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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอการอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกในจังหวัด
ล�าพูน โดยมีกรณีศึกษาจากศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านเวียงยองวัดต้นแก้ว พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน วัดต้นแก้ว ศึกษาข้อมูลจากศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ ต�าบลเวียงยอง อ�าเภอเมือง
และสัมภาษณ์ช่างทอผ้าพื้นถิ่นของอุทยานธรรมและหอศิลป์ของจังหวัดล�าพูน โดยลงพ้ืนท่ีสังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จากการศึกษาพบว่าการอนุรักษ์ลวดลายผ้าทอโบราณท�าให้ช่างทอ
ล�าพูนสามารถสร้างเอกลักษณ์ในงานผ้าทอพื้นถิ่นของตนเอง โดยการออกแบบลวดลายมักได้แรงบันดาลใจ
จากดอกไม้หอมต่างๆ ซึ่งในอดีตมักพบเห็นตามบริเวณวัดวาอารามทั่วไป ลวดลายของดอกไม้เหล่านี้ล้วนมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ความเช่ือและคติของศาสนาพุทธ นอกจากนี้ในการพัฒนาลวดลายให้มีความร่วม
สมัยและต้องตรงกับความต้องการของผู้ซ้ือในปัจจุบัน ผู้ออกแบบได้น�าเอาเรื่องราวจากสภาพแวดล้อมและ
ชีวิตสมัยใหม่เข้าไปผสมผสานกับแบบลายจากภูมิปัญญาโบราณ ส่งผลให้งานออกแบบจากลวดลายดอกไม้มี
กลิ่นอายทั้งความร่วมสมัยและยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมของชาวล�าพูน  

ค�าส�าคัญ	: ผ้าทอมือ ลวดลายผ้ายกดอก จังหวัดล�าพูน
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Abstract
 The objective of this article is to present the conservation and development of 
Yok Dok Textiles’ Pattern of Lamphun Province. There are many case studies of The Art 
and Craft Textiles Center for Elders of Wat Ton Kaew, The Museum of  Wat Ton Kaew, 
The Art and Craft Center of Pensiri Thai Silk and an interview with local textile weavers of 
the Dhamma Park Gallery of Lamphun Province.  The observation and interview data was 
collected in March, 2015. As a result of the study, It has been found that the conservation of 
Thai ancient textile patterns has inspired the Lamphun’s  weavers to produce the character 
of their local weaving  textile. The inspiration of their designs comes from fragrant flowers 
which were grown around temples. These flower patterns are related to way of life, belief 
and principle of Buddhism.  Besides, to develop the designs into contemporary trend and 
to meet the needs of today’s buyers, the designers grab stories from surroundings and 
modern life blending with ancient wisdom. This finally led to the new design to go with 
contemporary trend and at the same time conserve the identity of humility of Lamphun 
people. 
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บทน�า
 จังหวัดล�าพูนเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือของไทยที่มีกลิ่นอายทางศิลปวัฒนธรรมเข้มข้น             
มีเอกลักษณ์ทางงานหัตถกรรมชัดเจนเข้มแข็งเป็นของตนเอง ต้ังแต่นานมาแล้วหญิงชาวล�าพูนมีทักษะด้าน
งานทอผ้าโดยเฉพาะครอบครัวชาวยองซึ่งเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อที่ย้ายถิ่นฐานเมืองยอง (ปัจจุบันอยู่ในเขตรัฐ
ฉานฝ่ายตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) มาสู่ล�าพูนจะสอนบุตรหญิงของตนให้ทอผ้าฝ้ายส�าหรับ
ใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นของแลกกับเพ่ือนบ้าน ทอให้ผู้ใหญ่หรือถวายพระสงฆ์ คนล�าพูนพื้นถิ่นเองก็มีทักษะ
และฝีมือประณีตในด้านการทอผ้ายกดอกเป็นอย่างดี เมื่อคร้ังพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวรัชกาลที่ 5 ทรงน�าความรู้ เทคนิคและลวดลายอันวิจิตรในการทอ
ผ้าไหมยกดอกจากส่วนกลางมาเผยแพร่ฝึกสอนในคุ้มเจ้าหลวงล�าพูน ช่างทอผ้าและชาวบ้านบริเวณคุ้มเจ้าก็
สามารถทอผ้าไหมยกดอกกันจนมีความช�านาญจนกระทั่งล�าพูนได้เป็นศูนย์กลางส�าคัญในการทอผ้าไหมยก
ดอกของประเทศไทย ปัจจุบันคนในท้องถิ่นเองได้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของงานผ้าทอและเอกลักษณ์ใน
ลวดลายงานผ้าทอของตน จึงได้มีบุคคลผู้รวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟูลวดลายผ้าแบบพื้นบ้านโบราณและพัฒนา
ลวดลายผ้าทอให้มีความงดงามอย่างร่วมสมัย  
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ผ้าทอกับวิถีชีวิตคนล�าพูน 
 เครื่องนุ ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีพของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานว่ามนุษย์รู้จักน�าพืชพรรณในตระกูลป่าน ปอและหวายมาใช้ จากบทความ
ของเพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ (2553) สรุปได้ว่า “หลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลือขุดค้นพบในจังหวัด
ล�าพูน คือ ภาชนะดินเผาแบบมีลายเชือกทาบที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายซ่ึงขุดค้นพบที่บ้านวังไฮ 
ต�าบลเวียงยอง อ�าเภอเมือง ท่ีบ้านสันมะนะ ต�าบลริมปิง อ�าเภอเมืองและบ้านทาป่าสัก ต�าบลทาสบเส้า 
อ�าเภอแม่ทา เป็นการตกแต่งเครื่องใช้สอยในพิธีกรรมแห่งความตายให้เกิดความงาม นอกจากนี้การค้นพบ
เครื่องปั้นดินเผาอื่นๆ ท่ีมีรูปทรงคล้ายลูกดิ่งหรือลูกข่างเจาะรูตรงกลางยังท�าให้สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์ในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์รู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการปั่นด้ายจากพืชพรรณ โดยสันนิษฐานว่าพืชเหล่านั้นเป็น
พวกฝ้ายป่า” เนื่องจากเป็นพืชพรรณที่เติบโตง่ายและเติบโตได้ในหลากสภาพภูมิประเทศ ท�าให้งานทอผ้า
ฝ้ายเป็นงานทอพื้นฐานท่ีมีพบเห็นได้ท่ัวไปในทุกมุมโลก ดังค�าให้สัมภาษณ์ของสุรเชษฐ์ แผ้วปัญญา (2558)  
จิตรกรไทยล้านนาร่วมสมัยผู้ซึ่งได้เคยศึกษางานทอและลวดลายผ้าในงานสิ่งทอของล้านนาไว้ว่าการทอ
ผ้าฝ้ายเป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่ทั่วไป พืชตระกูลฝ้ายมีขึ้นอยู่ดาษดื่นเนื่องจากเป็นพืชที่ทนโตง่ายในทุกสภาพ
อากาศ ดังนั้นการทอผ้าฝ้ายจึงเป็นการทอเส้นด้ายแบบพื้นฐานที่มีปรากฏอยู่ทั่วโลก
 งานปั่นด้ายและทอผ้าเป็นงานฝีมือท่ีต้องใช้ความประณีตและระยะเวลา แม้แต่การทอผ้าแบบ
พื้นบ้านที่ใช้วัสดุพื้นฐานและไม่ต้องใช้การย้อมสีเส้นใยก็มีกระบวนการหลายขั้นตอน งานทอผ้าจึงเป็นงาน
ที่อยู่ควบคู่กับผู้คนในสังคมเกษตรกรรมอันเป็นสังคมที่ผู ้คนต่างยังต้องพ่ึงพิงธรรมชาติและตนเองอย่าง
มากในการสร้างและผลิตเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ขึ้นมาใช้เองในครัวเรือน ซ่ึงในอดีตในสังคมเกษตรกรรมนั้น
ผู้หญิงท�างานทอผ้ากันได้ทุกคนส่วนผู้ชายจะถนัดงานด้านจักสานมากกว่าเพราะต้องใช้แรงในการเหลาไม้ไผ่
ให้เรียบ ส�าหรับต้นตระกูลชาวยองท่ีย้ายถ่ินฐานจากพม่ามาสู่เมืองล�าพูนผู้เป็นมารดาจะเฝ้าสอนบุตรีและใช้
เวลาว่างร่วมกันด้วยการทอผ้า ซึ่งผ้าท่ีทอข้ึนมานั้นนอกจากจะใช้กันเองในครัวเรือนแล้ว ยังใช้มอบเป็นของ
ขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือถวายพระสงฆ์ในงานบุญได้ กล่าวได้ว่าผ้าทอเป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนให้
คุณค่าแก่คนในสังคมไม่เฉพาะผลผลิตที่เป็นผ้าที่น�ามาใช้งานเท่านั้น แต่ยังให้คุณค่าทางด้านจิตใจ ยึดเหนี่ยว
ความสัมพันธ์ในระดับครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ (2558) ผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลป
หัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ ให้สัมภาษณ์ว่า “ผ้าที่ทอจากแรงคน มีชีวิตและมีจิตใจเร่ิมต้ังแต่วัสดุที่มา
จากธรรมชาติมาถึงคนทอ มันจึงมีความพิเศษ ผ้าทอบ่งบอกอารมณ์ได้ ความทึบความโปร่ง ฤดูฝน ฤดูหนาว 
ฤดูร้อนทอผ้าออกมาจะไม่เหมือนกัน แม้แต่การใช้สีย้อมในอัตราส่วนสูตรเดียวกัน หากแม้ว่าย้อมกันคนละ
บรรยากาศสถานที่ สีท่ีออกมาก็จะไม่เหมือนกัน ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการทอผ้าเกี่ยวพันกับ
ชีวิตจิตวิญญาณของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา รวมไปถึงจิตวิญญาณของตัวผู้ทอผ้าเอง”    
 เมื่อกระบวนการทอผ้าเป็นกิจท่ีต้องใช้ระยะเวลายาวนานในปัจจุบันการทอผ้าตามบ้านเพื่อใช้
เองจึงแทบไม่มีปรากฏให้เห็น งานทอส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการว่าจ้างหรือการท�าโดยมีจุดมุ่งหมาย
ในเชิงอนุรักษ์หรือการค้า ตัวอย่างเช่น วนิดา วงศ์สาม (นามเดิมเวนีเชีย วอล์คกี้) ได้ก่อต้ังอุทยานธรรมะ
และหอศิลป์ในอ�าเภอป่าซางจังหวัดล�าพูนเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองศิลปะร่วมสมัยและงานหัตถกรรม 
วนิดา วงศ์สาม เป็นชาวอังกฤษผู้มีความสนใจในการอนุรักษ์งานทอผ้าจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติโดยได้ทดลอง
ปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองสีขาวและสีน�้าตาลไว้ในสวนส่วนตัว เมื่อฝ้ายออกดอกก็จะว่าจ้างช่างทอผ้าพื้นบ้านใน
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อ�าเภอป่าซางให้น�าดอกฝ้ายเหล่านั้นมาปั่น ทอและตัดเย็บเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน งานทอผ้าฝ้ายของ
วนิดา วงศ์สาม ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการผลิตในคราวละมากๆ แต่ต้องการท�าเป็นต้นแบบเพื่อให้ชาวเมือง
ล�าพูนได้เห็นภาพวิถีแห่งการพ่ึงพาตนเองและตระหนักถึงวัฒนธรรมแห่งการใช้ชีวิตอยู่อย่างพึ่งพิงธรรมชาติ
อันเป็นความเรียบง่ายที่ก�าลังสูญหายไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของสังคมเมืองในปัจจุบัน 

ผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอกของล�าพูน	
 การทอ “ผ้ายก” เป็นการทอลวดลายให้ยกสูงกว่าพื้นผ้าโดยเลือกยกบางเส้นและข่มบางเส้น  
ส�าหรับ การทอ “ผ้ายกดอก” เป็นการใช้ค�าที่บ่งบอกถึงการใช้ลวดลายดอกไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในงานผ้าทอ
ของจังหวัดล�าพูน การทอผ้าแบบลวดลายธรรมดาไม่ต้องมีการยกดอกจะเหมาะกับผ้าที่น�าไปใช้งานในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น สวมใส่ท�างานหรือท�างานกสิกรรมกลางแจ้ง ส�าหรับผ้าทอแบบยกดอกตัวลายของผ้าจะนูน
สูงขึ้นมาเล็กน้อยและส่งผลให้ตัวผ้ามีความหนามากขึ้นไปด้วย ผ้าที่มีการทอลายยกดอกจึงเหมาะกับการน�า
ไปท�าเป็นผ้าห่มเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นได้ดี อีกทั้งลวดลายจากผ้าทอยกดอกมีความสวยงามประณีต ผ้าที่ทอ
แบบยกดอกจึงเหมาะส�าหรับการสวมใส่ในโอกาสพิเศษ  
 ในอดีตการทอผ้าไหมไม่เป็นท่ีนิยมส�าหรับชาวบ้านเนื่องจากใยไหมเป็นโปรตีนจากสัตว์ มีการผลิต
ที่ซับซ้อนกว่าเส้นใยฝ้ายจากพืช เส้นใยไหมจึงมีราคาสูง การทอผ้าไหมจึงมักมีอยู่ในคุ้มเจ้า ผู้ที่มีผ้าไหม
ครอบครองจึงเป็นชนชั้นสูงสามารถให้ระยะเวลากับผู้ทอผ้าไหมอย่างไม่เร่งรีบ การทอผ้าไหมยกดอกและ
การทอผ้าฝ้ายยกดอกเป็นกรรมวิธีการทอที่มีอยู่ในล�าพูนอยู่แล้วแต่มักเป็นลวดลายธรรมดา จนกระทั่ง
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็น
พระญาติกับเจ้าเมืองล�าพูนทรงน�าความรู้เร่ืองการทอผ้าไหมยกดอกท่ีมีลวดลายวิจิตรงดงามมาถ่ายทอด
ให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญและเจ้าหญิงล�าเจียกซ่ึงเป็นพระราชชายาและพระธิดาของเจ้าจักรค�าขจรศักด์ิเจ้า
ผู้ครองนครล�าพูนองค์สุดท้าย จากนั้นท้ังสองพระองค์ คือ เจ้าหญิงส่วนบุญและเจ้าหญิงล�าเจียกได้น�าความ
รู้เรื่องเทคนิคการทอผ้าไหมยกดอกและลวดลายอันวิจิตรที่ประยุกต์มาจากภาคกลางของพระราชชายา
เจ้าดารารัศมีมาฝึกสอนให้คนในคุ้มหลวงล�าพูน กระทั่งชาวบ้านมีความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกเป็น
อย่างดีและทอกันอย่างแพร่หลายในต�าบลเวียงยองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้เคียงชุมชนเจ้านายยองใน
อดีต ด้วยพื้นฐานท่ีดีด้านงานทอผ้าของคนพื้นถิ่นในจังหวัดล�าพูนผนวกกับการส่งเสริมพัฒนาจากพระราช
ชายาเจ้าดารารัศมีผู้ซ่ึงน�าความรู้ด้านเทคนิคงานทอและลวดลายอันงดงามจากวังหลวงมาผสมผสานเข้ากับ
งานทอผ้าซิ่นของล้านนา ท�าให้ในปัจจุบันผ้ายกดอกล�าพูนเป็นที่กล่าวขวัญถึง เป็นมรดกทางหัตถกรรมและ
แหล่งการทอผ้าไหมยกดอกที่ส�าคัญของประเทศไทย 

ความส�าคัญของลวดลายและลวดลายผ้าทอ	
 ลวดลายในงานผ้าทอถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความส�าคัญในการยกระดับผ้าทอผืนหนึ่งๆ ให้
มีความแตกต่างไปจากผ้าผืนอื่นๆ โดยลวดลายบนผ้าทอแต่ละผืนจะถูกก�าหนดจากประเพณีแบบแผน  
วัตถุประสงค์ที่น�าไปใช้งาน จากความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือบางครั้งก็เป็นความพึงพอใจส่วนตนของผู้ทอ 
นอกจากนี้ข้อจ�ากัดของงานทอผ้าในแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันไป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างงาน
ทอผ้าไหมกับผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายเป็นเส้นใยที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ลวดลายท่ีปรากฏบนผ้าฝ้ายจึงมีขนาดตัวลาย
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ใหญ่ตามไปด้วย ในขณะท่ีผ้าไหมเป็นเส้นใยละเอียดสามารถน�ามาถักทอเพื่อให้ได้ลวดลายที่มีความโค้ง
อ่อนหวานและท�าลวดลายขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงกว่าผ้าฝ้ายได้ ข้อจ�ากัดเรื่องของขนาดเส้นใยที่น�ามา
ทอจึงเป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการก�าหนดความละเอียดของลวดลายในผ้าทออีกด้วย  
 ในด้านการออกแบบ ลวดลายถือเป็นภาพ (Image) ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ลวดลายผ้า
เป็นสิ่งท่ีโดดเด่นและมองเห็นได้ง่ายโดยใช้เพียงสายตาสัมผัส ลวดลายในฐานะท่ีเป็นภาพจึงสามารถชักจูง
หรือชี้น�าจิตใจผู้คนให้ไปในทางสูงหรือต�่าได้ ลวดลายบนผืนผ้าจึงไม่ได้ประกอบไปด้วยเพียงความงาม แต่
ลวดลาย (ภาพ) มีภาษาและความหมาย อาทิ ลวดลายดอกบัวอาจให้ทั้งความรู้สึกอ่อนหวานพร้อมกับ
สามารถสื่อความหมายทางศาสนา ลวดลายเส้นแนวขวางหรือน�้าไหลให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ บ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์และการให้ความเคารพบูชาของมนุษย์ต่อธรรมชาติผู้หล่อเลี้ยง 
 นอกเหนือจากการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์และเล่าเรื่อง ลวดลายบนผืนผ้ายังสามารถท�า
หน้าที่เป็นสื่อในการสืบสานและบันทึกประวัติศาสตร์ อาทิ กรณีที่ผู้ออกแบบลวดลายผ้าได้ถอดแบบลาย
ออกมาจากสถาปัตยกรรมโบราณที่ก�าลังสูญหาย การบันทึกต่อยอดลวดลายสถาปัตยกรรมนั้นไว้บนผืนผ้าจึง
เป็นการสืบสานให้ภูมิปัญญาโบราณยังคงอยู่ 
 ลวดลายสามารถจ�าแนกบทบาทและการใช้งานของผืนผ้าหนึ่งๆ อาทิ ลวดลายผ้าท่ีทอเป็นรูป
เทวดาจะไม่ใช้ส�าหรับคนท่ัวไปแต่จะใช้ส�าหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ (2558) ยกค�า
กล่าวของคนโบราณมาอธิบายเพิ่มเติมว่า “ถ้าใครเอาผ้าลวดลายเทวดามาใส่แล้วจะท�าให้ผิวเป็นขี้กาก คือ 
สถานะของคนทั่วไปไม่เหมาะกับผ้าเหล่านั้นซึ่งควรจะเป็นผ้าส�าหรับถวายวัด” หรือในกรณีของลวดลายรูป
สัตว์จะนิยมน�ามาทอเป็นผ้าใช้สอยตกแต่ง ส่วนลวดลายดอกไม้นิยมน�ามาท�าเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าสวมใส่ 
ถนัด สิทธิเจริญ (2558) เชื่อว่า “ลวดลายที่อยู่บนผืนผ้าเป็นสิ่งส�าคัญ คนที่ออกแบบลายผ้า ต้องเป็นคนที่มี
ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ ต้องเป็นคนที่มีความคิด ความเข้าใจในคติความเชื่อของคนท้องถิ่นและในศาสนา
ที่เขานับถือ เมื่อนักออกแบบมีความเข้าใจก็จะยิ่งท�าให้ลวดลายนั้นมีคุณค่าต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นไปอีก หากเรา
ออกแบบลายผ้าได้สวยแต่มันมีความหมายในทางท่ีไม่ดี คนก็จะมองข้ามลวดลายของเราไป ลวดลายผ้าควร
เป็นสิ่งส่งเสริมและเป็นสิริมงคลแก่ร่างกายผู้สวมใส่ แบบลายสามารถท�าให้คนอื่นมองเห็นเราได้ทั้งในทางลบ
และทางบวก” 
 ลวดลายในเสื้อผ้าของคนล�าพูนจึงเป็นสิ่งที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสื่อ
ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมากจะเป็นลวดลายดอกไม้เนื่องจากให้ความอ่อนหวานและสื่อถึงบุคลิกภาพ
อันอ่อนน้อม ปัจจุบันรูปสัตว์ก็มีใช้กันอยู่บ้าง (ตามค�าว่าจ้างของลูกค้าบางราย) แต่โดยทั่วไปจะไม่นิยมน�า
มาทอเป็นลวดลายบนเสื้อผ้า รูปสัตว์นิยมน�าไปทอเป็นลายผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะหรือที่พบเห็นมากคือรูปช้าง
อยู่บนผ้าที่ทอเป็นตุง มูลเหตุท่ีไม่นิยมน�ารูปสัตว์มาทอเป็นลวดลายบนเสื้อผ้าสวมใส่มีข้อสันนิษฐานหลาย
ประการ อาทิ ถนัด สิทธิเจริญ (2558) แสดงความคิดเห็นว่า “การทอลายรูปสัตว์คนทอต้องมีสมาธิในการ
ทอสูง รูปสัตว์นี่เผลอไม่ได้ตอนแรกต้องทอจากตีนไปก่อน อีกด้านทอด้านหลังก่อน ถ้าเราเผลอไปทอเหมือน
ด้านล่างแล้วเป็นลายผ้าพันคอตีนมันจะข้ึนก่อน ถ้าเป็นลายดอกไม้จะสมมาตรและเหมาะกับการใช้งานใน
หลายๆ ลักษณะ ถ้าเป็นผ้าพันคอก็คลุมได้ทุกด้าน อีกท้ังลายดอกไม้ดูอ่อนหวาน จิตใจของคนไทยอ่อนโยน 
ดังนั้นความอ่อนหวานของดอกไม้จะเหมาะกับคนไทยมากกว่า” ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ (2558) ให้ความ
เห็นว่า “ลายธรรมชาติมันให้ความอ่อนไหวต่อจิตใจคน มันมีอิทธิพล ลายผ้ามันจะออกตามนิสัยของคนภาค
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เหนือ ลายดอกไม้มีความอ่อนช้อย บางคนถือโหวเฮ้งถ้าลายอ่อนโค้งก็จะให้บุคลิกความอ่อนน้อม ถ้าเป็นลาย
เหลี่ยมแล้วเอาไปใส่ในงานแต่งงานเขาก็จะว่ามันทิ่มแทง ถ้าเป็นรูปสัตว์ก็มักจ�าแนกว่าเป็นผ้าที่น�าไปใช้งาน
ในประเภทอื่น” 
 ลวดลายที่นิยมน�ามาทอเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ของชาวล�าพูน คือ ลายดอกไม้ นอกจากจะมีความงดงาม    
อ่อนช้อยและอ่อนหวาน ส�าหรับชาวล�าพูนดอกไม้โดยเฉพาะดอกพิกุลเป็นสื่อสัญลักษณ์ส�าคัญของจังหวัด        
ดอกพิกุลมีความหมายสื่อถึงความดีงาม มีความเกี่ยวข้องกับวัดและศาสนา ซ่ึงมีข้อสันนิษฐานว่าการท่ี
ช่างเขียนและช่างทอผ้าโบราณได้น�าเอาดอกพิกุลมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอนั้น เนื่อง
มาจากว่าดอกพิกุลเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม มีกล่ินหอม ให้ร่มเงา ปลูกอยู่เต็มวัดและมีอยู่ในสถานที่
ส�าคัญๆ  ซึ่งต่อมาได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างสรรค์ในอดีต สุรเชษฐ์ แผ้วปัญญา (2558) กล่าวว่า 
“ดอกพิกุลถ้าเป็นตามความเชื่อ การสนทนากันในวัดส่วนใหญ่จะนั่งใต้ต้นดอกพิกุลเพราะต้นพิกุลจะให้
ร่มเงา เวลาดอกพิกุลออกดอกจะออกเยอะมากและมีกลิ่นหอมมาก ค�าว่า คุยกันจนดอกพิกุลร่วงแปล
ว่าบทสนทนานั้นนานมากเพราะกว่าดอกพิกุลจะร่วงหมดต้นจะต้องใช้เวลานานมาก เวลามันออกดอก
มันออกทั้งต้นเลยแสดงว่าคุยกันเก่ง นานความส�าคัญของดอกพิกุลนอกจากจะท�าเป็นลายผ้ายังเป็นลาย
ตะกร้า ขนมลายดอกพิกุลจริงๆ ก็มีเยอะเกือบทุกภาคของประเทศไทย ต้นพิกุลเขาจะปลูกกันตามวัด ตาม
โรงเรียนแล้วช่างเขียนเขาจะอยู่ตามวัด พอคิดลายไม่ออกก็เห็นดอกนี้มันสวยดีนะ จึงเกิดเป็นลายผ้าในงาน
จิตรกรรมไทย” 
 ลายดอกพิกุลเป็นลวดลายของผ้ายกดอกของล�าพูนในอดีตซึ่งในปัจจุบันลายดอกพิกุลได้รับการ
ประยุกต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ดังตัวอย่างผ้าที่มีจ�าหน่ายและจัดแสดง ณ วัดต้นแก้วที่มีลายพิกุลเล็ก 
พิกุลใหญ่ พิกุลกลมและยังมีลายดอกไม้อื่นๆ อาทิ ลายดอกพริก ลายผักแว่นและลายดอกจัน เป็นต้น 

ภาพที่ 1 ผ้าทอลายดอกพิกุลใหญ่ ทอโดยเพ็ญศรี ยศเวียง  ลายผ้าซิ่นจากตู้ใส่สินค้าผ้าทอวัดต้นแก้ว               

ที่มา : ภาพถ่ายโดยทักษิณา พิพิธกุล เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2558

การอนุรักษ์ลวดลายผ้าทอโบราณและการออกแบบลวดลายผ้าทอร่วมสมัย
 การอนุรักษ์ลวดลายผ้าทอโบราณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดภูมิปัญญาเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ที่มีอยู่รอบตัวโดยไม่ต้องไปย้อนหาองค์ความรู้ต่างๆ ที่คนโบราณเคยศึกษามาแล้ว หากขาดองค์ความรู้
ต้นแบบการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ก็คงจะต้องนับถอยหลังอยู่ตลอดเวลา ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ (2558) กล่าว
ว่า “แม้แต่เรื่องเทคนิคการย้อมสีที่ผมพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มต้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้ว” 
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ดังนั้นการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานให้ภูมิปัญญาโบราณยังคงอยู่จึงจ�าเป็น จากแนวคิดดังกล่าวเจ้าอาวาส
วัดต้นแก้ว พระครูไพศาลธีรคุณได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้วเพื่อจัดแสดงลายผ้าโบราณและต่อมาได้ร่วม
มือกับถนัด สิทธิเจริญร่วมกันก่อตั้งศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านเวียงยองเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ผ้าฝ้ายทอยกดอกในต�าบลเวียงยองข้ึนมาซึ่งในปัจจุบัน นอกจากนี้องค์กรเอกชนของปรีชาเกียรติ บุญ
ยเกียรติ ผู้โดดเด่นในเรื่องการอนุรักษ์งานผ้าไหมยกดอกของจังหวัดล�าพูนก็ได้จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ที่ศูนย์ศิลป
หัตถกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ ต�าบลเวียงยองเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่งานผ้าไหมยกดอกให้กับผู้สนใจ  
 คนโบราณไม่มีการบันทึกแบบลายต่างๆ ท่ีใช้ในการทออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คนรุ่น
ปู่ ย่า ตา ยายใช้เพียงการจดจ�าเท่านั้น เมื่อสิ้นคนทอแบบลายก็สูญหายไปด้วย การอนุรักษ์ลวดลายผ้า
ทอโบราณจึงต้องใช้กรรมวิธีการถอดแบบลายจากต้นแบบผ้าโบราณผืนจริง หรือ บางคร้ังก็ใช้เอกสาร
ภาพถ่าย เป็นต้นแบบศึกษา จากน้ันผู้ถอดแบบต้องร่างหรือส�าเนาลวดลายที่ได้มาให้มีรูปร่างและขนาด
ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด (ซึ่งบางครั้งไม่ทราบขนาดหากต้นแบบมาจากภาพถ่าย) ต่อไปจึงกระท�าการ
ถอดแบบลงกระดาษกราฟหรือในปัจจุบันได้มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวาดและก�าหนดตาราง
แบบลาย การท่ีคนโบราณไม่ได้ท�าแบบลายบันทึกไว้เป็นข้อมูลท�าให้การสืบย้อนกลับไปดูว่าแบบลายอัน
ไหนเป็นลายโบราณแท้จริงนั้นเป็นไปได้ยาก นอกเสียจากจะพิสูจน์ได้ว่าผ้าผืนนั้นๆ เป็นผ้าโบราณจริงๆ 
ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ (2558) กล่าวว่า “หากจะดูถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของแบบลายจะสามารถสืบ
ย้อนไปได้เพียง 50 ปี เท่านั้นคือเป็นสมัยคุณแม่ผมที่ผมยังสามารถเห็นลวดลายเหล่านั้นด้วยตนเองอยู่  ลาย
โบราณก็มีจ�าพวกลายดอกไม้และลายรูปสัตว์ อาทิ ลายดอกพิกุล ลายข้าวหลามตัด ลายเหล่ียม ลายช้าง  
ลายลิง ลายนก ลายไก่และลายตะเพา เป็นต้น ส่วนการผสมผสานลายไทยจากภาคกลางนั้น ได้เข้ามาใน
ช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อเปรียบเทียบลวดลายโบราณกับลวดลายสมัยใหม่จะพบว่าลวดลายโบราณมีความ
เรียบง่ายไม่ละเอียดเท่ากับลวดลายในปัจจุบัน เนื่องมาจากความพร้อมทางเทคโนโลยีในการประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องมือสิ่งทอต่างๆ ยังมีน้อย การออกแบบและทอลวดลายในสมัยปัจจุบันนี้มีความละเอียดได้มากกว่า
ลวดลายในผ้าทอโบราณ”

 

   

ภาพที่  2 ตัวอย่างการท�างานในเชิงอนุรักษ์ด้วยการถอดแบบลายโบราณลงกระดาษกราฟโดยถนัด สิทธิเจริญ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยทักษิณา พิพิธกุล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558

 

 ด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานผ้าทอที่มีเพ่ิมมากขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ นอกเหนือจาก
งานด้านอนุรักษ์แบบลายแล้วการพัฒนาลวดลายในงานผ้าทอเพ่ือให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจก็เป็นส่ิงจ�าเป็น 
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ในหลายๆ ครั้งลวดลายผ้าทอได้ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าไปตาม
ฤดูกาล ตามวาระโอกาสส�าคัญๆ ของวัฒนธรรม สังคมและประเพณี แบบลายในผ้าทอจึงมีการประยุกต์ให้
เข้ากับวิถีชีวิตและสังคมปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ถนัด สิทธิเจริญ (2558) และปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ 
(2558) ผู้มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบลายสรุปได้ว่าการพัฒนาและการประยุกต์ลวดลายในงานผ้า
ทอมีพื้นฐานมาจากลวดลายโบราณและสามารถประยุกต์ให้แตกต่างออกไปโดยมีกรรมวิธีในการพัฒนาแบบ
ลายได้อยู่หลากวิธี ได้แก่
 (1) การน�าเอาลายโบราณท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ดัดแปลงในรายละเอียด อาทิ การออกแบบลาย
ดอกพิกุลซึ่งเป็นลวดลายดอกไม้ประจ�าจังหวัดน�ามาออกแบบเพิ่มเติมให้มีรูปทรงกลม รูปเหลี่ยมหรือการ
เพิ่มลดจ�านวนกลีบดอก การเริ่มต้นจากลายโบราณช่วยสร้างพ้ืนฐานที่ดีในการออกแบบส�าหรับผ้าทอ โดย
เฉพาะลายดอกไม้ที่มีความสมมาตรซ้ายขวา 
   

ภาพที่ 3 ลายดอกพิกุลกลมและลายพิกุลสมเด็จ ออกแบบโดยปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ
ที่มา : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.

 (2) การน�าเอาแบบลายโบราณต่างๆ มาวางต่อกัน วางเคียงกันหรือทับซ้อนกันให้เกิดเป็น
ลวดลายใหม ่  ปรีชาเกียรติ  บุญยเกียรติ  (2558) ให ้สัมภาษณ์ว ่า “ลายนี้ เรียกลายแววมยุรา 
(หางนกยูง) เกิดจากความประทับใจหางนกยูงที่ เขาเอามาปักแจกัน ผมออกแบบลายนี้แล ้วเอา
มาผสมผสานกับลายทรงพุ ่มข้าวบิณฑ์ซ่ึงเป็นลายไทยมาตรฐาน แล้วเอาลายแววมยุราวางไว้ตรง
กลาง” ถนัด สิทธิเจริญ (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ออกแบบลายตุงกระด้างบนผ้าซ่ิน โดยได้แรงบันดาล
ใจมาจากตุงกระด้างของชาวยองมาวาดไว้เป็นโครงสร้างของแบบลาย แต่ลวดลายภายในมีการผสมลวดลาย
จากดอกไม้และลายไทยจากภาคกลาง ผลงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นการออกแบบลายดอกซากุระผสมลายไทย ได้
รับการว่าจ้างจากชาวญี่ปุ่นให้ออกแบบลวดลายส�าหรับผ้ารองจานจึงคิดท�าดอกซากุระซ่ึงมีความเก่ียวข้อง
กับอัตลักษณ์ชาวญี่ปุ่น มีตัวผีเสื้อ แล้วผสานกับดอกพิกุลของไทย” 
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ภาพที่ 4  ภาพลายแววมยุราผสมกับลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ออกแบบโดยปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ

ที่มา : ภาพถ่ายโดยทักษิณา พิพิธกุล เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2558

 (3) การใช้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและเร่ืองราวในยุคปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
ซึ่งการออกแบบด้วยวิธีการนี้จะท�าให้ได้ลวดลายที่มีความร่วมสมัยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนในยุคปัจจุบัน 
ปรีชาเกียรติ บุญเกียรติ (2558) ได้ยกตัวอย่างการออกแบบลวดลายจากมะลิเถาที่ปลูกไว้หน้าบ้านและ
ลายดอกฝิ่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวทางสังคมในยุคที่มีการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย 
“นี่ลายมะลิเถา มีใบมีก้าน มีดอกตูม ดอกบาน ท�าไมถึงเป็นลายมะลิเถา มันมีเครือเถาของมัน มะลิโดย
มากจะเป็นมะลิต้น มะลิเถาก็มีแต่เห็นได้น้อย นี่คือลายมะลิเถาที่ผมเห็นจากหน้าบ้านมาท�า ลายมะลิเถา
เก่ียวกับศาสนาพุทธของเราด้วย ดอกมะลิเป็นดอกไม้หอม ส่วนอันน้ีลายดอกฝิ่นเป็นลายที่มีเรื่องราว ที่ผม
คิดท�าขึ้นมาตั้งแต่ที่บ้านเมืองเรายังมีการสูบฝิ่นกันอยู่แล้วก็มีลูกโลกของเราแทนด้วยวงกลม มีเส้นรุ้งเส้น
แวง แล้วมีดอกไม้ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ คือเป็นส่ิงสวยงามมีเสน่ห์อยู่ในตัวแต่มีความชั่วร้ายเข้ามารอบๆ 
คือ ดอกฝิ่น ในเมื่อสิ้นความชั่วร้ายนี้ไปแล้วโลกของเราก็มีความสงบสุขและมีดอกไม้ให้ความร่มรื่นซ่ึงเมื่อ
ผู้ซื้อได้ยินเรื่องราวในงานลายผ้าดอกฝิ่นเขาก็รู้สึกชื่นชอบและประทับใจมาก ผมออกแบบงานชิ้นนี้ตอนที่
ประเทศชาติของเราประสบปัญหากับการปราบปรามยาเสพติด และคิดว่าถ้าสิ่งชั่วร้ายพวกนี้หมดไปโลกของ
เราก็จะสงบสุข” 
 

ภาพที่ 5 ลายดอกฝิ่น ออกแบบโดย ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ทักษิณา พิพิธกุล เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2558
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 (4) การก�าหนดการทอ ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ (2558) กล่าวว่า “จากแบบลายเดียวกันหาก
ก�าหนดการทอไม่เหมือนกันก็จะท�าให้ได้ลายผ้าแบบใหม่ อาทิ หากทอไม้แรกจนถึงไม้สุดท้ายและจาก
ไม้สุดท้ายมาจนถึงไม้แรกจะได้เต็มดอก แต่ถ้าก�าหนดใหม่ให้ทอเพียงคร่ึงเดียวลายก็จะเปลี่ยนแปลงไป 
แบบลายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 6 ลักษณะอยู่ที่ก�าหนดการทอด้วยซึ่งการประยุกต์ในเรื่องของการ
ก�าหนดการทอน้ีนักออกแบบลวดลายสามารถพลิกแพลงได้อย่างไม่ยากและเป็นวิธีการที่จะท�าให้ได้ลวดลาย
งานทอที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว” โดย ปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติได้สาธิตการพับกระดาษเพื่อปรับเปลี่ยน
แบบลายตามภาพประกอบที่ 6

 

  
ภาพที่ 6 ดอกมะลิกับลายประจ�ายาม (ทอแบบเต็มดอกและทอแบบครึ่งดอก) ออกแบบและสาธิตการประยุกต์

ด้วยการพับกระดาษโดยปรีชาเกียรติ บุญยเกียรติ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยทักษิณา พิพิธกุล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

สรุปผล
 ผ้าทอเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตมนุษย์มาช้านาน ซ่ึงในระยะเร่ิมแรกงานเก่ียวกับส่ิงทอ
และการออกแบบลวดลายในการทอจะเป็นการใช้ลายเส้นอย่างง่ายๆ ลวดลายของผ้าทอบ่งบอกถึงคติและ
ความเชื่อของกลุ่มชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ลวดลายจากงานทอผ้าสามารถใช้เป็นสื่อในการสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมโบราณที่ก�าลังสูญหาย งานผ้าทอจึงไม่ได้เป็นเพียงหัตถกรรมที่จ�ากัดตัวอยู่กับการใช้สวมใส่บน
ร่างกายแต่เป็นหัตถกรรมที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม  เรื่องราวและวิถีชีวิตของผู้คน
 ลวดลายผ้ายกของจังหวัดล�าพูนได้รับการฟื้นฟูอีกคร้ังเมื่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชยา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ได้น�าเทคนิคทางด้านการทอและลวดลายอันวิจิตร
จากส่วนกลางมาประยุกต์กับการทอผ้าซิ่นของล้านนา การฝึกช่างทอในคุ้มเจ้าหลวงล�าพูนและการเผยแพร่
ความรู้ด้านการทอผ้าไหมยกดอกให้กับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงจนมีความช�านาญและมีฝีมือประณีต
ยังผลให้ผ้า ยกดอกของล�าพูนแพร่หลาย ในปัจจุบันแม้ผู้สืบสานด้านผ้าทอมือลดลงไปเนื่องจากกระแสสังคม
อุตสาหกรรม แต่คนท้องถิ่นบางกลุ่มได้เห็นถึงความส�าคัญและต่ืนตัวในการสืบสานภูมิปัญญาโบราณให้ฟื้น
กลับขึ้นมามีชีวิตใหม่ การออกแบบลวดลายในงานผ้ายกดอกมีการปรับตัวตามทัศนคติของผู้ทอและความ
ต้องการของผู้บริโภค ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบลายผ้าพ้ืนถิ่นได้น�าเสนอแนวทางในการประยุกต์
และการออกแบบไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ (1) การประยุกต์ลวดลายจากคติ ความเชื่อและฐานจากงาน
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น (2) การน�าเอาแบบลายโบราณต่างๆ มาวางต่อกันหรือผสมผสานกัน (3) การประยุกต์
และดัดแปลงลวดลายโบราณเข้ากับประสบการณ์จากชีวิตร่วมสมัยและ (4) การประยุกต์วิธีการทอ ซึ่งวิธี
การสร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นแนวทางในการท�าให้ลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดล�าพูนมีความหลากหลายโดย
ยังคงตั้งอยู่บนรากฐานกลิ่นอายของความเป็นพื้นถิ่นและเอกลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมของชาวล�าพูน  
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