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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิง
พาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ เปรียบเทียบ เทคนิคการ
ม้วนแบบเดิม และพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ส าหรับม้วนเส้นยืน โดยมีการด าเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1. ศึกษาขั้นตอน กระบวนการขึ้นเส้นไหมยืนแบบเดิม  โดยศึกษาการม้วนเส้นไหมยืนในด้านการใช้พื้นท่ี
ส าหรับขึ้นเส้นไหมยืน 2. น าข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน  โดย
การผลิตต้นแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อท าการทดลองและทดสอบ จ านวน 4 ชุด 3. น าต้นแบบเครื่อง
ม้วนเส้นไหมยืนพร้อมเทคนิคการม้วน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและเผยแพร่วิธีการใช้ ซึ่งมี
กลุ่มทอผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง 4  วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพ
เนินธัมมัง  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร 
4. ผลิตผืนผ้าโดยก าหนดให้ทอผ้ายกเมืองนคร ทอผ้าไหมลายดอกพิกุลและทอผ้าไหมยกดอกลาย   
สุพรรณสาร 5. น าผืนผ้าไหมท่ีได้ใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืนจ านวน 4 ผืน ท าการทดสอบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) น าผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 

จากผลการทดสอบการใช้เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
มีค่าความตึงของเส้นไหม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 8.63 กรัม และเปรียบเทียบการทดสอบค่าความตึงของม้วนเส้น
ไหมยืนแบบเดิมจะลดลงด้วยค่า CV% 6.85 และการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องท่ีติดมอเตอร์ เหลือค่า 
CV% 1.62 มีผลค่าทดสอบความตึงของเส้นด้ายลดลงถึง 5.23% ส่งผลท าให้ค่าความตึงของเส้นไหมยืน              
มีความเสถียรมากขึ้น ผ้าทอท่ีได้จากการขึ้นเส้นไหมยืน ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
ปรากฏดังนี้ ผ้าไหมยกดอก  ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  กลุ่มทอผ้าบ้านตรอก
แค  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นครผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)     
ท้ัง 4 ด้าน คือ 1.) ด้านความแข็งแรงของแนวเส้นด้ายยืน 2.) ด้านความต้านทานต่อการขัดถูของเส้นด้าย
ยืน 3.) ด้านจ านวนรวมของเส้นด้ายยืนต่อนิ้ว 4.) ด้านความต้านทานต่อการขัดถูของเส้นด้ายยืน และผล
การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  เป็นชนิดผ้าไหมยก
ดอกลายสุพรรณสารและผลจากการศึกษาการขึ้นเส้นไหมยืน พบว่า ผืนผ้าท่ีทอโดยใช้เครื่องม้วนเส้นไหม
ยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สามารถช่วยลดปัญหา การใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน ซึ่งการม้วน
แบบเดิมจะต้องใช้พื้นท่ีเท่ากับความยาวของเส้นยืน ซึ่งความยาวของเส้นไหมยืนโดยเฉล่ียจะยาว              
15-25 เมตร ในขณะท่ีใช้อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ จะใช้พื้นท่ี 4 -5 เมตร           
การใช้เวลาในการม้วนลดจากเดิมถึง 2 เท่า ลดการใช้แรงงานจากเดิม 5-7 คน เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ม้วนเส้นไหมด้วยเครื่องท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่จะใช้แรงงานเพียง 2 คน   
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Abstract 
 

  This research was warp silk roll techniques by designed innovation and 
newly developed for the commercial community in Nakhon Sri Thammarat province. The 
objectives were to develop skills, abilities, compared the traditional roll technique and 
developed prototype for warp silk roll equipment.  The research had 5 steps as followed; 
step 1  study the process of raising the traditional warp silk pattern by studying the warp 
silk roll in the raising of warp silk area. Step 2 bring the applied data to design and develop 
the warp silk roll machine by producing the prototype of the warp silk roll machine to 
experiment and test in 4 sets.  Step 3  bring the prototype of the warp silk roll machine 
with rolled technique to transfer the knowledge to extend the wisdom and disseminate 
to use which silk hand woven group with local patterns for 4 community enterprises in 
Nakhon Sri Thammarat province. There were Noen Thammang Arts and Crafts Center, Ban 
Trok Khae Arts and Crafts Center, Ban Trok Khae weaving group and Kanok Sin Nakhon 
community enterprise group. Step 4  produce the fabric by determining to weave Nakhon 
brocade, Pikun flower woven silk pattern and Suphansan silk brocade pattern. Step 5 bring 
4 fabrics that used the warp silk roll machine to test by Thai Industrial standard. Bring local 
woven silk designed and developed as textile products.  

From testing the result, the warp silk roll technique by designed innovation and 
newly developed were had silk thread tension value were 8.63 grams. and comparing the 
test, the traditional warp roll silk tension would be reduced by CV% 6.85 and warp roll 
silk machine with a motorized engine had left CV% 1.62. Testing results of the yarn tension 
fell to 5.23%. As a result, the warp silk tensions were more stable. Woven fabrics obtained 
from warp silk raising to test by Thai Industrial standard as follows; Brocade of Noen 
Thammang Arts and Crafts Center, Ban Trok Khae Arts and Crafts Center, Ban Trok Khae 
weaving group and Kanok Sin Nakhon community enterprise had passed the  test criteria 
according to Thai industry standards for 4 parts; 1.) The strength of warp yarn line 2.) The 
resistance to the abrasion of the warp yarn 3.) The total number of warp yarn per inch. 4.) 
The resistance to the abrasion of the warp yarn. The results of the test criteria according 
to Thai industry standards found that Ban Trok Khae Arts and Crafts Center was a kind of 
Suphansan pattern silk brocade and the result from study of raising warp silk found that 
the fabric were woven by using the warp silk roll machine that was newly designed and 
developed could help to reduce the using area to roll warp silk problem that the original 
warp silk roll would require an area equal to the length of the warp silk roll, the length of 
the average warp silk were 15-25 meters. While the newly designed and developed warp 
silk roll device would use 4-5 meters. The rolling time using was reduced to 2 times. They 
used the labor only 2  workers to the newly designed and developed warp silk roll when 
compared the original warp silk roll that required 5-7 workers. 
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2.1 กี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านภาคอีสานตอนล่าง (รูปซ้าย) กี่แบบพื้นบ้านภาคใต้ (รูปขวา) 5 
2.2 ฟันหวีและและกรอบฟันหว ี 5 
2.3 กกหูก 6 
2.4 การโยงตะกอโดยใช้ไม้หาบหูก (รูปซ้าย) รอกไม้ (รูปขวา) 7 
2.5 โยงตะกอโดยใช้รอกโลหะ(รูปซ้าย)  โยงตะกอโดยใช้ไม้ด๊อกแด๊ก (รูปขวา) 7 
2.6 กระสวยและหลอดไหมพุ่งส าหรับกี่พื้นบ้าน 8 
2.7 โครงเหล็ก (กระดาน) ม้วนเส้นไหมยืน 8 
2.8 ไม้ดาบส าหรับยกเส้นยืน 9 
2.9 แปรงหวีหูก 10 
2.10 ไส้หูก  เครือหูก 10 
2.11 ไนหรือหลา 11 
2.12 ระวิง (กง) พรอ้มขาต้ัง 11 
2.13 มะกวักส าหรับกรอด้าย 12 
2.14 กระป๋องกรอด้ายยืน 12 
2.15 การค้นเครือ 13 
2.16 การเตรียมเส้นไหมดิบก่อนขึ้นเครือ 15 
2.17 การค้นเครือเส้นไหมยืน(ดิบ) ส าหรับกี่พื้นบ้าน 15 
2.18 การสืบเครือหูก 17 
2.19 การขึงเส้นยืนตลอดความยาว 18 
2.20 การขึงเส้นยืนพาดด้านบนของกี่แบบผูกยึดเครือไว้เหนือศีรษะคนทอ 18 
2.21 การขึงเส้นยืนพาดบนกี่แบบผูกยึด 19 
2.22 การขึงเส้นยืนพาดวกกลับไปมาด้วยคานท่ีเพิ่มพิเศษ 19 
2.23 กระดานม้วนเส้นไหมยนืและขึงตามความยาวกี่ 20 
2.24 การม้วนเส้นไหมยืนส าหรับกี่แบบพื้นบ้าน 21 
2.25 การโยงตะกอ (โยงเขา)แบบใช้ไม้คานดีด 22 
2.26 ฟันหวีไม้ (รูปซ้าย) ฟันหวีเหล็ก (รูปขวา) 22 
2.27 จ านวนช่องฟันหว/ี1หลบ (รูปซ้าย) ฟันหวีเบอร์ 58 (รูปขวา) 23 
2.28 กระสวยพร้อมหลอดด้ายพุ่งส าหรับกี่กระตุก (รูปซ้าย) และหูกระสวย (รูปขวา) 24 
2.29 หลอดด้ายพุ่งท าด้วยไม้ (รูปซ้าย) หลอดด้ายพุ่งแบบพลาสติก (รูปขวา) 24 
2.30 อุปกรณ์ด้านหลังของกี่ทอผ้า 25 
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สารบญัภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที ่             หน้า 
2.31 อุปกรณ์ด้านหน้าของกี่ทอผ้า 26 
2.32 ไม้เท้าเหยียบแบบ 4 ตะกอ 26 
2.33 ไม้ตะขอส าหรับร้อยเส้นยืนเข้าฟันหวี 27 
2.34 ไนกรอด้ายยืนแบบวงล้อไม ้ 29 
2.35 วิธีกรอส าหรับเดินด้ายยืน (รูปซ้าย) วิธีกรอส าหรับรวมเส้น (รูปขวา) 29 
2.36 เครื่องกรอแบบใช้หลอดธรรมดา (รูปซ้าย) เครื่องจักรกรอใช้หลอดพลาสติก (รูปขวา) 30 
2.37 ราวตั้งหลอดเส้นยืน(รูปซ้าย) ม้าเดินด้าย (รูปขวา) 31 
2.38 เชือกค่ันจ านวนเท่ียวที่หลักไขว้เส้นด้าย (รูปซ้าย)  การเก็บด้ายยืนท่ีเดินเสร็จแล้ว (รูป

ขวา) 
32 

2.39 การร้อยฟันหวี (รูปซ้าย)  เส้นยืนท่ีร้อยเข้าฟันหวีเสร็จแล้ว (รูปขวา) 34 
2.40 ม้าม้วนเส้นยืน (รูปซ้าย) ม้าก็อปป้ีหรือม้ากดเส้นด้าย (รูปขวา) 35 
2.41 การม้วนเส้นไหมยืน 36 
2.42 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) 39 
2.43 เจ้าจอมสว่าง ในรัชกาลท่ี 5 ธิดาพระยานครศรีธรรมมราช (น้อยกลาง) 40 
2.44 เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรราช (หนูพร้อม) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช สมัย ร.5 41 
2.45 การรับรองพวกขก 7  หัวเมืองถวายต้นไม้เงนิต้นไม้ทอง มณฑล นครศรีธรรมราช                 

ณ เมืองสงขลา 
41 

2.46 ท่านผู้หญิงบดินทรเดชานุชิต (เลีบบ ณ นคร) 42 
2.47 กี่กระทบ 46 
2.48 กี่กระทบ 47 
2.49 กี่กระทบ 47 
2.50 กรวยเชิงซ้อนหลายช้ันมีขอบผ้าล้อมรอบท้องผ้า 48 
2.51 มีท้องผ้าและกรวยเชิงสองด้าน 49 
2.52 ทอยกดอกท้องผ้าประยุกต์ลายกรวยเชิงอยู่ริมผ้าข้างเดียว 49 
2.53 ลักษณะแบบผสมผสาน 50 
2.54 ผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสน (ทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส) 51 
2.55 ผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชรเจียระไน 52 
2.56 ผ้ายกทองลายดอกพิกุลแก้ว 53 
2.57 ผ้ายกทองล่องจวน 54 
2.58 ผ้ายกทองลายดอกเขมร 55 
2.59 ผ้ายกไหมลายลูกแก้ว 55 
2.60 ลายดอกพิกุลก้านแย่งสีม่วง 56 
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สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่             หน้า 
2.61 ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีแดง 57 
2.62 ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีม่วง 57 
2.63 ลายดอกพิกุลดอกลอย 58 
2.64 ผ้ายกไหมลายดอกเขมรก้านแย่ง 59 
2.65 ผ้ายกทองลายราชวัต ผืนท่ี 1 60 
2.66 ผ้ายกทองลายราชวัต ผืนท่ี 2 60 
2.67 ลายดอกมะลิก้านแย่ง 61 
2.68 ลายลูกแก้วก้านแย่ง 62 
2.69 ผ้ายกลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก้ว 62 
2.70 ผ้ายกลายประจ ายามก้านแย่ง 63 
2.71 ผ้ายกลายหิงห้อยชมสวน 64 
2.72 ผ้าไหมหางกระรอกลายลูกศร 65 
2.73 ลายดอกพิกุลโบราณ 66 
2.74 ลายพิกุลโบราณก้านแย่ง 67 
2.75 ลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม ผืนท่ี 1 68 
2.76 ลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม ผืนท่ี 2 68 
2.77 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม 69 
2.78 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม 69 
2.79 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย ผืนท่ี 1 70 
2.80 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย 71 
2.81 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย ผืนท่ี 1 71 
2.82 ลายดอกมะลิเถ่ือน 72 
2.83 ลายตาย่านัด (ตาสับปะรด) 72 
2.84 ลายดอกเขมรก้านแย่ง 73 
2.85 ลายดอกเขมรก้านแย่ง ผืนท่ี 2 74 
2.86 ลายดอกเขมรก้านแย่ง ผืนท่ี 1 74 
2.87 ผ้ายกลายลูกแก้ว 75 
2.88 ผ้ายกลายพิมทอง 76 
2.89 ผ้ายกลายพิมพอง ผืนท่ี 1 76 
2.90 ผ้ายกลายพิมพอง ผืนท่ี 2 77 
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สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่               หน้า 
2.91 ลายทอลายก้านแย่ง 77 
2.92 ลายไทย 78 
2.93 ผ้ายกลายไทยประยุกต์ ผืนท่ี 1 79 
2.94 ผ้ายกลายไทยประยุกต์ ผืนท่ี 2 80 
2.95 ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 1 80 
2.96 ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 2 81 
2.97 ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 3 81 
2.98 ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 4 82 
2.99 ผ้ายกลายลายดอกพิกุลครอบแก้วก้านแย่ง 82 
2.100 ผ้ายกไหมลายดอกไม้ 83 
2.101 กรวยเชิงผ้ายกไหมลายดอกไม้ 83 
2.102 กรวยเชิง ผ้ายกไหมลายดอกไม้ร่วง 84 
2.103 ผ้ายกไหมลายดอกไม้ร่วง 84 
2.104 ผ้ายกลายดอกไม้ประดิษฐ์ 86 
2.105 ผ้าเข้มขาบลายเครือเถา 86 
3.1 รูปแบบแนวคิดและปัญหาการขึ้นเส้นยืนแบบเดิมท่ีไม่ได้รับการพัฒนา 93 
3.2 แบบร่างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง             

สู่สากลเชิงพาณิชย์ 
94 

4.1 รูปแบบเดิมของตัวโครงสร้างกี่ทอพื้นบ้านและกี่กระตุก 111 
4.2 รูปแบบเดิมของการม้วนเส้นไหมยืนท่ีใช้พื้นท่ีในการม้วน 112 
4.3 รูปแบบเดิมท่ีเก็บปลายด้ายยืน 112 
4.4 แนวคิดและความต้องการในการออกแบบตัวโครงสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่สากลเชิงพาณิชย์ 
114 

4.5 แนวคิดในการออกแบบแกนม้วนเส้นไหมยืน 117 
4.6 แนวคิดในการออกแบบโครงเหล็กส าหรับม้วนเส้นไหมยืน 118 
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สารบญัตาราง 
 

ตารางที่                                                                   หน้า 
3.1 จ านวนร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 95 
3.2 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่ 

ในด้านลดการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน 
96 

3.3 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนโดยใช้เครื่อง 
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อลดเวลาในการม้วนเส้นไหมยืน ให้
น้อยลงสามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา 

96 

3.4 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ท่ีขึ้นเส้นไหมยืนได้ทดสอบและทดลองการขึ้นเส้นยืน              
ในเรื่องการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ
และพัฒนาขึ้นใหม่ 

97 

3.5 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของ ผู้ทอท่ีไ ด้ทดสอบการม้วนเ ส้นไหมยืนด้วย            
เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ในเรื่องความยากง่ายในการม้วน
เส้นไหมยืน 

98 

3.6 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
การม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสะดวกสบายต่อการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่อง 
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 

98 

3.7 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
การม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่  ในเรื่อง ความต้องการท่ีจะน าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่มาสร้างในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

99 

3.8 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน 
ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน  ในเรื่อง ความสะดวกสบายต่อการเคล่ือนย้ายและ 
น ามาต้ังทอในตัวบ้าน 

99 

3.9 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมท่ีได้ทดสอบการม้วน            
เส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่  ในเรื่อง การประกอบต้นแบบ
เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 

100 

3.10 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่องความสามารถ 
ในการลดความตึง-หย่อน ของเส้นไหมยืนของเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ 
พัฒนาขึ้นใหม่ 

100 

3.11 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
การม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสะดวกในการติดต้ัง เครื่องม้วนเส้นไหมยืน ท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 

101 

3.12 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
การม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสะดวกในการเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ 
และพัฒนาขึ้นใหม่แล้ว 

102 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่                หน้า 
3.13 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 

การม้วนเส้นไหมยืน  ในเรื่อง การลดความปวดเมื่อยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
102 

3.14 จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบการ
ม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่
สากลเชิงพาณิชย์ ในเรื่อง การลงทุนท่ีใช้ประกอบเครื่องในราคาประมาณ 30,000–
40,000 บาท (ราคาในปัจจุบัน) ไม่รวมอุปกรณ์ม้าเดินด้าย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

ในภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมีอยู่หลายระดับ  ท้ังท่ีเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่  และ
ผู้ผลิตขนาดย่อม รวมถึงผู้ผลิตในชุมชน  ผู้ผลิตบางรายสามารถผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกได้  แต่ยังมีผู้ผลิต           
อีกเป็นจ านวนมากท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะผู้ผลิตในชุมชนอีกเป็นจ านวนมากท่ียังต้องการ
การพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผ้าทอพื้นเมืองให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  

ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง ท้ังสีสัน รูปแบบ และการ
น าไปใช้ แม้แต่อุปกรณ์การผลิตก็แตกต่างกัน  การทอให้เกิดลวดลายก็มีวิธีการทอแบบต่างๆ  ผู้ทอจึงเรียกช่ือ
ผ้าตามวิธีการทอ เช่น ขิด จก ยก มัดหมี่  หางกระรอก เกาะหรือล้วง เป็นต้น ส่วนลายขัดนั้นเป็นลายทอ ท่ีทอ
กันมากท่ีสุดโดยปกติแล้วในการผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  ผู้ผลิตในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงใช้กี่ทอผ้าแบบ
พื้นบ้านหรือกี่พื้นเมือง  ส่วนกี่กระตุกจะนิยมใช้ส าหรับทอผ้าลายขัดหรือผ้าท่ีมีส่วนของลายขัดหรือลายทอท่ีไม่
ค่อยซับซ้อน  เนื่องจากสามารถทอได้รวดเร็วและอาจมีตลาดรองรับท่ีดีกว่าและผู้ผลิตผ้าทอด้วยกี่กระตุก
ส่วนมาก จึงทอหรือผลิตในเชิงพาณิชย์ การทอผ้าด้วยกี่กระตุกนั้นมีขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการ
เตรียมเส้นยืนก่อนทอท่ีค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากมีความซับซ้อนดังกล่าว จึงเห็นว่าไม่เหมาะกับสภาพการ
ผลิตในชุมชนและไม่ค่อยเป็น ท่ียอมรับเท่าท่ีควรหากผลิตครั้งละน้อย ๆ 

ด้านกระบวนการทอด้วยกี่พื้นบ้าน  ถ้าเริ่มจากการใช้เส้นไหมยืนและไหมส าหรับใช้เป็นเส้นพุ่ง                      
ท่ีฟอกขาวหรือย้อมสีเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับการผลิตผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไหม แบ่งได้เป็น             
2 วิธีใหญ่ ดังนี้  คือ  วิธีที่ 1  การกรอไหมยืนเข้าหลอดหรืออัก  การจูงไหม (ค้นเครือ)  สืบเครือ ขึงเส้นยืนบน
กี่ เตรียมทอวิธีท่ี 2 การกรอไหมยืนเข้าหลอดหรืออัก  การจูงไหม (ค้นเครือ) สืบเครือ, ม้วนเส้นไหมยืนเข้า
กระดานหรือโครงเหล็ก  ขึงเส้นยืนบนกี่เตรียมทอ รายละเอียดของขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนในวิธีท่ี  2 นี้            
ยังมีรายละเอียดของวิธีเตรียมเส้นยืนท่ีแตกต่างกัน บางครั้งต้องใช้คนช่วยไม่น้อยกว่า 6  คน ต่อการม้วนหนึ่ง
ครั้ง   แต่ถ้าเตรียมเส้นยืนหรือม้วนในระดับมืออาชีพในวิธีเดียวกัน จะใช้คนเพียง 2 คน  จะได้เส้นยืนท่ีมีความ
ตึงสม่ าเสมอ แต่ผู้ผลิตในชุมชนส่วนมากจะเลือกวิธีเตรียมแบบง่ายและเร็ว  ท าให้ความตึงของเส้นยืนไม่
สม่ าเสมอ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีท้ังเส้นยืนตึงและหย่อน  ผ้าท่ีทอได้จึงมีรอยต าหนิเส้นยืนตึงและหย่อนตลอด
ระยะเวลาการทอและตลอดความยาวของผ้า อนึ่งการม้วนเส้นไหมยืนด้วยวิธีของชุมชนดังท่ีกล่าวมานี้  
ส่วนมากจะใช้พื้นท่ีบนถนนของหมู่บ้านเป็นระยะยาวเท่ากับความยาวของเส้นไหมท่ีจะม้วนเข้ากระดานหรือ
โครงเหล็กโดยเฉพาะต้องรีบม้วนในช่วงเวลาเช้าท่ีไม่มีกระแสลมแรง ฝนไม่ตก และไม่มีแสงแดดเท่านั้น 



2 
 

ม้วนเส้นไหมยืนนับเป็นการแก้ไขและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองแม้เป็นการเริ่มต้นแต่เป็นเริ่มต้นแก้ไขและ
พัฒนาอย่างถูกทาง  โครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการยกระดับคุณภาพผ้าพื้นเมืองของไทย มิควรเน้น
เพียงให้ความรู้เพียงเรื่องการทอ  แต่ควรครอบคลุมทุกกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการเตรียมเส้นยืนก่อน
การทอ  จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตในชุมชน เช่น เป็นอุปกรณ์การ
ม้วนเส้นยืน ท่ีใช้ง่ายไม่ซับซ้อน  ประหยัดเนื้อท่ี ประหยัดคน สามารท าได้ทุกเวลาในบ้าน เส้นยืนท่ีม้วนได้ตึง
สม่ าเสมอ เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้ว ได้เนื้อผ้าสวยงาม ลดการเกิดรอยต าหนิเส้นยืนตึงหย่อนบนหน้าผ้า  เป็นต้น 
นับเป็นการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพผ้าพื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน นับเป็นความสอดคล้องกับ กระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีได้มอบหมายให้ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จัดท าโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)  ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2546  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้แก้ไขและ
ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ข้อก าหนดมีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ปัจจุบันภาครัฐยัง
ด าเนินการอยู่ แต่ภาครัฐก็ยังขาด ท้ังบุคลากรและอุปกรณ์ส าหรับการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองให้ได้อย่างท่ัวถึง 
การออกแบบอุปกรณ์ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
2.1  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการม้วนเส้นด้ายยืนเชิงพาณิชย์ด้วย

นวัตกรรมแบบยั่งยืน จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 25 คน รวม 100 คน 
2.2  เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ส าหรับม้วนเส้นไหมยืนและน าไปทดสอบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการม้วนเส้นด้ายยืนและคุณภาพของผ้าทอเมื่อใช้นวัตกรรมการม้วนเส้นด้าย

ยืนก่อนและหลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1.3.1  เชิงปริมาณการออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน จ านวน 6 ชุด และสามารถถอด

แยกส่วนประกอบได้ รวมทั้งหุ่นจ าลองขนาด 1:10 จ านวน 1 ชุด 
1.3.2  เชิงคุณภาพ  สร้างต้นแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน ท่ีสามารถพัฒนาเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน 

ด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ในด้านกระบวนการทอผ้าไหม คือ ลดปัญหา
การใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน และปัญหาการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืน 

1.3.3  ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนท่ีทอผ้าไหมพื้นเมือง 4 ลายทอพื้นเมือง 6 กลุ่ม ได้แก่ 
        1) วิสาหกิจชุมชนหว้าทองไหมไทย  

2) วิสาหกิจชุมชนบ้านนาทม   
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3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านหนองแกไหมไทย  
4) วิสาหกิจชุมชนบ้านสระแก้ว  
5) วิสาหกิจชุมชนบ้านกุดกวางสร้อย  
6) วิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่ศิลามงคล 

 

1.4 แนวควำมคิด 
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบ

และพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จังหวัดหนองบัวล าภู เพื่อทดสอบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. และด าเนินการวิจัย 
โดยกรอบแนวคิดการใช้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบอาชีพหัตถกรรมผ้าทอโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง สามารถลดปัญหาการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน ซึ่งการม้วนเส้นไหม
ยืนแบบเดิมจะต้องใช้พื้นท่ีเท่ากับความยาวของเส้นยืน  ซึ่งความยาวของเส้นไหมยืนโดย เฉล่ียจะยาว 15-25 
เมตรในขณะท่ีใช้อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่จะใช้พื้นท่ี  4-5 เมตร เท่านั้น ลด
ปัญหาด้านการใช้ เวลาลดน้อยลง สามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา แม้สภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย
และเหมาะสมกับวิถีชีวิต  ลดปัญหาการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืนด้วยอุปกรณ์ท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่จะใช้แรงงานคนเพียง 2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมท่ีจะต้องใช้
แรงงานคนถึง 4-5 คน สะดวกในการประกอบและติดต้ังและพับเก็บหลังใช้งาน และลดเวลาในการทอผ้าให้
เร็วขึ้นตามกรอบทฤษฎีการออกแบบดังนี้ 

1. หน้าท่ีใช้สอย (Function) 
2. ความปลอดภัย(Safety) 
3. ความแข็งแรงของโครงสร้าง(Construction) 
4. ความสะดวกสบายในการใช้(Ergonomics) 
5. ความสวยงามน่าใช้(Aesthetics) 
6. ราคาพอสมควร(Cost) 
7. สามารถซ่อมแซมได้ง่าย (Ease of Maintenance) 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกผลงำนวิจัย 
1.5.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคส าหรับการม้วนเส้นด้ายยืน

เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าทอมือ 
1.5.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายส าหรับการม้วน

เส้นไหมยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าทอมือ 
1.5.3  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายส าหรับการม้วนเส้นด้ายยืน 
1.5.4  น าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถท่ีจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือ

ผ้าฝ้ายได้เพิ่มขึ้น และเป็นท่ีต้องการของตลาด 



บทท่ี 2 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

  
ในการน าเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการสอบถาม

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้า พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความต้องการ อยากได้
ความรู้เกี่ยวกับ การทอผ้า การขึ้นเส้นยืน เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน การตรวจสอบคุณภาพของเส้นด้าย 
ท่ีม้วน หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการการทอผ้า  โดยรายละเอียดของเนื้อหาท่ีกล่าวมาท้ังหมด 
จะปรากฏ ดังข้อท่ี 2.1 ถึง 2.18 

 
2.1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการทอผ้าด้วยกี่แบบพื้นบ้าน 

การทอผ้าด้วยกี่แบบพื้นบา้น (Throwing shuttle handloom) 
การทอผ้าด้วยกี่แบบพื้นบ้าน  เป็นส่ิงท่ีควบคู่กันมากับวัฒนธรรมพื้นบ้านและการด ารงชีวิตของ           

ชาวไทยมาช้านาน อาจเรียกได้ว่าเป็นส่ิงท่ีชาวบ้านแทบทุกคนท าได้และท าสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน              
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีส าคัญ   ท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ในการใช้สอยและตามความ
เช่ือของกลุ่มชน การด ารงอยู่ของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความส าเร็จของชาวบ้าน              
ท่ีบ่งบอกถึงสติปัญญาอย่างไทยและความจรรโลงใจของชุมชน ท่ีสอดแทรกอยู่ในผลงานเหล่านนั้น แต่บวน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าไปมีบทบาท วงจรของการด ารงชีวิตของชาวบ้านก็หมุนเร็วขึ้น มีผลท า
ให้เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชาวชนบทท่ีต้องยอมรับ มีการ
ปรับตัวและเปล่ียนแปลง รวมท้ังมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต่อการผลิตแบบหัตถกรรมพื้นบ้านด้วย 
ซึ่งจ าเป็นต้องเปล่ียนและปรับไปตามสภาวะยุคสมัยของสังคม เพื่อผลทางเศรษฐกิจและเพื่อความอยู่รอด
ของการทอผ้าแบบหัตถกรรม   การส่งเสริมการทอผ้าแต่ละแห่งโดยการทอผ้าแบบพื้นบ้านของแต่ละแห่ง 
จึงส่งเสริมให้ผลิตผ้าท่ีมีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะ และส่งเสริมให้มีตลาดกว้างขวางขึ้น ก็จะช่วยให้ช่าง
ทอผ้า สามารถด ารงชีพด้ังเดิมของตน มีการสร้างงานเกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจของชาวบ้านใน
ชนบท อีกท้ังยังอนุรักษ์คุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีคุณค่าทางความงามและการสร้างสรรค์ 

 
การทอผ้าแบบก่ีพื้นบ้าน (ก่ีกระทบและสอดกระสวยด้วยมือ)   

ลักษณะกี่แบบพื้นบ้าน แต่เดิมเป็นโครงไม้ไผ่ สร้างแบบง่ายๆพอใช้งานได้ แต่ไม่แข็งแรงและมีอายุ
การใช้งานส้ัน เพราะมอดจะกัดกินเนื้อไม้ไผ่ท าให้ผุง่าย ต่อมาได้พัฒนาโครงสร้างขึ้นใหม่เป็นไม้เนื้อแข็งใช้
งานได้นานขึ้น ดูแลรักษาง่าย ขนย้ายสะดวก และมีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

กี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านของไทย ภาคอีสานเรียก “หูก” ภาคใต้เรียก “เก”  มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ
ก่อนท่ีจะมีการใช้เครื่องทอแบบกี่กระตุก  มีรูปแบบแตกต่างๆกันไปในแต่ละภาคและท้องถิ่น  ซึ่งกี่ทอผ้า
แบบพื้นบ้าน มีท้ังแบบเรียบง่าย จนถึงแบบท่ีมีการแกะสลักตามหัวเสาหรือคานกี่อย่างวิจิตรประณีตตาม
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา   
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ภาพท่ี 2.1 กี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านภาคอีสานตอนล่าง (รูปซ้าย) กี่แบบพื้นบ้านภาคใต้ (รูปขวา) 
 

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีส าคัญๆ ของ กี่ทอผ้าแบบพื้นบ้าน มีดังนี้ เช่น                               
1. ฟันหวี  ภาษาถิ่นเรียก “ฟืม” มีลักษณะคล้ายหวี ยาวเท่ากับความกว้างของหน้าผ้า ท าด้วยซี่

ไม้  เหล็ก  หรือเหล็กปลอดสนิม  มีกรอบท าด้วยไม้หรือโลหะยึดซี่ฟันหวีอย่างแข็งแรง แต่ละซี่ของฟันหวี
จะเป็นช่องมีไว้ส าหรับร้อยเส้นด้ายยืน ให้เรียงเส้นกันตามความถี่ห่างอย่างสม่ าเสมอตามเนื้อผ้า และใช้
ส าหรับกระทบ (ฟัด) เส้นพุ่งให้ชิดแน่นเป็นผืนผ้า   

2. กรอบฟันหวี  ภาษาถิ่นเรียก  “ฝักฟืม” หรือ “กรอบฟืม”  มีลักษณะเป็นกรอบไม้ส่ีเหล่ียมตาม
ความสูงและความยาวของฟันหวี ใช้ใช้ครอบหรือประกบเข้ากับฟันหวีอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ฟันหวีมีความ
แข็งแรงและมีน้ าหนักขณะกระทบเส้นด้ายพุ่งให้ชิดแน่นเป็นผืนผ้า 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 ฟันหวีและและกรอบฟันหวี 
 

 
3. ตะกอ ภาษาถิ่นเรียก “เขา” หรือ “เขาหูก” หรือ   “เขาฟืม” ซึ่งเป็นเส้นด้ายท่ีถักหรือมัดขึ้น

เป็นห่วงๆอยู่ในไม้กระดูกงู (ไม้เรียวท าด้วยไม้ไผ่เหลากลม) ท้ังด้านล่างและด้านบน และมัดติดอยู่กับไม้มัด
เขา (ไม้คะนัดเหล่ียม)โดยมีเส้นด้ายยืนร้อยอยู่ตรงกลางเรียงกันเป็นตับๆ ปกติการทอผ้าลายขัดจะใช้              
2 ตะกอ มีไว้ ส าหรับยกหรือดึงเส้นด้ายยืนให้เปิดเป็นช่อง เพื่อสอดเส้นด้ายพุ่ง และจะขึ้นลงสลับกัน
เพื่อให้เส้นยืนขัดด้ายพุ่งไว้  นอกจากผ้าลายขัด เช่น ผ้ายกดอก ผ้าขิด หรือผ้ายก  จ านวนตะกอจะเพิ่ม
มากขึ้นตามความละเอียดและขนาดของลวดลายท่ีใหญ่ขึ้น  ซึ่งมีท้ังใช้ตะกอลอยหรือตะกอยาว                                                  
  4. ไม้คะนัดแยกเส้นยืน ภาษาถิ่นเรียก “ไม้ไขว้”  ใช้ส าหรับเรียงเส้นยืนให้เรียงเส้นกันอย่างเป็น
ระเบียบ และเมื่อเส้นยืนขาดหรือหายจะท าให้ทราบต าแหน่งของเส้นยืนเส้นท่ีขาดนั้นได้เร็วขึ้น   
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5. ขนเม่น บางทีใช้เหล็กหรือไม้ปลายแหลม  ใช้ส าหรับ คัดดอกในการทอผ้าขิด ผ้าจก หรือผ้ายก 
เพื่อจกหรือนับเส้นด้ายยืนเป็นช่วงๆ ตามลวดลาย แล้วสอดด้ายพุ่งท่ีเพิ่มพิเศษตามสีท่ีก าหนดจากช่างทอ 
 6. กกหูก หมายถึง เส้นยืนส่วนท่ีติดอยู่กับฟันหวีและตะกอ  (ฟืมและเขา) ภายหลังท่ีทอเสร็จและ
ตัดผ้าออกจากกี่แล้ว  เพื่อเตรียมไว้ส าหรับสืบเครือใหม่ 
 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  กกหูก 
 

 
7. เขาป๊อก เป็นภาษาถิ่น หมายถึง “ตะกอดอก” “เขาลาย” หรือ  “เขาดอก”  ท่ีมีขนาดส้ันหรือ

เต้ียกว่าตะกอปกติท่ัวไป ใช้ส าหรับทอผ้าส่วนท่ีเป็นดอกขนาดเล็กๆ ใช้กันมากในกลุ่มชาวไทล้ือ เช่น ผ้าจก
ไทล้ือ 

8. ตะกอลอย  ภาษาถิ่นเรียก  “เขาลาย” หรือ “เขาดอก” หมายถึง ตะกอ ท่ีเก็บเพิ่มขึ้นพิเศษ             
(ไม่รวมตะกอลายขัด) ปกติตะกอลอยจะเก็บตะกอเพียงด้านเดียว มีท้ังตะกอลอยแบบอยู่ด้านบน และ
ตะกอลอยแบบอยู่ด้านล่าง ใช้ส าหรับทอผ้าลวดลายพิเศษต่างๆ เช่น ผ้ายก ผ้าขิด หรือผ้าจก 

9. ตะกอยาว บางทีเรียก  “ตะกอแผง”  หรือ  “เขาโยง”  หรือ  “ตะกอโยง”   มีลักษณะยาวมี
ท้ังด้านล่างและด้านบน ใช้ส าหรับเก็บไม้ขิด (ไม้ลาย) ท่ีคัดลายไว้เรียบร้อยแล้ว ท้ังท่ีเป็นลายขนาดเล็กและ
ลายขนาดใหญ่ ในกี่หนึ่งๆอาจใช้ตะกอยาวมากกว่า 1 ชุด  ปกติใช้ส าหรับทอผ้าขิดหรือผ้าจก แต่ก็มีท่ีใช้
ส าหรับทอผ้ายกท่ีมีลวดลายประณีตขนาดใหญ่ 

10. เส้นด้ายพุ่งเพิ่มพิเศษ  หมายถึง เส้นด้ายพุ่งสีต่างๆ อาจเป็น เส้นด้ายฝ้าย ไหม หรือด้ินสี 
ต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึนมาใช้ส าหรับสอดให้เกิดลวดลายพิเศษเพิ่มไปจากลายขัดธรรมดา  โดยใช้ทอสลับกับเส้นพุ่ง
ลายขัด   เช่น ผ้ายก ผ้าขิด ผ้าจก  เส้นพุ่งท่ีเพิ่มพิเศษนี้ถ้าหากดึงออกก็ยังมีโครงสร้างลายขัดเหลืออยู่                                                                                                                                                                        

11. เส้นด้ายยืนเพิ่มพิเศษ หมายถึง เส้นยืนท่ีเพิ่มขึ้นมาเป็นชุดท่ี 2  ชุดเส้นด้ายยืนท่ีเพิ่มพิเศษนี้
ใช้สีเดียวหรือกี่สีก็ได้ ดังนั้นจึงมีการเพิ่มชุดตะกอพิเศษด้วย เพื่อทอผ้าให้เกิดลวดลายตามแนวด้ายยืน  
ได้แก่ ผ้ายกมุก  ด้ายยืนท่ีเพิ่มพิเศษนี้ถ้าหากดึงออกก็ยังมีโครงสร้างลายขัดเหลืออยู่           
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ภาพท่ี 2.4 การโยงตะกอโดยใช้ไม้หาบหูก (รูปซ้าย) รอกไม้ (รูปขวา) 
 

12.  ไม้หาบหูก หรือไม้หาบเหา  เป็นล าไม้ไผ่ขนาดเล็กแขวนอยู่ใต้คานกี่ ใช้ส าหรับโยงหรือแขวน 
ตะกอ (เขา) และฟันหวี (ฟืม)   ให้อยู่ในไม้อันเดียวกัน (บ้างก็แยกเป็น2 อัน)  เพื่อให้ตะกอและฟันหวีมี
ความสูงพอดีกับแนวเส้นด้ายยืน  บางท้องถิ่นจะใช้รอกไม้แบบโบราณท้ังแบบธรรมดาท่ีมีการแกะสลัก
อย่างสวยงามหรือรอกโลหะแบบธรรมดา ส าหรับโยงตะกอ  ในบางท้องถิ่นยังใช้ไม้ขนาดเล็กๆ  ขนาดกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร  ยาวประมาณ  10 เซนติเมตร  แล้วผูกตรงกลางและหัวท้าย
แทนการใช้รอก  ภาษาถิ่นเรียก หลายช่ือ เช่น  ภาคอีสานเรียก “ไม้ด๊อกแด๊ก” ภาคเหนือเรียก “ไม้ป๊อง
แป๊ง”  ซึ่งก็ใช้โยงตะกอได้เช่นเดียวกัน   

13. ไม้หัวหูก  เป็นไม้คานกี่ ท่ีอยู่เหนือศรีษะคนทอ  ใช้ส าหรับผูกเครือหูก (เส้นยืน) เพื่อ ขึง
เส้นด้ายยืนให้ตึงในขณะทอผ้า และจะแก้ออกเมื่อต้องการให้เส้นยืนหย่อนส าหรับม้วนผ้า 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 โยงตะกอโดยใช้รอกโลหะ(รูปซ้าย)  โยงตะกอโดยใช้ไม้ด๊อกแด๊ก (รูปขวา) 
 

14. ไม้เท้าเหยียบ ภาษาถิ่นเรียก “ไม้เหยียบหูก” หรือ “ไม้ย่ าตีน”  ปกติท าด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็ก
แต่ละอันยาวประมาณ 1.20  เมตร  มีจ านวนเท่ากับตะกอท่ีต้องการเหยียบ  มี 2  แบบ  แบบท่ีเรียงไป
ตามความยาวของกี่ โดยให้ด้านโคนไม้เหยียบวางเรียงอยู่บนพื้น  ทางด้านปลายมีเชือกผูกโยงไปท่ีด้านล่าง
ของตะกอ    อีกแบบหนึ่งจะเป็นไม้เท้าเหยียบท่ีแขวนเป็นแนวเดียวอยู่กับตะกอท้ังสองด้าน   ความสูงจะ
พอดีกับเท้าเหยียบ     
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ภาพท่ี 2.6 กระสวยและหลอดไหมพุ่งส าหรับ                    
กี่พื้นบ้าน 

 

15. กระสวย   ส าหรับกี่แบบพื้นบ้าน  เมื่อเวลาทอจะส่งกระสวยด้วยมือ  ปกติท าด้วยไม้เนื้อแข็ง             
มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม  ปลายท้ังสองข้างเรียวมนและงอนคล้ายเรือ  ตรงกลางเจาะเป็นช่องส่ีเหล่ียม 
ส าหรับบรรจุหลอดด้ายพุ่งหรือหลอดกระสวย   มี แบบ 1  ช่อง 2 ช่อง  และ 3 ช่อง  ด้านข้างเจาะรู
ส าหรับให้เส้นพุ่งวิ่งผ่านขณะทอผ้า  มีหลายขนาดส าหรับทอผ้าไหมจะมีขนาดเล็กมาก หากใช้ส าหรับทอ
ผ้าฝ้ายกระสวยจะมีขนาดใหญ่กว่า  ปัจจุบันกระสวยเริ่มท าด้วยพลาสติก  

16. ตรน  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้บรรจุด้ายพุ่งส าหรับทอผ้า (แทนกระสวย) ส าหรับกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้าน
ทางภาคใต้ และในบางประเทศเพื่อนบ้าน  มีลักษณะเป็นกระบอกท าด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็ก ด้านหนึ่งตันและ
หัวมนเป็นส่วนของข้อไม้ไผ่  อีกด้านหนึ่งเป็นกระบอก ข้างในมีแกนไม้ส าหรับพันเส้นด้ายพุ่ง เมื่อเวลาทอ
ต้องดึงเส้นด้ายพุ่งให้คลายออกมายาวพอดีกับหน้าผ้าก่อน  แล้วจึงส่งผ่านช่องเส้นยืน   เป็นกระสวยแบบ
หนึ่งในสมัยโบราณ  พบในภาคใต้  ประเทศอินโดนีเซีย  

17. หลอดกระสวย หรือหลอดด้ายพุ่ง  ท าด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็กๆ  มีขนาดกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ  ครึ่งเซนติเมตร  ยาวประมาณ  8 เซนติเมตร ปัจจุบันนิยมใช้หลอดพลาสติกท่ีใช้ส าหรับเป่า
ลูกโป่ง  ท่ีมีขนาดใกล้เคียงแทนเนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ใช้ส าหรับม้วนหรือพัน (กรอ) เส้นพุ่งให้มีขนาด
เหมาะสมกับ ช่องกระสวย  มีช่ือเรียกเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือว่า  ก๊อหลอด หมายถึงหลอดด้ายพุ่งท่ีท าจาก
ไม้ไผ่ขนาดเล็ก  

18. ไม้ม้วนผ้า ภาษาถิ่นเรียก “ไม้ก าพั่น”  เป็นไม้ม้วนผ้าท่ี ติดต้ังอยู่ด้านคนทอ  มีลักษณะ
ส่ีเหล่ียมท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีขาต้ังยื่นขึ้นมาจากคานกี่เพื่อรองรับไม้ม้วนผ้าท้ังสองด้านไว้อย่างแข็งแรง  
เพื่อรับแรงดึงเส้นด้ายยืนและแรงกระทบในขณะทอผ้า    

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.7  โครงเหล็ก (กระดาน)                          
ม้วนเส้นไหมยืน 
 

 
19. กระดานม้วนเส้นยืน   ภาษาถิ่นเรียก กระดานม้วนเครือ   ปัจจุบันอาจท าด้วยโครงเหล็ก               

ใช้ส าหรับม้วนเส้นยืนหรือพันเครือหูกให้เรียงเส้นและตึงสม่ าเสมอกันดี  เมือทอเป็นผืนผ้าก็จะคลายเส้นยืน
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ออกจากกระดานและขึงไว้ให้ตึง   ท าให้สะดวกในขณะทอผ้า  ไม้กระดานมีความหนาประมาณ 1 นิ้ว                
กว้างประมาณ 10 นิ้ว  มีความยามมากกว่าความกว้างของกี่ทอผ้าเล็กน้อย  เพื่อให้วางพาดอยู่บนคานกี่ได้             
ท่ีด้านหัวท้าย มีไม้เจาะเป็นร่องคล้องหัวท้าย  ส าหรับผูกโยงด้วยเชือกและขึงให้เส้นยืนตึงในขณะทอผ้า   

20. ไม้ไขว้  ท าด้วยไม้ไผ่เหลากลม   หรือท าด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงกลม ใช้ส าหรับแยกเส้นด้ายยืน 
และไขว้เส้นด้ายยืน  ให้เรียงกันอย่างเป็นระเบียบบนกี่ทอผ้า  อีกท้ังยังช่วยให้หาจุดท่ีเส้นยืนขาดหาย
ในขณะทอผ้าได้รวดเร็วขึ้น 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.8 ไม้ดาบส าหรับยกเส้นยืน 
 

 
 21. ไม้ดาบ  บางทีเรียก “ไม้หลาบ” หรือ “ไม้ค้ าขิด” ใช้สอดแทนไม้ขิดส าหรับยกเส้นยืนให้
สูงขึ้นเพื่อสอดกระสวยในขณะทอผ้าลวดลายท่ีใช้เส้นด้ายพุ่งเพิ่มพิเศษ  เช่น  ผ้าขิด  ผ้ายก หรือผ้าพิเศษ
อื่นๆ  ท่ีใช้ตะกอท่ีเก็บขึ้นพิเศษ  ท้ังแบบตะกอลอยด้านล่าง  ตะกอลอยด้านบน หรือตะกอยาว  
 22. ผังค้ าผ้า  บางทีเรียก  “ไม้ค้ าริมผ้า”   ปกติท าด้วยไม้ไผ่ หรือไม้เนื้อแข็ง ท่ีปลายท้ังสองด้าน              
มีเหล็กแหลมคู่ ขนาดเล็ก  ใช้ส าหรับถ่างหรือค้ าริมผ้าให้เป็นแนวตรงตามหน้าผ้า กรณีท่ีหน้าผ้าหดจะช่วย
ให้หน้าผ้าหดน้อยลง อีกท้ังยังช่วยไม่ให้ช่องฟันหวีริมผ้าโค้งงอ  
 23. ไม้เก็บขิด  มีลักษณะแบนคล้ายไม้ดาบขนาดเล็ก  ขอบท้ังสองข้างมนและผิวล่ืนหนาประมาณ           
ไม่เกิน 1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3  เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.00 เมตร ท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง 
ปลายด้านหนึ่งบางและแหลมมน  ใช้ส าหรับนับเส้นด้ายยืน หรือคัดเส้นด้ายเป็นช่วงๆ ให้เกิดลวดลาย
ตามท่ีก าหนด  
 24 .  ไม้ขิด  ท าด้วยไม้ไผ่เหลากลมขนาดเล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7  มิลลิเมตร                   
ยาวมากกว่าความกว้างของหน้าผ้า  ใช้สอดไว้ในเส้นยืนท่ีได้เก็บลายขิดหรือคัดลายไว้เรียบร้อยแล้ว ไม้ขิด 
1 อันเท่ากับ ลายตามแนวเส้นพุ่ง 1 เส้นพุ่ง หรือ 1 แถว ดังนั้นจ านวนไม้ขิดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความละเอียดหรือขนาดของลายท่ีก าหนดโดยช่างทอผ้า   จ านวนไม้ขิดปกติจะมีจ านวนครึ่งหนึ่งของลาย 
(ครึ่งดอก) เมื่อทอกลับไปมาจะได้ลายครบ 1 ดอกตามต้องการ  
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ภาพท่ี 2.9 แปรงหวีหูก 
 

25. แปรงหวีหูก  ภาษาถิ่นเรียก  “แปรงหวีเครือ”  ท าจากขนหมูป่าหรือจากใยของก้านตาล                  
ใช้ส าหรับจุ่มน้ าข้าวหรือน้ าแป้ง แล้วน ามาหวีหรือสางเส้นยืนไปตามความยาว (ตามเครือ)ของบนกี่ทอผ้า            
เพื่อเคลือบไม่ให้เส้นไหม แตกเป็นขน   หรือใช้ส าหรับแปรงเพื่อหวีหรือแยกเส้นด้ายยืนบนกี่ทอผ้า ไม่ให้
เส้นยืนไขว้หรือพันกันในขณะทอผ้า                                                                                     

26. ไม้แป้นกี่   ไม้กระดานรองนั่งส าหรับช่างทอผ้า      
 27. กางหูก     หมายถึง การขึงเส้นยืนบนกี่   เช่น เครือหูกเมื่อผ่านการสืบเรียบร้อยแล้วและ
พร้อมจะน ามาขึงบนกี่ให้ตึง เพื่อผูกโยงเขาและแขวนบนไม้หาบหูก  และผูกโยงไม้เหยียบหูก  เพื่อให้ด้าย
ยืนขึงตึงสม่ าเสมอ  เพื่อจัดเรียงเส้นยืนให้แผ่กระจายอย่างเป็นระเบียบเป็นแนวเดียวกัน 
 
2.2 อุปกรณ์เตรียมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง       
 1. เฝือหรือหลักเฝือ ภาษาถิ่นภาคเหนือเรียก “เผียขอ”  ลักษณะเป็นรูปโครงส่ีเหล่ียม แต่ละข้าง            
มีหลักส าหรับคล้องเส้นยืนจ านวนหลายหลัก  มีหลักขาไจ (หลักส าหรับคล้องเส้นด้ายยืนให้ไขว้กันอย่าง            
เป็นระเบียบ) ใช้ส าหรับเตรียมเส้นด้ายยืน (ค้นเครือ) เพื่อให้ได้ความยาวเส้นยืน จ านวนเส้นยืน สีเส้นยืน 
และการจัดเรียงเส้นยืนให้เรียงเส้นกันอย่างเป็นระเบียบ 

2. ไส้หูก คือ เส้นยืนหรือเครือหูกท่ีค้นเครือเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้สืบ พร้อมท่ีจะน าไปสืบ
เข้ากับกกหูก 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.10  ไส้หูก  เครือหูก 
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3. อัก  ส่วนประกอบของอัก คือ   คอนอัก ท าด้วยไม้เนื้อแข็งประกอบเข้าด้วยกันเป็น 4 หรือ 6 
แฉก 2 ชุด  ด้านปลายคอนอักแต่ละแฉกมีเดือย   เพื่อประกอบเข้ากับแขนอักท่ีท าด้วยไม้เนื้อแข็ง
เช่นเดียวกัน แต่ละอันตกแต่งให้ผิวล่ืนยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และสวมอยู่ในขาต้ัง ภาษาถิ่น เรียก 
“หางเห็น” เป็นอุปกรณ์ส าหรับพันหรือม้วนเส้นด้ายฝ้ายหรือไหมเพื่อพักไว้ก่อนท่ีจะใช้กรอเข้าหลอดด้าย
พุ่งหรือหลอดกระสวยอีกทีหนึ่ง และน าไปใช้ส าหรับการค้นค้นเครือ ส่วนมากใช้ในภาคอีสาน  

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.11  ไนหรือหลา 
 

 
4. ไน  ภาษาถิ่นเรียก “หลา” มีลักษณะเป็นวงล้อขนาดใหญ่ติดต้ังอยู่ในหลักคู่ใหญ่   มีสายพาน

ต่อไปยังแกนเหล็กซึ่งติดต้ังอยู่ในหลักคู่เล็ก   เป็นอุปกรณ์ใช้ส าหรับกรอหลอดด้ายพุ่งหรือหลอดกระสวย 
ใช้ส าหรับป่ันเส้นด้ายฝ้าย   เข็นเส้นด้าย  ควบเส้นด้าย   

5. ระวิง  ท าด้วยไม้ไผ่พร้อมขาต้ังระวิง ภาษาถิ่นเรียก  “กง”  หรือ  “โก๋งกว้าง”  ใช้ส าหรับ
คล้องไจฝ้ายหรือไหม ส าหรับกรอเส้นด้ายเข้าหลอดแบบต่างๆ ปกติจะใช้ร่วมกับไนหรือหลา  หรืออัก และ
อุปกรณ์ประยุกต์อื่นๆ 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12 ระวิง (กง) พร้อมขาต้ัง 
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6. อัก  ส่วนประกอบของอัก คือ   คอนอัก ท าด้วยไม้เนื้อแข็งประกอบเข้าด้วยกันเป็น 4 หรือ           
6  แฉก 2 ชุด  ด้านปลายคอนอักแต่ละแฉกมีเดือย   เพื่อประกอบเข้ากับแขนอักท่ีท าด้วยไม้เนื้อแข็ง
เช่นเดียวกัน แต่ละอันตกแต่งให้ผิวล่ืนยาวประมาณ 30 เซนติเมตร และสวมอยู่ในขาต้ัง ภาษาถิ่น เรียก 
“หางเห็น” เป็นอุปกรณ์ส าหรับพันหรือม้วนเส้นด้ายฝ้ายหรือไหมเพื่อพักไว้ก่อนท่ีจะใช้กรอเข้าหลอดด้าย
พุ่งหรือหลอดกระสวยอีกทีหนึ่ง และน าไปใช้ส าหรับการค้นค้นเครือ ส่วนมากใช้ในภาคอีสาน 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.13 มะกวักส าหรับกรอด้าย                          
(www. sathorngoldentextilemuseum.com) 
 

 
7. มะกวัก หรือบ่าก๊วก เป็นอุปกรณ์แบบด้ังเดิมท่ีใช้ส าหรับม้วนหรือพัน หรือกวัก (กรอ) เส้นด้าย

ยืนท่ีเป็นไจด้าย เพื่อเตรียมไปค้นเครือหรือโว้นเครือหูก ท าด้วยไม้ไผ่สานคล้ายชะลอม ส่วนขอบปากจะ
สานให้บานเล็กน้อย  เมื่อเวลาใช้งานจะสวมเข้ากับแกนไม้เพื่อให้หมุนได้  ภาษาถิ่นเรียก “บ๊าเหง็น” หรือ  
“หางอีเง็น” หรือ “หางเห็น” ซึ่งใช้เป็นขาต้ังและมีแกนรับมะกวักอีกทีหนึ่ง   

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.14 กระป๋องกรอด้ายยืน 
 

 
8.  กระป๋องด้ายยืน  กระป๋องท่ีใช้แล้วยังสามารถน ามาใช้แทนหลอดส าหรับกรอเส้นด้ายยืน   

เพื่อน าไปใช้ค้นเครือหรือโว้นเครือหูก   ช่างทอผ้าภาคเหนือนิยมใช้กันมาก  
 

2.3 การค้นเครือส าหรับก่ีทอผ้าแบบพื้นบ้าน 
การค้นเครือ หรือการค้นเครือหูก เป็นภาษาถิ่นของช่างทอผ้าชาวอีสาน ส่วนภาษาถิ่นของชาว

เหนือจะเรียกว่า โว้นเครือหูก  เป็นขั้นตอนการเตรียมด้ายยืนท่ีส าคัญ  ท้ังท่ีเป็นด้ายฝ้ายและไหม  วิธีนี้มี
การท ากันมาต้ังแต่สมัยโบราณควบคู่กับการทอผ้า   การค้นเครือ  คือ  การจัดเรียงเส้นด้ายยืนให้เป็นรูป
โครงของผืนผ้า  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากเนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกๆ หากจัดเตรียมเส้นยืนได้ดีก็จะท าให้
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ขั้นตอนต่อๆไปท างานได้สะดวกราบรื่น  จนกระท่ังถึงขั้นตอนทอผ้าก็จะง่ายและท าให้ผ้าท่ีทอได้มีคุณภาพ  
การค้นเครือท่ีดีเส้นด้ายยืนทุกเส้น (ฝ้าย/ไหม)) ควรตึงเท่าๆกัน  การค้นเครือมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1. เพื่อให้ได้ความยาวของเส้นด้ายยืน (เครือหูก) ตามความยาวของผ้าท่ีต้องการ 
2. เพื่อให้ได้จ านวนเส้นด้ายยืนครบตามจ านวนเส้นด้ายในหน้าผ้า  (ขึ้นอยู่กับความถี่ของฟันหวี

และความกว้างของหน้าผ้า  
3. เพื่อจัดเส้นด้ายยืนให้ตึงและเรียงเส้นกันอย่างเป็นระเบียบ  
4. กรณีท่ีทอผ้าเส้นด้ายยืนหลายสี  การค้นเครือจะก าหนดสีได้จากอักหรือหลอดด้ายยืนตาม

ต้องการอุปกรณ์ท่ีใช้ค้นเครือภาษาถิ่นเรียกว่า “ เฝือ” หรือ “หลักค้น”  มีหลายขนาด  ปกติจะ เป็นรูป
โครงลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 150 เซนติเมตร ยาวประมาณ 150 เซนติเมตรหรือ
มากกว่า เมื่อวางตามแนวตั้ง  จะสูงประมาณ 150 เซนติเมตร ท่ีด้านซ้ายและด้านขวามีหลักส าหรับคล้อง
เส้นด้ายยืนปักไว้เป็นระยะๆ   ท่ีด้านบนสุดและล่างสุดจะมีหลักขาไจส าหรับไขว้เส้นด้ายยืนให้เรียงเส้นกัน
อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งลักษณะและขนาดของเฝือดังกล่าวมักจะออกแบบให้มีความกว้างและความยาว
เท่าๆกับควมยาวของช่วงแขนผู้ค้นเครือ ท่ีความเหมาะสมและถนัดกับผู้นั่งท างานได้อย่างสะดวกพอดี  
เพราะ เมื่อเวลาค้นเครือจะต้ังให้ขนานกับล าตัวผู้ค้นเครือ  (บางคนจะต้ังให้สูงแล้วใช้วิธียืนค้นเครือ)   
ปัจจัยส าคัญท่ีต้องทราบก่อนการค้นเครือคือ ความกว้างและเบอร์ฟันหวี (ความถ่ีฟันหวี) ท่ีนิยมใช้ในแต่ละ
ท้องถิ่น คือ  “หลบ” มีวิธีนับดังนี้    

4  ช่องฟันหวี (ฟืม)    =   1  ความ (ความ)      
10 ความ               =   1 หลบ        
1  หลบ              =  40 ช่องฟันหวี (ช่องฟืม)   

  อุปกรณ์ส าหรับค้นเครือประกอบด้วย                
 เฝือ (หลักค้น) 
 อักพร้อมเส้นด้าย 
 เส้นด้ายหรือไม้ส าหรับค่ันขณะค้นเครือ 
 ราวไม้ส าหรับพาดเส้นด้าย 

ปกติการค้นเครือตามวีนี้ ผู้ค้นจะไม่นิยมค้นเครือจากหลอดด้ายยืนเหมือนการเดินด้ายส าหรับ                       
กี่กระตุก  แต่จะใช้เส้นด้ายไม่ว่าจะเป็นด้ายฝ้ายหรือไหม  ท่ีกรอ (กวัก)อยู่ในอักและมีปริมาณเพียงพอต่อ
การค้นเครือเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 
 
ภาพท่ี 2.15 การค้นเครือ 
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ตัวอย่างการค านวณค้นเครือ 

ต้องการค้นเครือผ้าหน้ากว้าง  102 เซนติเมตร (ฟันวียาว 102 เซนติเมตร หรือ 40 นิ้ว) ใช้ฟันหวี 
(ฟืม) ขนาด 35 หลบ ช่องฟันหวีส าหรับริมผ้า 2 ข้าง รวม 12  ช่อง  ค้นเครือครั้งละ 4 เส้น (4 อัก=4ช่อง
ฟืม)  ต้องค้นเครือกี่เท่ียว จึงจะได้จ านวนเส้นยืนครบตามหน้าผ้า (เส้นด้าย 1 อักเมื่อค้นไปกลับ = 1 เท่ียว                  
ได้เส้นด้ายยืน 2 เส้นหรือ 1 ช่องฟันหวี) 
 วิธีท า                 จ านวนหลบ  x   40  (40 ช่อง = 1 หลบ) +  ริมผ้า   
       จ านวนอัก                 

35 x 40 + 12     
      4      
 1412      
   4      

ต้องค้นเครือท้ังหมด   =   353  เท่ียว  
 

2.4 วิธีค้นเครือ   
การค้นเครืออาจมีความแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องถิ่น  โดยปกติถ้าการค้นเครือโดยใช้หลัก

ค้นเครือแบบ 2 ขาไจ (รูปแสดง)  ขาไจล่างส าหรับแยกเส้นยืนส่วนของหัวเครือเพื่อใช้ส าหรับสืบ ส่วนขาไจ
บนส าหรับแยกเส้นยืนปลายเครือ (ใช้ส าหรับม้วนเข้ากระดานหรือขยายส าหรับขึงปลายเครือ)  เริ่มต้นโดย
จับปลายเส้นด้ายยืนออกมาจากอัก   จัดเส้นด้ายให้พาดผ่านอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ให้มีระยะห่างกันพอดีๆ  
น าปลายด้ายมาผูกท่ีหลักค้นอันแรก เช่น เริ่มจากขาไจ (หลักไขว้) ด้านบนขวามือ  โดยไขว้เข้าหลักขาไจ
แล้วจึงจูงเส้นด้ายไปพันหลักทางด้านซ้าย (ดังภาพ) และวกกลับมาพันทางหลักด้านขวา และพันวกกลับไป
มาตามล าดับเพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ  เมื่อถึงหลักสุดท้ายให้พันเส้นด้ายเข้าหลักขาไจบน แล้วจึง
พันวกกลับมาเส้นทางเดิม จนมาถึงหลักขาไจท่ีเริ่มต้นและจะไขว้ทีละ 2 เส้น  เสร็จแล้วให้ใส่ด้ายหรือไม้
ขนาดเล็กๆค่ันไว้ ค่ันเพื่อแสดงว่า ขณะนี้ค้นเครือได้ 4 ช่องฟืมครบแล้ว 1 เท่ียว (1 ความ)  และเมื่อเริ่มค้น
ต่อไปอีกจนครบ 10  เท่ียว ( 40 ช่องฟืม ) ให้ใส่ด้ายค่ันต่างหากเพื่อแสดงว่าค้นเครือครบ 1 หลบ              
ส่วนการค้นทีละ 4 เส้น ก็ยังใส่เชือกหรือไม้ค่ันเป็นเครื่องหมายเพื่อใช้นับเช่นเดิมเพื่อกันลืม  เมื่อค้นเครือ
ครบ 35 หลบ จึงใช้เชือกผูกขาไจไว้ท้ังสองด้าน แล้วจึงถอดเส้นด้ายยืนออกจากหลักค้น อาจใช้วิธีถักเปีย 
เพื่อน าไปสืบต่อไป แต่ก็มีบางท้องถิ่นท่ีอาจปฏิบัติแตกต่างกันไปจากท่ีกล่าวมา เช่น  เมื่อค้นเครือเสร็จแล้ว
จะน าไปขึงแล้วแผ่ขยายเพื่อม้วนเข้ากระดานหรือโครงเหล็กส าหรับเก็บตะกอหรือน าไปสืบเครือต่อไป   
 
การค้นเครือจากเส้นไหมดิบส าหรับก่ีแบบพืน้บ้าน 
 การค้นเครือจากไหมดิบ เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีแตกต่างไปจากการค้นเครือแบบธรรมดาในท้องถิ่นอื่น 
กล่าวคือเมื่อค้นเครือเสร็จแล้วจึงน าไปฟอก/ย้อมสีและลงน้ ายาไหมล่ืนภายหลัง แล้วจึงน าไปสืบ จากนั้นจึง
ม้วนเข้ากระดานหรือโครงเหล็ก ส าหรับใช้กับกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้าน  นับเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาอีกวธิีหนึ่ง
ของการทอผ้าไหม  และด้วยวิธีนี้  ไม่ต้องฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหมขณะท่ียังเป็นเข็ดหรือไจ  และไม่ต้อง
กรอเส้นไหมเข้าหลอดหรืออัก และยังสามารถลดการสูญเสียเส้นไหมในระหว่างการฟอก/ย้อมเส้นไหมและ
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การกรอได้อีกด้วย และเนื่องจากเป็นการขึ้นเส้นไหมดิบ ท าให้เส้นไหมท่ีเหลือหากเป็นเส้นไหมชนิดและ
ขนาดเดียวกันก็ยังสามารถน าไปใช้ในครั้งต่อไปได้อีก  อุปกรณ์ส าหรับใช้ค้นเครือจากเส้นไหมดิบ คือ 

1. ม้าเดินด้าย  (ภาษาถิ่น :  หลักเฝือ  ม้าขึ้นเส้นยืน  ม้าจูงไหม  ม้าสาวไหม  ม้าไว้บนเครือหูก) 
2. ราวไม้ไผ่ ส าหรับพาดเส้นไหม 
3. กระบอกไมไ้ผ่ส าหรับจูงไหม 
4. ไม้เรียว ส าหรับค่ันเท่ียว 
5. เชือกส าหรับค่ันเท่ียว 
6. ขวดขนาด 750 ซีซี  บรรจุทราย 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.16 การเตรียมเส้นไหมดิบก่อนขึ้น
เครือ 
 

 
วิธีค้นเครือเส้นไหมยืน (ดิบ)         
 เตรียมเส้นไหมดิบตามขนาดและน้ าหนักท่ีต้องการ เพื่อให้ได้ความยาวและจ านวนเส้นยืนตาม
ความกว้างของหน้าผ้าท่ีต้องการ (ปกติเส้นไหมยืนจากโรงงาน (ดิบ) 1 ไจหนัก 50 กรัม) จัดเส้นไหมใน
ลักษณะเป็นไจโดยแก้เชือกค่ันไจ (ไพ)  และเตรียมเงื่อนหรือปลายเส้นไหมทุกเส้นให้เรียบร้อย   และเริ่ม
ค้นเครือดังนี้ 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.17 การค้นเครือเส้นไหมยืน(ดิบ) 
 ส าหรับกี่พื้นบ้าน 
 

 
1.   น าไหมแต่ละไจสวมเข้าระหว่างขวดท่ีบรรจุทราย (ดังรูปแสดง)  
2.  น าปลายเส้นไหมทุกเส้น  แต่ละเส้นให้พาดผ่านไม้ไผ่ท่ีจัดวางให้มีความสูงเหนือศีรษะ   

และจัดแยกให้เส้นไหมมีระยะห่างกันอย่างเหมาะสมเพื่อสะดวกขณะจับไขว้เข้าหลักขาไจ 
3.  น าปลายเส้นไหมทุกเส้นมาผูกไว้ที่หลักเริ่มต้น  และท่ีหลักเริ่มต้นนี้จะเป็นหลักขาไจ  
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(ส าหรับไขว้เส้นยืนทุกเส้นของแต่ละเท่ียว) ก่อนท่ีจะจูงเส้นไหมออกมาจากหลักเริ่มต้นครั้งต่อๆไปต้องไขว้
เข้าหลักขาไจก่อนเสมอ  

4. จูงเส้นไหมด้วยกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กคล้องเข้ากับหลักด้านซ้ายและด้านขวาตามจ านวนท่ี
ก าหนดไว้จบครบความยาวที่ต้องการ 

5. ก่อนถึงหลักขาไจหรือหลักไขว้  จะต้องจับเส้นยืนทีละเส้นไขว้เข้านิ้วหัวแม่มือจนครบหมดทุก
เส้น (ยกเว้นเท่ียวแรกท่ีต้องเว้นไว้ประมาณไม่น้อยกว่า 24 เส้น เพื่อจับเส้นไหมไขว้ท่ีละ 2 เส้น ส าหรับท า
ริมผ้า) ถ่ายเส้นไหมจากนิ้วหัวแม่มือเข้าในไม้กระบอกจูงไหม  แล้วจึงจูงเส้นไหมเข้าไปคล้องเข้าในหลักไขว้
เส้นยืน   ใช้เชือกท่ีเตรียมไว้ค่ันเส้นไหมท่ีจูงมาเข้าหลักไขว้แต่ละเท่ียวไว้   จากนั้นจูงไหมกลับมาอ้อมหลัก
ค้นตามเส้นทางเดิม จนมาถึงหลักท่ีเริ่มต้น  จึงนับเป็นการค้นเครือของเท่ียวที่ 1  

6.  ในการจูงไหมแต่ละเท่ียวนั้นควรใช้ไม้เรียววางใกล้ๆกับหลักคล้องเส้นไหม เพื่อกันลืม และช่วย
ให้เส้นไหมไม่ไขว้กันมากในช่วงท่ีคล้องกับหลัก 

7.  การจูงไหมเท่ียวสุดท้าย ต้องจับเส้นไหมยืนไขว้ทีละ 2  เส้นเพื่อท าริมผ้าเช่นเดียวกันกับการ
จูงไหมเท่ียวแรก ท่ีเหลือจึงไขว้ทีละเส้นปกติ  เมื่อขึ้นเส้นยืนครบแล้ว จะได้จ านวนเส้นยืนและความยาว
ของเส้นยืนตามต้องการ  จากนั้นจึงเก็บเส้นไหมออกจากม้าค้นเครือเพื่อเตรียมฟอก/ย้อมสีต่อไป เนื่องจาก
การค้นเครือเส้นไหมยืนส าหรับกี่พื้นบ้านตามวิธีนี้  เมื่อค้นเครือเส้นไหมยืนเสร็จแล้ว  ผู้ทอจะต้องน าเส้น
ไหมไปฟอกกาวและย้อมสี  เพื่อให้ได้สีตามต้องการ  เมื่อล้างสีจนสะอาดดีแล้วจึงลงแป้งพร้อมกับน้ ายา
ช่วยให้เส้นไหมล่ืน  เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นไหมมีขนและแตก  และยังช่วยให้เส้นไหมล่ืน  จากนั้นจึงบิดให้
หมาดๆ แล้วน าไปขึงตามความยาว  พร้อมกับจัดเรียงและแยกเส้นไหมให้แผ่กระจายพอสมควรจนกระท่ัง
เส้นไหมแห้ง  แล้วพันเข้ากับเหล็กท่ีสอดอยู่ในขาไจของปลายเครืออีกครั้ง  แล้วน าไปสืบเครือต่อไป              
การค้นเครือตามวิธีนี้จะศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมได้ ณ แหล่งผลิตท่ี อ าเภอ บ้านเขว้า  จังหวัด ชัยภูมิ 

 
ข้อดีของการค้นเครือเส้นไหมยืน (ไหมดิบ) ตามวิธีนี้ 

1. เหมาะส าหรับใช้เป็นเส้นยืนสีเดียว 
2. ลดขั้นตอนการฟอก/ย้อมเส้นไหมในลักษณะเป็นเข็ดหรือไจ  ลดการสูญเสีย 
3. ลดขั้นตอนกรอเส้นไหมยืนเข้าหลอดและลดอัตราการสูญเสียเส้นไหม 
4. กรณีเส้นไหมดิบเหลือสามารถน าไปใช้ครั้งต่อไปได้ 
5. กรณีเส้นไหมไม่พอดี  สามารถใช้เส้นไหมดิบขนาดเดียวกันมาใช้แทนกันได้ 
6. การค้นเครือสะดวกกว่าเนื่องจากเส้นไหมไม่มีขนและเส้นไหมไม่แตก  
7. โอกาสท่ีเส้นไหมจะพันกันระหว่างค้นเครือมีน้อย  เพราะจูงไหมครั้งละหลายเส้น 
8. สามารถท าล่วงหน้าได้โดยไม่เส่ียงต่อการสูญเสีย  เพราะพร้อมท่ีจะน าไปฟอก/ย้อมสีใดๆก็ได้ 

 
ข้อเสียของการค้นเครือเส้นไหมยืน (ไหมดิบ) ตามวิธีนี้ 

1. ไม่สามารถค้นเครือเส้นไหมยืนท่ีเป็นผ้าหลายสีได้ 
2. เป็นวิธีท่ีใช้เฉพาะบางท้องถิ่น 
3. ต้องใช้ความช านาญเฉพาะ 
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2.5 การสืบเครือ  
หลังจากท่ีทอผ้าจนหมดเครือแล้ว   ก็ยังมีเส้นยืนท่ีเหลือติดอยู่กับตะกอ (เข) และฟืม  บางทีเรียก 

“กกหูก”  การทอผ้าด้วยกี่แบบพื้นบ้านนิยมเก็บตะกอเพียงครั้งแรกครั้งเดียว  หลังจากนั้นครั้งต่อไป           
เมื่อทอผ้าหมดเครือแล้ว  จะท าการค้นเครือใหม่แล้วน าเส้นยืนจากเครือใหม่มาท าการต่อเข้ากับเส้นยืนเก่า
ท่ีมีเส้นยืนหรือฟืมขนาดเดียวกัน  เรียกว่า  “ สืบ”   “สืบเครือ” หรือ  “สืบเครือหูก”  โดยผู้สืบเครือ
จะต้องต่อเส้นยืนทีละเส้นจนครบจ านวนเส้นยืนท้ังหมด  ถ้าเป็นเครือเส้นด้ายฝ้ายใช้ฟืมขนาด 30 หลบ 
หรือฟันหวีเบอร์ 60 ก็จะมีเส้นยืนประมาณ  2,400  หากเป็นเส้นไหมยืนกรณีใช้ฟืมถ่ีขนาด 50 หลบ หรือ
ใช้ฟันหวีไหมเบอร์ 2,000 จะมีเส้นไหม 4,000 เส้น เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.18 การสืบเครือหูก 
 

 

เมื่อสืบเครือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถน าไปกางหูกเพื่อเตรียมทอได้เลย  หรืออาจน าไปม้วน
เข้ากระดานก่อนก็ได้  แล้วแต่วิธีท่ีช่างทอมีความช านาญท่ีจะเลือกใช้วิธีท่ีตนเองถนัดและต้องการ 

 
2.6 การขึงเส้นยืนส าหรับก่ีแบบพืน้บ้าน          
 การขึงเส้นยืนในกี่แบบพื้นบ้าน (หูก) มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น  ดังนั้น เมื่อสืบเครือหูก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือ การกางหูกหรือขึงหูก หรือฮ้างหูก  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้
ความช านาญ ขั้นตอนหนึ่ง  ดังบทซอปั่นฝ้าย (จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ได้พรรณาโวหารไว้อย่างไพเราะ
ว่า “สืบหูกส าเร็จเมี้ยนดี  ยามเมื่อตัวท่ีหวีเอาเขาออก  แม่สูบอกว่าอย่าไปล้างไปลืม  ท่ีเอาฟืมเอาจะขัด
เข้าใส่ไม้ม้าเล่มใหญ่ ไม้ไขว่เขาวาง ตัวอีนางก็ลองจามฝ่อก่อน”   

จะเห็นได้ว่าการขึงหูกหรือฮ้างหูก นั้น  จะต้องเอาเขาเอาฟืมมาวาง และขึงโยงพาดไปกับหูก  
จากนั้นก็น าเขาไปโยงกับบ่าล้อ  แล้วจึงน าไม้ม้า (ไม้ส าหรับตีนเหยียบ) มาพาด  เอาฟืมมาขึงให้พอดี   
แล้วลองทอดูว่า  เครือหูกตึงพอดีหรือหย่อนไปหรือไม่   โดยปกติช่างทอผ้าจะรู้เองว่าควรปรับเครือหูกให้
พอดีได้อย่างไร   ถ้าทอผ้าลายขัดธรรมดาก็สามารถเริ่มทอได้เลย  แต่กรณีท่ีต้องการเก็บลายก็ จะต้องมี
ขัน้ตอนเก็บลายต่อไป 

การขึงเส้นยืนหรือกางหูกส าหรับกี่พื้นบ้านจึงมีหลายวิธี เช่น 
 การขึงเส้นยืนตลอดความยาว (แบบโบราณ) 
 การขึงเส้นยืนพาดไปตามกี่และผูกหางเปีย (แบบโบราณ) 
 การขึงเส้นยืนพาดวกกลับไปมา บนคานท่ีเพิ่มพิเศษด้านบนของกี่ 
 การขึงเส้นยืนตามแนวราบของกี่  จากกระดานหรือโครงเหล็กม้วนไหม 
 การขึงเส้นยืนไปด้านหลังของกี่ และพันวกขึ้นไปขึงท่ีด้านบนของกี่   
 การขึงเส้นยืนจากวงล้อม้วนเส้นยืน  
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2.7 การขึงเส้นยืน (เครือหูก) ตลอดความยาว    
ใช้ส าหรับกี่พื้นบ้านท่ีมีขนาดส้ันๆเป็นรูปแบบของชาวกูย (ส่วย) อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  

(แบบโบราณมีเสาขนาดส้ันๆ สองต้นฝังอยู่กับพื้นดินส าหรับติดต้ังไม้ก าพั่น (ไม้ม้วนผ้า) มีความแข็งแรง
ยึดแน่นอยู่กับพื้นดิน 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.19 การขึงเส้นยืนตลอด 
               ความยาว 
 

 
สูงเท่ากับไม้ก าพั่น (ไม้ม้วนผ้า) ของกี่พื้นบ้านธรรมดา  มีเสาต้ังรับไม้หาบหูกส าหรับแขวนตะกอ 

(เขา) และฟืม  มีไม้เท้าเหยียบอยู่ด้านล่าง  ส่วนเส้นไหมยืนจะถูกแผ่กระจายและขึงตรงตลอดความยาว 
และไปยึดไว้ยังหลักท่ีเตรียมไว้เป็นระยะไกลออกไปเท่าความยาวของเครือหูก อาจขึงยาวออกไปประมาณ 
10 เมตรหรือมากกว่า อาจยังมีความยาวเหลือและม้วนเก็บไว้ในกระดานหรือไม่ก็ได้ แต่บางครั้งก็ใช้กับกี่
พื้นบ้านธรรมดานี้เอง  แต่ก็ใช้วิธีขึงไปให้ยาวออกไปเช่นเดียวกัน  โดยเช่ือว่าเส้นไหมจะปรับความตึงและมี
ความสม่ าเสมอได้ดีกว่าการขึงเพียงช่วงระยะส้ันๆ ท่ีอยู่ภายในกี่ทอผ้า ครั้นเมื่อถึงเวลาม้วนผ้าก็ใช้วิธีผ่อน
เชือกท่ีขึงไว้ให้หย่อนกลับมา   เมื่อม้วนเสร็จก็ขึงไว้ให้ตึงตามเดิม  กี่ท่ีมีลักษณะเช่นนี้เมื่อเริ่มทอต้องขึงเส้น
ยืนใหม่และโยงอุปกรณ์ต่างๆทุกครั้ง เมื่อเลิกทอก็ต้องม้วนเส้นยืนเก็บทุกครั้งเช่นกัน  ข้อดีของการขึงเส้น
ยืนบนกี่ลักษณะเช่นนี้ท าให้เส้นยืนปรับความตึงได้สม่ าเสมอดี   ปัจจุบันวิธีนี้ใช้กันน้อยเนื่องจากไม่ค่อยมี
สถานท่ีและเสียเวลาขึงเส้นยืนตอนเริ่มทอและต้องเก็บเส้นยืนทุกครั้งเมื่อเลิกทอ  อีกท้ังการม้วนและขึง
เส้นยืนบ่อยๆ ต้องเก็บและกางหูกด้วยความพิถีพิถัน มิเช่นนั้นเส้นไหมอาจแตกหรือช้ าหรือเสียหายง่ายได้
เช่นกัน  และยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญหาเมื่อแสงแดดท่ีแรงจ้า มีลมแรงหรือฝนตกก็ต้องหยุดทอและม้วนเส้น
ยืนเก็บในทันที    

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.20 การขึงเส้นยืนพาดด้านบนของกี่แบบ
ผูกยึดเครือไว้เหนือศีรษะคนทอ 
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2.8 การขึงเส้นยืนพาดไปตามคานด้านบนและผกูยึดไว้ 
การขึงตามวิธีนี้เป็นวิธีขึงแบบด้ังเดิม โดยท่ีเส้นยืนจะถูกขึงผ่านคานปลายกี่  แล้วขึงวกกลับมา

ผ่านคานด้านบนของกี่  จากนั้นจึงน ามาผูกเป็นหางเปียไว้เหนือศีรษะคนทอ วิธีนี้ใช้กันมากในกี่พื้นบ้าน
ท่ัวไป  อย่างไรก็ตามขนาดของกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีขนาดไม่เท่ากัน การขึงด้วยวิธี
ธรรมดาเช่นนี้ ก็อาจส่งผลต่อการทอและคุณภาพผ้าบ้างก็เป็นได้ 
 

 

 
 
ภาพท่ี 2.21 การขึงเส้นยืนพาดบนกี่แบบผูกยึด 

 
 เนื่องจากเป็นวิธีท่ีง่าย เพราะหลังจากสืบเครือหรือสืบเส้นไหมยืนเสร็จก็สามารถน ามาขึงบนกี่ต่อ

ผ้าเข้ากับไม้ค าพั่น  โยงตะกอ โยงเขาและเท้าเหยียบ และปรับแต่งระดับเส้นยืนเล็กน้อย ก็เริ่มทอได้เลย 
แต่มีข้อเสีย คือ เส้นยืนจะมีโอกาสแผ่กระจายได้น้อย  เพราะเมื่อขึงยาวออกไปทางด้านหลังแผ่นเส้นยืนก็
จะค่อยเริ่มแคบลงๆ  ดังนั้นถ้าเป็นกี่ ท่ีมีความยาวจะดีกว่ากี่ ท่ีมีขนาดส้ัน เพราะเส้นยืนจะมีระยะแผ่
กระจายได้มากกว่า   เพราะถ้าเป็นกี่ส้ันมากก็จะยิ่งเกิดปัญหามุมขยายของเส้นยืนจะมีลักษณะมารวมกัน 
เป็นรูปสามเหล่ียม ท าให้เส้นยืนตึงไม่ค่อยเท่ากัน เนื่องจากเส้นยืนระหว่างริมผ้าท้ังสองด้านและกลางผืน
ผ้ามีมุมท่ีต่างกัน นอกจากนี้ เมื่อเวลาม้วนผ้าทุกครั้ง  ต้องแก้มัดเส้นยืนก่อน เมื่อพันหรือม้วนผ้าเข้าไม้ค า
พั่นเสร็จแล้วก็ต้องขึงและผูกเครือ (เส้นยืน) ใหม่ให้ตึงทุกครั้ง หากคนทอขาดความช านาญเส้นยืนจะเกิด
ความตึงหย่อนทันที (ริมตึงกว่าตรงกลาง) และถ้าค้นเครือมาไม่ดีด้วยแล้ว  ผลคือเกิดรอยต าหนิเส้นยืนท้ัง
เส้นยืนตึงและเส้นยืนหย่อน (ผ้าสะท้าน) ได้ง่าย  
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.22 การขึงเส้นยืนพาดวกกลับไปมาด้วยคาน
ท่ีเพิ่มพิเศษ 
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2.9 การขึงเส้นยืนพาดวกกลับไปมา บนคานที่เพิ่มพิเศษด้านบนของก่ี 
วิธีนี้ เส้นยืนจะถูกขึงอยู่บนคานท่ีเพิ่มพิเศษท่ีซ้อนกันหลายอันยู่ท่ีด้านบนของกี่  ด้านปลายสุดของ 

เส้นยืน จะใส่ไม้ไขว้ไว้  แล้วขึงวกกลับไปมาและผูกยึดไว้เหนือศรีษะ  เส้นยืนจะถูกจัดเรียงให้แผ่กระจาย
และ ตึงสม่ าเสมอ  การขึงตามวิธีนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้เส้นยืนถูกยืดออกไปให้ยาวคล้ายวิธีแรก แต่
เนื่องจากมีเนื้อท่ีจ ากัด คานแต่ละอันอาจสวมด้วยท่อพีวีซีขนาดใหญ่อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ล่ืน  ข้อดีคือเส้นไหม
ยืนเกิดความยืดหยุ่นท่ีดี  เส้นยืนมีการปรับความตึงท่ีดีท าให้เส้นยืนแต่ละเส้นตึงสม่ าเสมอดีกว่าการขึง
ระยะส้ันๆ และเส้นยืนอยู่ภายในร่มมีหลังคากันแดดกันฝนกันลมได้ดีโดยไม่ต้องม้วนเก็บหรือคล่ีออกบ่อยๆ
เหมือนวิธีแรก  กี่แบบนี้จะออกแบบให้ยาวกว่าปกติเพราะส่วนมากนอกจากทอผ้าธรรมดาแล้วยังใช้
ส าหรับทอผ้าท่ีมีจ านวนตะกอมากๆ เช่น การทอผ้ายกหรือผ้าขิดท่ีใช้จ านวนตะกอมากๆ  

  

 

 
ภาพท่ี 2.23 กระดานม้วนเส้นไหมยืนและ            
ขึงตามความยาวกี่ 

 
 

2.10 การม้วนเส้นยืนเข้าไม้กระดานหรือโครงเหล็ก  
การม้วนเส้นยืนกี่แบบพื้นบ้านมีหลายวิธี แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น 

1.  ค้นเครือเสร็จเรียบร้อยแล้วม้วนเข้ากระดานหรือโครงเหล็กทันที 
2.  ค้นเครือเสร็จแล้ว สืบเครือหูกแล้วม้วนเข้ากระดานหรือโครงเหล็กทันที 
3. ค้นเครือหูก (ไหมดิบ) เรียบร้อยแล้ว น าไปฟอก/ย้อม ภายหลังแล้วน าไปสืบเครือหูก แล้วม้วน

เข้ากระดานหรือโครงเหล็ก 
4. ค้นเครือเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ร้อยฟันหวี  แล้วม้วนเข้ากระดานหรือโครงเหล็ก และถอดฟันหวี

ออก  เป็นการขึงเส้นยืนบนกี่ท่ีใช้เนื้อที่น้อย  และการม้วนต้องใช้เนื้อที่ส าหรับขึงเส้น 
ยืนให้ยาวออกไปเท่าๆกับความยาวของเครือไหม  การม้วนมี 2 วิธี   วิธีแรกเมื่อค้นเส้นยืนเสร็จแล้วจะ
น ามาสืบก่อน แล้วจึงช่วยกันขึงและแผ่ให้เส้นยืนกระจายสม่ าเสมอและเรียงเส้นกันดี  และทอขัดเพื่อปรับ
เส้นยืนบางเส้นท่ียังหย่อนอยู่ให้ตึงสม่ าเสมอเท่ากันก่อน  จากนั้นจึงช่วยกันม้วนหรือพันเข้ากระดานหรือ
โครงเหล็ก  ท าให้เส้นยืนถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ    วิธีที่สองเมื่อค้นเครือเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่มี
การสืบ  แต่จะขึงและแผ่เส้นยืนให้ยาวออกไปเช่นเดียวกัน เมื่อจัดเส้นยืนให้กระจายเท่าๆกันดีแล้ว               
จึงช่วยกัน ม้วนเข้ากระดานหรือโครงเหล็ก  แต่วิธีนี้ผู้ทอต้องน าเส้นยืนเครือใหม่ไปเก็บตะกอใหม่ทุกครั้ง  

ตามวิธีนี้  เมื่อค้นเครือแบบ 2 ขาไจท่ีสอดท่อนเหล็กกลมไว้ด้านปลายเครือ 2 อัน และอยู่ใน
ลักษณะม้วนช่ัวคราวไว้ และได้สืบไว้เรียบร้อยแล้ว  ผู้ทอจะน าเครือไหมไปวางพักไว้ใกล้ๆจุดท่ีจะต้องการ
ขึงเครือหูกหรือบนกี่ โดยเริ่มข้ันตอนการม้วนดังนี้  
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1. แขวน (ตะกอ) เขา และแขวน ฟันหวี (ฟืม) ให้เรียบร้อยให้ได้ระดับเหมือนเริ่มทอจริง   
2. จัดไม้ไขว้หรือเชือกไขว้ให้เรียบร้อย วางหัวผ้าเข้ากับร่องของไม้ก าพั่นและใช้ไม้เรียวอัดจนแน่น

พร้อมท่ีจะทอได้โดยไม่หลุด  
3. ขณะท่ีรอยต่อจากการสืบยังอยู่ด้านนอก จะต้องค่อยๆ ขยับตะกอเพื่อเล่ือนให้รอยต่อมาอยู่

ทางด้านหน้าหรือด้านคนทอให้หมด 
4. คล่ีเครือไหมออกไปจนสุดความยาว   ควรมีคานรองเส้นยืนเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันเส้นยืน

หย่อน (ตกท้องช้าง) ไม้ไขว้ท่ีปลายเครือต้องแข็งแรง    
  5. ใช้คนนั่งเพื่อเพิ่มน้ าหนักบนกี่อย่างน้อย 2 คน เพื่อให้กี่อยู่กับท่ีขณะดึงเครือไหม หรือใช้
น้ าหนักอย่างอื่นแทนคนนั่งทับ หรือจะใช้วิธียึดกี่ไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ เพียงเพื่อให้กี่อยู่กับท่ี   
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.24 การม้วนเส้นไหมยืนส าหรับกี่แบบพื้นบ้าน 
 

6. ยึดปลายเครือด้วยท่อเหล็กหรือไม้เนื้อแข็งกลม  ดึงให้ตึงโดยใช้คนยึด หรือใช้วิธีปักหลักแล้วใช้
เชือกขึงและยึดให้ตึง 

7. ค่อยๆเฉล่ียหรือกระจายเส้นยืนให้สม่ าเสมอเท่ากันกับหน้าผ้า  
8. ตรวจเส้นยืนท่ีไขว้หรือขาด หากมีต้องจัดเรียงให้ตรงและต่อให้เรียบร้อย  
9. ขณะท่ีเส้นยืนก าลังถูกยึดตึงอยู่นั้น  ท่ีด้านคนทอ จะต้องทอขัดเพื่อให้เส้นยืนส่วนท่ีหย่อนถูก

ทอ ขัดจนกระท่ัง  เส้นยืนทุกเส้นมีความตึงสม่ าเสมอเท่ากันเท่าท่ีจะกระท าได้ 
10. การม้วนใช้  2 คน  เริ่มม้วนโดยวางท่อเหล็กปลายเครือทาบเข้ากับกระดานหรือโครงเหล็ก            

โดยม้วนทีละรอบให้เข้าท่ีก่อน  จากนั้นจึงค่อยๆม้วนทีละ 3 รอบแล้วดึงพร้อมกันครั้งหนึ่ง  การม้วนต้อง
รักษาความสมดุล  ไม่ม้วนแรงเกินไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะจะท าให้เส้นไหมถูกม้วนเข้ากระดานแบบเอียงๆ 
ดังนั้น ถ้ารู้สึกว่าก าลังจะม้วนเอียง ควรคลายออกก่อนและเริ่มม้วนใหม่จะดีกว่าการฝืนม้วนต่อไป มิเช่นนั้น
แล้วอาจแก้ไขให้เท่ากันไม่ได้เลย  ปฏิบั ติเช่นนี้กระท่ังม้วนครบความยาว ก็จะได้เส้นไหมท่ีมีความตึง
สม่ าเสมอตลอด ท้ังความยาว ผ้าจะไร้รอยต าหนิอันเกิดจากเส้นยืนตึงหย่อน (ผ้าสะท้าน) อีกท้ังยังสามารถ
ลดอัตราผ้าเสีย หัวเครือท้ายเครือได้เป็นอย่างดี 

กี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านมีหลายแบบต่าง ๆกันไปในแต่ละพื้นท่ี กระบวนการผลิตก็แตกต่างกัน            
การกางกี่หรือขึงเส้นยืน การโยงตะกอ โยงเขา) ก็แตกต่างกัน จึงยกตัวอย่างมาพอให้ได้ศึกษากัน เช่น          
การโยงตะกอ (เขา) แบบใช้ไม้คานหรือท่อพีวีซี 
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ภาพท่ี 2.25 การโยงตะกอ (โยงเขา) แบบใช้ไม้คานดีด 
 

การโยงตะกอ  (เขา) แบบใช้ไม้คานหรือท่อพีวีซี การโยงตะกอตามวิธีนี้  เป็นแบบดึงเส้นยืนลง
ล่างด้านเดียว เมื่อเวลาทอตะกอจะถูกดึงลงด้านล่าง เป็นการโยงตะกอท่ีใช้กันมาแต่ด้ังเดิม  บางทีใช้ไม้ไผ่
ล าเล็กๆ หรือไม่ก็เหลาไม้ไผ่ให้มีขนาดแบนแต่พอดีให้มีลักษณะคล้ายไม้คาน  ต่อมาดัดแปลงท่อพีวีซีเพราะ 
ถูกน ามาใช้แทนไม้เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถรับน้ าหนักได้สม่ าเสมอเท่ากันดีทุกอันในขณะทอ
ผ้า ท่อพีวีซีท่ีใช้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 ¼ นิ้ว  การโยงตะกอตามวิธีนี้  ตะกอจะถูกดึงลงด้านล่างเพียง
ด้านเดียวเพื่อให้  เส้นยืนเปิดเป็นช่อง  ส่วนตะกอใดท่ีไม่ต้อการดึงลงจะอยู่กับท่ี  ดังนั้นการโยงตะกอจึง
ต้องโยงให้สูงกว่าปกติ  โดยให้แนวเส้นยืนอยู่ค่อนข้างทางด้านบนของฟันหวี  
 
2.11 ฟันหวี    

ฟันหวี ภาษาถิ่นเรียกว่า “ ฟืม” มีลักษณะเป็นซี่เล็กๆ ติดต่อกันคล้ายหวี   มีขอบประกบอยู่ท่ี
ด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ซี่ฟันหวีมีความแข็งแรง  เดิมฟันหวีท าด้วยไม้ (bamboo reed)  ปัจจุบันมีท้ัง
ฟันหวีท่ีท าด้วยเหล็กธรรมดา (Iron reed) และฟันหวี เหล็กปลอดสนิม (stainless steel reed)  ฟันหวี
เป็นอุปกรณ์หลักของกี่ทอผ้าทุกประเภท และเป็นอุปกรณ์ท่ีบ่งช้ีถึงคุณภาพผ้า 

 

     
 

ภาพท่ี 2.26  ฟันหวีไม้ (รูปซ้าย) ฟันหวีเหล็ก (รูปขวา) 
 

ฟันหวีใช้ส าหรับกระทบเส้นพุ่งให้ชิดกันเป็นผืนผ้า  นับเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญของกี่ทอผ้า ดังนี้ 
1. ฟันหวีเป็นอุปกรณ์ควบคุมความกว้างของหน้าผ้า 
2. ฟันหวีเป็นอุปกรณ์ก าหนดความถ่ีห่างของเส้นด้ายยืนในหน้าผ้า 
3. ฟันหวีเป็นอุปกรณ์จัดเรียงเส้นด้ายยืนให้มีความสม่ าเสมอ 
4. ฟันหวีเป็นอุปกรณ์กระทบเส้นด้ายพุ่งให้ชิดแน่นเป็นผืนผ้า 
5. ฟันหวีเป็นแนวกัน้ให้กระสวยวิ่งเป็นทางตรง (กี่กระตุก) 
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ภาพท่ี 2.27 จ านวนช่องฟันหว/ี1หลบ  (รูปซ้าย) ฟันหวีเบอร์ 58 (รูปขวา) 
 
เบอร์ฟนัหวี    

การบอกความถ่ีห่างของฟันหวี มีหลายระบบ  แต่ท่ีนิยมใช้กันมากในบ้านเรามี 3 ระบบ คือ 
1. ระบบ “เบอร์” (ระบบสต็อกปอร์ต) เช่น ฟันหวีเบอร์ 58 หมายถึง “ฟันหวีท่ีมีความถ่ี 58 ช่อง

ต่อระยะ 2 นิ้ว” (ดังรูป) ส่วนมากช่างทอผ้าท่ีใช้กี่กระตุกหรือผลิตในเชิงพาณิชย์จะนิยมใช้ระบบนี้ 
2. ระบบ “เบอร์ฟันหวีทอผ้าไหม” เช่น ฟันหวีส าหรับทอผ้าไหมเบอร์ 2,000 เดิมหมายถึง          

“ฟันหวียาว 44 นิ้ว มีช่องฟันหวีท้ังหมด 2,000 ช่อง” หรือมีความถี่เทียบเท่ากับฟันหวี (ระบบสต็อก
ปอร์ต) เบอร์ 90.9 (2000/44x2)แต่ปัจจุบันช่างทอบ้านเราหมายถึงฟันหวีท่ีมีความยาว102 เซนติเมตร 
(40 นิ้ว) มีช่องฟันหวีท้ังหมด 2,000 ช่อง   

3. ระบบ “หลบ” หมายถึง “ฟันหวี 40 ช่องเท่ากับ 1 หลบ”  ดังนั้น จ านวนหลบจึงขึ้นอยู่กับฟัน
หวีท่ีใช้ส าหรับทอผ้าแต่ละชนิดท่ีมีความถ่ีและความกว้างไม่เท่ากัน เช่น เมื่อกล่าวถึงการทอผ้าซิ่น เช่น ฟัน
หวี ขนาด 35 หลบ ยาว 102 เซนติเมตร(40 นิ้ว) มีช่องฟันหวีท้ังหมด (40 x 35) 1,400 ช่อง หรือ ฟันหวี            
ขนาด 50 หลบ ยาว102 เซนติเมตร (40 นิ้ว) เท่ากัน จะมีช่องฟันหวี (40 x 50) 2,000 ช่อง  ผ้าซิ่นไหมท่ี
ใช้ฟันหวีขนาด 50 หลบจะมีเนื้อผ้าแน่นกว่าเพราะฟันหวียาวเท่ากันแต่มีช่องฟันหวีถี่กว่า แต่เมื่อกล่าวถึง
การทอผ้าหน้าแคบ เช่น ผ้าตีนจก จะใช้ฟันหวี ขนาด 7 หลบ มีช่องฟันหวี (40 x 7) 280 ช่อง แต่ถ้าใช้ฟัน
หวีขนาด  8 หลบ มีช่องฟันหวี (40 x 8) 320  ช่อง  ก็จะถี่กว่า ฟันหวีขนาด 7 หลบ อย่างไรก็ตาม ฟันหวี
ระบบ “หลบ”  ช่างทอผ้าแต่ละท้องถิ่นเข้าใจดีอยู่แล้ว 

  
ตะกอ  

ตะกอ ภาษาถิ่นเรียกว่า “เขา”  โดยปกติตะกอท่ีใช้ในเครื่องทอท่ัวไปจะท าด้วยเส้นลวดกลมหรือ
แบนขนาดเล็ก ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หรือท าด้วยเส้นด้ายส าเร็จรูป ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 
ตรงกลาง มีรูส าหรับร้อยเส้นด้ายยืน แต่การทอผ้าแบบหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะกี่กระตุกและกี่แบบ
พื้นบ้าน  เมื่อขึ้นเส้นด้ายยืนใหม่จะต้องเก็บตะกอใหม่ทุกครั้ง เรียกว่า “เก็บตะกอ” หรือ “เก็บเขา”  
ส าหรับกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านก็มีการเก็บตะกอเช่นเดียวกันแต่จะเก็บครั้งแรก ส่วนการขึ้นเส้นยืนครั้งต่อไป
จะใช้วิธีสืบ ภาษาถิ่นเรียก “สืบเครือหูก” ในกี่ทอผ้าลายขัดธรรมดาจะใช้ 2 ตะกอและผูกโยงอยู่กับไม้
ลูกกล้ิงและไม้เท้าเหยียบ ดังนั้นเมื่อตะกอหนึ่งดึงเส้นยืนให้เปิดสูงขึ้น อีกตะกอหนึ่งจะถูกดึงเส้นด้ายยืนให้
ต่ าลง ท าให้เส้นยืนเปิดเป็นช่องส าหรับสอดเส้นด้ายพุ่ง  เสร็จแล้วดึงตะกอท่ีอยู่ด้านบนให้ลงด้านล่าง  และ
ดึงตะกอท่ีอยู่ด้านล่างให้ข้ึนด้านบน  เพื่อสลับและขัดเส้นด้ายพุ่งไว้ จากนั้นจึงใช้ฟันหวีกระทบเส้นด้ายพุ่ง
ให้ชิดแน่นเป็นผืนผ้า   

58 ช่อง / 2 นิ้ว 40 ช่อง = 1 หลบ 
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2.12 กระสวย          
 กระสวยส าหรับทอผ้าแบบกี่กระตุก มีลักษณะยาว หัวท้ายแหลมคล้ายเรือ ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง           
ท่ีปลายกระสวยท้ังสองด้านมีโลหะปลายแหลม  ตัวกระสวยมีขนาดกว้าง 3.3 เซนติเมตร ความยาว           
33.5 เซนติเมตร  ความสูง 2.5 เซนติเมตร  ตรงกลางของกระสวยเจาะรูเป็นช่องยาว และมีแกนส าหรับ
บรรจุหลอดด้ายพุ่ง  ด้านข้างมีรูส าหรับร้อยเส้นด้ายพุ่งให้วิ่งผ่านออกมา 
  

    
 

ภาพท่ี 2.28 กระสวยพร้อมหลอดด้ายพุ่งส าหรับกี่กระตุก (รูปซ้าย) และหูกระสวย (รูปขวา) 
 

ในขณะท่ีกระสวยวิ่งไปมา  กระสวยจะถูกกระตุกออกจากซองกระสวยโดยมีหูกระสวยเป็นตัว
บังคับทิศทางให้วิ่งออกจากช่องกระสวยด้านหนึ่ง ผ่านช่องด้ายยืน ไปยังช่องกระสวยด้านตรงข้าม แล้ว
ปล่อยเส้นด้ายพุ่งไว้กลางผืนผ้า  เพื่อให้ขัดสานกับเส้นด้ายยืน 
 
2.13 หลอดด้ายพุ่ง             

หลอดด้ายพุ่ง ใช้ส าหรับพันหรือม้วนเส้นด้ายพุ่งท่ีได้มาจากการกรอ แต่เดิมท าด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็ก  
หรือสังกะสีม้วนกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร เวลากรอด้ายพุ่ง
จะใช้ไนกรอด้ายพุ่ง หรือมอเตอร์ขนาดเล็ก  ต่อมาใช้หลอดพลาสติกท่ีท าขึ้นให้มีลักษณะพิเศษ ข้อดีคือลด
การสูญเสียเส้นด้ายพุ่ง อีกท้ังสามารถกรอด้วยไนกรอด้ายพุ่ง มอเตอร์ หรือเครื่องจักรก็ได้    

 

     
 

ภาพท่ี 2.29 หลอดด้ายพุ่งท าด้วยไม้ (รูปซ้าย) หลอดด้ายพุ่งแบบพลาสติก (รูปขวา) 
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2.14 เพลาม้วนเส้นด้ายยืน          
 เพลาม้วนเส้นยืน ภาษาถิ่นเรียก “ หัวม้วน” หรือเรียก “ใบพัด” จะติดต้ังอยู่ท่ีด้านหลังสุดของกี่
ทอผ้า  ใช้ส าหรับม้วนเส้นยืนได้คราวละมากๆ   ท าด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงกลม  ท่ีปลายท้ังสองด้านมีใบพัด
และมีไม้ค้ าไว้ใช้คู่กันติดต้ังอยู่บนคาน  เพื่อรักษาความตึงของเส้นด้ายยืนขณะทอผ้า   และจะปลดไม้ค้ า
ออกเมื่อต้องการคลายเส้นด้ายยืนให้หย่อนออกมาในขณะท่ีต้องการจะม้วนผ้า   

                                        

   
 

ภาพท่ี 2.30 อุปกรณ์ด้านหลังของกี่ทอผ้า 
 
คานรองเส้นด้ายยืน  
 คานรองเส้นด้ายยืน  ติดต้ังยู่ท่ีด้านหลังของกี่ทอผ้าถัดเข้ามาด้านในของเพลาม้วนเส้น ด้ายยืน           
ท าหน้าท่ีรองรับเส้นด้ายยืนเพื่อขึงให้ได้แนวกับคานรองหน้าผ้า (breast beam) ซึ่งติดต้ังอยู่ด้านหน้าสุด                   
มีระดับต่ ากว่าคานรองเส้นด้ายยืนประมาณ 10 เซนติเมตร    
 
เพลาม้วนผ้า             
 เพลาม้วนผ้า ภาษาถิ่นเรียก “ไม้ค าพั่น”  ส าหรับใช้ม้วนผ้าท่ีทอได้ความยาวแล้วจึงเริ่มทอใหม่         
ท าด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงกลม ติดต้ังอยู่ใต้ไม้รองหน้าผ้า ท่ีปลายด้านขวาของไม้ม้วนผ้ามีรูส่ีเหล่ียมส าหรับใส่
ไม้ล่ิมคัดไว้  เพื่อขึงหรือปรับหน้าผ้าให้มีความตึงพอดีกับการทอ    
 
ไม้คะนัดแยกเส้นด้าย   
 ไม้คะนัดแยกเส้นด้าย  ท าด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร          
ยาวประมาณ 1.20 เซนติเมตร  ท าหน้าท่ีแยกเส้นด้ายให้ไขว้เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เมื่อเส้นด้ายขาด
หรือหลุดอยู่ข้างนอก ก็สามารถจัดเรียงเส้นด้ายเข้าท่ีเดิมได้ นอกจากนี้ไม้คะนัดยังช่วยให้การเปิดปิดของ
เส้นด้ายยืนขณะทอผ้ามีความตึงสม่ าเสมอ ปัจจุบันอาจใช้ท่ออลูมิเนียมแทน 

คานรองเส้นด้ายยืน 

ม้วนเส้นด้ายยืน 

ไม้ค้ าเพลาม้วนเส้นยืน 

ไม้คะนัดแยกเส้นด้าย 
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ไม้ข้อเสือ           
 ไม้ข้อเสือ บางทีเรียกไม้เท้าแขน ใช้ส าหรับยึดขารางกระสวย  เพื่อสร้างแรงสมดุลในขณะกระทบ
ผ้า ไม่ให้เอียงข้างใดข้างหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุให้หน้าผ้าเอียง โดยปกติมาตรฐานของไม้ข้อเสืออันต้ัง  ท่ี
ด้านบนจะมีขนาดโตกว่าด้านล่างเพื่อให้เกิดน้ าหนักถ่วง เวลากระทบฟันหวีท าให้เบาแรง  ดังนั้นการติดต้ัง
จึงต้องท ามุมให้เหมาะสม 
 

             
 

ภาพท่ี 2.31 อุปกรณ์ด้านหน้าของกี่ทอผ้า 
 
รางกระสวย             
 รางกระสวย  ปกติท าด้วยไม้เนื้อแข็ง  ท่ีพื้นของรางกระสวยกว้าง 4 เซนติเมตร  มีลักษณะลาด
เอียงท ามุมกับฟันหวีประมาณ 15 องศา   เพื่อใช้เป็นทางวิ่งของกระสวยจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง  
กระสวยจะวิ่งกลับไปมาด้วยความเร็วท่ีขึ้นอยู่กับการกระตุกของคนทอ  โดยมีฟันหวีเป็นแนวกั้น  ราง
กระสวยจะมีขารางสองข้างแขวนอยู่บนคานกี่ เพื่อให้แกว่งไปมาได้ไนขณะกระทบผ้า  ด้านบนสุดของราง
กระสวยมีคันกระตุกและเชือกเช่ือมโยงมาท่ีหูกระสวยท้ังสองด้าน  ท่ีปลายรางกระสวยท้ังสองด้านจะมี
ซองไม้ส าหรับพักกระสวย กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 38 เซนติเมตร  ภายในซองกระสวยมีร่องส าหรับใส่หู
กระสวยให้มีระยะเคล่ือนไปมาได้ เมื่อเวลาคนทอกระตุกเชือกจากคันกระตุก  หูกระสวยจะเป็นตัวส่ง
กระสวยให้วิ่งออกจากซองไปด้านตรงข้าม  
 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.32 ไม้เท้าเหยียบแบบ 4 ตะกอ 
 

ไม้ผังค้ าหน้าผ้า 

 

ตะกอ 

รางกระสวยและฟันหว ี

ขารางกระสวย 

ไม้ข้อเสือ 
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ไม้เท้าเหยียบ 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีอยู่ด้านล่างสุดของกี่ทอผ้า จ านวนไม้เท้าเหยียบจะเท่ากันกับจ านวนตะกอ ท่ีด้าน
ปลายของไม้เท้าเหยียบมีไม้กั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้เท้าเหยียบส่ายไปมาหรือเบียดติดกันในขณะทอผ้า
หลายตะกอด้วยความเร็ว  มีเชือกโยงไปท่ีด้านล่างของตับตะกอแต่ละอัน  ใช้ส าหรับเหยียบให้ตะกอขึ้น
และลงสลับกันขณะทอผ้า การทอผ้าลายขัดธรรมดาจะใช้ไม้เท้าเหยียบแบบ 2 เท้าเหยียบ  กรณีทอผ้าย
กดอกท่ีใช้ตะกอต้ังแต่ 3 ตะกอขึ้นไป  จ านวนไม้เท้าเหยียบจะเพิ่มขึ้นเมื่อจ านวนตะกอเพิ่มข้ึนอาจมากถึง 
8 ตะกอในรายท่ีช่างทอมีความช านาญมาก    
   
ไม้ลูกกลิ้งส าหรับโยงตะกอ 

ไม้ลูกกล้ิงใช้ส าหรับโยงเชือกหรืออาจใช้ผ้าท่ีเย็บพับเป็นสายพานส าหรับโยงตะกอ เมื่อเวลาทอผ้า
จะเหยียบไม้เท้าเหยียบให้ตะกอขึ้นและลงสลับกัน ไม้ลูกกล้ิงจะหมุนตามจังหวะของตะกอท่ีขึ้นและลง  
การทอผ้าลายขัดธรรมดาจะใช้ไม้ลูกกล้ิงจ านวน  1 อัน  กรณีการทอผ้ายกดอกต้ังแต่ 4 ตะกอขึ้นไป 
จ านวนลูกกล้ิงจะใช้เพิ่มขึ้น 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.33 ไม้ตะขอส าหรับร้อยเส้นยืน 
เข้าฟันหวี 

 
ไม้ตะขอร้อยเส้นยืนเข้าฟันหวี         
 ไม้ตะขอส าหรับร้อยเส้นยืนเข้าฟันหวีอาจท าด้วยไม้ไผ่เหลาแบน  หรือท าด้วยโลหะบาง หรือเรียก 
“ไม้ฟัก” ใช้ส าหรับสอดเข้าช่องฟันหวีเพื่อรับเส้นด้ายยืนในขั้นตอนร้อยฟันหวี เพื่อหวีและม้วนเส้นยืน 
หรือใช้รับเส้นยืนเมื่อเมื่อมีเส้นด้ายยืนขาดขณะทอผ้า ป้องกันไม่ให้ช่องฟันหวีช ารุดอันเนื่องมาจากการร้อย
เส้นยืนเข้าช่องฟันหวีแบบผิดวิธี เช่นใช้หัวแม่มือดันช่องฟันหวี เพื่อร้อยเส้นด้ายยืนเข้ามา เป็นต้น   
 
ไม้คะนัดเหลี่ยม           
 ไม้คะนัดเหล่ียม ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง ล่ืน  มีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร                      
ยาว 1.20 เมตร ใช้ส าหรับเป็นไม้ยึดเส้นด้ายยืนเพื่อม้วนเข้าเพลาม้วนเส้นด้ายยืน และใช้ส าหรับมัดตะกอ
ให้คงท่ี มีความแข็งแรงเมื่อถูกดึงขึ้นและดึงลง 
 
ไม้เรียว            
 ไม้เรียว ท าด้วยไม้ไผ่เหลากลม ล่ืน  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาว 1.20 เมตร  
ด้านหนึ่งเหลาปลายแหลม  ใช้คู่กับไม้คะนัดเหล่ียมส าหรับเก็บตะกอ  หรือใช้ส าหรับเริ่มพันผ้าเข้าไม้ม้วน 
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ไม้คะนัดกลม           
 ไม้คะนัดกลม ท าด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงกลม ล่ืน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.5 เซนติเมตร          
ยาว 1.20 เมตร  ใช้ส าหรับท าเป็นไม้แยกเส้นยืนให้เรียงเส้นกันอย่างเป็นระเบียบ   เมื่อเส้นด้ายขาดหาย
จะหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ส าหรับเป็นไม้แยกตะกอในกรณีท่ีเส้นยืนถี่มาก ๆ  เพราะจะท าให้เส้นยืน
และตะกอไม่เบียดและเสียดสีกันเองในขณะทอผ้า  จึงท าให้ทอเบาแรง  เล่ือนตะกอง่าย และลดอัตราการ
ขาดของเส้นยืนในขณะทอผ้า 
 
ไม้ผังค้ าหน้าผ้า           
 ปกติท าด้วยไม้เนื้อแข็ง  มีขนาดเท่าไม้คะนัดเหล่ียม มี 2 ส่วน  ส่วนหนึ่งท าด้วยไม้ไผ่เหลาแบน
ด้านหัวฝังเข็มหมุดหรือเหล็กปลายแหลมขนาดเล็ก อีกด้านหนึ่งของไม้คะนัดเหล่ียมฝังเข็มหมุดหรือเหล็ก
ปลายแหลมขนาดเล็กเช่นกัน  ท้ังสองส่วนประกอบเข้าด้วยกันให้มีการโค้งงอได้พอดีกับหน้าผ้า เพื่อใช้ค้ า
หน้าผ้า ไม่ให้หดแคบกว่าหน้าผ้าในหน้าฟันหวี  ท าให้กระทบฟันหวีได้ดีขึ้น 

 
2.15 การกรอด้ายยืน   

การกรอด้ายยืน คือ การม้วนเส้นด้ายยืนเข้าหลอด  ปกติเส้นด้ายท่ีใช้ในการทอผ้าด้วยกี่ทอมือ                         
มีลักษณะเป็นเข็ดหรือไจ (hank or skein) เป็นส่วนใหญ่  ท าให้สะดวกในส่วนของ การต้ม ฟอก หรือย้อม
สี หรือลงแป้งเส้นด้าย ในระดับหัตถกรรม  อีกท้ังเส้นด้ายท่ีย้อมสีส าเร็จภาพท่ีจ าหน่ายในท้องตลาด
ส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นลักษณะเข็ดหรือไจเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการสะดวกในการย้อมสีด้วยตนเอง  แต่ไม่
สะดวกส าหรับการท่ีจะน าไปใช้ในขั้นตอนต่อๆไป (ปัจจุบันเริ่มมีการใช้เส้นด้ายย้อมสีจากโรงงานท่ีกรอ
เสร็จแล้ว) การกรอจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปล่ียนลักษณะของเส้นด้ายท่ีอยู่ในรูปแบบของเข็ดหรือไจ มา
ม้วนให้ตึงและเรียงเข้าหลอดไว้ตามจ านวนหรือความยาวท่ีต้องการ  เรียกว่า “กรอด้าย” ภาษาถิ่นเรียก 
“กวักด้าย” ท้ังนี้เมื่อเส้นด้ายถูกกรอเข้าหลอดอย่างเพียงพอและได้ขนาดท่ีเหมาะสมแล้วจึงท าให้สะดวก
ต่อการน าไปใช้ในขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนโดยเฉพาะ  การเดินด้าย (ค้นเครือ) อุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับการ
กรอด้ายในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน เช่น  ไนกรอด้ายหรือหลามีรูปแบบต่างๆ อาจท าด้วยวงล้อไม้
ไผ่ ล้อจักยาน อัก  กระป๋อง หลอดพีวีซีขนาดใหญ่ มะกวัก  ตลอดจนการดัดแปลงมอเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
มาช่วยในการใช้กรอด้ายยืน และรวมถึงเครื่องกรอด้ายยืนขนาดใหญ่ท่ีกรอได้ครั้งละหลายๆหลอด อาจใช้
มอเตอร์ไม่เกิน 5 แรงม้า แต่ท่ีจะกล่าวต่อไปนี้จะจะหมายถึงเฉพาะการกรอด้ายยืนโดยใช้ไนกรอด้ายท่ีใช้
กันโดยท่ัวไป ซึ่งมีอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันดังนี้   

1. ไนกรอด้าย (หลา) พร้อมแกนกรอหลอด 
2. ระวิงพร้อมขาต้ัง (กง)        
3. หลอดด้ายยืน (หลอดพีวีซี) 
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ภาพท่ี 2.34 ไนกรอด้ายยืนแบบวงล้อไม้ 
 
วิธีกรอด้ายยืน 

เตรียมไนกรอด้ายพร้อมระวิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แกนหลอดสวมกับหลอดได้อย่างพอดีไม่
คับและหลวมเกินไป หลอดด้ายปกตินิยมใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 7/16 นิ้ว (3หุนครึ่ง)                    
ยาวประมาณ 7 นิ้ว   
  เตรียมเส้นด้ายฝ้ายหรือไหมซึ่งมีลักษณะเป็นไจ  คล้องเข้ากับวงแขนทั้งสองข้างแล้วกระตุกเพื่อให้
เส้นด้ายเหยียดและกระจายจากกัน จากนั้นคล้องไจด้ายเข้ากับระวิงพร้อมกับจัดเส้นด้ายให้กระจายเป็น
แผ่นบางๆโดยรอบระวิง  ระวิงต้องมีขนาดพอดีกับเส้นรอบวงของไจด้าย และให้สามารถแผ่หรือขยายไจ
ด้ายให้กระจายจนมีลักษณะแบนราบ  เด็ดเส้นด้ายค่ันไจ (ไพ) ซึ่งมีปลายด้ายผูกอยู่ท้ังสองด้าน  ให้เลือก
เอาปลายด้ายของเส้นด้ายท่ีอยู่ด้านบนสุดมาพันเข้ากับหลอดด้าย ส่วนปลายด้ายอีกเส้นหนึ่งท่ีเหลืออยู่
ด้านล่างให้ผูกติดไว้กับเชือกระวิง (เก็บไว้ใช้ส ารองกรณีกรณีเส้นด้ายขาดและหาเงื่อนต่อไมได้) ปกติเมื่อ
กรอด้ายจะนิยมให้ระวิงหมุนตามทิศทางของเข็มนาฬิกา  ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าปลายด้ายท่ีก าลังจะกรอ
เข้าหลอดนั้นไหลออกราบล่ืนดีโดยไม่มีการติดพันกับเส้นด้ายใกล้เคียง  หากมีการติดพันต้องจัดเรียงให้
เรียบร้อย  เมื่อเห็นว่าเส้นด้ายเรียงเส้นกันดีไม่ติดหรือไขว้กันจึงเริ่มกรอเข้าหลอด 
 

 
 

ภาพท่ี 2.35 วิธีกรอส าหรับเดินด้ายยืน (รูปซ้าย) วิธีกรอส าหรับรวมเส้น (รูปขวา) 
 

เนื่องจากหลอดด้ายยืนเมื่อน าไปใช้เดินด้ายจะถูกวางในแนวต้ังและหมุนตลอดเวลา การกรอ
เส้นด้ายยืนเข้าหลอดจึงมีลักษณะพิเศษตรงท่ีต้องกรอเส้นด้ายตรงด้านหัวและท้ายหลอดเพื่อเป็นแนวกั้น    
ไว้ก่อน  (แสดงดังรูปซ้าย) โดยเว้นหัวท้ายหลอดไว้ด้านละประมาณครึ่งนิ้ว แล้วจึงกรอเติมตรงกลางให้เต็ม
ตามล าดับ  โดยกรอหลอดด้ายให้มีขนาดพอดีไม่ใหญ่ เกินไปและให้มีมุมลาดเอียงอย่างเหมะสม                    
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(ดังรูปแสดง) เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นด้ายยืนหลุดลุ่ยออกจากหลอดได้ง่ายท้ังก่อนน าไปใช้และในขณะเดิน
ด้าย   

กรณีกรอด้ายส าหรับน าไปใช้ในขั้นตอนอื่นแต่ใช้ไนและหลอดด้ายยืนแบบเดียวกัน เช่น การกรอ
เพื่อรวมเส้นส าหรับน าไปเข้าเกลียว หรือ เพื่อทอผ้าแบบ 2 เส้นหรือ 4 เส้น หรือมากกว่า  การกรอเพื่อ
รวมเส้นไปใช้ส าหรับควบเส้นเป็นเส้นด้ายหางกระรอก เป็นต้น  วิธีกรอจะแตกต่างกับการกรอด้ายยืน  
เพราะระหว่างกรอหลอดเพื่อรวมเส้นด้าย  หลอดด้ายจะถูกต้ังขึ้นและเส้นด้ายจะไหลออกตามแนวต้ัง  
การกรอเส้นด้ายเข้าหลอดจึงควรต้ังต้นเพียงด้านเดียว  แล้วจึงกรอให้เต็มในลักษณะกรวยซ้อนกรวยคล้าย
กรอหลอดด้ายพุ่ง   
 

     
 

ภาพท่ี 2.36 เครื่องกรอแบบใช้หลอดธรรมดา (รูปซ้าย) เครื่องจักรกรอใช้หลอดพลาสติก (รูปขวา) 
 
ปัจจุบันความต้องการบริโภคผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น  ท าให้ผู้ผลิตบางรายผลิตไม่ทันหากใช้วิธีกรอด้าย

ด้วยมือธรรม ดังนั้นเพื่อช่วยให้การกรอด้ายได้เร็วและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้ผลิตจึงได้มีการประยุกต์โดย
การน ามอเตอร์ไฟฟ้ามาดัดแปลงเป็นเครื่องกรอแบบต่างๆ  หรือซื้อเครื่องกรอขนาดใหญ่จากโรงงานท่ีสา
มาถกรอหลอดแบบพีวีซีธรรมดา (รูปซ้าย) และเครื่องจักรกรอด้ายท่ีใช้หลอดพลาสติกท่ีกรอได้ครั้งละ
หลายๆหลอด (รูปขวา) แต่ท้ังนี้ควรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แรงม้า ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีการทอผ้าท้ังแบบ
หัตถกรรมและการทอผ้าแบบหัตถอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป    

 
การเดินด้ายส าหรับก่ีกระตุก   

การเดินด้าย  เป็นขั้นตอนการเตรียมด้ายยืนท่ีส าคัญเพื่อจัดรูปโครงตามความยาวของผ้า ท้ังท่ีเป็น
เส้นด้ายจากใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม  หรือเส้นด้ายใยประดิษฐ์ หรือเส้นด้ายใยผสม การเดินด้ายมีช่ือ
เรียกแตกต่างกันตามภาษาถิ่น เช่น  ค้นเครือหูก โว้นเครือหูก  จูงไหม สาวไหม เป็นต้น  วิธีเดินด้ายและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเดินด้ายก็มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามสภาพการผลิตของแต่ละท้องถิ่น อาจ
จ าแนกการเดินด้ายได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การเดินด้ายส าหรับกี่กระตุก และการเดินด้ายส าหรับกี่
แบบพื้นบ้านการเดินด้ายมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ก าหนดความยาวของเส้นด้ายยืนท่ีต้องการทอ 
2. ก าหนดจ านวนเส้นด้ายยืนท้ังหมดในหน้าผ้า 
3. เป็นการจัดเรียงเส้นด้ายยืนให้เรียงเส้นกันอย่างเป็นระเบียบตามรูปโครงของผ้า 
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4. เป็นการก าหนดสีของเส้นด้ายยืน เช่น ลายผ้าขาวม้า ลายผ้าซิ่น ลายราชวัตร  หรือสลับสีด้าย
ยืนทุกๆ 1 เส้น  เช่น ผ้าลายเกล็ดเต่า หรือสลับสีต่างๆได้ตามความต้องการ 

ด้ายยืนทุกเส้นท่ีเดินครบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรวมเข้าด้วยกันเป็นเส้นขนาดใหญ่  เพื่อเตรียมร้อย
ฟันหวีและหวี/ม้วนต่อไปส าหรับการทอด้วยกี่กระตุก   ผู้ผลิตบางรายอาจใช้วิธีน าไปสืบเช่นเดียวกันกับวิธี
สืบของการทอด้วยกี่พื้นบ้าน   

 
อุปกรณ์ที่ใช้เดินด้ายส าหรับก่ีกระตุก คือ 

1. ราวส าหรับต้ังหลอดด้าย (warp creel) 
2. ม้าเดินด้าย (warping frame)  ยาว 5  เมตร 
3. กระบอกจูงไหม 
4. เชือกค่ันจ านวนเท่ียวที่หลักไขว้เส้นด้าย (ขาไจ) 
5. ไม้เรียวส าหรับค่ันหัวท้าย 
6. ภาชนะส าหรับใส่เส้นด้ายยืนท่ีเดินเสร็จแล้ว เช่น  ถุงพลาสติก  กาละมังใหญ่  

 

       
 

ภาพท่ี 2.37 ราวตั้งหลอดเส้นยืน(รูปซ้าย) ม้าเดินด้าย (รูปขวา) 
 

  ส าหรับช่างทอผ้าท่ีเดินด้ายอยู่เป็นประจ า ก็อาจใช้ประสบการของตนเองด้วยความช านิช านาญ 
โดยปกติการเดินด้ายตามวิธีนี้เป็นท่ีนิยมใช้กันท่ัวไป เหมาะส าหรับทอผ้าท่ีมีความยาว  แต่ส าหรับผู้เริ่มเดิน
ด้ายใหม่  การค านวณก็เพื่อช่วยให้ทราบว่า ต้องเดินด้ายจ านวนกี่เท่ียว จึงจะได้จ านวนเส้นด้ายยืนครบ
ตามความกว้างของหน้าผ้า และความยาวท่ีต้องการ ส าหรับการเดินด้ายสีเดียวใช้สูตรดังนี้ คือ 
    จ านวนเท่ียว  =       หน้าผ้ากว้าง (นิ้ว) x  จ านวนช่องฟนัหวี/ นิ้ว  +  จ านวนช่องฟันหวีริมผ้า 2 ข้าง                                                      
                                                                จ านวนหลอดด้ายยืน 
 
ตัวอย่าง  เช่น ต้องการทอผ้าหน้ากว้า 40 นิ้ว ใช้ฟันหวีเบอร์ 60  (1 นิ้วมี 30ช่อง)  ร้อยเส้นยืนเข้าฟันหวี          
ช่องละ 2 เส้น  เส้นยืนริมผ้าข้างละ 6 ช่อง (2 ข้าง = 12 ช่อง)  สมมุติต้ังหลอดเดินด้ายครั้งละ 50 หลอด 
จะต้องเดินด้ายท้ังหมดกี่เท่ียว จึงจะได้ความยาวและจ านวนเส้นยืนครบตามหน้าผ้า 
วิธีท า          40  x  30 + 12        
              50 
                      =  24.24   เท่ียว   
ต้องเดินด้ายท้ังหมดจ านวน   25   เท่ียว  เท่ียวสุดท้ายเดิน 24 หลอด 
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วิธีเดินด้ายส าหรับก่ีกระตุก 
น าเส้นด้าย (ฝ้าย/ไหม) ท่ีกรอเข้าหลอดด้ายยืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีปริมาณเพียงพอส าหรับ

ความกว้างและความยาว ซึ่งตามปกติจะก าหนดไว้แล้ว  เช่น  ใช้เส้นด้ายเบอร์ 40/2 หนัก 9 กิโลกรัม            
ใช้ฟันหวีเบอร์ 60 กว้าง 40 นิ้ว  ขึ้นเส้นยืนได้ยาว 100 เมตร หรือใช้เส้นด้ายเมอร์เซอไรส์ เบอร์ 60/2 
หนัก 6 กิโลกรัม ใช้ฟันหวีเบอร์ 60 ขึ้นเส้นยืนได้ยาว 100 เมตร หรือใช้เส้นไหมขนาด 20/22 ควบ 3 หนัก 
1 กิโลกรัมใช้ฟันหวีขนาด 50 หลบ หรือเบอร์ 2,000 กว้าง 103 เซนติเมตร  ขึ้นเส้นยืนได้ยาว 30 เมตร 
เป็นต้น 

เริ่มดึงปลายด้ายทุกเส้นออกจากหลอดมารวมกันและผูกไว้ท่ีหลักเริ่มต้น ค านวณไว้ล่วงหน้าว่า
ต้องคล้องกี่หลัก  จูงเส้นด้ายด้วยไม้กระบอกท่ีมีความล่ืนหรือท่อพีวีซี ด้วยขนาดท่ีเหมาะสม  น าเส้นด้าย
พันเข้ากับหลักไปมาท้ังสองด้านตามท่ีก าหนดไว้จบครบความยาวท่ีต้องการ  ก่อนถึงหลักหลักคะนัด  
(หลักไขว้เส้นยืน) ซึ่งเป็นหลักสุดท้ายจะต้องจับเส้นยืนไขว้เข้ากับนิ้วหัวแม่มือทีละเส้น เรียกว่า              
“จับคะนัด” “ไขว้เส้นยืน” หรือ  “จับขาไจ”  ส าหรับเท่ียวแรกต้องเว้นเส้นด้ายไว้ส าหรับจับเส้นด้ายคู่
ส าหรับริมผ้าก่อน (ปกติจับไขว้อย่างน้อย 6 คู่) แล้วถ่ายเส้นด้ายท่ีไขว้จนครบทุกเส้นแล้วในหัวแม่มือเข้าใน
ไม้จูงเส้นด้าย พร้อมกับจัดเส้นด้ายให้เรียงเส้นกันและตึงสม่ าเสมอ แล้วจูงเส้นด้ายต่อไปจนถึงหลักคะนัด                      
(หลักไขว้เส้นยืน) ถ่ายเส้นด้ายจากไม้จูงเส้นด้ายโดยสวมเส้นด้ายท่ีไขว้กันอย่างดีแล้วเข้าพอดีกับหลัก            
คะนัด พร้อมกับใช้เชือกค่ันเท่ียวไว้ จากนั้นจูงเส้นด้ายวกกลับมาตามเส้นทางเดิมจนมาบรรจบท่ีหลัก
เริ่มต้น จึงเริ่มนับได้เป็นเท่ียวท่ี 1 และท าต่อไปจนครบจ านวนเท่ียว การเดินด้ายในแต่ละเท่ียวควรใช้           
ไม้เรียววางพาดไว้ท้ังสองด้านเพื่อเป็นท่ีสังเกตไม่ให้พันข้ามหลักและยังช่วยให้เส้นไหมไม่พันหรือย้อนขึ้น
ย้อนลง หรือไขว้กันมากตรงช่วงท่ีเส้นไหมพันหลัก ทุกครั้งท่ีสวมเส้นไหมเข้ากับหลักคะนัด (ขาไจ) ต้องค่ัน
จ านวนเท่ียวด้วยเชือกท่ีเตรียมไว้ทุกครั้ง (ดังรูปแสดง) การเดินด้ายตามวิธีนี้  ด้าย 1 หลอดจะได้เส้นยืน           
2 เส้น หรือเท่ากับได้เส้นยืน/1 ช่องฟันหวี ) เพราะใช้วิธีเดินไปกลับเส้นด้ายจึงทบเป็นเส้นคู่  ส่วนการเดิน
ด้ายเท่ียวสุดท้ายเมื่อจับไขว้คะนัด  ให้จับเส้นด้ายริมผ้าก่อนแล้วจึงจับไขว้ทีละเส้น  เมื่อเดินด้ายครบจะได้
เส้นด้ายท่ีเป็นส่วนกลางผืนผ้า (ไขว้ทุก 1 เส้น) และได้เส้นด้ายส่วนท่ีเป็นริมผ้าซึ่งถูกให้ไขว้ 2 เส้นส าหรับ
เป็นเส้นด้ายริมผ้า อยู่ท้ังสองด้าน  

 

 
 

ภาพท่ี 2.38 เชือกค่ันจ านวนเท่ียวที่หลักไขว้เส้นด้าย (รูปซ้าย)  การเก็บด้ายยืนท่ีเดินเสร็จแล้ว              
(รูปขวา) 
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ระหว่างการเดินด้ายควรให้เส้นด้ายหมุนออกจากหลอดในทิศทางเดียวกันด้วยความตึงสม่ าเสมอ  
และควรท าให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว  ไม่ควรท้ิงไว้และท าต่อในวันรุ่งขึ้นจะท าให้ความตึงของเส้นด้ายไม่
เท่ากัน ก่อนน าด้ายออกจากม้าเดินด้ายควรตรวจสอบจ านวนเส้นด้ายค่ันเท่ียวท่ีหลักไขว้เส้นด้ายอีกครั้ง  
ด้ายยืนท่ีเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเก็บออกจากม้าเดินด้ายด้วยวิธีจับลูกโซ่ หรือใส่ในภาชนะ  เพื่อรอ
ขั้นตอนการร้อยฟันหวีต่อไป  กรณีท่ีเป็นกี่แบบพื้นบ้านก็อาจใช้วิธีนี้ได้ด้วยเช่นกัน  แล้วน าไปม้วนเข้า
กระดานหรือน าไปสืบก็สามารถท าได้     

 
ข้อดีของการเดินด้าย (ค้นเครือ)ตามวิธีนี้ 

1. ได้ด้ายยืนยาวมากกว่า  200 เมตร 
2. เส้นด้ายตึงสม่ าเสมอ 
3. โอกาสท่ีเส้นด้ายยืนพันหรือไขว้กันมนี้อย 
4. เหมาะส าหรับทอผ้าจ านวนมาก 
5. ประหยัดเวลาและลดต้นทุน 

 
ข้อเสียของการเดินด้ายตามวิธีนี้ 

1. ไม่เหมาะส าหรับเดินด้ายยืนจ านวนส้ันๆ 
2. ใช้เนื้อที่ในการวางอุปกรณ์มาก 
3. ต้องใช้ความช านาญ 

 
การร้อยฟันหวี 
 การร้อยฟันหวี มีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเส้นยืนท่ีเดินด้าย (ค้นเครือ) เสร็จเรียบร้อยแล้วมาร้อยเข้า            
ฟันหวี (เข้าฟืม) กรณีฝ้ายหรือ เส้นไหมท่ีมีความยาวมากๆ จะถูกเตรียมอยู่ในภาชนะ เช่น กาละมังขนาด
ใหญ่  หรือถักเปียแบบหลวมๆเตรียมอยู่ในถุงพลาสติก  อุปกรณ์ส าหรับการร้อยฟันหวี คือ 

1. ม้าก็อปป้ีหรือม้ากดเส้นด้าย  
2. หลักคู่มีขาต้ังส าหรับคล้องเส้นด้ายยืน   
3. ฟันหว ี(ฟืม) 
4. เชือกส าหรับร้อยบ่วงเส้นด้ายยืน 
5. ตะขอหรือไม้ฟักเส้นด้าย 
6. ม้านั่งท่ีเหมาะสมส าหรับคนส่งและคนรับเส้นด้าย 

 
วิธีร้อยฟันหวี 

น าเส้นยืนฝ้ายหรือไหมท่ีผ่านการเดินด้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผ่านเข้าช่องม้าก็อปปี้หรือม้ากด
เส้นด้าย  แล้วดึงออกมาให้มีระยะพอดีกับการร้อยฟันหวีหรือประมาณ  3 เมตร  แล้วกดเส้นยืนให้อยู่กับท่ี
ด้วยน้ าหนักท่ีพอดีเพื่อป้องกันเส้นยืนไม่ให้ไหลล่ืนออกมาขณะร้อยฟันหวี  ขั้นตอนนี้ต้องใช่ช่าง 2 คน           
คือคนส่งเส้นด้ายและคนรับเส้นด้าย  สวมด้านหัวของเส้นยืนเข้ากับหลักร้อยฟันหวีท้ังสองหลักตามทิศทาง
ท่ีเส้นยืนไขว้กันเป็นสองส่วน  ซึ่งได้มาจากการจับเส้นยืนไขว้เข้าหลักในขณะเดินด้าย จัดเส้นยืนให้มีความ
ยาวพอดีกับระยะส่งเส้นด้าย  เพื่อให้ผู้รับเส้นด้ายใช้ตะขอรับเส้นยืนร้อยผ่านเข้าช่องฟันหวีได้สะดวกและ
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พอดี ผู้ส่งเส้นยืนต้องจัดเส้นด้ายให้เรียงเส้นให้เรียบร้อย พร้อมกับดึงเส้นยืนให้ตึงและยกส่วนท่ีอยู่ใกล้ตัว
ให้สูงขึ้นเป็นมุมประมาณ 45 องศา  ลักษณะเช่นนี้จะท าให้เส้นด้ายยืนท่ีอยู่ด้านล่างสุดตกลงมาทีละคู่           
ท าให้ผู้ส่งเส้นด้ายสามารถจับได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องขณะส่งเส้นด้าย   ผู้ส่งเส้นด้ายจะต้องนั่งสูงกว่า
ผู้รับเส้นด้ายซึ่งเป็นระยะความสูงท่ีเหมาะสมพอดีในขณะรับและส่งเส้นด้าย 
 ผู้ท าหน้าท่ีรับเส้นด้ายหรือผู้ร้อยเส้นด้ายยืนเข้าฟันหวี  ต้องตรวจฟันหวีว่ามีสภาพดีเหมาะกับการ
ใช้งานต่อไปหรือไม่   ถ้าซี่ฟันหวีช ารุดควรเปล่ียนใหม่  ความยาวและเบอร์ฟันหวีมีขนาดตรงกับจ านวน
เส้นด้ายยืนท่ีเตรียมไว้หรือไม่ หากฟันหวีช ารุดหรือมีขนาดไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ต้องจัดการเปล่ียนใหม่ให้
ถูกต้อง   ฟันหวีจะถูกแขวนไว้ด้วยบ่วงเชือกท่ีสามารถปรับระยะของฟันหวีให้สูงหรือต่ าได้พอดีกับการรับ
เส้นยืน และจะเริ่มร้อยฟันหวีจากช่องด้านล่างขึ้นมาทางด้านบน  กรณีท่ีฟันหวียาวกว่าความกว้างของหน้า
ผ้า ควรเว้นระยะหัวท้ายให้เหลือไว้ด้านละเท่าๆกัน  และเริ่มร้อยฟันหวีดังนี้ 
 

   

ภาพท่ี 2.39 การร้อยฟันหวี  
(รูปซ้าย)   
เส้นยืนท่ีร้อยเข้าฟันหวีเสร็จแล้ว 
(รูปขวา) 
 

 
   1.  ผู้ร้อยจะเริ่มสอดไม้ตะขอหรือไม้ฟักด้วยมือขวา ผ่านช่องแรกของฟันหวี  ให้ปลายตะขอยื่น
ออกจากฟันหวีด้านตรงข้าม เพื่อให้ผู้ส่งเส้นด้ายมองเห็นได้   ในขณะเดียวกันก็ใช้เล็บหัวแม่มือด้านซ้าย         
จ้ีไว้ที่ฟันหวีช่องต่อไป เป็นการเตรียมพร้อม 
 2. ผู้ส่งเส้นด้าย จะจับเส้นด้ายท่ีจัดเรียงไว้ออกมาตามล าดับแล้วส่งเข้าท่ีปลายตะขอ ทันทีท่ีรับ
เส้นด้าย ผู้รับก็จะดึงผ่านช่องฟันหวีไปพักไว้ในไม้ตะขอก่อน เมื่อร้อยได้จ านวนมากประมาณ 2-3 นิ้ว ก็จะ
ตรวจดูความถูกต้องก่อนเสมอ  ว่ามีการร้อยเส้นด้ายเข้าช่องฟันหวีซ้ าหรือร้อยข้ามบ้างหรือไม่ ถ้ามีการ
ร้อยซ้ าหรือร้อยข้ามจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนโดยการดึงออกแล้วร้อยใหม่ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วจึงถ่าย
เส้นด้ายยืนท่ีพักอยู่ในไม้ตะขอ ออกไปร้อยเก็บไว้ในเชือกท่ีเตรียมไว้แทน   

3. การร้อยเส้นด้ายเข้าฟันหวีจะด าเนินต่อไปจนกระท่ังร้อยครบจ านวนเส้นยืนและได้ความกว้าง
ตามท่ีต้องการ  เส้นด้ายยืนทุกเส้นท่ีร้อยเข้าฟันหวีเรียบร้อยแล้วจะพักอยู่ในเชือกท่ีด้านหน้าของฟันหวี
อย่างเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันเส้นด้ายหลุดออกจากฟันหวี  และสะดวกในการท างานขั้นตอนต่อไป ได้แก่
การม้วน 
 โดยปกติ การร้อยเส้นยืนเข้าฟันหวีจะร้อยเข้าช่องละ 2 เส้น ยกเว้นริมผ้า ท่ีต้องร้อยเข้าฟันหวี
ช่องละ 4 เส้น ( 2 คู่)  ประมาณ 6 ช่อง เท่าๆกันท้ัง 2 ด้าน  หรือมากกว่าตามความเหมาะสม  
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2.16 การม้วนเส้นยืนส าหรับก่ีกระตุก 
 การม้วนเส้นด้ายยืนเข้าเพลาม้วนเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ บางทีเรียก “เข้าหัวม้วน” ปกติขั้นตอนนี้ 
จะท าต่อเนื่องจากการร้อยฟันหวี   ด้วยเหตุนี้เส้นยืนท่ีร้อยเข้าฟันหวีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มักจะเตรียมอยู่
ในม้าก็อปปี้หรือม้ากดเส้นด้ายอยู่ก่อนแล้ว  และเตรียมอยู่ในหลักร้อยฟันหวีท่ีร้อยเส้นยืนเรียบร้อยแล้ว  
กรณีท่ีไม่ได้ม้วนเส้นยืนอย่างต่อเนื่อง  เส้นยืนท่ีร้อยฟันหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจเตรียมอยู่ข้างนอก           
(ดังรูป)และเมื่อถึงเวลาจะม้วนจึงน ามาเข้าม้าก็อปป้ี  อุปกรณ์ท่ีต้องจัดเตรียมส าหรับม้วนเส้นยืน มีดังนี้ 

1. ม้าก็อปป้ีหรือม้ากดเส้นด้าย 
2. ม้าม้วนเส้นยืน (อาจติดมอเตอร์) 
3. เพลาม้วนเส้นยืน  
4. ไม้คะนัดแบนส าหรับหวีด้าย (ไม้ดาบ) 
5. ขนเม่นหรือภาชนะปลายแหลมส าหรับเขี่ยหรือแกะเส้นด้าย 
6. ไม้คะนัดเหล่ียม 
7. ไม้รองเส้นยืน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.40 ม้าม้วนเส้นยืน (รูปซ้าย) ม้าก็อปป้ีหรือม้ากดเส้นด้าย (รูปขวา) 
 

ก่อนเริ่มม้วนเส้นยืน จะต้องตรวจความเรียบร้อยของม้าม้วนเส้นยืนและม้าก็อปปี้ว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ ตรวจดูเพลาม้วนเส้นยืน เช่น ตะปูท่ีกั้นเส้นยืนมีอยู่ครบในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ 
ความกว้างระหว่างตะปูท่ีกั้นเส้นด้ายยืนท้ังสองข้างมีความเหมาะสมพอดีกับความกว้างของเส้นยืนท่ีร้อย
อยู่ในฟันหวีหรือไม่  โดยปกติจะนิยมให้แคบกว่าหน้าผ้าประมาณ ครึ่งนิ้ว ถ้ายังไม่พอดีควรตอกตะปูกั้น
เส้นยืนใหม่และดัดหัวตะปูให้งอพ้นแนวเส้นยืนอย่างเหมาะสม  และหากเป็นไปได้ควรใช้ตะปูชนิดปลอด
สนิม   

 
2.17 วิธีม้วนเส้นด้ายยืน 
 1.  ท่ีม้ากดเส้นด้าย  ให้ลดแรงกดลงเล็กน้อยพอให้สามารถเล่ือนเส้นยืนให้ไหลออกมาได้ด้วยแรง
ดึง กรณีท่ีเส้นด้ายยืนยังคล้องอยู่ในหลักร้อยฟันหวี   เล่ือนหลักร้อยฟันหวีอันด้านนอกให้ใกล้ๆกับฟันหวี  
แล้วดึงเชือกร้อยเส้นยืนให้ตึง  ขณะเดียวกันเส้นยืนจะถูกเปิดเป็นช่องพอประมาณ  ใช้ไม้คะนัดแบนใหญ่
สอดเข้าไปในช่องเส้นด้ายยืนแทนเชือกท่ีร้อยเส้นยืนต้ังแต่แรกนั้น  พร้อมกับดึงหลักร้อยฟันหวีอันนอก
ออกจากฐานมาวางไว้ด้านนอก  จัดเส้นยืนให้ตึงและเป็นระเบียบตลอดความกว้าง 
 2. เล่ือนฟันหวีเข้าไปชิดกับหลักร้อยฟันหวีอันท่ีสอง  เมื่อดึงเส้นด้ายยืนพร้อมกันจนตึง  จะท าให้
เส้นด้ายยืนบริเวณหน้าฟันหวีเปิดเป็นช่องอีกครั้งหนึ่ง  ใช้ไม้คะนัดแบนอันท่ีสองสอดไปตามช่องเส้นยืน
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ดังกล่าว  พร้อมกับจับฟันหวีและไม้คะนัดแบนท้ังสองอันมารวมไว้ในมือเดียวกัน  ส่วนหลักร้อยฟันหวีท่ี
เหลือให้ถอดออกจากแท่นท่ีต้ัง  ใช้เชือกร้อยหัวท้ายของไม้คะนัดท้ังสองอันให้มีระยะห่างกันพอสมควร
แล้วผูกไว้  ป้องกันไม้คะนัดแบบหลุดออกจากช่องท่ีไขว้ไว้ 
 3. จับไม้คะนัดแบนพร้อมกันท้ังสองอันดึงแผ่นเส้นด้ายยืนมาพาดไว้บนเพลาม้วนเส้นยืน (เพลา
ม้วนเส้นยืนอยู่ในลักษณะล็อคไว้ไม่ให้หมุน)   
 4. จัดเรียงเส้นด้ายยืนให้กระจายอย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับเล่ือนฟันหวีให้ห่างออกไปประมาณ
สัก 12 นิ้ว ขณะท่ีม้าม้วนยังไม่ได้วางคานรองเส้นยืน 
 5. จับไม้คะนัดแบนอันนอกสุดให้ต้ังขึ้น(ด้านคนม้วน)  แล้วใช้ไม้คะนัดเหล่ียม สอดเข้าไปตลอด
ช่องด้ายยืน  ซึ่งเป็นด้านหัวของด้ายยืนพร้อมกับกดให้แนบติดกับเพลาม้วนซึ่งมีตะปูขนาดเล็กตอกกั้นไม้
คะนัดเหล่ียมให้เกิดความแข็งแรงไว้อีกทีหนึ่ง  ไม้คะนัดเหล่ียมอันนี้จะท าหน้าท่ียึดเส้นยืนให้ติดแนบกับ
เพลาม้วน พร้อมกับหมุนเพลาให้ม้วนเส้นยืนเข้ามาเล็กน้อย  ขณะเดียวกันให้กลับไปปรับแรงกดท่ีกระดาน
กดเส้นเส้นยืนในม้าก็อปป้ี ให้มีน้ าหนักกดอย่างพอดี  
 6. ค่อยๆเล่ือนไม้คะนัดแบนใหญ่ออกไปให้ห่างจากเพลาม้วนเส้นยืนประมาณ 1 เมตร แล้วจึงเริ่ม
ม้วนประมาณ 2-3 รอบ  เพื่อปรับความตึงของเส้นยืนให้เข้าท่ีและปรับเส้นยืนให้ตึงเรียบสม่ าเสมอ   
 7. ประกอบคานรองเส้นยืนเข้าท่ีเดิม พร้อมกับวางไม้รองเส้นยืนให้ยึดแน่นอยู่บนคานรองเส้นยืน 
(เป็นไม้ท่ีใช้ควบคุมความถี่ให้สม่ าเสมอและควบคุมความกว้างให้ม้วนได้เท่ากันตลอดความยาว) บนคาน
รองเส้นยืน   
 8. เล่ือนฟันหวีพร้อมไม้คะนัดออกไปจนห่างสุดเท่าท่ีจะห่างได้  ถ้าเส้นด้ายติดจะใช้ขนเม่นหรือ
ภาชนะปลายแหลมแกะเส้นด้ายหรือกรีดเส้นด้ายให้กระจายจากกัน ท าให้เล่ือนฟันหวีง่ายขึ้น จากนั้นให้
ม้วนเข้าเพลาม้วน ระหว่างม้วนเส้นยืนอาจม้วนเพียงคนเดียว หากใช้สองคนก็จะท าให้ม้วนได้เร็วขึ้น 
ตลอดเวลาท่ีม้วนเส้นยืนจะต้องรักษาความตึงและเรียบสม่ าเสมอ ซึ่งเมื่อใช้มือกดจะรู้สึกได้ถึงการม้วนด้วย
ความตึงอย่างเพียงพอหรือไม่  ริมท้ังสองด้านต้องเรียบเสมอเท่ากันกับเส้นยืนตรงกลาง  หากเส้นด้ายริม
ผ้าตกหรือสูงชันขึ้นจะส่งผลให้ริมผ้าเสียในขณะทอผ้า 
 9. เมื่อหวีจนสุดถึงปลายเส้นยืนหรือการม้วนระยะสุดท้าย  ต้องใช้ 2 คน โดยคนหนึ่งคอยช่วยจับ
ปลายด้ายยืนและแบ่งด้ายยืนออกเป็นสองส่วน ขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งจะเปิดกระดานกดเส้นด้าย เพื่อให้
ปลายเส้นด้ายยืนหลุดและไหลผ่านออกมาจากกระดานกดเส้นด้ายของม้าก็อปป้ี  
 

 
 

ภาพท่ี 2.41 การม้วนเส้นไหมยืน 
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 10. คนท่ีท าหน้าท่ียึดปลายเส้นยืนจะต้องยึดเส้นยืนให้ตึงสม่ าเสมอเท่ากันท้ังสองส่วน  อีกคนหนึ่ง
จะม้วนกระท่ังปลายด้ายยืนมาถึงระยะใกล้ๆ กับเพลาม้วนเส้นยืนมากท่ีสุด  ณ จุดสุดท้ายนี้  จะล็อคเพลา
ม้วนเส้นยืนให้อยู่กับท่ีก่อน  ท้ังสองคนจะช่วยกันหวีและจัดเรียงปลายเส้นด้ายยืนให้เรียบร้อยและม้วนเข้า
ไปจนสุด (กรณีม้วนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยหมุนก็อาจช่วยดึงท้ังสองคนได้ดังรูปแสดง) แล้วรวบฟันหวี
และไม้คะนัดรวมไว้ด้วยกัน  และใช้หางด้ายมัดรวมกันไว้ให้แน่น   เพื่อเตรียมเก็บตะกอบนม้าเก็บตะกอ
หรือบนกี่ทอผ้าต่อไป 

กรณีท่ีการม้วนเส้นยืนส าหรับกี่กระตุก  แต่ใช้ส าหรับน าไปเพื่อสืบเข้ากับเส้นด้ายยืนเก่า  ผู้ม้วน
จะดึงฟันหวีออก  พร้อมกับใช้ไม้เรียว 2 อันใส่แทนไม้คะนัดแบนใหญ่และมัดรวมกันไว้ ท้ังนี้  เนื่องจาก            
ผู้ทอไม่มีความประสงค์จะเก็บตะกอใหม่ 

 
ข้อดีของการม้วนเส้นยืนตามวิธีนี้ 

1. เหมาะส าหรับการทอผ้าท่ีมีความยาว 
2. เส้นยืนตึงเรียบสม่ าเสมอ 
3. ริมผ้าเรียบสม่ าเสมอ 
4. เนื้อผ้าเรียบสม่ าเสมอ 
5. รอยต าหนิท่ีเกิดจากเส้นด้ายยืนลดน้อยลง 
6. รอยต าหนิท่ีเกิดจากการทอลดน้อยลง 
7. ต้นทุนต่ า 

 
ข้อเสีย 

1. ไม่เหมาะส าหรับทอผ้าส้ันๆ 
2. ต้องใช้ความช านาญ 
3. ใช้อุปกรณ์และใช้บริเวณมาก 
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2.18  ผ้ายกเมืองนคร 
2.18.1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้ายกนคร 

2.18.1.1  ประวัติความเป็นมาของผ้ายกเมืองนคร 
ผ้ายกเมืองนคร เป็นผ้าพื้นเมือง เอกลักษณ์ของท้องถิ่นนครศรีธรรมราชวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่และขนบประเพณี เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้คิดค้นวัตถุท้ังเส้นไหม 
เส้นทอง เส้นฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ น ามาใช้ในการทอ เป็นเครื่องนุ่มห่มท่ีมีความงามทางวัฒนธรรม 
และสามารถประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ สืบทอดกันมาแต่โบราณ แล้วพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและ
ประโยช์นการใช้สอยเรื่อยมา 

ผ้ายกเมืองนคร เป็นผ้าท่ีได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้า
ช้ันดีเป็นที่ต้องการในหมู่ชนช้ันสูง จึงมีช่ือเสียงด้านฝีมือในการทอผ้ายกเป็นเลิศมาต้ังแต่ในอดีต เป็นท่ีรู้จัก
กันแพร่หลาย จนคนท่ัวไปกล่าวติดปากว่า ถ้าจะซื้อผ้าดีๆ จะต้องหาซื้อผ้ายกเมืองนครเอามาไว้ใน
ครอบครอง 
ดังตัวอย่างการร้องเพลง กล่อมเด็กว่า 

ไปเมืองคอนเหอ   ไปซื้อผ้าลายทองสลับ 
ซื้อมาท้ังพับ   สลับทองห่างห่าง 
หยิบนุ่งหยิบห่ม    ให้สมขุนนาง 
สลับทองห่าง ห่าง  ทุกหมู่ขุนนางนุ่งเหอ 
เพลงกล่อมเด็กบทนี้ยืนยันว่าท่ีเมืองนครศรีธรรมราชมีการทอเป็นล ่าเป็นสันกัน

มานานแล้ว เป็นผ้าทอมีคุณภาพดีเป็นท่ีต้องการโดยเฉพาะผ้ายกทอง 
การทอผ้ายกเมืองนครในเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองใกล้เคียงซึ่งเป็นเมือง

ในบังคับปกครองของนครศรีธรรมราชสันนิษฐานว่าคงจะมีการทอผ้ามาต้ังแต่ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์
แล้ว เนื่องจากตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) เป็นเมืองท่าสถานีการค้าท่ีส าคัญ  ศูนย์กลางการซื้อขาย
แลกเปล่ียนสินค้า ท้ังจีน อินเดีย และชาติต่างๆผ้าจากจีนและอินเดีย จึงเป็นสินค้าออกท่ีน ามาขายใน
คาบบสมุทรไทย จากการติดต่อค้าขายท าให้เกิดการเผยแพร่ถ่ายทอดทางศิลปวัฒนธรรม ชาวพื้นเมืองรับ
การถ่ายทอดความรู้วิธีการทอและการแต่งกายนุ่งผ้า ซึ่งมีร่องรอยสายใยสัมพันธ์ที่ปรากฏในรูปแบบของผ้า
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและจีน เป็นต้นเค้าของการทอผ้าพื้นบ้าน ซึ้งท าให้ชาว
พื้นเมืองรู้จักการทอผ้า ท้ังผ้าท้ังเรียบ และผ้ายกดอก ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุจีน กล่าวถึงผู้คน
ในอาณาจักรตามพรลิงค์ เวลาแต่งงานแต่งกายสวมใส่ผ้าทอยกดอก (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ 2552 : 67)ซึ่ง
การรับวัฒนธรรมการทอผ้านี้ ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุง เปล่ียนแปลงประสมประสาน ปรับรูปแบบ
ลักษณะการทอให้มีลักษณะเฉพาะของการทอผ้ายกเมืองนครโดยไม่ลอกเลียนแบบของอินเดียและจีนไป
ท้ังหมด 

ส่วนการทอผ้ายกดอกท่ีทอลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม เริ่มท ากันในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย กล่าวกันว่าชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขกเมืองไทรบุรี  เมื่อครั้ง
เมืองไทรบุรีคิดขบฎเจ้าเมืองนครธรรมราช ยกกองทัพไปปราบขบฎได้กวาดต้อนครอบครัวเชลยมาเป็น
จ านวนมากได้น าพวกช่างฝีมือปะปนมาหลายพวก แขกช่างทอผ้าเมืองไทรบุรีได้มาเป็นครูสอนคนนคร
ธรรมราชให้รู้จักการทอผ้ายก โดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้ให้การอุปถัมภ์ และส่งเสริมการทอผ้ายก
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เป็นอย่างมาก ท าใหห้การทอผ้ายกสมัยนั้นพัฒนาขึ้นกว่าสมัยก่อนๆมาก  โดยเกณฑ์ผู้หญิง บ่าวไพร่ 
ลูกหลานกรมการเมือง ตลอดจนชาวบ้านท่ีสนใจให้ฝึกหัดการทอผ้ายก 

ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการทอผ้ายกเมืองนคร น่าจะรับเอาวิธีการทอผ้ายกด
อกของชาวมลายูมาผสมผสานกับความรู้ด้ังเดิมประยุกต์เข้าลวดลายไทยและพัฒนากรรมวิธีการทอท่ี
สลับซับซ้อนด้วยความพิถีพิถัน ช่างทอผ้าท่ีมีความช านาญสูงได้ปรับปรุงบางส่ิงบางอย่างให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของตน ประกอบกับวัสดุท่ีน ามาทอเป็นทองท่ีสูงค่ามีราคา จึงถือได้ว่าเป็นผ้ายกเมืองนครเป็น
งานประณีตศิลป์ช้ันเย่ียม อันเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาอย่างหนึ่งของประเทศไทยในขณะนั้น  นับต้ังแต่รัชกาล
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยจนถึงรัชกาลพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคสมัยท่ีการปกครองบ้านเมืองเป็น
ปึกแผ่นและสภาพเศรษฐกิจดี ท าให้การจัดการภายในราชส านักมีความเรียบร้อย ส่งผลให้มีการ ท านุบ ารุง
ศิลปะในแขนงต่างๆ มีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปภัมภก เปิดโอกาสภายในราช
ส านักมีความเป็นอยู่ท่ีหรูหราปรากฏหลักฐานว่าผ้ายกเมืองนครเป็นท่ีต้องการอย่างมากของราชส านัก เป็น
ผ้าท่ีพระมหากษัตริย์พระราชประทานให้กับบุคคลส าคัญเจ้านาย และข้าราชบริพารช้ันสูงใช้สวมใส่เวลา
เข้าเฝ้า เพื่อแสดงสถานะของบุคคลและในสถานะผ้าท่ีคุณภาพดีมีความงดงามและราคาแพงจึงเป็นท่ีนิยม
แพร่หลายในหมู่ชนช้ันสูง เจ้านาย ขุนนาง ตลอดจนคหบดี ผู้มีทรัพย์ท้ังหลาย 

ปรากฏว่ าราชส านั กสยาม ได้มี หมาย เกณ ฑ์ ให้ ผู้ ส า เร็จราชการเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ทอผ้ายกส่งไปยังกรุงเทพฯอยู่บ่อยๆพร้อมท้ังยังได้ พระราชประทาน ทองค า เส้นไหม 
เส้นทอง และพระราชทรัพย์เป็นค่าแรงงานในการทอและซื้อไหมดิบจากจีน ท้ังนี้ก็เพราะมีพระประสงค์ท่ี
จะน าผ้ายกเมืองนครมาใช้เป็นพระภูษา ทรงและพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางข้า
ราชบริพาร ผู้ประกอบคุณงามความดี ผู้มีความรับผิดชอบในราชการ ดังหลักฐานจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 2 
เปล่าถึงในปี จ.ศ.1175 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ให้ขุนสวัสด์ิคุมเอาผ้ายกทองเกณฑ์เข้ามาส่งลาย
พื้นแดง 1 ผืนลายเจ็ดสีพื้นม่วง 1 ผืน ครบสองผืนตามเกณฑ์แล้วให้เบิกทองสองหีบใหญ่ ครั่งหนักหาบ
หนึ่งไปให้เจ้าพระยานครทอผ้ายก (วิเชียร์ ณ นคร 2542 : 4722) และดังข้อความในสารตราเจ้าพระยา
อรรคมหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.42 เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) 
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มาถึง ผู้ปกครองเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่า....ตอนพระราชประสงค์ผ้ายก

ทอง นุ่งดวงเกล็ดพิมเสน ฝีมือช่างเมืองนครส าหรับพระราชทานพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในศรี
ต่างกัร 24 ผืน..(ธีรพันธุ์  จันทร์เจริญ. 2546 : 104) ซึ่งหากสังเกตดูพระรูปเจ้านาย ท้ังฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 
ท่ีทรงฉายในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีหลายพระองศ์ทรงผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.43  เจ้าจอมสว่าง ในรัชกาลท่ี 5 ธิดาพระยานครศรีธรรมมราช (น้อยกลาง) 
 

ในวาระการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาอารยประเทศองศ์
พระมหากษัตริย์ทรงเอาความงามอันโดเด่นของผ้ายกเมืองนครมาใช้ประโยชน์เป็นส่ือสัมพันธ์ในการเช่ือม
สัมพันธไมตรีโดยพระราชทานผ้ายกเมืองนครแด่องศ์พระมุขหรือประมุขของประเทศนั้นๆเป็นเครื่องราช
บรรณาการกังในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานผ้ารวม
จ านวนถึง17 ช้ินมอบแด่แฟรงคลิน ปิแอร์ ( Frankin Pierce) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นของขวัญ
อันทรงคุณค่ายิ่งจากราชส านัก โดยเฉพาะผ้ายกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสน เป็นผืนท่ีมีความสวยงามเป็น
พิเศษทอด้วยเส้นทอง ( LISA Mcquail 1997 : 89 ) ปัจจุบันผ้าผืนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของสถาบันสมิโช
เนียนวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วรัชกาลท่ี  5 ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
นครศรีธรรมราชกับกรุงเทพ เป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นนักสืบเนื่องจากนโยบายการปกครองได้รวมอ านาจ
เข้าสู่ศูนย์กลางลิดรอนอ านาจหัวเมืองใหญ่รวมทั้งเมืองนครศรีธรรมราชด้วย 

ดังนั้นเมื่อทางราชส านักเกณฑ์ให้ทอผ้ายกเมืองนครส่งไปถวาย ตามธรรมเนียมท่ี
เคยปฎิบัติ 

พระยานครศรีธรรมราช ( หนูพร้อม ) ขัดเคืองนโยบายการปฏิรูปการปกครองท่ี
ลดอ านาจเจ้าเมืองลงจึงส่งผ้ายกเมืองนครท่ีมีคุณภาพไม่ดีต ่ากว่าท่ีเคยเป็นมาแต่ก่อนเข้าไปทูลถวาย ซึ่งยัง
ความขุ่นเคืองพระราชหฤทัยแก้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนัก  เมื่อมีความจ าเป็นท่ี
ต้องการใช้ผ้ายกคุณภาพดี 
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ภาพท่ี 2.44  เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรราช (หนูพร้อม) 
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช สมัย ร.5 

 
ดังเช่นข่าวท่ีมีพระราชประสงค์ให้จัดหาส่ิงของต่างๆพืชพันธุ์เพาะปลูกท่ีอยู่ใน

บ้านเมือง และเครื่องมือประกอบการท ามาหากิน อาวุธส่ิงของ กระบวนการช่าง เพื่อจัดแสดงฉลองพระ
นครครบ 100 ปีในปี พศ. 2425 จึงทรงมีรับส่ังให้หาซื้อหรือแบ่งปันผ้ายกเมืองนครแต่ละครั้งเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชคนก่อนจากทายาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.45 การรับรองพวกขก 7  หัวเมืองถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง มณฑล นครศรีธรรมราช                 
ณ เมืองสงขลา 

 
ดังในความพระราชหัตถเลขาถึงพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ เมื่อวันจันทร์ขึ้น 4 ค่ า

เดือน 3 ปีมะเส็งตรีศกศักราช 1234 ตรงกับวันท่ี 23 มกราคมพุทธศักราช 2424 มีข้อความตอนหนึ่งว่า 
“...ถึงคุณสุรวงศ์ไวยวัฒน์ ด้วยฉันอยากได้ผ้ายกเมืองนครผ้ายกสงขลาและผ้าเช็ดปากยกสีต่างๆลายต่างๆ
ท้ังผ้านุ่งผ้าเช็ดปาก คิดว่าในรายการเกณฑ์เอศซฮิบิเชนก็คงจะมีมาบ้างแต่ก็คงจะเป็นอย่างเลวที่สุด จึงจะ
ได้ส่งมาถ้าจะส่ังให้ท าตามธรรมเนียมก็คงจะได้เลวเหมือนอย่างท่ีส่ังไปครั้งก่อน  ครั้งนี้อยากจะได้ผ้าท่ีดี
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จริงๆถ้าได้ผ้าแต่ละครั้งเจ้าพระยานครยิ่งดี ของท่ีลูกหลานเขาคงจะมีอยู่ด้วยกันทุกคนเธอจะช่วยคิดอ่าน
อย่างใดเป็นอย่างของซื้อของปันถึงจะแพงก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ดีอย่างเดียว ...” (ธรีพันธุ์ จันทร์เจริญ 2546 
:105 )สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดชได้เสร็จตรวจ
ราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ในปี พ.ศ.2427 ได้รับรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับผ้ายกเมืองนครว่า “ผ้านุ่งผ้าห่ม”ผ้า
นกไหม ผ้ายกทองไม่มีขายในตลาด เป็นของทอเฉพาะผู้ส่ังจะซื้อและเป็นผู้ท าในบ้านราชการเมืองกรมการ
ผู้หลักผู้ใหญ่ราคาส่ิงของในท้องตลาด ผ้าม่วงราคาผืนละ 5-6 เหรียญ ผ้าริ้ว ผ้าตา ผ้าพื้น ผืนละ6 ก้อน
หรือ 2 ย าไป หรือ 6 ต าลึง ผ้าขาวม้าไหมผืนละ 7 เหรียญ ผ้าขาวม้าด้วยกุลีละ 8-10 บาท ผ้าเช็ดปาก ผ้า
ขาวกุลีละ 4 บาท ผ้าโสร่งไหม ผืนละการผูกลาย ซึ่งเป็นลายท่ีซับซ้อนมากความลับในการทอผ้ายกเมือง
นครจึงถ่ายทอดให้ เฉพาะบุคคล เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง จัดต้ังมณฑลขึ้น อ านาจของเจ้าเมือง
นครศรีธรรมลดลง ไม่มีการเล้ียงบ่าวไพร่ไว้ในวังและครัวเรือนมากมายเหมือนครั้งก่อนนับแต่นั้นมาการทอ
ผ้ายกเมืองนครแบบอย่างผ้าช้ันดีดลดน้อยลง และเนื่องจากการทอผ้ายกเมืองนครมีความประณีตต้องใช้
เวลาในการทอนานมาก ไม่คุ้มกับรายได้ท่ีได้รับ ช่างทอผ้ายกจึงเปล่ียนไปประกอบอาชีพอื่น มีจ านวนน้อย
รายท่ีได้สืบทอดการทอผ้ายกเมืองนครสืบมาจนปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.46  ท่านผู้หญิงบดินทรเดชานุชิต (เลีบบ ณ นคร) 
 

ยืนผ้าท่ีเป็นผ้ายกเมืองนครโบราณของเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบันมีไม่มาก
นักหาดูได้ในพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารจังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช นอกจากนั้นล้วนแต่ช ารุดแล้วเป็น ส่วนใหญ่ จากการพิจารณาเนื้อผ้าและลวดลายยก
ดอกจะเห็นได้ว่า ผ้ายกเมืองนครสวยงาม มีความเป็นอัตลักษณ์ และเป็นแบบฉบับของช่างฝีมือช้ันสูงใน
ประเทศไทยอย่างแท้จริง 
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2.18.1.2 ลักษณะผ้ายก 
ผ้าทอพื้นเมือง จัดเป็นความงามทาวัฒนธรรม ด้วยวิธีการคิดค้นวัตถุน ามาใช้ใน

การทอเป็นเครื่อง นุ่มห่ม ท้ังเส้นทอง ใยไหม ใยฝ้าย น ามาทอประดิษฐ์เป็นลวดลาย จนกลายเป็น
วัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นสืบทอดภูมิปัญญามาต้ังแต่โบราณ  การทอผ้าพื้นเมืองของ
นครศรีธรรมราช มี 2 ลักษณะ คือ 

1. ผ้ายก เป็นกระบวนการทอลวดลายบนเนื้อผ้า โดยใช้การทอเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษ 
(Supplementary weft) เกิดเป็นลวดลายยกนูนขึ้นบนเนื้อผ้า วิธีการทอจะคัด

เส้นยืนขึ้นลงเป็นจังหวะท่ีแตกต่างกันตามลวดลายท่ีต้องการแล้วใช้เส้นพุ่งพิเศษสอดเข้าไป  หากมช้เส้น
ไหมทอเรียกว่าผ้ายกไหมถ้าใช้เส้นเงินหรือเส้นทองทอเรียกว่าผ้ายกเงินและผ้ายกทองผ้ายกเมืองนคร เป็น
ช่ือเฉพาะหมายถึงผ้าทอพื้นเมืองของวังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีทอสืบต่อกันมาแต่โบราณ ด้วยการทอยยก
เพิ่มลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ ท าให้เกิดลายนูนบนผืนผ้า มีลายเชิงผ้าเป็นกรวยเชิงช้ันเดียวหรือกรวยเชิง 

2 .ผ้าทอยกดอก ลักษณะของผ้าทอยกดอกใช้กรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายโดย
การยกตะกอแยกเส้นด้ายยืนขึ้นเป็นลวดลายเฉพาะไม่ได้เพิ่มเส้นด้ายยืนหรือเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป 
ลักษณะการทอใช้ตะกอร่วมท่ีออกแบบให้สามารถทอได้ท้ังลายขัดและลายยกดอกสลับกันไปในเนื้อผ้า  
การยกและข่มเส้นยืนในแนวหน้าผ้าท่ีแตกต่างกัน แล้วสอดเส้นพุ่งเข้าระหว่างช่องกลางเส้นยืน พุ่งข้าม
แยกจากโครงสร้างของผ้าลายขัด ท าให้เกิดเป็นลวดลายนูนขึ้นบนผืนผ้า สังเกตได้จากลายยกดอกจะแทรก
อยู่ในเนื้อผ้าลายขัดเกิดเป็นผ้ายกดอกท่ีมีลายขัดอยู่ในตัว ท าให้เนื้อผ้ามีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้
สวมใส่ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ทอผ้ายกดอกด้วยกี่กระตุก ท าให้ทอได้
เร็ว ผ้าจึงมีราคาถูก ท าให้ผู้บริโภคโดยท่ัวไปสามารถซื้อไปใช้ได้ 
 

2.18.1.3 ลวดลายของผ้ายกเมืองนคร 
ลวดลายท่ีปรากฏบนผ้าทอของไทยส่วนใหญ่มักเป็นลวดลายท่ีจดจ าและได้รับ

การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกท้ังยังเป็นลวดลายท่ีเกี่ยวข้องและพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ลวดลาย
เหล้านี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  โดยการลอกเลียนแบบอย่างไว้ท้ังลวดลายและ
กรรมวิธีในการทอผ้า ดังนั้นลวดลายของผ้าทอจึงเกิดจากฝีมือ และภูมิปัญญาของช่างทออย่างแท้จริงลาย
ผ้ายกเมืองนครท่ีทอกันมาแต่โบราณก็เช่นเดียวกัน เป็นลวดลายท่ีพบเห็นอยู่รอบตัวของช่างผ้าทอ ลายท่ี
นิยมทอผ้ายกเมืองนครมากท่สุดในอดีต คือลายจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้โดยเฉพาะลายอก
พิกุลมีรูปแบบต่างๆ หลายลักษณะ ซึ่งในสมัยก่อนต้นพิกุลนิยมปลูกกันมากในบริเวณวัด เพราะเป็นไม้่ม
ใหญ่ให้ร่มเงาและดอกมีกล่ินหอม ช่างทอผ้าคงได้อาศัยนั่งพักใต้ร่มไม้เมื่อไปท าบุญท่ีวัด ดอกพิกุลจึงถูก
น ามาใส่ในลวดลายของผ้ายก  ปัจจุบันต้นพิกุลก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในบริเวณช้ันในของวัดพระธาตุ
วรมหาวิหาร 

ลายหิ่งห้อยชมสวน เป็นอีกลายหนึ่งท่ีแสดงการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ี
สวยงามของช่างทอผ้าในยามค่ าคืน ช่างทอได้ออกแบบลายผ้าทอโดยพุ่งเส้นไหมทองหึ่งเส้นสลับกับการทอ
เส้นไหมสีตลอดท้องผ้า แทรกไหมทองสลับกัน ได้ช่วงจังหวะพอเหมาะสม ผ้ายกลายหิ่งห้อยชมสวนลายจะ
สวยงามเมื่อนุ่งทาบเข้ากับตัว ยามเคล่ือนไหวอริยาบถ เส้นทองจะส่งแสงวูบวาบราวกับแสงหิ่งห้อยท้ังฝูง
ออกมาชมสวนเกาะตามต้นไม้ท้ังต้น ความประทับใจในความงามของธรรมชาติรอบตัว ช่างทอผ้าจึง
รังสรรค์งานเป็นลวดลายบนผืนผ้ายก 
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ลายเกล็ดพิมเสน เป็นลายผ้ายกเมืองนครโบราณท่ีมีความสวยงามมากอีกลาย
หนึ่งนิยมทอเป็นลายอู่บริเวณท้องผ้า ลักษณะลวดลายเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก และท่ีพบอีกรูปแบบหนึ่ง
เป็นเกล็ดพิมเสน 

ผลึกรูปเพนขเจียรไน ในสมัยโบราณคนนิยมใช้พิมเสนเพราะมีกล่ินหอมใช้ผสม
เป็นยา่่มีประสิทธิภาพจึงหายากและมีราคาแพง ผ้ายกเมืองนครลายเกล็ดพิมเสนท่ีพบมีท้ังผ้ายกทองและ
ผ้ายกไหมส่วนลวดลายรูปทรงเรขาคณิตท่ีพบเห็นมากท่ีสุดได้แก่  ลายก้านแย่ง ซึ่งมักทอเฉพาะลายหรือ
ผสมกับลายดอกไม้ เช่น ลายพิกุลก้านแย่ง หรือทอผสมลายสัตว์ เช่น ลายแมงมุมก้านแย่ง เป็นต้น 

ลายท้องผ้า 
ท้องผ้าซึ่งเป็นส่วนกลางผืนผ้ายกเมืองนครโบราณ ลายท้องผ้าท่ีนิยมทอ 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มลายพันธุ์ไม้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

1.1 ลายดอกไม้ ได้แก่ ลายดอกพิกุล(ดอกลอย) ลายดอกพิกุลโบราณ 
ลายดอกพิกุลเถ่ือน ลายดอกพิกุลล้อม ลายดอพิกุลก้านแย่ง ลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก้ว ลายดอกมะลิ
ร่วง ลายดอกมะลิตูมก้านแย่ง ลายดอกไม้ ลายดอกไม้ประดิษฐ์ 

1.2 ลายต้นไม้ ได้แก่ ลายใบไม้ ลายตาย่านัด ลายหัวพลู ลายหัวพลู 
ลายเม็ดพริกไทยลายเครือเถา 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มลายสัตว์ ได้แก่ ลายม้า ลายห่างกระรอก ลายหิ่งห้อยชมสวน  
ลายแมงมุมก้านแย่ง 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่ทลายเรขาคณิต ได้แก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส           
ลายเกล็ดพิมเสนรูป 

เพชรเจียระไน ลายดอกเขมร ลายราชวัต ลายตาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่ 
ลายลูกแก้ว ลายลูกแก้วฝูง 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายไทยประยุกต์ ลายไทยประยุกต์ผสม 
ลายพิมพอง ลายก้านแย่ง ลายเครือเถา ลายประจ ายาม เป็นต้น 

ลายเชิงผ้า (ลายกรวยเชิง) 
เป็นลายส่วนล่างของผ้า หรืออยู่ริมผ้าตามท่ีพบมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กรวยเชิงซ้อนหลายชั้น พบในผ้ายกเมืองนคร ซึ่งเป็นผ้าส าหรับเจ้า
เมือง ขุนนางช้ันสูงและบรมวงศสนุวงศ์ นิยมทอด้วยเส้นทอง ลักษณะกรวยเชิงมีความละเอียดอ่อนช้อย 
ลวดลายหลายลักษณะประกอบกัน ริมผ้ามีลายขอบผ้า(สังเวียน) เป็นแนวยาวตลอดท้ังผืน กรวยเชิงส่วน
ใหญ่มีต้ังแต่ 2ช้ันและ 3 ช้ัน ซึ่งประกอบรวมกับลายประจ ายามก้ามปู ลายประจ ายามเกลียวใบเทศ ลาย
เครือเถา ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พื้นผ้ามีการทอสลับสีด้วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีต่างๆ 
เช่น สีแดงน้ าเงิน ม่วง ส้ม น้ าตาล ลายท้องผ้าพบท้ังผ้าพื้นและผ้ายกดอก เช่น ลายเกล็ดพิมเสน ลายดอก
พิกุล เป็นต้น 
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2. กรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด้วยเส้นทองหรือเส้นเงิน พบในผ้ายก
เมืองนครซึ่งเป็นผ้าส าหรับคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมือง ลักษณะกรวยเชิงส้ัน ทอค้ันด้วยลายประ
ยามก้านปู ลายประจ ายามเกลียวใบเทศ ไม่มีลายขอบผ้า ในส่วนของลายท้องผ้านิยมทอด้วยเส้นไหมเป็น
ลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายดอกเขมร ลายลูกแก้วฝูง เป็นต้น 

3. กรวยเชิงขนานกับริมผ้า ผ้ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็นผ้าส าหรับสามัญชน
ท่ัวไปใช้นุ่งลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว้ท่ีริมผ้าด้านใดด้านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงน าลายอื่นมาเป็น
ลายกรวยเชิง เพื่อให้สะดวกในการทอและการเก็บลายน้อยลงท าให้สามารถทอได้เร็วขึ้น ผ้าลักษณะนี้มีท้ัง
ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ายหรือทอผสมฝ้ายแกมไหม ท่ีพบจะเป็นผ้านุ่งส าหรับสตรี หรือใช้เป็นผ้านุ่งส าหรับ
เจ้านาคในพิธีอุปสมบท 

ลักษณะการใช้ผ้ายกเมืองนคร 
การแต่งกายของคนไทยสมัยโบราณใช้ก าหนดต าแหน่งและชนช้ันในสังคมมีแบบแผนการ

แต่งกายและการใช้ผ้าแตกต่างกันไปตามฐานันดรศักด์ิยศและต าแหน่งผ้ายกเมืองนครเข้ามามีบทบาทใน
ฐานะผ้าช้ันดีพระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าแก่ข้าราชบริพารประเภทของผ้าและคุณภาพของผ้าท่ี
พระราชทานจะแตกต่างกันตามบรรดาศักด์ิซึ่งส่วนมากจะเป็นผ้าไหมผู้ท่ีมีต าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาและ
เจ้าพระยานุ่งผ้ายกท้องผ้าลายดอกผู้มีบรรดาศักด์ิเป็นหลวงนั่งผ้ายกล่องจวนเป็นผ้าท้องสีพื้นไม่มีลายมี
กรวยเชิงหลายช้ันสตรีฝ่ายในเจ้านายผู้หญิงนุ่งผ้ายกมีกรวยเชิงช้ันเดียวซึ่งการใช้ผ้าแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงฐานะในทางสังคมใครมีฐานะอย่างไรสังเกตได้จากการใช้ผ้าเจ้านายและชนช้ันสูงจะใช้ผ้าไหม
เพราะเป็นผ้าพิเศษท่ีต้องใช้ฝีมือในการทอและการดูแลรักษามากชาวบ้านโดยท่ัวไปใช้ผ้าฝ้ายเพราะมี
ขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตไม่ซับซ้อนและไม่ต้องพิถีพิถันในการดูแลมากนักในนครศรีธรรมราชก็ 
เช่นเดียวกันส าหรับผ้ายกทองเป็นเครื่องนุ่งห่มเฉพาะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและข้าราการช้ันผู้ใหญ่ของ
เมืองหรือเจ้าพระยานครศรีธรรมราชส่งผ้ายกทองเข้าไปถวายในราชส านักและถวายเจ้านายในเมืองหลวง
รวมทั้งจัดหาให้คหบดีข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราชนุ่งผ้าสัมมะรสในพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาซึ่งเป็นผ้ายก
สีขาวกรวยเชิงเป็นทองส่วนเจ้านายผู้หญิงนุ่งผ้ายกจีบเวลาออกรับแขกเมืองหรือไปร่วมพิธีท าบุญท่ีวัดอยู่
เป็นประจ าส่วนผ้ายกธรรมดาใช้กันท่ัวไปซึ่งมักจะใช้ในพิธีแต่งงานนุ่งไปวัดหรืองานมงคลอื่นๆเช่นงานบวช
นาคและงานโกนจุกผู้หญิงมักจะนุ่งผ้ายกดอกหน้านางผู้ชายนุ่งผ้าหางกระรอก 

ในสังคมไทยสมัยโบราณในโอกาสท่ีต้องแต่งตัวหรูหราเป็นพิเศษดังเช่นงานแต่งงานผู้มี
ฐานะจะต้องนุ่งผ้ายกทองของเมืองนครศรีธรรมราชผ้ายกเมืองนครจึงจัดเป็นส่ิงสูงค่ามีราคาเกินฐานะของ
ราษฎรสามัญจะซื้อหามาใช้ได้ถือเป็นส่ิงท่ีสวยงามมีใช้เฉพาะกลุ่มชนช้ันสูงเท่านั้นจึงเป็นเสมือนส่ิงท่ีบ่ง
บอกฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคมของผู้เป็นเจ้าของดังใน“ วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนได้
กล่าวถึงผ้ายกเมืองนครตอนขุนช้างนุ่งผ้าแต่งตัวไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้พลายงามหรือขุนแผนซึ่งแต่งงาน
กับนางพิมพิลาไลยว่า 

คิดแล้วอาบน้ านุ่งผ้า   รายกทองของพระยาละครให้ 
ห่มส่านปักทองเย้ืองย่องไป  บ่าวไพร่ตามหลังสะพรั่งมา 
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เมื่อวัฒนธรรมการแต่งกายของตะวันตกเข้ามาพร้อมกับการค้ากับต่างประเทศสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 4 เริ่มปฏิรูปการแต่งกายตามแบบอย่างอารยประเทศต่อมาในสมัยพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ได้ออกพระราชบัญญัติการแต่งกายของข้าราชการพลเรือนให้นุ่งกางเกง
แบบสากลนิยมบทบาทของผ้ายกเมืองนครท่ีเคยใช้นุ่งห่มจึงลดลงหมดความส าคัญในหน้าท่ีใช้สอย 

2.18.1.4  เคร่ืองมือการทอผ้ายกเมืองนคร 
เคร่ืองทอผ้า ช่างทอผ้าในนครศรีธรรมราชปัจจุบันใช้เครื่องทอผ้าหรือกี่ทอผ้ามี

อยู ่2 ชนิดคือ 
1. เคร่ืองทอผ้าพื้นเมืองหรือก่ีกระทบ เป็นโครงส่ีเหล่ียมขนาดเล็กมี 4 เสาส่วน

ใหญ่ท าด้วยไม้เนื้อแข็งมีไม้พาดประกอบโครงกี่ทอผ้ารวมท้ังไม้กระดานส าหรับนั่งทอผ้าอุปกรณ์ประกอบ
เครื่องทอผ้ากีกระทบล้วนท าจากไม้ท้ังส้ินช่างทอผ้าจะวางกี่ทอผ้าไว้ใต้ถุนหรือต่อเพิงข้างบ้านเพื่อสะดวก
ในการทอยามว่างซึ่งจะพบท่ีกระทบในหมู่บ้านช่างทอผ้าดังเดิมเช่นบ้านมะม่วงตลอดบ้านหนองเข้อ าเภอ
พระพรหมร้านสิบสองนักษัตรบริเวณหลังสนามหน้าเมืองและมี จัดแสดงพื้นเมืองโบราณอยู่ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชปัจจุบัน
กลุ่มทอผ้าบางกลุ่มได้สร้างกี่ทอผ้าพื้นเมืองเลียนแบบของเดิมเพื่อใช้ในการทอผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.47  กี่กระทบ 
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ภาพท่ี 2.48  กี่กระทบ 
 

1. ฟีมหรือฟันหว ี    7. นัดใจหรือไม่คะนัด 
2. พันหรือไม้พนัผ้า     8. นัดสอดหรือไม้ดาบ 
3. ลูกพันหรือกระดานม้วนเส้นยนื    9. กระสวย 
4. เขาเหยียบหรือตะกอลายขัดพื้นผ้า   10. ลูกตุ้ง 
5. ตีนฟีมหรือไม้เหยียบตะกอ    11. ลูกกะหยก 
6. เขาดอกหรือตะกอลายยกดอก    12. หลอดด้ายพุ่ง 

 
2. เคร่ืองทอผ้าก่ีกระตุก เป็นโครงส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ท าด้วยเหล็กหรือไม้

โครงสร้างคล้ายกับท่ีกระทบแต่อุปกรณ์ประกอบแตกต่างกันเช่นรางกระสวยเชือกกระตุกกี่กระตุกพัฒนา
มาจากกพื้นเมืองท าให้ทอผ้าได้รวดเร็วขึ้นกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านท่ีพัฒนาขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือ
ทอผ้ากี่กระตุกทอผ้ายกดอกช่วงบนของท่ีมีสายโยงตะกอกับโครงบนและมีสายกระตุกเวลาทอช่วงล่างมี
เชือกโยงตะกอกับเท้าเหยียบเพื่อแยกเส้นด้ายยืนการทอกี่กระตุกท้ังสองมือและเท้าจะต้องสัมพันธ์กันเป็น
จังหวะกี่กระตุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.49  กี่กระทบ 
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1. รางกระสวย     6. ไม้เหยียบตะกอ 
2. ฟันหวีหรือฟีม    7. ไม้คะนัด 
3. ไม้ม้วนผ้า    8. กระสวย 
 4. เพลาหรือแกนม้วนด้าย   9. สายกระตุก 
5. ตะกอหรือเขา     10. สายโยงตะกอ 

 
รูปแบบของผ้ายกเมืองนคร 
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ของผ้ายกเมืองนครพบว่าลักษณะผ้ายกเมืองนครมี  4 

รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างในกระบวนการทอและการน าไปใช้งาน 
รูปแบบที่ 1. ลักษณะกรวยเชิงซ้อนหลายชั้นมีขอบผ้าล้อมรอบท้องผ้า 
ลักษณะการวางลายสองข้างเป็นลายกรวยเชิงหลายช้ันลวดลายไทยวิจิตรงดงามทอคันด้วย

ลายหน้ากระดานท าให้กรวยเชิงมีความยาวเห็นลวดลายเชิงผ้าสวยงามชัดเจนท้องผ้าทอยกเป็นลายดอก
ขนาดเล็กอย่างประณีตล้อมรอบด้วยช่อแทงลายท้ังส่ีด้านลักษณะแบบนี้มีความซับซ้อนในกระบวนการทอ
วัสดุท่ีใช้ทอเป็นเส้นไหมและเส้นทองด้วยวิธีการทอเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษซึ่งเป็นเส้นทองเข้าไปท าให้ลวดลาย
ดอกถูกยกขึ้นนูนเด่นสะดุดตาพื้นผ้าทอด้วยลายขัดมีหลายสีโดยใช้เทคนิคการมัดหมี่เส้นพุ่งและการย้อม
เส้นยืนเป็นช่วงผสมกันผืนผ้ามีความยาวประมาณ 3. 2 เมตร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
ภาพท่ี 2.50  กรวยเชิงซ้อนหลายช้ันมีขอบผ้าล้อมรอบท้องผ้า 
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รูปแบบที ่2. ลักษณะมีท้องผ้าและกรวยเชิงสองด้าน 
ลักษณะการวางลายผ้ามีเชิงผ้าสองข้างโดยไม่มีขอบผ้าท้องผ้าทอลวดลายยกดอกขนาดเล็ก

อย่างประณีตพื้นผ้าทอด้วยลายขัดลายเชิงผ้าท้ังสองข้างทอเป็นลายกรวยเชิงขนาดเล็กช้ันเดียวค่ันด้วยลาย
หน้ากระดานและช่อแทงลายขนาดเล็กนิยมทอด้วยเส้นทองผืนผ้ามีความยาวประมาณ 3. 5 เมตร 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.51  มีท้องผ้าและกรวยเชิงสองด้าน 
 

รูปแบบที ่3. ลักษณะทอยกดอกท้องผ้าประยุกต์ลายกรวยเชิงอยู่ริมผ้าข้างเดียว 
ลักษณะการทอยกดอกท้องผ้าประยุกต์ดัดแปลงลายบริเวณริมผ้าข้างเดียวให้มีลักษณะ

คล้ายลายกรวยเชิงรูปแบบการทอจะใช้ตะกอเดียวกันร่วมกับลายท้องผ้าเพื่อลดขั้นตอนในการเก็บตะกอ
ลายให้น้อยลงและทอได้รวดเร็วขึ้นโดยพื้นผ้าทอด้วยลายขัดแต่ละผืนความยาวประมาณ 2 เมตรมีการเย็บ
ตะเข็บข้างลักษณะเป็นถุงเหมาะแก่การน าไปใช้นุ่งแบบผ้าซิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.52  ทอยกดอกท้องผ้าประยุกต์ลายกรวยเชิงอยู่ริมผ้าข้างเดียว 
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รูปแบบที ่4. ลักษณะแบบผสมผสาน 
ลักษณะการทอใช้เทคนิคพิเศษในโครงสร้างผ้าแตกต่างจากการทอพื้นผ้าด้วยลายขัดแบบ

ปกติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.53  ลักษณะแบบผสมผสาน 
 

ลักษณะของผ้ายกเมืองนคร 
การสังเคราะห์ผ้ายกเมืองนครจากผืนผ้าท้ัง 4 รูปแบบแยกคุณลักษณะได้ดังนี้ 
1. ลักษณะกรวยเชิงซ้อนหลายชั้นมีขอบผ้าล้อมรอบท้องผ้า   (รูปแบบท่ี 1)  

จัดเป็นผ้ายกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบค้นได้จ านวน 6 ผืน 
ผืนที่ 1. ผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสน (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
ลักษณะเป็นผ้ายกทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชหมายเลข 

357/2516 เป็นผ้าไหมทอยกดอกด้วยเส้นทองผืนผ้าขนาดกว้าง 82. 5 ซม. ยาว 306 ซม. ท้องผ้ากว้าง 
54 ซม. ยาว 170 ซม. กรวยเชิงยาว 68 ซม. ขอบผ้า (สังเวียน) กว้าง 12. 5 ซม. 

เส้นยืน  ใช้เส้นไหมหลายสีจากริมผ้าประกอบด้วยเส้นไหมสีแดงสีเหลืองเข้มและสีม่วง
เปลือกมังคุดตรงกลางใช้เส้นไหมสีแดงริมสองข้างลักษณะการวางสีเหมือนกันและได้สัดส่วน 

เส้นพุ่ง  ใช้เส้นไหมย้อมหลายสีในเส้นเดียวกันคือสีแดงสีน้ าตาลไหม้สีเหลืองทองสีฟ้าคราม
ในส่วนกรวยเชิงและลายหน้ากระดานส่วนท้องผ้าเป็นเส้นไหมสีแดงโดยใช้กรรมวิธีการมัดหมี่เส้นพุ่งเพื่อให้
ได้สีตรงกับช่วงลายของผ้าตามท่ีช่างทอออกแบบลวดลายไว้ 

เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นทองรีดแบนลักษณะควบเกลียวกับเส้นไหมส าหรับทอยกดอกในผืนผ้า 
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ภาพท่ี 2.54  ผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสน (ทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส) 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ลักษณะเป็นกรวยเชิง 3 ช้ันขนาดใหญ่แต่ละช้ันใหญ่เล็กลดหล่ันกันลงมาทาง 
ปลายเชิงผ้าทอยกดอกลายช่ออุบะบนพื้นสีแดงสีม่วงและสีเหลืองทองคันด้วยลายหน้า

กระดานเป็นลายประจ ายามลายดอกพุดตานลายประจ ายามเกลียวใบเทศลายประจ ายามสกุลช่าง
นครศรีธรรมราชลายรักร้อยปลายสุดทอเป็นลายกรวยเชิงประกอบขนาดเล็ก 

ลายขอบผ้า (สังเวียน) ลายหลักทอลายดอกพุดตานสกุลช่างนครศรีธรรมราชเป็นแนวยาว
ขนานริมผ้าตลอดท้ังผืนบนพื้นสีฟ้าอมม่วงทอขนาบสองข้างด้วยชุดลายประจ ายามเกลียวใบเทศบนพื้นสี
เหลืองคันด้วยลายรักร้อยลักษณะรูปสามเหล่ียมเรียงต่อเนื่องประดิษฐ์ลายให้คล้ายดอกรักร้อยเรียงเป็น
มาลัยบนพื้นสีเหลืองแดง 

ลายท้องผ้า ทอลายเกล็ดพิมเสนลักษณะทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดเล็กล้อมรอบด้วยลายแทง
ท้อง(ช่อแทงลาย) บนพื้นสีม่วงแดง 
 

ผืนที่ 2 ผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชรเจียระไน 
ลักษณะเป็นผ้ายกทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชหมายเลข 
352/2516 เป็นผ้าไหมทอยกดอกด้วยเส้นทองผืนผ้าขนาดกว้าง 94 ซม. ยาว 311 ซม. ท้อง

ผ้ากว้าง 69.5 ซม. ยาว 177 ซม. กรวยเชิงยาว 63 ซม. ขอบผ้ากว้าง 10 ซม. 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมหลายสีจากริมผ้าประกอบด้วยเส้นไหมสีแดงสีเหลืองทองสีม่วงเปลือก

มังคุดตรงกลางจากปลายเชิงผ้าถึงช่อแทงลายย้อมสีแดงในส่วนท้องผ้าย้อมเป็นสีเปลือกมังคุดสองข้าง
ลักษณะเหมือนกันและได้สัดส่วน 

เส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมส่วนกรวยเชิงและลายหน้ากระดานเป็นเส้นไหมย้อมด้วยกรรมวิธีการ
มัดหมี่มีสีเหมือนกับพื้นท่ี 1 ส่วนท้องผ้าเป็นเส้นไหมสีเขียวเข้มเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นทอง 
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ภาพท่ี 2.55 ผ้ายกทองลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชรเจียระไน 
 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง เป็นกรวยเชิง 3 ช้ันลวดลายเหมือนกับพื้นท่ี 1 แต่แตกต่างกันตรงลายหน้า

กระดานชุดในสุดเป็นลายดอกลอยค่ันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศสกุลช่างนครศรีธรรมราช 
ลายขอบผ้า ลายหลักเป็นลายประจ ายามก้านขดดอกลอยขนาดใหญ่ขนาบด้วยลายประจ า

ยามเกลียวใบเทศสกุลช่างนครศรีธรรมราชเกลียวใบเทศสกุลช่างนครศรีธรรมราช 
ลายท้องผ้า ทอลายเกล็ดพิมเสนลักษณะทรงส่ีเหล่ียมคล้ายรูปเพชรเจียระไนล้อมรอบด้วย

ช่อแทงลายบนพื้นสีแดง 
 
ผืนที่ 3. ผ้ายกทองลายดอกพิกุลแก้ว 
ลักษณะเป็นผ้ายกทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชหมายเลข 

357/2516 เป็นผ้าไหมทอยกดอกด้วยเส้นทองบนพื้นสีเขียวผืนผ้าขนาดกว้าง 96 ซม. ยาว 315 ซม. ท้อง
ผ้ากว้าง 64 ซม. ยาว 255 ซม. กรวยเชิงยาว 28 ซม. ขอบผ้ากว้าง 12. 5 ซม. ผ้ายกทองผืนนี้ไม่มีการทอ
ลายกรวยเชิงแต่ทอลายลูกซึ่งเป็นลายประกอบแทนกรวยเชิง 

เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีเขียวเข้มเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นทอง 
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ภาพท่ี 2.56  ผ้ายกทองลายดอกพิกุลแก้ว 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายเชิงผ้า ทอลายประกอบขนาดเล็กคันด้วยลายดอกพุดตานสกุลช่างนครศรีธรรมราชลาย

ประจ ายามเกลียวใบเทศขนาบด้วยลายรักร้อยและลายประจ ายามก้านแย่งอยู่ด้านล่างสุด 
ลายขอบผ้า ลายหลักเป็นดอกพุดตานสกุลช่างนครศรีธรรมราชขนาบด้วยลายประจ ายาม

เกลียวใบเทศด้านริมนอกสุดและทอลายประจ ายามก้านแย่งด้านริมในมีลายรักร้อยขนาบท้ังสองข้าง 
 ลายท้องผ้า ทอลายดอกพิกุลแก้วลักษณะเป็นดอกลอยมี 12 กลีบล้อมรอบด้วยช่อแทงลาย

เป็นลายกระจังปฏิญาณขนาดเล็ก 
 
ผืนที่ 4. ผ้ายกทองล่องจวน 
ลักษณะเป็นผ้ายกทอง จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารจังหวัดสงขลาเป็นผ้า

ไหมทอยกดอกด้วยเส้นทองบนพื้นสีม่วงแดง 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมหลายสีจากริมประกอบด้วยเส้นไหมสีแดงสีน้ าตาลไหม้ตรงกลางเป็นสีแดง

สองข้างเหมือนกันและได้สัดส่วน 
เส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมส่วนกรวยเชิงและลายหน้ากระดานเป็นเส้นไหมย้อมด้วยกรรมวิธีการมัด

หมีสีแดงสีม่วงแดงสีน้ าตาลไหม้ส่วนท้องผ้าเป็นสีม่วงแดงเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นทอง 
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ภาพท่ี 2.57  ผ้ายกทองล่องจวน 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง เป็นกรวยเชิง 2 ช้ันลายช่ออุบะขนาดใหญ่เล็กลดหล่ันกันทอบนพื้นสีม่วงแดง

และสีน้ าตาลแดงปลายสุดเป็นกรวยเชิงประกอบขนาดเล็กทอบนพื้นสีแดงค่ันด้วยลายประจ ายามก้ามปู
และลายประจ ายามเกลียวใบเทศ 

ลายขอบผ้า ลายหลักเป็นลายดอกลอยเครือเถาบนพื้นสีแดงขนาบด้วยลายประจ ายามเกลียว
ใบเทศสกุลช่างท้องถิ่น 

ลายท้องผ้า ทอด้วยเส้นไหมสีม่วงแดงเป็นพื้นเรียบไม่มีลวดลายล้อมรอบด้วยช่อแทงลายการ
ทอท้องผ้าเป็นพื้นเรียบลักษณะแบบนี้เรียกว่า “ผ้ายกทองล่องจวน” 

 
ผืนที่ 5. ผ้ายกทองลายดอกเขมร.  
ลักษณะเป็นผ้ายกทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จังหวัดสงขลาเป็นผ้า

ไหมทอด้วยเส้นไหมและเส้นทอง 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมหลายสีจากริมผ้าประกอบด้วยเส้นไหมสีแดงสีน้ าตาลไหม้กลางผืนผ้า

ปลายสุดย้อมเป็นสีแดงต้ังแต่ลายกรวยเชิงขึ้นไปจนถึงช่อแทงลายท้องผ้าเป็นสีขาวสองข้างลักษณะ
เหมือนกันและได้สัดส่วน 

เส้นพุ่ง ส่วนลายกรวยเชิงและลายหน้ากระดานใช้เส้นไหมย้อมหลายสีในเส้นเดียวกันคือสี
แดงและสีฟ้าโดยใช้กรรมวิธีการมัดหมี่ท้องผ้าเป็นสีขาวส่วนต้ังแต่ลายแทงท้องถึงขอบผ้าเป็นสีแดง 

เส้นพุ่งพิเศษ ในส่วนกรวยเชิงและลายขอบผ้าเป็นเส้นทองท้องผ้าเป็นเส้นไหมสีชมพู 
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ภาพท่ี 2.58  ผ้ายกทองลายดอกเขมร 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง เป็นกรวยเชิงช้ันเดียวลายช่ออุบะบนพื้นสีแดงค่ันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบ

เทศบนพื้นสีฟ้าและสีขาวการใช้เส้นยืนสีขาวท าให้ผ้าเหลือบสีชมพูดูสวยงาม 
ลายขอบผ้า ลายหลักเป็นลายดอกลอยเครือเถาขนาบด้วยลายเครือเถาท้ังสองข้าง 
ลายท้องผ้า ทอลายดอกเขมรลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมย่อมุมท้ัง 4 ด้านมี 8 เหล่ียมทอด้วย

เส้นไหมสีชมพูบนพื้นสีขาวล้อมรอบด้วยช่อแทงลายบนพื้นสีแดง-แนวเส้นยืน 
 
ผืนที่ 6. ผ้ายกไหมลายลูกแก้ว 
ลักษณะเป็นผ้ายกใหม่ของสะสมส่วนบุคคลทอยกดอกด้วยเส้นไหมบนพื้นสีเขียว 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมหลายสีจากริมเป็นเส้นไหมสีเขียวสีเหลืองสีแดงตรงกลางเป็นสีเขียวสอง

ข้างลักษณะเหมือนกันและได้สัดส่วน 
เส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีเขียวเส้นพุ่งพิเศษเส้นไหมสีเหลืองทองลักษณะดูละม้ายคล้ายกับเส้นทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.59  ผ้ายกไหมลายลูกแก้ว 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
กรวยเชิง เป็นกรวยเชิง 3 ช้ันลายช่ออุบะลักษณะเรียวมีขนาดใหญ่กลางเล็กลดหล่ันกันลงมา

ปลายสุดเป็นกรวยเชิงประกอบขนาดเล็กแตกต่างจากผ้าผืนอื่นแต่ละช้ันค่ันด้วยลายหน้ากระดานช้ันในสุด
เป็นลายดอกพุดตานสกุลช่างนครศรีธรรมราชขนาบด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศถัดมาเป็นลายประจ า
ยามก้ามปูและลายประจ ายามเกลียวใบเทศ 

ลายขอบผ้า ลายหลักทอลายดอกพุดตานสกุลช่างนครศรีธรรมราชขนาบข้างด้วยลายประจ า
ยามเกลียวใบเทศ 

ลายท้องผ้า ทอลายลูกแก้วลักษณะรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนล้อมรอบด้วยช่อแทงลาย 
 
2. ลักษณะมีท้องผ้าและกรวยเชิงสองด้าน (รูปแบบท่ี 2) 
จัดเป็นผ้ายกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบค้นได้จ านวน 12 ลายรวม 18 ผืนดังนี้ 
ลายที่ 1. ลายดอกพิกุลก้านแย่ง 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 3 ผืน 
ผืนที่ 1. ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีม่วง 
ผ้ายกไหมของสะสมส่วนบุคคลผืนผ้าขนาดกว้าง 93 ซม. ยาว 328 ซม. ส่วนของกรวยเชิง

ยาว 11ซม. เป็นผ้าไหมทอยกดอกด้วยเส้นไหมและเส้นทองบนพื้นสีกรมท่า 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีกรมท่าเส้นพุ่งพิเศษในส่วนท้องผ้าใช้เส้นไหมสีม่วงทอลาย

ดอกพิกุลก้านแย่งและยกดอกเส้นทองในส่วนกรวยเชิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.60  ลายดอกพิกุลก้านแย่งสีม่วง 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ท้ังสองด้านทอด้วยเส้นทองเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียวคันด้วยลาย

ประจ ายามเกลียวใบเทศ.  
ลายท้องผ้า ใช้เส้นไหมสีม่วงทอลายดอกพิกุลก้านแย่งลักษณะดอก 8 กลีบมีเกสรกระจายตัว

เป็นระเบียบเต็มผืนผ้าดูสวยงามมาก 
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ผืนที่ 2. ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีแดง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชหมายเลข 324/2544 ผืนผ้า

ขนาดกว้าง 94 ซม. ยาว 330 ซม. 
เส้นยืนและเส้นพุ่งใช้เส้นไหมสีแดงท้องผ้าทอลายดอกพิกุลก้านแย่งด้วยเส้นไหมสีเหลืองทอง

บนพื้นสีแดงสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพท่ี 2.61  ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีแดง 
 

ผืนที่ 3. ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีม่วง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชหมายเลข 322/2516 ผืนผ้า

ขนาดกว้าง 92 ซม. ยาว 316 ซม. เส้นยืนและเส้นพุ่งใช้เส้นไหมสีม่วงเม็ดมะปราง , ท้องผ้าทอลายดอก
พิกุลก้านแย่งด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองบนพื้นสีม่วง 

ลายกรวยเชิงพื้นท่ี 2 และพื้นท่ี 3 ลักษณะเหมือนกันทอด้วยเส้นทองเป็นลายช่ออุบะขนาด
เล็กช้ันเดียวค้ันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.62  ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลก้านแย่งสีม่วง 
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ลายที่ 2. ลายดอกพิกุลดอกลอย 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชหมายเลข 343/2516 ผืนผ้า

ขนาดกว้าง 87. 5 ซม. ยาว 305. 5 ซม. ทอยกดอกด้วยเส้นไหมและเส้นทองบนพื้นสีขาวเส้นยืนและเส้น
พุ่งใช้เส้นไหมสีขาวเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นไหมสีขาวและเส้นทอง 

 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ทอด้วยเส้นทองเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียวคันด้วยลายประจ ายาม

เกลียวใบเทศ 
ลายท้องผ้า ทอด้วยเส้นไหมสีขาวเป็นลายดอกพิกุล 8 กลีบทอสอดไส้เกสรด้วยเส้นทองท าให้

ดูงดงามมากลายดอกเรียงตัวเป็นดอกลอยกระจายท่ัวตลอดท้ังผืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.63  ลายดอกพิกุลดอกลอย 

 
ลายที่ 3. ลายดอกเขมรก้านแย่ง 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชจากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 3 ผืน 
ผืนที่ 1 และผืนที่ 2 เป็นผ้ายกไหมสีแดงลักษณะเหมือนกัน 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมสีกรมท่า 
เส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแตกต่างกันสองช่วงคือใช้เส้นไหมสีแดงทอจากเชิงผ้าถึงช่อแทงลายท้อง

ผ้าใช้เส้นไหมสีน้ าเงินแก่ 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีแดงทอลายดอกเขมรก้านแย่งสอดไส้เกสรด้วยเส้นทองและใช้เส้น

ทองทอในส่วนลายกรวยเชิง 
ผืนที่ 3. ผ้ายกไหมสีม่วง 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมสีม่วงเปลือกมังคุด 
เส้นพุ่ งมีความแตกต่างกันอยู่ 2 ช่วงโดยจากเชิงผ้าถึงช่อแทงลายใช้เส้นไหมสีม่วงเปลือก

มังคุดท้องผ้าใช้เส้นไหมสีขาวนวล 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีม่วงเปลือกมังคุดสีแดงและเส้นทอง 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ท้ังสามผืนลายกรวยเชิงท้ังสองด้านทอยกดอกด้วยเส้นทองเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียว

ค่ันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศโดยพื้นท่ี 1 มีขนาดเล็กกว่า 
ลายท้องผ้า เป็นลายดอกเขมรก้านแย่งพื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 2 ทอด้วยเส้นไหมสีแดงสอดไส้

เกสรด้วยเส้นทองส่วนพื้นท่ี 3 ทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีม่วงเปลือกมังคุดสอดไส้เกสรด้วยเส้นไหมสีแดง
ลักษณะดอกเป็นรูปส่ีเหล่ียมย่อมุม 4 ด้านมี 8 เหล่ียมซ้อนอยู่ในตารางรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 2.64  ผ้ายกไหมลายดอกเขมรก้านแย่ง 
 

ลายที่ 4. ลายลูกแก้วฝูง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชทอยกดอกด้วย

เส้นไหมและเส้นทองบนพื้นสีแดง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแดง. 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีเหลืองทองและเส้นทอง 
 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิงท้ังสองด้านทอด้วยเส้นทองเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียวปลายช่อทอเรียว

ยาวกว่าปกติค่ันด้วยลายประจ ายามก้ามปูและช่อแทงลาย  
ท้องผ้า ทอลายลูกแก้วฝูงลักษณะเป็นกลุ่มลูกแก้วจ านวน 4 ดอกเรียงสลับซ้อนเหล่ือมกัน

เป็นกลุ่มกระจายท่ัวทั้งผืนลายท่ี 
ลายที่ 5. ลายราชวัต 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 2 ผืนดังนี้ 
ผืนที่ 1. ผ้ายกทองลายราชวัต 
ผ้ายกทองจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชทอยกดอกด้วย

เส้นไหมและเส้นทองผ้ายกทองผืนนี้มีน้ าหนักมากท่ีสุดเท่าท่ีค้นพบสันนิษฐานว่าอาจใช้เส้นทองท่ีมีคุณภาพ
ดีและมีปริมาณเนื้อทองมากกว่าผ้ายกตื่นอื่น ๆ 
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 เส้นยืน ใช้เส้นไหมลายริ้วขนาดเล็กสามสีสลับกันคือสีแดง, สีเหลืองและสีเขียวขี้ม้าการสืบ
เส้นยืนใช้เส้นไหมสีเขียวและสีแดงสีละ 6 เส้นสลับสีกันแล้วใช้เส้นไหมสีเหลืองจ านวน 4 เส้นค่ันระหว่างสี
เขียวและสีแดงไปตลอดหน้าผ้า 

เส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแดงและสีฟ้าอ่อนทอในส่วนลายริ้วขนาบเชิงผ้า 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.65  ผ้ายกทองลายราชวัต ผืนท่ี 1 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง เป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทอด้วยเส้นทองลายช่ออุบะขนาดเล็กค่ันด้วยลายประจ า

ยามก้ามปูและจกสอดไส้ในดอกประจ ายามด้วยเส้นไหมสีฟ้าสีแดงและสีเขียวขี้ม้า 
ลายท้องผ้า ทอลายราชวัตมีลักษณะเป็นเส้นขีดส้ันๆสองเส้นซ้อนกันเรียงสลับระหว่างกัน

ลักษณะเหมือนตารางหมากรุกขนาดเล็ก 
ผืนที่ 2. ผ้ายกลายราชวัตสีเหลือง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชทอด้วยเส้นไหมบนพื้น        

สีเหลือง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีเหลือง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีขาวนวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพท่ี 2.66  ผ้ายกทองลายราชวัต ผืนท่ี 2 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ท้องผ้าทอลายราชวัต 2 ตะกอโดยทอลายขัด 4 เส้นสลับทอยกดอก 1 เส้นทอลายขัด 2 เส้น

ทอยกดอก1 เส้นท าลักษณะนี้เกิดเป็นผ้าลายราชวัต 
ลายที่ 6. ลายดอกมะลิก้านแย่ง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารจังหวัดสงขลาทอยกดอกด้วยเส้นไหม

และเส้นทองบนพื้นสีน้ าเงินคราม 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมสีน้ าเงินคราม. เส้นพุ่งแบ่งเป็นสองช่วงท้องผ้าทอด้วยเส้นไหมสีน้ าเงิน

ครามส่วนบริเวณกรวยเชิงใช้เส้นไหมสีแดง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีแดงและเส้นทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.67  ลายดอกมะลิก้านแย่ง 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
กรวยเชิง เป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทั้งสองด้านทอยกดอกด้วยเส้นทองลายช่ออุบะขนาดเล็กทอ

ต่อยอดให้ยาวกว่าปกติค่ันด้วยลายประจ ายามก้ามปู 
ลายท้องผ้า ทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีแดงเป็นลายดอกมะลิก้านแย่งกลุ่มละ 4 ดอก 
ลายที่ 7. ลายลูกแก้วก้านแย่ง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารจังหวัดสงขลาทอยกดอกด้วยเส้นไหม

และเส้นทองบนพื้นสีแดง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแดงเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นไหมสีเหลืองทองและเส้นทอง 
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ภาพท่ี 2.68  ลายลูกแก้วก้านแย่ง 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง เป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทั้งสองด้านทอยกดอกด้วยเส้นทองลายช่ออุบะขนาดเล็ก

ค่ันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศ 
ลายท้องผ้า เป็นลายลูกแก้วก้านแย่งลักษณะเป็นกลุ่มลูกแก้วสีลูกมีก้านแย่ง 

ทอเช่ือมแต่ละกลุ่ม 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลาทอยกดอกด้วยเส้นไหม 

และเส้นทองบนพื้นสีแดง 
 
ลายที่ 8. ผ้ายกลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก้ว 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมสีแดง 
เส้นพุ่ง แบ่งเป็น 2 ช่วงเชิงผ้าใช้เส้นไหมสีครีมส่วนท้องผ้าใช้เส้นไหมสีแดง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีเหลืองทองและเส้นทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.69  ผ้ายกลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก้ว 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ท้ังสองด้านเป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทอยกดอกด้วยเส้นทองลายช่ออุบะขนาดเล็ก

ค่ันด้วยลายลูกแก้วประยุกต์สกุลช่างท้องถิ่น 
ลายท้องผ้า ทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองด้วยลายดอกพิกุล 8 กลีบสลับด้วย

ลายลูกแก้วมีลักษณะดอกลอยกระจายเต็มท้ังผืน 
ลายที่ 9. ลายประจ ายามก้านแย่ง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลาทอยกดอกด้วยเส้นไหมบนพื้น             

สีแดง เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแดง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีเหลืองทองและสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.70  ผ้ายกลายประจ ายามก้านแย่ง 
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รูปแบบและลวกลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ท้ังสองด้านเป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีขาวลายช่ออุบะ

ขนาดเล็กมากทอคันด้วยลายดอกเครือเถานาคเล็ก 
ลายท้องผ้า ทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองเป็นลายดอกประจ ายามก้านแย่งลักษณะ

เป็นลายดอก 4 กลีบทอยกดอกกระจายเต็มผืนผ้า 
 
ลายที่ 10. ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลล้อม (ก้านแยง่) 
ลายกรวยเชิง ท้ังสองด้านเป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทอยกดอกด้วยเส้นทองลายช่ออุบะขนาดเล็ก

ค่ันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศลายท้องผ้าทอลายดอกพิกุลล้อมมี 8 กลีบลักษณะเป็นดอกลอยและ
ล้อมรอบด้วยลายลูกแก้วท้ัง 4 มุมโดยทอก้านแย่งเช่ือมต่อระหว่างลูกแก้วล้อมรอบดอกพิกุลโดยใช้เส้น
ไหมสีเหลืองทอง 

 
ลายที่ 11. ผ้ายกลายหิงห้อยชมสวน 
จากการสืบค้นพบผ้ายกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจ านวน 2 ผืนจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาตินครศรีธรรมราชมีลักษณะดังนี้ 
ผืนที่ 1. ผ้ายกไหมหมายเลข 358/2516 ผืนผ้าขนาดกว้าง 81 ซม. ยาว 150 ซม. เส้นยืน

และเส้นพุ่งใช้ เส้นไหมสีม่วงและเส้นทองเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นทองทอยกดอกในบริเวณกรวยเชิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.71  ผ้ายกลายหิงห้อยชมสวน 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ทอเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียวค่ันด้วยลายก้านขดลักษณะผืนผ้าเย็บ

เป็นผ้านุ่งเนื่องจากมีกรวยเชิงเย็บติดกับตะเข็บผ้านุ่งเพียงแถบเดียวสันนิษฐานว่าเดิมอาจจะทอเป็นผ้าผืน
ยาวมีกรวยเชิง 2 ด้านภายหลังคงน ามาตัดแบ่งเป็น 2 ช้ินเพื่อการใช้งานตามยุคสมัย 

ลายท้องผ้า ทอเป็นลายขัดโดยใช้เส้นไหมสีม่วง 3 เส้นทอสลับกับเส้นทอง 1 เส้นจะได้ผืนผ้า
เหลือบสีม่วงดูแวววาวคล้ายกับแสงหิ่งห้อยในยามค่ าคืน 

ผืนที่ 2. ผ้ายกไหมหมายเลข 334/2516 ผืนผ้าขนาดกว้าง 82 ซม. ยาว 138 ซม. 
เส้นยืนใช้เส้นไหมสีแดงเส้นพุ่งใช้เส้นไหมสีแดงและเส้นทอง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นทอง  
ลักษณะและรูปแบบลวดลายการทอ เป็นแบบลักษณะเดียวกับพื้นท่ี  1 แตกต่างกันเฉพาะ

ลาย,, หน้ากระดานซึ่งทอเป็นลายก้านต่อดอก 
 
ลายที่ 12. ผ้าไหมหางกระรอกลายลูกศร 
จัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเป็น

ผ้าไหมลายหางกระรอกทอยกดอกด้วยเส้นไหมเฉพาะเชิงผ้า 
เส้นยืน ใช้เส้นไหมสีม่วง 
เส้นพุ่ง แบ่งเป็น 2 ช่วงบริเวณกรวยเชิงใช้เส้นไหมสีม่วงส่วนท้องผ้าใช้เส้นไหมควบสองสีคือ

สีเหลืองทองและสีม่วงควบเกลียวสองเส้นและสองสีเป็นเส้นเดียวกันโดยควบเกลียวสองทิศทางคือชนิด
ควบเกลียวไปทางด้านซ้ายหนึ่งแบบและชนิดควบเกลียวไปทางด้านขวาอีกหนึ่งแบบ 

เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีเขียวไพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.72 ผ้าไหมหางกระรอกลายลูกศร 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ทอด้วยเส้นไหมสีเขียวไพลเป็นกรวยเชิงช้ันเดียวขนาดเล็กค่ันด้วยลายลูกแก้ว

ลายท้องผ้าทอลายขัดโดยใช้เส้นไหมควบเกลียวท้ังสองแบบทอสลับกันแบบละ 10 เส้นไปตลอดท้ังผืนจึง
ท าให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าเหล่ือมซ้อนกันในลักษณะคล้ายลูกศรช้ีไปในแนวทิศทางต่างกันลักษณะการทอ
แบบนี้เรียกว่าผ้าหางกระรอกลายลูกศร 

3. ลักษณะทอยกดอกท้องผ้าประยุกต์ลายกรวยเชิงอยู่ริมผ้าข้างเดียว (รูปแบบท่ี 3)  
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 13 ลายรวม 28 ผืน 
ลายที่ 1. ลายดอกพิกุลโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.73  ลายดอกพิกุลโบราณ 
 

ผ้ายกจัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัด
สงขลาทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์บนพื้นสีน้ าเงิน 

เส้นยืนและเส้นพุ่งใช้สีน้ าเงินเส้นพุ่งพิเศษใช้สีชมพูอ่อน 
 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอลายดอกพิกุลโบราณจ านวน 6 ตะกอเรียงเป็นแถวลักษณะดอกมี 8 กลีบ

สลับระหว่างแถวด้วยลายลูกแก้วมี 2 ลักษณะคือเป็นลูกแก้ววงและลูกแก้วสอดไส้ทอกระจายท้ังผืน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายลูกแก้วกลุ่ม 4 ดอกกระจายสลับระหว่างกันขนาบสองข้าง

ด้วยลายดอกพิกุลโบราณ 4 กลีบเรียงต่อดอกเป็นแถวยาวริมผ้าทอลายลูกแก้วขนาดต่างๆซ้อนกันบนลาย
ตาย่านัดดัดแปลงโดยทอเส้นประจรดริมผ้าน้าอก 
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ลายที่ 2. ลายพิกุลโบราณก้านแย่ง 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาจ านวน 2 ผืนดังนี้ 
ผืนท่ี 1. ผ้ายกไหมบนพื้นสีน้ าตาลเส้นยืนและเส้นพุ่งใช้สีน้ าตาลเส้นพุ่งพิเศษใช้สีน้ าตาลอ่อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.74  ลายพิกุลโบราณก้านแย่ง 

 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอลายดอกพิกุลโบราณก้านแย่งจ านวน 6 ตะกอดอกมี 4 กลีบเรียงสลับระหว่าง

แถวมีเส้นประทอเช่ือมต่อดอกลักษณะก้านแย่งกระจายท้ังผืน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายลูกแก้วกลุ่ม 4 ดอกกระจายสลับระหว่างแถวขนาบด้วยลาย

ดอกพิกุลโบราณต่อดอกเรียงเป็นแถวยาวปลายสุดของริมผ้าทอลายลูกแก้วซ้อนบนลายหยักหลายช้ันมอง
คล้ายลูกแก้วลอยอยู่เหนือผิวน้ าและต่อปลายด้วยเส้นประจรดริมผ้า 

ผืนที่ 2. ผ้ายกไหมบนพื้นสีน้ าตาลอ่อนลักษณะการทอและลวดลายแบบเดียวกับผืนท่ี1
แตกต่างกันท่ีริมผ้าทอด้วยลายลูกแก้วสายเป็นลายหลักและขนาบด้วยลายหยักลูกคล่ืน 

ลายที่ 3. ลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม-จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 5 ผืนดังนี้ 
ผืนที่ 1. จัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัด

สงขลาทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีน้ าเงินคราม 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีครามเส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาว 
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ภาพท่ี 2.75  ลายดอกพิกุลเถื่อนล้อม ผืนท่ี 1 

 
รูปแบบและลวดลายการลายทอ 
ลายท้องผ้า ผ้าทอลายดอกพิกุลเถื่อนล้อมจ านวน 6 ตะกอดอกมี 4 กลีบล้อมรอบด้วย

เส้นประรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักของริมผ้าลายดอกพิกุลเถื่อนสายลักษณะดอกติดกันเป็นแถวสลับ

ระหว่างแถวด้วยลายลูกแก้วสายขนาบสองข้างด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งริมผ้าทอลายตาย่านัดดัดแปลงต่อ
ปลายด้วยเส้นประไปจรดริมผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.76  ลายดอกพิกุลเถื่อนล้อม ผืนท่ี 2 
 

ผืนที่ 2. ผ้ายกลายดอกพิกุลเถื่อนล้อม จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชเป็นผ้ายกทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์บนพื้นสีแดงก่ า 

เส้นยืน ใช้สีด าเส้นพุ่งใช้สีแดงเส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาว 
กรวยเชิง ลายหลักของริมผ้าทอลายลูกแก้วกลุ่ม 4 ดอกขนาบข้างด้วยลายลูกแก้วดัดแปลง

ปลายสุดของริมผ้าทอลายตาย่านัดดัดแปลงต่อปลายเป็นเส้นประยาวจรดริมผ้า 
ลายท้องผ้า ลักษณะดอกเหมือนกับผืนท่ี 1  
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ผืนที่ 3 และผืนที่ 4 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อมจัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัด

สงขลา 
ผืนที่ 3. ผ้ายกเส้นใยสังเคราะห์บนพื้นสีน้ าเงินแกมด า 
เส้นยืน ลายท้องผ้าทอลายดอกพิกุลเถื่อนล้อมลักษณะกลีบรูปมนแตกต่างจากพื้นท่ี 1 และ

ผืนท่ี 2 ใช้สีด า 
เส้นพุ่งใช้สีน้ าเงินแก่เส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาว 
ลายกรวยเชิง ลายหลักของริมผ้าทอลายลูกแก้วสลับลายตาย่านัดขนาบด้วยลายลูกแก้ว

ดัดแปลงปลายสุดของริมผ้าทอลายตาย่านัดดัดแปลงและต่อปลายด้วยเส้นประจรดริมผ้า 
ผืนที่ 4. ผ้ายกเส้นใยสังเคราะห์บนพื้นสีน้ าตาลแดง 
เส้นยืน ใช้สีด าเส้นพุ่งใช้สีน้ าตาลแดงเส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาว 
ลายกรวยเชิง และลายท้องผ้าลักษณะดอกเหมือนกับผืนท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.77  ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.78 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม 
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ผืนที่ 5. ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลเถ่ือนล้อม 
จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผืนผ้าขนาดกว้าง 88. 5 

ซม. ยาว 147 ซม. กรวยเชิงกว้าง 20. 5 ซม. ท้องผ้ากว้าง 68 ซม. 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีฟ้าครามเส้นพุ่งพิเศษใช้สีฟ้าอ่อน 
กรวยเชิงลาย หลักของริมผ้าทอลายลูกแก้วกลุ่ม 4 ดอกขนาบข้างด้วยลายลูกแก้วและลาย

หยักริมผ้าทอลายลูกแก้วซ้อนลายหยักต่อปลายด้วยเส้นประยาวจรดริมผ้า 
ลายท้องผ้า ทอลายดอกพิกุลเถื่อนล้อมจ านวน 6 ตะกอดอกมีกลีบมน 4 กลีบล้อมรอบด้วย

เส้นประรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนการวางดอกเรียงเป็นแถวแตกต่างจากผืนท่ี 1 
ลายที่ 4. ลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาจ านวน 2 ผืนดังนี้ 
ผืนที่ 1. ผ้ายกไหมบนพื้นสีชมพูอมม่วงเส้นยืนและเส้นพุ่งใช้สีชมพูอมม่วงเส้นพุ่งพิเศษใช้สีชมพู

อ่อน 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้าทอลายดอกพิกุลเถื่อนจ านวน 5 ตะกอ, ดอกมี 2 ลักษณะคือดอก 4 กลีบและ

ดอก 8 กลีบทอสลับระหว่างกัน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายลูกแก้วกลุ่มขนาดเล็ก 4 ลูกสลับระหว่างกันโดยทอเส้นประ 
ก้านแย่งเช่ือมประสานแต่ละกลุ่มขนาบ 2 ข้างด้วยลายลูกแก้วดัดแปลงปลายสุดของริมผ้า

ทอลายตาย่านัดโดยต่อส่วนปลายด้วยเส้นประจรดริมผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.79 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย ผืนท่ี 1 
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ภาพท่ี 2.80 ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย 

 
ผืนที่ 2. ผ้ายกไหมลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอยบนพื้นสีเหลือง 
เส้นยืนและเส้นพุ่งใช้สีเหลือง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีเหลืองอ่อนทอลายกรวยเชิงและลายท้องผ้าลักษณะดอกเหมือนกับผืนท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.81  ผ้ายกลายดอกพิกุลเถ่ือนดอกลอย ผืนท่ี 1 
 

ลายที่ 5. ลายดอกมะลิเถ่ือน 
ผ้ายกจัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา เป็นผ้ายกทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์

บนพื้นสีน้ าตาลอมม่วง 
เส้นยืนลายท้องผ้า ทอลายดอกมะลิเถ่ือนจ านวน 6 ตะกอลักษณะดอกมี 4 กลีบเป็นกลีบ

ใหญ่ 2 กลีบและกลีบเล็ก 2 กลีบมีเกสรอยู่ตรงกลางการวางดอกแต่ละแถวสลับระหว่างกันใช้สีน้ าตาลไหม้
เส้นพุ่งใช้สีน้ าเงินเส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาว 

ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายดอกเขมรก้านแย่งขนาบข้างด้วยลายลูกแก้วดัดแปลงปลายสุด
ทอลายตาย่านัดดัดแปลงโดยต่อส่วนปลายเป็นเส้นประจรดริมผ้า 
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ภาพท่ี 2.82  ลายดอกมะลิเถื่อน 
 

ลายที่ 6. ลายตาย่านัด (ตาสับปะรด)  
ผ้ายกไหมจัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัด

สงขลาทอด้วยเส้นไหมสีเขียว 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีเขียวเส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาวลายท้องผ้าทอลายตาย่านัด  6 ตะกอ

ลักษณะเป็นกลุ่มเส้นประรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนคล้ายกับตาสับปะรดซึ่งพื้นบ้านภาคใต้เรียกว่า ตาย่านัด 
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายดอกพิกุลโบราณต่อดอกเป็นสายยาวสลับแถวกับลายแมงมุง

ก้านแย่งขนาบท้ังสองข้างด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งปลายสุดทอเป็นลายตาย่านัดดัดแปลงโดยต่อส่วนปลาย
เป็นเส้นประจรดริมผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.83  ลายตาย่านัด (ตาสับปะรด) 
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ลายที่ 7. ลายดอกเขมรก้านแย่ง 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 3 ผืนดังนี้ 
ผืนที่ 1. ผ้ายกไหมพื้นสีส้มอิฐ 
จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผืนผ้าขนาดกว้าง  84. 5 

ซม. ยาว 153 ซม. ท้องผ้ากว้าง 59. 5 ซม. กรวยเชิงกว้าง 25 ซม.  
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีส้มอิฐเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นไหมสีชมพูอมส้ม 
 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอลายดอกเขมรก้านแย่ง 6 ตะกอลักษณะดอกทรงส่ีเหล่ียมย่อมุม 4 ด้านมี

เกสรตรงกลางล้อมดอกด้วยเส้นประทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
ลายกรวยเชิง เป็นลายลูกแก้วโปร่งดัดแปลงขนาบด้วยลายลูกแก้วต่อดอกช่อแทงลายและ

กรวยเชิงต่อยอดด้วยเส้นประ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.84 ลายดอกเขมรก้านแย่ง 

 
ผืนที่ 2 และพื้นที่ 3 ผ้ายกลายดอกเขมรก้านแย่ง จัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

จังหวัดสงขลา 
ผืนที่ 2. ผ้ายกเส้นใยสังเคราะห์สีน้ าเงิน 
เส้นยืน ใช้เส้นใยสังเคราะห์สีด าเส้นพุ่งใช้เส้นใยสังเคราะห์สีน้ าเงิน 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นใยสังเคราะห์สีเหลืองลายท้องผ้าทอลายดอกเขมรก้านแย่ง  6 ตะกอ

ลักษณะดอกเหมือนกับพื้นท่ี 1  
ลายกรวยเชิง ไม่มีลายหลัก แต่ทอเป็นลายตาย่านัดดัดแปลงและลายดอกเขมรดัดแปลงเป็น

แถวต่อเนื่องต่อปลายด้วยเส้นประยาวไปจรดริมผ้า 
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ลายท้องผ้า ทอยกดอกเป็นลายดอกเขมรก้านแย่ง 6 ตะกอลักษณะเหมือนกับผืนท่ี 1 ลาย
กรวยเชิงลายหลักทอลายแมงมุมก้านแย่งดัดแปลงผสมลายดอกพิกุลเถื่อนขนาบด้วยลายแมงมุมก้านแย่ง
ดัดแปลงปลายสุดเป็นลายหยักลูกคล่ืนต่อด้วยเส้นประยาวไปจรดริมผ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.85 ลายดอกเขมรก้านแย่ง ผืนท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.86 ลายดอกเขมรก้านแย่ง ผืนท่ี 1 
 

ผืนที่ 3. ผ้ายกไหมสีน้ าเงินครามลายดอกเป็นจุดเขมรก้านแย่ง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีน้ าเงินครามเส้นพุ่งพิเศษใช้สีเทาอ่อนคันระน 
ลายท้องผ้า ทอยกดอกเป็นลายดอกเขมรกระดาก้านแย่ง 6 ตะกอลักษณะเหมือนกับผืนท่ี 1 
 เชิงลายกรวย เชิงลายหลักทอลายแมงมุมก้านแย่งดัดแปลงผสมลายดอกพิกุลเถื่อนขนาบ

และต่อด้วยลายแมงมุมก้านแย่งดัดแปลงปลายสุดเป็นให้มีขนลายหยักลูกคล่ืนต่อด้วยเส้นประยาวไป   
จรดริม  

ลายที่ 8. ลายลูกแก้ว 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีเขียว

ขี้ม้าเส้นยืน ใช้สีด า เส้นพุ่ง ใช้สีเขียวขี้ม้า เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีขาว 
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ภาพท่ี 2.87 ผ้ายกลายลูกแก้ว 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้าทอ ลายลูกแก้วจ านวน 5 ตะกอลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนวางเรียง

แถวซ้อนสลับกันแต่ละแถวแตกต่างกันท่ีมีลูกแก้วดอกควา-ดอกหงายและลูกแก้วขนาดเล็กเป็นเกสรอยู่ใน
ตรงกลางลาย1 แถวและอีกแถวเป็นจุดเกสรท าให้เกิดลวดลายทึบและโปร่งสลับกัน 

กรวยเชิง ทอเป็นแนวเส้นตรง 4 เส้นคันระหว่างลายลูกแก้วในลักษณะแบบลายหน้า
กระดานของเชิงผ้าปลายสุดทอเป็นเส้นประกรวยเชิง 

ผ้าผืนนี้เย็บตะเข็บเป็นถุงส าหรับใช้นุ่งและต่อริมหัวด้านบนเพื่อเพิ่มความยาวของผืนผ้านุ่งให้
มีขนาดยาวพอเหมาะกับผู้ใช้ 

 
ลายที่ 9. ลายพิมพอง 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 3 ผืน 
ผื น ที่  1 แ ล ะ พื้ น ที่  2 จั ด แ ส ด ง ใน ศู น ย์ ส่ ง เส ริ ม ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา 
ผืนที่ 1. ผ้ายกทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีฟ้า 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีฟ้าเส้นพุ่งพิเศษใช้สีฟ้าอ่อน 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอลายพิมพอง 6 ตะกอลักษณะดอกเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน

ประกอบด้วยลูกแก้ว 4ลูกรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าลายพิมพองโดยทอเส้นประล้อมดอกท าให้ลายพิมพอง
ลอยเด่นสวยงามกล่าวกันว่าลายนี้มีท่ีมาจากขนมพองซึ่งเป็นขนมส าคัญในเทศกาลสารทเดือนสิบ 

ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายดอกพิกุลโบราณก้านแย่งขนาบข้างด้วยลายลูกแก้วก้านแย่ง
ปลายสุดทอลายตาย่านัดดัดแปลงโดยต่อส่วนปลายเป็นเส้นประยาวจรดริมผ้า 
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ภาพท่ี 2.88  ผ้ายกลายพิมทอง 
 

ผืนที่ 2. ผ้ายกลายพิมทอง ทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีเขียวไพล ลายท้องผ้าลักษณะเหมือนกับ
ผืนท่ี 1  

เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีเขียวไพล 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีเหลืองนวลกรวยเชิงลายหลักทอลายดอกพิกุลโบราณก้านแย่ง 
ขนาบท้ังสองข้างด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งปลายสุดเป็นลายตาย่านัดดัดแปลงโดยต่อส่วน

ปลายเป็นเส้นประยาวจรดริมผ้า 
ผืนที่ 3. จัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลาเป็นผ้ายกไหมบนพื้นสีเทาอมฟ้า 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีเทาอมฟ้าเส้นพุ่งพิเศษสีเทาอ่อนลักษณะลายผ้าเหมือนกับผ้ายกไหม

ผืนท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.89 ผ้ายกลายพิมพอง ผืนท่ี 1 
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ภาพท่ี 2.90 ผ้ายกลายพิมพอง ผืนท่ี 2 
 

ลายที่ 10. ลายก้านแย่ง 
ผ้ายกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีชมพูเข้ม 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีชมพูเข้มเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นไหมสีชมพูอ่อนรูปแบบและ

ลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีชมพูอ่อนเป็นลายก้านแย่ง 7 ตะกอลักษณะของลาย

ดอกทอเช่ือมดอกติดต่อกันล้อมรอบลูกแก้วดัดแปลงกระจายเต็มผืน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายแมงมุมก้านแย่งขนาบด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งปลายสุดทอ

เป็นวงใหญ่เล็กมีหลายขนาดลดหล่ันไปหาริมผ้าและต่อปลายด้วยเส้นประยาวจรดริมผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.91 ลายทอลายก้านแย่ง 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอยกดอกด้วยเส้นไหมสีชมพูอ่อนเป็นลายก้านแย่ง 7 ตะกอลักษณะของลาย

ดอกทอเช่ือมดอกติดต่อกันล้อมรอบลูกแก้วดัดแปลงกระจายเต็มผืน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายแมงมุมก้านแย่งขนาบด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งปลายสุดทอ

เป็นวงใหญ่เล็กมีหลายขนาดลดหล่ันไปหาริมผ้าและต่อปลายด้วยเส้นประยาวจรดริมผ้า 
ลายที่ 11. ลายไทย 
ผ้ายกจัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา ทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีเหลือง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีเหลืองเส้นพุ่งพิเศษใช้สีขาวนวล 

 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอลายไทยจ านวน 7 ตะกอลักษณะดอก 4 กลีบอยู่ในรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน

มีเกสรอยู่ตรงกลางทอเรียงต่อกันยาวเป็นแถวแต่ละแถววางดอกสลับระหว่างกัน 
ลายกรวยเชิง ลายหลักเป็นลายเดียวกับท้องผ้าขนาบด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งปลายสุดของ

ริมผ้าทอลายตาย่านัดต่อส่วนปลายด้วยเส้นประยาวจรดริมผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.92  ลายไทย 
 

ลายที่ 12. ลายไทยประยุกต์ 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 3 ผืนดังนี้ 
ผื น ที่  1 แ ล ะ ผื น ที่  2 จั ด แ ส ด ง ใน ศู น ย์ ส่ ง เส ริ ม ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา 
ผืนที่ 1. ผ้ายกลายไทยประยุกต์ทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีเทาอมม่วง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีเทาอมม่วงเส้น พุ่งพิเศษใช้สีม่วงอ่อน 
ลายท้องผ้า ทอลายไทยประยุกต์จ านวน 7 ตะกอลักษณะดอกมี 2 รูปแบบผสมกัน 



79 
 

   
 
 

คือดอกทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนลายลูกแก้วขนาดใหญ่และกลุ่มดอกทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ขนาดเล็ก 4 ลูกประกอบกันวางดอกสลับระหว่างกันในลายหยัก 

ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายลูกแก้วก้านแย่งขนาบด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งดัดแปลงเป็น
สายปลายสุดทอลายตาย่านัดต่อส่วนปลายด้วยเส้นประยาวจรดริมผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.93  ผ้ายกลายไทยประยุกต์ ผืนท่ี 1 
 

ผืนที่ 2. ผ้ายกลายไทยประยุกต์ทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีแดงอมส้ม 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีแดงอมส้มเส้น พุ่งพิเศษ ใช้สีชมพูลายกรวยเชิงลายหลักทอลายตาย่า

นัดขนาบด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งดัดแปลงเป็นสายปลายสุดทอลายตาย่านัดต่อส่วนปลายด้วยเส้นประยาว
จรดริมผ้า 

ลักษณะลายท้องผ้าเหมือนกับผ้ายกไหมพื้นท่ี 1 
ผืนที่ 3. ผ้าทอลายไทยประยุกต์ 
จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์

บนพื้นสีม่วง 
เส้นยืน ใช้สีด าเส้นพุ่งใช้สีม่วงอ่อน เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีขาวกรวยเชิงลายหลักทอลายตาย่านัด

ขนาบด้วยลายลูกแก้วดัดแปลงผสมลายตาย่านัดปลายสุดของริมผ้าทอเป็นลายตาย่านัดต่อปลายเป็น
เส้นประยาวจรดริมผ้ 

ลักษณะลายท้องผ้าเหมือนกับผ้ายกไหมผืนท่ี1 
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ภาพท่ี 2.94  ผ้ายกลายไทยประยุกต์ ผืนท่ี 2 
 

ลายที่ 13. ลายแมงมุมก้านแย่ง 
จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 4 ผืนดังนี-้ 
ผืนท่ี 1. ผ้ายกทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.95  ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 1 
 

รูปแบบและลวดลายการทอ 
จัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีชมพู เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีชมพูอ่อน 
ลายท้องผ้าทอลายแมงมุมก้านแย่งจ านวน 6 ตะกอ (แบบท่ี 1) ลักษณะของลายรูปทรงคล้าย

ลายลูกแก้วต่อขา 2 ข้างยาวแต่ละดอกเรียงสลับระหว่างแถวโดยมีเส้นประเช่ือมประสานกันเรียกลักษณะ
การทอแบบนี้ว่าก้านแย่งท าให้มองดูเหมือนกับแมงมุม 6 ขา 

ลายกรวยเชิงลาย หลักทอลายดอกพิกุลโบราณก้านแย่ง ทอสลับระหว่างแถวด้วยลายลูกแก้ว 
ขนาบด้วยลายลูกแก้วก้านแย่ง ปลายสุดของริมผ้าทอลายตาย่านัดต่อปลายด้วยเส้นประยาวจรดริมผ้า 
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ผืนที่ 2. ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์สีด าอมเขียว 
จัดแสดงในสถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 
เส้นยืน ใช้เส้นใยสังเคราะห์สีด า 
เส้นพุ่ง ใช้เส้นใยสังเคราะห์สีด าอมเขียว 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นใยสังเคราะห์สีขาว 
ลายท้องผ้า ทอลายแมงมุมก้านแย่งจ านวน 6 ตะกอ (แบบท่ี 1)  
ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายตาย่านัดดัดแปลงขนาบด้วยลายหยักลูกคล่ืนผสมลายลูกแก้ว

ดัดแปลงปลายสุดเป็นลายตาย่านัดดัดแปลงโดยต่อส่วนปลายเป็นเส้นประจรดริมผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.96  ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 2 
 

ผืนที่ 3. ผ้ายกทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีส้ม 
จัดแสดงในศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้สีส้ม 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีส้มอ่อนลายท้องผ้าทอลายแมงมุมก้านแย่ง 7 ตะกอ (แบบท่ี2) ลักษณะ

ลายคล้ายกับพื้นท่ี 1 แต่แตกต่างกันท่ีมีจ านวนตะกอมากกว่า 1 ตะกอ 
 ลายกรวยเชิงลายหลักทอเป็นลายใบไม้ลักษณะเป็นทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนตรงกลางทอ

เป็นแกนก้านใบขนาบข้างด้วยลายลูกแก้วก้านแย่งประยุกต์ปลายสุดของริมผ้าทอลายลูกแก้วซ้อนกับลาย
ตาย่านัดดัดแปลงครึ่งดอกโดยต่อส่วนปลายเป็นเส้นประยาวจรดริมผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.97 ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 3 
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ผืนที่ 4. ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่งทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีเขียวจัดแสดงในสถาบันทักษิณ
คดีศึกษาจังหวัดสงขลา  

เส้นยืน ใช้สีเขียวขี้ม้า เส้นพุ่ง ใช้สีม่วง เส้นพุ่งพิเศษ ใช้สีเขียวไพลลายท้องผ้าทอลายแมง
มุมก้านแย่ง 7 ตะกอ (แบบท่ี 2) ลายกรวยเชิง ลายหลักทอลายใบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.98 ผ้ายกลายแมงมุมก้านแย่ง ผืนท่ี 4 

 
4. ลักษณะแบบผสมผสาน (รูปแบบท่ี 4) มีดังนี้ 
เป็นผ้ายกไหมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากการสืบค้นพบผ้ายกจ านวน 5 ผืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.99  ผ้ายกลายลายดอกพิกุลครอบแก้วก้านแย่ง 
 
 
 
 
 



83 
 

   
 
 

 
ผืนที่ 1. ลายดอกพิกุลครอบแก้วก้านแย่ง 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชทอด้วยเส้นไหมบนพื้นสีด า

เส้นยืนใช้เส้นไหมสีด า 
เส้นพุ่งและเส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีด าทอบริเวณท้องผ้าส่วนบริเวณกรวยเชิงทอด้วยเส้น

ทอง 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอด้วยเส้นไหมสีด าลายดอกพิกุลครอบแก้วก้านแย่งมีลักษณะดอก 8 กลีบอยู่ใน

ตารางส่ีเหล่ียมผ้ายกผืนนี้มีลักษณะพิเศษคือลายท้องผ้าใช้เส้นพุ่งและเส้นพุ่งพิเศษเป็นเส้นเดียวกันซึ่งเป็น
กรรมวิธีท่ีแตกต่างกับการทอผ้ายกพื้นท่ีพบในภาคใต้โดยท่ัวไป 

ลายกรวยเชิง เป็นกรวยเชิงช้ันเดียวทอด้วยเส้นทองมองเห็นลายไม่ชัดเจนเนื่องจากมีสีด า
เคลือบบนเส้นทองคาดว่าเกิดจากการย้อมสีทับผืนผ้าในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.100  ผ้ายกไหมลายดอกไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.101 กรวยเชิงผ้ายกไหมลายดอกไม้ 
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ผืนที่ 2. ลายดอกไม้ 
ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารจังหวัดสงขลา ทอด้วยเส้นไหมบนพื้น

สีแดง 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแดง 
เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นไหมสีแดง สีเหลือง สีม่วง สีม่วงแดง สีเขียวอ่อนทอลายท้องผ้าและใช้

เส้นเงินทอลายกรวยเชิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.102 กรวยเชิง ผ้ายกไหมลายดอกไม้ร่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.103  ผ้ายกไหมลายดอกไม้ร่วง 
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รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า ทอลายดอกไม้ 5 กลีบมีเกสรสอดไส้สลับสีระหว่างสีม่วงและสีเหลืองระหว่าง

แถวคันด้วยลายดอกไม้ 4 กลีบขนาดเล็กสีม่วงแดง และแถวสีเขียวอ่อนลาย 
กรวยเชิง ทอด้วยเส้นเงินเป็นกรวยเชิงช้ันเดียวขนาดเล็กลายช่ออุบะและต่อปลายยาวค้น

ด้วยลายดอกลอยก้านแย่ง 
ผ้ายกไหมลายดอกไม้ผืนนี้มีโครงสร้างของพื้นผ้าเป็นลายต่วนเส้นยืนซึ่งจ านวนเส้นยืนจะถูก

ยกมากกว่าข่มในด้านหน้าผ้าและในส่วนท้องผ้าเส้นพุ่งพิเศษท่ีใช้ทอยกดอกจะขัดผสานไปในเนื้อผ้าด้วยท า
ให้สามารถมองเห็นสีของเส้นพุ่งพิเศษผสมอยู่ในพื้นผ้าด้านหลัง 

ผืนที่ 3. ลายดอกไม้ร่วง 
มีลักษณะดังนี้ ผ้ายกไหมจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ทอด้วยเส้น

ไหมบนพื้นสีฟ้า 
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีฟ้าเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นไหมสีน้ าตาลอมเขียว สีครีมทอยกดอก

ในท้องผ้าและเส้นทองทอในลายกรวยเชิง 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้า เป็นลายดอกไม้ร่วงขนาดเล็ก 5 กลีบมีใบไม้ 3 ใบประกอบเป็นช่อดอกลักษณะ

ดอกลอยระยะห่างเหมาะสมสวยงาม- 
ลายกรวยเชิง ทอด้วยเส้นทองเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียวคันด้วยลายประจ ายาม

ก้ามปูและช่อแทงลายท่ีตัดทอนจากส่วนยอดของกรวยเชิง 
ผ้าผืนนี้มีโครงสร้างเป็นลายต่วนเส้นยืนซึ่งการทอด้านหน้าผ้ามีจ านวนของเส้นยืนมากกว่า

เส้นพุ่ง 
ผืนที่ 4. ลายดอกไม้ประดิษฐ์ มีลักษณะดังนี้ 
ผ้ายกทองของสะสมส่วนบุคคล ทอด้วยเส้นไหมและเส้นทองบนพื้นสีแดงเข้ม  
เส้นยืนและเส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีแดงเข้ม เส้นพุ่งพิเศษ ใช้เส้นทองเส้นไหมสีแดงและสีเขียว 

อมฟ้า 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายท้องผ้าทอยกดอกด้วยเส้นทองเป็นลายดอกไม้ประดิษฐ์รูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเป็น

ลายดอกไม้8 กลีบมีดอกตูมประกอบท่ีปลายกลีบท้ังส่ีทิศสอดใส้เกสรด้วยเส้นไหมสีเขียวอมฟ้า 
ลายกรวยเชิงใช้เส้นทองและเส้นไหมสีแดงทอด้วยกรรมวิธีพิเศษซ้อนกัน  2 ช้ันเป็นลายช่อ

อุบะลักษณะคล้ายพัดจีบและลายพุ่มข้าวบิณฑ์ประกอบรวมกันอย่างวิจิตรเป็นช่ออุบะขนาดใหญ่ส่วนของ
ยอดเรียวยาวเหมาะสมและได้สัดส่วนลายหน้ากระดานประกอบด้วยลายคล้ายลายพุ่มข้าวบิณฑ์และลาย
รูปทรงคล้ายผลมะม่วงสลับกับมีช่อแทงลายขนาดเล็กค่ันระหว่างท้องผ้าและกรวยเชิง 

ผ้าผืนนี้พื้นผ้ามีโครงสร้างทอด้วยลายต่วนเส้นยืนใช้เส้นไหมท่ีมีขนาดเล็กละเอียดและฟันหวี
มีความถ่ีค่อนข้างสูงท าให้ผืนผ้ามีลวดลายละเอียดมองเห็นเป็นมิติของลวดลายลอยเด่นสวยงามมาก 
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ภาพท่ี 2.104  ผ้ายกลายดอกไม้ประดิษฐ์ 

 
ผืนที่ 5. ผ้าเข้มขาบลายเครือเถา มีลักษณะดังนี้ 
ผ้ายกไหมจัดแสดงใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ทอลายริ้วบนพื้นสีเหลือง

เส้นยืนใช้เส้นไหมสีชมพูอ่อนและสีแดงสลับเป็นลายริวตามแนวยาวของผืนผ้าจ านวนเท่า ๆ กัน 
เส้นยืนพิเศษ ใช้เส้นไหมสีม่วงครามแทรกค่ันระหว่างเส้นยืนสีชมพูอ่อนและสีแดง 
เส้นพุ่ง ใช้เส้นไหมสีชมพูอ่อนเส้นพุ่งพิเศษใช้เส้นไหมสีเหลืองอ่อน 
รูปแบบและลวดลายการทอ 
ลายกรวยเชิง ทอเป็นผืนแยกต่างหาก ด้วยเส้นไหมสีน้ าตาลอมม่วง (สีเปลือกมังคุด) ทอยกด

อกด้วยเส้น 
ทองเป็นลายช่ออุบะขนาดเล็กช้ันเดียวคันด้วยลายประจ ายามเกลียวใบเทศเมือทอเสร็จแล้ว

จึงน ามาเย็บติดกับริมผ้าเพื่อให้ผ้ามีกรวยเชิงท่ีสมบูรณ์ 
ลายท้องผ้าทอด้วยเส้นไหมสีเหลืองอ่อนเป็นลายยกดอกด้วยลายเครือเถาสลับกับลายทแยง

บนพื้นสีชมพูอ่อน และสีแดงสลับกันโดยมีแนวเส้นประจุดไข่ปลาสีม่วงคราม ซึ่งเกิดจากเส้นยืนพิเศษท่ีค่ัน
ระหว่างช่องสีชมพูอ่อนและสีแดงทอสลับพร้อมกันไปในการยกดอก__ 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.105  ผ้าเข้มขาบลายเครือเถา 
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2.19  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จิตติวัฒน์  นิธิกาญจนธาร  (2557) งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้าย 

โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มทอผ้า บ้านป่าตะแบง/ต าบลดอนยาวใหญ่/อ าเภอโนนแดง/จังหวัด
นครราชสีมาเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา/กลุ่ม ทอผ้าบ้านป่าตะแบงเป็นกลุ่มแม่บ้านท่ีรวมตัวกันเพื่อผลิต
และจ าหน่ายผ้าไหม ผ้าฝ้าย/จากการศึกษา พบว่าขั้นตอนการขึ้นม้วนเส้นด้ายเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีส่งผลให้
การท างานเกิดความล่าช้า/สาเหตุหลักมาจาก เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ/ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา อุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้าย/โดยใช้การขึ้นม้วนผ้าถุงมัดหมี่ 
ขนาดความกว้าง/104/เซนติเมตร/ความ ยาว/600/เซนติเมตรเป็นกรณีศึกษา ผู้จัดท าศึกษากรรมวิธีการ
ขึ้นม้วนเส้นด้ายประกอบไปด้วย/5/ขั้นตอน/คือการปรับระยะของหัว ม้วน/การน าหัวม้วนวางบนฐาน/          
การน าฟืมวางบนหัวม้วน/การปรับต้ังชุดหนีบเส้นด้ายและการขึ้นม้วน เส้นด้าย/ผู้จัดท ามุ่งเน้นศึกษาการ
ปรับต้ังอุปกรณ์/คือขั้นตอนการปรับระยะของหัวม้วน/การน าหัวม้วนวาง บนฐานและการปรับต้ังชุดหนีบ
เส้นด้าย/โดยการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้าย/เพื่อมุ่งเน้น ลดเวลาการปรับต้ังอุปกรณ์ลง
อย่างน้อยร้อยละ/30/จากวิธีการเดิมเป็นดัชนีช้ีวัดผลงาน จากผลการด าเนินงานพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
การท างานของอุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้ายแบบเดิมกับ อุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้ายแบบใหม่สามารถลดเวลาการ
ท างานลงได้ดังนี้/ลดเวลาการปรับต้ังอุปกรณ์ลงจาก  เดิมใช้เวลา/9.37 นาที/ลดลงเหลือ/2.07/นาที/            
คิดเป็นร้อยละ 77.91 และลดเวลาการขึ้นม้วนเส้นด้าย ผ้าถุงมัดหมี่/ขนาดความยาว/600/เซนติเมตรจาก
เดิมใช้เวลา/41.20 นาที/ลดลงเหลือ/36.18/นาที/คิด เป็นร้อยละ/12.43 
 กิตติศักดิ์  อริยะเครือ (2557) การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองด้วยอุปกรณ์ม้วน
เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  พบว่า  ผืนผ้าท่ีทอโดยใช้อุปกรณ์การม้วนเส้นไหมยืนท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  คือ  1. ลดปัญหาการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน ซึ่งการม้วน เส้นไหมยืน
แบบเดิมจะต้องใช้พื้นท่ีเท่ากับความยาวของเส้นยืน  ซึ่งความยาวของเส้นไหมยืนโดยเฉล่ียจะยาว 15-25 
เมตร ในขณะท่ีใช้อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  จะใช้พื้นท่ี 4 -5 เมตร 2. ลด
ปัญหาด้านการใช้เวลาลดน้อยลงสามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา แม้สภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย
และเหมาะสมกับวิถีชีวิต 3. ลดปัญหาการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืน ด้วยอุปกรณ์ท่ีออกแบบ
และพัฒนาขึ้นใหม่จะใช้แรงงานเพียง 2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมท่ีต้องใช้
แรงงานคน 4-5 คน ผลการทดสอบตามมาตรฐาน มผช. ปรากฏดังนี้ ผ้าไหมลายขัดสีพื้น  ผ้าไหมลาย
มัดหมี่ด้ายพุ่ง  ผ้าไหมลายมัดหมี่ด้ายยืนและ ด้ายพุ่ง  ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดและผ้าไหมหางกระรอกผ่าน
เกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน มผช. ท้ังหมด 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะท่ัวไป  ด้านเอกลักษณ์ ด้านความ
คงทนต่อการซัก  ด้านความคงทนต่อสีต่อเหงื่อ ด้านการเปล่ียนแปลงขนาดหลังการซัก 1 ครั้ง (ร้อยละ) 
และด้านค่าความเป็น กรด-ด่าง 
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วิธีการด าเนินงาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ได้ผลจากการส ารวจข้อมูลภาคสนามรวมท้ังทางด้านเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยท่ีได้ศึกษามา โดยน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดและแนวทางในการ
ออกแบบ ในการสร้างท่ีจะสร้างเครื่องทอผ้าต้นแบบใหม่นี้ขึ้น  เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อปัญหาและ
ความต้องการของชาวบ้านให้มากท่ีสุด สามารถท าการสรุปหัวข้อโดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วย 

นวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.3  แนวทางการออกแบบการพัฒนาเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้ว นวัตกรรมท่ีออกแบบและ

พัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
 การศึกษาข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการน าผลวิเคราะห์มาหาข้อสรุป  เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดและ
แนวทางในการออกแบบ ส่วนในรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้จากการส ารวจรวมท้ังค่าทางสถิติท่ีวิเคราะห์ 
สามารถดูได้ในภาคผนวก ค. โดยการสรุปผลสามารถจ าแนกข้อมูลออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 3.1.1  ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  การทอผ้าจะเป็นงานของเพศหญิงท่ีมีอายุ        
อยู่ในช่วงวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุมากกว่าวัยรุ่นช่วงหนุ่มสาวลงมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ีแสดง        
ความคิดเห็นตามแนวทางการพัฒนาในด้านอายุและวัยของผู้ทอผ้าท่ีได้จากการต้ังค าถาม มีดังนี้ 
  3.1.1.1  ถ้าการทอผ้ามีขั้นตอนท่ีง่ายขึ้นจะท าให้คนสนใจทอผ้ามากขึ้นหรือไม่ ชาวบ้าน
ให้ความเห็นด้วยถึงร้อยละ 90  (48 คน) ว่าสามารถท่ีจะท าให้คนสนใจทอผ้ามากขึ้น 
  3.1.1.2  ส าหรับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว มีความสนใจในการทอผ้าพื้ นเมืองมากน้อย
เพียงใด ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 20 (10 คน) ให้ความสนใจน้อย และมีผู้ท่ีไม่ให้
ความสนใจเลยมากกว่าผู้ท่ีสนใจ 
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านมีความต้องการท่ีอยากจะให้มีอุปกรณ์ม้วน
เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ขึ้น  โดยจะส่งผลท าให้ผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองมีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช.  มากขึ้นรวมท้ังคาดว่าการออกแบบอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่ น่าจะมีส่วนช่วยที่จะน าคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวหันกลับมาให้ความสนใจทอผ้า
ไหมทอมือลายพื้นเมืองกันมากขึ้น 
 3.1.2  ข้อมูลด้านการทอ 
  ข้อมูลส่วนนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่อง  การจัดการด้านการทอ  ด้านผ้าทอ  ด้านเครื่องและ
อุปกรณ์การทอรวมทั้งด้านเทคนิควิธีการทอและปัญหาท่ีพบ  โดยสามารถท าการสรุปผลได้ดังนี้ 
  3.1.2.1  การจดัการด้านการทอ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านท่ีทอผ้านั้น  ทอผ้าเพื่อหารายได้เป็น
อาชีพเสริมมากกว่าอาชีพหลัก  แต่ก็มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันไม่มากนัก  รวมท้ังจากการสังเกตเห็นพบว่า 
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รายได้ของผู้ทอนั้นมีผลมาจากลักษณะงานหรือผ้าท่ีทอ  ท่ีมาจากความยากง่ายในการทอ  โดยผู้ทอท่ีมี
รายได้น้อยส่วนใหญ่จะทอผ้าประเภทผ้าพื้นและผ้าทอประเภทมัดหมี่  รวมท้ังผ้าทอท่ีใช้วัสดุต้นทุนต่ าลง
เช่นเส้นไหมท่ีไม่มีคุณภาพหรือด้วยคุณภาพ (ไหมพื้นบ้าน, ไหมน้อย) โดยลักษณะของผ้าท่ีทอจะมีข้ันตอน
ท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เมื่อเทียบกับผู้ทอท่ีมีรายได้สูง  โดยผ้าท่ีทอจะมีลักษณะของการสร้างลายผ้า            
ท่ีพิเศษขึ้น  เช่น มีการมัดหมี่สองทาง หรือมัดหมี่สลับกับการขิด  ท าให้ผ้าทอประเภทนี้ทอได้ช้าและยาก 
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ทอเป็น กันน้อย 
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การท่ีจะท าให้ ผู้ทอผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง               
มีรายได้มากขึ้น ส่ิงหนึ่งท่ีท าลงได้ในกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนเพื่อทอผ้านี้คือ  การท่ีจะออกแบบให้
อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนสามารถแก้ปัญหาหลักใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน  
2. ด้านการใช้เวลาและสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการม้วนเส้นไหมยืน 3. ด้านการใช้แรงงานคนใน
การม้วนเส้นไหมยืนและสามารถสร้างลวดลายบนพื้นผ้าได้เอง  รวมท้ังท าการสร้างลวดลายผ้าในลักษณะ
พิเศษนั้นง่ายข้ึน 

3.1.2.2  ผ้าทอ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านจะมีการทอผ้ามัดหมี่กันมากท่ีสุด  
รองลงมาเป็นผ้าขิด ผ้าพื้น  ตามล าดับ  รวมท้ังมีการใช้เส้นไหมมากท่ี สุด โดยขนาดของเส้นด้ายทาง        
ยืนนิยมใช้เส้นไหมควบ 4 และเส้นด้ายพุ่ง ใช้เส้นไหมควบ 6 ส่วนลวดลายของผ้าท่ีนิยมทอกันมากท่ีสุด  
ใน 6 อันดับแรกคือ ลายบักจับ ลายโคมห้า ลายเอี้ยเยี่ยวควาย  ลายนกน้อย  ลายจอมธาตุและลาย             
หมี่ขอหลาและในวิธีการสร้างลวดลายนั้น นิยมใช้ลวดลายพื้นเมืองมากท่ีสุด  ความกว้างของหน้าผ้าท่ีนิยม
ทอกันมากท่ีสุดจะมีขนาดความกว้างท่ี  40 นิ้ว และ 28 นิ้ว เป็นส่วนใหญ่ 

    สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  อุปกรณ์ ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่ ท่ีจะท าการออกแบบนั้นจะต้องพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองได้ และออกแบบ
ให้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของเครื่องทอเดิม รวมท้ังแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ใน 3 ด้าน คือ  1. ด้าน
การใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน  2. ด้านการใช้เวลาและสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการม้วนเส้น
ไหมยืน 3. ด้านการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืน   
  3.1.2.3  เครื่องทอและอุปกรณ์การทอ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านจะใช้กี่พื้นบ้านทอผ้ากันมากท่ีสุด  
รองลงมา คือ กี่กระตุกรวมท้ังบางบ้านยังมีใช้กันท้ังสองแบบ  รวมท้ังยังคงมีการใช้กี่โบราณกันแต่เหลือ
น้อยลง ส่วนวัสดุท่ีใช้ท าฟันฟืมท่ีใช้กันมากท่ีสุดท าจากสแตนเลส รองลงมาเป็นเหล็กและไม้ตามล าดับ  
โดยท่ีเบอร์ของฟืมท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ 50  หลบต่อความยาว 40 นิ้ว  รองลงมา 40 หลบต่อความยาว 
40 นิ้ว และ 45 หลบต่อความยาว 42 นิ้วและใน 1 หลบนั้นจะมี 40 ช่องฟันหวี  โดยข้อมูลท่ีส ารวจจะ
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีแสดงความคิดเห็นตามแนวทางการพัฒนา  ในด้านโครงสร้างอุปกรณ์ ม้วนเส้นไหม
ยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  มีดังนี้ 
   1. ถ้ามีการเปล่ียนกระบวนการม้วนหรือวิธีการม้วนแบบเดิมไปเป็นอุปกรณ์ 
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ เหมาะสมหรือไม่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความเห็นด้วยว่าควร
จะมีการเปล่ียนถึงร้อยละ 90 (45 คน) 

2. ถ้าออกแบบอุปกรณ์ ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถ
พัฒนาคุณภาพของผ้าไหมทอมือได้และเคล่ือนย้ายได้  ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้
ความเห็นด้วยถึงร้อยละ 28 (14 คน) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  แนวทางในปัจจุบันจะต้องมีการม้วนเส้นไหม
ยืนแบบใหม่แทนแบบเดิมเพื่อให้ได้ผ้าไหมท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งชาวบ้านมีความต้องการใช้อุปกรณ์ ม้วนเส้นไหม
ยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านท่ีต้องการให้มีชุดอุปกรณ์ 
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ
และพัฒนาขึ้นใหม่ ท่ีเข้ามาทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมได้  โดยแนวทางของผู้วิจัยจะท าการ
ออกแบบอุปกรณ์ ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ใช้โครงสร้างท่ีท าจากเหล็กกล่องและ
ลูกกล้ิง 2 แบบ คือ แบบ พีวีซีและลูกกล้ิงแบบสแตนเลส  รวมท้ังยังสามารถท่ีจะท าการประกอบและ
ติดต้ังให้ง่ายขึ้น  สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกและสามารถให้ใช้ขึ้นเส้นไหมยืนท่ีประยุกต์แบบเทคนิค           
อื่น ๆ ได้ 
  3.1.2.4  กลวิธีในกระบวนการทอผ้า 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีค านวณปริมาณของ
เส้นด้ายจากประสบการณ์กันมากท่ีสุด  และจะมีวิธีการกะขนาดสัดส่วนหรือปริมาณโดยการเทียบจาก
น้ าหนักมากกว่าการค านวณสูตรทางตัวเลข  รวมทั้งการม้วนเส้นไหมทางยืนชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้วิธีการต่อ
เส้นด้ายจากเส้นเดิมมากกว่าท่ีจะร้อยด้ายผ่านฟืมและฟันหวีขึ้นใหม่  โดยความยาวของเส้นไหมยืนท่ีติดต้ัง
บนเครื่องทอท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ 25 เมตร รองลงมา 10-15 และ 20  เมตรตามล าดับ ส่วนการเก็บปลาย
ด้านยืน  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเก็บแบบหัวม้วนและหวีมัดถักไว้ท่ีเสาคานของเครื่องทอ  ส่วนการ
ออกแบบลายผ้าจะมีการออกแบบลายในวิธีลายผ้ามัดหมี่มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นวิธีตะกอ 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ในการกระบวนการทอผ้าทางผู้วิจัย พบว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้กี่ทอผ้าเป็นกี่พื้นบ้านและมีการขึ้นเส้นไหมยืน  โดยวิธีดั้งเดิม และในการม้วนเส้นไหม
ยืนนั้น ชาวบ้านจะใช้วิธีกะขนาดสัดส่วนหรือปริมาณ มากกว่าการเทียบส่วนจากการค านวณ สูตรตัวเลข 
โดยความยาวของเส้นไหมยืนท่ีจะท าการม้วนเส้นไหมยืนท่ีนิยมใช้กันมาก คือ 25 เมตร รองลงมา 10-15 
เมตร และ 20 เมตร ส่วนการออกแบบลายผ้าจะมีการออกแบบลายในวิธีมัดหมี่มากท่ีสุด 
  3.1.2.5  ปัญหาท่ีพบจากกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนแบบวิธีเดิม 

  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาท่ีชาวบ้านพบมากท่ี สุดคือจาก
กระบวนการทอผ้าและการม้วนเส้นด้ายยืน  ม้วนเส้นไหมยืน ตึงเกินไป  ม้วนเส้นไหมยืน หย่อนเกินไป  
ม้วนเส้นไหมยืน ไม่ถูกต้อง รีบม้วนเร็วเกินไป  ม้วนเส้นไหมยืน ต้องใช้พื้นท่ีกว้างและยาว  ม้วนเส้นไหมยืน 
ต้องใช้แรงงานคนมากกว่า 3 คน   

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาท่ีพบในส่วนต่าง ๆ นี้  จะเป็น
แนวทางท่ีน ามาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืน
ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่   โดยผู้วิจัยจะออกแบบอุปกรณ์ให้สะดวกต่อการม้วนเส้นไหมยืนขึ้นใหม่ 
โดยจะใช้วิธีการสืบหรือติดต้ังตะกอก่อนแล้วม้วนเส้นไหมบนอุปกรณ์ ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่จนเสร็จ และจะออกแบบให้ช่องระยะห่างระหว่างแกนท่อพีวีซี ซึ่งแกนสามารถปรับได้ตาม
ความยาวของเส้นไหมยืนแต่ละครั้ง เพื่อสะดวกต่อการติดต้ังและสะดวกในการม้วนเส้นไหมยืน และหา
ความยาวของเส้นไหมให้สัมพันธ์กับแกนท่อพีวีซี และแกนท่อสแตนเลสหรือแทนท่อสแตนเลส รวมท้ัง
ผู้วิจัยจะใช้ระบบกลไก ท่ีช่วยผ่อนแรงในการยกเล่ือนแกนม้วนตามความถนัด  ส่วนการเรียงตัวเส้นไหมยืน  
จะใช้หวีท่ีช่วยในการเรียงตัวของเส้นไหมและออกแบบความแข็งแรงท่ีเพิ่มและสะดวกขึ้น สามารถน าหวี
เดิมท่ีมีขนาดแตกต่างกันมาใช้ได้  ส่วนท่ีม้วนเส้นไหมยืนจะออกแบบให้มีการปรับท่ีพักของโครงเหล็ก
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ส าหรับม้วนเส้นไหมยืนได้ในแต่ละมุมได้  รวมท้ังสะดวกต่อการท างานเมื่อกลับมาม้วนเส้นไหมยืนใหม่          
อีกครั้ง       
 3.1.3  ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  เป็นกรอบท่ีใช้ก าหนดในการออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนา          
ขึ้นใหม่  โดยมีโครงสร้างตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1.3.1  เครื่องท่ีสร้างขึ้นใหม่สามารถม้วนเส้นไหมยืนง่ายขึ้นกับผู้ทอเดิมและผู้ทอ            
ท่ีไม่มีเครื่องนี้ 
  3.1.3.2  เครื่องท่ีสร้างขึ้นใหม่จะตอบสนองต่อการใช้งาน เพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
ลดระยะเวลาในการม้วนเส้นไหมยืน 
  3.1.3.3  เครื่องท่ีสร้างขึ้นใหม่จะต้องมีขนาดและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตผู้ทอ   
โดยค านึงสัดส่วนของคนไทยเป็นหลัก 
  3.1.3.4  เครื่องท่ีสร้างขึ้นใหม่จะต้องมีความแข็งแรงท่ีโครงสร้างท่ีเหมาะสมต่อการ          
ใช้งาน 

3.1.3.5  เครื่องท่ีสร้างขึ้นใหม่จะต้องมีความปลอดภัยและลดขั้นตอนการม้วนเส้น          
ไหมยืน ลดเวลา ลดพื้นท่ี รวมท้ังมีขั้นตอนการผลิตท่ีง่ายไม่สลับซับซ้อน และท าการดูแลรักษาและ
ซ่อมแซมได้ง่าย 
   
3.2  ขั้นตอนด าเนินการออกแบบ 
 การท างานครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการท างานในส่วนต่าง ๆ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.2.1  การออกแบบร่าง  การพัฒนาและการสรุปเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
  การออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนนี้  ได้น ารูปแบบท่ีได้จากแนวทางในการออกแบบท่ี
สร้างจากแนวคิดและความต้องการในการออกแบบมาท าการพัฒนาขึ้น  โดยท าการออกแบบระบบ
เช่ือมโยงการท างานหรือระบบกลไกเข้ามาร่วมประกอบกับช้ินส่วนต่าง ๆ  ในตัวโครงสร้างเพื่อให้มีความ
ลงตัวต่อการใช้งานและการน ามาผลิตให้มากท่ีสุด  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  3.2.1.1  การออกแบบช้ินส่วนประกอบย่อยในตัวโครงสร้าง  ประกอบไปด้วยตัว
โครงสร้างหลักท่ีใช้ยึดช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  โดยผู้วิจัยจะท าการออกแบบให้สามารถท าการ
ปรับเล่ือนโดยการหมุนยกแกนม้วนเหล็กท่ีสามารถใช้ได้แบบไม้กระดานและแบบหัวม้วน ส่วนของการม้วน
เส้นไหมยืนเข้ากับโครงสร้างเหล็กจะออกแบบให้มีการติดต้ังมอเตอร์ส าหรับหมุนแกนเหล็กได้ตามความ
ถนัดและสะดวกในแต่ละบุคคล  ส่วนร่องส าหรับพักฟนัหวีจะมีแกนเหล็กช่วยยึดและมีสวิทซ์ จะออกแบบ
ให้มีท่ีเปิด-ปิด 1 จุดท้ัง 2 ด้าน รวมท้ังมีการล๊อคเส้นไหมยืนกับแกนม้วนเส้นไหมยืน ซึ่งสะดวกต่อการใช้
งานขึ้น   
  3.2.1.2  การออกแบบร่างและพัฒนาสรุปเลือก  วัสดุในการท าเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ี
ใช้แกนเหล็ก แทนการใช้ไม้  โดยสามารถท าการออกแบบให้ปรับระดับได้  ซึ่งระยะห่างท่ีเหมาะสม 
  3.2.1.3  การออกแบบร่างและพัฒนาสรุปเลือก  แบบท่ีไม่ซ้บซ้อน โดยออกแบบให้
สามารถใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืนได้สะดวกและสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานลงโดยเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์จะช่วยลดปัญหาใน 3 ระดับ 
คือ 1. ลดปัญหาการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน  ซึ่งการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมจะต้องใช้พื้นท่ีเท่ากับ
ความยาวของเส้นยืน  ซึ่งความยาวของเส้นไหมยืนโดยเฉล่ียจะยาว 15-25 เมตร ในขณะท่ีใช้เครื่องม้วน
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เส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จะใช้พื้นท่ี 4-5 เมตร  
2. ลดปัญหาด้านการใช้เวลาลดน้อยลงสามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา แม้สภาพอากาศท่ีไม่
เอื้ออ านวยและเหมาะสมกับวิถีชีวิต 3. ลดปัญหาการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืน ด้วยเครื่องท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่จะใช้แรงงานเพียง 2 คน เท่านั้น 
  3.2.2  การปรับปรุงแก้ไขและการเขียนแบบ 
  ในส่วนนี้จะท าการปรับปรุงแก้ไขจากการออกแบบร่างขั้นสรุปสุดท้าย  โดยสรุปเลือก
รูปแบบและระบบท่ีลงตัวและน ามาท าการเขียนแบบเพื่อน าสัดส่วนมาสร้างช้ินงานต้นแบบข้ึน 
 3.2.3  การสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชน
เชิงพาณิชย์   
         ท าการสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง        
สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ต้นแบบตามท่ีเขียนแบบไว้พร้อมท้ังท าการปรับปรุงแก้ไขให้ลงตัวที่สุด 
 3.2.4  การทดสอบการใช้งานของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือ 
ลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ต้นแบบ 
         น าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิง
พาณิชย์ต้นแบบท่ีสร้างขึ้น  ไปท าการทดสอบภาคสนามเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของ
ชาวบ้าน  รวมทั้งใช้เป็นข้อสรุปในการออกแบบครั้งนี้ 
 
3.3  แบบสรุปร่างในการออกแบบ 
 ในการออกแบบผู้วิจัยได้ท าการร่างแบบ  โดยไม่ได้ค านึงถึงความสวยงามในการเขียนภาพในช่วง
ของการคิดค้น  แต่จะค านึงถึงระบบของการท างานขึ้นก่อน  โดยมีระบบกลไกท่ีท างานในแกนเหล็กท่ี
สามารถใช้งานได้กับหัวม้วนกระดานไม้กับหัวม้วนท่ีเป็นเพลาเหล็ก รวมท้ังระบบในการปรับเล่ือน
ระยะห่างของช่องว่างของร่องเส้นไหม ระยะห่างของแผ่นม้วนเส้นไหมยืน จะมีความยาวเท่ากับหน้าผ้าท่ี
ต้องการทอและต าแหน่งของเส้นไหมยืนจะเท่ากับความยาวของหน้าผืนผ้ารวมท้ังการล๊อคเส้นไหมยืนกับ
แกนไม้ม้วนเส้นไหมยืนและเมื่อสามารถสรุประบบในการท างานได้แล้ว  ผู้วิจัยจึงท าการออกแบบโดยใช้
สัดส่วนมนุษย์ท่ีสรุปไว้เข้ามาช่วยในการก าหนดรูปแบบและตัวโครงสร้าง  สามารถท าการสรุปแบบร่างใน
การออกแบบ ได้ดังนี้ 

 3.3 .1  การออกแบบร่างตัวโครงสร้างในภาพรวมของ เครื่องม้วน เส้น ไหมยืน                       
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้ว นวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชน  
เชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
              การออกแบบร่างตัวโครงสร้างสามารถท าการออกแบบได้สะดวกขึ้นจากการผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ในเรื่องของขนาดรวมท้ังวัสดุ  ท าให้สามารถน ามาค านวณสร้างแบบร่างของตัว
โครงสร้างท่ีประกอบเข้ากันได้  โดยค านึงถึงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบเป็นหลักและสามารถสรุป
รูปแบบได้ดังภาพท่ี 3.1  โดยมีรายละเอียดในช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
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ภาพท่ี 3.1  รูปแบบแนวคิดและปัญหาการขึ้นเส้นยืนแบบเดิมท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา 
 
 การออกแบบในส่วนตัวโครงสร้างหลักประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.3.1.1  ตัวโครงสร้างหลัก มีขนาดสัดส่วนกว้าง2.20 เมตร ยาว 1.30 และสูง                 
90 เซนติเมตร โดยค านึงถึงสัดส่วนมนุษย์ท่ีเหมาะสมกับการท างานรวมท้ังความคุ้มค่าของวัสดุท่ีน ามา
ประกอบเป็นหลัก 
  3.3.1.2  ท่ีม้วนเส้นไหมยืนหรือชุดม้วนด้ายยืนมีลักษณะพิเศษคือ โดยการม้วนด้วย
กระดานไม้หรือม้วนด้วยหัวเพลาท้ังสองด้านและสามารถถอดเข้าออกได้ง่ายท้ังด้านซ้ายและด้านขวา 
  3.3.1.3  เสาท้ังสองด้าน  มีลักษณะเด่นพิเศษตรงท่ีมีร่องส าหรับวางแกนเหล็กท่ีมีความ
เหมาะสมกับระยะห่างของช่องเส้นไหมยืน โดยออกแบบให้มีคานรองรับแกนเหล็กท่ีรับน้ าหนักของหัวม้วน
แบบต่าง ๆ และภายในเครื่องมีกลไก โดยใช้โซ่ในการหมุนและขับเคล่ือน 
  3.3.1.4  คานด้านล่างของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน  ออกแบบให้มีลักษณะเด่นพิเศษตรงท่ี
สามารถมีระบบติดต้ังมอเตอร์ 1/3 แรงม้าเพื่อช่วยหมุนหัวม้วนเส้นไหมยืน จากท่ีจะขึ้นเส้นไหมยืนเพื่อเข้า
โครงเหล็กม้วนเส้นไหมมีสวิตซ์ เปิด-ปิด 2 ด้าน 
  3.3.1.5  ม้าก๊อปปี้ ท่ีออกแบบท าด้วยเหล็ก มีขนาดสัดส่วนกว้าง 80 เซนติเมตร              
ยาว 40 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 10 เซนติเมตร รวมตัวหนีบเส้นไหมตามแบบ 
 3.3.2  การเขียนแบบร่างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง
สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 
           การเขียนแบบร่างในส่วนนี้  ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในแนวทางการออกแบบได้
สะดวกต่อการออกแบบ  ช้ินส่วนหลักในตัวโครงสร้างและระบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ ได้ดังภาพท่ี 3.2  แบบเบื้องต้นคร่าว ๆ โดยค านึงถึง
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบสามารถสรุปเป็นแบบร่างโดยมีช้ินส่วนและกลไก ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.2  แบบร่างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพฒันาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลาย
พื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

 
 ช้ินส่วนหลักและเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลาย

พื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ เบ้ืองต้นประกอบไปด้วย 
  3.3.2.1  ชุดม้วนเส้นไหมยืนท าจากเหล็กกล่อง  2 x 4 นิ้ว ความกว้าง 20 มิลลิเมตร
ความยาว 20  มิลลิเมตร รายละเอียดตามแบบ 
  3.3.2.2  ชุดเสาท าด้วยเหล็กกล่อง  2 x 4 นิ้ว และเช่ือมด้วยเหล็กแผ่นพร้อมติดต้ังโซ่
และแกนหมุนท้ัง 2 ด้าน 
  3.3.2.3  ชุดฐานล่างแกนกลางท าด้วยเหล็ก พร้อมติดต้ังมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้า 
รวมทั้งมีสวิทซ์ เปิด-ปิด ท้ัง 2 ด้าน เจาะรูท่ีฐานวางตามแบบท้ัง 4 ด้าน เพื่อน าไปติดต้ัง 
  3.3.2.4  ชุดโครงฐานล่างท่ีรับน้ าหนักท าด้วยเหล็กกล่องขนาด  2 x 4 นิ้ว มีความ
กว้าง 20 มิลลิเมตรความยาว 20  มิลลิเมตรและพร้อมติดต้ังโซ่และแกนหมุนตามแบบ 
 
3.4  การสร้างชิ้นงานต้นแบบ 
         ขั้นตอนในการสร้างช้ินงานต้นแบบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1  ท าการเขียนแบบเทียบมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบสัดส่วนเท่าจริงกับระยะสัดส่วนของ
หญิงไทยท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 3.4.2  ท าการสรุปแบบช้ินส่วนท้ังหมด  โดยเขียนแบบเข้ามาตรงส่วนใน (ภาคผนวก ข) เพื่อน า
ระยะมาใช้ในการวัดสัดส่วนรวมท้ังการประกอบช้ินส่วน โดยมีภาพการเขียนแบบเพื่อใช้เป็นแบบในการ
ผลิต 
 3.4.3  ท าการประกอบและทดสอบข้ันต้น  รวมทั้งท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
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3.5  การวิเคราะห์ผลจากการทอสอบภาคสนาม 
       ข้อมูลท่ี ได้จากการส ารวจผลการทดสอบภาคสนามเพื่ อศึกษาด้านประสิทธิภาพและ                
ความพึงพอใจของผู้ทอผ้าในภาคอีสานสามารถน าผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละจากสถิติดังนี้ 
  ร้อยละจากรายการใด (%) =  ความถ่ีของรายการนั้น (N) x 100 

              ความถ่ีท้ังหมด 
 โดยท าการแบ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 3.5.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง  ผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจและเลือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีได้ผลมาจากการส ารวจภาคสนามในขัน้ต้น  โดยเลือกกลุ่ม 
กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประชากรรวมกันท้ังส้ิน 50 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

1. เพศ      ชาย 2 4 
                หญิง 48 96 
2. อายุ      ต่ ากว่า 21 ปี 1 2 
                21 – 30 ปี 6 12 
                31 – 40 ปี 18 36 
                41 – 50 ปี 10 20 
                50 – 60 ปี 13 26 

60 ปีข้ึนไป 2 4 
รวม 50 100 

   
 
  จากตารางท่ี 3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  จ านวนของเพศชายท่ีท าการทอผ้า           
มีจ านวน ร้อยละ 2  โดยเพศหญิงมีจ านวนร้อยละ 98  ส่วนจ านวนเกณฑ์ของอายุพบว่า วัย 31-40 ปี  
ร้อยละ 36 จะเป็นวัยที่มีผู้ทอผ้ามากท่ีสุดและรองลงมาจะเป็นวัยอายุต้ังแต่ 50-60 ปี ร้อยละ 26  ส่วนวัย
ท่ีมีการทอผ้าน้อยท่ีสุดจะมีอายุต่ ากว่า 21 ปีลงมา  โดยมีผู้ทอผ้าเพียงร้อยละ 2   โดยได้กลุ่มตัวอย่างของ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 50 
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า  การทอผ้าจะเป็นงานของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
โดยมีวัยและอายุอยู่ในช่วงกลางคนจนถึงผู้สูงอายุมากกว่าวัยช่วงหนุ่มสาว  โดยสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้ท า
การส ารวจข้อมูลในขั้นต้น โดยจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประชากรในการทอผ้า 

 3.5.2  ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการทดสอบกับเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชน  เชิงพาณิชย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  ข้อมูลส่วนนี้จะสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้าน  โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.5.2.1  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องท่ีออกแบบ
และพัฒนาขึ้นใหม่ ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการทอ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงใน
ตารางท่ีได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่ 
                ในด้านลดการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ใช้พื้นท่ีน้อยลง 47 94 
ใช้พื้นท่ีปกติ 2 4 
ใช้พื้นท่ีมากขึ้น - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 1 2 
 

จากตารางท่ี 3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่า เครื่อง           
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่นี้สามารถลดการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน คิดเป็น          
ร้อยละ 94  และรู้สึกว่าเป็นใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืนปกติ  คิดเป็นค่าร้อยละ 4 ไม่ได้ให้ข้อมูลคิดเป็น
ค่าร้อยละ 2 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการ ม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องท่ีอกแบบใหม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ทอในการม้วนเส้นไหมยืนได้เร็วขึ้นตามความต้องการของชาวบ้านเป็น
ส่วนใหญ่ 

  3.5.2.2  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม                      
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน            
ด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชน  เชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ในเรื่องการใช้เวลาม้วนเส้นไหมน้อยลงและสามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา แม้สภาพอากาศท่ีไม่
เอื้ออ านวยและเหมาะสมกับวิถีชาวบ้าน 
 

ตารางท่ี 3.3  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน  โดยใช้เครื่อง 
       ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อลดเวลาในการม้วนเส้นไหมยืน ให้น้อยลง 
       สามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ลดเวลาการม้วนเส้นไหมยืนน้อยลง 47 94 
ใช้เวลาการม้วนเส้นไหมยืนเท่าเดิม 1 2 
ใช้เวลาการม้วนเส้นไหมยืนมากขึ้น - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 2 4 
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จากตารางท่ี 3.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่า เครื่อง            
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่นี้  สามารถลดเวลาการม้วนเส้นไหมยืนน้อยลง คิดเป็น          
ร้อยละ 94  และรู้สึกว่าใช้เวลาการม้วนเส้นไหมยืนเท่าเดิม  คิดเป็นค่าร้อยละ 2 ไม่ได้ให้ข้อมูลคิดเป็น           
ค่าร้อยละ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าการใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนา          
ขึ้นใหม่สามารถลดเวลา ลดปัญหาด้านการใช้เวลาลดน้อยลง สามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลา           
แม้สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยและเหมาะสมกับวิถีชีวิตชาวบ้าน 

3.5.2.3  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการทอในเรื่อง การใช้แรงงานคนในการม้วน
เส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชน                 
เชิงพาณิชย์  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตารางท่ี 3.4 ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ท่ีขึ้นเส้นไหมยืนได้ทดสอบและทดลองการขึ้นเส้นยืน                 
                 ในเรื่องการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ 
                 และพัฒนาขึ้นใหม่  
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ลดแรงงานคน 50 100 
ใช้แรงงานคนปกติ 3-4 คน - - 
ใช้แรงงานคนเพิ่มขึ้น - - 
อื่น ๆ .............. - - 
 

จากตารางท่ี 3.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็น เทคนิคการ            
ม้วนเส้นไหมด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้ ลดแรงงานคน คิดเป็นร้อย
ละ 100   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ในการสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ สู่ ชุมชน  เชิงพาณิชย์                  
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ชาวบ้านทุกท่านให้ความคิดเห็นว่าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้า
ไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้ สามารถลดแรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่อง
ม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ จะใช้แรงงานคน
เพียง 2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมท่ีต้องใช้แรงงานคน 4-5 คน 

3.5.2.4  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง ความยากง่ายใน
การม้วนเส้นไหมยืนสามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.5  ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วน 
                เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  ในเรื่องความยากง่ายในการม้วนเส้นไหมยืน 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ม้วนเส้นไหมยืนง่ายข้ึน 48 96 
ม้วนเส้นไหมยืนได้ปกติ 2 4 
ม้วนเส้นไหมยืนยากขึ้น - - 
อื่น ๆ .................... - - 
 

จากตารางท่ี 3.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคนิคการม้วนเส้น ด้ายยืน ด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น ใหม่ สู่ ชุมชน เชิงพาณิชย์                   
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ สามารถม้วนเส้นไหมยืนง่ายขึ้น คิดเป็นร้อยละ 96 และรู้สึกว่าเป็นการม้วนเส้น
ไหมยนืได้ปกติ  คิดเป็นร้อยละ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การออกแบบและการพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน          
ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ในครั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสามารถช่วยท าให้การม้วนเส้น
ไหมยืน มีการม้วนท่ีง่ายข้ึน คิดเป็นร้อยละ 96 

3.5.2.5  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนในเรื่อง ความสะดวกสบายต่อการนั่ง
ของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ สามารถ
ก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.6  ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.6  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
                การม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสะดวกสบายต่อการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่อง 
                ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ม้วนเส้นไหมได้สะดวกขึ้น 48 96 
ม้วนเส้นไหมแล้วปกต ิ 1 2 
ม้วนเส้นไหมแล้วไม่สะดวก - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 1 2 
 

จากตารางท่ี 3.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้มีความสะดวกสบายต่อม้วน
เส้นไหมได้สะดวกขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 96  รู้สึกม้วนเส้นไหมแล้วปกติ  คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่ได้ให้ข้อมูล
คิดค่าร้อยละ 2 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ
และพัฒนขึ้นใหม่นี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการม้วนเส้นไหมได้สะดวกสบายเพิ่มข้ึน 
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3.5.2.6  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนในเรื่อง ความต้องการท่ีจะน าเครื่อง
ม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์มาสร้างในระดับ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.7  ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.7  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
                การม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่  ในเรื่อง ความต้องการท่ีจะน าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
                ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่มาสร้างในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ต้องการ 46 92 
ไม่ต้องการ - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 4 8 
 

จากตารางท่ี 3.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านมีความต้องการท่ีอยากจะได้
เครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ไว้ใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 92  และไม่ได้ให้ข้อมูล คิดเป็น            ร้อยละ 8  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีอยากจะได้เครื่อง
ม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ไว้ใช้งานจริง 

3.5.2.7  ความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง 
ความสะดวกสบายต่อการเคล่ือนย้ายและน ามาต้ังทอในตัวบ้าน  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลง
ในตาราง 4.8ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.8  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน   
                ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน  ในเรื่อง ความสะดวกสบายต่อการเคล่ือนย้ายและ 
                น ามาต้ังทอในตัวบ้าน 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ต้ังในบ้านได้ 46 92 
ต้ังไม่ได้ - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 4 8 
 

จากตารางท่ี 3.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้มีความสะดวกต่อการ
เคล่ือนย้าย  คิดเป็นร้อยละ 92  และไม่ได้ให้ข้อมูล  คิดเป็นร้อยละ 8  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง ด้วย
เครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิง
พาณิชย์นี้สามารถเคล่ือนย้ายและน ามาต้ังทอในตัวบ้านได้ 
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3.5.2.8  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง การประกอบของ
เครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์ต้นแบบ  
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 4.9ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.9  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน 
                ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่  ในเรื่อง การประกอบต้นแบบเครื่องม้วน              
                เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

สามารถประกอบได้ 40 80 
ไม่สามารถประกอบได้ 8 16 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 2 4 
 

จากตารางท่ี 3.9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถท าการประกอบข้ึน
เองได้   คิดเป็นร้อยละ 80 รู้ สึกว่ าประกอบเองไม่ ได้   คิดเป็นร้อยละ 16 และไม่ ได้ ให้ ข้อมู ล                        
คิดเป็นร้อยละ 4  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง               
ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ชาวบ้านส่วนมากยังคงให้ความคิดเห็นว่าเครื่อง
ม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถท าการ
ประกอบเองได้ 

3.5.2.9  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่ในเรื่อง             
การม้วนเส้นไหมยืนตึงสม่ าเสมอและเรียบเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม            
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 4.10ได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.10  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน                   
         ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่องความสามารถ 
         ในการลดความตึง-หย่อน ของเส้นไหมยืนของเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ 
         พัฒนาขึ้นใหม่ 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

เส้นไหมยืนเรียบตึงสม่ าเสมอ 46 92 
เส้นไหมยืนตึงหย่อนไม่เท่ากัน - - 
เส้นไหมยืนตึงเกินไป - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 4 8 
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จากตารางท่ี 3.10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถขึ้นเส้นไหมยืนเรียบ
ตึงได้สม่ าเสมอ  คิดเป็นร้อยละ 92  และไม่ได้ให้ข้อมูล  คิดเป็นร้อยละ 8 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพ       
ผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ครั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถม้วนเส้นไหมยืนได้
เรียบตึงสม่ าเสมอและเรียบร้อย ลดการเกิดต าหนิของผืนผ้าได้ 

3.5.2.10  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง ความสะดวกใน
การติดต้ังเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์ 
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.11 ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.11  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน  ท่ีได้ทดสอบ                    

        การม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสะดวกในการติดต้ังเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ                    
        และพัฒนาขึ้นใหม่ 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ติดต้ังง่ายข้ึน 43 86 
ติดต้ังเหมือนเดิม - - 
ติดต้ังยากขึ้น 5 10 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 2 4 

 
จากตารางท่ี 3.11  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น

ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถม้วนเส้นไหมยืน
ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ได้ง่ายข้ึน  
คิดเป็นร้อยละ 86   รู้สึกว่ายากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10  และไม่ได้ให้ข้อมูล             คิดเป็นร้อยละ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่
ชุมชนเชิงพาณิชย์ ชาวบ้านส่วนมากให้ความคิดเห็นว่าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหม
ไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ นี้สามารถช่วยท าการม้วนเส้นไหมยืนได้ง่ายข้ึน แต่ก็มีบ้างท่ีมี
ความรู้สึกว่ายาก  รวมทั้งผู้ไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ยังมีความไม่แน่ใจในการให้ข้อมูล 

3.5.2.11  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง ความสะดวกใน
การเก็บเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์แล้ว 
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 4.12ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.12  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้ทดสอบ 
        การม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสะดวกในการเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบ 
        และพัฒนาขึ้นใหม่แล้ว 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

มีความสะดวกขึ้น 46 92 
มีความเหมือนเดิม - - 
มีความยากขึ้น - - 
อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 4 8 

 
จากตารางท่ี 3.12  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าการขึ้นเส้น

ไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์           
นี้มีความสะดวกขึ้นกว่าการม้วนเส้นไหมยืนแบบวิธี เดิม คิดเป็นร้อยละ 92 และไม่ได้ให้ข้อมูล                    
คิดเป็นร้อยละ 8 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง                
ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการขึ้นเส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอ
มือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ นี้มีความสะดวกกว่าการม้วนเส้นไหมยืนแบบวิธีเดิม 

3.5.2.12  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง การลดความ
ปวดเมื่อยในส่วนต่าง ๆ  สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.13 ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.13  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน ท่ีได้ทดสอบ 
                  การม้วนเส้นไหมยืน  ในเรื่อง การลดความปวดเมื่อยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) ล าดับ 
แขน 20 33 5 
ขา 45 74 1 
มือ 17 29 7 
เท้า 40 66 3 

หัวเข่า 29 48 4 
คอ 18 30 6 
หลัง 45 74 1 
เอว 43 70 2 

อื่น ๆ ........ - - - 

 
จากตารางท่ี 3.13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าการม้วนเส้น

ไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ นี้
สามารถช่วยลดความปวดเมื่อยของร่างกายมากท่ีสุดในส่วนหลังและขา  คิดเป็นร้อยละ 74  รองลงมาท่ี
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ส่วนเอว คิดเป็นร้อยละ 70  ส่วนเท้า คิดเป็นร้อยละ 66  ส่วนหัวเข่า   คิดเป็นร้อยละ 48  ส่วนแขน              
คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนคอ  คิดเป็นร้อยละ 30 รวมทั้งส่วนมือ  คิดเป็นร้อยละ 29 ตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง               
ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์            
สามารถช่วยลดความปวดเมื่อยของร่างกายในส่วนหลังและขาได้มากท่ีสุด รวมท้ัง เอว เท้า หัวเข่า คอและ
มือได้ตามล าดับ 

3.5.2.13  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง การลงทุนท่ีใช้
ประกอบเครื่องในราคาประมาณ 30,000 – 40,000 บาท (ราคาในปัจจุบัน)  ไม่รวมอุปกรณ์ม้าเดินด้าย
สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.14 ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.14    จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน  ท่ีได้ทดสอบ                    

          การม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง          
สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ ในเรื่อง การลงทุนท่ีใช้ประกอบเครื่องในราคาประมาณ 30,000 – 
40,000 บาท (ราคาในปัจจุบัน) ไม่รวมอุปกรณ์ม้าเดินด้าย 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

คุ้มค่า 48 96 

ไม่คุ้มค่า - - 

อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 2 4 

จากตารางท่ี 3.14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วนเส้น
ไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้ให้ความคุ้มค่าต่อการลงทุน  
คิดเป็นร้อยละ 96  และไม่ได้ให้ข้อมูล   คิดเป็นร้อยละ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง ด้วย
เครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิง
พาณิชย์นี้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการทอผ้าไหม 

3.5.2.14  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนในเรื่อง ความสามารถ
ของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์สามารถ
ท าให้ผู้หัดมว้นเส้นไหมยืนรายใหม่  ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้เร็วขึ้น สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลง
ในตาราง 3.15 ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.15   จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่                     
         ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง ความสามารถของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
         ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ท่ีสามารถท าให้ผู้หัดม้วนเส้นไหมยืนรายใหม่ม้วน 
         เส้นไหมยืนเป็นได้เร็วขึ้น 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้เร็วขึ้น 47 94 

ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้เท่าเดิม - - 

ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้ยากขึ้น 1 2 

อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 2 4 

จากตารางท่ี 3.15  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าเครื่องม้วน 
เส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถท าให้ผู้หัดม้วน        
เส้นไหมยืนรายใหม่ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้เร็วขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94 ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้ยากขึ้น                     
คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่ได้ให้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง                 
ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ชาวบ้าน
ส่วนมากยังคงให้ความคิดเห็นว่าเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง 
สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถช่วยท าให้ผู้หัดม้วนเส้นไหมยืนรายใหม่ม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้เร็วขึ้น  โดยมี
ชาวบ้านส่วนน้อยท่ีเห็นว่าการม้วนเส้นไหมยืนเป็นได้ยากขึ้นและบางส่วนยังมีความไม่แน่ใจท่ีจะให้ข้อมูล 

3.5.2.15  ความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่ ในเรื่อง 
คุณภาพของผ้า สามารถก าหนดผลแสดงความคิดเห็นลงในตาราง 3.16 ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.16  จ านวนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทอท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืนแบบใหม่ 
                  ท่ีได้ทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน ในเรื่อง คุณภาพของผ้า 
  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

คุณภาพดีขึ้น 45 90 

คุณภาพเหมือนเดิม 3 6 

ไม่ได้คุณภาพ - - 

อื่น ๆ (ไม่ได้ให้ข้อมูล) 2 4 

 
จากตารางท่ี 3.16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านให้ความเห็นว่าคุณภาพของผ้า

ไหมทอมือลายพื้นเมืองท่ีม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนมีคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. 
ดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 90 และรู้สึกว่าเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 6 และไม่ได้ให้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง             
ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ชาวบ้าน
ส่วนมากยังคงให้ความคิดเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์นี้สามารถเพิ่มคุณภาพของผ้าไหมทอ
มือลายพื้นเมืองท่ีม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนได้ดีขึ้น  แต่ก็มีส่วนน้อยท่ีคิดว่าคุณภาพผ้ายังคง
เหมือนเดิม  รวมทั้งบางส่วนท่ียังไม่แน่ใจในการให้ข้อมูล 

3.5.3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ชาวบ้านต้องการให้มีการออกมาให้ความรู้ในเรื่องนี้บ่อย ๆ รวมท้ังอยากให้มีวิทยากรมา

ช่วยฝึกอบรมให้กับวิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอพื้นเมือง 
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ตารางท่ี 3.17  ผลการทดสอบตามมาตรฐาน มผช. 6 ด้าน 

ชนิดผ้า/เส้นใย ลักษณะทั่วไป เอกลักษณ์ 
ความคงทนต่อการซัก 

(40๐C, 30 นาที) (ระดับ) 
ความคงทนต่อสีต่อเหง่ือ การเปลี่ยนแปลงขนาด 

หลังการซัก 1 คร้ัง (ร้อยละ) 
ค่าความเป็น 

กรด-ด่าง สภาวะกรด (ระดับ) สภาวะด่าง (ระดับ) 
 
กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง   

 
 

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน               
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้าไหมสีพื้นมีลักษณะการทอลาย
ผ้ายกลายดอกพิกุล ที่มีลวดลายขนาด
เท่ากัน 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอด
ทั้งผืนลวดลายเด่น และ ไม่มี
ข้อบกพร่องที่มีผลต่อการ ใช้งาน 

เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง
ขัดสานซ่ึงกันและกันใน
ลักษณะแบบยกดอกผ้ายก
เมืองนคร 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4 
 
4 
4 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
4 

3-4 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
4 
3 

แนวเส้นด้ายยืน 
แนวเส้นด้ายพุ่ง 

- 7.90 
- 1.61 

ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง 

6.6 

กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค 

   

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน             
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้าไหมสีพื้น ลักษณะการทอเป็น
แบบผ้ายกลายสพุรรสาร 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอด
ทั้งผืนและไม่มีข้อบกพร่องที่มีผลต่อ
การใช้งาน 

เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง
ขัดสานซ่ึงกันและกันใน
ลักษณะแบบยกดอกผ้ายก
เมืองนคร 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4 
 

3-4 
4 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 

3-4 
3 
 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 

3-4 
2-3 

แนวเส้นด้ายยืน 
แนวเส้นด้ายพุ่ง 

- 6.11 
- 1.71 

ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง 

6.5 

กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  

 

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน              
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้าไหมสีพื้นและมีการยกเส้นพุ่ง 
ลักษณะการทอเป็นแบบผ้ายก 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอด
ทั้งผืนลวดลายเด่นและ ไม่มี
ข้อบกพร่องที่มีผลต่อการ ใช้งาน 

เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง
ขัดสานซ่ึงกันและกันใน
ลักษณะแบบยกดอกผ้ายก
เมืองนคร 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
4 
4 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
4 

3-4 
 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
4 

3-4 

แนวเส้นด้ายยืน 
แนวเส้นด้ายพุ่ง 

- 4.76 
- 0.48 

ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง 

7.6 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร 

   

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน             
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้ายกลายดอกพิกุล การทอแบบ
ลายยกดอก 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย
ตลอดทั้งผืนลวดลายริ้วเด่นและไม่มี
ข้อบกพร่องที่มีผลต่อการ ใช้งาน 

เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง
ขัดสานซ่ึงกันและกันใน
ลักษณะแบบยกดอกผ้ายก
เมืองนคร 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4 
 

2-3 
3-4 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
3 

2-3 

สีเปลี่ยนจากเดิม  
สีตกติดผ้าขาว  
- Cotton 
- Silk 

4-5 
 
2 
2 

แนวเส้นด้ายยืน 
แนวเส้นด้ายพุ่ง 

- 2.37 
- 2.09 

ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง 

8.4 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
 การศึกษาข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการน าผลวิเคราะห์มาหาข้อสรุป  เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดและ
แนวทางในการออกแบบ ส่วนในรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้จากการส ารวจรวมท้ังค่าทางสถิติท่ีวิเคราะห์ 
สามารถดูได้ในภาคผนวก ค. โดยการสรุปผลสามารถจ าแนกข้อมูลออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 4.1.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  การทอผ้าจะเป็นงานของเพศหญิงท่ีมีอายุ        
อยู่ในช่วงวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุมากกว่าวัยรุ่นช่วงหนุ่มสาวลงมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลท่ี แสดง        
ความคิดเห็นตามแนวทางการพัฒนาในด้านอายุและวัยของผู้ทอผ้าท่ีได้จากการต้ังค าถาม มีดังนี้ 
  4.1.1.1  ถ้าการทอผ้ามีขั้นตอนท่ีง่ายขึ้นจะท าให้คนสนใจทอผ้ามากขึ้นหรือไม่ ชาวบ้าน
ให้ความเห็นด้วยถึงร้อยละ 90  (48 คน) ว่าสามารถท่ีจะท าให้คนสนใจทอผ้ามากขึ้น 
  4.1.1.2  ส าหรับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว มีความสนใจในการทอผ้าพื้นเมืองมากน้อย
เพียงใด ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 20 (10 คน) ให้ความสนใจน้อย และมีผู้ท่ีไม่ให้
ความสนใจเลยมากกว่าผู้ท่ีสนใจ 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านมีความต้องการท่ีอยากจะให้มีเครื่อง
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ขึ้น  โดยจะส่งผลท าให้ผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช.  มากขึ้นรวมทั้งคาดว่าการพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ น่าจะมีส่วนช่วยท่ีจะน าคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะวัยรุ่น
หนุ่มสาวหันกลับมาให้ความสนใจทอผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองกันมากขึ้น 
 4.1.2  ข้อมูลด้านการทอ 
  ข้อมูลส่วนนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่อง  การจัดการด้านการทอ  ด้านผ้าทอ  ด้านเครื่องและ
อุปกรณ์การทอรวมทั้งด้านเทคนิควิธีการทอและปัญหาท่ีพบ  โดยสามารถท าการสรุปผลได้ดังนี้ 
         4.1.2.1  การจัดการด้านการทอ 
                      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านท่ีทอผ้านั้น  ทอผ้าเพื่อหารายได้เป็นอาชีพ
เสริมมากกว่าอาชีพหลัก  แต่ก็มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันไม่มากนัก  รวมท้ังจากการสังเกตเห็นพบว่ารายได้
ของผู้ทอนั้นมีผลมาจากลักษณะงานหรือผ้าท่ีทอ  ท่ีมาจากความยากง่ายในการทอ  โดยผู้ทอท่ีมีรายได้
น้อยส่วนใหญ่จะทอผ้าประเภทผ้าพื้นและผ้าทอประเภทมัดหมี่  รวมท้ังผ้าทอท่ีใช้วัสดุต้นทุนต่ าลงเช่นเส้น
ไหมท่ีไม่มีคุณภาพหรือด้วยคุณภาพ (ไหมพื้นบ้าน, ไหมน้อย) โดยลักษณะของผ้าท่ีทอจะมีขั้นตอนท่ีไม่
ยุ่งยากและซับซ้อน เมื่อเทียบกับผู้ทอท่ีมีรายได้สูง โดยผ้าท่ีทอจะมีลักษณะของการสร้างลายผ้าท่ีพิเศษข้ึน  
เช่น มีการมัดหมี่สองทาง หรือมัดหมี่สลับกับการขิด  ท าให้ผ้าทอประเภทนี้ทอได้ช้าและยาก ซึ่งปัจจุบัน           
มีผู้ทอเป็น กันน้อย 
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การท่ีจะท าให้ ผู้ทอผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง               
มีรายได้มากขึ้น ส่ิงหนึ่งท่ีท าลงได้ในกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนเพื่อทอผ้านี้คือ  การท่ีจะออกแบบให้
เครื่องม้วนเส้นไหมยืนสามารถแก้ปัญหาหลักใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน           
2. ด้านการใช้เวลาและสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการม้วนเส้นไหมยืน 3. ด้านการใช้แรงงานคนใน
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การม้วนเส้นไหมยืนและสามารถสร้างลวดลายบนพื้นผ้าได้เอง  รวมท้ังท าการสร้างลวดลายผ้าในลักษณะ
พิเศษนั้นง่ายข้ึน 

4.1.2.2  ผ้าทอ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านจะมีการทอผ้ามัดหมี่กันมากท่ีสุด  
รองลงมาเป็นผ้าขิด ผ้าพื้น  ตามล าดับ  รวมท้ังมีการใช้เส้นไหมมากท่ีสุด โดยขนาดของเส้นด้ายทาง        
ยืนนิยมใช้เส้นไหมควบ 4 และเส้นด้ายพุ่ง ใช้เส้นไหมควบ 6 ส่วนลวดลายของผ้าท่ีนิยมทอกันมากท่ีสุด ใน 
6 อันดับแรกคือ ลายบักจับ ลายโคมห้า ลายเอี้ยเยี่ยวควาย  ลายนกน้อย  ลายจอมธาตุและลาย             
หมี่ขอหลาและในวิธีการสร้างลวดลายนั้น นิยมใช้ลวดลายพื้นเมืองมากท่ีสุด  ความกว้างของหน้าผ้าท่ีนิยม
ทอกันมากท่ีสุดจะมีขนาดความกว้างท่ี  40 นิ้ว และ 28 นิ้ว เป็นส่วนใหญ่ 

    สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่ ท่ีจะท าการออกแบบนั้นจะต้องพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองได้ และออกแบบ
ให้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องของเครื่องทอเดิม รวมท้ังแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการ
ใช้พื้นท่ีในการม้วนเส้นไหมยืน  2. ด้านการใช้เวลาและสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการม้วนเส้นไหมยืน 
3. ด้านการใช้แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืน   
  4.1.2.3  เครื่องทอและอุปกรณ์การทอ 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชาวบ้านจะใช้กี่พื้นบ้านทอผ้ากันมากท่ีสุด  
รองลงมา คือ กี่กระตุกรวมท้ังบางบ้านยังมีใช้กันท้ังสองแบบ  รวมท้ังยังคงมีการใช้กี่โบราณกันแต่เหลือ
น้อยลง ส่วนวัสดุท่ีใช้ท าฟันฟืมท่ีใช้กันมากท่ีสุดท าจากสแตนเลส รองลงมาเป็นเหล็กและไม้ตามล าดับ  
โดยท่ีเบอร์ของฟืมท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดคือ 50  หลบต่อความยาว 40 นิ้ว  รองลงมา 40 หลบต่อความยาว 
40 นิ้ว และ 45 หลบต่อความยาว 42 นิ้วและใน 1 หลบนั้นจะมี 40 ช่องฟันหวี  โดยข้อมูลท่ีส ารวจจะ
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีแสดงความคิดเห็นตามแนวทางการพัฒนา  ในด้านโครงสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  มีดังนี้ 
   1. ถ้ามีการเปล่ียนกระบวนการม้วนหรือวิธีการม้วนแบบเดิมไปเป็นเครื่องม้วน
เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ เหมาะสมหรือไม่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความเห็นด้วยว่าควรจะมี
การเปล่ียนถึงร้อยละ 90 (45 คน) 

2. ถ้าออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  สามารถ
พัฒนาคุณภาพของผ้าไหมทอมือได้และเคล่ือนย้ายได้  ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้
ความเห็นด้วยถึงร้อยละ 28 (14 คน) 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  แนวทางในปัจจุบันจะต้องมีการม้วนเส้นไหม
ยืนแบบใหม่แทนแบบเดิมเพื่อให้ได้ผ้าไหมท่ีมีคุณภาพ  ซึ่งชาวบ้านมีความต้องการใช้เครื่องม้วนเส้นไหม
ยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านท่ีต้องการให้มีชุดอุปกรณ์ 
ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่ ท่ีเข้ามาทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมได้  โดยแนวทางของผู้วิจัยจะท าการออกแบบ
เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ใช้โครงสร้างท่ีท าจากเหล็กกล่อง รวมทั้งยังสามารถท่ี
จะท าการประกอบและติดต้ังให้ง่ายขึ้น  สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวกและสามารถให้ใช้ขึ้นเส้นไหมยืนท่ี
ประยุกต์แบบเทคนิคอื่น ๆ ได้ 
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  4.1.2.4  กลวิธีในกระบวนการทอผ้า 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีค านวณปริมาณของ

เส้นด้ายจากประสบการณ์กันมากท่ีสุด  และจะมีวิธีการกะขนาดสัดส่วนหรือปริมาณโดยการเทียบจาก
น้ าหนักมากกว่าการค านวณสูตรทางตัวเลข  รวมทั้งการม้วนเส้นไหมทางยืนชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้วิธีการต่อ
เส้นด้ายจากเส้นเดิมมากกว่าท่ีจะร้อยด้ายผ่านฟืมและฟันหวีขึ้นใหม่  โดยความยาวของเส้นไหมยืนท่ีติดต้ัง
บนเครื่องทอท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ 25 เมตร รองลงมา 10-15 และ 20  เมตรตามล าดับ ส่วนการเก็บปลาย
ด้านยืน  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเก็บแบบหัวม้วนและหวีมัดถักไว้ท่ีเสาคานของเครื่องทอ  ส่วนการ
ออกแบบลายผ้าจะมีการออกแบบลายในวิธีลายผ้ามัดหมี่มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นวิธีตะกอ 

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ในการกระบวนการทอผ้าทางผู้วิจัย พบว่า 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้กี่ทอผ้าเป็นกี่พื้นบ้านและมีการขึ้นเส้นไหมยืน  โดยวิธีดั้งเดิม และในการม้วนเส้นไหม
ยืนนั้น ชาวบ้านจะใช้วิธีกะขนาดสัดส่วนหรือปริมาณ มากกว่าการเทียบส่วนจากการค านวณ สูตรตัวเลข 
โดยความยาวของเส้นไหมยืนท่ีจะท าการม้วนเส้นไหมยืนท่ีนิยมใช้กันมาก คือ 25 เมตร รองลงมา 10-15 
เมตร และ 20 เมตร ส่วนการออกแบบลายผ้าจะมีการออกแบบลายในวิธีมัดหมี่มากท่ีสุด 
  4.1.2.5  ปัญหาท่ีพบจากกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนแบบวิธีเดิม 

  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาท่ีชาวบ้านพบมากท่ี สุดคือจาก
กระบวนการทอผ้าและการม้วนเส้นด้ายยืน  ม้วนเส้นไหมยืน ตึงเกินไป  ม้วนเส้นไหมยืน หย่อนเกินไป  
ม้วนเส้นไหมยืน ไม่ถูกต้อง รีบม้วนเร็วเกินไป  ม้วนเส้นไหมยืน ต้องใช้พื้นท่ีกว้างและยาว  ม้วนเส้นไหมยืน 
ต้องใช้แรงงานคนมากกว่า 3 คน   

  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ปัญหาท่ีพบในส่วนต่าง ๆ นี้  จะเป็น
แนวทางท่ีน ามาใช้เป็นข้อก าหนดในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ี
ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่   โดยผู้วิจัยจะออกแบบเครื่องให้สะดวกต่อการม้วนเส้นไหมยืนขึ้นใหม่ โดยจะ
ใช้วิธีการสืบหรือติดต้ังตะกอก่อนแล้วม้วนเส้นไหมบนเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่
จนเสร็จ และจะออกแบบให้ช่องระยะห่างระหว่างแกนท่อพีวีซี ซึ่งแกนสามารถปรับได้ตามความยาวของ
เส้นไหมยืนแต่ละครั้ง เพื่อสะดวกต่อการติดต้ังและสะดวกในการม้วนเส้นไหมยืน และหาความยาวของเส้น
ไหมให้สัมพันธ์กัน รวมท้ังผู้วิจัยจะใช้ระบบกลไก ท่ีช่วยผ่อนแรง  ส่วนการเรียงตัวเส้นไหมยืน  จะใช้หวีท่ี
ช่วยในการเรียงตัวของเส้นไหมและออกแบบความแข็งแรงท่ีเพิ่มและสะดวกขึ้น สามารถน าหวีเดิมท่ีมี
ขนาดแตกต่างกันมาใช้ได้  ส่วนท่ีม้วนเส้นไหมยืนจะออกแบบให้มีการปรับส าหรับม้วนเส้นไหมยืนได้ในแต่
ละมุมได้  รวมทั้งสะดวกต่อการท างานเมื่อกลับมาม้วนเส้นไหมยืนใหม่ อีกครั้ง       

 4.1.3  ข้อมูลความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

   แนวทางการออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอ
มือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์เป็นส่วนท่ีผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลเพื่อขอความคิดเห็นของผู้ทอผ้า ซึ่งมีใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

  4.1.3.1  แนวทางการออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้า
ไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

               ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ถ้ามีเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ ท่ีจะช่วยลดขั้นตอนในการม้วนเส้นไหมยืนมา
ทดแทนแบบเดิม และจะท าให้ทอผ้า มีคุณภาพมาก  ผู้ทอเห็นด้วยถึงร้อยละ 98 (49 คน) 
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          สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นข้อก าหนดท่ี
จะน ามาใช้ในการออกแบบ  โดยจะท าการคิดระบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีสามารถช่วยลดขั้นตอนการทอ       
ผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง รวมทั้งสามารถท าให้พัฒนาคุณภาพของผ้าไหมทอมือนั้นขึ้นอีกด้วย 

  4.1.3.2  แนวทางการออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพ            
ผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะ
เปล่ียนการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมไปเป็นการใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอ
มือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ถึงร้อยละ 90 (45 คน) และออกแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืน           
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ชาวบ้านสามารถอดประกอบได้หรือเคล่ือนย้ายได้ ชาวบ้านให้ความเห็นด้วยร้อยละ 28 (14 คน) 

         สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลในส่วนนี้ได้น ามาใช้เป็นข้อก าหนด
ในการออกแบบเพื่อสร้างอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ต้นแบบ  เพื่อให้ตอบสนอง
ตรงต่อความต้องการของชาวบ้านให้มากท่ีสุด 
   4.1.3.3  ปัญหาและอุปสรรค์อื่น ๆ เกี่ยวกับการทอผ้า 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการเขียนตอบของ
ชาวบ้านเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  โดยชาวบ้านอยากให้มีการพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยืน              
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ ท่ีช่วยให้ทอผ้าได้เร็วขึ้น รวมท้ัง
อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ให้ทันสมัย  ทอง่ายและเบาแรง  แข็งแรงมีขนาดเล็ก
เคล่ือนย้ายได้  ส่วนทางด้านสุขภาพอยากให้อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ง่ายไม่
ต้องใช้แรงมากและไม่เหนื่อย ท่ีช่วยลดแรงและไม่ปวดหลัง ปวดเอว  รวมท้ังอยากให้มีการพัฒนาในการ
ต่อเส้นไหมเข้าฟืมและตะกอใหม่ท่ีง่าย เป็นต้น 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากส่ิงต่าง ๆ  ท่ีชาวบ้านเขียนมาท้ังหมด
นี้จะสอดคล้องต่อแนวทางในหัวข้อต่าง ๆ ในแบบสอบถามตอบท่ีออกแบบไว้  โดยความต้องการใน             
ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ผู้วิจัยจะน ามาใช้ในเป็นข้อก าหนดและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  เพื่อให้ได้ผลของ
เครื่องท่ีสร้าง สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ทอผ้าให้ได้มากท่ีสุดเพื่อให้ได้คุณภาพของ          
ผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง   

 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใชใ้นการพัฒนาคณุภาพผ้าไหมทอมือลายพืน้เมือง ด้วยเทคนิคการม้วนเส้น

ไหมยืนด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช        
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้  ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์จากสภาพปัญหาและความเป็นจริงท่ีได้จากการ
สอบถามและสังเกต  สามารถสรุปข้ันตอนการท างานในการพัฒนาเครื่องม้วนเส้นไหมยนื ได้เป็น 3 ส่วน  
หลัก ๆ ดังนี้ 

4.2.1  การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวโครงสร้าง 
  การออกแบบและพัฒนาในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ช้ินส่วนหลักในส่วนต่าง ๆ ของตัว
โครงสร้างอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีเข้ามาประกอบกัน  โดยมีรูปแบบและรายละเอียดดังนี้ คือ 
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  4.2.1.1  ตัวโครงสร้างหลักของกี่ทอผ้า 
     นับว่าเป็นช้ินส่วนส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นโครงสร้างหลักท่ีต้องการให้ช้ินส่วน
ประกอบในส่วนอื่น ๆ เข้ามาใช้ยึดเพื่อให้เกิดการท างานรวมกันได้ดังภาพท่ี 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1  รูปแบบเดิมของตัวโครงสร้างกี่ทอพื้นบ้านและกี่กระตุก 
 
  4.2.1.2  ท่ีม้วนเส้นไหมยืนแบบวิธีเดิมของชาวบ้าน 
     นับว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญอีกส่วนหนึ่ง เพราะการม้วนเส้นไหมยืนจะต้องมีการใช้
พื้นท่ีตามระยะความยาวของเส้นไหมยืน  ดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2  รูปแบบเดิมของการม้วนเส้นไหมยืนท่ีใช้พื้นท่ีในการม้วน 
 

  4.2.1.3  ท่ีม้วนเก็บปลายเส้นไหมยืนก่อนท่ีจะม้วนด้วยโครงเหล็ก 
   นับว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญส่วนหนึ่ง เพราะวิธีในการเก็บปลายด้ายยืนของ

อุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่  นั้นมี ท้ังวิธียึดปลายเครื่องม้วนเส้นไหมยืน            
เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์โดยยึดด้านล่างของแกนท่อพีวีซีท่ีอยู่
ด้านล่าง  ภาพท่ี 4.3 ตามล าดับ 
 

     
 

   
    

ภาพท่ี 4.3  รูปแบบเดิมท่ีเก็บปลายด้ายยืน 
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4.3  แนวทางการการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง ด้วยเทคนิคการม้วนเส้นไหมยืนด้วย
นวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช         
ในการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบหลักของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหม

ไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในด้านการม้วนเส้นไหมยืนนั้น 
ผู้วิจัยจะน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม รวมท้ังข้อมูลตามแนวทางการออกแบบมาใช้เป็น
ข้อก าหนดและสรุปเป็นหลักเกณฑ์หรือบรรทัดฐานขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบก าหนดในการออกแบบ  โดยจะ
ท าการวิเคราะห์เชิงผสมผสานทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของมนุษย์ รวมท้ังทางด้าน
วัสดุศาสตร์เข้ามาประกอบร่วมกันในบางส่วนของโครงสร้างท่ีส าคัญ และจะใช้หลักทางวิชาการกับความ
เป็นจริงในการสรุปข้อมูลครั้งนี้ โดยจะด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

ท าการสรุปข้อมูลท่ีได้จากผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม  รวมท้ังแนวทางการออกแบบ 
โดยสร้างเป็นกรอบข้อความท่ีแสดงแนวคิดและความต้องการในการออกแบบลงในส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ น ากรอบ
แสดงแนวคิดท่ีสรุปไว้มาท าการออกแบบ  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดมาประก อบลงใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชน
เชิงพาณิชย์ 
 ท าการเลือกวัสดุหลักท่ีเป็นตัวโครงสร้างท่ีส าคัญ จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุท่ีมี
คุณภาพดีพอ ๆ กันในรูปแบบของตารางประกอบเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ  ส่วนวัสดุท่ีเป็น
ช้ินส่วนประกอบย่อย เช่น ระบบกลไกรวมท้ังอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น น๊อต รวมท้ังแกนท่อพีวีซีและ
แกนท่อสแตนเลส จะใช้วิธีเลือกสรรจากวัสดุท่ีมีความเหมาะสมต่อการออกแบบและใช้งานให้มากท่ีสุด  
โดยใช้ราคาเป็นตัวเปรียบเทียบในการตัดสินใจ 

 จากการวิเคราะห์ในข้อมูลเบ้ืองต้นมาถึงขั้นตอนแนวทางการออกแบบ สามารถท าการ
สรุปโดยแบ่งช้ินส่วนประกอบลงในตัวโครงสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอ
มือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ได้ใน 3 ส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 

4.3.1  แนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวโครงสร้าง 
           ในการออกแบบตัวโครงสร้าง  ผู้วิจัยได้จ าแนกช้ินส่วนหลัก ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ออก
จากกันเพื่อสะดวกกับการแก้ปัญหาก่อนท่ีจะน ามาประกอบร่วมเข้าด้วยกันอีกครั้ง ในขั้นตอนของการ
ออกแบบ เพื่อให้เห็นประเด็นท่ีเด่นชัดเจน  ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.3.1.1  ตัวโครงสร้างหลัก 
            ข้อมูลท่ีได้จากแนวทางการออกแบบและพัฒนา  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัว

โครงสร้างในตารางท่ี 1 พบว่าโครงสร้างหลักเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญมาก  เพราะเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยง
ช้ินส่วนประกอบต่าง ๆ ในตัวโครงสร้างให้ท างานร่วมกัน แต่จะมีผลโดยตรงกับปัญหาด้านการม้วนเส้น
ไหมยืนระยะระหว่างแกนท่อพีวีซีท่ีอยู่ด้านบนและด้านล่างมากกว่าปัญหาอื่น ๆ  สามารถน ามาก าหนด
กรอบท่ีแสดงแนวคิดและความต้องการในการออกแบบโครงสร้างของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ ได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี  4.4  แนวคิดและความต้องการในการออกแบบตัวโครงสร้างเครื่องม้วนเส้นไหมยืน  
               เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองสู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

 
ตารางท่ี 4.1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุหลักท่ีใช้โครงสร้างไม้ (แบบเดิม) กับเหล็กรูปพรรณ 

                  ในท้องตลาด เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดวัสดุตัวโครงสร้าง 
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ไม้        1 2 
เหล็ก        6 1 

 
 จากตารางท่ี 4.1   การเปรียบเทียบคุณสมบัติของไม้  ส่วนใหญ่เป็นไม้เต็งกับไม้แดงท่ีเป็น            
ไม้เนื้อแข็งกับวัสดุเหล็กรูปพรรณท่ีมีขายท่ัวไปในท้องตลาด  โดยน ามาใช้ท าตัวโครงสร้างหลักท่ีมีรูปร่าง
และขนาดท่ีพอ ๆ กัน พบว่า เหล็กมีคุณสมบัติท่ีดีกว่าไม้ในด้านการรับแรงในแนวต้ังและแนวนอน             
การประกอบช้ินส่วนท่ีง่าย  ความแข็งแรงทนทานรวมท้ังการหาซื้อท่ีง่ายแต่จะมีข้อเสียตรงด้านราคาท่ีสูง
กว่าไม้ 

ออกแบบโครงสร้างให้มีขนาดท่ีมีความ
เหมาะสมกับร่างกาย โดยสามารถท าการ
ติดต้ังวัสดุต่าง ๆ เองได้จากภายนอก 

ออกแบบโครงสร้างให้สามารถรองรับกับ
ระบบการม้วนเส้นไหมยืนแบบอื่น ๆ 

ออ ก แ บ บ ตั ว โค รงส ร้ า ง ให้ ส าม ารถ          
ลดปัญหาเรื่องการใช้พื้นท่ี ลดปัญหาเรื่อง
เวลา รวมท้ังสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย  
ลดปัญหาเรื่องการใช้แรงงานคน 

ออกแบบตัวโครงสร้างเครื่องม้วน
เส้นไหมยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทย
ทอมือลายพื้นเมืองสู่สากลเชิงพาณิชย์ให้มี
การติดต้ังมอเตอร์รวมท้ังโซ่และฟันเฟือง
ระบบการม้วนฯ 

ออกแบบตัวโครงสร้างให้ มี ท่ีพั กเก็บ         
ไม้กระดานหรือตัวม้วนเส้นไหมยืน เช่น          
ท่ีรองรับ 
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 โดยผลสรุปท่ีเลือก จะใช้เหล็กในการพัฒนาตัวโครงสร้างหลัก  เพราะจะต้องรองรับกับระบบของ
กลไกในการม้วนเส้นไหมยืน ในการท างานร่วมกันของอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น
ใหม่  โดยจะต้องมีการน าเจาะรูหรือเช่ือมข้อต่อต่าง ๆ ลงบนตัวโครงสร้า งซึ่งต้องใช้ระยะและความ
ละเอียดท่ีแน่นอนในการผลิตให้เหมือนกันในอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่              
ทุก ๆ ตัว รวมท้ังข้อมูลในส่วนนี้ยังสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านท่ีให้ความสนับสนุนถึง                  
ร้อยละ 90 
 
ตารางท่ี 4.2  สรุปเลือกรูปแบบของเหล็กรูปพรรณเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบตัวโครงสร้างหลัก 
                ในส่วนของเสารับน้ าหนักและตัวฐานพื้นท่ีรองรับกระดานไม้เนื้อแข็ง 
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เหล็กท่อนกลม 
(carbonsteel 
tubes) 

    50.5 ม.ม. 
หนา 2.3 ม.ม. 
หนัก 3.3 กก./ม. 

1 2 1 1 3 1 1 1 2 13 3 

 เหล็กกล่อง 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(rectangular tube) 

180 x 120 ม.ม. 
หนา 2.3 ม.ม. 
น้ าหนัก 4.06 
 กก./ม. 

3 3 3 3 1 3 2 3 1 22 1 

 
เหล็กรูปตัวซี 
(light lip channels) 

120 x 120 ม.ม. 
หนา 2.3 ม.ม. 
น้ าหนัก 3.25 
 กก./ม. 

2 1 2 2 2 2 3 2 3 19 2 

  
จากตารางท่ี 4.2  การเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบตัวโครงสร้างในส่วน 

เสารับน้ าหนักนี้  ผู้วิจัยได้คัดเลือกรูปแบบของวัสดุท่ีมีขายในท้องตลาดท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันโดยมี  
เหล็กท่อกลมชนิดด า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้าและเหล็กรูปตัวซี  ท่ีน ามาท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) ด้านการรับแรงและน้ าหนักในแนวต้ัง  2) ด้านการเช่ือมประกอบท่ีแข็งแรง                 
3) ด้านการน าวัสดุอื่น ๆ เข้ามาประกอบร่วม 4) ด้านการน ามาออกแบบให้สวยงาม 5) ด้านราคาวัสดุ            
6) ด้านการน ามาผลิตท่ีง่ายและได้มาตรฐาน  7) ด้านการใช้วัสดุท่ีน้อยต่อการรับน้ าหนัก 8) ด้านการน ามา
ประกอบท่ีง่ายและสะดวกรวมท้ัง  9) ด้านน้ าหนักต่อการขนย้าย  จะเห็นได้ว่าเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้า    
มีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดต่อการน ามาท าเสารับน้ าหนักของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน  แต่จะมีข้อด้อยตรงด้านราคา
ท่ีสูงกว่าท้ัง 2 ประเภท  แต่เมื่อเทียบราคาต่อน้ าหนักแล้วจะเห็นว่าไม่แตกต่างกันมากนัก  รวมท้ังด้าน
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น้ าหนักในการขนย้ายท่ีมีน้ าหนักมากกว่าท้ัง 2 ประเภทแต่จะอยู่ในระดับกลาง ๆ ในด้านการใช้วัสดุท่ีน้อย
ต่อการรับน้ าหนัก  แต่เมื่อจัดอันดับแล้วผู้วิจัยเห็นว่า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้าจะมีคุณสมบัติท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างในส่วนเสามากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.3  สรุปเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบตัวโครงสร้างหลักในส่วนฐาน 
                รับน้ าหนัก 

รูป
สัญ

ลัก
ษณ์

 

ชื่อเรียกวัสดุ 
คุณสมบัติในตัววัสดุ 
ที่เลือกมาใช้ในการ

ออกแบบ 

คุณสมบัติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

รว
มค

่าค
วา

มส
 าค

ัญ 
 

ล า
ดับ

ที่เ
ลือ

ก 
 1. 

ด้า
นก

าร
รับ

แร
งแ

ละ
น้ า

หนั
กใ

นแ
นว

ตั้ง
 

 2. 
ด้า

นก
าร

เช
ื่อม

ปร
ะก

อบ
ที่แ

ข็ง
แร

ง 
 3. 

ด้า
นก

าร
น า

วัส
ดุอื่

น 
ๆ 

เข
้าม

าป
ระ

กอ
บช

่วย
 

 4. 
ด้า

นก
าร

น า
มา

ออ
กแ

บบ
ให

้สว
ยง

าม
 

 5. 
ด้า

นร
าค

าว
ัสดุ

 
 6. 

ด้า
นก

าร
น า

มา
ผล

ิตท
ี่ง่า

ยแ
ละ

ได้
มา

ตร
ฐา

น 
 7. 

ด้า
นก

าร
ใช

้วัส
ดุท

ี่น้อ
ยล

งต่
อก

าร
รับ

น้ า
หนั

ก 
 8. 

ด้า
นก

าร
น า

มา
ปร

ะก
อบ

ที่ง
่าย

แล
ะส

ะด
วก

 
 9. 

ด้า
นน้

 าห
นัก

ต่อ
กา

รข
นย

้าย
 

 

 
 

เหล็กท่อนกลม 
(carbon steel 
tubes) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 
 34.0 ม.ม. 
หนา 2.3 ม.ม. 
หนัก 1.80 กก./ม. 

1 2 1 1 3 1 1 1 2 13 3 

 เหล็กกล่อง 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(rectangular 
tube) 

50 x 25 ม.ม. 
หนา 1.6 ม.ม. 
น้ าหนัก 1.75 กก./ม. 

3 3 3 3 1 3 2 3 1 22 1 

 
เหล็กรูปตัวซี 
(light lip 
channels) 

30 x 30x10 ม.ม. 
หนา 2.3 ม.ม. 
น้ าหนัก 2.25 กก./ม. 

2 1 2 2 2 2 3 2 3 19 2 

  
จากตารางท่ี 4.3  การเลือกรูปแบบของเหล็กเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบตัวโครงสร้างในส่วน

ฐานรับน้ าหนักนี้  ผู้วิจัยได้คัดเลือกรูปแบบของวัสดุท่ีมีขายในท้องตลาดท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันโดยมี  
เหล็กท่อกลมชนิดด า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้าและเหล็กรูปตัวซี  โดยน ามาท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ 1) ด้านการรับแรงและน้ าหนักในแนวต้ัง  2) ด้านการรับน้ าหนักในแนวนอน            
3)  ด้านการเช่ือมประกอบท่ีแข็งแรง  4) ด้านการน าวัสดุอื่น ๆ เข้ามาประกอบ5) ด้านการน ามาออกแบบ
ให้สวยงาม  6) ด้านราคาวัสดุ  7)ด้านการน ามาผลิตท่ีง่ายและได้มาตรฐาน   8)ด้านการใช้วัสดุท่ีน้อย           
ต่อการรับน้ าหนัก 9)ด้านการน ามาประกอบท่ีง่ายและสะดวกรวมท้ัง 10) ด้านน้ าหนักต่อการขนย้ายจะ
เห็นได้ว่าเหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดต่อการน ามาท าฐานรับน้ าหนักและแรงดึงของ          
เส้นไหม แต่จะมีข้อด้อยสุดตรงท่ี รับน้ าหนักในแนวต้ังได้น้อยกว่าเพราะวัสดุท่ีเลือกใช้จะมีความบางและ
เบากว่า ท้ังสองประเภท  แต่เมื่อจัดอันดับแล้วผู้วิจัยเห็นว่า  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้าจะมีคุณสมบัติท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างในส่วนฐานรับน้ าหนักมากท่ีสุด 
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 หมายเหตุ  ค่าความส าคัญพิจารณาจากคุณสมบัติวัสดุทางวิศวกรรมและความเหมาะสมในการ
ออกแบบและในส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยจะใช้วิธีการส ารวจจากราคาวัสดุและความเหมาะสม
ต่อการใช้งานเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก 
 

 4.3.1.2  แกนม้วนเส้นไหมยืน 
              ข้อมูลท่ีได้จากแนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวโครงสร้าง         
ในตารางท่ี 4 พบว่า  ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องคือ  ความยุ่งยากในการม้วนเส้นไหมยืนให้มีลักษณะตึงสม่ าเสมอ
เท่ากันท่ีเป็นปัญหา ส่วนปัญหาด้านการขาดของด้ายยืนรวมท้ังการติดต้ังด้ายยืนมีความยุ่งยากนั้นเป็น
ปัญหาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่มากนักและปัญหาด้านสุขภาพนั้นจะเกี่ยวข้องกับการท่ีต้องใช้มือในการช่วย
หมุน ซึ่งมีผลต่อการท างานเพียงเล็กน้อย  โดยสามารถน ามาก าหนดกรอบท่ีแสดงแนวคิดและความ
ต้องการในการออกแบบส่วนประกอบท่ีม้วนเส้นด้ายยืนได้ดังนี้ 
 
    
 
 

ภาพท่ี 4.5 แนวคิดในการออกแบบแกนม้วนเส้นไหมยืน 
 
ตารางท่ี 4.4  การสรุปเลือกวัสดุท่ีใช้ท าท่ีแกนท่อท าจากเหล็กและแกนท่อจากสแตนเลส 

ล าดับที่ รายการประกอบ วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 

1 ส่วนของแกนท้ัง 2 ด้าน ท าด้วยเหล็ก 
 

2 ส่วนของแกนท้ัง 2 ด้าน ท าด้วยท่อสแตนเลส 
 

 
หมายเหตุ  ในส่วนของการเลือกวัสดุท่ีใช้ท าช้ินงานแกนม้วนเส้นไหมยืนแบบเหล็กและแบบสแตนเลส   
               ผู้วิจัยจะใช้วิธีการส ารวจจากกราคาวัสดุ  และความเหมาะสมต่อการใช้งานเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือก 

4.3.1.3  ท่ีพักของโครงสร้างเหล็กส าหรับม้วนเส้นไหมยืน 
              ข้อมูลท่ีได้จากแนวทางการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวโครงสร้างใน
ตารางท่ี 5 พบว่า  ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีพักโครงเหล็กส าหรับม้วนเส้นไหมยืน  จะเป็นในเรื่องการพันกัน
ของไหมในระหว่างในการม้วนเส้นไหมเข้าโครงเหล็ก  ส่วนการขาดของด้ายยืน  การติดต้ังไหมยืนมีความ
ยุ่งยากจะเป็นปัญหาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องแต่จะไม่มากนัก  โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ออกแบบแกนม้วนที่ช่วยในการเลื่อน          
ปรับระดับ 

ออกแบบให้สามารถปลดแกนม้วนเส้นไหม  
แล้วสามารถถอดและใส่ได้สะดวกข้ึน 
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ภาพท่ี 4.6 แนวคิดในการออกแบบโครงเหล็กส าหรับม้วนเส้นไหมยืน 
 

ตารางท่ี 4.5  การสรุปเลือกวัสดุท่ีใช้ท าโครงเหล็กส าหรับม้วนเส้นไหมยืน 

ล าดับที่ รายการประกอบ วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 

1 โครงเหล็กส าหรับเส้นไหมยืน 1. เหล็กกล่อง ขนาด  2x4 นิ้ว ยาว 220 ซ.ม. 
 

 
หมายเหตุ  ในส่วนของการเลือกวัสดุท่ีใช้ท าช้ินงานท่ีเป็นโครงเหล็กส าหรับม้วนเส้นไหมยืน ผู้วิจัยจะใช้ 

    วิธีการส ารวจจากราคาวัสดุ และความเหมาะสมต่อการใช้งานเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก 
 

ออกแบบที่ พักโครงเหล็ก
ส าหรับม้วนเส้นไหมยืนให้
สามารถท าการถอดและใส่
โครงเหล็กม้วนเส้นไหมลง
ในอุปกรณ์ข้ึนเส้นไหมยืนได้
สะดวก 

ออกแบบร่องเพ่ือปรับต้ัง
ระยะการวางแกนท่อพีวีซี
โดยม้ วนเส้ นไหม ยืนที่
สาม ารถปรับ ระดับ ให้
เหมาะสมกับความยาว
ของเส้นไหมยืน 

ออกแบบแกนท่อพีวีซีและแกน
ท่อสแตนเลสที่ปลาย โดยจะท า
ให้ ก า รม้ วน เส้ น ไห ม ยื น น้ั น
สามารถท าการม้วนต่อไปได้
เรื่อย ๆ โดย  ไม่ต้องลุกข้ึนปรับ 



บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิ จัยใน เรื่อ ง  การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการม้วน เส้น ด้ายยืน            

ด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชน  เชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 3 ด้าน 
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการม้วนเส้นด้ายยืนเชิงพาณิชย์ด้วย
นวัตกรรมแบบยั่งยืน จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 25 คน รวม 100 คน 

2.  เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ส าหรับม้วนเส้นไหมยืนเชิงพาณิชย์และน าไปทดสอบกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการม้วนเส้นด้ายยืนและคุณภาพของผ้าทอเมื่อใช้นวัตกรรมการม้วนเส้น 
ด้ายยืนเชิงพาณิชย์ก่อนและหลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบตามข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาภาคสนามเป็นเกณฑ์                  
โดยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของประชากรในภาคใต้ของประเทศไทย ในการส ารวจข้อมูล  
การทอผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองแบบลายยกดอก  โดยท าการเลือกเฉพาะเจาะจงในระดับจังหวัดและ           
กลุ่มทอผ้าท่ีมีการทอผ้ายกดอกท่ีมีปัญหาในเรื่องของการม้วนเส้นไหมยืนเป็นหลักมากท่ีสุดและใช้วิธีการ
เลือกแบบ (Convenience Sampling)  ได้แก่  กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
ตรอกแค  กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช           
โดยใช้แบบสอบถามกับการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมด้านการทอและปัญหาความต้องการในการการ
พัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ รวมทั้ง
กลุ่มชุมชนท่ีทอผ้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์แก่งานวิจัย 
 2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของประชากรจะใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มทอผ้า          
ท่ีมีวิธีการทอแบบการใช้กี่พื้นบ้านจาก กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  
กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อท าการเก็บ
รวบรวมผลการทดลองและทดสอบการม้วนเส้นไหมยืน  โดยใช้แบบสอบถามประกอบกับการสัมภาษณ์
รวมทั้งภาพถ่าย  และใช้แบบสอบถามเป็นหลักในการน ามาท าการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพด้านความ
พึงพอใจ รวมท้ังน าองค์ความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและนวัตกรรมในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุป
ผลการวิจัยครั้งนี้ 
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5.1  สรุปผล 
 จากการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย  เพื่อศึกษาปัญหาในด้านความต้องการ

ท่ีจะพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน ด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่            
สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และได้ข้อมูลจากภาคสนามสามารถก าหนดปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ 

ด้านหน้าที่ใช้สอย 

 มีความเหมาะสมของการม้วนได้ 2 แบบ คือ แบบไม้กระดานและแบบเพลาหัวม้วน
ขนาดเท่ากับกี่ทอผ้าพื้นบ้านและกี่กระตุก 

 มีความเหมาะสมกับระยะห่างจากเครื่องม้วนเส้นไหมถึงม้าก๊อปป้ีในระยะ 4 เมตร ท้ังนี้ผู้
ขึ้นเส้นยืนสามารถปรับประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

 มีความเหมาะสมจากระยะห่างของเส้นไหมยืนกับแผ่นม้วนเส้นไหมยืนท่ีมีขนาดพอดี
กะทัดรัดท้ังไม้กระดานหรือแบบเพลาม้วนท่ีมีหน้าผ้ากว้างตามความต้องการของผู้ทอ 

 มีความเหมาะสมกับน้ าหนักของเส้นไหมยืนกับความยาวของเส้นไหมยืนโดยมีการบังคับ
ความตึงของเส้นไหมให้มีความตึงสม่ าเสมอทุกเส้น 

 มีความเหมาะสมกับต าแหน่งของเส้นไหมยืนกับความกว้างของหน้าผ้าโดยมีการปรับหน้า
กว้างของหน้าผ้าได้ท้ังซ้ายและขวาของเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีติดมอร์เตอร์ 

 มีความเหมาะสมกับการล็อคเส้นไหมยืนกับแกนไม้ม้วนเส้นไหมยืนด้วยเหล็กท่ีหนีบกับไม้
ม้วนเส้นไหมยืนสามารถถอดประกอบด้วยตัวล็อคด้านซ้ายและด้านขวา  

ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน 
   มีเครื่องท่ีใช้มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใช้งานไม่ซับซ้อน 
 ความสูงของเครื่องและตัวเครื่องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน 

การลุก  นั่งและยืน 
 ขนาดของเครื่องและเครื่องมีความกว้าง x ยาว เหมาะสมตามมาตรฐานการใช้งานโดย

อาศัยหลักการยศาสตร์ 
 สามารถซ่อมแซมและแก้ไขได้โดยง่ายถ้าเกิดช ารุด รวมทั้งวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ราคาไม่แพงจากร้านขายเครื่องก่อสร้าง 
 สามารถสางเส้นไหมยืน เพื่อม้วนเส้นไหมยืนให้มีระยะห่างและความตึงสม่ าเสมอโดยการ

ทอขัดและเกล่ียเส้นไหมให้เรียบเสมอกัน 
 มีเครื่องเสริมเช่น มีฟันหวี เพื่อเช็คการเรียงเส้นไหมยืนให้มีระยะห่างเท่ากันมีไม้ส าหรับ

บีบรัดเส้นไหมยืน และท่ีสางเส้นไหมยืนหรือรวบเส้นไหมยืน 
  ด้านความปลอดภัย 

   วัสดุท่ีใช้ในการผลิตเครื่องการม้วนเส้นไหมยืนมีความทนทานและมีคุณภาพ 
   มีเครื่องเสริมในการควบคุมมอเตอร์ด้วยสวิตซ์ เปิด-ปิด ท้ังด้านซ้ายและด้านขวา 
   โครงสร้างของเครื่องการม้วนเส้นไหมยืนมีความแข็งแรงและรองรับน้ าหนักได้ดี 
   สามารถประกอบและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อเพิ่มเนื้อท่ีใช้สอย 
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 ข้อสรุปผลท่ีผู้วิจัยได้จากการทดสอบการการม้วนเส้นไหมยืนของกลุ่มผู้ทอผ้านั้นอยู่ในเกณฑ์          
ท่ีดีมาก  เนื่องจาก ผู้ทดสอบในแต่ละคนมีพื้นฐานและมีความรู้ความช านาญด้ังเดิมอยู่แล้ว  ท าให้เห็น
ปัญหาของเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ นี้ ท่ีอยู่ในระหว่างการทดสอบน้อย           
แต่ปัญหาท่ีผู้วิ จัยพบในการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลายพื้นเมือง ด้วย เครื่องม้วนเส้นไหมยืน                
ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ต้องท าเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพื้นท่ีการฝึกปฏิบัติการม้วน        
ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ช านาญ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยการทดลองประยุกต์การใช้งาน เพื่อให้          
ผ้าไหมท่ีทอออกมามีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช. และเป็นท่ีต้องการของตลาด รวมท้ังยังมี
อ านาจในการต่อรองราคาได้อีกด้วย 
  ในการพัฒนาและออกแบบเครื่องการม้วนเส้นไหมยืนส าหรับการผลิตผ้าไทยหรือผ้าทอพื้นเมือง
โดยเฉพาะผ้าไหมนั้น จากการศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการท างาน เพื่อศึกษาด้านปัญหาความ
ต้องการม้วนเส้นไหมยืนท่ีได้จากข้อมูลภาคสนามสามารถก าหนดปัญหาออกได้ 4 ด้าน คือ 
     1. สามารถแก้ปัญหาในด้านพื้นท่ี  โดยการขึ้นเส้นด้ายยืนหรือการม้วนเส้นไหมยืนของชุมชน 
ส่วนมากจะใช้พื้นท่ีบนถนนของหมู่บ้านท่ีมียานพาหนะสัญจรไปมา หรือพื้นท่ีท่ีมีระยะทางยาวเท่ากับความ
ยาวของเส้นไหมท่ีจะม้วนเข้าหาตะกอ 

2.  ปัญหาในด้านเวลา  โดยเฉพาะต้องรีบม้วนในช่วงเวลาเช้าท่ีไม่มีกระแสลมแรง  ฝนไม่ตก  
และไม่มีแสงแดด เท่านั้น 

3.  ปัญหาในด้านการใช้แรงงานหรือจ านวนคนท่ีมาก บางครั้งต้องใช้คนช่วยไม่น้อยกว่า 6 คน 
ต่อการม้วนเส้นไหมยืนหนึ่งครั้ง 

4.  ปัญหาในด้านเส้นยืนท่ีมีความตึงสม่ าเสมอไม่เท่ากัน เนื่องจากต้องยืนม้วนเส้นไหมยืนเป็น
เวลานานไม่มีเครื่องหรือเครื่องมือมาช่วยจัดเส้นไหมให้สม่ าเสมอ 
       จากปัญหาท้ัง 4 ด้าน เมื่อได้ทดลองใช้ชุดเครื่องการม้วนเส้นไหมยืนส าหรับการผลิตผ้าไหม
หรือผ้าทอพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไหม  สามารถแก้ปัญหา ได้ดังนี้ 

1. สามารถแก้ปัญหาด้านพื้นท่ี  สามารถลดพื้นท่ีเพื่อขึ้นเส้นไหมยืนหรือการม้วนเส้นไหมยืน  
โดยใช้พื้นท่ีในระยะห่าง 5-8 เมตร  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นไหมยืน  โดยการสอดเส้นไหมไปตาม
ช่องของลูกกล้ิงแต่ละช่วงจนหมดความยาวของเส้นไหมยืน 

2.  สามารถแก้ปัญหาในด้านเวลา  โดยเฉพาะต้องรีบม้วนในช่วงเวลาท่ีจ ากัด  โดยชุดเครื่อง
การม้วนเส้นไหมยืนฯ สามารถล๊อคหรือหยุดพักเมื่อเกิดอาการเมื่อยล้าหรือต้องท าภารกิจอื่น ก็สามารถ
กลับมาม้วนเส้นไหมยืนได้อีก 

3. สามารถแก้ปัญหาในด้านการใช้แรงงานหรือจ านวนคน โดยชุดเครื่องการม้วนเส้นไหมยืน
จะใช้จ านวนคน 2-3 คน เท่านั้นในการขึ้นเส้นยืนหรือการม้วนเส้นไหมเข้ากระดานหรือโครงเหล็ก 

4. สามารถแก้ปัญหาในด้านเส้นยืนท่ีมีความตึงได้สม่ าเสมอ ไม่เท่ากันโดยชุดเครื่องการม้วน
เส้นไหมยืนฯ  สามารถก าหนดแรงดึงและเกล่ียเส้นไหมให้มีจ านวนและปริมาณพอดีกับแกนพีวีซีและมี
ช่องไฟท่ีพอดี  ท าให้เกิดความตึงท่ีสม่ าเสมอและเมื่อม้วนเส้นไหมท าให้เกิดความเรียบของเส้นไหมผ้าท่ีทอ
ออกมาจะมีโครงสร้างของผ้าท้ังริมผ้าและหน้ากว้างของผ้า ลวดลายของผ้าสม่ าเสมอท้ังผืนและชัดเจน 
 สรุป   การม้วนเส้นไหมยืนหรือการขึ้นเส้นไหมยืน เมื่อผ่านกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่อง
ขึ้นเส้นไหมยืนแบบใช้ติดมอร์เตอร์แล้วนั้น  เส้นด้ายหรือเส้นไหมยืนท่ีทดลองท้ังสองชนิด  ปรากฏว่า          
เมื่อขึ้นเส้นไหมยืนกับเส้นด้ายฝ้ายยืนนั้น สามารถขึ้นเส้นยืนได้ท้ัง 2 ชนิด ท้ังนี้เส้นด้ายฝ้ายจะมีความ
เหนียวเส้นไหมยืนและเนื่องจากความมันและล่ืนของผิวเส้นไหมท าให้เกิดช่องไฟสม่ าเสมอ เมื่อเกล่ียเส้น
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ไหมสามารถท าได้ล่ืนไหลกว่าและควรมีแป้งใส่ตรงม้าก๊อปปี้เพื่อให้เส้นไหมยืนหลุดจากช่องม้าก๊อปปี้         
อย่างสม่ าเสมอ และเทคนิคการขึ้นเส้นไหมยืนนี้สามารถใช้ประยุกต์การขึ้นเส้นไหมยืนกับแบบต่าง ๆ ได้
ท้ังนี้ย่อมขึ้นกับความช านาญในการใช้เครื่องขึ้นเส้นไหมยืนก็จะท าให้การม้วนเส้นไหมยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามล าดับ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางแก้ไข 
  ในการพัฒนาขั้นต่อไปจะใช้คานท่ีเส้นไหมยืนผ่านเข้าหัวม้วนท าด้วยสแตนเลสสติลแทนไม้ 
เนื่องจากเส้นไหมผ่านจ านวนมาก เกิดการสึกหรือท าให้เป็นร่องต้องเปล่ียนเพื่อให้เส้นไหมไม่สึกหรอ 
สถานท่ีติดต้ังเครื่องม้วนเส้นไหมยืน ควรเป็นห้องท่ีค่อนข้างมิดชิด พื้นสะอาด และไม่ควรมีลมแรงผ่าน 
เพราะจะท าให้เส้นไหมปลิว นอกจากนี้ต้องค านึงถึงแสงสว่างท่ีพอดีในการม้วนเส้นไหม เพื่อตรวจสอบ
ความตึงและความสม่ าเสมอ การเรียงตัวในการม้วนเส้นไหมให้ได้คุณภาพ 
  พื้นท่ีในการติดต้ังเครื่องม้วนเส้นไหม ควรมีระยะห่างจากม้าก๊อปป้ีไม่น้อยกว่า 4 เมตร เพราะเป็น
ระยะท่ีพอดีส าหรับการเกล่ียเส้นยืนเข้าหัวม้วนให้ตึงสม่ าเสมอเท่ากันทุกเส้น 
  เส้นไหมยืนในขณะท่ีจะท าการสืบตะกอ ควรจัดระเบียบไม่ให้พันกันในขณะท่ีก าลังขึ้นเส้นยืน ควร
ใช้ไม้ไผ่เกล่ียบนเส้นไหมให้มีการยืดตัวและเรียงตัวก่อนเข้าหัวม้วน 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมืองด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรฝึกใช้และทดลองปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการช านาญและเกิดการ
ประยุกต์เครื่องมือ เครื่องใช้ได้อย่างถนัด 
 
การค านวณราคาต้นทุนในการม้วนเส้นไหมยืนที่มีผลต่อผลผลิตการทอผ้าไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง 
 ด้วยเหตุผลท่ีเป็นการศึกษาทดลองและทดสอบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีทอผ้าไหมไทยทอมือลาย
พื้นเมือง และน าไปขยายผลต่อกลุ่มทอผ้าในภาคอีสานและในวิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง จึงไม่สามารถ
ค านวณหาราคาท่ีทอแทนค่าแรงท่ีแท้จริงได้ เพราะเป็นการทดลองกับกลุ่มทอผ้าขนาดเล็ก  ผู้ศึกษาจึงได้
ค านวณจากการประเมินเบ้ืองต้น ได้ดังนี้ 
 ราคาค่าแรงของคนม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมหรือแบบท่ีชาวบ้านใช้จ านวนคน 4-5 คน (ค่าแรงคน
ละ 200 บาท)  โดยไม่ได้รวมค่าย้อมสี ค่าสืบตะกอ ค่าทอผ้าและค่าเก็บตะกอ การม้วนเส้นไหมยืนจะขึ้น
เส้นไหมยืน 4 รอบ ต่อ 1 วัน มีขนาดความยาวของเส้นไหมยืนประมาณ 15-20 เมตร (คิดค่าม้วนเส้นไหม
ยืนต่อครั้งเท่ากับ 200 บาท) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนท่ีใช้เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีใช้
แรงงานเพียง 2 คนเท่านั้น และสามารถขึ้นเส้นไหมยืนหรือม้วนเส้นไหมยืนได้ถึง 6 รอบต่อ 1 วัน และมี
ขนาดความยาวของเส้นไหมยืนเท่ากันคือ 15-20 เมตร 
 การม้วนเส้นไหมยืนยังช่วยลดปัญหาในด้านเวลาท่ีสามารถม้วนเส้นไหมยืนได้ไม่จ ากัดเวลาและ
สามารถควบคุมคุณภาพของการม้วนเส้นไหมยืนได้ โดยการเปรียบเทียบราคาต้นทุนท้ังหมดในการทอผ้า
ไหมและการม้วนเส้นไหมแบบเดิม  ซึ่งราคาผ้าไหมทอมือลายพื้นเมืองต่อเมตรในราคา 1,000 – 1,200 
บาท แต่เมื่อม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถขายผ้าไหมทอมือลาย
พื้นเมืองต่อเมตรในราคาเมตรละ 1,200-1,500 บาท (เปรียบเทียบจากการส่งผ้าไหมทอมือเมื่อขอ มผช.) 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบราคาต้นทุนการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมกับการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องท่ี
ออกแบบและพัฒนาเส้นไหมนั้นจะคุ้มค่าในเรื่องคุณภาพของผ้าไหมทอมือท่ีทอออกมาผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มผช. ซึ่งส่งผลให้ได้อ านาจในการต่อรองราคา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมทอมือลาย
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พื้นเมืองด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถตอบโจทย์ 3 ด้าน คือ            
1. ด้านพื้นท่ีใช้สอน = A (AREA) 2. ด้านเวลาในการม้วนเส้นไหมยืน = T = (TIME)  3. ด้านการใช้
แรงงานคนในการม้วนเส้นไหมยืน = M (MAN) โดยเครื่องการม้วนเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพัฒนา            
ขึ้นใหม่ ATM 
 
ที่มาของวัสดุและค่าแรงในการท าเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืนแบบติดมอเตอร์ 
เคร่ืองม้วนเส้นไหมยืนและม้าก๊อปปี้เส้นไหม 

 โครงเหล็กกล่องเครื่องม้วนเส้นยืน 18,000 บาท 
 โครงเหล็กกล่องม้าก๊อปป้ี 5,000 บาท 

 มอเตอร์ 1/3 Hp ไฟฟ้า 220 v 2,500 บาท 
 โซ่ & สายพาน & เฟือง ขนาด 14 นิ้ว 2,000 บาท 

 โซ่ & สายพาน & เฟือง ขนาด 12 นิ้ว 1,500 บาท 
 โซ่ & เพลาสายพาน  ขนาด 10 นิ้ว 1,500 บาท 
 สวิตซ์ เปิด-ปิด 2 อัน ๆ ละ 100 บาท 200 บาท 

 สายไฟประกอบเครื่อง 200 บาท 
 ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว 1 เส้น 100 บาท 

 แกนเหล็กจับหัวเพลา 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท 1,000 บาท 
 ค่าแรง 20% ในการประกอบสร้างเครื่องท้ังหมด 8,000 บาท 

 รวมทั้งหมด 40,000 บาท 
 
หมายเหตุ :  เป็นการค านวณต้นทุนการสร้างเครื่องม้วนเส้นด้ายยืน จ านวน 1 ชุดเท่านั้น 

 
 

คุณลักษณะจ าเพาะเคร่ืองม้วนเส้นยืน 
 ขึ้นเส้นยืน  จ านวน 50 เมตร ใช้เวลาเดินเส้นยืน 1 ช่ัวโมง 

 ใช้เวลาเดินฟันหวี 30 นาที 
 ใช้เวลาม้วน 1 ช่ัวโมง 

 ขึ้นเส้นยืน  จ านวน 100 เมตร ใช้เวลาเดินเส้นยืน 2 ช่ัวโมง 
 ใช้เวลาเดินฟันหวี 30 นาที 
 ใช้เวลาม้วน 2 ช่ัวโมง 

 ขึ้นเส้นยืน  จ านวน 200 เมตร ใช้เวลาเดินเส้นยืน 4 ช่ัวโมง 
 ใช้เวลาเดินฟันหวี 30 นาที 
 ใช้เวลาม้วน 2 ช่ัวโมง 

 
หมายเหตุ :  เวลาร้อยฟันหวีจะเท่ากันท้ังหมด ยกเว้นฟืม 50 หลบ 
       ถ้าฟืม 45 หลบ  ท่ีใช้เวลา 30 และฟืม 50 หลบ ร้อยฟันหวี 45 นาที             
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ภาคผนวก ก. 
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ายกดอกเมืองนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126 

คัดเลือกพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย/ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนนิธัมมัง  

(ร้อยโท สมมิตร  ชูทอง หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีบ้านเนินธัมมัง  โทร. 089-7394297) 
4021  แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ 5   ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 

  
 

  
 

  
 ลงพื้นท่ีเพื่อเตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วย

นวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง ต าบลแม่
เจ้าอยู่หัวอ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 

 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน โดยบรรยายภาคทฤษฎีให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถานศึกษาท่ีสนใจในการทอผ้า 

 น าเสนอเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอ 
 ประชุมช้ีแจงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ เพื่อเตรียมสู่ภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



 

 

128 

คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 

 การเตรียมก่อนการทอผ้า โดยน าเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนฯ มาช่วยพัฒนาการทอผ้าให้ได้
มาตรฐานของผ้า 

 ขั้นตอนการกรอเส้นไหมเข้าหลอดเพื่อเข้ากระสวยส าหรับเส้นพุ่ง  และน าไปทอผ้าด้วยเทคนิค
ผ้ายก 

 ขั้นตอนการเตรียมการทอผ้าเพื่อลงมือสู่ภาคปฏิบัติจริง ด้วยการตรวจเส้นด้ายยืนบนกี่ทอผ้า
รวมทั้งการปรับฟันหวี ส าหรับการทอผ้ายก 

 
 
 



 

 

129 

คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 
 

 ตรวจสอบการทอผ้าในกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังในการขึ้นเส้นยืนหรือม้วนเส้นยืน
แบบเดิม 

 เตรียมอุปกรณ์เครื่องม้วนเส้นไหมยืนติดต้ังภายในศูนย์ฯ เพื่อเตรียมถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง 
 ส ารวจความพร้อมเพื่อสาธิตสู่การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วย

นวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
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  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค 
(ร้อยโท พศิน  หนูมาก หัวหน้าศูนย์ศิลปาชพีบ้านตรอกแค โทร. 089-7394297) 

    หมู่ 4 บ้านตรอกแค  ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 

 ลงพื้นท่ีเพื่อท าข้อตกและตรวจความพร้อมในการเตรียมการม้วนเส้นไหมยืนของกลุ่มศูนย์
ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  ต าบลขอนหาด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ตรวจการม้วนเส้นไหมยืนของกลุ่มฯ โดยมีลักษณะการม้วนเป็นแบบเดิม  คือ มีความยาวของ
เส้นไหมอยู่ท่ี 25 เมตร 

 แจกคู่มือการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเทคนิคท่ีออกแบบและพัฒนาด้วยนวัตกรรม 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 

 การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม โดยใช้พื้นท่ีในศูนย์ศิลปาชีพฯ และส ารวจการม้วนเส้นไหมยืน
ขณะการทอผ้า ด้วยการตรวจ ส ารวจเส้นไหมยืนบนกี่ทอผ้าฯ 

 การตรวจสอบเส้นไหมยืนฯ เมื่อม้วนแล้วน าไปสู่บนกี่ทอผ้า โดยน าไปสืบตะกอตามลวดลาย
การทอท่ีคัดลายไว้แล้ว 

 เริ่มการทอผ้ายกดอกเมืองนครจากลายทอท่ีเป็นลายกรวยเชิงของปลายสุดของผ้าท่ีใช้เส้นพุ่ง
เป็นชนิดเส้นไหมสีทอง 

 การทอผ้ายกดอกเมืองนคร จ าเป็นต้องใช้คนช่วยในการยกไม้ดาบ เพื่อคัดลอกหรือยกลาย ซึ่ง
ต้องใช้เวลาและแรงงานคนเป็นหลัก 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 
 

 ตรวจสอบเส้นไหมพุ่งบนกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านด้วยการกระทบฟันหวี/ฟืม และยกตะกอเพื่อ
ตรวจดูลวดลายทอถูกต้องตามแบบตารางกราฟ 

 ตรวจสอบเส้นไหมยืนฯ บนกี่ทอผ้าแต่ละเส้นเพื่อหาความตึงให้สม่ าเสมอเท่ากันทุกเส้น 
ท้ังหมดบนกี่ทอผ้าและปรับเส้นไหมยืนให้ตรงกับหน้าผ้าทอ 

 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องม้วนเส้นไหมยืนลงกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  เพื่อเตรียมลงมือ
ภาคปฏิบัติในการม้วนเส้นไหมยืนครั้งต่อไป 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 สาธิตการม้วนเส้นไหมยืนเบ้ืองต้น  โดยการเดินเส้นไหมยืน/เดินด้ายหรือการค้นเครือ  ตาม
จ านวนท่ีต้องการจะทอเป็นจ านวน 50 เมตร  มีเส้นยืนท่ีเดินท้ังหมด 2,680  เส้น 

 สาธิตและเตรียมกระบวนการก่อนม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องและอุปกรณ์ท่ีจะน ามาถ่ายทอด
เทคโนโลยีเทคนิคการม้วนเส้นไหมยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ฯ 

 ตรวจสอบพร้อมติดต้ังอุปกรณ์และเครื่องม้วนฯ เพื่อเตรียมลงสู่ภาคปฏิบัติครั้งต่อไป 
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   กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค 
(คุณวิลัย  จิตรเวช 087-3837639, 089-2980980 หัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค) 

31 หมู่ที่ 4  บ้านตรอกแค ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 

 ลงพื้นท่ีส ารวจและตรวจการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  ต าบลขอนหาด  อ าเภอชะ
อวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  ขณะปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืนด้วยวิธีแบบเดิม และเตรียมการก่อนการทอ
ผ้า 

 การน าหัวม้วนเส้นไหมยืนท่ีม้วนส าเร็จติดต้ังบนกี่ทอผ้า  เพื่อทอผ้ายกดอกแบบเดิม  และปรับ
ระดับความตึงของเส้นไหมบนกี่ทอผ้า 



 

 

135 

คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 ลงมือปฏิบัติการปรับหัวม้วนเส้นไหมยืนเพื่อหาความตึงของเส้นไหมให้มีความตึงสม่ าเสมอท่ัว
ทุกเส้นท้ังหมด และปรับฟันหวี/ฟืม ให้มีความคล่องตัวในการทอผ้ายกดอก 

 ปฏิบัติการทอผ้ายกดอกเมืองนครบนกี่กระตุก โดยมีการออกแบบลวดลายบนตะกอของเครื่อง
ทอผ้าแบบกี่กระตุก 

 การติดต้ังหัวม้วนเส้นไหมยืนบนกี่ทอผ้า มีลักษณะตึงบ้างหย่อนบ้าง ท าให้เกิดปัญหาในการทอ
ผ้า  ท าให้ผ้ามีต าหนิ เมื่อทอผ้าเสร็จเป็นผืน 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 การทอผ้ายกเมืองนครของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคท่ีมีลักษณะเฉพาะของกลุ่ม ด้วยเครื่องทอ
ผ้าแบบกี่กระตุก ท่ีมีท้ังลายพื้นและลายกรวยเชิง 

 อุปกรณ์โต๊ะหรือม้าเดินเส้นไหมแบบด้ังเดิมของกลุ่มฯ  โดยมีการช ารุดและไม่มีการบ ารุงรักษา            
ซึ่งไม่พร้อมใช้งาน 

 การติดต้ังหัวม้วน (หัวเพลา)  เส้นด้ายยืนท่ีมีลักษณะขนาดความยาวแตกต่างกันมี 3 ขนาด 
คือ  1 เมตร,  1.20 เมตร, 1.30 เมตร   

 เมื่อส ารวจการม้วนเส้นไหมยืนจะเห็นข้อบกพร่อง ท าให้ผ้าท่ีทอเกิดต าหนิและผ้าท่ีทอส าเร็จ
เกิดการเสียหาย 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 เตรียมเส้นด้ายยืนเข้าหลอดก่อนการม้วนเส้นไหมยืน โดยให้ค าปรึกษา แนะน าสถานท่ีเพื่อ
ติดต้ัง  โดยพื้นของโรงเรียน  ควรปูกระเบ้ืองเซรามิค  หรือกระเบื้องยาง เพื่อมิให้เส้นไหมยืนติดความ
สกปรก 

 ทดสอบการติดต้ังอุปกรณ์และเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนก่อนลงมือสู่ภาคปฏิบัติ การม้วนเส้นด้าย
ยืนครั้งต่อไป 

 ตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มและส ารวจความพร้อมของสถานท่ี เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
ม้วนเส้นไหมยืนพร้อมแนะน าในด้านการดูแลรักษาเบื้องต้น 
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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กนกศิลป์นครศรีธรรมราช 
(คุณภานุพงศ์   ปานเผอืก 087-2836370 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กนกศิลป์นครศรีธรรมราช) 41 หมู่ที่ 4   ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

 
 

 

 
 

 

  
 ลงส ารวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กนกศิลป์นครในด้านอุปกรณ์และกี่ทอผ้าของกลุ่ม โดยเน้นการ

ม้วนเส้นด้ายยืนท่ีกลุ่มได้ท าการม้วนแบบเดิม 
 ลงแนะน าให้ค าปรึกษาด้านการม้วนเส้นไหมยืน พร้อมวิธีการแก้ไขการม้วนเส้นด้ายยืนด้วย

เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ 
 เตรียมข้อมูลก่อนการทอผ้าด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนแบบเดิมเพื่อน าไปสู่การม้วนเส้นด้ายยืน

ท่ีมีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ลงพื้นท่ีตรวจการขึ้นเส้นด้ายยืนของกลุ่มแบบเดิมและอุปกรณ์เครื่องม้วนฯ  ท่ีมีอายุการใช้งาน
ท่ียาวนานตามอายุ และตามสภาพ 

 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องม้วนเส้นไหมยืนให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้สะดวก พร้อมแนะน าการ
ดูแลรักษาฯ 

 ทดสอบเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนและติดต้ังภายในกลุ่มฯ เพื่อเตรียมลงสู่ภาคปฏิบัติในครั้งต่อไป 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ลงพื้นท่ีเพื่อติดต้ังเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนลงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร ด้วยการเพิ่ม
มอเตอร์บนเครื่องม้วนและส ารวจการม้วนเส้นด้ายยืนแบบหัวเพลาของกลุ่มฯ 

 การติดต้ังเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนแบบหัวม้วน และแบบกระดาน เพื่อตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ 
และสามารถเช่ือมโยง ประยุกต์กับเครื่องม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 

 ตรวจสอบและส ารวจเครื่องทอผ้าแบบกี่กระตุกท่ีติดต้ังหัวแจ็คการ์ด เพื่อทอผ้ายก พร้อมและ
เปล่ียนประสบการณ์การม้วนเส้นยืนแบบต่างๆ 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร  มีความสนใจในการม้วนด้ายยืน เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
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คร้ังที่ 1  ระหว่างวันที่ 27-29  มิถุนายน 2563 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 จัดเตรียมความพร้อมของกลุ่มเพื่อน าข้อมูลลงสู่ภาคปฏิบัติและต่อยอดประยุกต์กับเครื่องมือ
และอุปกรณ์เดิม โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้ให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 ติดต้ังเครื่องม้วนเส้นไหมยืนให้กับกลุ่มพร้อมให้ค าปรึกษาพร้อมค าแนะน า เพื่อแก้ไขให้ผ้าเกิด
คุณภาพ 

 เตรียมเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ท่ีตอบโจทย์ และสอดคล้องกับบริบทตาม
รายละเอียดของกลุ่มท่ีได้พัฒนากับเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษ 
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 ศูนย์ศลิปาชีพบ้านเนนิธัมมัง  
(ร้อยโท สมมิตร  ชูทอง หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีบ้านเนินธัมมัง  โทร. 089-7394297) 
4021  แม่เจ้าอยู่หัว หมู่ 5   ต าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ลงพื้นท่ีปฏิบัติการถ่ายทอดการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการม้วนเส้นด้ายยืนด้วย
นวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์  ณ  ศูนย์ศิลปาชีบ้านเนินธัมมัง  ต าบลแม่
เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เตรียมกระบวนการก่อนการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยเครื่องม้วนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ โดย
กลุ่มดังกล่าวมีความพร้อมในด้านการรับการถ่ายทอดฯ 

 สาธิตการค้นเครือหรือค้นหูก (เดินด้าย) โดยก าหนดความยาวของเส้นไหมท่ีมีความยาว จ านวน 50 
เมตร มีจ านวน 2,680 เส้น มีการใช้ฟืม เบอร์ 40 ใช้หัวม้วนเป็นแบบหัวเพลาท่ีสามารถน าไปขึ้นบนกี่ทอผ้า 
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คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ปฏิบัติการถ่ายทอดการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยเทคนิคการแทงฟันหวี หรือการร้อยฟันหวีแบบ
แนวตั้งตามข้ันตอนในคู่มือท่ีได้ให้ข้อแนะน าเบ้ืองต้น 

 ปฏิบัติการร้อยเส้นด้ายยืนด้วยฟันหวี เบอร์ 40 ด้วยเส้นไหมย 2,680 เส้น เข้าหัวม้วนแบบหัว
เพลาแบบมาตรฐาน ม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนติดมอเตอร์ 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืนโดยให้กลุ่มหมุนเวียนฝึกปฏิบัติทุกคนทุกขั้นตอน โดยให้
ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่าง ๆ และตรวจสอบความตึงของเส้นด้ายฯ  

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืน เพื่อน าไปทอบนกี่ทอผ้าของศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อน าผ้าท่ีทอไป
ทดสอบกับสถาบันส่ิงทอ ในด้านต่าง ๆ 
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 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค 
     (ร้อยโท พศิน  หนูมาก หัวหน้าศูนย์ศิลปาชพีบ้านตรอกแค โทร. 089-7394297) 
     หมู่ 4 บ้านตรอกแค  ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ลงมือปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเทคนิคการแทงฟันหวีหรือการร้อยฟันหวีแบบแนวตั้งตาม
ขั้นตอนในคู่มือได้ให้ท าตามคู่มือเบ้ืองต้นตามค าแนะน า 

 ปฏิบัติการร้อยเส้นด้ายยืนด้วยฟันหวีเบอร์ 40 ด้วยเส้นไหม 2,680 เส้น เข้าหัวม้วนแบบ
กระดานแบบมาตรฐาน ม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืน  ติดมอเตอร์ตามแบบ 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืน เพื่อน าไปทอบนกี่ทอผ้า ของศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อน าผ้าท่ีทอไป
ทดสอบกับสถาบันส่ิงทอในด้านต่าง ๆ 
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คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 ปฏิบัติการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น
ใหม่ สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ โดยการหมุนเวียน การใช้งานกับเครื่องม้วนฯ จนช านาญหรือคุ้นเคย 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยการวัดค่าความตึงของเส้นยืนด้วยเครื่องมือวัด 
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 กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค 
(คุณวิลัย  จิตรเวช 087-3837639, 089-2980980 หัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค) 
31 หมู่ที่ 4  บ้านตรอกแคก ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ลงมือปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเทคนิคการแทงฟันหวีหรือการร้อยฟันหวีแบบแนวตั้งตาม
ขั้นตอนในคู่มือได้ให้ท าตามคู่มือเบ้ืองต้นตามค าแนะน า 

 ปฏิบัติการร้อยเส้นด้ายยืนด้วยฟันหวีเบอร์ 40 ด้วยเส้นไหม 2,680 เส้น เข้าหัวม้วนแบบ
กระดานแบบมาตรฐาน ม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืน  ติดมอเตอร์ตามแบบ 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืน เพื่อน าไปทอบนกี่ทอผ้า ของศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อน าผ้าท่ีทอไป
ทดสอบกับสถาบันส่ิงทอในด้านต่าง ๆ 
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คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 ปฏิบัติการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น
ใหม่ สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ โดยการหมุนเวียน การใช้งานกับเครื่องม้วนฯ จนช านาญหรือคุ้นเคย 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยการวัดค่าความตึงของเส้นยืนด้วยเครื่องมือวัด 
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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กนกศิลป์นครศรีธรรมราช 
(คุณภานุพงศ์   ปานเผอืก 087-2836370 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กนกศิลป์นครศรีธรรมราช)   41 หมู่ที่ 4   ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 

 
 

 

 
 

 

  

 ปฏิบัติการถ่ายทอดการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยเทคนิคการแทงฟันหวี หรือการร้อยฟันหวีแบบ
แนวตั้งตามข้ันตอนในคู่มือท่ีได้ให้ข้อแนะน าเบ้ืองต้น 

 ปฏิบัติการร้อยเส้นด้ายยืนด้วยฟันหวี เบอร์ 40 ด้วยเส้นไหมย 2,680 เส้น เข้าหัวม้วนแบบหัว
เพลาแบบมาตรฐาน ม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนติดมอเตอร์ 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืนโดยให้ก ลุ่มหมุนเวียนฝึกปฏิบัติทุกคนทุกขั้นตอน โดยให้
ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่าง ๆ และตรวจสอบความตึงของเส้นด้ายฯ  

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืน เพื่อน าไปทอบนกี่ทอผ้าของศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อน าผ้าท่ีทอไป
ทดสอบกับสถาบันส่ิงทอ ในด้านต่าง ๆ 
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คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

   
 

   
 

   
 
 

 ลงมือปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืนด้วยเทคนิคการแทงฟันหวีหรือการร้อยฟันหวีแบบแนวตั้งตาม
ขั้นตอนในคู่มือได้ให้ท าตามคู่มือเบ้ืองต้นตามค าแนะน า 

 ปฏิบัติการร้อยเส้นด้ายยืนด้วยฟันหวีเบอร์ 40 ด้วยเส้นไหม 2,680 เส้น เข้าหัวม้วนแบบ
กระดานแบบมาตรฐาน ม้วนด้วยเครื่องม้วนเส้นด้ายยืน  ติดมอเตอร์ตามแบบ 

 ฝึกปฏิบัติการม้วนเส้นไหมยืน เพื่อน าไปทอบนกี่ทอผ้า ของศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อน าผ้าท่ีทอไป
ทดสอบกับสถาบันส่ิงทอในด้านต่าง ๆ 
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คร้ังที่ 2  ระหว่างวันที่ 25-29  กรกฏาคม 2563 
 

             
 

 
 

 

 
 

 

 

 จัดเตรียมความพร้อมของกลุ่มเพื่อน าข้อมูลลงสู่ภาคปฏิบัติและต่อยอดประยุกต์กับเครื่องมือ
และอุปกรณ์เดิม โดยเช่ือมโยงองค์ความรู้ให้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 ติดต้ังเครื่องม้วนเส้นไหมยืนให้กับกลุ่มพร้อมให้ค าปรึกษาพร้อมค าแนะน า เพื่อแก้ไขให้ผ้าเกิด
คุณภาพ 

 เตรียมเครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ท่ีตอบโจทย์ และสอดคล้องกับบริบทตาม
รายละเอียดของกลุ่มท่ีได้พัฒนากับเครื่องทอผ้าแบบยกดอกพิเศษ 
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ผลงานการทอผ้ายกของศูนย์ศิลปะชีพเนินธัมมัง 
ด้วยเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่ 
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ผลงานการทอผ้ายกของศูนย์ศิลปะชีพบ้านตรอกแค 
ด้วยเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่ 
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ผลงานการทอผ้ายกของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค 
ด้วยเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่ 
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ผลงานการทอผ้ายกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กนกศิลป์นคร 
ด้วยเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่ 
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ภาคผนวก ข. 
ภาพร่างและภาพเขียนแบบเครื่องม้วนเส้นไหมยืนและ 

อุปกรณ์ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่ 
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เคร่ืองม้วนเส้นไหมยืนที่รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ 
 

 
 

เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีติดกลไกและมิเตอร์ช่วยในการม้วนเส้นยืน 
 
 

 
 

ม้าก๊อปป้ีหรือเครื่องช่วยจับเส้นไหมยืนให้มีความตึงสม่่าเสมอเท่ากันทุกเส้น 
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แสดงรูปด้านหน้า : เครื่องม้วนเส้นไหมยืน 

 
 

แสดงรูปด้านข้างขวา : เครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
 

 
 

แสดงรูปด้านหลัง : เครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
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แสดงรูปด้านข้าง : ม้าก๊อปป้ีหรือเครื่องช่วยจับเส้นไหมยืน 

 

 
 

แสดงรูปด้านหน้า : ม้าก๊อปป้ีหรือเครื่องช่วยจับเส้นไหมยืน 
 

 
 

แสดงรูปด้านหลัง : ม้าก๊อปป้ีหรือเครื่องช่วยจับเส้นไหมยืน 
 



160 
 

 
 

แสดงรูปด้านข้าง : เครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
 

 
 

แสดงรูปด้านต่าง ๆ  : เครื่องม้วนเส้นไหมยืนท่ีติดมอเตอร์ 
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แสดงรูปด้านหน้า : ม้าก๊อปป้ีหรือเครื่องช่วยจับเส้นไหม 

 

 
 

รูปภาพแสดง  : รูปด้านต่าง ๆ ของม้าก๊อปป้ีเส้นไหมยืน 
 

 
รูปภาพแสดง  : การม้วนเส้นไหมยืนแบบกระดาน 
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ภาพแสดงขนาดและรายละเอียดของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 

 

 
ภาพแสดง :  เส้นไหมท่ีถูกม้าก๊อปป้ีบังคับให้มีความตึงสม่่าเสมอ 
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ภาพแสดง :  รูปด้านขนาดและสัดส่วนของม้าก๊อปป้ีเส้นไหม 
 

 
 

ภาพแสดง :  รูปด้านหน้าอุปกรณ์ม้าเดินด้าย (ค้นเครือ) 

 
 

ภาพแสดง :  รูปด้านข้างอุปกรณ์ม้าเดินด้าย (ค้นเครือ) 
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ภาพแสดง :  รูปด้านขนาดและสัดส่วนอุปกรณ์ม้าเดินด้าย (ค้นเครือ) 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
การเปรียบเทียบและการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
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 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนและประสิทธิภาพของเคร่ืองม้วนเส้นด้ายยืน 

การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม 
การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืน 

ติดมอเตอร์ 
1. แขวน (ตะกอ ) เขา และแขวน ฟันห วี (ฟื ม )          
ให้เรียบร้อยให้ได้ระดับเหมือนเริ่มทอจริง   
2. จัดไม้ไขว้หรือเชือกไขว้ให้เรียบร้อย วางหัวผ้าเข้ากับ
ร่องของไม้ก าพ่ันและใช้ไม้เรียวอัดจนแน่นพร้อมที่จะ
ทอได้โดยไม่หลุด  
3. ขณะที่รอยต่อจากการสืบยังอยู่ด้านนอก จะต้อง
ค่อยๆ ขยับตะกอเพ่ือเลื่อนให้รอยต่อมาอยู่ทางด้าน
หน้าหรือด้านคนทอให้หมด 
4. คลี่เครือไหมออกไปจนสุดความยาว   ควรมีคานรอง
เส้นยืนเป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันเส้นยืนหย่อน (ตกท้อง
ช้าง) ไม้ไขว้ที่ปลายเครือต้องแข็งแรง    
 5. ใช้คนน่ังเพ่ือเพ่ิมน  าหนักบนกี่อย่างน้อย 2 คน 
เพ่ือให้กี่อยู่กับที่ขณะดึงเครือไหม หรือใช้น  าหนักอย่าง
อื่นแทนคนน่ังทับ หรือจะใช้วิธียึดกี่ไว้ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง
ก็ได้ เพียงเพ่ือให้กี่อยู่กับที่   
6. ยึดปลายเครือด้วยท่อเหล็กหรือไม้เนื อแข็งกลม           
ดึงให้ตึงโดยใช้คนยึด หรือใช้วิธีปักหลักแล้วใช้เชือกขึง
และยึดให้ตึง 
7. ค่อยๆเฉลี่ยหรือกระจายเส้นยืนให้สม่ าเสมอเท่ากัน
กับหน้าผ้า  
8. ตรวจเส้นยืนที่ไขว้หรือขาด หากมีต้องจัดเรียงให้ตรง
และต่อให้เรียบร้อย  
9. ขณะที่เส้นยืนก าลังถูกยึดตึงอยู่นั นที่ด้านคนทอ 
จะต้องทอขัดเพ่ือให้เส้นยืนส่วนที่หย่อนถูกทอ ขัด
จนกระทั่ง  เส้นยืนทุกเส้นมีความตึงสม่ าเสมอเท่ากัน
เท่าท่ีจะกระท าได้ 
10. การม้วนใช้  2 คน  เริ่มม้วนโดยวางท่อเหล็กปลาย
เครือทาบเข้ากับกระดานหรือโครงเหล็ก โดยม้วนทีละ
รอบให้เข้าที่ก่อน  จากนั นจึงค่อยๆม้วนทีละ 3 รอบ
แล้วดึงพร้อมกันครั งหน่ึง  การม้วนต้องรักษาความ
สมดุล  ไม่ม้วนแรงเกินไปข้างใดข้างหน่ึงเพราะจะท าให้
เส้ น ไหม ถูกม้ วนเข้ากระดานแบบ เอียงๆ  ดั งนั น            
ถ้ารู้สึกว่าก าลังจะม้วนเอียง ควรคลายออกก่อนและ
เริ่มม้วนใหม่จะดีกว่าการฝืนม้วนต่อไป มิเช่นนั นแล้ว
อาจแก้ไขให้เท่ากันไม่ได้เลย  ปฏิบัติเช่นนี กระทั่งม้วน
ครบความยาว ก็จะได้เส้นไหมที่มีความตึงสม่ าเสมอ
ตลอดทั งความยาว ผ้าจะไร้รอยต าหนิอันเกิดจากเส้น
ยืนตึงหย่อน (ผ้าสะท้าน) อีกทั งยังสามารถลดอัตราผ้า
เสียหัวเครือท้ายเครือได้เป็นอย่างดี 

1.  ที่ม้ากดเส้นด้าย  ให้ลดแรงกดลงเล็กน้อยพอให้
สามารถเลื่อนเส้นยืนให้ไหลออกมาได้ด้วยแรงดึง กรณีที่
เส้นด้ายยืนยังคล้องอยู่ในหลักร้อยฟันหวี   เลื่อนหลักร้อย
ฟันหวีอันด้านนอกให้ใกล้ๆกับฟันหวี  แล้วดึงเชือกร้อย
เส้นยืนให้ ตึง  ขณะเดียวกันเส้นยืนจะถูกเปิดเป็นช่อง
พอประมาณ  ใช้ไม้คะนัดแบนใหญ่สอดเข้าไปในช่อง
เส้นด้ายยืนแทนเชือกที่ร้อยเส้นยืนตั งแต่แรกนั น  พร้อม
กับดึงหลักร้อยฟันหวีอันนอกออกจากฐานมาวางไว้ด้าน
นอก  จัดเส้นยืนให้ตึงและเป็นระเบียบตลอดความกว้าง 
2. เลื่อนฟันหวีเข้าไปชิดกับหลักร้อยฟันหวีอันที่สอง  เมื่อ
ดึงเส้นด้ายยืนพร้อมกันจนตึง  จะท าให้เส้นด้ายยืนบริเวณ
หน้าฟันหวีเปิดเป็นช่องอีกครั งหน่ึง  ใช้ไม้คะนัดแบนอันที่
สองสอดไปตามช่องเส้นยืนดังกล่าว  พร้อมกับจับฟันหวี
และไม้คะนัดแบนทั งสองอันมารวมไว้ในมือเดียวกัน  ส่วน
หลักร้อยฟันหวีที่เหลือให้ถอดออกจากแท่นที่ตั ง  ใช้เชือก
ร้อยหัวท้ายของไม้คะนัดทั งสองอันให้มีระยะห่างกัน
พอสมควรแล้วผูกไว้  ป้องกันไม้คะนัดแบบหลุดออกจาก
ช่องที่ไขว้ไว้ 
3. จับไม้คะนัดแบนพร้อมกันทั งสองอันดึงแผ่นเส้นด้ายยืน
มาพาดไว้บนเพลาม้วนเส้นยืน (เพลาม้วนเส้นยืนอยู่ใน
ลักษณะล็อคไว้ไม่ให้หมุน)   
4. จัดเรียงเส้นด้ายยืนให้กระจายอย่างเป็นระเบียบ พร้อม
กับเลื่อนฟันหวีให้ห่างออกไปประมาณสัก 12 นิ ว ขณะที่
ม้าม้วนยังไม่ได้วางคานรองเส้นยืน 
5. จับไม้คะนัดแบนอันนอกสุดให้ตั งขึ น(ด้านคนม้วน)  
แล้วใช้ไม้คะนัดเหลี่ยม สอดเข้าไปตลอดช่องด้ายยืนซึ่งเป็น
ด้านหัวของด้ายยืนพร้อมกับกดให้แนบติดกับเพลาม้วนซึ่ง
มีตะปูขนาดเล็กตอกกั นไม้คะนัดเหลี่ยมให้ เกิดความ
แข็งแรงไว้อีกทีหน่ึง  ไม้คะนัดเหลี่ยมอันนี จะท าหน้าที่ยึด
เส้นยืนให้ติดแนบกับเพลาม้วน พร้อมกับหมุนเพลาให้ม้วน
เส้นยืนเข้ามาเล็กน้อย  ขณะเดียวกันให้กลับไปปรับแรงกด
ที่กระดานกดเส้นเส้นยืนในม้าก็อปปี้ ให้มีน  าหนักกดอย่าง
พอดี  
6. ค่อยๆเลื่อนไม้คะนัดแบนใหญ่ออกไปให้ห่างจากเพลา
ม้วนเส้นยืนประมาณ 1 เมตร แล้วจึงเริ่มม้วนประมาณ 2-
3 รอบ  เพ่ือปรับความตึงของเส้นยืนให้เข้าท่ีและปรับเส้น
ยืนให้ตึงเรียบสม่ าเสมอ   
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การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม 
การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืน 

ติดมอเตอร์ 

 

7. ประกอบคานรองเส้นยืนเข้าที่เดิม พร้อมกับวางไม้รอง
เส้นยืนให้ ยึดแน่นอยู่บนคานรองเส้นยืน (เป็นไม้ที่ ใช้
ควบคุมความถ่ีให้สม่ าเสมอและควบคุมความกว้างให้ม้วน
ได้เท่ากันตลอดความยาว) บนคานรองเส้นยืน   
8. เลื่อนฟันหวีพร้อมไม้คะนัดออกไปจนห่างสุดเท่าที่จะ
ห่างได้  ถ้าเส้นด้ายติดจะใช้ขนเม่นหรือภาชนะปลาย
แหลมแกะเส้นด้ายหรือกรีดเส้นด้ายให้กระจายจากกัน ท า
ให้ เลื่ อนฟันหวีง่ายขึ น จากนั นให้ม้วนเข้าเพลาม้วน 
ระหว่างม้วนเส้นยืนอาจม้วนเพียงคนเดียว หากใช้สองคน
ก็จะท าให้ม้วนได้เร็วขึ น ตลอดเวลาที่ม้วนเส้นยืนจะต้อง
รักษาความตึงและเรียบสม่ าเสมอ ซึ่งเมื่อใช้มือกดจะรู้สึก
ได้ถึงการม้วนด้วยความตึงอย่างเพียงพอหรือไม่  ริมทั ง
สองด้านต้องเรียบเสมอเท่ากันกับเส้นยืนตรงกลาง  หาก
เส้นด้ายริมผ้าตกหรือสูงชันขึ นจะส่งผลให้ริมผ้าเสียในขณะ
ทอผ้า 
9. เมื่อหวีจนสุดถึงปลายเส้นยืนหรือการม้วนระยะสุดท้าย  
ต้องใช้ 2 คน โดยคนหน่ึงคอยช่วยจับปลายด้ายยืนและ
แบ่งด้ายยืนออกเป็นสองส่วน ขณะเดียวกันอีกคนหน่ึงจะ
เปิดกระดานกดเส้นด้าย เพ่ือให้ปลายเส้นด้ายยืนหลุดและ
ไหลผ่านออกมาจากกระดานกดเส้นด้ายของม้าก็อปปี้  
10. คนที่ท าหน้าท่ียึดปลายเส้นยืนจะต้องยึดเส้นยืนให้ตึง
สม่ าเสมอเท่ากันทั งสองส่วน  อีกคนหน่ึงจะม้วนกระทั่ง
ปลายด้ายยืนมาถึงระยะใกล้ๆ กับเพลาม้วนเส้นยืนมาก
ที่สุด  ณ จุดสุดท้ายนี   จะล็อคเพลาม้วนเส้นยืนให้อยู่กับที่
ก่อน  ทั งสองคนจะช่วยกันหวีและจัดเรียงปลายเส้นด้าย
ยืนให้เรียบร้อยและม้วนเข้าไปจนสุด (กรณีม้วนโดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยหมุนก็อาจช่วยดึงทั งสองคนได้ดัง
รูปแสดง) แล้วรวบฟันหวีและไม้คะนัดรวมไว้ด้วยกัน  และ
ใช้หางด้ายมัดรวมกันไว้ให้แน่น   เพ่ือเตรียมเก็บตะกอบน
ม้าเก็บตะกอหรือบนกี่ทอผ้าต่อไป 
     กรณีที่การม้วนเส้นยืนส าหรับกี่กระตุก  แต่ใช้ส าหรับ
น าไปเพ่ือสืบเข้ากับเส้นด้ายยืนเก่า   ผู้ม้วนจะดึงฟันหวี
ออก  พร้อมกับใช้ไม้เรียว 2 อันใส่แทนไม้คะนัดแบนใหญ่
และมัดรวมกันไว้ ทั งนี   เน่ืองจากผู้ทอไม่มีความประสงค์
จะเก็บตะกอใหม่ 

 
 
 
 
 



 

 

168 

การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม 
การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืน 

ติดมอเตอร์ 
ขึ นเส้นยืนแบบเดิมจ านวน 50 เมตร ขึ นเส้นยืนด้วยเครื่องม้วนติดมอเตอร์  

จ านวน 50 เมตร 
1. จ านวนคนท่ีใช้ขึ นเส้นยืน 4-6 คน 1. จ านวนคนท่ีใช้ขึ นเส้นยืน    2 คน 
2. ใช้เวลาเดินเส้นยืน 120 นาที 2. ใช้เวลาเดินเส้นยืน   30 นาที 
3. ใช้เวลาร้อยฟันหวี   60 นาที 3. ใช้เวลาร้อยฟันหวี   30 นาที 
4. ใช้เวลาม้วนเส้นยืน 120 นาที 4. ใช้เวลาม้วนเส้นยืน   60 นาที 
5. ใช้พื นท่ีเพื่อม้วนเส้นยืน  60 เมตร 5. ใช้พื นท่ีเพื่อม้วนเส้นยืน    6 เมตร 
6. เวลาม้วนเส้นยืนต้องให้แล้วเสร็จ 
   (ต้องม้วนในท่ีโล่งแจ้งหรือถนนของหมู่บ้าน) 

6. สามารถม้วนต่อเนื่องได้ตลอดเวลา 
   (อยู่ในอาคารหรือโรงเรือน) 

7. คุณภาพเส้นยืนมีความตึงไม่สม่ าเสมอ  
   (แรงท่ีใช้ดึงเพื่อม้วนไม่เท่ากัน) 

7. คุณภาพเส้นยืนมีความตึงสม่ าเสมอ  
   (แรงท่ีใช้ดึงเพื่อม้วนควบคุมด้วยมอเตอร์) 

8. ไม่สามารถม้วนในเชิงพาณิชย์ได้ 8. สามารถตอบสนองในเชิงพาณิชย์ได้ 
9. มีราคาต้นทุนน้อย 9. มีราคาคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับม้วนแบบเดิม 
 

  

  
 

การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

169 

เคร่ืองมือที่ใช้วัดความตึงของเส้นด้ายแบบต่าง ๆ (Tension Meter) 
  

  
 

 เครื่องมือวัดค่าความตึงเส้นด้ายแบบดิจิตอล (Tension Meter) 
 

  
 

 เครื่องมือวัดค่าความตึงแบบดิจิตอลและแบบใช้แรงกด  (Mannual) 
 

  
  

 เครื่องมือวัดค่าความตึงเส้นด้ายแบบธรรมดา  (Manual) 
  

การทดสอบค่าความตึงของเส้นด้ายไหมยืนด้วยเคร่ืองวัดค่าความตึง (Tension Meter) 
ทดสอบค่าความตึงของเส้นไหมยืนด้วยการม้วนแบบเดิม  พบว่า ม้วนเส้นไหมยืนในขณะ เท่ากับ 

8.24 ครั ง โดยมีค่าความตึงของเส้นไหมยืนขณะม้วนเฉล่ีย 9.05 กรัม 
ทดสอบค่าความตึงของเส้นไหมยืน ด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมติดมอเตอร์ พบว่า การควบคุมด้วย 

การปรับความตึงการขาดของเส้นไหมยืนในขณะม้วนลดลงจาก 8.24 ครั ง เหลือ 4.27 ครั ง ลดลง              
3.97 ครั ง ซึ่งเป็นผลจากการปรับตั งเครื่องม้วนเส้นไหมยืนแบบติดมอเตอร์ และท าการควบคุมด้วย
อุปกรณ์สวิทซ์ เปิด-ปิด โดยหลังจากการใช้เครื่องม้วน จะเห็นว่า ความตึงของเส้นไหมยืนลดลงด้วย จาก 
6.85% เหลือ เพียง 1.62% ลดลงถึง 5.23% นั่นหมายความว่า จากการปรับตั งเครื่องม้วนเส้นไหมยืนติด
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มอเตอร์ มีผลท าให้ความตึงของเส้นด้ายมีความสม่ าเสมอมากขึ น และส่งผลให้อัตราการขาดของเส้นด้าย
ในขณะสืบลดน้อยลง 

ชั้นที่ 
ค่าความตึงเส้นไหมยืนขณะม้วน 

การม้วนแบบเดิม การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองติดมอเตอร ์
1 9.70 8.70 
2 8.30 8.50 
3 9.50 8.70 
4 9.50 8.50 
5 8.20 8.70 
6 9.50 8.90 
7 8.50 8.50 
8 9.20 8.50 

ค่าเฉลี่ย 9.05 8.63 
ค่า CV% 6.85 1.62 

 

สรุป  การทดสอบค่าความตึงของการม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม จะลดลงด้วยค่า CV% 6.85 และการม้วน
เส้นไหมยืนด้วยเครื่องติดมอเตอร์  เหลือเพียงค่า CV% 1.62 ซึ่งท าให้เห็นผลค่าทดสอบความตึง
ลดลงถึง 5.23% นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงการม้วนเส้นไหมยืน ด้วยเครื่องม้วนท่ีติดมอเตอร์ มีผลท า
ให้ค่าความตึงของเส้นไหมยืนมีความเสถียรมากขึ น 

 

 
 

 

  
 

การวัดค่าความตึงของเส้นไหมยืนด้วยเครื่องวัดค่าความตึงแบบใช้แรงกด (Tension Meter) 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานของ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานของ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อม          

5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายน าชัย พรหมมี ชัย รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหม
ไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และสืบสาน
อาชีพการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพท่ีอยู่คู่กับประเทศไทย และเป็นการสืบสานงาน
ผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการน าภูมิปัญญาด้านหม่อมไหมไทย
ในแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ผ่านกระบวนการออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์ส่ิงทอจาก
ต้นทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ การบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะด้านการ
ออกแบบ 
“อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะช่วยขยายโอกาสการใช้ผ้าไหมไทยให้มีความหลากหลายร่วมสมัยได้มาก
ขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ทอผ้าและกลุ่ม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับบุคลากรท้องถ่ินทุกช่วงวัยส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางภูมิปัญญา”อธิการบดีกล่าว 
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โดยได้มี โอกาสพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย โดยร่วมกับกรมหม่อนไหม           
พัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการ work shop  

 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหมปี 2562 หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
การออกแบบและแปรรูปสินค้าหม่อนไหม ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  โดยเป็นวิทยากร
ในหลักสูตรดังกล่าว และมีผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน  
ได้แก่ กรมหม่อนไหม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดชุมพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดนครธิวาส จังหวัดสกลนคร จังหวัดแพร่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดตาก จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี  และจังหวัดสุรินทร์ 
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  โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ีกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร “การออกแบบลวดลายผ้า
ไหม โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน  จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันท่ี 26-29 มีนาคม 
2562  โดยเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว  

   
 

   
 

   
 

   
 

  โครงการพัฒนาลวดลายผ้าต้นแบบอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดชุมพร ณ  จังหวัดชุมพร  
วันท่ี 20 สิงหาคม 2562  โดยเป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว  

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
อัตราค่าจ้างขึ้นเส้นไหมยืนและค่าเช่าเครื่อง 
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บทสรุปอัตราค่าจ้างขึ้นเส้นไหมยืนและค่าเช่าเคร่ือง 
 
1. อัตราค่าเช่าเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืนพร้อมใช้และการบริการ 

เช่าขึ้นเส้นยืนและอุปกรณ์วันละ 800 บาท/ต่อวัน (8 ช่ัวโมง) 
2. อัตราค่ารับจ้างขึ้นม้วนเส้นไหมยืนด้วยเคร่ืองม้วนฯ 
 2.1  ความยาว  20 เมตรๆ ละ 10 บาท 
 2.2  ความยาว  50 เมตรๆ ละ  9 บาท 
 2.3  ความยาว  100 เมตรขึ้นไปเมตรละ 8 บาท 
หมายเหตุ :  ราคานี้เป็นราคาเฉพาะค่าจ้างม้วนเส้นยืนไมร่วมอุปกรณ์ 
3. อัตราการขึ้นเส้นยืนตามเบอร์ของฟนัหวี ต้ังแต่เบอร์ #25 ถึง ฟันหวีเบอร์ #50  มีดังนี้ 
     3.1  เส้นยืนความยาว 110 เมตร  ฟันหวีเบอร์#25  รวมเส้นไหมยืน  ราคา  6,500 บาท 
 3.2  เส้นยืนความยาว 110 เมตร  ฟันหวีเบอร์#45  รวมเส้นไหมยืน  ราคา  13,000 บาท 
 3.3  เส้นยืนความยาว 110 เมตร  ฟันหวีเบอร์#50  รวมเส้นไหมยืน  ราคา  15,000 บาท 
 
4. อัตราค่าแรงในการข้ึนเส้นยืนตามรายละเอียดดังนี้ 
 ไหมเส้นเล็ก เบอร์ 18-20 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 33 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  15 ผืน   เป็นเงิน   4,200 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 43 เมตร  ได้ความยาวผ้าไหม  20 ผืน   เป็นเงิน   5,500 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 55 เมตร  ได้ความยาวผ้าไหม  25 ผืน   เป็นเงิน   6,400 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 65 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  30 ผืน   เป็นเงิน   7,800 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 85 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  40 ผืน   เป็นเงิน  10,400 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 110 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  50 ผืน   เป็นเงิน  13,000 บาท 
 
 ไหมเส้นใหญ่ เบอร์ 20-22 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 33 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  15 ผืน   เป็นเงิน   4,952 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 43 เมตร  ได้ความยาวผ้าไหม  20 ผืน   เป็นเงิน   6,392 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 55 เมตร  ได้ความยาวผ้าไหม  25 ผืน   เป็นเงิน   7,200 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 65 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  30 ผืน   เป็นเงิน   8,700 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 85 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  40 ผืน   เป็นเงิน  11,520 บาท 
 ฟืม #50  ลากเส้นยืน จ านวน 110 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  50 ผืน   เป็นเงิน  14,400 บาท 
 
 
 ไหมเส้นใหญ่ เบอร์ 20-22 
 ฟืม #40  ลากเส้นยืน จ านวน 23 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  10 ผืน   เป็นเงิน   3,900 บาท 
 ฟืม #40  ลากเส้นยืน จ านวน 35 เมตร  ได้ความยาวผ้าไหม  15 ผืน   เป็นเงิน   4,717 บาท 

ฟืม #40  ลากเส้นยืน จ านวน 43 เมตร  ได้ความยาวผ้าไหม  20 ผืน   เป็นเงิน   5,700 บาท 
 ฟืม #40  ลากเส้นยืน จ านวน 55 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  25 ผืน   เป็นเงิน   5,950 บาท 
 ฟืม #40  ลากเส้นยืน จ านวน 65 เมตร   ได้ความยาวผ้าไหม  30 ผืน   เป็นเงิน   6,900 บาท 
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 ไหมเส้นเล็ก เบอร์ 18-20 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  20 ผืน   เป็นเงิน   5,900 บาท 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  25 ผืน   เป็นเงิน   6,500 บาท 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  30 ผืน   เป็นเงิน   7,800 บาท 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  50 ผืน   เป็นเงิน   11,500 บาท 
 
 ไหมเส้นใหญ่ เบอร์ 21-22 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  20 ผืน   เป็นเงิน   5,890 บาท 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  25 ผืน   เป็นเงิน   6,500 บาท 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  30 ผืน   เป็นเงิน   7,800 บาท 
 ฟืม #45  ความยาวผ้าไหม  50 ผืน   เป็นเงิน   13,000 บาท 
 
5. ราคาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการข้ึนเส้นยืนที่จ าเป็น เพือ่เพิ่มความรวดเร็ว 
 5.1 ฟืมหรือฟันหว ี   อันละ 1,500 บาท 
 5.2 หัวม้วนแบบกลมและแบบแบน  หัวละ    900 บาท 
 5.3 ไม้แนบหัวม้วน   อันละ     50 บาท   (ใช้ 2 อัน) 
 5.4 ไม้เก็บตะกอแบบ   อันละ     50 บาท   (ใช้ 6 อัน) 3 ตะกอ 
 5.5 ไม้กลมส าหรับวางพาด  อันละ     50 บาท   (ใช้ 4 อัน) 
 5.6 ไม้เรียวหรือไม้ดาม   อันละ     10 บาท   (ใช้ 4 อัน) 
หมายเหตุ :  บริการเก็บตะกอเกินกว่า 2 เขา บวกเพิ่ม 500 บาทต่อหัวม้วน 
 
6. ราคาเคร่ืองม้วนเส้นไหมยืนราคาเคร่ือง 50,000 บาท (ราคานี้รวมค่าติดต้ังแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
ผลการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ท้ัง 4 ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๒ 

 ผลการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก.) ท้ัง 4 ด้าน 

ชนิดผ้า/เส้นใย ลักษณะทั่วไป 

ความแข็งแรงของแนวเส้นด้ายยืน ความต้านแรงฉีกขาดของเส้นด้ายยืน จ านวนรวมของเส้นด้ายยืนต่อนิ้ว ความต้านทานต่อการขัดถูของเส้นด้ายยืน 

ความแข็งแรง : ทดสอบตามมาตรฐาน  
มอก. 121 เล่ม 16 : 2553* 

ความต้านแรงฉีกขาด : ทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 121 เล่ม 18 : 2553* 

จ านวนเส้นด้าย : ทดสอบตามมาตรฐาน  
มอก. 121 เล่ม 13 : 2553* วิธีที่ 1 

ความต้านทานต่อการขัดถู : ทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO 12947-2: 2016 (E) 

 
     กลุ่มศูนยศ์ิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง   

 
 

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน               
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้าไหมสีพื้นมีลักษณะการทอลายผ้าย
กลายดอกพิกุล ที่มีลวดลายขนาดเท่ากัน 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอด
ทั้งผืนลวดลายเด่น และ ไม่มีข้อบกพร่อง
ที่มีผลต่อการ ใช้งาน 

แรงดึงขาด (นิวตัน) ความต้านแรงฉีกขาด (นิวตัน) จ านวนเส้นด้ายต่อนิ้ว จ านวนรอบการขัดถูที่ท าให้ชิ้นทดสอบขาด 

- แนวเส้นด้ายยืน 551.82 - แนวเส้นด้ายยืน 52.37 - แนวเส้นด้ายยืน 64 - ชิ้นที่ 1 9,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 654.77 - แนวเส้นด้ายพุ่ง 81.98 - แนวเส้นด้ายพุ่ง 84 - ชิ้นที่ 2 9,000 

การยืดตัว (ร้อยละ)    รวมด้ายยืนและด้ายพุ่ง 148 - ชิ้นที่ 3 9,000 

- แนวเส้นด้ายยืน 49.08     เฉลี่ย 9,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 36.55       
กลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค 

   

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน             
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้าไหมสีพื้น ลักษณะการทอเป็นแบบ
ผ้ายกลายสุพรรสาร 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอด
ทั้งผืนและไม่มีข้อบกพร่องที่มีผลต่อการ
ใช้งาน 

แรงดึงขาด (นิวตัน) ความต้านแรงฉีกขาด (นิวตัน) จ านวนเส้นด้ายต่อนิ้ว จ านวนรอบการขัดถูที่ท าให้ชิ้นทดสอบขาด 

- แนวเส้นด้ายยืน 327.59 - แนวเส้นด้ายยืน 114.15 - แนวเส้นด้ายยืน 64 - ชิ้นที่ 1 14,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 679.90 - แนวเส้นด้ายพุ่ง - - แนวเส้นด้ายพุ่ง 140 - ชิ้นที่ 2 15,000 

การยืดตัว (ร้อยละ)    รวมด้ายยืนและด้ายพุ่ง 204 - ชิ้นที่ 3 16,000 

- แนวเส้นด้ายยืน 12.62     เฉลี่ย 14,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 9.37       
กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค  

 

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน              
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้าไหมสีพื้นและมีการยกเส้นพุ่ง 
ลักษณะการทอเป็นแบบผ้ายก 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้ง
ผืนลวดลายเด่นและ ไม่มีข้อบกพร่องที่มี
ผลต่อการ ใช้งาน 

แรงดึงขาด (นิวตัน) ความต้านแรงฉีกขาด (นิวตัน) จ านวนเส้นด้ายต่อนิ้ว จ านวนรอบการขัดถูที่ท าให้ชิ้นทดสอบขาด 

- แนวเส้นด้ายยืน 341.69 - แนวเส้นด้ายยืน 116.31 - แนวเส้นด้ายยืน 64 - ชิ้นที่ 1 10,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 678.52 - แนวเส้นด้ายพุ่ง - - แนวเส้นด้ายพุ่ง 144 - ชิ้นที่ 2 10,000 

การยืดตัว (ร้อยละ)    รวมด้ายยืนและด้ายพุ่ง 208 - ชิ้นที่ 3 10,000 

- แนวเส้นด้ายยืน 14.88     เฉลี่ย 10,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 8.83       
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกนกศิลป์นคร 

   

 ขึ้นเส้นยืนสีด าด้วยเครื่องม้วน             
เส้นด้ายยืนฯ จ านวน 20 เมตร 

 เป็นผ้ายกลายดอกพิกุล การทอแบบ
ลายยกดอก 

 สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอด
ทั้งผืนลวดลายริ้วเด่นและไม่มี
ข้อบกพร่องที่มีผลต่อการ ใช้งาน 

แรงดึงขาด (นิวตัน) ความต้านแรงฉีกขาด (นิวตัน) จ านวนเส้นด้ายต่อนิ้ว จ านวนรอบการขัดถูที่ท าให้ชิ้นทดสอบขาด 

- แนวเส้นด้ายยืน 540.37 - แนวเส้นด้ายยืน 59.23 - แนวเส้นด้ายยืน 64 - ชิ้นที่ 1 10,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 760.32 - แนวเส้นด้ายพุ่ง 91.40 - แนวเส้นด้ายพุ่ง 94 - ชิ้นที่ 2 10,000 

การยืดตัว (ร้อยละ)    รวมด้ายยืนและด้ายพุ่ง 158 - ชิ้นที่ 3 10,000 

- แนวเส้นด้ายยืน 45.80     เฉลี่ย 10,000 

- แนวเส้นด้ายพุ่ง 360.00       

สรุปผลการทดสอบของสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทั้ง 4 ด้าน 
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ภาคผนวก ช. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผ้ายกดอก 
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ภาคผนวก ซ. 
ข้อมูลเบื้องต้นเชิงกายภาพในด้านการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและรายได้ 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการใช้เครื่องม้วนเส้นยืนฯ 
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บทสรุป : ข้อมูลเบื้องต้นเชิงกายภาพในด้านการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนใน จังหวัดหนองบัวล าภู  6  กลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการรับจ้างการใช้                
เครื่องม้วนเส้นไหมยืนหลังถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เมื่อจบโครงการฯ 

โดยการม้วนเส้นยืนของกลุ่มฯ แต่ละวันจะแตกต่างกัน ซึ่งจะมีกลุ่มทอผ้าจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในละแวก
ใกล้เคียงมาใช้บริการตามความต้องการของแต่ละคนจะมีความส้ันและความยาวของเส้นไหมไม่เท่ากัน 
เนื่องจากมีตัวแปร เช่นลวดลายผ้าท่ีจะทอ ซึ่งถ้าเป็นลายผ้าไหมท่ีมีลวดลายละเอียด สลับซับซ้อนจะต้อง
ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นและจะต้องประณีต เป็นต้น และถ้าเป็นการม้วนเส้นยืนท่ีใช้เป็นผ้าพื้น (ผ้าไหมสีเดียว) 
จะใช้เวลาค่อนข้างเร็ว (ตามตารางการม้วน) จากข้อมูลหลังจากถ่ายทอด 6 เดือน โดยเฉล่ียจะมีการใช้เส้น
ไหมอยู่ท่ี 150-200 กิโลกรัมต่อเดือน (เนื่องจากราคาเส้นไหมมีราคาขึ้นลงไม่คงท่ี) จากบริษัทจุลไหมไทย 
ตัวอย่างเบื้องต้น เช่น ในการขึ้นหรือม้วนเส้นยืนความยาวท่ี 110 เมตร สามารถขึ้นหรือม้วนเส้นยืนได้
ประมาณ 220 เมตร ซึ่งเส้นยืนมีความยาว 110 เมตร คิดเป็นเงิน 14,400 บาท ฟืม#50 จะได้ผ้า 50 ผืน 
หรือมีความยาว 110 เมตร ใช้เวลา 1 วัน แต่จะใช้เวลาเดินเส้นยืน 110 เมตร หรือ 50 ผืน จะใช้เวลาเดิน
แค่ 3 ช่ัวโมง โดยใช้วิธีการม้วนเส้นยืนกับการร้อยฟันหวี (แทงฟันหวี) ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง ต่อ 1 หัวม้วนหรือ 
1 หัวเพลา ซึ่งรวมเวลาท้ังหมด จะใช้เวลารวม 7 ช่ัวโมงจึงเสร็จ 
 ตัวอย่างท่ี 1 เดือนมกราคม 2563 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตขึ้นเส้นยืนได้ท้ังหมดเป็นเงิน             
403,000 บาท และมีต้นทุนเป็น 358,560 บาท โดยท่ีเหลือจะเป็นค่าแรง 45,340 บาท ต่อเดือน                  
ซึ่งรายได้แต่ละเดือนจะไม่คงท่ี เนื่องจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น ยอดการขายผ้าส าเร็จรูป ความต้องการของ           
ผู้บริโภคและอื่น ๆ  
 ตัวอย่ าง ท่ี  2 เดือนกุ มภาพันธ์  2563  ก ลุ่มวิสาหกิ จ ชุมชนผลิตขึ้น เส้นยืน ได้ ท้ั งหมด                         
เป็นเงิน 330,080 บาท โดยมีต้นทุนท้ังหมด เป็นเงิน 292,200 บาท จะเหลือค่าแรงโดยประมาณอยู่ท่ี 
40,000 บาท ดังนั้นการใช้เครื่องม้วนเส้นยืนฯ จะคุ้มทุนในระยะเวลาเพียง 3 เดือน เท่านั้น  (ท่ีมา : ข้อมูล
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภูและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์) 
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วัน/เดือน/ปี ช่ือ-บ้าน สี+ลาย 
จ านวน/

ผืน 
ฟืม 

จ านวน
ตะกอ 

ราคา 

6 ม.ค 63 เจือ-โนนแดง เขียว 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
8 ม.ค 63 ชมพู-คูสิแจ เขียว 30ผืน 45 2ตะกอ 8,000 
10 ม.ค63 ไฟ-คูสิแจ เขียว 50ผืน 45 2ตะกอ 8,000 
12 ม.ค63 สุภาพ-ตะคร้อ เม็ดมะขาม 50ผืน 50 3ตะกอ 14,400 
16 ม.ค 63 ยายอี-สแรง ด า 50ผืน 50 3ตะกอ 14,400 
17 ม.ค 63 ยายพลี-โนนแดง โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
17 ม.ค 63 ม้วน-สเรียง ด า 50ผืน 50 3ตะกอ 14,400 
17 ม.ค 63 จันทรัตน์-อาแวะ โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
18 ม.ค 63 ยายแปะ-อาแวะ โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
19 ม.ค 63 ปิ-อายอง โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
19 ม.ค 63 มืด-ซาด โสรง่ธรรมดา 30ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
20 ม.ค 63 ชิ-อายอง สไบ 30ผืน 32 2ตะกอ 5,200 
21 ม.ค 63 วาสนา-อายอง สไบ 50ผืน 32 2ตะกอ 5,200 
21 ม.ค 63 น่ิม-อายอง โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
22 ม.ค 63 ด า-อายอง โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
22 ม.ค 63 หวาน-โนนสวาย สมอ 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
23 ม.ค 63 อ้วน-โนนนารายณ์ แดง 35ผืน 45 2ตะกอ 10,500 
24 ม.ค 63 ปัทมาพร เขียวริมแดง 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
25 ม.ค 63 เอ้ือ เขียว 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
25 ม.ค 63 คนบ้านรวย สไบ 50ผืน 32 5ตะกอ 8,800 
25 ม.ค 63 แหลม-อาแวะ โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
26 ม.ค 63 รื่น-อาแวะ โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
26 ม.ค 63 อวย-โนนแดง สไบ 50ผืน 32 2ตะกอ 8,800 
26 ม.ค 63 เดือน-โนนขวง โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
27 ม.ค 63 พ้ัว-ป่ากุง โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
27 ม.ค 63 สวิง-ประทุน โสรง่ธรรมดา 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
28 ม.ค 63 ยายแกะ-บุแกรง โสรง่ธรรมดา 20ผืน 45 3ตะกอ 4,900 
28 ม.ค 63 ป้าอุทัย-ไพรษร ด า 25ผืน 45 ต่อเอง 4,900 
28 ม.ค 63 สง่า-บ้านปะ ด า 10ผืน 45 2ตะกอ 4,200 
28 ม.ค 63 ไร-บ้านปะ เม็ดมะขาม 15ผืน 45 2ตะกอ 4,500 
29 ม.ค 63 ส าเรียง-บ้านปะ สไบ 10ผืน 45 3ตะกอ 3,000 
29 ม.ค 63 สเอ้ือง เขียวริมแดง 50ผืน 45 2ตะกอ 12,700 
30 ม.ค 63 เพย เม็ดมะขาม 30ผืน 45 3ตะกอ 8,800 
30 ม.ค 63 ยายเพ็ญ-ตะคร้อ เม็ดมะขาม 30ผืน 45 3ตะกอ 8,800 
31 ม.ค 63 ยายชื่น-ตะคร้อ เม็ดมะขาม 30ผืน 45 3ตะกอ 8,800 
31 ม.ค 63 เมียผู้ใหญ่บ้านสวาย คอกหมู 50ผืน 50 2ตะกอ 14,400 
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วัน/เดือน/ปี ช่ือ-บ้าน สี+ลาย จ านวน/
ผืน 

 
ฟืม 

จ านวน
ตะกอ 

  ราคา 

1 ก.พ 63 ถนอมศรี-ตะคร้อ สีเม็ดมะขาม 50 50 3ตะกอ 14400 
1 ก.พ 63 ตรี-โนนแดง สีเขียว 50 45 2ตะกอ 12700 
2 ก.พ 63 กี-สแป โส่รงตามแบบ 15 45 2ตะกอ 4200 
2 ก.พ 63 กี-สแป โส่รงตามแบบ 35 45 2ตะกอ 9100 
3 ก.พ 63 บ้านนาโพธ์ิ โส่รงตามแบบ 35 45 2ตะกอ 9100 
3 ก.พ 63 บ้านเมนทนอยทไง โส่รงตามแบบ 15 45 2ตะกอ 4200 
4 ก.พ 63 อมรัตน์ บ้านตากแดด สไบ 30 32 2ตะกอ 5200 
5 ก.พ 63 จันทนา ตากแดด สไบ+เหลือง+แดง 30 32 2ตะกอ 5200 
6 ก.พ 63 ยายยาน บ้านคูสิแจ เขียว 30 45 2ตะกอ 8000 
6 ก.พ 63 ของ อุบล อ.ตระกาล ขาว 10 45 2ตะกอ 2600 
7 ก.พ 63 โสน โนนแดง สมอริมแดง 50 45 2ตะกอ 12700 
7 ก.พ 63 สมบูรณ ์ โสรง่ 50 45 2ตะกอ 12700 
8 ก.พ 63 น่ิม บ้านโนนสวาย โสรง่ 50 45 2ตะกอ 12700 
9 ก.พ 63 ป้าบัว คูสีแจ เม็มะขาม 50 45 2ตะกอ 12700 
10 ก.พ 63 บัวด า คูสีแจ เม็มะขาม 50 45 2ตะกอ 12700 
11 ก.พ 63 เจ๊สายไหม ลายตามแบบ 50 45 2ตะกอ 12700 
11 ก.พ 63 ป้าเหนือ เม็ดมะขาม 30 50 2ตะกอ 9000 
12 ก.พ 63 ชิ อายอง สไบ 30 32 2ตะกอ 5200 
13 ก.พ 63 วาสนา อายอง สไบ 30 32 2ตะกอ 5200 
14 ก.พ 63   สแปของกี สไบ 30 32 2ตะกอ 5200 
14 ก.พ 63 ถวิล สังแก ด า 50 45 2ตะกอ 12700 
15 ก.พ 63 ส ารวม ตะกร้อ ด า 15 50 2ตะกอ 4800 
16 ก.พ 63 บ้านปะ ด าริมแดง 15 45 2ตะกอ 4200 
17 ก.พ 63 ถวิล อ าปลิ อันปรม 20 45 2ตะกอ 4900 
17 ก.พ 63 ยายสี ประทุน เขียว-ริมแดง 50 45 2ตะกอ 12700 
18 ก.พ 63 ป้าสง่า อาภู ด า 25 45 2ตะกอ 6900 
19 ก.พ 63 เสียน โนนแดง สมอริ้ว-ริมแดง 50 45 2ตะกอ 12700 
20 ก.พ 63 บ้านตรมไพร ด า 35 45 2ตะกอ 9100 
20 ก.พ 63 บ้านตรมไพร เม็ดมะขาม 30 45 2ตะกอ 8000 
21 ก.พ 63 บ้านสวาย สมอริ้ว 50 45 2ตะกอ 12700 
22 ก.พ 63 บ้านหนองอียอ ขาว 20 50 2ตะกอ 4900 
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 ภาพแสดงการม้วนเส้นยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 
 

   
 

- ลักษณะการม้วนแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ทอผ้า 
 

   
 

- ลักษณะของลวดลายผ้าไหมแบบต่าง ๆ และสีท่ีต้องการ 
 

     
 

- ลักษณะการม้วนเส้นไหมยืนแบบผ้าพื้นและแบบผ้าซิ่น 
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 ภาพแสดงการม้วนเส้นไหมยืนของกลุ่มผู้ทอผ้าฯ 
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 ภาพแสดงการม้วนเส้นไหมยืนของกลุ่มผู้ทอผ้าฯ 
 

     
- ลักษณะไม้ม้วนเป็นแบบไม้กระดานและอุปกรณ์ 

 

  
- ลักษณะการสืบฟันหวีและการม้วนเข้ากระดานแบบต่าง ๆ 

 

   
- ลักษณะการม้วนของเครื่องม้วนแบบติดมอเตอร์ 
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 ภาพแสดงความต้องการอุปกรณ์หัวม้วนแบบต่าง ๆ 
 

  
  

  
 

    
- หัวม้วนของกลุ่มทอผ้าท่ีน ามารอการขึ้นเส้นยืนฯ 
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ใบสั่งข้ึนเส้นไหมยืน 
 
 

                                                             วันท่ี  ....  เดือน .............  พ.ศ. .............. 
ชือ่-สกุล   ...............................................    เบอร์โทรศัพท์   ..................................... 
บ้าน ...........................................................       สี  /      ลาย ............................................. 
ชนิดไหมย 4 จุด (    )  เส้นเล็ก        (    )  เส้นใหญ่    ฟืม ...................  ความยาว ................... 
เก็บตะกอ    2  เขา    3 เขา    ต่อเอง     เร็ว      ด่วน      ไม่เร็ว 
      ราคา  .......................... บาท 
 
อุปกรณ์ท่ีน ามา     อุปกรณ์ท่ีซื้อเพ่ิม 
  กระดาน       หัวม้วน      กระดาน       หัวม้วน 
  ไม้แบน .......................... อัน     ไม้แบน .......................... อัน  
  ไม้กลม .......................... อัน     ไม้กลม .......................... อัน  
  ไม้เรียว .......................... อัน     ไม้เรียว .......................... อัน 
  ฟัวหวี       กรอบผันหวี .......... อัน    ฟัวหวี       กรอบผันหวี .......... อัน 
  ดามไม้ไหว้ .................... อัน          ดามไม้ไหว้ .................... อัน      
 
 

รวมราคาท้ังหมด .............................................. บาท 
มัดจ า ............................................................... บาท 
คงเหลือท้ังหมด ................................................ บาท 
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บัญชีรายชื่อสมาชิก โครงการศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  
กลุ่มทอผ้า มีสมาชิก จ านวน 131  ราย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นาง อ านวย  คงสีปาน   
2 นาง ไพร ี ศรีคงแก้ว   
3 นาง เจริญ  มาเพ็ง   
4 นาง ประทุม ดิษณะเมือง   
5 นาง จุไร  คงทอง   
6 นาง จิรา นุ่นนุ้ย   
7 นาง วรรณี  นุ่นนุ้ย   
8 นาง อารมณ์  พลายด้วง   
9 นาง สายรุ้ง  พลายด้วง   
10 นาง อ าพร  ทองเกล้ียง   
11 นาง นุภาพ  นารอด   
12 นาง ยุภาวดี  จันทร์ด า   
13 นาง ประมูล  จงไกรจักร   
14 นาง นิตยา  ศรีคงแก้ว   
15 นาง อมรรัตน ์  ทองห่อ   
16 นาง ประกอบ ไกรทิพย ์   
17 น.ส. สุภิษา ก าลังเกื้อ   
18 น.ส. สมนึก แก้วดอนโหนด   
19 นาง อ าไพ ขาววงศ์   
20 นาง สมปอง จันทร์ศร   
21 นาง เตือนใจ คงสีปาน   
22 นาง กรรณิการ์ แสงประจง   
23 นาง จ านง  คงแก้ว   
24 น.ส. สุปรีดา ยอดเอียด   
25 นาง สุพิน ศรีคงแก้ว   
26 นาง เยาวเนตร คงทอง   
27 นาง สมปอง แก้วใสพร   
28 นาง ชอุ่ม จงไกรจักร   
29 นาง อุไรวรรณ คงแก้ว   
30 นาง ศิริพร ญาติศรี   
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
31 น.ส. ณัฎฐธิดา นุ่นนุ้ย   
32 นาง อรอนงค์ ทองค าขาว   
33 นาง ดาราวรรณ ศรีคงแก้ว   
34 นาง กาญจนา บุญจริง   
35 น.ส. ณัฐธิดา หมื่นริน   
36 น.ส. รสสุคนธ์ คงทอง   
37 นาง อ านวย ยอดเสน   
38 น.ส.ปริชาติ ทองเกล้ียง   
39 นาง อารมณ์ เต็มพริ้ม   
40 นาง แหม คงมาก   
41 นาง พลศรี พรหมจุ้ย   
42 นาง อารีย์ เจริญสุข   
43 นาง อนงค์ ชูแก้ว   
44 นาง กชพร ชูแก้ว   
45 นาง ปราณี ดีทองอ่อน   
46 นาง เรณู ปราณเกิด   
47 นาง อารีย์ ดีทองอ่อน   
48 นาง อนงค์ พังแพร ่   
49 นาง ส าเนียง ชูเทพ   
50 นาง แดง มณีจันทร์   
51 นาง กาญจนา ทองนอก   
52 นาง ไมตร ีขุนช านาญ   
53 นาง สมบูรณ์ นุ่นแก้ว   
54 นาง นัฐนร ีมีสวน   
55 นาง รินทร์ชนก กิ่งแก้ว   
56 นาง ฟื้น  หนูนะ   
57 นาง ช านาญ มาเพ็ง   
58 นาง กฤษกร ม้าแก้ว   
59 นาง สุกัญญา ขุนทอง   
60 นาง ผณิต พรหมแก้ว   
61 นาง จ าปี กลางบน   
62 นาง สุนีย์ เทพสุทธิ์   
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
63 นาง อ าไพ โชคชูลี   
64 นาง อารีย์ กลางบน   
65 นาง อารีย์ หมื่นอักษร   
66 นาง กัญญา จันทร์อินทร์   
67 นาง ชฎาพรรณ เมฆเรือง   
68 นาง สุรินทร์ คล้ายเหมือน   
69 นาง อารี ล้านเพ็ชร   
70 นาง กาญจนา เกื้อเพชร   
71 นาง กชพร มาเพ็ง   
72 นาง ส้มเกล้ียง ขุนทอง   
73 นาง ชะอ้อน เส้นท่ัน   
74 นาง จุรีย์ รอดเกล้ียง   
75 นาง นงเยาว์ เรืองอ่อน   
76 นาง กิ้มซิ้น ใยยอง   
77 นาง จตุพร แซ่อึ่ง   
78 นาง มณี หนูหว้า   
79 นาย สุชาติ ล้านเพ็ชร   
80 นาง ประไพ อักษรคง   
81 นาง สุกันยา มาเพ็ง   
82 นาว สุคนธ์ พรหมเมือง   
83 นาง ปราณี ขุนทอง   
84 นาง จรรยา ปราณรักษ์   
85 นาง สายชล จันสีทอง   
86 นาง จรัญ เมฆเรือง   
87 น.ส. วรรณวิษา พรหมแก้ว   
88 นาง สมศรี หนูเดช   
89 นาง บุญไห ้เหมทานนท์   
90 นาง ปาลวี กลางบน   
91 นาง กุสุมา มาเพ็ง   
92 นาย สมเกียรติ ม้าแก้ว   
93 นาง วาสนา ขลิรัมย์   
94 นาง สมร พลฤทธิ์   
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
95 น.ส. เรวด ีสุขสว่างผล   
96 นาง มณฑา มากทอง   
97 นาง แอนนา แก้วกระจ่าง   
98 นาง อรอุมา ขุนนะ   
99 นาง สายรุ้ง ขวัญมิ่ง   
100 นาง นิตยา อักษรคง   
101 นาง ศรีสัจจา ปุณญาณุภพ   
102 นาง อ าพร เปล่ียวปลอด   
103 นาง อุไรรัตน์ หมื่นอกัษร   
104 นาง จินดารัตน์ ด าสงค์   
105 นาง จารุวรรณ จงไกรจักร   
106 น.ส. วารีรัตน์ ค านวณ   
107 นาง ขวัญสุดา หนูเดช   
108 นาง อารี ผาสุก   
109 นาง จารึก บุตรรัก   
110 น.ส. ปิยะพันธ์ กลางบน   
111 นาง เครือวัลย์ โกศล   
112 นาย ประยงค์ เกิดสุวรรณ   
113 นาง สุชีพ หนูแป้น   
114 นาง อาทิตยา กลางบน   
115 นาง รัตนาภรณ์ ทวีทอง   
116 น.ส. ผกามาศ ข ากลัด   
117 นาง ปวีณา สีฟ้า   
118 นาง วิภาวรรณ อุดมสันต์ิ   
119 น.ส. เบญจา แก้วขาว   
120 น.ส. ศิริวรรณ ม้าแก้ว   
121 น.ส.วิภาวดี กลางบน   
122 นาง กอบแก้ว จันสีทอง   
123 น.ส. นุชาดา ด าจันทร์   
124 น.ส. วรรนิษา คงเรือง   
125 นาง วิมล ด าจันทร์   
126 นาง เทียบ ศรีเจริญ   
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
127 นาง มณทิพย์ ทองมาก   
128 น.ส.อลิษา มิตรปราณ   
129 นาย ประเสริฐ ชูประดิษฐ์   
130 นาย สมศักดิ์ มาเพ็ง   
131 นาง วิกาลดา กลางบน   
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บัญชีรายชื่อสมาชิก โครงการศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด มีสมาชิก จ านวน 52 ราย 
ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาง พรทิพย์ จงไกรจักร   
2 นาง ชนพัฒน์ จงไกรจักร   
3 นาง บุญรมย์ เกื้อเพชร   
4 นาง กาญต์สิญี นวลศรี   
5 นาง ซิ่น      มากทอง   
6 นาง หนูเขียน มาเพ็ง    
7 นาง อ านวย บุญช่วย   
8 นาง แดง ถนนทิพย์   
9 นาง ขอม พรหมจันทร์   
10 นาง หนูจันทร์ นกแก้ว   
11 นาง จันทร์เพ็ญ ปานช่วย   
12 นาง เสถียร อันทอง   
13 นาง วนิดา กระจาย   
14 นาง ล่ัน นวลศรี   
15 นาง ปทุมทิพย์ มณีสุววณ   
16 นาง ซื่น ชูจันทร์   
17 นาง ยินดี พุ่มนุ่ม   
18 นาง อารมณ์ ด้วงแป้น   
19 นาง ถ่อง ม้าแก้ว   
20 นาง ท านอง เกิดสุววณ   
21 นาง ทันใจ มากทอง   
22 นาง มาลี ก่ายเพชร   
23 นาง ธรรมนอง อักษรคง   
24 นาง บุญรอด ทองสุข   
25 นาง เหียม มาเพ็ง   
26 นาง คล่อง เงินศรี   
27 นาง วันเพ็ญ นวลศรี   
28 นาง กุสุมา ทองนาค   
29 นาง กุหลาบ สุขไกรไทย   
30 นาง กันตินันท์ เกตุแก้ว   
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
31 น.ส. จุฑามาศ ยังอุ่น  
32 นาง ปราณี สุขแก้วณรงค์   
33 นาง สีพุฒ แก้วสุด   
34 นาง บ าเพ็ญ เหมือนแก้ว   
35 นาง กล้าย ไพโรจน์บวร   
36 นาง ถิน ทักสิน   
37 นาง เซี้ยน สงแก้ว   
38 นาง คล้าย ศิริพันธ์   
39 นาง อารีย์ ทองค า   
40 นาง ศิริพร อ่อนแก้ว   
41 นาง เฉลา อินทรฤทธิ์   
42 นาง เอียด หนูรอด   
43 นาง สมหมาย รอดกรุง   
44 นาง โสภา คงแก้ว   
45 นาง ปาน พรหมนุ่น   
46 นาง สมนึก คงเรือง    
47 นาง วาสนา เพชรแดง   
48 นาง พวงทิพย์ จันทร์มา   
49 นาง จ าปี รักแก้ว   
50 นาง หลง ชูเรืองศรี   
51 นาง อารมณ์ ด้วงแป้น   
52 นาง เอี้ยน พรหมนุ้ย   
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บัญชีรายชื่อสมาชิก โครงการศิลปาชพีบ้านเนินธัมมัง  
กลุ่มปักผ้าด้วยมือ มีสมาชิก จ านวน 54  ราย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นาง เกษร นาคพันธ ์   
2 นาง วันดี อักษรคง   
3 นาง สุธารัตน์ ทองไสพร   
4 นาง จรวยพร แดงพรหม   
5 นาง สุธา พูลเสน   
6 นาง จุฬาวรรณ ถนนแก้ว   
7 นาง โสภิญญา ศรีวารินทร์   
8 นาง อภัย ชุมทอง   
9 นาง หนูขิน พรหมสุทธิ์   
10 นาง มณฑา พรหมสุทธิ์   
11 นาง จุรีย์ ศรีวารินทร์   
12 นาง จุไร นาคปลัด   
13 นาง ระบาย ศิลาพรหม   
14 นาง สุภาพร จิตสว่าง   
15 นาง กัญญา จันทร์นวล   
16 นาง อารีย์ ด าชุม   
17 น.ส. ปราณี สังข์ชุม   
18 นาง ยินดี อยู่ทองอ่อน   
19 นาง อรทัย คงจุล   
20 นาง พัชรินทร์ เกตุอ าไพ   
21 นาง ประนอม นามสุข   
22 นาง สวรรยา เรืองขนาบ   
23 นาง นิตยา เลิศนา   
24 นาง จิราพร ทองด้วง    
25 นาง สุจินดา สองเมืองสุข   
26 นาง สมคิด มากด า   
27 นาง ชุลีพร ชุ่มช่ืน   
28 นาง ถวิล สุขวิชัย   
29 ด.ญ. ชโลธร โรจนวิภาค   
30 น.ส. สุนันทา ชุมคง    
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
31 นาง เพ็ญนภา ไกรทอง   
32 น.ส. เพ็ญพรรณ ถาวรทอง   
33 นาง สุภาภรณ์ สุขสวัสด์ิ   
34 นาง เพ็ญพร ถาวรทอง   
35 นาง อุทัยทิพย์ ถนนแก้ว   
36 น.ส. ดวงดาว คุ้มสังข์   
37 นาง ลัตดา คงทอง   
38 นาง สุกัญญา พรหมจันทร ์   
39 นาง สมศรี ทรายอ่อน   
40 นาง มนฑา เส้งอั้น   
41 นาง สุพรรณี กิจผดุง   
42 น.ส.นฤมล จันทร์ทอง   
43 นาง รัตนาภรณ์ พรพุฒิศิร ิ   
44 นาง มาลี ปานแก้ว   
45 น.ส.อนุสรา เพชรแก้ว   
46 นาง ธิดา พรหมสุทธิ์   
47 น.ส. จิรภิญญา สารมาศ   
48 นาง จิรา นารอด   
49 น.ส. ชลธิชา วิจิตรประสิทธิ์   
50 นาง วรรณา บุญจริง   
51 นาง พวงน้อย เจริญยศ   
52 นาง อุมาพร พุทธศรี   
53 น.ส. วิภาวดี พรหมสุทธิ์   
54 น.ส. เพ็ญศิริ ศิริคุณ   

 
 
 


