ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน
Pha Teen Jok Lhong Li Lamphun หรือ Teen Jok Lhong Li Lamphun Textiles
(1) เลขที่คาขอ

59100146

ทะเบียนเลขที่

สช 65100175

(2) วันที่ยื่นคาขอ

20 ตุลาคม 2559

วันที่ขึ้นทะเบียน

20 ตุลาคม 2559

(3) ผูข้ อขึ้นทะเบียน

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
2. เทศบาลตาบลลี้
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านปวงคา
4. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่

(4) รายการสินค้า

1. 125 หมู่ 15 ตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
2. 96 หมู่ 7 ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 51110
3. 138 หมู่ 9 ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 51110
4. 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ผ้าตีนจก

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า
คานิยาม
ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน (Pha Teen Jok Lhong Li Lamphun หรือ Teen Jok Lhong Li Lamphun
Textiles) หมายถึง ผ้าซิ่นตีนจกที่มีองค์ประกอบ ได้แก่ แอวซิ่น (เอวซิ่น) ตัวซิ่น และตีนจก ผ่านกระบวนการทอ
จากเส้นฝ้าย และการจกด้วยมืออย่างประณีตตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิม ซึง่ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สาคัญบนผืนผ้า คือ มีรูป
คล้ายอักษร T อยู่กลางสะเปา ลวดลายมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนทั้งลายมาตรฐานและลายประกอบ ผืนผ้าแน่นเรียบ
เส้นฝ้ายไม่หลุดลุ่ย ผลิตในเขตพื้นที่อาเภอลี้ ของจังหวัดลาพูน
ลักษณะของสินค้า
(1) ประเภทสิ น ค้ า คื อ ผ้ า ซิ่ น ตี น จกที่ มี อ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ แอวซิ่ น (เอวซิ่ น ) ตั ว ซิ่ น และตี น จก
ผ่านกระบวนการ ทอจากเส้นฝ้าย และการจกด้วยมือ
(2) ลักษณะทางกายภาพ
- แอวซิ่น (เอวซิ่น ) : มีส่วนประกอบส่วนบนเป็นสีขาว มีความกว้างในช่วง 5 – 7 นิ้ว ส่วนประกอบ
ส่วนล่างมีสีหลัก คือ สีแดง หรือสีน้าตาล หรือสีน้าตาลเข้ม มีความกว้าง 5 นิ้ว
- ตัวซิ่น มีความกว้างในช่วง 19 – 21 นิ้ว
- ตีนจก ลวดลายมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนทั้งลายมาตรฐานและลายประกอบ โดยตีนจกมีส่วนประกอบด้วย
แถบลายประกอบบน (ห้องบน) แถบลายมาตรฐาน แถบลายประกอบล่าง (ห้องล่าง) สะเปา หางสะเปา ความกว้างรวมกัน
ของส่วนนี้ในช่วง 7 – 10 นิ้ว และเชิงซิ่นจะมีสีแดงอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ย้อม มีความกว้างในช่วง 4 – 7 นิ้ว
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- หางสะเปาของผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน จะมีรูปคล้ายอักษร T อยู่ตรงสะเปา
- ลักษณะลายผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูนจะเป็นลายเล็ก แบ่งเป็นกลุ่มลายอย่างชัดเจน ลวดลายแน่นเรียบ
สวยงาม ต่างจากผ้าตีนจกดอยเต่าที่จะมีลวดลายขนาดใหญ่ หรือผ้าตีนจกแม่แจ่มที่ลวดลายจะสอดคล้องต่อเนื่องกัน
ไม่ได้แบ่งกลุ่มลวดลายอย่างชัดเจนเหมือนผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน
- มักจะมีสีเขียวเป็นสีประกอบในลวดลายผ้า
- ลวดลายของผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ลวดลายมาตรฐาน เช่น ลายขอเบ็ด ลายโคมล้อมนกคู่ ลายขอผักกูด ลายหงส์เญิงนกคู่ ลายโคมสาย
ลายเกร็ดเต่า ลายง้อนไถ (คัน ไถ) ลายโคล้อมหงส์คู่ ลายโคมลม (โคมลอย) ลายกุห ลาบเครือ ลายช่อดอกไม้
ลายโคมเพชรเล็ก ลายโคมเพชรใหญ่ และลายกูดขอเบ็ด เป็นต้น
2) ลวดลายประกอบ เช่น ลายก่าเบ้อหละกัง (ผีเสื้อใหญ่) ลานนกคู่ขอเบ็ด ลายเครือเขาคา (เถาวัลย์)
ลายเขี้ยวหมาเล็ก ลายห่านคู่ ลายเต่า ลายนกเล่นน้า ลายเขี้ยวหมาใหญ่ ลายแก้วก๊อ (ทับทิม) ลายนกเก๊า (นกเค้าแมว)
ลายดอกผักแว่น ลายนกคู่สลับต้นน้า (คนโฑ) ลายนกคู่สลับขาแมงก่าปุ้ง (แมงมุม) ลายนกในกรงหมุน และลายเป็ดน้า
เป็นต้น
กระบวนการผลิต
วัตถุดิบ
(1) เส้นฝ้าย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เส้นพุ่ง เส้นจก และเส้นยืน
(2) แหล่งที่มาของเส้นฝ้ายทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
(2.1) เส้นฝ้ายที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลาพูน ซึ่งพันธุ์ฝ้ายที่นามาผลิต เช่น พันธุ์ตากฟ้า และพันธุ์พื้นเมือง
เป็นต้น โดยนาฝ้ายมาผ่านกระบวนการปั่นด้วยมือและย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมี เหมาะสาหรับใช้เป็นเส้นจก
(2.2) เส้นฝ้ายเมืองโรงงานที่เคลือบน้ายาเคมี หรือผ่านกรรมวิธี เหมาะสาหรับนามาเป็นทั้งเส้นยืน เส้นพุ่ง
และเส้ น จก ที่ ได้จ ากจากโรงงานผลิ ตเส้ น ฝ้ ายในจังหวั ด ลาพูน หรือจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดลาปาง เป็นต้น
วิธีการผลิต
(1) อุปกรณ์หลักที่นามาใช้ในการทอผ้า เช่น เครื่องอีดฝ้าย แกนไม้สาหรับม้วนฝ้าย กี่ กระสวย (เบอร์ 40/42
หรือเบอร์ 48/42) ฟืม หรือฟืมไม้ทปี่ ระกอบขึ้นเอง ขนเม่น หรือไม้ หรือเหล็กแหลม เป็นต้น
(2) การเตรียมเส้นฝ้าย (เฉพาะเส้นฝ้ายที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดลาพูน)
(2.1) การอีดฝ้าย โดยการคัดดอกฝ้ายมาตากแดด แล้วนามาเข้าเครื่องอีดฝ้าย เพื่อปั่นเอาเมล็ดฝ้าย
ออกจากปุยฝ้าย
(2.2) การยิงฝ้าย โดยนาฝ้ายที่อีดแล้วมายิง (ตี) ให้ฟู
(2.3) การผัดลูกหลี โดยนาฝ้ายที่ยิง (ตี) ให้ฟูแล้วมาม้วนกับแกนไม้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1 เซนติเมตร
(2.4) การปั่นฝ้าย โดยนาฝ้ายที่ผ่านการม้วนแล้วมาปั่นด้วยมือให้เป็นเส้นฝ้าย
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(3.1) นาฝ้ายเส้นยืนที่เตรียมไว้แล้ว (ฮ้วน) โดยฝ้ายเส้นยืนสีดากับสีแดง ให้ใช้ฟืมรวมกัน 7 – 8 หลบ
ซึ่งใน 1 หลบมีเส้นฝ้าย 80 เส้น การคานวณเส้นฝ้ายสีดาหรือสีแดงว่าแต่ละสีต้องใช้กี่หลบผู้ทอจะใช้ความชานาญ
โดยสังเกตที่ลวดลายของผ้าตีนจกที่จะทอเป็นหลัก
(3.2) นาฝ้ายเส้นยืนมาสืบต่อกับตอฝ้ายเดิมที่ฟืมบนกี่ โดยสืบต่อให้ครบทุกเส้น
(3.3) ทาการทอจก โดยทอทึบไว้ประมาณ 1 นิ้ว ด้วยการเหยียบไม้ที่ผูกติดกับตะกอ เส้นยืนจะถูกแยกออก
และเกิดช่องว่างให้สอดกระสวยเส้นฝ้ายเส้นพุ่งผ่านได้ เมื่อพุ่งกระสวยแล้วต้องกระทบฟืมทุกครั้ง เพื่อให้เส้นฝ้ายเส้นพุ่ง
แนบติดกันจากนั้นจึงทาการจกลวดลายตามแม่แบบทีต่ ้องการ
(3.4) ทาการจกลวดลาย โดยใช้ขนเม่น หรือไม้แหลม หรือเหล็กแหลมควักเส้นฝ้ายสอดเว้นตามลวดลาย
ของแต่ละแถวด้วยมือ โดยทอผ้าคว่าลายลงคือจกจากด้านหลังของผ้า ลายดอกด้านนอกจะอยู่ข้างล่างส่วนลาย
ดอกด้านบนจะเป็นด้านในของตีนจก ดังนั้น การทอจกจึงสามารถเก็บด้ายแน่นไม่หลุดลุ่ย และเรียบเนียน
การบรรจุหีบห่อ
(1) รายละเอียดบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ ให้ประกอบด้วยคาว่า “ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน” หรือ “Pah Teen
Jok Lhong Li Lamphun” หรือ “Teen Jok Lhong Li Lamphun Textiles”
(2) ให้ระบุชื่อและที่อยู่ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค
(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดลาพูน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขา ที่ราบอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ของจั งหวั ด พื้ น ที่ จ ะค่ อ ยลาดสู ง ขึ้ น ในตอนกลางทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ตั้งแต่อาเภอแม่ทา ตอนใต้ของอาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอทุ่งหัวช้าง และอาเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและ
ภูเขาสู ง มีระดับ ความสู งระหว่าง 400 – 800 เมตร ขึ้น ไป ระดับความสู งจะลดลงเมื่อเข้าเขตที่ราบในอาเภอลี้
ที่ระดับความสูงประมาณ 400 – 800 เมตร พื้นทีอ่ าเภอลี้มีขนาดกว้างขวางเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ระหว่าง
ละติจูด 17 องศา 47 ลิปดา 11 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 98 องศา 53 ลิปดา 12 ฟิลิปดาตะวันออก สภาพโดยทั่วไป
เป็นที่สูงและเป็นภูเขาต้นน้าลาธารหรือลาห้วย แม่น้าเกือบทุกสายจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้าลี้ แล้วจึงไหลลงสู่
แม่น้าปิง แม่น้าลี้เป็นแม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่านจากทิศใต้ไปทิศเหนือผ่าน 4 อาเภอของจังหวัดลาพูน ได้แก่ อาเภอลี้
อาเภอทุ่งหัวช้าง อาเภอบ้านโฮ่ง และอาเภอเวียงหนองล่อง
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดลาพูนโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ตั้งอยู่ในเขตร้อน
ที่ค่อนไปทางเขตอากาศอบอุ่น แต่เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดลาพูน อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเล สภาพ
ภูมิอากาศจึงแตกต่างกันอย่างเด่นชัด คือ ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนมีอากาศร้อน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคมมีฝนตกชุก และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็น ซึ่งฤดูหนาวและฤดูร้อน
เป็นช่วงแล้งที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ดังกล่าวจึงเหมาะสมกับการปลูกพืช เช่น ฝ้าย เป็นต้น เพราะฝ้ายเป็นพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกบนที่ดอนไม่ชอบน้าขัง
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เมืองลี้ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรือก่อนปี พ.ศ. 1800 มีพระนาง
จามะรี พระราชธิดาของเจ้าเมืองหลวงพระบาง ได้อพยพผู้คนหลบหนีลี้ภัยข้าศึกและโรคระบาดจากเมืองหลวงพระบาง
ลงมายังทางทิศใต้สู่แคว้นล้านนา ได้สร้างเมือง ณ บริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว เนื่องด้วยมีสายน้า 3 สายมาบรรจบกัน
ได้แก่ แม่ลี้ แม่แต๊ะ และแม่ไป จึงมีลักษณะภูมิประเทศทีเ่ หมาะสม จึงตั้งชื่อเมืองว่าเมืองลี้ และในอดีตมีการแบ่งเขต
ของชุมชนตามลุ่มน้า โดยลักษณะทางภูมิประเทศของแอ่งที่ราบเชียงใหม่ลาพูนมีทิวเขาสูงทอดตัวต่อเนื่องกัน มีหุบเขา
ขนาดใหญ่หรือเล็กแตกต่างกัน ระหว่างเทือกเขาเหล่านี้เป็นที่ราบที่ผู้คนตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนต่าง ๆ ซึง่ ถูกแยกจากกันโดย
อาศั ย เขตแดนที่ ใช้ สั น ปั น น้ าของภู เขาทั้ งเล็ ก และใหญ่ ขอบเขตของภู เขาหรื อ เนิ น เขาเตี้ ย ๆ แบ่ งพื้ น ที่ ใหญ่
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบย่อย ๆ เหล่านี้ว่า "โหล่ง"
"ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน" เป็นการทอจกผ้า แต่เดิมเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชนไทยน หรือไทยวน หรือ
ไทยล้านนา หรือโยนก ซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามาเป็นเวลานาน มีต้นกาเนิดจากกลุ่มไทยวน
จากเชียงแสน ที่อพยพมาตั้งหลักปักฐานอยู่บริเวณพื้นที่ "โหล่ง" เมืองลี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2347 และได้นาวัฒนธรรม
การทอผ้าจกแบบเชียงแสนมาประยุกต์ สร้างสรรค์ จนมีลักษณะเฉพาะของลวดลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ และสืบทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่แท้จริงของชาวไทยวนในชุมชน "โหล่งลี้"
ซึ่งวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จะเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติ และการทาการเกษตร วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อ ความศรัทธา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม อาทิเช่น เมื่อว่างจากการทาสวนไร่นา
ชาวบ้านจะมีการไปวัดทาบุญในงานเทศกาลต่าง ๆ โดยแม่บ้านจะมีการทอผ้าและตัดเย็บด้วยมือ เพื่อเตรียมเครื่องแต่งกาย
ของคนในครอบครั ว ด้ วยการผสมผสานภู มิ ปั ญ ญาด้ านการทอผ้ าจกที่ มี มาแต่ เดิ มร่ วมกั บจิ นตนาการที่ เกิ ดจาก
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ก่อเกิดการสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวขึ้นมา เอกลักษณ์ที่สาคัญของผ้าตีนจก
โหล่ งลี้ ล าพู น คื อ มี รู ป คล้ ายอั ก ษร T อยู่ ก ลางสะเปา ซึ่ งหมายถึ งเสาหลั ก ของชุ ม ชนของเมื อ ง แสดงถึ งความ
อุ ดมสมบู ร ณ์ แ ละความมั่ งคั่ ง ทั้ งนี้ ได้ มี ก ารค้ น พบผ้ าซิ่ น ตี น จกโบราณถู กเก็ บ ไว้ เป็ น จ านวนมากในเขตต าบลลี้
จึงถูกกว้านซื้อโดยนักอนุรักษ์และนักสะสม นอกจากนี้ยังพบผ้าหลบและหมอนหน้าจกแบบไทยวนทั่วไปในพื้นที่โหล่งลี้
โดยเรียกลายจกเหล่านี้ว่า "ลายจกโหล่งลี้" ซึง่ ในช่วงปี พ.ศ. 2530 การทอผ้าตีนจกในพื้นที่ได้ห่างหายไปเพราะการทอ
ผ้าจกมีกระบวนการที่ ยากและละเอียดต้องใช้เวลานาน ประกอบกับมีการนากี่กระตุกเข้ามาแทนที่ ทาให้ผลิตผ้าได้
รวดเร็วขึ้น จึงละเลยภูมิปัญญาโบราณ ต่อมาได้มีการสืบค้นภูมิปัญญาผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน ด้วยเล็งเห็นว่า “ผ้าตีนจก
โหล่งลี้ลาพูน” มีความโดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน จึงเป็นที่กล่าวขวัญของผู้ที่
นิยมความสวยงามของผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร
(7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์
ขอบเขตพื้นที่การผลิตผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาเภอลี้ ของจังหวัดลาพูน รายละเอียด
ตามแผนที่

-5(8) การพิสูจน์แหล่งกาเนิด
(1) ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน ต้องผลิตในเขตพื้นที่ที่กาหนด และตามกระบวนการผลิตข้างต้น
(2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตผู้ประกอบการค้า
ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน รวมทั้งต้องมีเอกสารกากับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดตามมาตรา 15
(1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผ้าตีนจก
โหล่งลี้ลาพูน
(2) ผู้ ขอขึ้น ทะเบี ยนสมาชิกผู้ ผลิ ตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
สมาชิ ก ผู้ ข อใช้ สิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ผ้ าตี น จกโหล่ งลี้ ล าพู น และด าเนิ น การตามแผนการควบคุ ม ตรวจสอบ
ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด
----------------------------------------------
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แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์
ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน

ขอบเขตพื้นที่การผลิตผ้าตีนจกโหล่งลี้ลาพูน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาเภอลี้ ของจังหวัดลาพูน

