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 ผ้าจกเมอืงลอง ผ้าเอกลกัษณ์ประจ�าจงัหวดัแพร่ เป็น

ผ้าทอทีม่คีวามโดดเด่นด้วยลวดลายและสสีนัทีล่ะเอยีด งดงาม 

อกีทัง้ยงัมคีวามแขง็แรงทนทาน เพราะใช้เส้นไหมทีม่เีส้นเลก็ 

สร้างลวดลายโดยการจกท�าให้ลายทีไ่ด้มคีวามสลบัซบัซ้อนมาก 

ในอดีตเป็นการทอเพือ่น�ามาต่อกบัผ้าถงุ หรือภาษาเหนือเรยีก

ว่าซ่ิน ซึง่ประกอบด้วย หวัซ่ิน ตัวซ่ิน และตีนซิน่ โดยใช้ท�าเป็น

เชงิผ้าถงุ หรอืตนีซิน่ ผ้าซิน่ทีต่่อเชงิด้วยผ้าทอตีนจกนีจ้ะเรยีก

ว่า “ซิน่ตนีจก” ลวดลาย และความละเอียดอ่อนบนผ้าทอนัน้ 

จะเป็นสิง่ทีแ่สดงฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมแก่ผูท้ีน่�าไปสวมใส่ 

ช่างผูท้อต้องมใีจรกัและความอดทนในการทอผ้า เพือ่ให้ได้ผ้า

ทอทีม่คีวามประณีตสวยงาม

 เมืองลอง เป็นชุมชนโบราณ  เป็นอ�าเภอหนึ่งใน
จงัหวดัแพร่   เมอืงลองในอดตีเป็นเมอืงของชาวไทยยวน หรอื
ชาวไทยโยนก เน่ืองจาก เป็นเมืองหน้าด่านส�าคัญเมืองหนึ่ง
ทางทิศใต้ของอาณาจักรล้านนาชาวไทยยวนเป็นกลุ่มชนที่มี
วฒันธรรมต่างๆ รวมทัง้ด้านการแต่งกายเป็นแบบเดยีวกบัชาว
ไทยวน หรอืชาวโยนกเมอืงอ่ืนในอาณาจกัรล้านนาโดย ทัว่ไป  
ไทยยวนมเีทคนคิและศลิปะในการทอผ้าในรปูแบบของตนเอง   
ผู้หญิงไทยวน นิยมแต่งกายด้วยผ้าซิ่นทอชนิดต่างๆ และ ผ้า
ซิ่นตีนจก เป็นผ้าซิ่นที่ทอขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ โดยวัสดุที่
ใช้ในการทอมีทั้งที่เป็นฝ้าย ไหม ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ทอเป็นผ้า
ลวดลายสวยงาม  จงึท�าให้ผ้าทอ จงัหวดัแพร่มชีือ่เสยีงสบืทอด
ต่อกนัมาจนซึง่เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลาย นัน่คอื ผ้าตนีจก อ�าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ นั่นเอง

ผ้าซิ่นตีนจก
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิป ัญญาและ
ทักษะเชิงช่าง                                                                 

เอกลักษณ์ผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง  เป็นผ้าทอท่ีมี
ลวดลายและสีที่งดงาม การทอผ้าตีนจกเมืองลอง  มีทั้งที่ทอ
เพื่อใช้เองในครอบครัว เป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือใช้เป็นผ้าสไบ
ส�าหรับในโอกาสพิเศษ ในเทศกาลต่าง ๆ หรือ ผู้หญิงมักทอ
เม่ือใช้ในพิธีแต่งงานของตน หรอืทอไว้ใช้ปิดหน้าศพ หรอืคลมุ
ศพในงานศพของตน  และการทอเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา และพิธีต่าง ๆ  เช่น ท�าบุญ  พิธีกรรมทางศาสนา  ผู้ทอ
จะทอขึ้นด้วยความประณีต มีสีสัน ลวดลายงดงามเป็นพิเศษ  

ลักษณะของผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง มีเอกลักษณ์
และลักษณะเด่นแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ

- หัวซิ่น นิยมใช้ผ้าขาวและแดงต่อกัน

- ตัวซิ่น นิยมวางลายทอให้เกิดลายทางขวางบนล�า
ตัวของซิ่น ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมจะเป็นลายขวางบน

พื้นสีเหลือง 

ตีนซิ่น คือส่วนที่เป็นตีนจกที่น�ามาต่อกับตัวซิ่น ทอ
ด้วยเทคนิค จก บนเส้นยืนสีด�าและสีแดง ส่วนลายดอกจะ

ใช้สีตัดกันในกลุ่มสีแบบโบราณเอกลักษณ์ดั้งเดิม และจะจบ
ลายด้วยหางสะเปาซึ่งมีลักษณะเป็นแถบเส้นสี และจ�านิยม
จกลวดลายเฉพาะส่วนครึ่งบนของตีนซิ่น โดยเว้นพื้นสีแดง
ส่วนล่างไว้ 

 เป็นที่กล่าวขานกันมานานในเรื่องความยากของ
การทอผ้าจกเมืองลอง เพราะต้องอาศัยความใจเย็นมีสมาธิ 
มีความอดทน ความละเอียดอ่อนประณีต จนกล่าวได้ว่า 
การแกะลายผ้าจกนั้นก็ไม่ต่างไปจากการท�าสมาธิ กว่าจะ
ผูกลายให้สวยงามได้แต่ละผืน ผู้ทอต้องผ่านการฝึกฝน
ถูกเคี่ยวกร�าจากผู้สอนอย่างหนักจึงกว่าจะทอส�าเร็จเป็นผ้า
ตีนจกที่งดงาม 

การทอผ้าจกเป็นการทอที่ผู้ทอต้องใช้วิธีล้วงดึง
เส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลาย คล้ายการปักผ้า 
ปกติใช้ไม้แหลมหรือขนเม่นจกเส้นด้ายเส้นยืนยกขึ้น แล้ว
สอดใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้า
กว้างของผ้า สลับสีตามต้องการจนเกิดเป็นลวดลาย อีกทั้ง
การใช้เส้นยืนท�าด้วยไหมควบหก ซึ่งมีความเหนียวและแข็ง
แรง เส้นพุ่งใช้เส้นไหมน้อยซึ่งมีเส้นที่เล็กและละเอียด ด้วย
ลักษณะไหมมีเส้นเล็กและฟืมที่มีความถี่ จึงท�าให้เกิดเป็น
ลวดลายที่ซับซ้อน ละเอียด หลากสีสัน และประณีตงดงาม
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ในขณะเดียวกันผู้ทอผ้าต้องเป็นคนช่างสังเกต โดย
เฉพาะในส่วนลวดลายที่ละเอียด การทอผ้าจกจึงถือเป็น
ประกาศนียบัตรรับรองความเป็นผู ้ใหญ่ของสตรีในสมัย
โบราณ เพราะเมื่อเริ่มเป็นสาวก็จะต้องถูกส่งไปฝึกการทอผ้า
กับช่างทอประจ�าหมู่บ้าน เตรียมตัวไว้ส�าหรับการออกเรือน 
ซึ่งหญิงสาวทุกคนต้องทอผ้าใช้เองให้เป็นก่อนจะออกเรือน 
ทั้งผ้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งซิ่นผืนพิเศษที่จะใช้นุ่ง
ในวันส�าคัญของชีวิต

เดิมทีนั้นการทอผ้าจกนิยมทอกันเพียงไม่กี่ลาย 
ในผ้าจกหนึ่งผืนนั้นจะมีลายอย่างมากไม่เกิน 4 ลาย ซึ่ง
มองเห็นได้ชัดเจน ว่าลายไหนเป็นลายหลัก ลายไหนเป็น
ลายประกอบ แล้วจึงน�าไปประกอบให้เข้ากับตัวซิ่นและหัว
ซิ่น โดยที่หัวซิ่น จะใช้ผ้าขาวผ้าแดงต่อกัน  ส่วนตัวซิ่น จะ
เป็นการสร้างลายโดยเส้นยืน ท�าให้เกิดลายทางขวาง 

จนมาถึงตีนซิ่นหรือตีนจก ถึงจะเป็นการทอโดย
เทคนิคจก ท่ีถูกก�าหนดโดยเส้นยืนด�าและแดง ส่วนลายดอก 
ถ้าเป็นกลุ่มสีแบบโบราณ จะนิยมทอให้มีสีตัดกันตาม
เอกลักษณ์ดั้งเดิมผ้าตีนจกไทยวนเมืองลอง  นิยมใช้เส้นใย
ฝ้ายและไหมสีเหลืองเป็นสีหลักในการตกตกแต่งลวดลาย 
จะต้องเว้นจังหวะลวดลายไม่ให้ถี่แน่นจนเกินไป และนิยม
จกลวดลายเฉพาะส่วนครึ่งบนของตีนซิ่นโดยเว้นพื้นสีแดง
ส่วนล่างไว้ ที่ส�าคัญคือเมื่อน�าผ้าตีนจกไปเย็บต่อกับส่วน
หัวซิ่นและส่วนตีนซิ่น เชิงพื้นสีแดงของผ้าตีนจก จะต้อง
สัมพันธ์กับสีแดงของหัวซิ่น จึงจะนับได้ว่าเป็นซิ่นตีนจกที่
สวยงามครบองค์ประกอบที่ถูกต้องตามแบบแผนโบราณ 
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ความพิเศษของผ้าจกเมืองลองอยู่ที่การออกแบบ
จัดวางลวดลายได้อย่างอิสระ การเรียกชื่อลาย จึงไม่ได้เรียก
ชื่อลายที่เป็นหลักอยู่ตรงกลางผ้าเสมอไป เพราะผู้ทออาจทอ
สลับกันระหว่างลายหลักลายประกอบ และเมื่อทอได้ขนาด
ความยาวตามที่ต้องการแล้ว ถึงจะจบลงด้วยลวดลายพิเศษ 
ซึ่งถือกันว่าเป็นส่วนที่ช่างทอผ้าแต่ละคน จะแอบสอดแทรก
สัญลักษณ์ของตนไว้ เพื่อให้รู้ได้ว่าผ้านี้ฝีมือใครเป็นผู้ทอ ชาวลอง
จะเรียกเครื่องหมายเฉพาะของผู้ทอนี้ว่า “หมายซิ่น” 

ส่วนของลวดลาย จะประกอบไปด้วย “ลายหลัก” 
และ “ลายประกอบ” ถ้าลายหลักที่เป็น “ลายดอก” จะ
มีลวดลายโบราณอยู่ 12 ลาย คือ 1.ลายนกคู่กินน้�าร่วม
ต้น 2.ลายส�าเภาลอยน้�า 3.ลายนกแยงเงา (นกส่องกระจก) 
4.ลายขามดแดง 5.ลายขาก�าปุ้ง 6.ลายขอไล่ 7.ลายหม่าขนัด 
(สับปะรด) 8.ลายจันแปดกลีบ 9.ลายดอกจัน 10.ลายขอดาว 
11.ลายขอผักกูด 12.ลายดอกขอ 

สายของผักกูด

ลายนกคู่
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หากลายหลักเป็น “ลายต่อเนื่อง” จะมีลายโบราณ
อยู่ 8 ลาย คือ 1. ลายใบผักแว่น 2. ลายแมงโป้งเล็น 3. ลาย
โคมและช่อน้อยตุงชัย 4. ลายขอน้�าคุ 5. ลายจันแปดกลีบ 
6. ลายเครือกาบหมวก 7. ลายโก้งเก้งซ้อนนก 8. ลายพุ่ม
ดอกนกกินน้�าร่วมต้น และลายประกอบ ซึ่งเป็นลายขนาด
เล็ก ๆ หรือลายย่อยอื่น ๆ จะแบ่งตามลักษณะของลวดลาย 
ได้ 6 ประเภท คือ ลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยว
กับรูปแบบจากพืชรูปแบบจากสัตว์ รูปแบบจากรูปทรง
เรขาคณิต รูปแบบจากการประยุกต์ รูปแบบจากสัตว์ผสม
รูปแบบจากรูปทรงเรขาคณิต รูปแบบจากสัตว์ผสมรูปแบบ
จากการประยุกต์ ในปัจจุบัน มีการดัดแปลงและประดิษฐ์
ขึ้นมาใหม่อีกหลายลาย เช่น ลายกาบหมาก ลายหางสะเปา
ต้นสน ลายสร้อยพร้าว ลายเม็ดแมงลัก ลายบัวคว่�า บัวหงาย 
ลายดอกพิกุลจัน ลายหางสะเปานก ลายนกคุ้ม ลายขามด 
ลายต่อมเครือลายหางสะเปาดอกต่อม ลายฟันปลา ลายขอ
ไล่ ลายเครือขอ ลายมะลิเลื้อย ลายเถาไม้เลื้อย ลายผีเสื้อ 
เป็นต้น

ลวดลายของผ้าซิ่นตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่นั้น 
อาจมีลวดลายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผ้าจกแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ แต่จะมีลวดลายที่โดดเด่นต่างจากผ้าตีนจกแม่แจ่ม 
ซึ่งเป็นลายโบราณดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา 
เช่น ลายผักแว่น ลากนกกินน้�าร่วมต้น ลายขอไล่ ลายจันแปด
กลีบ ลายสะเปา ลายขามดแดง ลายพุ่มดอก ลายใบผักแว่น ลาย
ดอกมะลิ ลายหงส์ ลายขอไล่  เป็นต้น และมีการประยุกต์
ลายใหม่ๆ  แต่งเติมเข้าไปให้ดูร่วมสมัยและงดงามยิ่งขึ้น 

ความเป็นมาของผ้าจกเมืองลอง

ผ้าซิ่นลายโคมและช่อน้อยตุงชัย

ผ้าซิ่นลายหงษ์คู่
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ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดว่าชาวเมือง
ลองทอผ้ากันมาตั้งแต่สมัยไหน จากการศึกษาผ้าทอ
ตีนจกโบราณของอ�าเภอลอง พบว่าผ้าจกเมืองลองบาง
ผืน มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก
ความรุ่งเรืองของเมืองลอง เมื่อครั้งยังเป็นเมืองหน้า
ด่านของอาณาจักรล้านนา อีกทั้งเมืองลองยังเป็นเมือง
ที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายเด่นชัด เนื่องจากชาวไทย
ยวนหรือไทยโยนหรือไทยโยนกในยุคนั้น มีศิลปะในการ
ทอผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ในอดีต ผ้าซิ่นตีนจกเป็นผ้าที่ทอขึ้นเพื่อใช้ใน

โอกาสพิเศษ สตรีชั้นสูง กลุ่มชนชั้นปกครองในเมืองนคร
ล�าปาง เมืองลอง และเมืองต้า ผู้สวมใส่ผ้าซิ่นตีนจกนั้น จะสวม
ใส่เพื่อแสดงสถานภาพทางสังคมของตนเอง วัสดุที่ใช้ใน
การทอมีทั้งที่เป็นฝ้าย ไหม ไหมเงิน ไหมค�า ทอเป็นผ้า
ลวดลายสวยงาม สีสันวิจิตรบรรจง ตามที่ปรากฏบนผืน
ผ้า แสดงให้เห็นถึงความละเอียด ประณีต ความตั้งใจ 
มุ่งมั่น มีสมาธิในการสร้างสรรค์จินตนาการลวดลายใน
ทุกส่วนของการทอ

แม้ว่าจะไม่สามารถหาหลักฐานอ้างอิงชัดเจนได้ 
ว่าการทอผ้าจกของเมืองลองเกิดขึ้นในยุคสมัยใด แต่
ตามต�านานเล่าขานสืบต่อกันมาระบุว่า ในอดีตเคยมี
ถ้�าอยู่ใต้แม่น้�ายมที่ไหลผ่านเมืองลอง ชาวบ้านเรียกกัน
ว่า วังน้�า (พิกัดปัจจุบันคือละแวกต�าบลปากกางไปถึง
แหลมลี่) มีคนน้�าคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เงือก” 
(บางต�านานเรียกว่า “ผีอีเงือกทอหูก” หรือ “นางเงือก
ทอผ้า”)

การนุ่งผ้าซิ่นของคนล้านนาในอดีต

ผ้าซิ่นตีนจกโบราณ
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วันหน่ึงเงือกตนน้ีก็ข้ึนจากน้�า มาขอยืมฟืมทอผ้า
จากชาวบ้าน เม่ือเงือกทอผ้าเสร็จก็จัดให้มีการเฉลิมฉลอง มี
เสียงมหรสพบรรเลงดนตรีร่ืนเริงดังกังวานไปท้ังคุ้งน้�า ก่อนท่ี
เงือกตนน้ันจะถือฟืมมาคืนให้แก่ชาวบ้าน 

หลังจากท่ีเงือกกลับไปแล้ว ชาวบ้านสังเกตเห็นว่า
บนฟืมน้ัน มีลวดลายท่ีมีสีสลับกันไปมาอย่างสวยงาม ชาวบ้าน
จึงได้ลองเอาฟืมน้ัน มาทอลายผ้าต่อเน่ืองตามแบบบ้าง และ
เกิดเป็นตีนซ่ินท่ีมีลักษณะพิเศษ แปลกไปจากท่ีเคยทอกัน 
จึงเป็นท่ีมาของผ้าซ่ินตีนจกของเมืองลองในปัจจุบัน ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถท่ีวัดต้าม่อน ซ่ึงสะท้อนภาพส่ิงทอ
รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองลอง ท่ีเต็มไปด้วยปรัชญาในการ
ด�าเนินชีวิต ภายใต้แนวคิดทางศาสนาพุทธ อีกท้ังยังสะท้อน
ภาพของความสุข สงบ ร่มเย็น ธรรมชาติแวดล้อมอุดม
สมบูรณ์ 

ด้วยสภาพสังคมดังกล่าว ผ้าเมืองลองจึงมักปรากฏ
ลวดลายเป็นรูปสัตว์ นก หงส์ ดอกไม้ เคร่ืองใช้ในการสักการ
บูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ เทียน พาน โคมไฟ สายน้�า ซ่ึงล้วนเป็น

ตัวแทนบ่งบอกถึงความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ี
งดงามทรงคุณค่ามายาวนาน 

ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาน้ี การทอผ้าตีนจก จึงเป็นงาน
หัตถกรรมท่ีลูกหลานชาวเมืองลองมีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
ผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะเป็นเร่ืองยากของคน
รุ่นใหม่ ท่ีต้องใช้เวลานานในการฝึกฝน แต่ความต่ืนตัวเร่ือง
การอนุรักษ์ผ้าไทยในช่วงสองสามทศวรรษท่ีผ่านมา ท�าให้
เกิดการน�าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเผยแพร่ในวงกว้าง และ
ผู้คนต่างก็หันมานิยมใช้ผ้าไทยมากข้ึน กระแส “ผ้าซ่ินตีนจก
เมืองลอง” จึงเป็นการเน้นย้�าถึงความมีรากเหง้า โดยเฉพาะ
ด้านเชิงช่างการฝีมือ ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายอันสด
สวยงดงามของชาวบ้านชาวเมืองลองให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่
หลาย

ในปัจจุบัน ผ้าจกเมืองลองไม่ได้ใช้เป็นสินค้าท่ีผูกติด
สัญลักษณ์ของเมืองลองเท่าน้ัน แต่ยังถือเป็นสินค้าสัญลักษณ์
ของเมืองแพร่อีกด้วย ดังมีค�าประชาสัมพันธ์ให้ติดหูผู้ซ้ือหา
ทุกคร้ังไปในขณะน้ีว่า “จกเมืองลอง - ของดีเมืองแพร่” 
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กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผ้าจกเมืองลอง

วิธีการเดิมน้ัน การทอผ้าตีนจกของอ�าเภอลอง เป็นการ 
ทอด้วยก่ีหรือหูกแบบผ้าทอชาวบ้านท่ัวไป โดยใช้ขนเม่นหรือ
ไม้ไผ่เหลาปลายแหลม จกหรือล้วงด้ายเส้นยืนจากด้านหลัง
ของผ้า ก่อให้เกิดเป็นลวดลายตามต้องการ แต่วิธีการดังกล่าว
เป็นวิธีท่ีต้องอาศัยฝีมือ ความอดทนและความช�านาญเฉพาะ
ตัวของช่างทอแต่ละคน ส่ิงส�าคัญท่ีท�าให้การทอผ้าจกเมือง
ลองมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ตรงท่ีการทออาศัยหลักของความ
จ�ากับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทอแต่ละคน ไม่เคยมีการ
บันทึกลวดลายและกระบวนการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมา
ก่อน ดังจะเห็นได้จากผ้าทอแต่ละผืน มีลวดลายแตกต่างกัน
ไป ไร้รูปแบบตายตัว ศิษย์แต่ละคนเรียนรู้จากครูคนเดียวกัน 
ก็ผ้าทอได้แตกต่างกันไป หรือแม้แต่ตัวผู้ทอเอง ยามทอ
ผ้าลายแบบเก่าข้ึนมาคร้ังใด ก็ยังได้ผ้าผืนใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม
ทุกคร้ังไป จึงท�าให้การทอผ้าจกเมืองลองหาผู้สืบทอดหรือ
ท�าได้ดีเท่าผ้าทอต้นแบบยาก จึงเกิดเป็นความกังวลว่าอาจจะ
ท�าให้ลายผ้าและกรรมวิธีแบบโบราณน้ันสูญหายไปกับกาล
เวลานับเป็นภูมิปัญญาของช่างทอผ้าต้นแบบแห่งเมืองลอง ท่ี
พยายามคิดค้นหาวิธีการรักษาเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษเอา
ไว้จึงได้ร่วมกันได้จัดท�าเขาฟืมหรือตะกอพิเศษเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
ช่วยในการเก็บลายของผ้าตีนจกเมืองลองตามต้องการได้ง่าย 
และช่วยลดข้ันตอนการทอผ้าตีนจกลงได้มากกว่าเดิมมาก 
โดยฟืมจะมีการก�าหนดลวดลายส�าเร็จไว้แล้ว จัดให้พร้อมใช้
เป็นชุด เรียกว่า “เครือ” เครือหน่ึงจะทอซ่ินได้ประมาณสิบ
กว่าผืน โดยมีเส้นด้ายยืนชุดเดียวกันแล้วเปล่ียนสีแต่ละผืน
ด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์ ผู้ทอรุ่นหลังเพียงแค่น�าไปประกอบบน
ก่ีทอผ้า  เม่ือทอก็ยกเขาหรือตะกอตามท่ีก�าหนดไว้ เหลือการ

จกด้ายยืนด้วยขนเม่นหรือไม้แหลมเพียงบางส่วนเท่าน้ันก็จะ
ได้ลวดลายบนผืนผ้าตามต้องการ 

ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบันอีกประการหน่ึง คือการ
ประยุกต์สีสันและลวดลาย จากเดิมท่ีใช้วัสดุจากธรรมชาติมา
ท�าการย้อมฝ้าย เช่น สีแดงได้จากคร่ัง สีเหลืองได้จากแก่น
เข มะพูด หรือประโหด ฯลฯ ท�าให้ได้สีฝ้ายออกมาท�าช้ินงาน
เพียงไม่ก่ีสี ในปัจจุบันนิยมส่ังด้ายส�าเร็จรูปมาทอผ้าเป็นส่วน
ใหญ่ แม้จะยังคงมีการทอผ้าตีนจกด้วยเส้นใยธรรมชาติจาก
ฝ้ายและไหม แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้ทอผ้าจ�านวนมาก ท่ี
หันมาใช้สีเคมีในการย้อม เพราะนอกจากจะลดข้ันตอนการ
ผลิตลงไปกว่าคร่ึงแล้ว ยังหาซ้ือได้ง่ายมีสีให้เลือกมากตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมาซ้ือหาหรือส่ังทอ 

ผู้ทอผ้าตีนจกในปัจจุบัน นิยมเลือกสีสันให้ได้สีท่ีนุ่ม
นวล เลือกใช้โทนสีเดียวกันเป็นหลัก โดยให้ค่าระดับสีอ่อน
แก่เป็นหลายระดับ หรือถ้าต้องการเน้นพิเศษก็เพียงแต่เพ่ิมสี
อ่ืนไม่เกิน 1 – 2 สี เท่าน้ัน ผ้าตีนจกยุคใหม่น้ีจึงมีข้อดี ตรง
ท่ีสามารถน�าไปดัดแปลงเพ่ือใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ง่ายข้ึนไม่
จ�าเป็นต้องน�าไปต่อเป็นเชิงผ้าถุงอย่างเดียวแบบสมัยโบราณ 
เป็นมูลเหตุท�าให้ปัจจุบัน กลุ่มผู้ทอผ้าจกเมืองลอง สามารถ
ขยายตลาดผ้าจกได้ง่ายข้ึน เพราะสามารถน�าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตามความนิยมของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนได้หลาก
หลาย
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การทอ

การกรอฝ้าย เพื่อจะน�าไปตั้งหลอดส�าหรับท�า
เป็นด้ายยืนหรือด้ายพุ่ง

การตั้งหลอด ออกแบบลายเส้นยืน ค�านวณเส้น
ด้ายยืนให้ได้จ�านวนตามที่ต้องการแล้วน�ามาเรียงเส้น
ด้วยหลักเดินด้าย

ดินฝ้าย เพื่อให้ได้ความยาวและความกว้างที่
ต้องการ

การเก็บเข้าฟืม น�าเส้นด้ายยืนที่เรียงเส้นไว้แล้ว
ในข้างต้น ขึ้นหูกสืบต่อจากเส้นยืน ในตะกอในกรณีที่ขึ้น
หูกเก็บตะกอเป็นครั้งแรกจะสอดเส้นยืนใส่ในช่องฟันหวี

ป่อนฟืม เพื่อให้เส้นฝ้ายกับฟืมสอดเข้าด้วยกัน
เมื่อสอดเส้นยืนแล้วจึงเก็บตะกอ  (ชนิดลายขัด) ส�าหรับ
ทอเนื้อผ้าลายขัด

การสืบหูกเพื่อจะน�าไปทอ เมื่อเก็บตะกอเตรียม
เส้นด้ายพุ่งเส้นด้ายเสริมส�าหรับจกแล้ว ก็ลงมือทอจก
ตามแบบที่ได้รับ

การสืบหูก

การเก็บลายจก

การกรอฝ้าย
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การเก็บลายจก เป็นการน�าลายที่ออกแบบไว้
หรือแม่ลายเดิม มาจกล้วงเส้นยืน โดยใช้ขนเม่นหรือไม้
ปลายแหลม จกเส้นด้ายให้พร้อมที่จะสอด

การเก็บเขาลาย การยกเขาครั้งเดียว สามารถ
สอดด้ายทั้งแนว ต้องยกเขาเที่ยวไป เที่ยวกลับ 2 เที่ยว 
เกิดลวดลาย 1 ดอก

การทอเป็นผืนผ้า เมื่อเตรียมด้ายพุ่งด้ายยืน
เรียบร้อยแล้ว น�าเอาด้ายยืนสืบต่อในเขาและฟันหวีและ
กางกี่หรือหูกเสร็จแล้วท�าการพุ่ง โดยเอาหลอดด้ายเข้า
กระสวย ใช้เท้าเหยียบไม้ โดยใช้มืออีกข้างจับฟันหวีแล้ว
สอดกระสวยเข้าไปในช่องว่าง ก่อนจะน�าฟืมอัดกระแทก
เข้ามาจนได้เนื้อผ้าแน่นตามต้องการ 

การทอ

การเก็บเขาลาย
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การสร้างสรรค์ผ้าจกเมืองลองผู้ทอนั้นจะต้องใช้
ทักษะ ความรู้ รวมถึงความอดทนอย่างมากมายเพราะ
ผ้าทอ 1 ผืน จะต้องผ่านกรรมวิธีตั้งแต่การปลูกฝ้าย การ
เก็บฝ้าย การปั่นฝ่ายเพื่อเอาเมล็ดออก การย้อมสี จน
กระทั่งน�ามาทอที่ต้องใช้ทั้งฝีมือ และความประณีตสร้าง
คุณค่าให้แก่ผืนผ้าผ้าจกเมืองลองจึงเป็นวัฒนธรรมอัน
ล้�าค่าอย่างหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน
ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ผ้า
จะเมืองลองเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อเป็นการรักษา
สมบัติอันล้�าค่าของจังหวัดแพร่มิให้เลือนหาย คงอยู่คู่กับ
ประเทศไทยสืบต่อไป 

อำาเภอลอง ยังคงเป็นแหล่งผลิตผ้าซิ่นตีนจกที่
ส�าคัญของจังหวัดแพร่ ถือเป็นงานหัตถกรรมที่ลูกหลาน
เมืองลองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สืบทอดรูปแบบ
ลวดลาย สีสันที่วิจิตรสวยงามที่ปรากฏบนผืนผ้า และ
ยังได้มีการพัฒนาผืนผ้าให้มีความหลากหลาย สวยงาม 
มีประโยชน์การใช้สอยสูง  ท�าให้ผ้าทอตีนจกของเมือง
ลองในปัจจุบันมีความสวยงามแปลกตา และยังเป็นที่
นิยมในหมู่ผู้ใช้ผ้าไทยในปัจจุบัน  
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่ นางประนอม ทาแปง
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_11.php
http://www.qsds.go.th/monmai/cloth_history.php?cloth_id=1
http://www.watkadarin.com/index.php/
http://pajogmueanglong.blogspot.com/
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