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ผ้าไหมยกดอกล�าพูน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดจากกระบวนการทอผ้าที่ยุ ่งยาก  
ซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะ ความช�านาญของช่างทอเป็นอย่างสูง 
เอกลักษณ์ของผ้าไหมยกดอกล�าพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบน 
ผนืผ้าทีส่ามารถสัมผสั หรอืมองเหน็ได้ชัดเจน ด้วยเทคนคิการทอ
ทีเ่รยีกว่า “การยก” คอื การยกบางเส้น และข่มบางเส้น จนเกดิ
เป็นลายนนูขึน้ หรือจะใช้ดิน้เงนิ ดิน้ทองพุง่เพิม่เข้าไปในการทอ 
ก่อให้เกดิลวดลายนนูเด่น สสีนังดงามตามท่ีผูท้อก�าหนด ถือเป็น
เอกลักษณ์ความสง่างามจนยากที่จะหาผ้าชนิดไหนมาเทียบ
ความสง่างาม และวจิิตรตระการตาเช่นผ้ายกดอกล�าพนูได้เลย 
ผ้ายกดอกล�าพูน จึงนิยมน�ามาใช้ตัดชุดเพื่อสวมใส่ในงานพิธี
ส�าคัญต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน งานราชประเพณี หรือ งานที่
ต้องการความหรูหราสง่างามของผู้สวมใส่  
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                                

เอกลักษณ์ผ้าไหมยกดอกล�าพูน อยู่ที่ลวดลายบนผืนผ้า 
นบัเป็นศลิปะท่ีมเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ด้วยมรีปูแบบลวดลาย
มีความซับซ้อน งดงาม ประณีต โดยเฉพาะเทคนิคในการทอ
ลวดลาย โดยการยกเส้นไหมยืนสลับขึ้นลงแล้วใช้ไหมเส้นพุ่ง
สอดเข้าไปหรือจะใช้ไหมเงิน ไหมทองพุ่งเพิ่มเข้าไปในการทอ 
ก่อให้เกิดลวดลายนนูเด่น สีสันงดงามตามท่ีผู้ทอก�าหนด ในลาย
ยกดอกจะมทีัง้การทอแซมไหมเงนิไหมทองเลก็น้อยหรอืสอด
ไหมเงินไหมทองทั่วดอก เพื่อเพิ่มความเป็นประกาย เงางาม 
ให้แก่ผ้าไหมยกดอก ท�าให้ผ้าดูหรหูราสวยงามมากยิง่ข้ึน เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าไหมยกดอกล�าพูน 
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ค�าว่า “ยก” มาจากลกัษณะการทอเส้นไหมทีเ่ชิดขึน้ และ
เส้นไหมท่ีจมลงเรียกว่า “ข่ม” แล้วพุง่กระสวยไปในระหว่างกลาง
โดยเลอืกยกบางเส้น ข่มบางเส้นเพือ่ให้เกดิลวดลาย ผ้ายกล�าพนู
จะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลาย 
“การยกดอก” จึงนับว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่ไม่เหมือนการ
ทอผ้าประเภทอื่น เพราะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยงดงาม 

จุดเด่นส�าคัญของผ้าไหมยกดอกล�าพูน อยู่ที่ลวดลาย 
ผวิสมัผสั ผ้ายกดอกจะมคีวามนูนของลายในผนืผ้า ซึง่สามารถ
สัมผสัหรือมองเหน็ได้ชัดเจน ลวดลายทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหม
ยกดอกล�าพนูท่ีได้รบัความนยิมมาจนถงึทุกวันนีก้ค็อื ลายดอกพกิลุ 
ลายกลบีล�าดวน ลายใบเทศ ลายเมด็มะยม ลายพุม่ข้าวบณิฑ์ ฯลฯ 
รวมทัง้ลายดอกใหม่ ๆ  ทีม่กีารประยกุต์ให้หลากหลายยิง่ข้ึน เช่น 
ลายพกุิลเครอื ลายพกิลุมขีอบ ลายพกิลุก้านแย่ง ลายพกุิลเชิงใหญ่ 
ลายพิกุลถมเกสร ลายพกุิลเลก็ ลายพกิลุใหญ่ ลายพกิลุสมเดจ็ 
และลายพกุิลกลม ฯลฯ ซึง่แต่ละลวดลายจะมรีปูแบบทีแ่ตกต่าง

กนัทีข่นาดของดอกพกิลุ และสีสันของเส้นไหมหรอืดิน้เงิน ด้ินทอง
ทีอ่อกแบบก�าหนดลงไปให้แตกต่างกนั นอกจากนีย้งัมกีารเพิม่
ลวดลายอื่นๆ ลงไปประกอบกับลายดอกพิกุล เช่น การเพิ่ม
กลบี ก้าน ใบ เกสร และการเพิม่เหลีย่มของดอกพกิลุ เป็นต้น

ในอดีตลวดลายท่ีเห็นปรากฏบนผืนผ้าท่ีเป็นลวดลาย
ต้นแบบของผ้ายไหมยกดอกล�าพนูน้ัน ล้วนเป็นลายทีถู่กคดัลอก
มาจากลายปูนปั้นตามโบราณสถานส�าคัญ ๆ เช่น ลายดอกแก้ว 
ลายดอกพกิลุ ลายพกิลุซ้อน เป็นลายจากปนูป้ันของวดัพระยนื 
หรอืลายเทวดา ลายพนัธ์พฤกษา ลายนาคเกีย้ว กเ็ป็นลวดลาย
ท่ีปรากฎอยู่รอบสถูปของพระนางจามเทวีแห่งวัดจามเทวี 
กระท่ังกาลเวลาจะผ่านมาช่างทอก็ยังคงเอกลักษณ์ลวดลาย
แบบโบราณดั้งเดิมของผ้ายกล�าพูนไว้ด้วยการน�าลวดลาย
โบราณ เช่น ลายดอกพกิลุ มาผสมผสานกบัลวดลายประยกุต์
แบบอืน่ ๆ  เพือ่คงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของผ้าไหมยกดอกล�าพูนให้
ด�ารงอยู่สืบไป
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รูปแบบที่สะท้อนภูมิปัญญา และทักษะฝีมือของช่างทอ ใน
การทอผ้าไหมยกดอกล�าพูนนั้น มีรูปแบบท้ังการทอโดยใช้ก่ี
พื้นเมือง (กี่กระทบ หรือกี่มือ) ซึ่งมีทั้งกี่พื้นเมืองโบราณ และ
กี่พื้นเมืองประยุกต์ 

1. การทอผ้าด้วยกีพ่ืน้เมอืงโบราณ การทอผ้ายกล�าพนู
ด้วยก่ีทอผ้าพ้ืนเมอืงโบราณนัน้เรยีกอีกอย่างว่าการทอผ้าโดยการ
เกล้าจกุ คอื การทอผ้าโดยไม่มหัีวม้วนเข้ามาช่วยในการดงึเส้น
ไหมยืน ผู้ที่ใช้กี่ทอชนิดนี้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่ทอผ้ามาแต่
โบราณ จะมคีวามช�านาญในการทอและการแก้ปัญหาการพนั
กนัของเส้นไหมหรือแม้แต่การต่อเส้นไหมทีข่าด ตลอดจนการ
ร้อยไหมให้ถกูตะกอ (เขา) การทอผ้ายกด้วยกีพ่ืน้เมืองโบราณนัน้
มข้ีอจ�ากัดคอื หากผูท้อไม่มคีวามช�านาญจะท�าให้เน้ือผ้าหลวม 
ไม่เรียบเนียน ได้ลวดลายไม่สวยเนื่องจากเส้นไหมหย่อน

2. การทอผ้าด้วยกีพ่ืน้เมอืงประยกุต์ การทอผ้าไหมยก
ล�าพนูในปัจจบุนันยิมใช้กีท่อทีป่ระยกุต์จากกีพ่ืน้เมอืงโบราณ 
โดยการเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาประกอบในตัวกี่ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวก และแก้ปัญหาการหย่อนของเส้นไหมยนื รวมถึง
ป้องกันการพันกันของเส้นไหม อุปกรณ์ที่ประกอบเพิ่มได้แก่ 

หัวม้วนไหมเส้นยืน ไม้ค�้าดันหัวม้วน ฟืม(ฟันหวี) คานรับ 
ตะกอดอก ไม้ม้วนผ้าทอ ดังนั้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เหล่านี้
เข้าไปจงึท�าให้ผูท้อสะดวกมากข้ึน ท�าให้เกดิการผดิพลาดน้อย
ลงในการต่อเส้นไหมท่ีขาด เนื่องจากเห็นเส้นไหมเรียงเส้น
ชดัเจนขึน้ อกีทัง้ยงัได้ผ้าทอทีเ่รยีบแน่นเมือ่ลงแรงกระทบด้วย
จังหวะที่พอดี จึงท�าให้การทอผ้ามีมาตรฐานมากขึ้น

กี่พื้นเมืองประยุกต์

กี่พื้นเมืองโบราณ
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ความเป็นมาของผ้าไหมยกดอกล�าพูน

มหีลกัฐานทางประวติัศาสตร์หลายชิน้บ่งชีไ้ว้ว่า ศิลปะ
การทอผ้ายกในล้านนารวมทั้งล�าพูนเป็นงานหัตถศิลป์ที่มี
รากฐานและพัฒนาการมาจากสิ่งทอของกลุ่มชน “ไทยวน” 
ประชากรหลักของล้านนา ซึง่มคีวามถนดัเป็นพเิศษในการทอ
ผ้าตกแต่งลวดลายด้วยการเสรมิเส้นด้ายพุง่พิเศษ เข้าไปเป็นช่วง 
ตามจังหวะของลวดลาย ดังที่เรียกด้วยภาษาพื้นถิ่นว่า “จก” 
ผสมผสานเข้ากบักระบวนการทอผ้ายกตามแบบอย่างทีใ่ช้กนั
อยู่ในราชส�านักสยาม

ตามวฒันธรรมดัง้เดมิของกลุม่ชนไทยวนในล้านนา สตรี
นิยมนุง่ผ้าเยบ็เป็นถุง ดงัทีเ่รยีกว่า “ผ้าซิน่” ซึง่แบ่งองค์ประกอบ
ออกเป็นสามส่วน ส่วนบนสุดตรงบริเวณบั้นเอวของผู้นุ่งเป็น
ผ้าสีขาวต่อเข้ากับผ้าสีแดง เรียกว่า “หัวซิ่น” หรือ “เอวซิ่น” 
ส่วนตรงกลางกินเนื้อที่ต้ังแต่บริเวณสะโพกของผู้นุ ่งลงมา
จนถงึแข้ง เรียกว่า “ตัวซ่ิน” นยิมทอเป็นลายริว้ขวางกบัล�าตวั 
ในส่วนนี้มีการตกแต่งลวดลายแตกต่างกันออกไป ดังเช่น ทอ
สลับสีเรียบ ๆ ใช้วิธีการน�าด้ายสองสีปั่นควบเข้าด้วยกันซึ่ง
เรยีกขานในภาษาท้องถิน่ว่า “ไก” ตกแต่งลวดลายผสมผสาน
เข้าไป และในบางครั้งทอเป็นลวดลายนูนขึ้นเหนือพื้นผ้าด้วย
วิธีการเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษหรือเสริมเส้นด้ายยืนพิเศษ ตรง
ส่วนล่างสดุของผ้าซิน่เรยีกว่า “ตนีซิน่” ถ้าเป็นผ้าซ่ินธรรมดา
ใช้นุ่งในยามปกติ นิยมทอเป็นพ้ืนเรียบสีด�า ส่วนใหญ่ทอติด
เป็นผืนเดียวไปกับตัวซิ่น แต่ถ้าเป็นผ้าซิ่นพิเศษใช้นุ่งในวาระ
ส�าคญั ส่วนตนีซ่ินจะทอแยกชิน้ต่างหาก และตกแต่งลวดลาย
อย่างวจิิตรพิสดารด้วยวิธกีารจก โดยเฉพาะตนีซิน่จกของเจ้านาย 
นิยมทอแทรกด้วยไหมเงินและไหมค�า

การผสมผสานงานหตัถศลิป์เมอืงเหนอืเข้ากับวฒันธรรม
สิง่ทอของภาคกลางนีเ้กดิขึน้จากเจ้าดารารศัม ีพระธดิาพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ พระเจ้าเชียงใหมล่�าดบัท่ี 7 กับพระเทวแีม่เจ้า
เทพไกรสรหรือทิพเกสร ซ่ึงได้ถวายตัวเข้าเป็นบาทบริจาริกาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์เจ้า
พระองค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้รับตัวเจ้าดารารัศมี เข้ามาพ�านักอยู่ในพระบรม
มหาราชวงั ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือพุทธศักราช 2429 จนกระทัง่
ปลายรัชกาลราวพุทธศักราช 2451 ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอสิรยิยศเจ้าดารารศัม ีขึน้เป็น
พระราชชายา เจ้าดารารศัม ีด�ารงต�าแหน่งทีพ่ระมเหสลี�าดับท่ี 5

ตลอดระยะเวลาทีพ่ระราชชายา เจ้าดารารศัมี ประทบั
อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ณ กรุงเทพมหานคร ทรงยึดมั่น
รักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนาอย่างเหนียวแน่น 
มิได้ทรงเปลี่ยนแปลงมานุ่งห่มตามแบบแผนของราชส�านัก
สยาม ทรงพระภษูาซิน่ ไว้พระเกศายาวมุน่เป็นพระเมาลีอย่าง
กุลสตรีล้านนาอยู่เป็นนิจ ยามใดท่ีต้องแต่งพระองค์เต็มยศ 
ประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ซึง่ตามกฎเกณฑ์ของราชส�านกั
สยามก�าหนดให้เจ้านายฝ่ายในทรงพระภูษายกทอง ก็ทรง
ยกัย้ายทรงพระภษูาซิน่ทีท่อขึน้ในรปูลกัษณ์พเิศษ ผสมผสาน
ลักษณะของผ้ายกในราชส�านักสยามเข้ากับผ้าซ่ินตีนจกไหม
ค�าตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา

ผ้าซิ่นของกลุ่มคนไทยวน
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แนวพระด�าริในการสรรค์สร้างผ้าซิ่นอันโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ดงักล่าว ได้รบัการสบืสานอย่างจรงิจงัยิง่ข้ึน ภายหลงั
จากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เสดจ็สวรรคต
ในพทุธศกัราช 2453 ต่อมาในพุทธศกัราช 2457 พระราชชายา 
เจ้าดารารัศมี ได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เสด็จขึ้นไปประทับ ณ นครเชียงใหม่

ในเวลาต่อมาศิลปะการทอผ้ายกตามแบบฉบับของ
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี มิได้จ�ากัดอยู่แต่เพียงในคุ้มเจ้า
นายฝ่ายเหนือแห่งนครเชียงใหม่เท่านั้น แต่ได้แพร่กระจาย 
ไปทั่วดินแดนล้านนา และเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายเป็นท่ีสุด  
ที่จังหวัดล�าพูน ในชื่อของ “ผ้ายกดอกล�าพูน” ก่อให้เกิดชื่อ
เสยีงขจรขจายไปไกลเป็นทีรู้่จักทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ในหนังสือเจ้าหลวงล�าพูน ได้กล่าวไว้ว่า คุ้มหลวงหลัง
เก่าของเจ้าหลวงจกัรค�าขจรศกัด์ิ ทีไ่ด้รบัเป็นมรดกสบืทอดมา
จากเจ้าหลวงอินทยงยศโชติเป็นอาคารไม้ใต้ถุนยกสูงมีพื้นท่ี  
4 ไร่เศษ บริเวณใต้ถนุคุม้หลวงมกีีท่อผ้าจ�านวนหลายหลงัเพือ่
ทอซิน่ตนีจกและผ้ายกดอก การทอผ้ายงัคงได้รบัการสบืทอด
มาจนถงึทายาทรุน่ต่อมา โดยเฉพาะเจ้าหญิงล�าเจียก ณ ล�าพนู 
(พ.ศ.2442-2503) ธิดาในเจ้าหลวงจักรค�าขจรศักดิ์ หลังจาก
ออกเรอืนด้วยการเสกสมรสกบัหม่อมเจ้าเกียรตปิระวัติ เกษมสันต์ 

แล้วไปสร้างเป็นคุ้มตกึทรงยโุรป 2 ชัน้สเีขยีวตรงข้ามเยือ้งกบั
คุ้มหลวงด้านทิศตะวันออก มีพื้นท่ีคุ้มกว้างขวาง 4 ไร่เศษ  
เจ้าหญิงล�าเจียกมีก่ีทอผ้าในโรงทอผ้าภายในคุ้มร้อยกว่าหลัง 
เดิมเจ้านายฝ่ายหญิงเมืองนครล�าพูนนิยมทอผ้าซ่ินตีนจกอยู่
ก่อนแล้ว ลักษณะซิ่นตีนจกของเจ้านายหัวซิ่นจะทอเรียบไม่มี
ลวดลาย ตวัซิน่จะทอด้วยไหมทองค�าเป็นลวดลายขวาง ส่วนตนีจก
จะยกดอกเป็นลวดลายต่าง ๆ  ด้วยไหมทองค�าบนพืน้ทีส่แีดง เมือ่
เสร็จแล้วจึงน�าเอาหัวซิ่น ตัวซิ่น กับตีนซิ่นมาเย็บต่อกัน

ต่อมาเจ้าหญงิล�าเจยีกจงึได้ไปเรยีนทอผ้ายกกับพระราชชายา 
เจ้าดารารัศมีที่เมืองนครเชียงใหม่ แล้วน�ามาทอที่คุ้มวังหลวง
เมืองนครล�าพูนและคุ้มเจ้าหญิงล�าเจียก สตรีช่างทอผ้าภายใน
คุ้มเจ้าหญิงล�าเจียกมาจากหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านท่าขาม 
บ้านเวียงยอง บ้านตูลี้ บ้านวังไฮ และบ้านธิ เป็นต้น บางคน
มาฝึกหดัทอผ้าภายในคุม้ เมือ่ทอช�านาญกร็บัเส้นไหมไปทอที่
บ้าน เมือ่ทอเสรจ็กน็�ามาส่งทีคุ้่มและรบัเงนิค่าแรงไป เจ้าหญงิ
ล�าเจียกจะควบคุมดูแลทุกข้ันตอนไปพร้อมกับการคิดค้น
ลวดลายใหม่ ๆ  และก�าหนดสีสันบนผืนผ้าอย่างลงตัว ส่วนเจ้าหญงิ
ส่วนบุญ ณ ล�าพนู ธิดาเจ้าราชสมัพนัธวงศ์ (เจ้าหนานธรรมลงักา 
ณ เชียงใหม่) กับเจ้าแม่ค�าย่น ณ ล�าพูน ราชเทวีในเจ้าหลวง
จกัรค�าขจรศกัดิ ์กโ็ปรดการทอผ้าซิน่ตนีจก ผ้ายก และให้การ
อุปถัมภ์การทอผ้าเสมอมา

พิพิธภัณฑ์พระต�าหนักดาราภิรมย์
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อีกท่านทีสื่บทอดการทอผ้าซิน่ตีนจกและผ้าซิน่ยก คอื 
คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้ว ณ ล�าพูน (พ.ศ. 2469 - 2534) ธิดาเจ้า
ราชบตุร (เจ้าน้อยวงษ์ตะวนั ณ เชยีงใหม่) เมอืงนครเชยีงใหม่ 
สะใภ้เจ้าหลวงจกัรขจรศักด์ิ เจ้าผู้ครองนครล�าพนูกบัเจ้าหญงิ-
ส่วนบญุราชเทวี คณุหญงิเจ้าพงศ์แก้วได้ต้ังโรงทอผ้าซิน่ตนีจก
และฝ้ายยกโดยใช้กี่โบราณขึ้นภายในคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ 
(ภายหลังคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้รับคุ้มหลังนี้สืบทอดมา)  
คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้เอาใจใส่การผลิตทุกขั้นตอน มีทั้งการ
อนุรักษ์ลวดลายโบราณ และมีการคิดค้นออกแบบลวดลาย
ตลอดจนการจดัสสีนัของเส้นด้าย ซึง่ท่านได้ดแูลเอาใจใส่การ
ทอผ้าตราบจนถึงแก่วายชนม์เมื่อ พ.ศ. 2534 และในปัจจุบัน
ทายาท คอื คุณเจ้าดารารตัน์ ณ ล�าพนู ธิดาคณุหญงิเจ้าพงศ์แก้ว 
ยังเป็นผู้อุปถัมภ์การทอผ้ายกล�าพูน โดยได้บริจาคที่ดินให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนจัดสร้างเป็นสถาบันผ้าทอมือ
หริภุญชัย มีการทอผ้ายกโดยใช้กี่แบบโบราณ จัดกิจกรรม
นทิรรศการ และมสีถาบนัหน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามาศกึษาดงูาน
อยู่อย่างสม�่าเสมอ 

เมื่อมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ท�าให้
การคมนาคมขนส่งติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวกและรวดเร็ว 
ความต้องการผ้าไหมจากกรงุเทพฯ ยิง่เพิม่มากข้ึน โดยเฉพาะ
หลงัจากมีการเปลีย่นแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา 
ผ้าไหมยกดอกล�าพนู หรอืผ้าไหมจงึเป็นทีต้่องการของคนทัว่ไป 
ไม่จ�ากัดเฉพาะในวงสังคมชั้นสูงและเจ้านายเท่านั้น ฉะนั้นจึง
มกีารลงทนุท�าโรงงานเพ่ือผลติผ้าไหมยกดอกออกสูต่ลาด จน
เป็นหตัถกรรมทีม่ชีือ่เสยีง ได้มกีารทอผ้าไหมยกดอกด้วยก่ีพ้ืน
เมอืงกนัแทบทุกหลงัคาเรอืน ท�ารายได้ให้แก่จงัหวดัล�าพนูเป็น
จ�านวนมาก โรงงานที่ส�าคัญในจังหวัดล�าพูนในอดีตนั้น เช่น
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1. โรงทอคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ แต่แรกเป็นการฝึกหัด
ช่างฝีมือทอผ้าส�าหรับใช้ในคุ้มหลวงและส่งไปทางราชส�านัก
ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ต่อมาได้จ�าหน่ายโดยทั่วไปด้วย นับเป็น
โรงงานท่ีด�าเนนิกจิการทีย่ัง่ยนืและสบืทอดต่อมา โดยคณุหญงิ
เจ้าพงษ์แก้ว ณ ล�าพูน และปัจจุบันได้สืบทอดมายังลูกหลาน 
นบัเป็นแหล่งอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกของล�าพนู ทีย่งัคง
ความนิยมในตลาดสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

2. โรงทอเจ้าหญิงล�าเจียก ณ ล�าพูน ได้ตั้งโรงงานขึ้น
ภายในคุม้หลวง ท่านได้ส่งเสรมิและพฒันารปูแบบผ้ายกดอก
ของล�าพูน ให้มีความหลากหลายมาก ปัจจุบันโรงงานกลาย
สภาพเป็นตลาดพิกุลแก้ว

3. โรงทอผ้าป้าค�าแหว้น บริเวณถนนรอบเมืองประตู
ลี้ ปัจจุบันยกเลิกกิจการแล้ว

4. โรงทอผ้าป้าฟองค�า อินทพันธ์ ถนนแว่นค�า ข้าง
ศาลากลางทางด้านทศิใต้ ปัจจบุนัเป็นกจิการทอผ้าฝ้ายขนาดเลก็

5. โรงทอผ้าป้าจันทร์ดี บ้านหลวย ต�าบลในเมือง 
ปัจจุบันด�าเนินกิจการโดยลูกหลาน

6. โรงทอผ้าป้าบญุศร ีบุณยเกยีรต ิหรอืร้านผ่องพรรณ  
บริเวณถนนรอบเมืองในประตูลี้ ปัจจุบันยังด�าเนินการทออยู่ 
เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “ปรีชาเกียรติไหมไทย” เป็นร้านท่ีมีช่ือ
เสียงในการออกแบบผ้าไหมยกดอกได้สวยงาม เหมาะสมกับ
ยุคสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

7. โรงทอผ้าคุณย่าบัวผัน โนตานนท์ ใช้บริเวณหลัง
บ้านท�ากิจการทอผ้า ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว

8. โรงทอผ้าสุวรีย์ บริเวณประตูลี้ ด�าเนินกิจการทอ
และจ�าหน่ายทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย

9. โรงทอผ้าเพญ็ศริไิหมไทย เป็นโรงงานทอผ้ายกดอก 
ผ้าดิน้เงนิ ผ้าดิน้ทอง และเป็นแหล่งทอผ้ายกดอกแหล่งส�าคญั
ของจังหวัดล�าพูนในปัจจุบัน ท้ังนี้ เนื่องมาจากได้มีการปรับ
กิจกรรมการทอผ้าแบบโบราณ ให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่าง
ดี และมีความสวยงามประณีต

10. โรงทอป้านวลแก้ว หมู่ที่ 1 ต�าบลสันต้นธง ถนน
ล�าพูน-ป่าซาง ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว

11. โรงทอผ้าป้าจนัทร์นวล กาญจนกามล ถนนราชวงศ์ 
ข้างศาลากลางจังหวัดล�าพูน ทางด้านทิศเหนือ ปัจจุบันเลิก
กิจการไปแล้ว

ผ้าไหมยกดอก - ล�าพูน 9



ส่วนในโรงงานของคุม้เจ้าล�าพนูทีส่�าคญั ได้แก่ โรงงาน
ของเจ้าหญิงส่วนบุญและของเจ้าหญิงล�าเจียกนั้นยังคงรักษา
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะการทอเพือ่ส่งให้ราชส�านกัทางเมอืงหลวง
อยูเ่สมอ ในสมยัทีผ้่าไหมยกดอกล�าพนูมคีวามเจรญิรุง่เรอืงนัน้ 
ได้มกีารแข่งขันกนัคดัลายดัน้ดอก เป็นการส่งเสรมิให้ศลิปหตัถกรรม
ผ้าไหมยกดอกของจังหวัดล�าพูนเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ีได้มี
แนวความคิดให้ประชาชนแต่งกายแบบสมัยนิยม สุภาพสตรี
ในยุคนั้นจึงแต่งกายแบบตะวันตกและสวมหมวก เป็นช่วงเวลา
ทีผ้่าจากต่างประเทศส่งเข้ามาขายมากจนไม่เพยีงพอกบัความ
ต้องการ เนือ่งจากโรงงานทอผ้าในประเทศไทยยังไม่ม ีด้วยเหตนุี ้
ผ้าไหมยกดอกจากล�าพูน ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 
จนถือได้ว่าเป็นยุคทองของผ้าไหมยกดอกล�าพูนเลยทีเดียว     

เหตกุารณ์ส�าคญัอกีประการหนึง่ทีท่�าให้เกดิการพฒันาการ
ทอผ้ายกดอกล�าพูนขึ้นอย่างมาก เมื่อ พ.ศ. 2503 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ
ประพาสทวปีอเมรกิาและยโุรปเพ่ือเจรญิสมัพันธไมตรกัีบต่างประเทศ 
ในครัง้น้ันสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงมี
พระราชเสาวนย์ีให้ผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งเสือ้ผ้า เครือ่งแต่งกาย 
และวฒันธรรมไทย คดิค้นหาเคร่ืองแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไทย
จากประวัติศาสตร์ดัดแปลงให้เข้ากับสมัยนิยม โดยการน�า 

ผ้าทอจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ มาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้
งาน ชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่าง ๆ  หลายชุด ได้แก่ ชุด
ไทยเรอืนต้น ชดุไทยจกัรพรรด ิชดุไทยดสุติ ชดุไทยจติรลดา ชดุ
ไทยอมัรนิทร์  ชดุไทยจกัร ีชดุไทยบรมพมิาน และชดุไทยศวิาลัย 
ได้มกีารน�าผ้าไหมยกดอกล�าพูนมาตดัเยบ็เป็นเครือ่งแต่งกาย
ชุดพระราชนิยม ก็มีความงดงามเป็นอย่างมาก จนได้ช่ือว่า 
เป็นแบบฉบับของเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของไทยเป็น
ที่รู้จักทั่วโลก ท�าให้การทอผ้าไหมยกดอกล�าพูนได้รับการส่ง
เสรมิให้เจรญิก้าวหน้า กระทัง่มคี�ากล่าวกนัว่า ถ้าเป็นผ้าไหม
ยกดอกที่สวยงามและดีที่สุด ต้องเป็น “ผ้าไหมยกดอก
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กรรมวิธีการทอผ้าไหมยกดอกล�าพูน

ในปัจจุบัน การทอผ้าไหมยกดอกล�าพูนนิยมใช้กี่ทอที่
ประยุกต์จากก่ีพ้ืนเมอืงโบราณ โดยการเพิม่อปุกรณ์อืน่ๆ เข้ามา
ประกอบในตวักี ่ได้แก่ หวัม้วนไหมเส้นยนื ไม้ค�า้ดนัหวัม้วน ฟืม 
(ฟันหวี) คานรับตะกอดอก ไม้ม้วนผ้าทอ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและแก้ปัญหาการหย่อนของเส้นไหมยืน ท�าให้เกิดการ
ผดิพลาดน้อยลงในการต่อเส้นไหมทีข่าด เนือ่งจากมองเหน็เส้น
ไหมเรยีงเส้นชดัเจนขึน้ อกีทัง้ยงัได้ผ้าทอทีเ่รยีบแน่นเมือ่ลงแรง
กระทบด้วยจังหวะที่พอดี 

การกวักฝ้าย คือการน�าเอาฝ้ายปีดที่เก็บไว้มากลิ้ง 
ด้วยอุปกรณ์ กวง  หางเหน และ บะกวัก โดยน�าฝ้ายปีดมาใส่
กวง น�าบะกวักมาใส่หางเหน ใช้มือดึงฝ้ายมาผูกติดกับบะกวัก 
แล้วใช้ไม้แกว่งหมุน ที่บะกวัก ให้รอบหางเหน เส้นด้ายก็จะดึง
กวงแกว่งไป ด้ายฝ้ายในกวงก็จะย้ายมาอยู่ในบะกวัก

การโว้น  คอืการเดนิเส้นฝ้ายเพือ่เตรยีมเป็นเส้นฝ้ายยนื 
เป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัในการออกแบบ เริม่การดึงฝ้ายจากบะกวกั
ผ่านราวไม้มาคล้องกับฝักขอ ดึงพร้อมๆกันคราวละ 40 เส้น 
เรียกว่า 1 หลบ ผ้าถุง ผ้าซิ้นจะใช้ประมาณ 30 หลบ เมื่อจัด
เตรียมเสร็จจะเรียกชุดเส้นฝ้ายนี้ว่า 1 เครือหูก

การสบืหกู คอืการน�าฝ้ายทีโ่ว้นเสรจ็แล้วมาใส่กี ่คลีเ่พือ่
กระจายเส้นฝ้ายออก แล้วน�ามาผูกติดกับฟืม ในการผูกนี้ต้องใช้
ความพยายามมาก เพราะใช้ฝ้ายแต่ละเส้นผูกติดกันจนครบ
ตลอดรูฟืมทั้งหมด

การเก็บเขาย�่า คือการร้อยเส้นฝ้าย 2 จุด ที่เส้นฝ้าย
สลบักับเส้นไนล่อนทัง้ด้านบนและด้านล้างของเส้นฝ้ายยนืทุกเส้น 
เพื่อตะกรอฝ้ายขึ้น-ลง

การเกบ็เขาดอก คอืการออกแบบลวดลายตามทีต้่องการ 
ลายที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายแก้วเชิงดวง 
เป็นต้น โดยออกแบบบนกระดาษกราฟก่อน

การสืบหูก

การกวักฝ้าย
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วัสดุ / อุปกรณ์ส�าหรับการทอ
กี่กระตุก
เครื่องกรอไหมด้วยมือ หรือไฟฟ้า
หัวม้วนผ้าไหม(ลวดลายต่างๆ)
กระสวย
รางโว้น, ฟืม
หลอดไหม
เส้นใยที่ใช้ในการทอ ประกอบด้วย  ฝ้าย ไหม และ

เส้นใยกึ่งสังเคราะห์
สีย้อมที่ใช้ย้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- สีธรรมชาต ิส่วนมากจะได้มาจากส่วนต่าง ๆ  ของพชื เช่น

แก่นขนุน หัวหรือเหง้าขมิ้นชัน เปลือกกระหูด ต้นคราม ลูก
มะเกลือ ดอกค�าฝอย รากยอป่า มูลครั่ง เป็นต้น

- สีวิทยาศาสตร์ เป็นสีที่ผสมขึ้นโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น สีเบสิค สีแอสิค สีไดเร็ด สีรีแอ็คทีฟ  
สีแวต เป็นต้น

ลายผ้าต้นแบบ
 ในอดตีลวดลายท่ีใช้ทอมกัได้มาจากลายปูนป้ันวดัจาม

เทวี มีลายสัตว์อยู่บ้างเล็กน้อย อีกทั้งยังได้มีการประยุกต์โดย
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงน�าลายเทพพนมจากภาค
กลางมาสอนให้กับชาวล�าพูน ท�าให้ลายผ้านี้เป็นเอกลักษณ์
หนึ่งของผ้าไหมยกดอกล�าพูนจนถึงปัจจุบัน

กระสวย

หลอดไหม

ต้นคราม
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ขั้นตอนการทอผ้าโดยใช้กี่พื้นเมือง
น�าม้วนเส้นไหม เข้าสู่การกรอด้วยเครื่องกรอด้าย

ไฟฟ้า เพื่อให้เส้นไหมตรงและพร้อมก่อนน�าไปเข้าหลอดไหม 
เตรียมเส้นไหมให้มีคุณภาพก่อนการทอ

น�าเส้นไหมที่ผ่านการกรอเข้าเก็บท่ีหลอดไหม ให้มี
ความสม�่าเสมอกันจะท�าให้เส้นไหมสวยงามได้มาตรฐาน 
พร้อมที่จะน�าไปทอ

เตรียมกี่ทอผ้า น�าหัวม้วนผ้าไหมที่มีการขึ้นลายไว้แล้ว 
ขึน้สูก่ีท่อผ้า น�าหลอดผ้าไหมและเส้นไหม เข้าใส่ไว้ในกระสวย

น�ากระสวยเส้นไหม เข้าสูก่ารทอด้วยก่ี ตามลายทีไ่ด้ขึน้ไว้
เริ่มต้นการทอดว้ย ทอผ้าพื้นใหม้ีความกวา้งประมาณ 

7 เซนติเมตร เพื่อใช้ไว้ในการตกแต่งขอบผ้า และเริ่มทอยกด
อกตามลายที่ติดไว้ 

ยกเขาดอกสอด สอดไม้หลาบแล้วดึงไม้หลาบขึ้น ทุก
ครั้งต้องดึงไม้ยกดอกให้ตึง หากดึงไม่สม�่าเสมอ ลวดลายจะ
เสียและไม่ได้คุณภาพ

พุ่งกระสวย เหยียบไม้แปด้านล่างเพื่อเหยียบตะกอ
กระแทก 2-3 ครั้ง ผู้ทอต้องมีเทคนิคเฉพาะในการ

กระแทกฟืมจึงจะได้ผ้ายกที่งดงาม มีความหนาแน่น และได้
คุณภาพตามมาตรฐานของเนื้อผ้ายกดอก

ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อย ตามจุดต่างๆ 
เช่น ผ้าทอยกดอกท่ีผดิพลาดระหว่างการทอ จะมลีกัษณะดอก
แฝด ตรวจความถกูต้องของลวดลาย ตรวจความแน่นของเนือ้
ผ้าในการทอ 

ตรวจขนาดความกว้าง ความยาว ต้องได้มาตรฐาน 
โดยผ้าถุงท่ัวไป ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.80 เมตร ผ้าทอยกดอก 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.8 เมตร

กรอเส้นไหม

ยกเขาดอกสอด

พุ่งกระสวย
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ซึง่กว่าจะได้ตราสัญลักษณ์ GI มา ต้องผ่านเกณฑ์พจิารณา 
คือ มีประวัติยาวนาน มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
มีชื่อเสียงมายาวนาน และเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
ปัจจุบัน จะมีการทอหรือจ�าหน่ายผ้ายกดอกในหลาย ๆ พื้นที่  
แต่หากมีการผลิตผ้าไหมในขอบเขตอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดล�าพูน  
ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อ “ผ้าไหมยกดอกล�าพูน” ได้ 

ทีผ่่านมา กรมทรพัย์สนิทางปัญญาได้ประกาศให้ผ้าไหม
ยกดอกล�าพูนเป็น “ผ้าไหมประเภทแรกของโลก” ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนGI (Geographical Indication) ในประเทศไทย 
เมื่อเดือนตุลาคม 2550 

ปัจจุบัน จังหวัดล�าพูนเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยก
ดอกแหล่งส�าคญัของประเทศไทย ผ้าไหมยกดอกล�าพนู กย็งัคง
ได้รบัความนยิมอยูเ่สมอ เพราะเป็นผ้าทีเ่หมาะแก่การสวมใส่ใน
ราชพธิต่ีาง ๆ  หรอืงานเนือ่งในโอกาสพเิศษท่ีแสดงออกถงึความ
เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย หรือแม้จะเป็นงานแฟชั่น
เครือ่งแต่งกายร่วมสมัยในปัจจบุนัจงึนบัได้ว่าเป็นจดุแข็งในการ
แข่งขันของหัตถกรรมผ้าทอของประเทศอีกด้วย

จากฝีมือชาวบ้าน สู่การเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์

ความพิเศษของผ้าไหมยกดอกล�าพนู ท�าให้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ล�าพูน ได้น�าไปจดทะเบียนเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) คือ ชื่อ
หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีบอกแหล่งผลิตของสินค้าโดย
สามารถสื่อให้ผู ้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าน้ันมีคุณภาพหรือ
คุณลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสนิค้าทีผ่ลติในแหล่งผลติอืน่ ถอื
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการผลิตในแหล่งที่มาหรือแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่มีความเฉพาะเท่านั้น 
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ จาก นางอรษา ค�ามณี อ.เมือง จ.ล�าพูน 
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ 
ระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ผ้าไหม
http://www.chiangmainews.co.th
https://www.sentangsedtee.com/
http://www.otoptoday.com/wisdom/
https://www.chulthaisilk.com
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