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ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดจากกระบวนการทอผ้าที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะ ความช�ำนาญของช่างทอเป็นอย่างสูง
เอกลักษณ์ของผ้าไหมยกดอกล�ำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบน
ผืนผ้าทีส่ ามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ชดั เจน ด้วยเทคนิคการทอ
ทีเ่ รียกว่า “การยก” คือ การยกบางเส้น และข่มบางเส้น จนเกิด
เป็นลายนูนขึน้ หรือจะใช้ดนิ้ เงิน ดิน้ ทองพุง่ เพิม่ เข้าไปในการทอ
ก่อให้เกิดลวดลายนูนเด่น สีสนั งดงามตามทีผ่ ทู้ อก�ำหนด ถือเป็น
เอกลักษณ์ความสง่างามจนยากที่จะหาผ้าชนิดไหนมาเทียบ
ความสง่างาม และวิจติ รตระการตาเช่นผ้ายกดอกล�ำพูนได้เลย
ผ้ายกดอกล�ำพูน จึงนิยมน�ำมาใช้ตัดชุดเพื่อสวมใส่ในงานพิธี
ส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ งานแต่งงาน งานราชประเพณี หรือ งานที่
ต้องการความหรูหราสง่างามของผู้สวมใส่
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง
เอกลักษณ์ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน อยู่ที่ลวดลายบนผืนผ้า
นับเป็นศิลปะทีม่ เี อกลักษณ์เป็นของตนเอง ด้วยมีรปู แบบลวดลาย
มีความซับซ้อน งดงาม ประณีต โดยเฉพาะเทคนิคในการทอ
ลวดลาย โดยการยกเส้นไหมยืนสลับขึ้นลงแล้วใช้ไหมเส้นพุ่ง
สอดเข้าไปหรือจะใช้ไหมเงิน ไหมทองพุ่งเพิ่มเข้าไปในการทอ
ก่อให้เกิดลวดลายนูนเด่น สีสนั งดงามตามทีผ่ ทู้ อก�ำหนด ในลาย
ยกดอกจะมีทงั้ การทอแซมไหมเงินไหมทองเล็กน้อยหรือสอด
ไหมเงินไหมทองทั่วดอก เพื่อเพิ่มความเป็นประกาย เงางาม
ให้แก่ผา้ ไหมยกดอก ท�ำให้ผา้ ดูหรูหราสวยงามมากยิง่ ขึน้ เป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
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ค�ำว่า “ยก” มาจากลักษณะการทอเส้นไหมทีเ่ ชิดขึน้ และ
เส้นไหมทีจ่ มลงเรียกว่า “ข่ม” แล้วพุง่ กระสวยไปในระหว่างกลาง
โดยเลือกยกบางเส้น ข่มบางเส้นเพือ่ ให้เกิดลวดลาย ผ้ายกล�ำพูน
จะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลาย
“การยกดอก” จึงนับว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่ไม่เหมือนการ
ทอผ้าประเภทอื่น เพราะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยงดงาม
จุดเด่นส�ำคัญของผ้าไหมยกดอกล�ำพูน อยู่ที่ลวดลาย
ผิวสัมผัส ผ้ายกดอกจะมีความนูนของลายในผืนผ้า ซึง่ สามารถ
สัมผัสหรือมองเห็นได้ชดั เจน ลวดลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหม
ยกดอกล�ำพูนทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาจนถึงทุกวันนีก้ ค็ อื ลายดอกพิกลุ
ลายกลีบล�ำดวน ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ ฯลฯ
รวมทัง้ ลายดอกใหม่ ๆ ทีม่ กี ารประยุกต์ให้หลากหลายยิง่ ขึน้ เช่น
ลายพิกลุ เครือ ลายพิกลุ มีขอบ ลายพิกลุ ก้านแย่ง ลายพิกลุ เชิงใหญ่
ลายพิกลุ ถมเกสร ลายพิกลุ เล็ก ลายพิกลุ ใหญ่ ลายพิกลุ สมเด็จ
และลายพิกลุ กลม ฯลฯ ซึง่ แต่ละลวดลายจะมีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง

กันทีข่ นาดของดอกพิกลุ และสีสนั ของเส้นไหมหรือดิน้ เงิน ดิน้ ทอง
ทีอ่ อกแบบก�ำหนดลงไปให้แตกต่างกัน นอกจากนีย้ งั มีการเพิม่
ลวดลายอื่นๆ ลงไปประกอบกับลายดอกพิกุล เช่น การเพิ่ม
กลีบ ก้าน ใบ เกสร และการเพิม่ เหลีย่ มของดอกพิกลุ เป็นต้น
ในอดีตลวดลายที่เห็นปรากฏบนผืนผ้าที่เป็นลวดลาย
ต้นแบบของผ้ายไหมยกดอกล�ำพูนนัน้ ล้วนเป็นลายทีถ่ กู คัดลอก
มาจากลายปูนปั้นตามโบราณสถานส�ำคัญ ๆ เช่น ลายดอกแก้ว
ลายดอกพิกลุ ลายพิกลุ ซ้อน เป็นลายจากปูนปัน้ ของวัดพระยืน
หรือลายเทวดา ลายพันธ์พฤกษา ลายนาคเกีย้ ว ก็เป็นลวดลาย
ที่ปรากฎอยู่รอบสถูปของพระนางจามเทวีแห่งวัดจามเทวี
กระทั่งกาลเวลาจะผ่านมาช่างทอก็ยังคงเอกลักษณ์ลวดลาย
แบบโบราณดั้งเดิมของผ้ายกล�ำพูนไว้ด้วยการน�ำลวดลาย
โบราณ เช่น ลายดอกพิกลุ มาผสมผสานกับลวดลายประยุกต์
แบบอืน่ ๆ เพือ่ คงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ของผ้าไหมยกดอกล�ำพูนให้
ด�ำรงอยู่สืบไป
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กี่พื้นเมืองประยุกต์
รูปแบบที่สะท้อนภูมิปัญญา และทักษะฝีมือของช่างทอ ใน
การทอผ้าไหมยกดอกล�ำพูนนั้น มีรูปแบบทั้งการทอโดยใช้กี่
พื้นเมือง (กี่กระทบ หรือกี่มือ) ซึ่งมีทั้งกี่พื้นเมืองโบราณ และ
กี่พื้นเมืองประยุกต์
1. การทอผ้าด้วยกีพ่ นื้ เมืองโบราณ การทอผ้ายกล�ำพูน
ด้วยกีท่ อผ้าพืน้ เมืองโบราณนัน้ เรียกอีกอย่างว่าการทอผ้าโดยการ
เกล้าจุก คือ การทอผ้าโดยไม่มหี วั ม้วนเข้ามาช่วยในการดึงเส้น
ไหมยืน ผู้ที่ใช้กี่ทอชนิดนี้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่ทอผ้ามาแต่
โบราณ จะมีความช�ำนาญในการทอและการแก้ปญ
ั หาการพัน
กันของเส้นไหมหรือแม้แต่การต่อเส้นไหมทีข่ าด ตลอดจนการ
ร้อยไหมให้ถกู ตะกอ (เขา) การทอผ้ายกด้วยกีพ่ นื้ เมืองโบราณนัน้
มีขอ้ จ�ำกัดคือ หากผูท้ อไม่มคี วามช�ำนาญจะท�ำให้เนือ้ ผ้าหลวม
ไม่เรียบเนียน ได้ลวดลายไม่สวยเนื่องจากเส้นไหมหย่อน
2. การทอผ้าด้วยกีพ่ นื้ เมืองประยุกต์ การทอผ้าไหมยก
ล�ำพูนในปัจจุบนั นิยมใช้กที่ อทีป่ ระยุกต์จากกีพ่ นื้ เมืองโบราณ
โดยการเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาประกอบในตัวกี่ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวก และแก้ปญ
ั หาการหย่อนของเส้นไหมยืน รวมถึง
ป้องกันการพันกันของเส้นไหม อุปกรณ์ที่ประกอบเพิ่มได้แก่

กี่พื้นเมืองโบราณ
หัวม้วนไหมเส้นยืน ไม้ค้�ำดันหัวม้วน ฟืม(ฟันหวี) คานรับ
ตะกอดอก ไม้ม้วนผ้าทอ ดังนั้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เหล่านี้
เข้าไปจึงท�ำให้ผทู้ อสะดวกมากขึน้ ท�ำให้เกิดการผิดพลาดน้อย
ลงในการต่อเส้นไหมที่ขาด เนื่องจากเห็นเส้นไหมเรียงเส้น
ชัดเจนขึน้ อีกทัง้ ยังได้ผา้ ทอทีเ่ รียบแน่นเมือ่ ลงแรงกระทบด้วย
จังหวะที่พอดี จึงท�ำให้การทอผ้ามีมาตรฐานมากขึ้น
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ความเป็นมาของผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์หลายชิน้ บ่งชีไ้ ว้วา่ ศิลปะ
การทอผ้ายกในล้านนารวมทั้งล�ำพูนเป็นงานหัตถศิลป์ที่มี
รากฐานและพัฒนาการมาจากสิ่งทอของกลุ่มชน “ไทยวน”
ประชากรหลักของล้านนา ซึง่ มีความถนัดเป็นพิเศษในการทอ
ผ้าตกแต่งลวดลายด้วยการเสริมเส้นด้ายพุง่ พิเศษ เข้าไปเป็นช่วง
ตามจังหวะของลวดลาย ดังที่เรียกด้วยภาษาพื้นถิ่นว่า “จก”
ผสมผสานเข้ากับกระบวนการทอผ้ายกตามแบบอย่างทีใ่ ช้กนั
อยู่ในราชส�ำนักสยาม
ตามวัฒนธรรมดัง้ เดิมของกลุม่ ชนไทยวนในล้านนา สตรี
นิยมนุง่ ผ้าเย็บเป็นถุง ดังทีเ่ รียกว่า “ผ้าซิน่ ” ซึง่ แบ่งองค์ประกอบ
ออกเป็นสามส่วน ส่วนบนสุดตรงบริเวณบั้นเอวของผู้นุ่งเป็น
ผ้าสีขาวต่อเข้ากับผ้าสีแดง เรียกว่า “หัวซิ่น” หรือ “เอวซิ่น”
ส่วนตรงกลางกินเนื้อที่ตั้งแต่บริเวณสะโพกของผู้นุ่งลงมา
จนถึงแข้ง เรียกว่า “ตัวซิน่ ” นิยมทอเป็นลายริว้ ขวางกับล�ำตัว
ในส่วนนี้มีการตกแต่งลวดลายแตกต่างกันออกไป ดังเช่น ทอ
สลับสีเรียบ ๆ ใช้วิธีการน�ำด้ายสองสีปั่นควบเข้าด้วยกันซึ่ง
เรียกขานในภาษาท้องถิน่ ว่า “ไก” ตกแต่งลวดลายผสมผสาน
เข้าไป และในบางครั้งทอเป็นลวดลายนูนขึ้นเหนือพื้นผ้าด้วย
วิธีการเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษหรือเสริมเส้นด้ายยืนพิเศษ ตรง
ส่วนล่างสุดของผ้าซิน่ เรียกว่า “ตีนซิน่ ” ถ้าเป็นผ้าซิน่ ธรรมดา
ใช้นุ่งในยามปกติ นิยมทอเป็นพื้นเรียบสีด�ำ ส่วนใหญ่ทอติด
เป็นผืนเดียวไปกับตัวซิ่น แต่ถ้าเป็นผ้าซิ่นพิเศษใช้นุ่งในวาระ
ส�ำคัญ ส่วนตีนซิน่ จะทอแยกชิน้ ต่างหาก และตกแต่งลวดลาย
อย่างวิจติ รพิสดารด้วยวิธกี ารจก โดยเฉพาะตีนซิน่ จกของเจ้านาย
นิยมทอแทรกด้วยไหมเงินและไหมค�ำ

ผ้าซิ่นของกลุ่มคนไทยวน
การผสมผสานงานหัตถศิลป์เมืองเหนือเข้ากับวัฒนธรรม
สิง่ ทอของภาคกลางนีเ้ กิดขึน้ จากเจ้าดารารัศมี พระธิดาพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ พระเจ้าเชียงใหม่ลำ� ดับที่ 7 กับพระเทวีแม่เจ้า
เทพไกรสรหรือทิพเกสร ซึ่งได้ถวายตัวเข้าเป็นบาทบริจาริกาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์เจ้า
พระองค์ ที่ 5 แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อม ให้รับตัวเจ้าดารารัศมี เข้ามาพ�ำนักอยู่ในพระบรม
มหาราชวัง ณ กรุงเทพมหานคร เมือ่ พุทธศักราช 2429 จนกระทัง่
ปลายรัชกาลราวพุทธศักราช 2451 ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าดารารัศมี ขึน้ เป็น
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ด�ำรงต�ำแหน่งทีพ่ ระมเหสีลำ� ดับที่ 5
ตลอดระยะเวลาทีพ่ ระราชชายา เจ้าดารารัศมี ประทับ
อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ณ กรุงเทพมหานคร ทรงยึดมั่น
รักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนาอย่างเหนียวแน่น
มิได้ทรงเปลี่ยนแปลงมานุ่งห่มตามแบบแผนของราชส�ำนัก
สยาม ทรงพระภูษาซิน่ ไว้พระเกศายาวมุน่ เป็นพระเมาลีอย่าง
กุลสตรีล้านนาอยู่เป็นนิจ ยามใดที่ต้องแต่งพระองค์เต็มยศ
ประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ซึง่ ตามกฎเกณฑ์ของราชส�ำนัก
สยามก�ำหนดให้เจ้านายฝ่ายในทรงพระภูษายกทอง ก็ทรง
ยักย้ายทรงพระภูษาซิน่ ทีท่ อขึน้ ในรูปลักษณ์พเิ ศษ ผสมผสาน
ลักษณะของผ้ายกในราชส�ำนักสยามเข้ากับผ้าซิ่นตีนจกไหม
ค�ำตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา
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แนวพระด�ำริในการสรรค์สร้างผ้าซิ่นอันโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ดงั กล่าว ได้รบั การสืบสานอย่างจริงจังยิง่ ขึน้ ภายหลัง
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จสวรรคต
ในพุทธศักราช 2453 ต่อมาในพุทธศักราช 2457 พระราชชายา
เจ้าดารารัศมี ได้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เสด็จขึ้นไปประทับ ณ นครเชียงใหม่
ในเวลาต่อมาศิลปะการทอผ้ายกตามแบบฉบับของ
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี มิได้จ�ำกัดอยู่แต่เพียงในคุ้มเจ้า
นายฝ่ายเหนือแห่งนครเชียงใหม่เท่านั้น แต่ได้แพร่กระจาย
ไปทั่วดินแดนล้านนา และเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายเป็นที่สุด
ที่จังหวัดล�ำพูน ในชื่อของ “ผ้ายกดอกล�ำพูน” ก่อให้เกิดชื่อ
เสียงขจรขจายไปไกลเป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ในหนังสือเจ้าหลวงล�ำพูน ได้กล่าวไว้ว่า คุ้มหลวงหลัง
เก่าของเจ้าหลวงจักรค�ำขจรศักดิ์ ทีไ่ ด้รบั เป็นมรดกสืบทอดมา
จากเจ้าหลวงอินทยงยศโชติเป็นอาคารไม้ใต้ถุนยกสูงมีพื้นที่
4 ไร่เศษ บริเวณใต้ถนุ คุม้ หลวงมีกที่ อผ้าจ�ำนวนหลายหลังเพือ่
ทอซิน่ ตีนจกและผ้ายกดอก การทอผ้ายังคงได้รบั การสืบทอด
มาจนถึงทายาทรุน่ ต่อมา โดยเฉพาะเจ้าหญิงล�ำเจียก ณ ล�ำพูน
(พ.ศ.2442-2503) ธิดาในเจ้าหลวงจักรค�ำขจรศักดิ์ หลังจาก
ออกเรือนด้วยการเสกสมรสกับหม่อมเจ้าเกียรติประวัติ เกษมสันต์

แล้วไปสร้างเป็นคุม้ ตึกทรงยุโรป 2 ชัน้ สีเขียวตรงข้ามเยือ้ งกับ
คุ้มหลวงด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่คุ้มกว้างขวาง 4 ไร่เศษ
เจ้าหญิงล�ำเจียกมีกี่ทอผ้าในโรงทอผ้าภายในคุ้มร้อยกว่าหลัง
เดิมเจ้านายฝ่ายหญิงเมืองนครล�ำพูนนิยมทอผ้าซิ่นตีนจกอยู่
ก่อนแล้ว ลักษณะซิ่นตีนจกของเจ้านายหัวซิ่นจะทอเรียบไม่มี
ลวดลาย ตัวซิน่ จะทอด้วยไหมทองค�ำเป็นลวดลายขวาง ส่วนตีนจก
จะยกดอกเป็นลวดลายต่าง ๆ ด้วยไหมทองค�ำบนพืน้ ทีส่ แี ดง เมือ่
เสร็จแล้วจึงน�ำเอาหัวซิ่น ตัวซิ่น กับตีนซิ่นมาเย็บต่อกัน
ต่อมาเจ้าหญิงล�ำเจียกจึงได้ไปเรียนทอผ้ายกกับพระราชชายา
เจ้าดารารัศมีที่เมืองนครเชียงใหม่ แล้วน�ำมาทอที่คุ้มวังหลวง
เมืองนครล�ำพูนและคุ้มเจ้าหญิงล�ำเจียก สตรีช่างทอผ้าภายใน
คุ้มเจ้าหญิงล�ำเจียกมาจากหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านท่าขาม
บ้านเวียงยอง บ้านตูลี้ บ้านวังไฮ และบ้านธิ เป็นต้น บางคน
มาฝึกหัดทอผ้าภายในคุม้ เมือ่ ทอช�ำนาญก็รบั เส้นไหมไปทอที่
บ้าน เมือ่ ทอเสร็จก็นำ� มาส่งทีค่ มุ้ และรับเงินค่าแรงไป เจ้าหญิง
ล�ำเจียกจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนไปพร้อมกับการคิดค้น
ลวดลายใหม่ ๆ และก�ำหนดสีสนั บนผืนผ้าอย่างลงตัว ส่วนเจ้าหญิง
ส่วนบุญ ณ ล�ำพูน ธิดาเจ้าราชสัมพันธวงศ์ (เจ้าหนานธรรมลังกา
ณ เชียงใหม่) กับเจ้าแม่ค�ำย่น ณ ล�ำพูน ราชเทวีในเจ้าหลวง
จักรค�ำขจรศักดิ์ ก็โปรดการทอผ้าซิน่ ตีนจก ผ้ายก และให้การ
อุปถัมภ์การทอผ้าเสมอมา

พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์
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อีกท่านทีส่ บื ทอดการทอผ้าซิน่ ตีนจกและผ้าซิน่ ยก คือ
คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้ว ณ ล�ำพูน (พ.ศ. 2469 - 2534) ธิดาเจ้า
ราชบุตร (เจ้าน้อยวงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่) เมืองนครเชียงใหม่
สะใภ้เจ้าหลวงจักรขจรศักดิ์ เจ้าผูค้ รองนครล�ำพูนกับเจ้าหญิงส่วนบุญราชเทวี คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้ตงั้ โรงทอผ้าซิน่ ตีนจก
และฝ้ายยกโดยใช้กี่โบราณขึ้นภายในคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ
(ภายหลังคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้รับคุ้มหลังนี้สืบทอดมา)
คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้เอาใจใส่การผลิตทุกขั้นตอน มีทั้งการ
อนุรักษ์ลวดลายโบราณ และมีการคิดค้นออกแบบลวดลาย
ตลอดจนการจัดสีสนั ของเส้นด้าย ซึง่ ท่านได้ดแู ลเอาใจใส่การ
ทอผ้าตราบจนถึงแก่วายชนม์เมื่อ พ.ศ. 2534 และในปัจจุบัน
ทายาท คือ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ล�ำพูน ธิดาคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้ว
ยังเป็นผู้อุปถัมภ์การทอผ้ายกล�ำพูน โดยได้บริจาคที่ดินให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�ำพูนจัดสร้างเป็นสถาบันผ้าทอมือ
หริภุญชัย มีการทอผ้ายกโดยใช้กี่แบบโบราณ จัดกิจกรรม
นิทรรศการ และมีสถาบันหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน
อยู่อย่างสม�่ำเสมอ

เมื่อมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ท�ำให้
การคมนาคมขนส่งติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวกและรวดเร็ว
ความต้องการผ้าไหมจากกรุงเทพฯ ยิง่ เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
หลังจากมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา
ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน หรือผ้าไหมจึงเป็นทีต่ อ้ งการของคนทัว่ ไป
ไม่จ�ำกัดเฉพาะในวงสังคมชั้นสูงและเจ้านายเท่านั้น ฉะนั้นจึง
มีการลงทุนท�ำโรงงานเพือ่ ผลิตผ้าไหมยกดอกออกสูต่ ลาด จน
เป็นหัตถกรรมทีม่ ชี อื่ เสียง ได้มกี ารทอผ้าไหมยกดอกด้วยกีพ่ นื้
เมืองกันแทบทุกหลังคาเรือน ท�ำรายได้ให้แก่จงั หวัดล�ำพูนเป็น
จ�ำนวนมาก โรงงานที่ส�ำคัญในจังหวัดล�ำพูนในอดีตนั้น เช่น
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1. โรงทอคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ แต่แรกเป็นการฝึกหัด
ช่างฝีมือทอผ้าส�ำหรับใช้ในคุ้มหลวงและส่งไปทางราชส�ำนัก
ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ต่อมาได้จ�ำหน่ายโดยทั่วไปด้วย นับเป็น
โรงงานทีด่ ำ� เนินกิจการทีย่ งั่ ยืนและสืบทอดต่อมา โดยคุณหญิง
เจ้าพงษ์แก้ว ณ ล�ำพูน และปัจจุบันได้สืบทอดมายังลูกหลาน
นับเป็นแหล่งอนุรกั ษ์การทอผ้าไหมยกดอกของล�ำพูน ทีย่ งั คง
ความนิยมในตลาดสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
2. โรงทอเจ้าหญิงล�ำเจียก ณ ล�ำพูน ได้ตั้งโรงงานขึ้น
ภายในคุม้ หลวง ท่านได้สง่ เสริมและพัฒนารูปแบบผ้ายกดอก
ของล�ำพูน ให้มีความหลากหลายมาก ปัจจุบันโรงงานกลาย
สภาพเป็นตลาดพิกุลแก้ว
3. โรงทอผ้าป้าค�ำแหว้น บริเวณถนนรอบเมืองประตู
ลี้ ปัจจุบันยกเลิกกิจการแล้ว
4. โรงทอผ้าป้าฟองค�ำ อินทพันธ์ ถนนแว่นค�ำ ข้าง
ศาลากลางทางด้านทิศใต้ ปัจจุบนั เป็นกิจการทอผ้าฝ้ายขนาดเล็ก
5. โรงทอผ้าป้าจันทร์ดี บ้านหลวย ต�ำบลในเมือง
ปัจจุบันด�ำเนินกิจการโดยลูกหลาน

6. โรงทอผ้าป้าบุญศรี บุณยเกียรติ หรือร้านผ่องพรรณ
บริเวณถนนรอบเมืองในประตูลี้ ปัจจุบันยังด�ำเนินการทออยู่
เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “ปรีชาเกียรติไหมไทย” เป็นร้านที่มีชื่อ
เสียงในการออกแบบผ้าไหมยกดอกได้สวยงาม เหมาะสมกับ
ยุคสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
7. โรงทอผ้าคุณย่าบัวผัน โนตานนท์ ใช้บริเวณหลัง
บ้านท�ำกิจการทอผ้า ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว
8. โรงทอผ้าสุวรีย์ บริเวณประตูลี้ ด�ำเนินกิจการทอ
และจ�ำหน่ายทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย
9. โรงทอผ้าเพ็ญศิรไิ หมไทย เป็นโรงงานทอผ้ายกดอก
ผ้าดิน้ เงิน ผ้าดิน้ ทอง และเป็นแหล่งทอผ้ายกดอกแหล่งส�ำคัญ
ของจังหวัดล�ำพูนในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากได้มีการปรับ
กิจกรรมการทอผ้าแบบโบราณ ให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่าง
ดี และมีความสวยงามประณีต
10. โรงทอป้านวลแก้ว หมู่ที่ 1 ต�ำบลสันต้นธง ถนน
ล�ำพูน-ป่าซาง ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว
11. โรงทอผ้าป้าจันทร์นวล กาญจนกามล ถนนราชวงศ์
ข้างศาลากลางจังหวัดล�ำพูน ทางด้านทิศเหนือ ปัจจุบันเลิก
กิจการไปแล้ว
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ส่วนในโรงงานของคุม้ เจ้าล�ำพูนทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ โรงงาน
ของเจ้าหญิงส่วนบุญและของเจ้าหญิงล�ำเจียกนั้นยังคงรักษา
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะการทอเพือ่ ส่งให้ราชส�ำนักทางเมืองหลวง
อยูเ่ สมอ ในสมัยทีผ่ า้ ไหมยกดอกล�ำพูนมีความเจริญรุง่ เรืองนัน้
ได้มกี ารแข่งขันกันคัดลายดัน้ ดอก เป็นการส่งเสริมให้ศลิ ปหัตถกรรม
ผ้าไหมยกดอกของจังหวัดล�ำพูนเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ในสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มี
แนวความคิดให้ประชาชนแต่งกายแบบสมัยนิยม สุภาพสตรี
ในยุคนั้นจึงแต่งกายแบบตะวันตกและสวมหมวก เป็นช่วงเวลา
ทีผ่ า้ จากต่างประเทศส่งเข้ามาขายมากจนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ เนือ่ งจากโรงงานทอผ้าในประเทศไทยยังไม่มี ด้วยเหตุนี้
ผ้าไหมยกดอกจากล�ำพูน ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น
จนถือได้ว่าเป็นยุคทองของผ้าไหมยกดอกล�ำพูนเลยทีเดียว
เหตุการณ์สำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการพัฒนาการ
ทอผ้ายกดอกล�ำพูนขึ้นอย่างมาก เมื่อ พ.ศ. 2503 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ
ประพาสทวีปอเมริกาและยุโรปเพือ่ เจริญสัมพันธไมตรีกบั ต่างประเทศ
ในครัง้ นัน้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงมี
พระราชเสาวนียใ์ ห้ผทู้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย
และวัฒนธรรมไทย คิดค้นหาเครือ่ งแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของไทย
จากประวัติศาสตร์ดัดแปลงให้เข้ากับสมัยนิยม โดยการน�ำ

ผ้าทอจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ มาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้
งาน ชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่าง ๆ หลายชุด ได้แก่ ชุด
ไทยเรือนต้น ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยดุสติ ชุดไทยจิตรลดา ชุด
ไทยอัมรินทร์ ชุดไทยจักรี ชุดไทยบรมพิมาน และชุดไทยศิวาลัย
ได้มกี ารน�ำผ้าไหมยกดอกล�ำพูนมาตัดเย็บเป็นเครือ่ งแต่งกาย
ชุดพระราชนิยม ก็มีความงดงามเป็นอย่างมาก จนได้ชื่อว่า
เป็นแบบฉบับของเครือ่ งแต่งกายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็น
ที่รู้จักทั่วโลก ท�ำให้การทอผ้าไหมยกดอกล�ำพูนได้รับการส่ง
เสริมให้เจริญก้าวหน้า กระทัง่ มีคำ� กล่าวกันว่า ถ้าเป็นผ้าไหม
ยกดอกที่สวยงามและดีที่สุด ต้องเป็น “ผ้าไหมยกดอก
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การกวักฝ้าย

กรรมวิธีการทอผ้าไหมยกดอกล�ำพูน
ในปัจจุบัน การทอผ้าไหมยกดอกล�ำพูนนิยมใช้กี่ทอที่
ประยุกต์จากกีพ่ นื้ เมืองโบราณ โดยการเพิม่ อุปกรณ์อนื่ ๆ เข้ามา
ประกอบในตัวกี่ ได้แก่ หัวม้วนไหมเส้นยืน ไม้คำ�้ ดันหัวม้วน ฟืม
(ฟันหวี) คานรับตะกอดอก ไม้ม้วนผ้าทอ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและแก้ปัญหาการหย่อนของเส้นไหมยืน ท�ำให้เกิดการ
ผิดพลาดน้อยลงในการต่อเส้นไหมทีข่ าด เนือ่ งจากมองเห็นเส้น
ไหมเรียงเส้นชัดเจนขึน้ อีกทัง้ ยังได้ผา้ ทอทีเ่ รียบแน่นเมือ่ ลงแรง
กระทบด้วยจังหวะที่พอดี
การกวักฝ้าย คือการน�ำเอาฝ้ายปีดที่เก็บไว้มากลิ้ง
ด้วยอุปกรณ์ กวง หางเหน และ บะกวัก โดยน�ำฝ้ายปีดมาใส่
กวง น�ำบะกวักมาใส่หางเหน ใช้มือดึงฝ้ายมาผูกติดกับบะกวัก
แล้วใช้ไม้แกว่งหมุน ที่บะกวัก ให้รอบหางเหน เส้นด้ายก็จะดึง
กวงแกว่งไป ด้ายฝ้ายในกวงก็จะย้ายมาอยู่ในบะกวัก
การโว้น คือการเดินเส้นฝ้ายเพือ่ เตรียมเป็นเส้นฝ้ายยืน
เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญในการออกแบบ เริม่ การดึงฝ้ายจากบะกวัก
ผ่านราวไม้มาคล้องกับฝักขอ ดึงพร้อมๆกันคราวละ 40 เส้น
เรียกว่า 1 หลบ ผ้าถุง ผ้าซิ้นจะใช้ประมาณ 30 หลบ เมื่อจัด
เตรียมเสร็จจะเรียกชุดเส้นฝ้ายนี้ว่า 1 เครือหูก

การสืบหูก
การสืบหูก คือการน�ำฝ้ายทีโ่ ว้นเสร็จแล้วมาใส่กี่ คลีเ่ พือ่
กระจายเส้นฝ้ายออก แล้วน�ำมาผูกติดกับฟืม ในการผูกนี้ต้องใช้
ความพยายามมาก เพราะใช้ฝ้ายแต่ละเส้นผูกติดกันจนครบ
ตลอดรูฟืมทั้งหมด
การเก็บเขาย�่ำ คือการร้อยเส้นฝ้าย 2 จุด ที่เส้นฝ้าย
สลับกับเส้นไนล่อนทัง้ ด้านบนและด้านล้างของเส้นฝ้ายยืนทุกเส้น
เพื่อตะกรอฝ้ายขึ้น-ลง
การเก็บเขาดอก คือการออกแบบลวดลายตามทีต่ อ้ งการ
ลายที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายแก้วเชิงดวง
เป็นต้น โดยออกแบบบนกระดาษกราฟก่อน
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กระสวย

หลอดไหม

วัสดุ / อุปกรณ์ส�ำหรับการทอ
กี่กระตุก
เครื่องกรอไหมด้วยมือ หรือไฟฟ้า
หัวม้วนผ้าไหม(ลวดลายต่างๆ)
กระสวย
รางโว้น, ฟืม
หลอดไหม
เส้นใยที่ใช้ในการทอ ประกอบด้วย ฝ้าย ไหม และ
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์
สีย้อมที่ใช้ย้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
- สีธรรมชาติ ส่วนมากจะได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น
แก่นขนุน หัวหรือเหง้าขมิ้นชัน เปลือกกระหูด ต้นคราม ลูก
มะเกลือ ดอกค�ำฝอย รากยอป่า มูลครั่ง เป็นต้น
- สีวิทยาศาสตร์ เป็นสีที่ผสมขึ้นโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น สีเบสิค สีแอสิค สีไดเร็ด สีรีแอ็คทีฟ
สีแวต เป็นต้น
ลายผ้าต้นแบบ
ในอดีตลวดลายทีใ่ ช้ทอมักได้มาจากลายปูนปัน้ วัดจาม
เทวี มีลายสัตว์อยู่บ้างเล็กน้อย อีกทั้งยังได้มีการประยุกต์โดย
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงน�ำลายเทพพนมจากภาค
กลางมาสอนให้กับชาวล�ำพูน ท�ำให้ลายผ้านี้เป็นเอกลักษณ์
หนึ่งของผ้าไหมยกดอกล�ำพูนจนถึงปัจจุบัน

ต้นคราม
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กรอเส้นไหม

ยกเขาดอกสอด

ขั้นตอนการทอผ้าโดยใช้กี่พื้นเมือง
น�ำม้วนเส้นไหม เข้าสู่การกรอด้วยเครื่องกรอด้าย
ไฟฟ้า เพื่อให้เส้นไหมตรงและพร้อมก่อนน�ำไปเข้าหลอดไหม
เตรียมเส้นไหมให้มีคุณภาพก่อนการทอ
น�ำเส้นไหมที่ผ่านการกรอเข้าเก็บที่หลอดไหม ให้มี
ความสม�่ำเสมอกันจะท�ำให้เส้นไหมสวยงามได้มาตรฐาน
พร้อมที่จะน�ำไปทอ
เตรียมกี่ทอผ้า น�ำหัวม้วนผ้าไหมที่มีการขึ้นลายไว้แล้ว
ขึน้ สูก่ ที่ อผ้า น�ำหลอดผ้าไหมและเส้นไหม เข้าใส่ไว้ในกระสวย
น�ำกระสวยเส้นไหม เข้าสูก่ ารทอด้วยกี่ ตามลายทีไ่ ด้ขนึ้ ไว้
เริ่มต้นการทอด้วย ทอผ้าพื้นให้มีความกว้างประมาณ
7 เซนติเมตร เพื่อใช้ไว้ในการตกแต่งขอบผ้า และเริ่มทอยกด
อกตามลายที่ติดไว้
ยกเขาดอกสอด สอดไม้หลาบแล้วดึงไม้หลาบขึ้น ทุก
ครั้งต้องดึงไม้ยกดอกให้ตึง หากดึงไม่สม�่ำเสมอ ลวดลายจะ
เสียและไม่ได้คุณภาพ
พุ่งกระสวย เหยียบไม้แปด้านล่างเพื่อเหยียบตะกอ
กระแทก 2-3 ครั้ง ผู้ทอต้องมีเทคนิคเฉพาะในการ
กระแทกฟืมจึงจะได้ผ้ายกที่งดงาม มีความหนาแน่น และได้
คุณภาพตามมาตรฐานของเนื้อผ้ายกดอก
ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อย ตามจุดต่างๆ
เช่น ผ้าทอยกดอกทีผ่ ดิ พลาดระหว่างการทอ จะมีลกั ษณะดอก
แฝด ตรวจความถูกต้องของลวดลาย ตรวจความแน่นของเนือ้
ผ้าในการทอ
ตรวจขนาดความกว้าง ความยาว ต้องได้มาตรฐาน
โดยผ้าถุงทัว่ ไป ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.80 เมตร ผ้าทอยกดอก
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.8 เมตร

พุ่งกระสวย
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จากฝีมือชาวบ้าน สู่การเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
ความพิเศษของผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ท�ำให้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ล�ำพูน ได้น�ำไปจดทะเบียนเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) คือ ชื่อ
หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่บอกแหล่งผลิตของสินค้าโดย
สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้าทีผ่ ลิตในแหล่งผลิตอืน่ ถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการผลิตในแหล่งที่มาหรือแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่มีความเฉพาะเท่านั้น

ซึง่ กว่าจะได้ตราสัญลักษณ์ GI มา ต้องผ่านเกณฑ์พจิ ารณา
คือ มีประวัติยาวนาน มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
มีชื่อเสียงมายาวนาน และเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
ปัจจุบัน จะมีการทอหรือจ�ำหน่ายผ้ายกดอกในหลาย ๆ พื้นที่
แต่หากมีการผลิตผ้าไหมในขอบเขตอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดล�ำพูน
ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อ “ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน” ได้
ทีผ่ า่ นมา กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ประกาศให้ผา้ ไหม
ยกดอกล�ำพูนเป็น “ผ้าไหมประเภทแรกของโลก” ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนGI (Geographical Indication) ในประเทศไทย
เมื่อเดือนตุลาคม 2550
ปัจจุบัน จังหวัดล�ำพูนเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยก
ดอกแหล่งส�ำคัญของประเทศไทย ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน ก็ยงั คง
ได้รบั ความนิยมอยูเ่ สมอ เพราะเป็นผ้าทีเ่ หมาะแก่การสวมใส่ใน
ราชพิธตี า่ ง ๆ หรืองานเนือ่ งในโอกาสพิเศษทีแ่ สดงออกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย หรือแม้จะเป็นงานแฟชั่น
เครือ่ งแต่งกายร่วมสมัยในปัจจุบนั จึงนับได้วา่ เป็นจุดแข็งในการ
แข่งขันของหัตถกรรมผ้าทอของประเทศอีกด้วย
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
สัมภาษณ์ จาก นางอรษา ค�ำมณี อ.เมือง จ.ล�ำพูน
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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