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ค าน า 

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการสืบทอด 

รักษา คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การสร้างช่องทางการถ่ายทอดความรู้ ควบคู่

ไปกับการรับความรู้จากชุมชนของตน เปูาประสงค์เพ่ือให้เกิดโอกาส หาแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุด (Best Practices) น าไปสู่การพัฒนาและสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core 

competence)  ขององค์กรและชุมชน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิด

ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับประเทศไทยเรามีทุนวัฒนธรรม (Cultural assets) โดยเฉพาะ

ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ระดับท้องถิ่น เช่น ผ้า เป็นมรดกที่ส าคัญของชาติ และสามารถสร้าง

มูลค่าได้วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีจึงได้ร่วมมือกับชุมชนทัพคล้าย ต าบลทัพหลวง อ าเภอบ้าน

ไร่ จังหวัดอุทัยธานีในการรักษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้าโบราณไว้เพ่ือ

การสืบทอดสิ่งที่ดีงามไปยังลูกหลาน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งของชุมชน เพ่ือการ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน

เป็นการสร้างรายได้เสริมจากการทอผ้าให้กับประชาชนในเขตอ าเภอบ้านไร่และเพ่ือให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป   

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ต้องการรักษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้าโบราณไว้เพ่ือการสืบทอดสิ่งที่ดี

งามไปยังลูกหลาน และเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งของชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่

สมาชิกในชุมชน และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนโดยเน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิต

และความเป็นมาของชุมชน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดอุทัยธานีที่ต้องการสร้าง

อาชีพ สร้างรายได้เสริมจากการทอผ้าให้กับประชาชนในเขตอ าเภอบ้านไร่และเพ่ือให้เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป  และที่ส าคัญยังไม่มีงานวิจัยรูปแบบนี้วิ ทยาลัยชุมชน

อุทัยธานีจึงด าเนินโครงการวิจัยองค์ความรู้การออกแบบลายผ้าฝูายโบราณชุมชนทัพคล้าย 

อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี     เพ่ือการพัฒนาที่น าไปสู่การ พ่ึงพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี

และยั่งยืน  
                                                         คณะวิจัย  
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Preface 

Uthaithani Community College plays a leading role in the conservation and 
protection of national cultural heritage and exchanging of knowledge with local 
communities through various channels with aim to raise opportunities and seek best 
practices in driving organizational and community development as well as building core 
competence in order to keep up with dynamically changing social environment. 
Thailand is known to be rich in cultural assets, particularly local wisdom and products 
namely Thai traditional hand-woven textiles which are regarded as the country’s 
valuable cultural heritage due to its high commercial value. Thus, Uthaithani Community 
College is working together with Thap khlai Community, located in Thap luang Sub-
district, Ban Rai District, Uthai Thani Province, in preserving the local knowledge of 
traditional textile patterns design with the aim to pass on this local knowledge to 
younger generations, including establishing a community learning center to promote 
sharing of such local knowledge, raising career opportunity and income among the 
members of Thap khlai Community, adding values to local community products, raising 
additional income for the people of Ban Rai District  and to conserve this local 
knowledge as national cultural heritage. Upon recognizing the importance of protecting 
and conserving the local knowledge of traditional textile patterns design for the 
purposes of passing on local knowledge to younger generations, establishing a 
community learning center to promote sharing of local knowledge, raising income 
among local community members and adding value to local products by combining 
local community lifestyles with its rich historical background, adopting the policy on 
promoting higher income from hand-woven textiles among the people of Ban Rai District 
and preserving the local knowledge of traditional textile patterns design as national 
cultural heritage and since there are currently no studies available on this subject, a 
study on traditional cotton fabric patterns design of Thap khlai Community, Ban Rai 
District, Uthai Thani Province, was carried out by Uthaithani Community College to 
promote the development and building of a sustainable, self-reliant community.     

 
                                                                                     Research Team 
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องค์ความรู้ผ้าฝ้ายโบราณ 

ต านานลายผ้าฝ้ายโบราณ 
 

การทอผ้าที่มีการท าลวดลายลงบนผืนผ้าไปพร้อมกันในขณะที่ทอมีอยู่แต่เฉพาะคน
ไทยเชื้อสายลาวเท่านั้น และชาวทัพคล้ายก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ทอผ้าเป็นลวดลายลงบนผืน
ผ้าในลักษณะดังกล่าว ค าว่า “ทัพค่าย”  เป็นชื่อเดิมของ “ทัพคล้าย”  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕  
ส าหรับเรื่องราวของทัพค่ายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บรรพบุรุษพยายามจะบอกลูกหลานให้ได้
รู้ถึงความเป็นมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต บรรพบุรุษพยายามคิดหาวิธีการที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆ
แทรกไว้ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้ถือปฏิบัติกันจนกลายเป็นฮีตคอง  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  จึงได้บันทึกเป็นการเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือให้ลูกหลานทุกคนได้เล่นกันในโอกาสต่างๆ  
เช่น  เล่นในประเพณีปิดบ้านเลี้ยงบ้าน  เทศกาลสงกรานต์  ในงานศพ  และในโรงเรียน  
โดยเป็นการจ าลองสถานการณ์ในลักษณะเปรียบเปรยหรือสมมติ  ซึ่งก็เป็นการจ าลอง
เหตุการณ์ที่บรรพบุรุษได้ประสบมา เช่น  การถูกกวาดต้อนมาอยู่ในบังคับสยาม  การ
เดินทางมาต่อต้านทัพพม่า  การตั้งค่ายและอยู่เป็นกองสอดแนม  รวมทั้งการได้รับอิสระภาพ
(พ้นจากสภาพการเป็นเชลย)  เป็นต้น  การเล่นที่ส าคัญมีอยู่  ๕ อย่าง คือ (๑) หมากรบเมียง  
(๒) ลี้นเตย (๓) ลิ้นลับหลี่ (เล่นซ่อนหา) (๔)  หมากกูกคอน (๕) ค าอ่ือลูกตอนอ่ึงอ่าง และ 
(๖) จ้ าจี้หมากหมี่หมากมน นอกจากนี้ ยังมีการจ าลองสถานการณ์ไว้ในค ากล่าวการขึ้นเฮียน
ใหม่  บ้างก็น าเอาฮีตคองในสมัยโบราณที่ก าหนดให้คู่บ่าวสาวปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นกฎหมาย
ในการครองเรือนกลับมาใช้อีกเพ่ือที่จะบอกว่าชาวทัพค่ายคือคนไทยเชื้อสายลาวนั่นเอง  
ดังนั้นการเลือกบันทึกในรูปแบบของการเล่นพ้ืนบ้านจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด  และถ้าพิจารณาจาก
การเล่นแต่ละอย่างจะเห็นได้ว่าการเล่นบางอย่างจะบอกที่มาไว้ที่ชื่อของการเล่น บางอย่าง
จะบอกถึงที่มาไว้ในรายละเอียดของวิธีการเล่น บางอย่างจะบอกไว้ในเชิงปริศนาทั้งชื่อและ
วิธีการเล่น  
            นอกจากนี้ ยังบอกเล่าเรื่องราวชาติภูมิของบรรพบุรุษเป็นสัญลักษณ์ต่างๆลงไว้บน
ผืนผ้าอีกทางหนึ่งด้วย  โดยเฉพาะการทอผ้าห่มเอ้ียห้า  ตั้งแต่ครั้งปูุย่าตายายสั่งนักสั่งหนา  
“ถ้าจิตั๊มผ้าห่มเอ้ียห้าให้เอาแซงมาเบิ๊งทุกครั้ง  เวลาตั๊มจิต้องตั๊มเป็น ๒ ผืนเสมอ  เพราะจิ
ต้องเก็บไว้เบิ๊งแซงผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่งเอาไว้ใช้” ถ้ามีอยู่ผืนเดียวไม่ให้เอาออกไปใช้  คน
โบราณยังสั่งลูกสั่งหลานให้ท าตามแบบทุกลาย  ถ้าท าผิดก็ให้แก้จนถูก  ลายผ้าซิ่นก็ห้าม
ไมใ่ห้เอาไปใส่ผ้าห่มกับหมอนเป็นเด็ดขาด 



 

“ต านานผ้าห่มเอ้ียห้า” การเกาะหรือเก็บลายเป็นสัญลักษณ์บอกถึงความเป็นมา
ของบรรพบุรุษลงไว้ในผ้าห่มเอ้ียห้านั้น    ถ้าดูผิวเผินก็เหมือนกับว่า เป็นการถักทอลวดลาย
ให้เกิดความสวยงามเหมือนกับผ้าทอทั่วๆไป  แต่เมื่อพิจารณาจากการก าชับให้ลูกหลานต้อง
ท าตามตัวอย่างไม่ให้ผิดเพ้ียนด้วยวิธี “การเบิ่งแซง”  ประกอบกับถ้าจะเอาผ้าห่มไปใช้
จะต้องทอเป็นสองผืนเสมอ  ผืนหนึ่งเก็บผืนหนึ่งใช้  แสดงให้เห็นว่าผ้าห่มเอ้ียห้าต้องมี
ความส าคัญกว่าผ้าชนิดอื่นๆ ท าให้ค าสั่งนี้ตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน       

ผ้าห่มเอ้ียห้าจึงเป็นการบันทึกที่บอกถึงภูมิหลังของบรรพบุรุษนั่นเอง กล่าวคือ ลาย
สร้อยสา  บอกถึงความเป็น เชื้อชาติ   ลายบัวเคียบอกถึงชาติพันธุ์  คือ  ลาวพุทธ  ลายทาง
ข้างกระแตหรือลายทางเกวียน บอกถึงการเดินทาง  ลายโตเงียก(ลายนาค) บอกถึง ที่มา คือ 
เวียงจันทร์ประเทศลาว ลายช้าง บอกถึง  ผู้น ามา คือกองทัพไทย ลายม้า บอกถึงการมาใน
สมัยใด คือสมัยพระเจ้าตากสิน (กรุงธนบุรี) ลายเงียกตั้งค่าย (ลายนาคตั้งค่าย)  บอกถึง  การ
มาต่อต้านทัพพม่า คือ การตั้งค่ายอยู่เป็นกองสออดแนม ลายตู้มหรือลายเอ้ียตู้ม  บอกถึง
การรวมตัวกัน คือ การตั้งบ้านเรือนอยู่ เป็นหลักแหล่ง ลายหัวช้างหรือลายหัวช้าง ๒ หัว  
บอกถึง  ประเทศที่มาอยู่คือสยามประเทศ ส่วนกฎเกณฑ์ที่น ามาบังคับใช้กับชุมชนทัพค่าย
ตั้งแต่สมัยโบราณเพ่ือให้ถือปฏิบัติต่อกันเสมือนกฎหมาย เรียกว่า “ค ากษัตริย์   

ในสมัยโบราณการทอผ้าของชุมชนทัพคล้ายเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่จะ
ทอเป็นผ้าพ้ืน ขาวตามสีของดอกฝูายเรียกว่า “การตั่มแผ่น”  ใช้ส าหรับตัดเสื้อไปวัดและใส่
อยู่กับบ้าน ทั้งชายและหญิง  ส่วนกางเกงผู้ชายและเสื้อที่จะใส่ไปท างานไร่นามักจะย้อมเป็น
สีด า ส่วนผู้หญิงไม่นิยมน าผ้าพ้ืนไปตัดเป็นผ้านุ่งที่เรียกว่า “ซ่ิน”  แต่จะทอเป็น “ผ้าซิ่น” ที่มี
พ้ืนสีด าขั้นด้วยขาว  ต่อมาได้ท าเป็นลวดลายขั้นให้เกิดความสวยงามยิ่งข้ึน 

 

 

 
 
 
 
 



 

 นอกจากนี้ในผ้าห่มยังมีลายประกอบอีกหลายลายที่บอกเล่าเรื่องราวในส่วนที่เป็น
รายละเอียด  รวมทั้งลายที่เป็นค าสอนและลายตามความเชื่อเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข 
ปูองกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆเสมือนหนึ่งเป็นลายบริวารที่ท าให้เกิดความสวยงามและลงตัวพอดี   
เนื่องจากเป็นการบอกเล่าเรื่องราวส าคัญ  ๕  อย่างดังกล่าวปูุย่าตายายจึงน าพากันเรียกผ้า
ห่มนี้ว่า “ผ้าห่มเอ้ียห้า”  จวบจนปัจจุบัน เอ้ีย  เป็นภาษาถิ่นซึ่งจะตรงกับค าว่า เอ้ือ อัน
หมายถึงเรื่องราวที่เก่ียวเนื่องกัน 

การทอผ้าจะทอกันตอนที่มีสมาธินิ่งใจสงบหากวันไหนจิตใจว้าวุ้นวันนั้นจะไม่ทอผ้า
เลย  แม้แต่ขณะที่ก าลังทออยู่หากมีสิ่งใดมากระทบท าให้ใจไม่สงบไม่มีสมาธิจะหยุดทอผ้า
ทันที  ดังนั้นกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งจึงต้องใช้เวลานานในสมัยก่อน ไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆใช้กันแต่
อย่างใด คงมีแต่เสื้อผ้าที่ติดตัวมาจากบางกอกจึงต้องถนอมใช้เพราะจะทอผ้าก็ไม่ได้เพราะยัง
อยู่ในบังคับของสยาม  เมื่อ ร. ๕ เลิกทาสแล้วจึงได้มีสิทธิ์ที่จะท าตามฮีตคองของตนเองได้  
ดั้งนั้น จึงได้เริ่มฟ้ืนฟูการทอผ้าขึ้น โดยขอเมล็ดฝูายจากชนพ้ืนเมืองมาปลูกเพ่ือใช้ทอผ้าฝูาย 

 
          

 

 

 

 

 

 
การตั่มหรือการทอผ้าซิ่นความส าคัญอยู่ที่ “ตีนซิ่น”  และต้องเป็นสีแดงเท่านั้นสีอ่ืน

ไม่เอา  คนโบราณใช้สีมาเป็นสัญลักษณ์แทนการบอกถึงที่ตั้งของบ้านเมืองที่บรรพบุรุษได้
จากมาไว้ที่ “ตีนซิ่น” ให้สีแดงแทน “ตะเว็น”(ดวงอาทิตย์) อันหมายถึง บรรพบุรุษได้
เดินทางมาจากทางทิศตะวันออก  และจะใช้เฉพาะผ้าซิ่นเท่านั้น  ส่วนลวดลายต่างๆที่น ามา
ประกอบมักใช้ลวดลายตามความเชื่อเพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุขและเพ่ือไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมากล้ า
กลายเป็นหลัก  ด้วยเหตุที่บังคับให้ใช้สีแดงกับผ้าซิ่น  จึงเรียกผ้านุ่งของผู้หญิงว่า “ผ้าซิ่นตีน
แดงหรือซ่ินตีนแดง” 

    



 

           การใช้สีบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมีอยู่  ๕  สี  คือ สีแดง หมายถึง 
“ตะเว็น” บอกถึง ที่มาของบรรพบุรุษว่า เดินทางมาจากทางทิศตะวันออก คือประเทศลาว 
สีด า หมายถึง “เมือง” บอกถึง  ที่มาของบรรพบุรุษว่า เดินทางมาจาก “ดินด าน้ าซุ้ม”     
ค าว่า “ดินด าน้ าซุ่ม “ เป็นสมญานามของเมืองเวียงจันทร์ในสมัยนั้น สีขาว หมายถึง “เชื้อ
ชาติ” บอกถึง  ความเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่า ของบรรพบุรุษ คือ “ลาวพุทธ” สีเหลือง 
หมายถึง  “ดอกจ าปา”  บอกถึง เอกลักษณ์ของชุมชนคือ ความเป็นลาว สีสิ้ว (สีเขียว) 
หมายถึง “การด ารงชีวิต” บอกถึง ความอุดมสมบูรณ์  คือ ความเป็นธรรมชาติ ส่วนสีก็ใช้สี
จากธรรมชาติเช่น ขม้ิน ปูน คราม โคลน  ลูกไม้  ใบไม้และเปลือกไม้ เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีการท าลวดลายลงบนผืนผ้า 

การท าลวดลายปัจจุบันจะมีวิธีการท าอยู่ ๒ ลักษณะ คือ (๑)  วิธีการที่เรียกว่า 
“จก” หรือ “ขิด”  (๒) วิธีการที่เรียกว่า “เกาะลาย”  ซึ่งจะมีวิธีการของแต่ละลักษณะ   

จก คือ  วิธีการท าลวดลายด้วยการเพ่ิมเส้นด้ายที่จะใช้ท าลวดลายเข้าไปในด้ายยืน
ต่างหาก  ส่วนเส้นด้ายที่เพ่ิมจะปล่อยห้อยไว้ใต้ด้ายยืนเวลาจะท าลวดลายมักจะใช้นิ้วมือล้วง
หรือควักเอาเส้นด้ายที่ห้อยอยู่ขึ้นมาท าเป็นลวดลาย  และสอดด้ายนั้นลงไปห้อยไว้ใต้ด้ายยืน
ตามเดิม  โดยไม่มีการพันรอบด้ายยืน  และการท าลวดลายจะท าต่อเนื่องกันตลอดหน้ากว้าง
ของผ้าที่ทอก็ได้หรือจะท าเป็นลายๆเว้นระยะห่างกันก็ได้    



 

ขิด  จะเพ่ิมด้ายที่ใช้ท าลวดลายไปกับด้ายยืนเหมือนกับวิธีการจกทุกประการ  แต่
วิธีการน าด้ายที่ห้อยอยู่ใต้ด้ายยืนขึ้นมาเพ่ือท าลวดลาย  มักใช้อุปกรณ์ที่มีปลายแหลม  เช่น  
ขนเม่น หรือปิ่นปักผมแทงลงไปใต้ด้ายยืน   แล้วขิดหรืองัดเอาด้ายที่ห้อยอยู่นั้นขึ้นมาท าเป็น
ลวดลายและท าลวดลายต่อเนื่องกันไปตลอดความกว้างของหน้าผ้าแต่เพียงอย่างเดียว  ไม่มี
การท าลวดลายเว้นระยะเป็นช่วงๆเหมือนวิธีการจก “จก”  กับ  “ขิด”  ด้านเรียบหรือด้านที่
สวยงามจะอยู่ด้านบน 

เกาะลาย  คือ การใช้เส้นด้ายสีต่างๆที่จะท าลวดลายเกาะไว้กับด้ายยืนปลายด้ายทั้ง  
๒  ข้างจะวางไว้ด้านบนของผ้าที่ทอ  และเกาะไว้เป็นช่วงๆตามลายที่ท า  เมื่อเกาะแล้วก็ทอ
ตามปกติ  วิธีการเกี่ยวด้ายและพันรอบด้ายยืนก่อนที่ทอทับอีกครั้งหนึ่งนั้น  เป็นวิธีการเพ่ิม
ความแข็งแรงให้กับเนื้อผ้านั่นเอง การเกาะด้านที่สวยงามจะอยู่ด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 
ความหมายของลายผ้า 
           ความหมายของลายผ้า จากการที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังสรุปได้ว่า ลายของผ้าถึงแม้
จะเป็นลายเดียวกัน  หากไปอยู่คนละที่จะมีจุดมุ่งหมายไปคนละอย่าง  ยกตัวอย่างเช่น  ลาย
โตเงียกหรือลายนาค หากไปอยู่ที่ผ้าห่มเอ้ียห้าก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน  
แต่ถ้าไปอยู่ท่ีหมอนหรือผ้าซิ่นก็จะมีจุดมุ่งหมายไปในด้านความเชื่อ ซึ่งโบราณเชื่อว่าจะท าให้
ปลอดภัยแคล้วคลาดภยันตรายท าให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือลายดอกบานเย็นหรือดอกอ่ืนๆก็ตาม  
โดยธรรมชาติของดอกไม้มักจะมีความสวยงามและมีกลิ่นหอม   หากไปอยู่ในผ้าห่มจะเป็นค า
สอน  แต่ถ้าไปอยู่ในผ้าซิ่นจะท าให้มีแต่คนรักใคร่เมตตา  เป็นต้น   
           ดังนั้น  ลายที่จะเก็บรวบรวมไว้ในครั้งนี้จะได้แบ่งการจัดเก็บไว้เป็น  ๓  กลุ่ม  คือ 
กลุ่มท่ี ๑  เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบรรพบุรุษและชุมชน กลุ่มที่ ๒  เป็นค า
สอนลูกหลานให้รู้จักการท ามาหากิน ช่วยเหลือตนเองและเป็นคนดี และกลุ่มที่ ๓ เป็นลาย
ตามความเชื่อและบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี 



 

กลุ่มที่ ๑  เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบรรพบุรุษและชุมชน ซึ่งจะ 
ปรากฏอยู่ในผ้าห่มเอ้ียห้ากล่าวคือ“ผ้าห่มเอ้ียห้า”  เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ท าให้เชื่อว่า ชาว
ทัพคล้ายเป็นคนไทยเชื้อสายลาว และมีการทอผ้ามาเป็นเวลานานแล้ว โดยบันทึกเรื่องราว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษให้ลูกหลานได้จดจ าไว้ด้วยการใช้สัญลักษณ์เก็บลายและ
เกาะลายไว้บนผืนผ้าห่มซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน ๕ ประการ ดังนี้ 

(๑) การพลัดบ้านเมืองมา  คือ  ลายทางข้างกระแตหรือลายทางเกวียน หมายถึง 
การเดินทาง 
           (๒)   มาจากไหนหรือเฮาเป็นไผ  คือ ลายโตเงียก (ลายนาค) จะบอกถึงที่มาว่า  มา
จากเวียงจันทร์ประเทศลาว   ลายสร้อยสา  บอกถึงความเป็น ชาติลาว  และลายบัวเคีย  
บอกถึงว่า  ชาวทัพค่ายคือลาวพุทธ     
           (๓) มาอย่างไรและมาในสมัยใด  คือ   ลายช้าง  หมายถึง  กองทัพไทย   และลาย
ม้า  หมายถึง สมัยพระเจ้าตากสิน(กรุงธนบุรี)     
           (๔) มาท่ีใด   คือ ลายหัวช้าง  หมายถึง  สยามประเทศ     
           (๕)  การตั้งหลักปักฐาน   ณ ชุมชนทัพคล้ายแหงนี้   คือ   ลายโตเงียกตั้งค่าย (ลาย
นาคตั้งค่าย)  หมายถึง  การมาต่อต้านทัพพม่าและตั้งค่ายอยู่เป็นกองสออดแนม และลายตู้ม
หรือลายเอี้ยตู้ม  หมายถึง การตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหลักแหล่ง 

กลุ่มที่ ๒  เป็นค าสอนลูกหลานรักใคร่สามัคคีกัน  ให้รู้จักการท ามาหากิน ช่วยเหลือ
กันและเป็นคนด ี ค าสอนที่มีอยู่ในลายผ้า ได้แก่ 
          (๑) ลายโตเงียกเคีย  สอนให้ลูกหลานรักกันช่วยเหลือกันอย่าทิ้งกัน 
          (๒) ลายโตเงียกหรือนาค ๒ หัวหันหน้าเข้าหากันหรือลายโตเงียกหัวจุ้มกัน หมายถึง 
การสอนให้ลูกหลานไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อกัน  หากมีปัญหาไม่เข้าใจกันก็ให้หันหน้าเข้าหา
กันพูดคุยกัน 
          (๓) ลายขาแมงมุม (แมงมุม สอนลูกหลานให้รู้จักพ่ึงตนเอง หาอยู่หากินเลี้ยง
ครอบครัว) 
          (๔)  ลายหนาม (เขี้ยวหมา) เชื่อว่าจะปูองกันภูตผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายได้ท าให้มี
ความรู้สึกว่าตนเองปลอดภัย 
           (๕)  ลายดอกบานค่ า สอนให้ถ่อมตนหรือไม่ให้ยกตนข่มท่าน (ท าดีไม่จ าเป็นให้ใคร
เห็นเสมือนดอกบานค่ าท่ีบานตอนกลางคืนเช้ามาก็หุบ) 
           (๖)  ลายหมาไน สอนลูกหลานให้รู้จักรักครอบครัว (ไปไกลแสนไกลก็ให้กลับบ้าน) 



 

           (๗)  ลายขอก า สอนลูกหลานให้รู้จักอดออมและสร้างหลักฐานให้มั่นคง มี
ความก้าวหน้า 
           (๘)  ลายขอขื่อ สอนให้รู้จักท าตัวให้เป็นประโยชน์หรือมองการไกล(ให้รู้จักการ
วางแผน ให้รู้จักการใช้เงิน) 
           (๙)  ลายดอกพิกุล สอนให้รู้จักท าตัวเองให้หอมส าหรับตัวเอง  กล่าวคือให้รู้จัก
รักษาความดีที่ตนมีอยู่ไว้ตลอดไป (ให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว) 
           (๑๐)  ลายดอกจัน สอนให้รู้จักท าตัวให้หอมส าหรับผู้อ่ืน(ให้รักและเอ้ืออาทรแก่
ผู้อื่นบ้าง ท าตัวเองให้มีคุณค่าคือรู้จักการท าดีกับคนอ่ืนบ้าง) 

(๑๑)  ลายหางแมงงอด (แมงงอด) สอนให้รู้จักยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง หรือให้รู้จัก
ปูองกันตนเอง แม้เป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็มีพิษร้ายแรง และเชื่อว่าจะปูองกันภยันตรายได้ 

กลุ่มที่ ๓  เป็นลายตามความเชื่อและบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี ความเชื่อท าให้
เกิดพลังเพื่อต่อสู้ชีวิต  ความเชื่อคือก าลังใจ  สร้างความมั่นใจในการท ามาหากิน   

สมัยโบราณจะมีลายที่เป็นความเชื่ออยู่  ๓  อย่าง  ซึ่งเป็นลายเก่าแก่ที่ปูุย่าตาทวด
นับถือต่อๆกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่หลวงพระบางได้แก่  ลายโตเงียกหรือลายพญานาค   
ลายช้าง และลายหงส์คู่  ส าหรับชาวล้านช้างหรือหลวงพระบางเคารพนับถือและเชื่อว่า   
พญานาคจะคุ้มครองให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขปกปูองไม่ให้ศัตรูมารุกราน  ช้างเป็นสัตว์คู่พระ
บารมีของพระเจ้าแผ่นดิน  เป็นสัตว์ชั้นสูง  ช้างจึงเป็นเสมือนเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดิน
ที่จะบันดาลให้ทุกคนมีความร่มเย็นเป็นสุข  ส่วนหงส์ก็เป็นสัตว์ชั้นสูงเช่นกันเสมือนเป็น
นางฟูาที่จะคอยดูแลทุกข์สุข รวมทั้งลายอ่ืนๆโบราณก็มีความเชื่อในท านองเดียวกัน หาก
น ามาไว้ในผืนผ้าแล้วจะท าให้ผู้ที่ใช้ผ้าอยู่ดีมีสุข ไมมี่ภยันตรายใดๆมารบกวนนั่นเองและไม่ว่า
จะเป็นผ้าห่ม  หมอน หรือผ้าซิ่น หรือผ้าอื่นๆก็ตามมักจะมีลายข้างต้นเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพลายผ้าฝ้ายโบราณ 

กลุ่มท่ี ๑ บอกเล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษและชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ลายทางข้างกระแต 

ลายบัวเคีย 

          ลายสร้อยสา 
ลายนาค 

ลายช้าง ลายม้า 

ลายหวัช้าง 

ลายนาคตั้งค่าย 

ลายคอกมา้ 



 

กลุ่มท่ี ๒ เป็นค าสอนลูกหลานรักใคร่สามัคคีกัน  ให้รู้จักท ามาหากิน และเป็นคนดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายโตเงียกเคียหรือนาคหมู่ ลายนาคหวัจุ้ม ลายนาคก้นจุ้ม ลายขาแมงมุม 

ลายหนาม(ลายเขีย้วหมา) ลายดอกบานค่ า ลายหมาไน 

ลายขอก า ลายขอคือ ลายดอกพิกุล 

ลายดอกจัน ลายหางแมงงอดหรือแมงปอุง 



 

กลุ่มท่ี ๓ เป็นลายตามความเชื่อและบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายหวัช้าง ลายช้าง 

ลายโตเงียกเคีย (ลายนาคหมู่) ลายนาค 

ลายนาค ลายหงษ์คู ่

ลายไก่นา ลายหงษ์คู ่



 

ลายอ่ืนๆ ที่เป็นความเชื่อและเป็นมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายไก่นาสองหวั ลายไก่นาขี่มา้ 

ลายเอี้ยตุ้ม 

 

ลายหางแมงงอด (ปรากฏอยู่ทีย่่าม) 

 

ลายปราสาททุง 

 

ลายตาเหลว 

 

ลายต้นดอกไม ้

 

ลายตัว “พ” พ่อขุนรามค าแหง 

 



 

การถอดลายผ้าโบราณ 

 

 

 

 

                                  

 

ลายทางเกวียนหรือลายอ้อแอ้ 

การขึ้นลายทางเกวียนหรือลายอ้อแอ้ 

เริ่มต้นลายด้วยฝูายสีชมพู ดังนี้ 
แถวที่ 1-4   สร้างลาย (เก็บลายด้วยไม้เก็บลาย) งัด/ขึ้น 3 ลง 2 จนสุดฟืม แล้วเก็บสอดลาย
ด้วยไม้สอดลาย น าไม้ขัดมาขัดไว้  สอดด้ายสีชมพู 4 ครั้ง ตามด้วยลายขัดปกติหรือการล่อง
ด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง 
เริ่มต้นสร้างลาย 
ไม้ที่ 1  
- ขึ้น 2 ลง 1  ขึน้ 3 ลง 2 ขึ้น 2 ลง 1 ขึ้น 2  ลง 2  ขึ้น 3 ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม  
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง  ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 2 
- ขึ้น 2 ลง 1  ขึ้น 3 ลง  2   ขึ้น 2 ลง 1   ขึ้น 2  ลง 2  ขึ้น 3 ขึ้นใหม่แบบเดิม 
ท าจนสุดหน้าฟืม  
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 



 

- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 3 
- ขึ้น 2 ลง 2 ขึ้น 1 ลง  2   ขึ้น 2 ลง 1 ขึ้น 2 ลง 3 ขึ้น 3  ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เกบ็สอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 4 
- ขึ้น 2 ลง 4  ขึ้น 2 ลง  1   ขึ้น 2 ลง 4  ขึ้น 3  ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
ท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขดัปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 5 
- ขึ้น 2 ลง 3  ขึ้น 2 ลง  1 ขึ้น 2 ลง 2  ขึ้น 1 ลง 2 ขึ้น 3  ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 



 

ไม้ที่ 6 
- ขึ้น 2 ลง 1  ขึ้น 2 ลง  1 ขึ้น 2 ลง 2  ขึ้น 3  ลง 2 ขึ้น 3 ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 7 
- ขึ้น 2 ลง 1  ขึ้น 2 ลง  1 ขึ้น 2 ลง 2  ขึ้น 3  ลง 2 ขึ้น 3 ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครัง้ หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 8 
- ขึ้น 2 ลง 3  ขึ้น 2 ลง  1 ขึ้น 2 ลง 2  ขึ้น 1 ลง 2 ขึ้น 3  ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 9 
- ขึ้น 2 ลง 4  ขึ้น 2 ลง  1   ขึ้น 2 ลง 4  ขึ้น 3  ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 



 

- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 10 
- ขึ้น 2 ลง 2  ขึ้น 1 ลง  2 ขึ้น 2 ลง 1  ขึ้น 2 ลง 3 ขึ้น 3 ขึ้นใหม่แบบเดิมท าจนสุดหน้าฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง ด้วยการล่องด้ายสีขาวไป 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
- สอดด้ายสีน้ าเงิน ยกลาย 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 

(จบลายทางเกวียน 1 ลาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ลายม้า 

เริ่มต้นสร้างลายม้า 
ไม้ที่ 1  
- ขึ้น 6 ลง 6 ขึ้น 6 ลง 6  ขึ้น 6 ด้วยด้ายสีน้ าตาล ,เว้นไป 33 ช่อง, ขึ้น 6 ลง 6 ขึ้น 6 ลง 6  
ขึ้น 6 ด้ายสีน้ าตาลอ่อน ,เว้นไป 33 ช่องขึ้น 6 ลง 6 ขึ้น 6 ลง 6  ขึ้น 6 ด้ายสีเขียวอ่อน ,เว้น
ไป 34 ช่อง ขึ้นลายกรอบผ้า 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 2-12  ด าเนินการเหมือนไม้ที่ 1 
ไม้ที่ 13 
- ขึ้น 3 ลง 2 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น ด้วยด้ายสีน้ าตาล, ,เว้นไป 32 ช่อง,ขึ้น 3 ลง 2 ขึ้น 
4 ลง 2 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน, เว้นไป 32 ช่องขึ้น 3 ลง 2 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น 4 
ลง 2 ขึ้น ด้วยด้ายสีเขียวอ่อน, ,เว้นไป 32 ช่อง 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 14 
- ขึ้น 16 ลง 2 ขึ้น 1 ลง 2 ขึ้น 14 ลง 4 ขึ้น 5  ด้วยด้ายสีน้ าตาล ,เว้นไป 28 ช่อง, ขึ้น 16 
ลง 2 ขึ้น 1 ลง 2 ขึ้น 14 ลง 4 ขึ้น 5  ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน ,เว้นไป 28 ช่องขึ้น 16 ลง 2 
ขึ้น 1 ลง 2 ขึ้น 14 ลง 4 ขึ้น 5  ด้วยด้ายสีเขียวอ่อน ,เว้นไป 28 ช่อง จนสุดฟืม   
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 



 

ไม้ที่ 15 
- ลง 2 ขึ้น 10 ลง 2 ขึ้น 3 ลง 3 ขึ้น 5 ลง 3  ด้วยด้ายสีน้ าตาล ,เว้นไป 24 ช่อง,ขึ้น 5 ลง 2 
ขึ้น 20 ลง 2 ขึ้น 17  จนสุดฟืมด้วยด้ายสีน้ าตาลน้ าตาลอ่อน ,เว้นไป 24 ช่องขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 
20 ลง 2 ขึ้น 17  จนสุดฟืมด้วยด้ายสีเขียวอ่อน, เว้นไป 24 ช่อง จนสุดฟืม   
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 16 
- ขึ้น 6 ลง 2 ขึ้น 6 ลง 8 ขึ้น 6 ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 22 ช่อง,ขึ้น 6 ลง 2 ขึ้น 6 ลง 8 
ขึ้น 6 ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน เว้นไป 22 ช่อง,ขึ้น 6 ลง 2 ขึ้น 6 ลง 8 ขึ้น 6 ด้วยด้ายสีเขียว
อ่อน เว้นไป 22 ช่อง จนสุดฟืม   
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 17 
- ขึ้น 15 ลง 2 ขึ้น 5 ลง 12 ขึ้น 3, จนสุดฟืม ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 24 ช่อง,ขึ้น 15 ลง 2 
ขึ้น 5 ลง 12 ขึ้น 3, จนสุดฟืม ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน เว้นไป 24 ช่อง ขึ้น 15 ลง 2 ขึ้น 5 ลง 
12 ขึ้น 3, จนสุดฟืม ด้วยด้ายสีเขียวอ่อน เว้นไป 24 ช่อง 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 18 
- ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 13  ลง 6 ขึ้น 5 ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 32 ช่อง,ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 13  ลง 
6 ขึ้น 5 ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน เว้นไป 32 ช่อง,ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 13  ลง 6 ขึ้น 5 ด้วยด้ายสี
เขียวอ่อน เว้นไป 32 ช่อง จนสุดฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 



 

ไม้ที่ 19 
- ขึ้น 5 ลง 1 ขึ้น 12 ลง 4 ขึ้น 5 , ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 32 ช่อง,ขึ้น 5 ลง 1 ขึ้น 12 ลง 
4 ขึ้น 5 , ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน เว้นไป 32 ช่อง,ขึ้น 5 ลง 1 ขึ้น 12 ลง 4 ขึ้น 5 , ด้วยด้ายสี
เขียวอ่อน  เว้นไป 32 ช่อง จนสุดฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 20 
- ขึ้น 5 ลง 5 ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 5 , ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 60 ช่อง,ขึ้น 5 ลง 5 ขึ้น 5 ลง 2 
ขึ้น 5 , ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน เว้นไป 60 ช่อง, ขึ้น 5 ลง 5 ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 5 , ด้วยด้ายสี
เขียวอ่อน เว้นไป 60 ช่อง จนสุดฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 21 
- ขึ้น 17 ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 80 ช่อง,ขึ้น 17  , ด้วยด้ายสีน้ าตาลอ่อน เว้นไป 80 ช่อง
,ขึ้น 17, ด้วยด้ายสีเขียวอ่อน  เว้นไป 80 ช่อง จนสุดฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 22 
- ขึ้น 6 ลง 4 ขึ้น 6, ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 80 ช่อง,ขึ้น 6 ลง 4 ขึ้น 6, ด้วยด้ายสีน้ าตาล
อ่อน เว้นไป 80 ช่อง, ขึ้น 6 ลง 4 ขึ้น 6, ด้วยด้ายสีเขียวอ่อน เว้นไป 80 ช่อง จนสุดฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 

 
 



 

ไม้ที่ 23 
- ขึ้น 4 ลง 8 ขึ้น 4 , ด้วยด้ายสีน้ าตาล เว้นไป 80 ช่อง,ขึ้น 4 ลง 8 ขึ้น 4 , ด้วยด้ายสีน้ าตาล
อ่อน เว้นไป 80 ช่อง,ขึ้น 4 ลง 8 ขึ้น 4, ด้วยด้ายสีเขียวอ่อน เว้นไป 80 ช่อง จนสุดฟืม 
- เก็บสอดลาย 
- น าไม้ขัดมาขัดไว้ 
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 

 
(จบลายม้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

                                                ลายหัวช้าง 
เริ่มต้นสร้างลาย 
ไม้ที่ 1  
- ใช้ไม้เก็บลายกะระยะห่าง จากด้านขวา เข้ามาประมาณ 25 รูฟืม แล้ว ขึ้น 6 ลง 3 ขึ้น 6 
แล้วเว้น 25 รูฟืม  แล้วเริ่มขึ้นใหม่  ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะจากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 2 
- ลง 16 ขึ้น 3 ลง 8 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 8 ขึ้น 3   แล้วเริ่มใหม่   ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ  จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 



 

ไม้ที่ 3 
- ลง 15 ขึ้น 5 ลง 7 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 7 ขึ้น 5 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 4 
ลง 14 ขึ้น 3 ลง 2 ขึ้น 2 ลง 6 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 6 ขึ้น 2 ลง 2 ขึ้น 3 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  
ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามข้ึน 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 5 
-  ลง 14 ขึ้น 3 ลง 2 ขึ้น 2 ลง 6 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 6 ขึ้น 2 ลง 2 ขึ้น 3 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  
ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 



 

ไม้ที่ 6 - ไม้ที่ 10 เก็บเหมือนกัน 
- ลง 14 ขึ้น 3 ลง 10 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 10 ขึ้น 3  แล้วเริ่มขึ้นใหม่ ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 11 
-  ลง 14 ขึ้น 3 ลง 4 ขึ้น 2 ลง 4 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 4 ขึ้น 2 ลง 4 ขึ้น 3  แล้วเริ่มขึ้นใหม่  
ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 12 
-  ลง 14 ขึ้น 3 ลง 4 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น 4 ลง 4 ขึ้น 3 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  
ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 



 

ไม้ที่ 13 
- ลง 14 ขึ้น 4 ลง 3 ขึ้น 6 ลง 1 ขึ้น 3 ลง 3 ขึ้น 3 ลง 1 ขึ้น 6 ลง 3 ขึ้น 4 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  
ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 14  
- ลง 14 ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 7 ลง 1 ขึ้น 7 ลง 1 ขึ้น 7 ลง 2 ขึ้น 5 แล้วเริ่มขึ้นใหม่ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ 1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 15  
- ลง 16 ขึ้น 4 ลง 2 ขึ้น 7 ลง 1 ขึ้น 5 ลง 1 ขึ้น 7 ลง 2 ขึ้น 4  แล้วเริ่มขึ้นใหม่ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 



 

ไม้ที่ 16  
- ลง 17 ขึ้น 2 ลง 1 ขึ้น 2 ลง 1 ขึ้น 7 ลง 1 ขึ้น 7 ลง 1 ขึ้น 3 ลง 1 ขึ้น 2 ลง 1 ขึ้น 2  แล้ว
เริ่มขึ้นใหม่  ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 17  
- ลง 18 ขึ้น 2 ลง 2 ขึ้น 9 ลง 1 ขึ้น 1 ลง 1 ขึ้น 9 ลง 2 ขึ้น 2 แล้วเริ่มขึ้นใหม่ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 18  
- ลง 19  ขึ้น 11 ลง 1 ขึ้น 3 ลง 1 ขึ้น 11  แล้วเริ่มขึ้นใหม่  ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ 1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 



 

ไม้ที่ 19  
- ลง 20 ขึ้น 8 ลง 2 ขึ้น 5 ลง 2 ขึ้น 8 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ  1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
ไม้ที่ 20  
- ลง 22 ขึ้น 4 ลง 5 ขึ้น 3 ลง 5 ขึ้น 4 แล้วเริ่มขึ้นใหม่  ท าจนสุดหน้าฟืม 
- น าไม้ชะล้ามสอด แล้วง้างไม้ชะล้ามขึ้น 
- น าไม้ดิ้วสอดใส่ตามไม้ชะล้าม  เหนือเขาไปทางเครือ 
- ง้างไม้ชะล้าม แล้วเริ่มเกาะลาย 
- จากนั้นน าด้ายเกาะ จากซ้ายไปขวา 1 ครั้ง  
- แล้วล่องด้ายขาวปกติ 1 ครั้ง   
- จากนั้นน าด้ายเกาะกลับมาจากขวาไปซ้าย อีก 1 ครั้ง  
- พุ่งลายขัดปกติ1 ครั้ง หรือการล่องด้ายสีขาวไปแล้วกลับ 1 ครั้ง ในไม้เดิม 
 

จบลายหัวช้าง 
 
 
 
 
 
 

                        ไม้ดิ้ว                                            ไม้ชะล้าม 
 

 

 

 



 

ອົຄວຳມຮ ູ້ຜູ້ຳຝູ້ຳຍໂບຮຳນ 

 

ຕ ຳນຳນລຳຍຜູ້ຳຝູ້ຳຍໂບຮຳນ 

 ກທຌທໍຏູ້ທທີື່ຒີກທຌເຮັຉລວຉລທຈລົຄໃຌຏ ຌຏູ້ທໄຎຐູ້ຕຒກັຌໃຌຂຖຌຖທີື່ທໍຒີຓ ື່ແຊື່ຆຖເຐທຖົຌ

ໄທເງ ູ້ຕຆທຈລທວເທົື່ທຌັູ້ຌ ແລຖງທວທັຍູ້ທຈກໍື່ເຎັຌຕີກງຸຒງົຌດຌ ື່ຄທີື່ທໍຏູ້ທເຎັຌລວຉລທຈລົຄໃຌຏ ຌຏູ້ທ

ໃຌລັກຆຖຌຖຉັື່ຄກື່ທວ ໍທວື່ທ”ທັຍູ້ທຈ”ເຎັຌງ ື່ເຉີຒຂຕຄ”ທັຍູ້ທຈ”ຊັູ້ຄແຊື່ຆຖໄດຒລທຉງຖກທຌທີ 5 ຆໍທ

ດລັຍເລ ື່ຕຄລທວຂຕຄທັຍູ້ທຈຒີດລທຈຆິື່ຄດລທຈຓື່ທຄທີື່ຍັຌຐຖຍຸດລຸຉຐຖຈທຈທຒຖຍຕກລ ກດລທຌໃດູ້

ໄຉູ້ຮ ູ້ ຄວທຒເຎັຌຒທຊັູ້ຄແຊື່ເຒ ື່ຕັູ້ຄຕທຉີຉ ຍັຌຐຖຍຸດລຸຉຐຖຈທຈທຒິຉດທວິທີກທຌທີື່ຖຍັຌທ ກເລ ື່ຕຄ

ລທວຊື່ທຄແງກໄວູ້ໃຌກທຌຉໍທລົຄງີວິຉຎຖໍທວັຌໃດູ້ ຎຖຊິຍັຉກັຌົຌກທຈເຎັຌຮີຉຕຄຎຖເຐຌີ  ື່ຄໄຉູ້

ຍັຌທ ກເຎັຌກທຌລຖດລິູ້ຌຐ ູ້ຌຍູ້ທຌເຐ ື່ຕໃດູ້ລ ກດລທຌທຸກົຌໄຉູ້ດລິູ້ຌກັຌໃຌໂຕກທຉຊື່ທຄເງັື່ຌ:ດລິູ້ຌໃຌ

ຎຖເຐຉີຎິຉຍູ້ທຌລູ້ຽຄຍູ້ທຌ ເທຉຆຖກທຌຆົຄກທຌ ໃຌຄທຌຆົຍແລຖໃຌໂຮຄຮຽຌໂຉຈເຎັຌກທຌໍທລຕຄ

ຆຖທຌຖກທຌໃຌລັກຆຖຌຖຎຽຍເຎີຈດລ ຆົຒດຒຸຉ ງ ື່ຄກໍື່ເຎັຌກທຌໍທລຕຄເດຉກທຌທີື່ຍັຌຐຖຍຸດລຸຉໄຉູ້

ຎຖຆົຍຒທເງັື່ຌ:ກທຌ ກກວທຉຊູ້ຕຌຒທຓ ື່ໃຌທັຍຆຖດຈທຒ ກທຌເຉີຌທທຄຒທຊໍື່ຊູ້ທຌທັຍຐຖຒູ້ທ ກທຌຊັູ້ຄ

ູ້ທຈແລຖຓ ື່ໃຌກຕຄຆຕຉແຌຒລວຒທັຄກທຌໄຉູ້ຮັຍຕິຆຖດລຸຐທຍ(ຐົູ້ຌທກຆຖທຍກທຌເຎັຌງຖເລີຈ)

ເຎັຌຊົູ້ຌ ກທຌດລິູ້ຌທີື່ຆໍທັຌຒີຓ ື່ 5 ຓື່ທຄ  (1)ດຒທກ ດຒູ້ຽຄ (2) ລິູ້ຌເຊີຈ(3)ລິູ້ຌລັຍດລີື່(ດລິູ້ຌງຕກດທ) 

(4)ດຒທກ ກຕຌ(5) ໍທຕ ື່ລ ກຊຕຌຕ ື່ຄຕື່ທຄ ແລຖ(6) ໍູ້ທີູ້ດຒທກດຒີື່ດຒທກຒົຌ ຌຕກທກຌີູ້ ຈັຄຒີກທຌ

ໍທລຕຄຆຖທຌຖກທຌໄວູ້ໃຌໍທກື່ທວກທຌຂ ູ້ຌເຮ ຕຌໃດຒື່  ຍທຄທີກໍື່ຌໍທເຕົທຮີຉຕຄໃຌຆຖໄດຒໂຍຮທຌທີື່

ກໍທດຌົຉໃດູ້ ື່ຍື່ທວຆທວຎຖຊິຍັຉຆຖເດຒ ຕຌດຌ ື່ຄເຎັຌກົຉດຒທຈໃຌກທຌຕຄເຮ ຕຌກັຍຒທໃງູ້ຕີກເຐ ື່ຕທີື່

ຖຍຕກວື່ທງທວທັຍູ້ທຈ ົຌໄທເງ ູ້ຕຆທຈລທວຌັູ້ຌເຕຄ ຉັື່ຄຌັູ້ຌກທຌເລ ຕກຍັຌທ ກໃຌຮ ຍແຍຍຂຕຄກທຌ

ລຖດລິູ້ຌຐ ູ້ຌຍູ້ທຌ ື່ຄເຎັຌວິທີທີື່ຉີທີື່ຆຸຉ  ແລຖູ້ທຐິທລຖຌທກທຌດລິູ້ຌແຊື່ລຖຓື່ທຄຖເດັຌໄຉູ້ວື່ທກທຌ

ດລິູ້ຌຍທຄຓື່ທຄຖຍຕກທີື່ຒທໄວູ້ທີື່ງ ື່ຂຕຄກທຌດລິູ້ຌ ຍທຄຓື່ທຄຖຍຕກ ຄທີື່ຒທໄວູ້ໃຌລທຈລຖຕຽຉຂຕຄວິທີ

ກທຌດລິູ້ຌ ຍທຄຓື່ທຄຖຍຕກໄວູ້ໃຌເງີຄຎິຉຆຖດຌທທັຄງ ື່ແລຖວິທີກທຌດລິູ້ຌ     

 ຌຕກທກຌີູ້ ຈັຄຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວງທຉຐ ຒຂຕຄຍັຌຐຖຍຸລຸຉເຎັຌຆັຌຈທລັກຊື່ທຄໄວູ້ເທິຄຏ ຌ

ຏູ້ທຕີກທທຄດຌ ື່ຄຉູ້ວຈ ໂຉຈຆຖເຐທຖກທຌທໍຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທ ຊັູ້ຄແຊື່ັູ້ຄຎ ື່ຈື່ທຊທຈທຈຆັື່ຄຌັກຆັື່ຄດຌທ ”ູ້ທ

ິຊ໊ໍທຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທໃດູ້ເຕົທແງຄຒທເຍິູ້ຄທຸກັູ້ຄ ເວລທຊໍ໊ທິຊູ້ຕຄຊໍ໊ທເຎັຌ 2 ຏ ຌຆຖເດຒີ ເຐທຖິຊູ້ຕຄເກັຍ

ໄວູ້ເຍ໊ິຄແງຄຏ ຌດຌ ື່ຄ ຕີກຏ ຌດຌ ື່ຄເຕົທໄວູ້ໃງູ້”ູ້ທຒີຓ ື່ຏ ຌຉຽວຍໍື່ໃດູ້ເຕົທຕຕກໄຎໃງູ້ ົຌໂຍຮທຌຆັື່ຄລ ກຆັື່ຄ

ດລທຌໃດູ້ເຮັຉຊທຒແຍຍທຸກລທຈ ູ້ທເຮັຉຏິຉກໍື່ໃດູ້ແກູ້ົຌ ກ ລທຈຏູ້ທຆິູ້ຌກໍື່ດູ້ທຒຍໍື່ໃດູ້ເຕົທໄຎໃຆື່ຏູ້ທດົື່ຒ

ກັຍດຒຕຌເຎັຌເຉັຉຂທຉ 

 “ຊໍທຌທຌຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທ”ກທຌເກທຖດລ ເກັຍລທຈເຎັຌຆັຌຈທລັກຍຕກ ຄວທຒເຎັຌຒທຂຕຄ

ຍັຌຐຖຍຸດລຸຉລົຄໄວູ້ໃຌຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທຌັູ້ຌ ູ້ທເຍິື່ຄເຏີຌກໍື່ ກັຍວື່ທ ເຎັຌກທຌັກທໍລວຉລທຈໃດູ້ເກີຉ

ວທຒຆວຈຄທຒເດຒ ຕຌຏູ້ທທໍທົື່ວໄຎ ແຊື່ເຒ ື່ຕຐິທລຖຌທທກກທຌກໍທງັຍໃດູ້ລ ກດລທຌຊູ້ຕຄເຮັຉຊທຒ

ຊົວຓື່ທຄຍໍື່ໃດູ້ຏິຉຐູ້ຽຌຉູ້ວຈວິທີ “ກທຌເຍິື່ຄແງຄ”ຎຖກຕຍກັຍູ້ທຖເຕົທຏູ້ທດົື່ຒໄຎໃງູ້ຖຊູ້ຕຄທໍເຎັຌຆຕຄ

ຏ ຌຆຖເດຒີ ຏ ຌດຌ ື່ຄເກັຍ ຏ ຌດຌ ື່ຄໃງູ້ ຆຖແຉຄໃດູ້ເດັຌວື່ື່ທຏູ້ທທໍເຕັູ້ຈດູ້ທຊູ້ຕຄຒີວທຒຆໍທັຌກວື່ທຏູ້ທ

ງຖຌິຉຕ ື່ຌເຮັຉໃດູ້ໍທຆັື່ຄຌີູ້ຊົກທຕຉກັຌຒທົຌ ຄຎຖຸຍັຌ     

 



 

ຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທ ື່ຄເຎັຌກທຌຍັຌທ ກທີື່ຍຕກ ຄຐ ຒດລັຄຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉຌັູ້ຌເຕຄ ກື່ທວ  ລທຈ

ຆູ້ຕຈຆທ ຍຕກ ຄວທຒເຎັຌ ເງ ູ້ຕງທຉ ລທຈຍົວເຈຍຕກ ຄງທຉຐັຌ   ລທວຐຸຉ ລທຈທທຄຂູ້ທຄກຖແຊ

ດລ ລທຈທທຄກຽຌ ຍຕກ ກຄທຌເຉີຌທທຄ ລທຈໂຊເດຄ ຕກ(ລທຈຌທກ)ຍຕກ ຄ ທີື່ຒທ   ວຽຄັຌຎຖເທຉ

ລທວ ລທຈງູ້ທຄ ຍຕກ ຄ ຏ ູ້ຌໍທຒທ ກຕຄທັຍໄທ ລທຈຒູ້ທ ຍຕກ ຄກທຌຒທໃຌຆຖໄດຒໃຉ  ຆຖໄດຒຐຖ

ເົູ້ທຊທກຆິຌ(ກທຄທົຌຍຸລີ)ລທຈເດຄ ຕກຊັູ້ຄື່ທຈ(ລທຈຌທກຊັູ້ຄື່ທຈ)ຍຕກ ຄ ກທຌຒທຊໍື່ຊູ້ທຌທັຍຐຖຒູ້ທ   

ກທຌຊັູ້ຄູ້ທຈຓ ື່ເຎັຌກຕຄຆຕຉແຌຒ ລທຈຊ ູ້ຒດລ ລທຈເຕັູ້ຈຊ ູ້ຒ ຍຕກ ຄ ກທຌລວຒຊົວກັຌ ກທຌຊັູ້ຄຍູ້ທຌ

ເຮ ຕຌຓ ື່ເຎັຌດລັກແດລື່ຄ ລທຈດົວງູ້ທຄດລ ລທຈດົວງູ້ທຄ 2 ດົວ ຍຕກ ຄ ຎຖເທຉທີື່ຒທຓ ື່ ຆຖດຈທຒ

ຎຖເທຉຆື່ວຌກົຉເກຌທີື່ຌໍທຒທຍັຄັຍໃງູ້ກັຍງຸຒງົຌທັຍູ້ທຈຊັູ້ຄແຊື່ຆຖໄດຒໂຍຮທຌເຐ ຕື່ໃດູ້ ຎຖຊິຍັຉຊໍື່

ກັຌຆຖເດຒ ຕຌກົຉດຒທຈ ເຕີູ້ຌວື່ທ”ໍທກຖຆັຉ 

ໃຌຆຖໄດຒໂຍຮທຌກທຌທໍຏູ້ທຂຕຄງຸຒງົຌທັຍູ້ທຈເຐ ື່ຕຆວຒໃຆື່ໃຌງີວິຉຎຖໍທວັຌຆື່ວຌໃດຈື່

ຖທໍເຎັຌຏູ້ທຐ ູ້ຌຂທວຊທທຆີຂຕຄຉຕກຝູ້ທຈເຕີູ້ຌວື່ທ”ກທຌຊໍທແຏື່ຌ”ໃງູ້ຆໍທດລັຍຊັຉເຆ ູ້ຕໄຎວັຉແລຖຌຸື່ຄຓ ື່

ກັຍຍູ້ທຌ ທັຄງທຈແລຖຈິຄ ຆື່ວຌໂຆູ້ຄຏ ູ້ງທຈແລຖເຆ ູ້ຕທີື່ຖຌຸື່ຄໄຎເຮັຉວຽກໄຮື່ຌທຒັກຖຈູ້ຕຒເຎັຌຆີຉໍທ 

ຆື່ວຌຏ ູ້ຈິຄຍໍື່ຌິຈົຒຌໍທຏູ້ທຐ ູ້ຌໄຎຊັຉເຎັຌຏູ້ທຌຸື່ຄທີື່ເຕີູ້ຌວື່ທ”ຆິູ້ຌ”ແຊື່ຖທໍເຎັຌ”ຏູ້ທຆິູ້ຌ”ທີື່ຒີຐ ູ້ຌຆີຉໍທຂັູ້ຌຉູ້ວຈ

ຂທວ ຊໍື່ຒທໄຉູ້ເຮັຉເຎັຌລວຉລທຈຂັູ້ຌໃດູ້ເກີຉວທຒຆວຈຄທຒຈິື່ຄຂ ູ້ຌ 

 ຌຕກທກຌີູ້ ໃຌຏູ້ທດົື່ຒຈັຄຒີລທຈຎຖກຕຍຕີກດລທຈລທຈທີື່ຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວໃຌຆື່ວຌທີື່ເຎັຌ

ລທຈລຖຕຽຉລວຒທັຄລທຈທີື່ເຎັຌໍທຆຕຌແລຖລທຈຊທຒວທຒເງ ື່ຕເຐ ື່ຕວທຒຓ ື່ເຓັຌເຎັຌຆຸກ ຎູ້ຕຄກັຌ

ຆິື່ຄງົ ື່ວຮູ້ທຈຊື່ທຄຆຖເດຒ ຕຌດຌ ື່ຄເຎັຌລທຈຍໍລິວທຌທີື່ເຮັຉໃດູ້ເກີຉວທຒຆວຈຄທຒແລຖລົຄຊົວຐໍຉີ 

ເຌ ື່ຕຄທກເຎັຌກທຌຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວຆໍທັຌ 5 ຓື່ທຄ ຉັື່ຄກື່ທວຎ ື່ຈື່ທຊທຈທຈ ື່ຄຌໍທຐທກັຌເຕີູ້ຌຏູ້ທດົື່ຒຌີູ້

ວື່ທ”ຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທ”ວຍົຌຎຖຸຍັຌ ເຕັູ້ຈ ເຎັຌຐທຆທທູ້ຕຄິື່ຌງ ື່ຄຖກົຄກັຍໍທວື່ທ ເຕ ູ້ຕຈ ຕັຌດຒທຈ ຄ

ເລ ື່ຕຄລທວທີື່ກື່ຽວເຌ ື່ຕຄກັຌ 

ກທຌທໍຏູ້ທຖທໍກັຌຊຕຌທີື່ຒີຆຖຒທທິຌິູ້ຄໃຆຖດຄົຍດທກຒ ູ້ໃຉິຉໃວຸູ້ຌວທຈຌັູ້ຌຖຍໍື່ທໍຏູ້ທເລີຈ 

ແຒູ້ແຊື່ຂຖຌຖທີື່ກໍທລັຄທໍຓ ື່ດທກຒີຆິື່ຄໃຉຒທກຖທົຍເຮັຉໃດູ້ໃຍໍື່ຆຖດຄົຍຍໍື່ຒີຆຖຒທທິຖດຈຸຉທໍຏູ້ທທັຌທີ 

ຉັ ື່ຄຌັູ້ຌ ກວື່ທຖໄຉູ້ຏູ້ທຏ ຌດຌ ື່ຄ ື່ຄຊູ້ຕຄໃງູ້ເວລທຉົຌໃຌຆຖໄດຒກື່ຕຌ ຍໍື່ຒີເຆ ູ້ຕຏູ້ທໃດຒື່ໃງູ້ກັຌແຊື່

ຓື່ທຄໃຉົຄຒີແຊື່ເຆ ູ້ຕຏູ້ທທີື່ຊິຉຊົວຒທທກຍທຄກຕກ ື່ຄຊູ້ຕຄຖດຌຕຒໃງູ້ເຐທຖຖທໍຏູ້ທກຍໍື່ໄຉູ້ເຐທຖຈັຄຓ ື່

ໃຌຍັຄັຍຂຕຄຆຖດຈທຒ ເຒ ື່ຕ ຣ.5 ເລີກທທຉແລູ້ວ ື່ຄໄຉູ້ຒີຆິຉທີື່ຖເຮັຉຊທຒຮີຉຕຄຂຕຄຊົຌເຕຄໄຉູ້ 

ຉັື່ຄຌັູ້ຌ  ື່ຄໄຉູ້ເລີື່ຒຑ ູ້ຌຑ ກທຌທໍຏູ້ທຂ ູ້ຌໂຉຈຂໍເຒັຉຝູ້ທຈທກງົຌຐ ູ້ຌເຒ ຕຄຒທຎ ກເຐ ື່ຕໃງູ້ທໍຏູ້ທຝູ້ທຈ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ກທຌຊໍື່ທດລ ກທຌທໍຏູ້ທຆິູ້ຌວທຒຆໍທັຌຓ ື່ທີື່ ”ຊີຌຆິູ້ຌ” ແລຖຊູ້ຕຄເຎັຌຆີແຉຄເທົື່ທຌັູ້ຌ ຆີຕ ື່ຌຍໍື່ເຕົທ 

ົຌໂຍຮທຌໃງູ້ຆີຒທເຎັຌຆັຌຈທລັກແທຌກທຌຍຕກ ຄທີື່ຊັູ້ຄຂຕຄຍູ້ທຌເຒ ຕຄທີື່ຍັຌຐຖຍຸດລຸຉໄຉູ້ທກຒທ

ໄວູ້ທີື່”ຊີຌຆິູ້ຌ”ໃດູ້ຆີແຉຄແທຌ”ຊທເວັຌ”(ຉວຄຊທເວັຌ)ຕັຌດຒທຈ ຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉໄຉູ້ເຉິຌທທຄຒທທກ

ທິຉຊຖເວັຌຕຕກ ແລຖຖໃງູ້ຆຖເຐທຖຏູ້ທຆິູ້ຌເທົື່ທຌັູ້ຌ ຆື່ວຌລວຉລທຈຊື່ທຄທີື່ຌໍທຒທຎຖກຕຍຒັກໃງູ້

ລວຉລທຈຊທຒວທຒເງ ື່ຕເຐ ື່ຕກທຌຓ ື່ເຓັຌເຎັຌຆຸກແລຖເຐ ື່ຕຍໍື່ໃດູ້ຆິື່ຄງົື່ວຮູ້ທຈຒທກໍູ້ທກື່ທຈເຎັຌດລັກ ຉູ້ວຈ

ເດຉທີື່ຍັຄັຍໃດູ້ໃງູ້ຆີແຉຄກັຍຏູ້ທຆີູ້ຌ  ື່ຄເຕີູ້ຌຏູ້ທຌຸື່ຄຂຕຄຏ ູ້ຈິຄວື່ທ”ຏູ້ທຆິູ້ຌຊີຌແຉຄດລ ຆີູ້ຌຊີຌແຉຄ”    

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

ກທຌໃງູ້ຆີຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວທີື່ກື່ຽວຂູ້ຕຄກັຍງຸຒງົຌຒີຓ ື່5 ຆີ   ຆີແຉຄ ດຒທຈ ຄ”ຊທເວັຌ”

ຍຕກ ຄທີື່ຒທຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉວື່ທເຉິຌທທຄຒທທກທິຉຊຖເວັຌຕຕກ  ຎຖເທຉລທວ ຆີຉໍທ ດຒທຈ ຄ”

ເຒ ຕຄ”ຍຕກ ຄ ທີື່ຒທຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉວື່ທ ເຉີຌທທຄຒທທກ”ຉິຌຉໍທຌໍູ້ທງຸູ້ຒ”ໍທວື່ທ”ຉິຌຉໍທຌໍູ້ທງຸູ້ຒ”

ເຎັຌຆົຒຌທຒຂຕຄເຒ ຕຄວຽຄັຌໃຌຆຖໄດຒຌັູ້ຌ ຆີຂທວ ດຒທຈ ຄ”ເງ ູ້ຕງທຉ”ຍຕກ ຄ ວທຒເຎັຌງທຉ

ຐັຌດລ ງົຌເຏົື່ທຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉ  ”ລທວຐຸຉ”ຆີເດລ ຕຄ ດຒທຈ ຄ”ຉຕກໍທຎທ”ຍຕກ ຄ ເຕກຖລັກຂຕຄ

ງຸຒງົຌ  ວທຒເຎັຌລທວ ຆີຆິ ູ້ວ(ຆີຂຽວ)ດຒທຈ ຄ”ກທຌຉໍທລົຄງີວິຉ”ຍຕກ ຄ ວທຒຕຸຉົຒຆົຒຍ ຌ   

ວທຒເຎັຌທໍທຒຖງທຉ ຆື່ວຌຆີກໍື່ໃງູ້ຆີທກທໍທຒຖງທຉເງັື່ຌ:ຂີູ້ດຒິູ້ຌ ຎ ຌຣທຒ ຊົຒ ລ ກໄຒູ້ ໃຍໄຒູ້ແລຖ

ເຎ ຕກໄຒູ້ເຎັຌຊົູ້ຌ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ວິທີກຳນເຮັດລວດລຳຍລົຄໃນຜືນຜູ້ຳ 

ກທຌເຮັຉລວຉລທຈຎຖຸຍັຌຖຒີວິທີກທຌເຮັຉຓ ື່2 ລັກຆຖຌຖ   (1)  ວິທີກທຌທີື່ເຕີູ້ຌວື່ທ“ົກ” 

ດລ  “ຂິຉ”  (2) ວິທີກທຌທີື່ເຕີູ້ຌວື່ທ“ເກທຖລທຈ”  ງ ື່ຄຖຒີວິທີກທຌຂຕຄແຊື່ລຖລັກຆຖຌຖ   

 ົກ   ວິທີກທຌເຮັຉລວຉລທຈຉູ້ທຈກທຌເຐີື່ຒເຆັູ້ຌຉູ້ທຈທີື່ຖໃງູ້ເຮັຉລວຉລທຈເຂົູ້ທໄຎໃຌຉູ້ທຈ

ຓ ຌຊື່ທຄດທກຆື່ວຌເຆັູ້ຌຉູ້ທຈທີື່ເຐີື່ຒຖຎື່ຕຈດູ້ຕຈໄວູ້ລຸື່ຒຉູ້ທຈຓ ຌເວລທຖເຮັຉລທຈຒັກຖໃງູ້ຌິູ້ວ

ຒ ລູ້ວຄດລ ວັກເຕົທເຆັູ້ຌຉູ້ທຈທີື່ດູ້ຕຈຓ ື່ຂ ູ້ຌຒທເຮັຉເຎັຌລວຉລທຈ ແລຖຆຕຉຉູ້ທຈຌັູ້ຌລົຄໄຎດູ້ຕຈໄວູ້ລຸື່ຒ

ຉູ້ທຈຓ ຌຊທຒເຉີຒ ໂຉຈຍໍ ື່ຒີກທຌຐັຌຮຕຍຉູ້ທຌຓ ຌ ແລຖກທຌເຮັຉລວຉລທຈຖເຮັຉຊໍ ື່ເຌ ື່ຕຄກັຌ

ຊຖດລຕຉດຌູ້ທກວູ້ທຄຂຕຄຏູ້ທທີື່ທໍກໍື່ໄຉູ້ດລ ຖເຮັຉເຎັຌລທຈເວັູ້ຌໄລຈຖດື່ທຄກັຌກໍື່ໄຉູ້ 

ຂິຉ ຖເຐີື່ຒຉູ້ທຈທີື່ໃງູ້ເຮັຉລວຉລທຈໄຎກັຍຉູ້ທຈຓ ຌເດຒ ຕຌກັຍວິທີກທຌົກທຸກຎຖກທຌ ແຊື່

ວິທີກທຌຌໍທຉູ້ທຈທີື່ດູ້ຕຈຓ ື່ລຸື່ຒຉູ້ທຈຓ ຌຂ ູ້ຌຒທເຐ ື່ຕເຮັຉລວຉລທຈ ຒັກໃງູ້ຕຸຎຖກຕຌທີື່ຒີຎທຈແດລຒ ເງັື່ຌ:

ຂົຌເດຒັູ້ຌ ດລ ຎິື່ຌຎັກຏົຒແທຄລົຄໄຎລຸື່ຒຉູ້ທຈຓ ຌ ແລູ້ວຂິຉດລ ຄັຉເຕົທຉູ້ທຈທີື່ດູ້ຕຈຓ ື່ຌັູ້ຌຂ ູ້ຌຒທເຮັຉເຎັຌ

ລວຉລທຈແລຖເຮັຉລວຉລທຈຊໍື່ເຌ ື່ຕຄກັຌໄຎຊຖດລຕຉວທຒກວູ້ທຄຂຕຄດຌູ້ທຏູ້ທແຊື່ຐຽຄຓື່ທຄຉຽວ ຍໍື່ຒີ

ກທຌເຮັຉລວຉລທຈເວັູ້ຌໄລຈຖເຎັຌງື່ວຄເດຒ ຕຌວິທີກທຌົກ”ົກ”ກັຍ”ຂິຉ”ຉູ້ທຌລຽຍດລ ຉູ້ທຌທີື່ຆວຈ

ຄທຒຖຓ ື່ຉູ້ທຌເທິຄ 

ເກທຖລທຈ   ກທຌໃງູ້ເຆັູ້ຌຉູ້ທຈຆີຊື່ທຄທີື່ຖເຮັຉລວຉລທຈເກທຖໄວູ້ກັຍຉູ້ທຈຓ ຌຎທຈຉູ້ທຈທັຄ 

2 ຂູ້ທຄຖວທຄໄວູ້ຉູ້ທຌເທິຄຂຕຄຏູ້ທທີື່ທໍ ແລຖເກທຖໄວູ້ເຎັຌງື່ວຄຊທຒລທຈທີື່ເຮັຉ ເຒ ື່ຕເກທຖແລູ້ວກໍື່ທໍ

ຊທຒຎົກກຖຊິ ວິທີກທຌກື່ຽວຉູ້ທຈແລຖຐັຌຮຕຍຉູ້ທຈຓ ຌກື່ຕຌທີື່ທໍທັຍຕີກັູ້ຄດຌ ື່ຄຌັູ້ຌ ເຎັຌວິທີກທຌເຐີື່ຒ

ວທຒແຂຄແຮຄໃດູ້ກັຍເຌ ູ້ຕຏູ້ທຌັູ້ຌເຕຄ ກທຌເກທຖຉູ້ທຌທີື່ຆວຈຄທຒຖຓ ື່ຉູ້ທຌລຸື່ຒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວຳມຫມຳຍຂອຄລຳຍຜູ້ຳ 

           ວທຒດຒທຈຂຕຄລທຈຏູ້ທ ທກກທຌທີື່ົຌເົູ້ທົຌແກື່ເລົື່ທໃດູ້ຑັຄຆຖດລຸຍໄຉູ້ວື່ທ ລທຈຂຕຄຏູ້ທ

 ຄແຒູ້ຖເຎັຌລທຈຉຽວກັຌດທກໄຎຓ ື່ົຌລຖທີື່ຖຒີຸຉຒຸູ້ຄດຒທຈໄຎົຌລຖຓື່ທຄ ຈົກຊົວຓື່ທຄເງັື່ຌ:ລທຈ

ໂຊເຄ ຕກດລ ລທຈຌທກ ດທກໄຎຓ ື່ທີື່ຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທກໍື່ຒີຸຉຒຸູ້ຄດຒທຈເຐ ື່ຕຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວຂຕຄງຸຒງົຌ 

ແຊືູ່້ທໄຎຓ ື່ທີື່ດຒຕຌດລ ຏູ້ທຆິູ້ຌກໍື່ຖຒີຸຉຒຸູ້ຄດຒທຈໄຎໃຌຉູ້ທຌວທຒເງ ື່ຕ ງ ື່ຄໂຍຮທຌເງ ື່ຕວື່ທຖເຮັຉ

ໃດູ້ຎຕຉໄຐແູ້ວທຉໄຐຕັຌຊຖລທຈເຮັຉໃດູ້ຓ ື່ເຓັຌເຎັຌຆຸກ ດລ ລທຈຉຕກຍທຌເຓັຌດລ ຉຕກຕ ື່ຌກໍື່

ຊທຒ ໂຉຈທໍທຒຖງທຉຂຕຄຉຕກໄຒູ້ຒັກຖຒີວທຒຆວຈຄທຒແລຖຒີກິື່ຌດຕຒ ດທກໄຎຓ ື່ໃຌຏູ້ທດົື່ຒຖ

ເຎັຌໍທຆຕຌ ແຊືູ່້ທໄຎຓ ື່ຏູ້ທຆິູ້ຌຖເຮັຉໃດູ້ຒີແຊື່ົຌຮັກົຌເຒຉຊທ ເຎັຌຊົູ້ຌ   



 

           ຉັຄຌັູ້ຌ ລທຈທີື່ເກັຍລວຍລວຒໄວູ້ໃຌັູ້ຄຌີູ້ຖໄຉູ້ແຍື່ຄກທຌັຉເກັຍໄວູ້ເຎັຌ 3 ກຸື່ຒ   ກຸື່ຒທີ 1 ເຎັຌ

ກທຌຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວວທຒເຎັຌຒທຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉແລຖງຸຒງົຌ ກຸື່ຒທີ 2 ເຎັຌໍທຆຕຌລ ກດລທຌ

ໃດູ້ຮ ູ້ັກກທຌເຮັຉຓ ື່ດທກິຌ ງື່ວຈເດລ ຕຊົຌເຕຄແລຖເຎັຌົຌຉີ ແລຖກຸື່ຒທີ 3 ເຎັຌລທຈຊທຒວທຒເງ ື່ຕ

ແລຖຍຕກເລ ື່ຕຄລທວກື່ຽວກັຍຎຖເຐຌີ 

ກ ຸ່ມທີ 1 ເຎັຌກທຌຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວວທຒເຎັຌຒທຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉແລຖງຸຒງົຌ ງ ື່ຄຖ

ຎທກົຉຓ ື່ໃຌຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທກື່ທວ ”ຏູ້ທດົື່ຒເຕັູ້ຈດູ້ທ”ເຎັຌຕີກດລັກທຌດຌ ື່ຄທີື່ເຮັຉໃດູ້ເງ ື່ຕວື່ທ ງທວທັຍ

ູ້ທຈເຎັຌົຌໄທເງ ູ້ຕຆທຈລທວແລຖຒີກທຌທໍຏູ້ທຒທເຎັຌເວລທຉົຌຌທຌແລູ້ວ ໂຉຈຍັຌທ ກເລ ື່ຕຄລທວ

ເດຉກທຌທີື່ເກີຉຂ ູ້ຌກັຍຍັຌຐຖຍຸດລຸຉໃດູ້ລ ກດລທຌໄຉູ້ົຉໍທໄວູ້ຉູ້ວຈກທຌໃງູ້ຆັຌຈທລັກເກັຍລທຈແລຖ

ເກທຖລທຈໄວູ້ເທິຄຏ ຌຏູ້ທດົື່ຒງ ື່ຄເຎັຌເລ ື່ຕຄລທວທີື່ກື່ຽວຂູ້ຄຕກັຌ 5 ຎຖກທຌຉັື່ຄຌີູ້ 

(1) ກທຌຐັຉຍູ້ທຌເຒ ຕຄຒທ   ລທຈທທຄຂູ້ທຄກຖແຊດລ ລທຈທທຄກຽຌ ດຒທຈ ຄ ກທຌເຉີຌທທຄ 

             (2)  ຒທທກໃຆດລ ເຮົທເຎັຌໃຏ  ລທຈໂຊເຄ ຕກ(ລທຈຌທກ)ຖຍຕກ ຄທີື່ຒທວື່ທ ຒທທກວຽຄ

ັຌຎຖເທຉລທວ ລທຈຆູ້ຕຈຆທ ຍຕກ ຄວທຒເຎັຌ ງທຉລທວ ແລຖລທຈຍົວເຈ ຍຕກ ຄວື່ທ ງທວທັຍ

ູ້ທຈ ລທວຐຸຉ     

            (3) ຒທແຌວໃຉແລຖຒທໃຌຆຖໄດຒໃຉ   ລທຈງູ້ທຄ ດຒທຈ ຄ ກຕຄທັຍໄທ ແລຖລທຈຒູ້ທ 

ດຒທຈ ຄ ຆຖໄດຒຐຖເົູ້ທຊທກຆິຌ (ກຸຄທົຌຍຸລີ)     

            (4) ຒທທີື່ໃຉ  ລທຈດົວງູ້ທຄ ດຒທຈ ຄ ຆຖດຈທຒຎຖເທຉ    

            (5)  ກທຌຊັູ້ຄດລັກຎັກທຌ ທີື່ງຸຒງົຌທັຍູ້ທຈແດື່ຄຌີູ້   ລທຈໂຊເຄ ຕກຊັູ້ຄູ້ທຈ(ລທຈຌທກຊັູ້ຄ

ູ້ທຈ)ດຒທຈ ຄກທຌຒທຊໍື່ຊູ້ທຌທັຍຐຖຒູ້ທແລຖຊັູ້ຄູ້ທຈຓ ື່ເຎັຌກຕຄຆຕຉແຌຒແລຖລທຈຊ ູ້ຒດລ ລທຈເຕັູ້ຈ

ຊ ູ້ຒ ດຒທຈ ຄ ກທຌຊັູ້ຄຍູ້ທຌເຮ ຕຌຓ ື່ເຎັຌດລັກແດລື່ຄ 

ກ  ຸ່ມທີ 2 ເຎັຌໍທຆຕຌລ ກດລທຌຮັກໃູ້ຆທຒັກີ ໃດູ້ຮ ູ້ັກກທຌເຮັຉຓ ື່ເຮັຉກິຌ ງື່ວຈເດລ ຕກັຌ

ແລຖເຎັຌົຌຉີ ໍທຆຕຌທີື່ຒີຓ ື່ໃຌລທຈຏູ້ທ ໄຉູ້ແກື່ 

           (1) ລທຈໂຊເຄ ຕກ ຆຕຌໃດູ້ລ ກດລທຌຮັກກັຌງື່ວຈເດລ ຕກັຌຓື່ທິູ້ຒກັຌ 

           (2) ລທຈໂຊເຄ ຕກດລ ຌທກ 2 ດົວດັຌດຌູ້ທເຂົູ້ທດທກັຌດລ ລທຈໂຊເຄ ຕກດົວຸູ້ຒກັຌ ດຒທຈ ຄ 

ກທຌຆຕຌໃດູ້ລ ກດລທຌຍໍື່ໃດູ້ໃງູ້ວທຒຮຸຌແຮຄຊໍື່ກັຌ ດທກຒີຍັຌດທຍໍື່ເຂົູ້ທໃກັຌກໍື່ໃດູ້ດັຌດຌູ້ທເຂົູ້ທດທກັຌ 

ໂຕູ້ລົຒກັຌ 

           (3) ລທຈຂທແຒຄຒ ຒ(ແຒຄຒ ຌ ຆຕຌລ ກດລທຌໃດູ້ຮ ູ້ັກຐ ື່ຄຊົຌເຕຄ ດທຓ ື່ດທກິຌລູ້ຽຄຕຍົວ) 

           (4)  ລທຈດຌທຒ(ຂຽວດຒທ)ເງ ື່ຕວື່ທຖຎູ້ຕຄກັຌຐວກຏີຎີຆທຉດລ ຆິື່ຄງົ ື່ວຮູ້ທຈໄຉູ້ເຮັຉໃດູ້ຒີ

ວທຒຮ ູ້ຆ ກວື່ທຊົຌເຕຄຎຕຉໄຐ 

           (5)  ລທຈຉຕກຍທຌໍື່ທ ຆຕຌໃດູ້ື່ຕຒຊົຌດລ ຍໍື່ໃດູ້ຈົກຊົຌຂົື່ຒເຐີຌ (ເຮັຉຉີຍໍື່ໍທເຎັຌໃດູ້ໃຏເດັຌ

ຆຖເດຒ ຕຌຉຕກຍທຌໍື່ທທີື່ຍທຌຊຕຌກທຄ ຌເງົູ້ທຒທກໍື່ຈຸຍ) 

           (6)  ລທຈດຒທໄຌ ຆຕຌລ ກດລທຌໃດູ້ຮ ູ້ັກຕຍົວ(ໄຎໄກແຆຌໄກກໍື່ໃດູ້ກັຍຍູ້ທຌ) 

           (7)  ລທຈຂໍກໍທ ຆຕຌລ ກດລທຌໃດູ້ຮ ູ້ັກຕົຉຕຕຒແລຖຆູ້ທຄດລັກທຌໃດູ້ດຒັູ້ຌົຄ ຒີວທຒ

ກູ້ທວດຌູ້ທ 

           (8)  ລທຈຂໍ  ຆຕຌໃດູ້ຮ ູ້ັກເຮັຉຊົວໃດູ້ເຎັຌຎຖໂດຈຉດລ ເຍິື່ຄກທຌໄກ(ໃດູ້ຮ ູ້ັກກທຌວທຄແຏຌ 

ໃດູ້ຮ ູ້ັກກທຌໃງູ້ເຄີຌ) 



 

           (9) ລທຈຉຕກຐິກຸຌ ຆຕຌໃດູ້ຮ ູ້ັກເຮັຉຊົວເຕຄໃດູ້ດຕຒຆໍທດລັຍຊົວເຕຄ ກື່ທວ ໃດູ້ຮ ູ້ັກຮັກຆທ

ວທຒຉີທີື່ຊົຌຒີຓ ື່ໄວູ້ຊຖດລຕຉໄຎ(ໃດູ້ວທຒຮັກວທຒຕົຍຕຸື່ຌແກື່ຕຍົວ) 

           (10)  ລທຈຉຕກັຌ ຆຕຌໃດູ້ຮ ູ້ັກເຮັຉຊົວໃດູ້ດຕຒຆໍທດລັຍຏ ູ້ຕ ື່ຌ(ໃດູ້ຮັກແລຖເຕ ູ້ຕຈຕທທຕຌ

ແກື່ຏ ູ້ຕ ື່ຌແຉື່ ເຮັຉຊົວເຕຄໃດູ້ຒີຸຌື່ທ ຮ ູ້ັກກທຌເຮັຉຉີກັຍົຌຕ ື່ຌແຉື່) 

(11)  ລທຈດທຄແຒຄຄຕຉ(ແຒຄຄຕຉ)ຆຕຌໃດູ້ຮ ູ້ັກຈິື່ຄໃຌຆັກຆີຂຕຄຊົຌເຕຄ ດລ ໃດູ້ຮ ູ້ັກຎູ້ຕຄ

ກັຌຊົຌເຕຄແຒູ້ເຎັຌງົຌກຸື່ຒຌູ້ຕຈແຊື່ກໍື່ຒີຐິຉຮູ້ທຈແຮຄແລຖເງ ື່ຕວື່ທຖຎູ້ຕຄກັຌໄຐຕັຌຊຖລທຈໄຉູ້ 

ກ ຸ່ມທີ 3 ເຎັຌລທຈຊທຒວທຒເງ ື່ຕແລຖຍຕກເລ ື່ຕຄລທວກື່ຽວກັຍຎຖເຐຌີ ວທຒເງ ື່ຕເຮັຉໃດູ້

ເກີຉຐຖລັຄເຐ ື່ຕຊໍື່ຆ ູ້ງີວິຉ ວທຒເງ ື່ຕ ກໍທລັຄໃ ຆູ້ທຄວທຒດຒັູ້ຌໃໃຌກທຌທໍທຒທດທກິຌ   

ຆຖໄດຒໂຍຮທຌຖຒີລທຈທີື່ເຎັຌວທຒເງ ື່ຕຓ ື່ 3 ຓື່ທຄ ງ ື່ຄເຎັຌລທຈເກົື່ທແກື່ທີື່ຎຸື່ຈື່ທຊທຈທຈ

ຌັຍ ຊໍື່ກັຌຒທຊັູ້ຄແຊື່ເຒ ື່ຕັູ້ຄຈັຄຓ ື່ດລວຄຐຖຍທຄໄຉູ້ແກື່ ລທຈໂຊເຄ ຕກດລ ລທຈຐຖຈທຌທກ ລທຈງູ້ທຄ

ແລຖລທຈດົຄ ື່ ຆໍທດລັຍງທວລູ້ທຌງູ້ທຄດລ ດລວຄຐຖຍທຄເົທລົຍຌັຍ ແລຖເງ ື່ຕວື່ທ ຐຖຈທຌທກຖຸູ້ຒ

ຕຄໃດູ້ຎຖງທງົຌຓ ື່ຉີຒີຆຸກຎົກຎູ້ຕຄຍໍື່ໃດູ້ຆັຉຊ ຒທຮຸກຮທຌ ງູ້ທຄເຎັຌຆັຉ ື່ຐຖຍທລຖຒີຂຕຄຐຖເົູ້ທ

ແຏື່ຌຉິຌ ເຎັຌຆັຉງັູ້ຌຆ ຄ ງູ້ທຄ ື່ຄເຎັຌຆຖເດຒ ຕຌເຎັຌຊົວແທຌຂຕຄຐຖເົູ້ທແຏື່ຌຉິຌທີື່ຖຍັຌຉທຌໃດູ້ທຸກ

ົຌຒີວທຒຮົື່ຒເຓັຌເຎັຌຆຸກ ຆື່ວຌດົຄກໍື່ເຎັຌຆັຉງັູ້ຌຆ ຄເງັື່ຌກັຌຆຖເດຒ ຕຌເຎັຌຌທຄຑູ້ທທີື່ຖຕຈ

ເຍິື່ຄແຈຄທຸກຆຸກ ລວຒທັຄລທຈຕ ື່ຌ ໂຍຮທຌກໍື່ຒີວທຒເງ ື່ຕໃຌທໍທຌຕຄຉຽວກັຌ ດທກຌໍທຒທໄວູ້ໃຌຏ ຌຏູ້ທ

ແລູ້ວຖເຮັຉໃດູ້ຏ ູ້ທີື່ໃງູ້ຏູ້ທຓ ື່ຉີຒີຆຸກ ຍໍື່ຒີໄຐຕັຌຊຖລທຈໃຉຒທລົຍກວຌຌັູ້ຌເຕຄແລຖຍໍື່ວື່ທຖເຎັຌຏູ້ທດົື່ຒ 

ດຒຕຌ ດລ ຏູ້ທຆິູ້ຌດລ ຏູ້ທຕ ື່ຌກໍື່ຊທຒຒັກຖຒີລທຈຂູ້ທຄຊົູ້ຌຆຖເດຒີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ລຳຍຜູ້ຳຝູ້ຳຍໂບຮຳນ 

ກ ຸ່ມທີຸ່ 1 ຍຕກເລົື່ທເລ ື່ຕຄລທວວທຒເຎັຌຒທຂຕຄຍັຌຐຖຍຸດລຸຉແລຖງຸຒງົຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ລທຈທທຄຂູ້ທຄກຖແຊ

ຍົວເຈ 

          ລທຈຆູ້ຕຈຆທ             ລທຈຌທກ 

ລທຈງູ້ທຄ ລທຈຒູ້ທ 

ລທຈດົວງູ້ທຄ 

ລທຈຌທກຊັູ້ຄູ້ທຈ 

ລທຈຕກຒູ້ທ 



 

ກ  ຸ່ມທີຸ່ 2 ເຎັຌໍທຆຕຌໃດູ້ລ ກດລທຌຮັກໃູ້ຆທຒັກີ ຮ ູ້ັກກທຌເຮັຉຓ ື່ເຮັຉກິຌ ແລຖເຎັຌົຌຉີ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລທຈໂຊເຄ ຕກ ลายนาคหวัจุ้ม ລທຈໂຊເຄ ຕກດົວຸູ້ຒກັຌ ລທຈຂທແຒຄຒ ຒ 

ລທຈດຌທຒ(ຂຽວດຒທ) ລທຈຉຕກຍທຌໍື່ທ ລທຈດຒທໄຌ 

ລທຈຂໍກໍທ ລທຈຂໍ   ລທຈຉຕກຐິກຸຌ 

ລທຈຉຕກັຌ ລທຈດທຄແຒຄຄຕຉ 



 

ກ ຸ່ມທີຸ່ 3 ເຎັຌລທຈຊທຒວທຒເງ ື່ຕແລຖຍຕກເລ ື່ຕຄລທວກື່ຽວກັຍຎຖເຐຌີ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລທຈດົວງູ້ທຄ ລທຈງູ້ທຄ 

ລທຈຌທກກຸ່ມ ລທຈຌທກ 

ລທຈຌທກ ລທຈດົຄູ່ 

ລທຈໄກ່ຌທ ລທຈດົຄູ່ 



 

ລທຈຕ ື່ຌທີື່ເຎັຌລທຈຊທຒວທຒເງ ື່ຕແລຖເຎັຌຒຄລ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລທຈໄກ່ຌທສຬຄຫົວ ລທຈໄກ່ຌທຂີ່ຒູ້ທ 

ລທຈເຕັູ້ຈຊ ູ້ຒ 

 

ລທຈດທຄແຒຄຄຕຉ 

ລທຈບາສາດທຸຄ ລທຈຕາເດລວ 

ລທຈຕົ້ຘດຬກໄມ້ 
ລທຈຊັວ ຝ ຝໍ່ຂຸຌລທມໍາແຫງ 



 

ກຳນຂືູ້ນລຳຍລຳຍຜູ້ຳຝູ້ຳຍໂບຮຳນ 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

ກຳນຂືູ້ນລຳຍທຳຄກຽນຫລືລຳຍອ ູ້ແອູ້ 

 

ເລີຸ່ມຕົູ້ນລຳຍດູ້ວຍຝູ້ຳຍສີຊົມພ ດັຸ່ຄນີູ້ 

ແວທີື່ 1-4   ຆູ້ທຄລທຈ (ເກັຍລທຈຉູ້ວຈໄຒູ້ເກັຍລທຈ) ຄັຉ/ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ົຌຆຸຉຑ ຒ ແລູ້ວເກັຍຆຕຉຉູ້ທຈ

ຉູ້ວຈໄຒູ້ຆຕຉລທຈ ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ ຆຕຉຉູ້ທຈຆີງົຒຐ  4 ັູ້ຄ 

ຊທຒຉູ້ວຈລທຈຂັຉຎົກກຖຊິດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ  1 ັູ້ຄ 

ເລີື່ຒຊົູ້ຌຆູ້ທຄລທຈ 

ໄຒູ້ທີື່ 1  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ  1 ຂ ູ້ຌ 3  ລົຄ  2  ຂ ູ້ຌ 2  ລົຄ 1  ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີຒເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີງົຒຐ  ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 2 

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ  1 ຂ ູ້ຌ 3  ລົຄ  2  ຂ ູ້ຌ 2  ລົຄ 1  ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີຒເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີງົຒຐ  ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

-ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

 



 

 

 

ໄຒູ້ທີື່ 3 

- ຂ ູ້ຌ 2  ລົຄ 2  ຂ ູ້ຌ 1 ລົຄ  2   ຂ ູ້ຌ 2  ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2  ລົຄ 3   ຂ ູ້ຌ 3  ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 4 

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 4  ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1  ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 4  ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີຒເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 5  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2   ຂ ູ້ຌ 1  ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ  

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 6  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2   ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ  

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

 



 

ໄຒູ້ທີື່ 7  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2   ຂ ູ້ຌ 3  ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ  

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 8  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2   ຂ ູ້ຌ 1  ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ  

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 9  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີຒເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 10  

- ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 1 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 3 ຂ ູ້ຌໃດຒື່ແຍຍເຉີຒເຮັຉົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

- ຆຕຉຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທເຄີຌ ຈົກລທຈ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

 

(ົຍລທຈລທຈທທຄກຽຌດລ ລທຈຕໍູ້ແຕູ້ 1 ລທຈ) 

 



 

 

 

 

 

                   ກທຌຂ ູ້ຌລທຈຒູ້ທ 

 

ເລີື່ຒຊົູ້ຌຆູ້ທຄລທຈຒູ້ທ 

ໄຒູ້ທີື່ 1  

- ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 6  ຂ ູ້ຌ 6 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 33 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 6  ຂ ູ້ຌ 

6 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 33 ງື່ຕຄຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 6  ຂ ູ້ຌ 6 ຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 

34 ງື່ຕຄ ຂ ູ້ຌລທຈກຕຍຏູ້ທ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 2-12  ຉໍທເຌີຌກທຌ ໄຒູ້ທີ 1 

ໄຒູ້ທີື່ 13 

- ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ2 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ32 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 

2ຂ ູ້ຌ4 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌຉູ້ວຈຉູ້ທຈຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ32 ງື່ຕຄ ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ2 ຂ ູ້ຌ 

ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 14 

- ຂ ູ້ຌ 16 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 1 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 14 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 5  ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 28 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 16 ລົຄ 2 

ຂ ູ້ຌ 1 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ14 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 5  ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 28 ງື່ຕຄຂ ູ້ຌ 16 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 1 ລົຄ 2 

ຂ ູ້ຌ 14 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 5  ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 28 ງື່ຕຄົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 15 

- ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 10 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 3  ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 24 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 

20 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 17  ົຌຆຸຉຑ ຒຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 24 ງື່ຕຄຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 20 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 

17  ົຌຆຸຉຑ ຒຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 24 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ 



 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 16 

- ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 6 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 22 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 

6 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ  22 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 8ຂ ູ້ຌ6 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ 

ເວັູ້ຌໄຎ 22 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ   

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 17 

- ຂ ູ້ຌ 15 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 12 ຂ ູ້ຌ 3 ົຌຆຸຉຑ ຒຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 24 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 15 ລົຄ 2 

ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 12 ຂ ູ້ຌ 3 ົຌຆຸຉຑ ຒຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 24 ງື່ຕຄ ຂ ູ້ຌ 15 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 12 

ຂ ູ້ຌ 3, ົຌຆຸຉຑ ຒຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ  24 ງື່ຕຄ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 18 

- ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 13 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 5 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 13  ລົຄ 6 

ຂ ູ້ຌ 5 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 13  ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 5 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວ

ຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉດຌູ້ທຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 19 

- ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 12 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 5 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 12 ລົຄ 4 

ຂ ູ້ຌ 5 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 1ຂ ູ້ຌ12 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 5 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວ

ຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 32 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 20 

- ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ5 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 5 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 60 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 5 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ  2 ຂ ູ້ຌ 

5 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ60 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ5 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ2 ຂ ູ້ຌ 5 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ 

ເວັູ້ຌໄຎ 60 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ 



 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 21 

- ຂ ູ້ຌ 17 ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ,ຂ ູ້ຌ 17  , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ  80 ງື່ຕຄ,

ຂ ູ້ຌ 17, ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 22 

- ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 6, ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 6, ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ

ຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 6, ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 23 

- ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 4 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 4 , ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຌໍູ້ທຊທຌ

ຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ, ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 4, ຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂຽວຕື່ຕຌ ເວັູ້ຌໄຎ 80 ງື່ຕຄ ົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ເກັຍຆຕຉລທຈ 

- ຌໍທໄຒູ້ຂັຉຒທຂັຉໄວູ້ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ຉູ້ວຈກທຌລື່ຕຄຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉີຒ 

 

ົຍລທຈຒູ້ທ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

ລຳຍຫົວຊູ້ຳຄ 

 

ກຳນຂືູ້ນລຳຍຫົວຊູ້ຳຄ 

ເລີື່ຒຊົູ້ຌຆູ້ທຄລທຈ 

ໄຒູ້ທີື່ 1  

- ໃງູ້ໄຒູ້ເກັຍລທຈກຖໄລຈຖດື່ທຄ ທກຉູ້ທຌຂວທ ເຂົູ້ທຒທຎຖຒທຌ 25 ຮ ຑ ຒແລູ້ວ ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 6 

ແລູ້ວເວັູ້ຌ 25 ຮ ຑ ຒ ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ  

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 2 

- ລົຄ16 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 8 ຂ ູ້ຌ 3 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉ ແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 3 

- ລົຄ 15 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 7 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 7 ຂ ູ້ຌ 5 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉ ແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 



 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 4 

ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2ຂ ູ້ຌ3 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌ

ຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 5 

-  ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 6 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 3 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ 

ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 6  ຄໄຒູ້ທີື່ 10 ເກັຍ ເກົື່ທ 

- ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 10 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 10 ຂ ູ້ຌ 3  ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

 



 

 

ໄຒູ້ທີື່ື່ 11 

-  ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 3  ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ 

ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 12 

-  ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 2ຂ ູ້ຌ4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 4 ຂ ູ້ຌ 3 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉ

ົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 13 

- ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 6 ລົຄ 3 ຂ ູ້ຌ 4 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉ

ົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 14  

- ລົຄ 14 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 5  ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 



 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 15  

- ລົຄ 16 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 4  ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 16  

- ລົຄ 17 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 7 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 2  ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ 

ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຉູ້ທຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີື່ 17  

- ລົຄ 18 ຂ ູ້ຌ 2 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 9 ລົຄ1 ຂ ູ້ຌ 1 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 9 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 2 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

 

 



 

ໄຒູ້ທີື່ 18  

- ລົຄ 19  ຂ ູ້ຌ 11 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 1 ຂ ູ້ຌ 11  ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

ໄຒູ້ທີ 19  

- ລົຄ 20 ຂ ູ້ຌ 8 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 5 ລົຄ 2 ຂ ູ້ຌ 8 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ  

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒໄຒູ້ທີ20  

- ລົຄ 22 ຂ ູ້ຌ 4 ລົຄ 5 ຂ ູ້ຌ 3 ລົຄ 5 ຂ ູ້ຌ 4 ແລູ້ວເລີື່ຒຂ ູ້ຌໃດຒື່ ເຮັຉົຌຆຸຉຑ ຒ 

- ຌໍທໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຆຕຉແລູ້ວຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒຂ ູ້ຌ 

- ຌໍທໄຒູ້ິູ້ວຆຕຉໃຆື່ຊທຒໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ເດຌ ຕເຂົທໄຎທທຄເ ຕ 

- ຄູ້ທຄໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ ແລູ້ວເລິື່ຒເກທຖລທຈ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖ ທກງູ້ທຈໄຎຂວທ 1 ັູ້ຄ 

- ແລູ້ວລື່ຕຄຉູ້ທຈຂທວຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ 

- ທກຌັູ້ຌຌໍທຉູ້ທຈເກທຖກັຍທກຂວທໄຎງູ້ທຈຕີກ 1 ັູ້ຄ 

- ຐຸື່ຄລທຈຂັຉຎົກກຖຊິ 1 ັູ້ຄ ດລ ກທຌລື່ຕຄຉູ້ວຈຆີຂທວໄຎແລູ້ວກັຍ 1 ັູ້ຄ ໃຌໄຒູ້ເຉິຒ 

 

ົຍລທຈດົວງູ້ທຄ  

 

 
 
 
 
 

                        ໄຒູ້ິູ້ວ                                             ໄຒູ້ງຖລູ້ທຒ  



 

Knowledge on Traditional Cotton Textiles 
 

History of Traditional Cotton Textile Patterns  
The distinctive technique of simultaneously creating textile patterns 

during hand-weaving process can only be found among the Thai-Lao ethic 
group. Thap khlai villagers, or formerly known as Thap khai during the reign of 
King Rama V, is another ethnic group inheriting this unique weaving 
technique. The textile patterns created by Thap klai villagers signify the rich 
history and beliefs of their ancestors. In the past, the ancestors had tried to 
seek ways to pass on their stories to younger generations by relating their 
beliefs to the way of living which later developed into customary practice or 
tradition. As a result, the ancestors invented traditional games for younger 
generations to play during special occasions such as paying respect to the 
ancestors, Songkran Festival, funeral and even at school. These games 
represent the historical events of the ancestors such as when they were held 
captive by the Siam Army, when they were on a march to battle with the 
Burmese Army, when they set up spy camps during war period and when 
they had been freed from captive, etc. The six well-recognized traditional 
games included (1) Mak Rob Miang, (2) Lin Toey, (3) Lin Lub Li (hide-and-
seek), (4) Mak Goog Khon, (5) Kham Ue Luk Ton Uang Ang and (6) Jam Ji Mak 
Mi Mak Mon. Furthermore, the rich history and traditions of these ancestors 
are also mentioned in the welcoming speech during the celebration of a new 
house. Some couples nowadays continued to adopt the ancient matrimonial 
custom, which used to be upheld as sacred law, to signify their Thai-Lao 
ancestry. Apparently, the best way to pass on history is through the use of 
traditional games because often times the origin or historical background is 
told or cleverly hinted by the name of the game or by the way the game is 
played.    



 

            Apart from traditional games, the rich history of Thap khlai ancestors 
is also be passed on through textile patterns which symbolically represent 
each historical event or a set of beliefs. Pha Hom Ear Ha, in particular, is a 
concrete proof of this notion. It is strictly believed that this particular blanket 
must always be woven in pair. One is for use and the other is for keeping. If 
there is only one blanket available, it must not be used. Also, the original 
patterns must always be precisely repeated as per strict instruction of the 
ancestors that says “If you are going to weave Pha Hom Ear Ha, you must 
precisely repeat the original patterns and it must always be woven in pair as 
one is for use and the other is for keeping.” Also, it is strictly forbidden to use 
Pha Sin for blankets or pillow cases.     

“History of Pha Hom Ear Ha” The symbolic patterns of Pha Hom Ear 
Ha signify historical backgrounds of the ancestors. At a glance, they may look 
like any typical textile patterns when in fact each of these patterns actually 
carries significant meanings and must be precisely repeated by a weaving 
technique called “Bueng Sang”. Most importantly, it must always be woven 
in pair. One is for use and the other is for keeping. These strict rules which 
have been continuously passed down from one generation to the next until 
these days thus mark the importance of Pha Hom Ear Ha comparing to other 
textile products.         

The patterns presented on Pha Hom Ear Ha depict the historical 
background of the ancestors. For instance, “Lai Soi Sa” signifies nationality, 
“Lai Bua Khia” signifies ethnic group which is Laotian Buddhist, “Lai Thang 
Khang Kra Tae” or “Lai Thang Gwien” signifies a journey, “Lai Toh Ngiak” 
(Naga) signifies origin which is Vientiane, Laos, “Lai Chang” (Elephant) signifies 
the capturer which is Thai Army, “Lai Ma” (Horse) signifies time period which 
is during the reign of King Taksin (Thonburi City), “Lai Toh Ngiak Tung Kai” 
(Naga Tung Kai) signifies the period during which the ancestors set up spy 
camps to battle against Burmese Army, “Lai Tum” or “Lai Ear Tum” signifies 



 

a settlement or community, “Lai Hua Chang” or “Double-Headed Elephant” 
signifies the country of origin which is Siam, etc. Meanwhile, the rules 
enforced upon and upheld by Thap klai villagers as official law in the past 
were called “King’s Orders”.       

In the past, Thap klai villagers weaved their own clothes by hand. 
Most of their daily wear was mainly woven from plain cotton white fabrics 
called “Karn Tum Phaen” which were often worn by both men and women 
when going to the temples or staying at home. Black-dyed cotton clothing 
was often worn by men when going out for farming. However, plain fabrics 
were rarely worn among women as “Sin” but were commonly woven into 
“Pha Sin” with simple black and white pattern which later developed into 
more sophisticated and intriguing patterns.             
 Apart from its main pattern, Pha Hom Ear Ha also presents a 
combination of intricate patterns describing the details of their ancestors’ 
historical background, teachings and a set of beliefs such as motifs for 
peaceful life and protection from evil, creating a harmonious blend and 
beauty to the overall piece. The name Pha Hom Ear Ha actually derived from 
the unique characteristic of this particular blanket. Its intriguing patterns 
combine five related stories. In local dialect, the word “Ear” has the same 
meaning as the word “Eua” which means stories that are related.           

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
In the past, the villagers would only weave when their minds are 

calm and clearly focused and would not do any weaving or immediately stop 
weaving whenever they feel disturbed, distracted or lose focus. Hence, to 
weave a single piece of clothes in the past can take a very long time. The 
villagers must carefully preserve whatever clothing they had brought along 
with them from Bangkok since no weaving was allowed at the time when 
they were still under the captive of Siam. It was not until the abolishment of 
slavery law by King Rama V that Thap khlai ancestors were able to freely 
follow their old tradition, allowing their weaving culture to flourish once 
more using cotton grown from local cotton seeds.        

 
          

 

 
 
 
 
 
 
The most important aspect in weaving Pha Sin (or a technique called 

Tum) is “Teen Sin” which must strictly use the color red. In the past, the 
color of “Teen Sin” was used to signify the ancestor’s country or place of 
origin. Red color represents “Ta Wen” (the Sun) to signify that the ancestors 
came from the East and must only be used with Pha Sin. Meanwhile, 
complementary patterns used often reflect a set of beliefs, especially 
patterns for peaceful life and protection from evil. Since red is strictly used 
with Pha Sin, it is therefore called “Pha Sin Daeng or Sin Teen Daeng.”   



 

  
The five main colors used by the ancestors to pass on their history 

include: Red which signifies “Ta Wen” (the Sun) to tell the country or place 
of origin of the ancestors which are from the East or Laos; Black which 
signifies “City” to tell the place of origin of the ancestors which is “Din Dam 
Nam Soom”, or a city currently known as Vientiane ; White which signifies 
“Nationality” to identify the ethnic group of the ancestors which is “Laotian 
Buddhist”; Yellow which signifies “Orange Champaka” to highlight the unique 
Thai-Lao descent; Green (Si Sew) signifies “Way of Life” to highlight natural 
abundance. All local textiles use natural dyes from local materials such as 
turmeric, limestone paste, indigo, mud, nuts, leaves and bark, etc.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Weaving Techniques 
Textile patterns weaving techniques can be categorized into two 

types: (1) “Chok” or “Khid” and (2) “Koh Lai”, each with distinctive 
characteristics.  

Chok is a type of weaving technique that creates patterns by 
separately adding weft thread into warp thread. Weft thread is placed under 
warp thread and drawn up with a finger to make different patterns. Once the 



 

pattern is completed, the weft thread is again placed under warp thread 
without the need for knotting. With this technique, continuous horizontal 
patterns or separate patterns can be created.       

Khid is similar to the first technique. The only differences are that this 
technique requires the use of pointy tool such as porcupine hair or hair pin 
to hook up weft thread to create patterns and can only be used to create 
continuous horizontal patterns. For both “Chok” and “Khid” techniques, the 
patterns will be woven from the front side.     

Koh Lai involves attaching different color weft threads to warp thread 
by knotting to create different textile patterns. This is done by hooking both 
ends of weft threads on top of the fabric according to the pattern design first 
before continuing on with regular weaving process. This technique of hook 
and dove tail helps adding strength to fabric texture. Unlike the two previous 
weaving techniques, the patterns created by Koh Lai technique are woven 
from the back side.       

 
 

 

 

 
 
 
 
Pattern and Meanings 
 

           According to the older generations, textile patterns can carry 
distinctive meanings even if they are identical in pattern. This is because their 
meanings tend to vary according to the object on which it appears. For 
instance, “Lai Toh Ngiak” or “Lai Naga” is used to describe the historical 
background of an ethic group or community when appears on Pha Hom Ear 



 

Ha. At the same time, it can signify a set of beliefs, such as protection from 
harms to promote peaceful life, when appears on a pillow or Pha Sin. Floral 
patterns such as “Lai Dok Ban Yen” often carry a set of teachings when 
appear on a blanket and is believed to make the person who wears it 
become adored and loved by the others when appear on Pha Sin as flowers 
are believed to be naturally attractive in terms of appearance and its 
fragrance.  
           The textile patterns collected by this study can be categorized into 
three groups: Group 1 depicts the historical background of the ancestors and 
a community; Group 2 reflects a set of teachings of older generations such as 
diligence, self-reliance and morality; Group 3 reflects a set of beliefs and 
traditions.  

Group 1 - This group textile patterns are used to describe the rich 
historical background of the ancestors or a community. Pha Hom Ear Ha, for 
instance, is a concrete evidence that Thap klai villagers are the descendants 
of Thai-Laos ethnic group among which traditional weaving culture is deeply 
rooted. Its intriguing symbolic patterns continue to pass down the stories of 
the ancestors to younger generations through a unique weaving technique 
called “Koh Lai” technique. The patterns of Pha Hom Ear Ha represent five 
related stories as follow:    

  (1) “Lai Tang Khang Kra Tae” or “Lai Thang Gwien” signifies departure 
from homeland or travelling. 

  (2) “Lai Toh Ngiak” or “Lai Naga” signifies the place or country of origin 
of the ancestors which is Vientiane, Laos. “Lai Soi Sa” signifies Thai-Laos 
descent. “Lai Bua Khia” signifies that Thap klai people are Laotian Buddhists. 

  (3) “Lai Chang” and “Lai Ma” both signify the period and origin of the 
ancestors. Lai Chang represents Thai Army whereas Lai Ma represents the 
period of  King Taksin (Thonburi City).  



 

  (4) “Lai Hua Chang” signifies the place or country of destination which 
is the Kingdom of Siam.   

  (5) “Lai Toh Ngiak Khai (Lai Naga Tung Khai)” signifies settlements of 
Thap klai ancestors during the period which they were battling with and 
spying on Burmese Army. “Lai Tum” or “Lai Ear Tum” signifies permanent 
household settlement of the ancestors.                   

Group 2 – This second group of textile patterns which reflect a set of 
teachings of older generations, such as unity, diligence, kindness and 
morality, include: 
          (1) “Lai Toh Ngiak Khia” means to remain united and help one 
another. 
          (2) “Lai Toh Ngiak” or “Double-Headed Naga Facing Each Other” or 
“Lai Toh Ngiag Hua Chum Kan” means to resolve problems and 
misunderstandings by non-violent and compromising means.  
          (3) “Lai Kha Maeng Mum” (Spider) means to become self-reliant and 
provide for one’s family.  
          (4) “Lai Nam” (Dog’s Fangs) is believed to give protection from 
demons and evil, making one feel safe and protected.  
         (5) “Lai Dok Ban Kham” means to be humble (by doing good deeds 
without the need to tell others like a flower called “Dok Ban Kham” which 
only blooms at night).   
         (6) “Lai Ma Nai” means to love and care for one’s family (and to 
always return home no matter how far one has traveled).             
         (7) “Lai Khoh Kam” means to learn to save money to build financial 
stability.  
         (8) “Lai Khoh Khue” means to make good use of time or having long-
term goal (making life and financial planning).  
         (9) “Lai Dok Phi kul” means to continuously maintain one’s good 
behavior and good deeds (by loving and caring one’s family).  



 

           (10) “Lai Dok Chan” means to give love and kindness to others and 
helping others in order to be loved just like the pleasant smell of Dok Chan.    
           (11) “Lai Hang Maeng Ngod” means to uphold or protect one’s 
dignity. A tightly united community can become imperishable and 
threatening even if it is only a small community.    

Group 3 – This third group of textile patterns reflect a set of beliefs 
and traditions to give faith and courage and build confidence in life.   

The three sacred patterns signifying a set of beliefs that have been 
worshipped by the ancestors since the time when they were still living in 
Luang Phra Bang include “Lai Toh Ngiak” or “Lai Naga”, “Lai Chang” and “Lai 
Hong Ku”. It is commonly believed among Lan Chang or Luang Phra Bang 
people that Naga can provide protection from all enemies. Meanwhile, Chang 
(or elephants) are known to be a sacred and noble animal that accompanies 
the King. It represents the ruler of the kingdom who is capable of providing a 
peace and protection. Hong (or swans) are also regarded as a noble animal. It 
resembles divine beings or angels that can provide protection and safety. 
Other textile patterns are also believed to carry similar set of beliefs, 
especially giving peaceful life and protection from all harms, whether they 
appear on a blanket, pillow, Pha Sin or any other kinds of fabric.   

 

 
 
 
   

 

 

 

 



 

Images of Antique Cotton 

Group 1 - describe the rich historical background of the ancestors or a 

community 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lai Tang Khang Kra Tae 

Lai Bua Khia 

 Lai Soi Sa   Lai Naga 

Lai Chang Lai Ma 

 

Lai Hua Chang 

ลายหวัช้าง 

Lai Naga Tung Khai 

 

Lai Khok Ma 



 

Group 2 – reflect a set of teachings of older generations, such as 

unity, diligence, kindness and morality. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai Toh Ngiag Khia ลายนาคหวัจุ้ม Lai Toh Ngiag Hua Chum Kan Lai Kha Maeng Mum 

Lai Nam” (Dog’s Fangs) Lai Dok Ban Kham Lai Ma Nai 

Lai Khoh Kam Lai Khoh Khue 

 

 Lai Dok Phi Kul 

Lai Dok Chan 

 

Lai Hang Maeng Ngod 



 

Group 3 – reflect a set of beliefs and traditions to give faith and 

courage and build confidence in life.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai Hua Chang 

 

              Lai Chang 

Lai Toh Ngiak Khia Lai Naga 

 

Lai Naga Lai Hong Khu 

 

Lai Kai Na Lai Hong Khu 



 

Other Group – indicate to beliefs and Auspicious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai Kai Na Song Hua Lai Kai Na Khi Ma 

 

Lai Ear Tum  

 

Lai Hang Maeng Ngod 

 

Lai Pra Sat Thung 

 

Lai Ta Leaw 

 

Lai Ton Dok Mai 

 

Lai Po khun Ram Kham Heang 

 



 

Removing Patterns of Antique Cotton 

 

 

 

 

                                  

 

                               “Lai Tang Gwien” or “Lai Aor Aae”  

Begin with pink cotton thread as follows : 
Rows 1-4 - create the pattern (using Mai Keb Lai) up 3 down 2 until reaching 
the end of reed, followed by beating in the pattern using Mai Sod Lai and 
then separate between each pattern using Mai Khat. Next, insert pink thread 
4 times followed by regular Lai Khat pattern or create a single loop of white 
thread.         
Instructions : 
Stick No.1  
- Up 2 down 1, up 3 down 2, up 2 down 1, up 2 down 2 up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed. 
- Beating up the pattern. 
- Separate between patterns using Mai Khat. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
 
 



 

Stick No.2 
- Up 2 down 1, up 3 down 2, up 2 down 1, up 2 down 2, up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed.   
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.3 
- Up 2 down 2, up 1 down 2, up 2 down 1,up 2 down 3 up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed. 
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.4 
- Up 2 down 4, up 2 down 1, up 2 down 4, up 3. Continue with this pattern 
until reaching the end of reed. 
- Beating up the pattern. 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 



 

- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.5 
- Up 2 down 3, up 2 down 1, up 2 down 2, up 1 down 2, up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed.    
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.6   
- Up 2 down 3, up 2 down 1, up 2 down 2, up 1 down 2, up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed.    
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
 
 



 

Stick No.7  
- Up 2 down 1, up 2 down 1, up 2 down 2, up 3 down 2, up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed.    
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.8  
- Up 2 down 3, up 2 down 1, up 2 down 2, up 1 down 2, up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed.    
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.9  
- Up 2 down 4, up 2 down 1, up 2 down 4, up 3. Continue with this pattern 
until reaching the end of reed. 
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 



 

- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
Stick No.10  
- Up 2 down 2, up 1 down 2, up 2 down 1, up 2 down 3, up 3. Continue with 
this pattern until reaching the end of reed. 
- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
- Insert blue thread 1 time to create a pattern. 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern and 
make it back on the same stick. 
 

 (Completing one “Lai Tang Gwien” pattern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 “Lai Ma” (Horse) 
Instructions: 

Stick No.1  

- Up 6 down 6, up 6 down 6, up 6 using brown thread. Skip 33 sheds, up 6 

down 6, up 6 down 6, up 6 using light brown thread. Skip 33 sheds followed 

by up 6 down 6 and up 6 down 6 using light green thread. Skip 34 sheds 

followed by creating frame pattern.   

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No. 2-12 

Repeat the same pattern as Stick No.1. 

Stick No.13 

- Up 3 down 2, up 4 down 2, up 4 down 2 using brown thread. Skip 32 sheds 

followed by up 3 down 2, up 4 down 2 and up 4 down 2 using light brown 

thread. Skip 32 sheds followed by up 3 down 2, up 4 down 2 and up 4 down 

2 using light green thread. Then skip 32 sheds.   

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 



 

 
Stick No.14 

- Up 16 down 2, up 1 down 2, up 14 down 4, up 5 using brown thread. Skip 

28 sheds followed by up 16 down 2, up 1 down 2, up 14 down 5 using light 

brown thread. Skip 28 sheds followed by up 16 down 2, up 1 down 2, up 14 

down 4, up 5 using light green thread. Skip 28 sheds until reaching the end of 

reed.  

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No.15 

- Down 2 up 10, down 2 up 3, down 3 up 5, down 3 using brown thread. Skip 

24 sheds followed by up 5 down 2, up 20 down 2, up 17 until reaching the 

end of reed using light brown thread. Skip 24 sheds followed by up 5 down 

2, up 20 down 2, up 17 until reaching the end of reed using light green 

thread. Skip 24 sheds until reaching the end of reed.     

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No.16 

- Up 6 down 2, up 6 down 8, up 6 using brown thread. Skip 22 sheds 

followed by up 6 down 2, up 6 down 8, up 6 using light brown thread. Skip 

22 sheds followed by up 6 down 2, up 6 down 8, up 6 using light green 

thread. Skip 22 sheds until reaching the end of reed.    



 

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No.17 

- Up 15 times down 2, up 5 down 12, up 3 until reaching the end of reed 

using brown thread. Skip 24 sheds followed by up 15 down 2, up 5 down 12, 

up 3 until reaching the end of reed using light brown thread. Skip 24 sheds 

followed by up 15 down 2, up 5 down 12, up 3 until reaching the end of 

reed using light green thread. Skip 24 sheds.     

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No.18 

- Up 5 down 2, up 13 down 6, up 5 using brown thread. Skip 32 sheds 

followed by up 5 down 2, up 13 down 6, up 5 using light brown thread. Skip 

32 sheds followed by up 5 down 2, up 13 down 6 up 5 using light green 

thread. Skip 32 sheds until reaching the end of reed.   

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No.19 

- Up 5 down 1, up 12 down 4, up 5 using brown thread. Skip 32 sheds 

followed by up 5 down 1, up 12 down 4, up 5 using light brown thread. Skip 



 

32 shed followed by up 5 down 1, up 12 down 4, up 5 using light green 

thread. Skip 32 sheds until reaching the end of reed.   

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No. 20 

- Up 5 down 5, up 5 down 2, up 5 using brown thread. Skip 60 sheds 

followed by up 5 down 5, up 5 down 2, up 5 using light brown thread. Skip 

60 sheds followed by up 5 down 5, up 5 down 2, up 5 using light green 

thread. Skip 60 sheds until reaching the end of reed.  

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No. 21 

- Up 17 using brown thread. Skip 80 sheds followed by up 17 using light 

brown thread. Skip 80 sheds followed by up 17 using light green thread. Skip 

80 sheds until reaching the end of reed.   

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No. 22 

- Up 6 down 4 using brown thread. Skip 80 sheds followed by up 6 down 4 

up 6 using light brown thread. Skip 80 sheds followed by up 6 down 4 up 6 

using light green thread. Skip 80 sheds until reaching the end of reed.     



 

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 
Stick No. 23 

- Up 4 down 8 up 4 using brown thread. Skip 80 sheds followed by up 4 

down 8 up 4 using light brown thread. Skip 80 sheds followed by up 4 down 

8 up 4 using light green thread. Skip 80 sheds until reaching the end of reed.     

- Beating up the pattern 
- Separate between patterns using Mai Khat 
- Pass a single loop of white weft thread to create contrasting pattern on the 
same stick. 

(completing “Lai Ma” (horse) Pattern) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
 
 
 
 

       “Lai Hua Chang” (Elephant Head) 
Instructions 
Stick No. 1  
- Skip 25 sheds from the right and then start weaving up 6 down 3 up 6 using 
Mai Keb Lai. Skip another 25 sheds and repeat the same pattern until 
reaching the other end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open.  
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time.   
- Pass white weft thread 1 time.  
- Pass weft thread from right to left 1 time.  
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick.  
Stick No.2 
-Down 16 up 3,  down 8 up 4, down 3 up 4, down 8 up 3. Then, continue the 
same pattern until reaching the end of reed.  
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white weft thread 1 time. 



 

- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.3 
- Down 15 up 5, Down 7 up 4, Down 3 up 4, down 7 up 5. Then, continue the 
same pattern until reaching the end of reed.  
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time.  
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.4 
Down 14 up 3, down 2 up 2, down 6 up 4, down 3 up 4, down 6 up 2, down 
2 up 3. Then, continue the same pattern until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
 
 
 
 



 

Stick No.5 
-  Down 14 up 3, down 2 up 2, down 6 up 4, down 3 up 4, down 6 up 2, 
down 2 up 3. Then, continue the same pattern until reaching the end of 
reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No. 6 – 10 - Repeat the same pattern. 
- Down14 up 3, down 10 up 4, down 3 up 4, down 10 up 3. Then, continue 
the same pattern until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.11 
-  Down 14  up 3, down 4 up 2, down 4 up 4, down 3 up 4, down 4 up 2, 
down 4 up 3. Then, continue the same pattern until reaching the end of 
reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 



 

- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.12 
-  Down 14 up 3, down 4 up 4, down 2 up 4, down 3 up 4, down 2 up 4, 
down 4 up 3. Then, continue the same pattern until reaching the end of 
reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.13 
- Down 14 up 4, down 3 up 6, down 1 up 3, down 3 up 3, down 1 up 6, 
down 3 up 4. Then, continue the same pattern until reaching the end of 
reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 



 

- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.14  
- Down 14 up 5, down 2 up 7, down 1 up 7, down 1 up 7, down 2 up 5. 
Then, continue the same pattern until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.15  
- Down 16 up 4, down 2 up 7, down 1 up 5, down 1 up 7, down 2 up 4. 
Then, continue the same pattern until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.16  
- Down 17 up 2, down 1 up 2, down 1 up 7, down 1 up 7, down 1 up 3, 
down 1 up 2, down 1 up 2. Then, continue the same pattern until reaching 
the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 



 

- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.17  
- Down 18 up 2, down 2 up 9, down 1 up 1, down 1 up 9, down 2 up 2.  
Then, continue the same pattern until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.18  
- Down 19 up 11, down 1 up 3, down 1 up 11. Then, continue the same 
pattern until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 



 

Stick No.19  
- Down 20 up 8, down 2 up 5, down 2 up 8. Then, continue the same pattern 
until reaching the end of reed. 
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time.  
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 
Stick No.20  
- Down 22 up 4, down 5 up 3, down 5 up 4. Then, continue the same pattern 
until reaching the end of reed.   
- Insert Mai Chalarm and then spread it open. 
- Insert Mai Dew above Mai Chalarm along warp thread. 
- Spread Mai Chalarm open and begin weaving patterns. 
- Pass weft thread from left to right 1 time. 
- Pass white thread 1 time. 
- Pass weft thread from right to left 1 time. 
- Create a single line of contrasting pattern or pass a single loop of white weft 
thread to create contrasting pattern on the same stick. 

 

   (completing “Lai Hua Chang” (elephant head) Pattern) 
 
 
 
 
 

                               Mai Dew                            Mai Chalarm 



 

ภาพถ่ายแบบผ้าฝ้ายโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท าเนียบปราชญ์ผ้าฝ้ายชุมชนทพัคล้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พระครูอุทัยสุทธิคุณ    แม่สะอาด  จันทร 

แม่ค าย้อย ปานพิม 

  แม่ผุสดี เพ็งอุ่น 

   แม่เนย  จันทร แม่สมหมาย ร้อยแกว้ แม่สมบูรณ์ น้ าทิพย ์     แม่ค้ิม ปานาง 

แม่วาสนา  แก้วการไร่ 

 

  แม่สาคร จันทร 

 
  แม่รวม เพ็งอุ่น   แม่ชวน จันทร 

 

  แม่ทองสมทิ จันทร แม่บุญขวัญ จันทร  แม่ประจวบ จันทร   นายนิทัศน์  จันทร 

   อ.วรวุฒิ  ทองสี 

   แม่ละออ เพ็งอุ่น  นางสาวกัญญา เพ็งอุ่น



 

  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 พระครูอุทัยสุทธิคุณ                    เจ้าอาวาสวัดทัพคล้าย เจ้าคณะอ าเภอบ้านไร่            

 นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ         มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                

 นายวรวุฒิ  ทองสี                       ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล                         

 นายนิกร สุวรรณดี                      ครูวิทยาลัยชุมชนยโสธร        
                             

  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการวิจัย 

นางสาวอภิญญา  จงพัฒนากร                 ครูวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                                    
นายสุรศักดิ์  ลิ้มวรีะประจักษ ์                 ครูวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
นางกนกวรรณ  ลิม้วีระประจักษ ์              ครูวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                                                
นางยุพรชั   แปนูห้วย                          ครูวิทยาลยัชุมชนอุทัยธานี       

 นางสาวกรชนก  นันใจจุ่มปา                ครูวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                                             

     นางบรรณารักข์  ธรรมศิร ิ                      ครูวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                                             

นางสาวสุพิชฌานันต์ สุวรรณชาดสกุล         นักวิชาการศึกษา 4                                     
นางอัษฎาภรณ์  พงศาวลี                        เจ้าหน้าท่ีงานทะเบยีนและวัดผล                       
นางอารีย์  ทัพมาก                                เจ้าหน้าท่ีธุรการ                                      
นางธวลัรัตน์  ปานาง                           เจ้าหน้าที่การเงิน                                    
นางสาวจงรัก  วิลาวงค ์                  เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม                                   
นางสาวทิพย์สุดา  วงษ์ที           เจ้าหน้าท่ีแผนและงบประมาณ                         
นางกัญญา เพ็งอุ่น                                ประธานกลุ่มทอผ้าบา้นทัพคล้าย                        
นายนิทัศน์ จันทร                                 ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง                         
นางคิ้ม   ปานาง                                  ประธานกลุ่มแมบ่้าน    

นางสะอาด  จันทร                                ปราชญ์ชุมชน   

นางเนย  จันทร                                    ปราชญ์ชุมชน                                     
นางสาวสุรีฉาย  จันทร                        นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี                        

ดญ.นรินนภา   เขียวนิล                                 เยาวชนบ้านทัพคล้าย                                   

ดญ.อรอุมา สีค าลือ                                   เยาวชนบ้านทัพคล้าย                                  


