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ผ้าซิน่ก่าน ผ้าทอพืน้เมอืงน่าน ภมูปัิญญาด้ังเดิมของกลุม่
ชาตพินัธุไ์ทลือ้ เป็นผ้าทอทีใ่ช้เทคนคิการมดัก่าน (การสร้างลวดลาย
ที่ใช้กรรมวิธีมัดมัดเส้นด้ายเป็นลาย เช่นเดียวกับการมัดหมี่) 
สร้างลวดลายเป็นแถบริ้วขวางล�าตัว เย็บสองตะเข็บแบบไทลื้อ 
และเย็บต่อหัวซิ่นและตีนซิ่นด้วยผ้าพื้นสีแดง สีแดงเข้ม หรือ
สีน�้าตาลเข้ม สีที่นิยมของผ้าซิ่นก่าน เช่น สีม่วง สีน�้าเงิน สีด�า 
สชีมพ ูสบีานเยน็ เป็นต้น ใช้เส้นไหมและเส้นฝ้าย หรือไหมแกม
ฝ้ายในการทอ บางครัง้มกีารสอดแทรกด้วยไหมเงนิ ไหมค�า ท�าให้
มีลวดลายที่วิจิตรงดงาม เพื่อเป็นการบ่งบอกถึง ยศ ต�าแหน่ง 
ฐานะทางสังคม 
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                                

จุดเด่นของลายคาดก่าน หรือ มัดก่าน คือ การสร้าง
ลวดลายที่ใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกับลายมัดหมี่ การคาด (มัด) 
ก่อนย้อมจะเป็นตัวก�าหนดขนาดของลาย คล้ายลายมัดหมี่ 
ลายคาดก่านมกัประดษิฐ์เป็นลวดลายเลก็ ๆ  ไม่พฒันาลวดลาย
เหมือนลายน�้าไหล ซิ่นก่านมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่น บางพื้นถิ่นก็เรียก “ซิ่นต๋า” บางพื้นถิ่นเรียก “ซิ่นต่อ
ตนีต่อแอว” (เอว) ซึง่มกัเป็นการเรยีกกนัจากลกัษณะของการ
พบเห็น เพราะค�าว่า “ต๋า” ก็คือ เป็นตา ๆ เนื่องจากซิ่นก่าน
มลัีกษณะของลายเส้นทีพ่าดขวางกบัล�าตวั ค�าว่า “ก่าน” ก็หมายถงึ
ลายพาดท่ีมิใช่เป็นผ้าพืน้ ค�าว่า “ต่อตนีแอว” คอืการต่อผ้าอกีช้ิน
ตรงทีหั่วซ่ินและอกีชิน้ตรงตนีซิน่ ซ่ึงครบองค์ประกอบสามส่วน 
ทั้งส่วนหัว ส่วนตัว และตีนของผ้าซิ่นตามธรรมเนียมโบราณ 

ในส่วนของลายก่านนัน้ มชีือ่เรยีกย่อยเฉพาะลงไปอกี 
เช่น ถ้ามลีายในตวัมองเห็นไม่ชดัมาก เรยีกว่า “ซิน่ต๋ามดุ” ถ้า
มเีส้นพาดเส้นเดยีวเรยีก “ต๋าแลว” ถ้ามสีองเส้นเรยีก “สองแลว” 
นอกจากลายก่านเป็นเส้น ๆ  ดังกล่าวแล้ว อาจมเีส้นทีเ่กดิจาก
เทคนิคการพันฝ้ายสองสีเข้าด้วยกันก่อนเอาไปทอ เรียกว่า 
“ป่ันไก” ซ่ินต๋าหรือซิน่ก่านลายป่ันไกนี ้จะมสีสีองสเีหลอืบกัน
คล้ายกับไก (ไก เป็นสาหร่ายในแม่น�้าโขงหรือแม่น�้าน่าน 
ลกัษณะเส้นสเีขยีวยาว ๆ  นยิมน�ามาท�าอาหาร) และมหัีวและ
ตีนซิ่นเป็นผ้าพื้นสีเข้มสีเดียวกัน หรือผ้าดิบสีตุ่น
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โดยปกติซ่ินก่านจะมทีัง้ไหมและฝ้าย หรือ ฝ้ายแกมไหม 
ซึง่เป็นไปตามธรรมเนยีมการทอผ้าไทย คอืเป็นการสะท้อนถงึ
ต�าแหน่งและฐานะของคนในสังคม ดังค�ากล่าวว่า “ฝ้าย
ส�าหรับชาวบ้าน ไหมส�าหรับเจ้านาย” เพราะในสมัยโบราณ 
ผ้าฝ้ายเป็นผ้าทีใ่ช้กนัอย่างกว้างขวาง ส่วนผ้าไหมนัน้จะใช้กนั
เฉพาะชนชั้นสูง และเป็นผ้าทอที่ทอโดยผู้หญิงในราชส�านัก
หรือคุม้เจ้านาย มลีวดลาย วจิิตร งดงาม และมกัทอแทรกด้วย
ไหมเงิน ไหมค�า ซึ่งถ้ามีการทอซิ่นก่านไหม ก็เป็นที่รู้กันว่าทอ
ไว้ขายให้เจ้านาย และถอืเป็นของแพงมลีวดลายทีแ่สดงคณุค่า
พิเศษกว่าคนธรรมดาสามญัจะสวมใส่ เช่น ลายดอกไม้ เป็นต้น 

ต่อมาการทอซิน่ก่านหรอืซิน่ต่อตนีต่อเอว จากทีเ่คยทอ
ให้ครบสามส่วนตามต�าราโบราณ เร่ิมมกีารพัฒนาไปตามความ

เจรญิของสงัคม พบว่าปัจจบุนัมกัพบเหน็ซิน่ก่านทีไ่ม่มกีารต่อ
ผ้า คอื ทอส�าเรจ็เป็นผนื มหีวัมตีนีซิน่อยูใ่นชิน้เดยีวกนั ภาษา
คนท้องถิ่นเรียกกันว่า ซิ่นก่านทอลวด (ลวด หมายถึงตลอด)

ปัจจุบัน ผ้าซิ่นก่าน ตามแบบฉบับของวัฒนธรรมไทลื้อ
เมืองน่าน จะพบมากทีบ้่านดอนไชย อ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ซึ่งยังคงเป็นชุมชนท่ีเก็บรักษาการทอผ้าแบบดั้งเดิมเอาไว้  
สตรใีนชุมชนจ�านวนไม่น้อยท่ียงัคงสอนลกูผูห้ญงิให้เรยีนรูก้าร
ทอผ้า เพือ่สบืทอดภมูปัิญญาของกลุม่ชาตพินัธุไ์ทลือ้ ลวดลาย
จากการมดัก่าน หรอืมดัหมีท้ั่งแบบมดัก่านตลอดท้ังผนืผ้าเยบ็
ต่อหัวซิ่นและตีนซิ่นด้วยผ้าพื้นสีแดง และแบบมัดก่าน หรือ
มดัหมีพุ่ง่สลบัร่วมกบัลายทีใ่ช้เทคนคิการขดิ ลายมกุหรอื ลาย
ริ้วสีต่าง ๆ ท�าให้เกิดลวดลายเป็นริ้วแบบลายขวางบนตัวซิ่น

ผ้าซิ่นก่านไหมผ้าซิ่นก่าน ลายมุก
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ความเป็นมาของการทอผ้าไทล้ือ – น่าน 
(ผ้าซิ่นก่าน)

ลือ้ หรอื ไทลือ้ เป็นค�าเรียกขานชนชาติทีพ่ดูภาษาตระกลู
ไทกลุ่มใหญ่กลุม่หน่ึง ซึง่ในปัจจุบันอาศัยอยูก่ระจายท่ัวไปเป็น
บริเวณกว้าง ทั้งในเขตมณฑลยูนนานตอนใต้ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
รฐัฉานในประเทศเมยีนมา ทางภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย 
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว และทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

หลักแหล่งที่กลุ่มชนชาวไทยลื้ออาศัยอยู่มากในจังหวัด
น่าน ได้แก่ อ�าเภอท่าวงัผา อ�าเภอปัว อ�าเภอเชยีงกลาง อ�าเภอ
ทุ่งช้าง และอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิชาวไทลือ้เหล่านีส่้วนใหญ่
ได้อพยพจากสบิสองพนันาเข้ามาอยูใ่นจงัหวดัน่านเมือ่ประมาณ 
200 ปีที่ผ่านมา ดังตัวอย่างหลักฐานที่กล่าวถึงในพงศาวดาร
เมืองน่านว่า ในปี พ.ศ. 2355 เจ้าหลวงสมุรเทวราช ได้ยกทพัไปตี
เมืองล้า เมืองพง เมืองเชียงแขง เมืองหลวงภูคา และกวาดต้อน
ผูค้นมาไว้ทีเ่มอืงน่าน ถงึ 6,000 คน และในปี พ.ศ. 2396 พระเจ้า
อนันตวรฤทธิเดชก็ได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงรุ่ง และเมืองเชียงตุง 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2399 เจ้าสุรยิพงษ์ผรติเดช ได้ยกทัพไปตเีมืองพง 
เขตสิบสองพันนา ซึง่ขณะนัน้อยูใ่นบงัคับของจีนฮ่อ และได้กวาดต้อน
ชาวไทลือ้เข้ามาอยูใ่นเขตเมอืงน่านพนักว่าคน ให้ตัง้ภมูลิ�าเนา
อยู่ที่เมืองเชียงม่วน และเมืองเชียงค�า (ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในเขต
การปกครองของเมืองน่าน ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา)
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“มัดก่าน” หรือ “คาดก่าน” ในภาษาไทลื้อเป็นการมัด
เส้นด้ายให้เกิดลวดลายก่อนน�าไปย้อมสี เพื่อทอเป็นผืนผ้า  
ซึ่งในภาษาลาวเรียกว่า “มัดหมี่” ชาวไทลื้อกลุ่มหนึ่งที่อาศัย 
อยู่ในเขตอ�าเภอท่าวังผา อ�าเภอปัว และอ�าเภอเชียงกลาง ใน
จังหวัดน่าน ใช้วิธีการมัดก่านหรือคาดก่านเส้นพุ่ง ในการทอ
ผ้าซิ่นฝ้ายและไหมเป็นลายขวาง สีที่นิยม คือ สีคราม ม่วง 
และชมพู 

ลักษณะผ้าซิ่นตามแบบมาตรฐานของผ้าซิ่นจังหวัดน่าน 
มีโครงสร้าง 2 แบบ คือ ซิ่นป้อง และซิ่นม่าน เป็นซิ่นเย็บ 2 
ตะเข็บ ตัวซิ่นและตีนซ่ินทอต่อเนื่อง ต่อหัวซิ่นด้วยผ้าสีแดง 
เส้นยืนเป็นฝ้าย เส้นพุง่เป็นฝ้ายหรอืไหม ลักษณะเด่น คือ ตวัซิน่
เป็นลายมดัก่านทอสลบัเทคนคิขดิ หรอืเป็นลายมดัก่านทัง้ผนื

ซิน่ป้อง ทอด้วยเทคนคิขิดหรือเทคนคิมัดก่านเป็นลายขวาง
สลับลายริ้วสีพื้น มีช่วงขนาดของลายที่เท่ากันโดยตลอด ค�าว่า 
“ป้อง” อาจจะมาจากการจดัโครงสร้างลายขวางเป็นปล้อง ๆ  
ซิ่นป้องที่มีลายมัดก่านตกแต่งเรียกว่า “ซิ่นป้องก่าน”

ซิน่ม่าน เป็นการเรยีกช่ือตามลกัษณะโครงสร้าง ทีท่อด้วย
เทคนิคขิด หรือมัดก่าน เป็นลายขวางสลับร้ิวสีพื้น เย็บ 2 
ตะเขบ็ เช่นเดยีวกบัซิน่ป้อง แต่ต่างกนัตรงทีม่กีารจดัช่วงขนาด
ของลายไม่เท่ากัน โดยมีโครงสร้างการจัดระยะของลายขวาง
สลับสีพื้นท่ีแน่นอน ซ่ินม่านท่ีทีลายมัดก่านตกแต่งเรียกว่า 
“ซิ่นม่านก่าน”
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ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ

ผ้าในวิถีชีวิตของชาวน่าน จดัเป็นสิง่ส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ  
ซึ่งทอขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เช่น เครื่องนุ่งห่ม ใช้
ตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายในชีวิตประจ�าวัน ท่ีมักทอ
อย่างเรียบง่าย ใช้สีพื้นเป็นหลัก การทอไม่ประณีตมากนัก  
อาจจะมีเน้ือผ้าหยาบหรือเนื้อธรรมดาเพื่อความคงทน มี
ลวดลายง่าย ๆ  ถ้าเป็นซิน่จะมสีพีืน้ด�าหรอืสกีรมท่า สลบัด้วย
ลายขวางเป็นแถบสแีดงหรอืสส้ีม รวมทัง้ผ้าทีใ่ช้สอยอย่างอืน่ 
เป็นต้นว่า ผ้าขาวม้า ย่าม ผ้าห่ม ก็เน้นประโยชน์การใช้งาน
มากกว่าเรือ่งความสวยงามหรอืสสีนั กบัอกีประเภทหนึง่ เป็น
ผ้าที่ทอไว้ใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น ซิ่นส�าหรับนุ่งห่มหรือใช้ใน
งานท�าบุญ วันนักขัตฤกษ์ และพิธีการส�าคัญจะต้องใช้ผ้าที่มี
ความประณีตงดงามเป็นพิเศษ ซึ่งผู ้ทอจะพยายามท�าให้
ประณีตงดงามและดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ บางผืนใช้เวลาแรม
เดอืนหรือหลายๆ เดอืน เพือ่ให้ได้ลวดลายและสสีนังดงามสม
เป็นโอกาสพิเศษ ส่ิงส�าคญัคอื ผ้าทอทกุผนืยงัต้องสอดใส่เรือ่ง
ของอุดมคติ ความเชื่อ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมชุมชนที่ผู้ทออาศัยอยู่ด้วยเสมอ 

คณุยายผูท้อผ้าซิน่ก่านไทลือ้คนหนึง่เล่าว่า ในอดตีเมือ่
ไฟฟ้าและประปายังมาไม่ถึงหมู่บ้าน สาว ๆ ไทลื้อทุกคนต้อง
ท�าหน้าที่ทอผ้าอยู่ที่ชานเรือน หรือใต้ถุนบ้าน เวลามีผู้บ่าว 
(ผูช้าย) มาแอ่ว (มาจบี) กจ็ะต้องระวงัตวั ไม่ให้ชาวบ้านครหา
นินทาได้ หากสาวคนไหนมีใจให้หนุ่ม ก็จะเปิดโอกาสในช่วง
เวลาทอผ้านี้เองที่ยอมทอดไมตรีด้วย แต่หากไม่สนใจหรือไม่
ชอบคบหาสมาคมด้วย หรือตีตัวออกห่าง จะมีค�าเตือนของ
คนเฒ่าคนแก่ว่า ระวงับ่าวมนัจะท�าของใส่ให้รกัให้หลงไปด้วย
มนต์คาถาอาคมต่าง ๆ วิธีแก้เคล็ดของสาวทอผ้า คือ การท�า
ซิ่นให้มีสองตะเข็บ โดยนุ่งให้ตะเข็บข้างหน่ึงอยู่ตรงกลาง 
ด้านหน้า ตะเข็บอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงกลางด้านหลัง นัยว่า
ตะเข็บที่อยู ่ผิดที่ผิดทางต่างไปจากซิ่นแบบอื่น ๆ นี้เอง  
ทีส่ามารถป้องกนัมนต์เสน่ห์เล่ห์เพทบุายนานาทีม่าจากผู้บ่าว 
(ผู้ชาย) ได้ชะงัดนัก 
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กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผ้าซิ่นก่านไทลื้อ

การทอผ้าซิ่นก่านไทลื้อ ใช้อุปกรณ์เดียวกับการทอผ้า
ทั่วไป ประกอบด้วย

กี่ไม้แบบดั้งเดิม 
กระสวยไม้ แป ฟืมไม้ ลูกลอก เครือฮูก 
ฝ้าย 
หลอดเล็กส�าหรับด้ายพุ่ง หลอดใหญ่ส�าหรับด้ายยืน

หลอดด้าย

ฝ้าย

ที่รีดฝ้าย

กระสวย

ฟืมไม้
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วิธีการทอ
น�าเส้นฝ้ายมาเตรียมบนอุปกรณ์ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 

ก้างว้นก่าน (ภาษาเมืองน่าน) ก้างขิน่ก่าน (ภาษาไทลือ้) 
น�าฝ้ายมาขงึบนก้างให้ตงึพอด ีเรียงบนก้างจากบนลงล่าง
การมัดหมี ่โดยใช้เคร่ืองมอืทีเ่รยีกว่าก้าง จะใช้เทคนิคการ

มดัเส้นพุง่หรือเส้นยนื กรอด้ายให้เรยีงตามลวดลายทีต้่องการ 
ลายที่มัดส่วนใหญ่เป็นลายเครือชุม ลายเครือจ้าย ลายหับ 
สมัยโบราณจะมัดหมี่โดยใช้ใช้เชือกจากกาบต้นกล้วยพันธุ์ 
พื้นบ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า พันธุ์กล้วยนวล หรือใยถีด (ชื่อ
เรียกไทลื้อ) มัด แต่ปัจจุบันค่อนข้างหายาก จึงใช้เชือกฟางมัด 
แทนกาบกล้วย เนื่องจากสะดวกและหาซื้อได้ง่าย

การมัดลายเริ่มต้นด้วยการมัดเก็บสีขาวเป็นลวดลาย 
เลก็ ๆ  จากนัน้จงึมัดลายหม่ีข้อเป็นระยะ ๆ  ในการมัดลายสามารถ
ท�าได้ 2 วิธ ีคอื การมดัลายทกุลายในหวัหมีเ่ดยีวกนั หรอืท�าการ
มัดแยกแต่ละลายในแต่ละหัวหมี่ก็ได้ แล้วค่อยมาต่อลายใน
ข้ันตอนการทอผ้า ข้อดีของการมัดหมี่ด้ายเส้นพุ่งคือผู้ทอจะ
สามารถสร้างลายได้ไม่จ�าจัดความยาวของผ้า ซึ่งท�าให้เกิด
ลวดลายละเอียดและเล่นสีสันได้มากกว่าการมัดหมี่แบบอื่น 
อีกทั้งยังเป็นที่นิยมมากกว่าด้วย

น�าเส้นด้ายมาเตรียมบนอุปกรณ์ก้าง น�าเส้นด้ายมาขึงให้ตึงบนก้าง

มัดหมี่เป็นลวดลายต่าง ๆ ด้วยเชือกฟาง
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เมื่อมัดจนได้ลายมัดหม่ีท่ีเป็นทางกว้างของผ้า เรียกว่า 
มัดหมี่ลายเส้นพุ่ง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในวัฒนธรรมผ้า
ทอไทล้ือของผ้าทอเมืองน่าน และจะแตกต่างจากการท�าผ้ามัดหม่ี
เส้นยืนในจังหวัดอื่น ๆ (เช่น จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ราชบุรี เพชรบุรี) โดยในขั้นตอนนี้ ผู้ทออาจจะมีการเพิ่มสีสัน
ในกระบวนการทอด้วยการทอสอดเส้นไหมแบบค�า้เพลาในการ
คั่นลวดลายบนผืนผ้า

น�าฝ้ายออกจากหลัก ไปย้อมสีตามต้องการ โดยการต้ม
ในน�า้เดอืด บางครัง้จะมกีารใส่เกลอื สารส้ม มะขามเปียก เพือ่
ให้สตีดิทนยิง่ขึน้ แช่ไว้ 30 นาท ีสงัเกตดวู่าสทีีแ่ช่จดืจางลง แสดง
ว่าฝ้ายดูดสีไปจนได้ที่แล้ว หากปล่อยทิ้งนานเกินไป สีจะซึม
เข้าไปในส่วนที่มัดเอาไว้ ท�าให้ลวดลายเสียไป

น�าไปซักน�้าเปล่าให้สะอาด จนสีส่วนเกินละลายออกหมด 
ตากให้แห้ง จะได้ฝ้ายที่สลับสีขึ้นลายตามต้องการ น�าไปพัน
ใส่หลอด แล้วน�าหลอดไปใส่กระสวยเพื่อใช้เป็นเส้นพุ่ง

เริม่ทอผ้าเก็บตะกอแบบแนวตัง้ โดยกรรมวธิแีละเทคนคิ
ในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ เป็นเทคนิคตามความ
สามารถของผู้ทอแต่ละคน ซึ่งกระบวนการส�าคัญของการทอ
ผ้าก็คือ การน�าเส้นฝ้ายหรือไหมมาขัดกันให้เป็นลายกับเส้น
ยืนที่ท�าไว้เป็นหลัก ผู้ทอบางคนอาจใช้วิธียกมุกหรือการขิด
เพื่อเพิ่มความสวยงามบนผืนผ้า บางคนอาจใช้วิธีทอลายมัด
ก่านทั้งผืน หรืออาจจะคิดหาวิธีสอดด้ายและสอดสีสลับกัน 
รวมทั้งการจับผูกและมัดเน้นเป็นช่วง ๆ รวมทั้งการยกด้ายที่
ทอเป็นระยะ ๆ ท�าให้เกิดลวดลายสวยงดงามและไม่ซ�้าแบบ
กันในทุกผืนผ้า

น�าฝ้ายไปย้อมสีตามต้องการ

มัดหมี่ลายเส้นพุ่ง หลังจากตากให้แห้ง จะได้ฝ้ายที่สลับสีขึ้นตามต้องการ

เริ่มทอผ้าตามเทคนิคและความสามารถ
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 ผ้าทอ 1 ผืน สามารถบ่งบอกถึงความคิด และ
จินตนาการของผู้ทอได้เป็นอย่างดี ลวดลายที่แตกต่างกันไป
บอกถึงความละเอียด รอบคอบ และความประณีตในการทอ 
ผ้าซิ่นก่านโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การคาดก่าน หรือ การมัด
ก่าน ท�าให้เกิดลวดลายที่วิจิตร งดงามต่างจากผ้าทอแบบอื่น 
ถือเป็นภูมิปัญญาอันล�้าค่าของชาวไทลื้อ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้
รับการสืบสานในด้านของวัฒนธรรมการทอผ้า รวมท้ังยังมี
การส่งเสริมด้านการท้องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว
สามารถเรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้า ทั้งยังเป็นการพัฒนาให้ผ้า
พืน้เมอืงเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ สร้างรายได้ และเป็นการสบืสาน
องค์ความรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าซิ่นก่านให้คงอยู่
ตลอดไป
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ นางศดานันท์ เนตรทิพย์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2555 อ.ปัว จ.น่าน
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ 
หนังสือครัวหย้องของงามแม่หญิงล้านนา” (เดือนพฤษภาคม 2551)
https://www.bloggang.com/
http://www.openbase.in.th/node/5444
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_27.php
https://longnanproject.wordpress.com/

ผ้าไทลื้อลายลื้อ
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