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ก 

 

ค ำน ำ 
 

การทอผา้ด้วยมอื เป็นสิง่ทีม่คีวบคู่กนัมากบัวฒันธรรมพื้นบ้าน
และวถิชีวีติของชาวไทยมาชา้นาน เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตอินั
ล ้าค่า เป็นการผลติขึน้มา เพื่อการใชส้อยและตามความเชื่อของกลุ่มชน 
การด ารงอยู่ของหตัถกรรมพื้นบ้านจงึเป็นสิง่ที่แสดงถึงความส าเรจ็ของ
ชมุชนทีบ่่งบอกถงึภมูปัิญญาไทย แต่ขบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
เข้าไปมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของชุมชนก็หมุนเร็วขึ้น รวมทัง้มี
ผลกระทบต่อกระบวนการทอผ้าแบบหัตถกรรม ซึ่ งจ าเป็นต้อง
ปรบัเปลี่ยนและพฒันาไปตามสภาวะตามยุคสมยัของสงัคม เพื่อผลทาง
เศรษฐกจิและเพือ่ความอยูร่อดของการทอผา้แบบหตัถกรรม 

คู่มอืองคค์วามรูเ้รื่อง เทคนิคการมว้นเสน้ดา้ยยนืดว้ยนวตักรรม
ที่ออกแบบและพฒันาขึ้นใหม่สู่ชุมชนเชงิพาณิชย์ เล่มนี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือและเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกบัการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยมือที่
ออกแบบและพฒันาขึน้ใหม่ ซึ่งการทอผ้าของแต่ละท้องถิน่จะมจีุดเด่น 
และเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง ทัง้รปูแบบ ลวดลาย และวธิกีารทอ 
มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน่ ทัง้ทีผ่ลติในภาคอนุรกัษ์และผลติ
ในภาคธุรกิจท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนาเครื่องมอื อุปกรณ์ม้วน
เส้นด้ายยนืที่น ามาใช้ในกระบวนการทอผ้า ให้มคีุณภาพตรงต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคคูม่อืเล่มนี้ กล่าวถงึเรื่อง การเตรยีมเสน้ยนืและ
เทคนิคการม้วนเส้นยืน  ที่ ใช้กับกี่ทอผ้าด้วยมือ ได้แบ่ งออกเป็น              
2 ประเภทคือ  กี่แบบพื้นบ้าน และกี่กระตุก ที่สามารถทอได้เร็วขึ้น 
รวมถึงการติดตัง้เครื่องม้วนเส้นด้ายยืนที่ช่วยในการทอผ้าให้มีความ
หลากหลาย เพิม่มากขึน้ และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกระบวนการมว้นเสน้ดา้ยยนื                



ข 

 

ในขัน้ตอนต่าง ๆ เพื่อผลทางเศรษฐกจิและเพื่อความอยู่รอดของการทอ
ผ้า จงึได้มกีารส่งเสรมิการทอผ้าเพื่อให้ผลิตผ้าที่มคีุณภาพก็จะช่วยให้
ชา่งทอผา้สามารถด ารงชพีดัง้เดมิของตน มกีารสรา้งงาน เกดิการกระจาย
รายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชน อีกทัง้ยังอนุรักษ์คุณค่าของงาน
ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นใหม้คีณุคา่ทางความงาม และการสรา้งสรรค ์

ผู้วิจัยหวังว่า คู่มือเรื่อง เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วย
นวตักรรมทีอ่อกแบบและพฒันาขึน้ใหมสู่ชุ่มชนเชงิพาณิชย ์จะมสี่วนชว่ย
ในการพัฒนาการม้วนเส้นด้ายยืนโดยการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้านและ                 
กีก่ระตุก รวมทัง้อุปกรณ์การมว้นเสน้ดา้ยยนืทีไ่ด้มกีารพฒันาเพิม่เตมิให้
ผลติผา้ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ มาตรฐานทกุ ๆ ดา้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัผูส้นใจทัว่ไป 

ขอขอบพระคุณ ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ให้ทุน
สนับสนุนและขอขอบคุณอาจารยแ์ละผูว้จิยั คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชัน่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้
แนวความคดิ อนัเป็นประโยชน์ต่อวงการผ้าไทย คู่มอืเล่มนี้จะสมบูรณ์
ไม่ได้หากขาดบุคคลส าคญัทีเ่ป็นผูส้าธติอยู่ในภาพและสมาชกิอกีหลาย
ท่านจากกลุ่มทอผา้ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้กล่าวนาม และจากผูร้อบรู้  หลาย ๆ 
ทา่น นบัไดว้่าเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ 

 
ศรณัย ์ จนัทรแ์กว้ 
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เทคนิคการมว้นเสน้ดา้ยยนืฯ    

 
 

 

การค้นเครือส าหรบัก่ีทอผา้แบบพืน้บา้น 
การค้นเครอื หรอืการค้นเครอืหูก เป็นภาษาถิ่นของช่างทอผ้า

ชาวอีสาน ส่วนภาษาถิ่นของชาวเหนือจะเรยีกว่า โว้นเครอืหูก  เป็น
ขัน้ตอนการเตรยีมด้ายยนืที่ส าคญั  ทัง้ที่เป็นด้ายฝ้ายและไหม  วธินีี้มี
การท ากันมาตัง้แต่สมยัโบราณควบคู่กับการทอผ้า การค้นเครอื  คือ  
การจดัเรยีงเส้นด้ายยนืให้เป็นรูปโครงของผนืผ้า  เป็นขัน้ตอนที่ส าคญั
มากเนื่องจากเป็นขัน้ตอนแรกๆ หากจดัเตรยีมเส้นยนืได้ดีก็จะท าให้
ขัน้ตอนต่อๆไปท างานไดส้ะดวกราบรื่น  จนกระทัง่ถงึขัน้ตอนทอผา้กจ็ะ
ง่ายและท าให้ผ้าที่ทอได้มคีุณภาพ  การค้นเครอืที่ดเีส้นด้ายยนืทุกเส้น 
(ฝ้าย/ไหม)) ควรตงึเท่าๆกนั  การคน้เครอืมวีตัถุประสงค ์ดงันี้   

1. เพื่อใหไ้ดค้วามยาวของเสน้ดา้ยยนื (เครอืหูก) ตามความยาว
ของผา้ทีต่อ้งการ 

2. เพื่อใหไ้ด้จ านวนเสน้ดา้ยยนืครบตามจ านวนเสน้ด้ายในหน้า
ผา้  (ขึน้อยูก่บัความถีข่องฟันหวแีละความกวา้งของหน้าผา้  

3. เพื่อจดัเสน้ดา้ยยนืใหต้งึและเรยีงเสน้กนัอยา่งเป็นระเบยีบ  
4. กรณีที่ทอผ้าเส้นดา้ยยนืหลายส ี การค้นเครอืจะก าหนดสไีด้

จากอักหรอืหลอดด้ายยนืตามต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ค้นเครอืภาษาถิ่น
เรยีกว่า “ เฝือ” หรอื “หลกัค้น”  มหีลายขนาด  ปกติจะ เป็นรูปโครง
ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 150 เซนติเมตร ยาว

บทท่ี 1 
กระบวนการเตรียมเส้นด้ายยืน 
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เทคนิคการมว้นเสน้ดา้ยยนืฯ    

ประมาณ 150 เซนติเมตรหรือมากกว่า เมื่อวางตามแนวตัง้  จะสูง
ประมาณ 150 เซนติเมตร ที่ด้านซ้ายและด้านขวามหีลกัส าหรบัคล้อง
เส้นด้ายยนืปักไว้เป็นระยะๆ   ที่ด้านบนสุดและล่างสุดจะมหีลกัขาไจ
ส าห รับ ไข ว้ เส้ น ด้ า ย ยื น ให้ เรีย ง เส้ น กั น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ เบี ย บ                      
ซึง่ลกัษณะและขนาดของเฝือดงักล่าวมกัจะออกแบบใหม้คีวามกวา้งและ
ความยาวเท่าๆกบัควมยาวของช่วงแขนผูค้น้เครอื ทีค่วามเหมาะสมและ
ถนัดกบัผู้นัง่ท างานไดอ้ย่างสะดวกพอด ี เพราะ เมื่อเวลาคน้เครอืจะตัง้
ให้ขนานกบัล าตวัผู้ค้นเครอื  (บางคนจะตัง้ให้สูงแล้วใช้วธิยีนืค้นเครอื)   
ปัจจยัส าคญัทีต่้องทราบก่อนการคน้เครอืคอื ความกวา้งและเบอรฟั์นหว ี
(ความถีฟั่นหว)ี ทีน่ิยมใชใ้นแต่ละทอ้งถิน่ คอื  “หลบ” มวีธินีบัดงันี้    

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

  อุปกรณ์ส าหรบัคน้เครอืประกอบดว้ย                
 เฝือ (หลกัคน้) 
 อกัพรอ้มเสน้ดา้ย 
 เสน้ดา้ยหรอืไมส้ าหรบัคัน่ขณะคน้เครอื 
 ราวไมส้ าหรบัพาดเสน้ดา้ย 

ปกตกิารคน้เครอืตามวนีี้ ผูค้น้จะไม่นิยมคน้เครอืจากหลอดดา้ย
ยนืเหมอืนการเดนิด้ายส าหรบักี่กระตุก  แต่จะใช้เส้นด้ายไม่ว่าจะเป็น
ด้ายฝ้ายหรอืไหม  ที่กรอ (กวกั)อยู่ในอกัและมปีรมิาณเพยีงพอต่อการ
คน้เครอืเรยีบรอ้ยแลว้ 
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เทคนิคการมว้นเสน้ดา้ยยนืฯ    

 

 
 
ภาพการค้นเครือหกู 
บนหลกัเฝือ 

 
ตวัอย่างการค านวณค้นเครือ 

ต้องการค้นเครอืผ้าหน้ากว้าง  102 เซนตเิมตร (ฟันวยีาว 102 
เซนติเมตร หรอื 40 นิ้ว) ใช้ฟันหวี (ฟืม) ขนาด 35 หลบ ช่องฟันหวี
ส าหรบัรมิผา้ 2 ขา้ง รวม 12  ช่อง  คน้เครอืครัง้ละ 4 เสน้ (4 อกั=4ช่อง
ฟืม)  ต้องค้นเครือกี่เที่ยว จึงจะได้จ านวนเส้นยืนครบตามหน้าผ้า 
(เส้นด้าย 1 อกัเมื่อค้นไปกลบั = 1 เที่ยว ได้เส้นด้ายยนื 2 เส้นหรอื 1 
ช่องฟันหว)ี 
 วธิที า       จ านวนหลบ  x   40  (40 ช่อง = 1 หลบ) +  รมิผา้
                จ านวนอกั              
                                  35 x 40 + 12  
                               4   

     1412   
       4  

ตอ้งคน้เครอืทัง้หมด   =   353  เทีย่ว  
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วิธีค้นเครือ   
การค้นเครอือาจมีความแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องถิ่น  

โดยปกติถ้าการค้นเครอืโดยใช้หลกัค้นเครอืแบบ 2 ขาไจ (รูปแสดง)         
ขาไจล่างส าหรบัแยกเส้นยนืส่วนของหวัเครอืเพื่อใช้ส าหรบัสบื ส่วนขา
ไจบนส าหรบัแยกเส้นยนืปลายเครอื (ใช้ส าหรบัม้วนเข้ากระดานหรอื
ขยายส าหรบัขงึปลายเครอื)  เริม่ต้นโดยจบัปลายเสน้ดา้ยยนืออกมาจาก
อกั   จดัเสน้ดา้ยให้พาดผ่านอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไวใ้หม้รีะยะห่างกนัพอดีๆ  
น าปลายด้ายมาผูกที่หลักค้นอันแรก เช่น เริม่จากขาไจ (หลักไขว้) 
ดา้นบนขวามอื  โดยไขวเ้ขา้หลกัขาไจแลว้จงึจงูเสน้ดา้ยไปพนัหลกัทาง
ดา้นซา้ย (ดงัภาพ) และวกกลบัมาพนัทางหลกัดา้นขวา และพนัวกกลบั
ไปมาตามล าดบัเพื่อใหไ้ดค้วามยาวตามต้องการ  เมื่อถงึหลกัสุดทา้ยให้
พนัเสน้ดา้ยเขา้หลกัขาไจบน แลว้จงึพนัวกกลบัมาเสน้ทางเดมิ จนมาถงึ
หลกัขาไจที่เริม่ต้นและจะไขว้ทีละ 2 เส้น   เสรจ็แล้วให้ใส่ด้ายหรอืไม้
ขนาดเลก็ๆคัน่ไว ้คัน่เพื่อแสดงว่า ขณะน้ีคน้เครอืได ้4 ช่องฟืมครบแลว้ 
1 เที่ยว (1 ความ)  และเมื่อเริม่ค้นต่อไปอกีจนครบ 10  เทีย่ว (40 ช่อง
ฟืม ) ให้ใส่ด้ายคัน่ต่างหากเพื่อแสดงว่าค้นเครอืครบ 1 หลบ  ส่วนการ
คน้ทลีะ 4 เสน้ กย็งัใส่เชอืกหรอืไมค้ัน่เป็นเครื่องหมายเพื่อใชน้ับเช่นเดิม
เพื่อกนัลมื  เมือ่คน้เครอืครบ 35 หลบ จงึใชเ้ชอืกผกูขาไจไวท้ัง้สองดา้น 
แลว้จงึถอดเส้นด้ายยนืออกจากหลกัค้น อาจใชว้ธิถีกัเปีย เพื่อน าไปสบื
ต่อไป แต่กม็บีางทอ้งถิน่ที่อาจปฏบิตัแิตกต่างกนัไปจากทีก่ล่าวมา เช่น  
เมื่อคน้เครอืเสรจ็แล้วจะน าไปขงึแล้วแผ่ขยายเพื่อมว้นเขา้กระดานหรอื
โครงเหลก็ส าหรบัเกบ็ตะกอหรอืน าไปสบืเครอืต่อไป   
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การค้นเครือจากเส้นไหมดิบส าหรบัก่ีแบบพื้นบา้น 
 การค้นเครอืจากไหมดบิ เป็นอีกวธิหีนึ่งที่แตกต่างไปจากการ
ค้นเครอืแบบธรรมดาในท้องถิ่นอื่น กล่าวคือเมื่อค้นเครอืเสรจ็แล้วจงึ
น าไปฟอก/ยอ้มสแีละลงน ้ายาไหมลื่นภายหลงั แลว้จงึน าไปสบื จากนัน้
จงึม้วนเข้ากระดานหรอืโครงเหล็ก ส าหรบัใช้กับกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้าน  
นบัเป็นการพฒันาภูมปัิญญาอกีวธิหีนึ่งของการทอผา้ไหม  และดว้ยวธินีี้  
ไม่ตอ้งฟอกกาวและยอ้มสเีสน้ไหมขณะทีย่งัเป็นเขด็หรอืไจ  และไม่ต้อง
กรอเสน้ไหมเขา้หลอดหรอือกั และยงัสามารถลดการสูญเสยีเสน้ไหมใน
ระหว่างการฟอก/ยอ้มเสน้ไหมและการกรอไดอ้กีดว้ย และเนื่องจากเป็น
การขึ้นเส้นไหมดิบ ท าให้เส้นไหมที่เหลือหากเป็นเส้นไหมชนิดและ
ขนาดเดยีวกนักย็งัสามารถน าไปใชใ้นครัง้ต่อไปไดอ้กี  อุปกรณ์ส าหรบั
ใชค้น้เครอืจากเสน้ไหมดบิ คอื 

1. มา้เดนิดา้ย  (ภาษาถิน่ :  หลกัเฝือ  มา้ขึน้เสน้ยนื  มา้จงู
ไหม  มา้สาวไหม  มา้ไวบ้นเครอืหกู) 

2. ราวไมไ้ผ่ ส าหรบัพาดเสน้ไหม 
3. กระบอกไมไ้ผ่ส าหรบัจงูไหม 
4. ไมเ้รยีว ส าหรบัคัน่เทีย่ว 
5. เชอืกส าหรบัคัน่เทีย่ว 
6. ขวดขนาด 750 ซซี ี บรรจุทราย 
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ภาพการเตรียม
เส้นไหม ดิบก่อน
ขึ้นเครือ 
 

 
วิธีค้นเครือเส้นไหมยืน (ดิบ)   
 เตรยีมเส้นไหมดบิตามขนาดและน ้าหนักที่ต้องการ เพื่อให้ได้
ความยาวและจ านวนเสน้ยนืตามความกวา้งของหน้าผา้ทีต่้องการ (ปกติ
เสน้ไหมยนืจากโรงงาน (ดบิ) 1 ไจหนกั 50 กรมั) จดัเสน้ไหมในลกัษณะ
เป็นไจโดยแก้เชอืกคัน่ไจ (ไพ)  และเตรยีมเงื่อนหรอืปลายเส้นไหมทุก
เสน้ใหเ้รยีบรอ้ย   และเริม่คน้เครอืดงันี้ 
 

 

ภาพการค้นเครือ
เส้นไหมยืน(ดิบ) 
 ส าหรบัก่ีพื้นบ้าน 
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1.   น าไหมแต่ละไจสวมเข้าระหว่างขวดที่บ รรจุทราย                
(ดงัรปูแสดง)  

2.  น าปลายเส้นไหมทุกเส้น  แต่ละเส้นให้พาดผ่านไมไ้ผ่ที่จดั
วางใหม้คีวามสงูเหนือศรีษะ   
และจดัแยกให้เส้นไหมมรีะยะห่างกนัอย่างเหมาะสมเพื่อสะดวกขณะจบั
ไขวเ้ขา้หลกัขาไจ 

3.  น าปลายเส้นไหมทุกเส้นมาผูกไว้ที่หลกัเริม่ต้น  และที่หลกั
เริม่ตน้น้ีจะเป็นหลกัขาไจ  
(ส าหรบัไขวเ้สน้ยนืทุกเสน้ของแต่ละเที่ยว) ก่อนที่จะจงูเส้นไหมออกมา
จากหลกัเริม่ตน้ครัง้ต่อๆไปตอ้งไขวเ้ขา้หลกัขาไจก่อนเสมอ  

4. จูงเส้นไหมด้วยกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กคล้องเข้ากับหลัก
ด้านซ้ายและด้านขวาตามจ านวนที่ก าหนดไว้จบครบความยาวที่
ตอ้งการ 

5. ก่อนถึงหลกัขาไจหรอืหลกัไขว้  จะต้องจบัเส้นยนืทีละเส้น
ไขว้เขา้นิ้วหวัแม่มอืจนครบหมดทุกเส้น (ยกเว้นเที่ยวแรกที่ต้องเว้นไว้
ประมาณไมน้่อยกว่า 24 เสน้ เพื่อจบัเสน้ไหมไขวท้ีล่ะ 2 เสน้ ส าหรบัท า
รมิผา้) ถ่ายเสน้ไหมจากนิ้วหวัแมม่อืเขา้ในไมก้ระบอกจงูไหม  แลว้จงึจงู
เสน้ไหมเขา้ไปคลอ้งเขา้ในหลกัไขวเ้สน้ยนื   ใชเ้ชอืกทีเ่ตรยีมไวค้ัน่เส้น
ไหมทีจ่งูมาเขา้หลกัไขวแ้ต่ละเที่ยวไว ้  จากนัน้จงูไหมกลบัมาอ้อมหลกั
คน้ตามเสน้ทางเดมิ จนมาถงึหลกัทีเ่ริม่ต้น  จงึนับเป็นการค้นเครอืของ
เทีย่วที ่1  
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6.  ในการจงูไหมแต่ละเทีย่วนัน้ควรใชไ้มเ้รยีววางใกล้ๆ กบัหลกั
คล้องเส้นไหม เพื่อกันลมื และช่วยให้เส้นไหมไม่ไขว้กนัมากในช่วงที่
คลอ้งกบัหลกั 

7.  การจงูไหมเทีย่วสุดทา้ย ต้องจบัเสน้ไหมยนืไขวท้ลีะ 2  เสน้
เพื่อท ารมิผา้เช่นเดยีวกนักบัการจงูไหมเทีย่วแรก ทีเ่หลอืจงึไขวท้ลีะเสน้
ปกต ิ เมือ่ขึน้เสน้ยนืครบแลว้ จะไดจ้ านวนเสน้ยนืและความยาวของเสน้
ยนืตามต้องการ  จากนัน้จงึเก็บเสน้ไหมออกจากมา้ค้นเครอืเพื่อเตรยีม
ฟอก/ย้อมสต่ีอไป เนื่องจากการค้นเครอืเส้นไหมยนืส าหรบักี่พื้นบ้าน
ตามวธินีี้  เมื่อคน้เครอืเสน้ไหมยนืเสรจ็แล้ว  ผูท้อจะต้องน าเสน้ไหมไป
ฟอกกาวและยอ้มส ี เพื่อใหไ้ดส้ตีามต้องการ  เมื่อลา้งสจีนสะอาดดแีลว้
จงึลงแป้งพรอ้มกบัน ้ายาช่วยใหเ้สน้ไหมลื่น  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้สน้ไหมมี
ขนและแตก  และยงัช่วยให้เส้นไหมลื่น  จากนัน้จงึบดิให้หมาดๆ แล้ว
น าไปขงึตามความยาว  พรอ้มกบัจดัเรยีงและแยกเสน้ไหมใหแ้ผ่กระจาย
พอสมควรจนกระทัง่เสน้ไหมแหง้  แลว้พนัเขา้กบัเหลก็ทีส่อดอยู่ในขาไจ
ของปลายเครอือกีครัง้  แลว้น าไปสบืเครอืต่อไป  การค้นเครอืตามวธินีี้
จะศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิได ้ณ แหล่งผลติที ่อ าเภอ บา้นเขวา้  จงัหวดั 
ชยัภมู ิ

 

ข้อดีของการค้นเครือเส้นไหมยืน (ไหมดิบ) ตามวิธีน้ี 
1. เหมาะส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ยนืสเีดยีว 
2. ลดขัน้ตอนการฟอก/ยอ้มเสน้ไหมในลกัษณะเป็นเขด็หรอืไจ   

ลดการสญูเสยี 
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3. ลดขัน้ตอนกรอเสน้ไหมยนืเขา้หลอดและลดอตัราการสูญเสยี
เสน้ไหม 

4. กรณเีสน้ไหมดบิเหลอืสามารถน าไปใชค้รัง้ต่อไปได้ 
5. กรณเีสน้ไหมไมพ่อด ี สามารถใชเ้สน้ไหมดบิขนาดเดยีวกนัมา

ใชแ้ทนกนัได ้
6. การคน้เครอืสะดวกกว่าเนื่องจากเสน้ไหมไมม่ขีนและเสน้ไหม

ไมแ่ตก  
7. โอกาสทีเ่สน้ไหมจะพนักนัระหว่างคน้เครอืมน้ีอย  เพราะจงูไหม

ครัง้ละหลายเสน้ 
8. สามารถท าล่วงหน้าไดโ้ดยไมเ่สีย่งต่อการสญูเสยี  เพราะพรอ้ม

ทีจ่ะน าไปฟอก/ยอ้มสใีดๆกไ็ด ้
ข้อเสียของการค้นเครือเส้นไหมยืน (ไหมดิบ) ตามวิธีน้ี 

1. ไมส่ามารถคน้เครอืเสน้ไหมยนืทีเ่ป็นผา้หลายสไีด้ 
2. เป็นวธิทีีใ่ชเ้ฉพาะบางทอ้งถิน่ 
3. ตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะ 

 
การสืบเครือ  

หลงัจากที่ทอผ้าจนหมดเครอืแล้ว   ก็ยงัมเีส้นยนืที่เหลอืตดิอยู่
กบัตะกอ (เข) และฟืม บางทเีรยีก“กกหูก” การทอผา้ดว้ยกีแ่บบพืน้บา้น
นิยมเกบ็ตะกอเพยีงครัง้แรกครัง้เดยีว  หลงัจากนัน้ครัง้ต่อไปเมื่อทอผ้า
หมดเครอืแลว้  จะท าการคน้เครอืใหม่แลว้น าเสน้ยนืจากเครอืใหม่มาท า
การต่อเข้ากับเส้นยืนเก่าที่มีเส้นยืนหรอืฟืมขนาดเดียวกัน เรียกว่า               
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“ สบื” “สบืเครอื” หรอื  “สบืเครอืหกู” โดยผูส้บืเครอืจะตอ้งต่อเสน้ยนืทลีะ
เสน้จนครบจ านวนเสน้ยนืทัง้หมด  ถา้เป็นเครอืเสน้ดา้ยฝ้ายใชฟื้มขนาด 
30 หลบ หรอืฟันหวเีบอร ์60  ก็จะมเีส้นยนืประมาณ  2,400  หากเป็น
เส้นไหมยนืกรณีใช้ฟืมถี่ขนาด 50 หลบ หรอืใช้ฟันหวไีหมเบอร ์2,000 
จะมเีสน้ไหม 4,000 เสน้ เป็นตน้ 
 

 

 
ภาพการสืบเครือ
หกู 
 

 

เมื่อสืบเครอืเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ก็สามารถน าไปกางหูกเพื่อ
เตรยีมทอไดเ้ลย  หรอือาจน าไปมว้นเขา้กระดานก่อนกไ็ด ้ แลว้แต่วธิทีี่
ช่างทอมคีวามช านาญทีจ่ะเลอืกใชว้ธิทีีต่นเองถนดัและตอ้งการ 

 
การขึงเส้นยืนส าหรบัก่ีแบบพืน้บา้น          
 การขงึเส้นยนืในกี่แบบพื้นบ้าน (หูก) มคีวามแตกต่างกนัในแต่
ละทอ้งถิน่  ดงันัน้ เมื่อสบืเครอืหูกเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  ขัน้ตอนต่อไปคอื 
การกางหูกหรอืขงึหูก หรอืฮา้งหูก  ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งใชค้วาม
ช านาญ ขัน้ตอนหนึ่ง  ดังบทซอปัน่ฝ้าย (จงัหวดัภาคเหนือตอนบน)         
ไดพ้รรณาโวหารไวอ้ย่างไพเราะว่า “สบืหูกส าเรจ็เมีย้นด ี ยามเมื่อตวัที่
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หวเีอาเขาออก  แม่สูบอกว่าอย่าไปลา้งไปลมื  ที่เอาฟืมเอาจะขดัเขา้ใส่
ไมม้า้เล่มใหญ่ ไมไ้ขว่เขาวาง ตวัอนีางกล็องจามฝ่อก่อน”   

จะเหน็ไดว้่าการขงึหูกหรอืฮา้งหูก นัน้  จะต้องเอาเขาเอาฟืมมา
วาง และขงึโยงพาดไปกบัหูก  จากนัน้กน็ าเขาไปโยงกบับ่าล้อ  แลว้จงึ
น าไมม้า้ (ไมส้ าหรบัตนีเหยยีบ) มาพาด  เอาฟืมมาขงึใหพ้อด ี  แลว้ลอง
ทอดูว่า  เครอืหูกตงึพอดหีรอืหย่อนไปหรอืไม่   โดยปกตชิ่างทอผา้จะรู้
เองว่าควรปรบัเครอืหูกให้พอดีได้อย่างไร ถ้าทอผ้าลายขดัธรรมดาก็
สามารถเริม่ทอไดเ้ลย  แต่กรณทีีต่อ้งการเกบ็ลายก ็จะตอ้งมขี ัน้ตอนเกบ็
ลายต่อไป 

การขงึเสน้ยนืหรอืกางหกูส าหรบักีพ่ืน้บา้นจงึมหีลายวธิ ีเช่น 
 การขงึเสน้ยนืตลอดความยาว (แบบโบราณ) 
 การขงึเสน้ยนืพาดไปตามกี่และผกูหางเปีย                   

(แบบโบราณ) 
 การขงึเสน้ยนืพาดวกกลบัไปมา บนคานทีเ่พิม่พเิศษ

ดา้นบนของกี่ 
 การขงึเสน้ยนืตามแนวราบของกี ่ จากกระดานหรอืโครง

เหลก็มว้นไหม 
 การขงึเสน้ยนืไปดา้นหลงัของกี ่และพนัวกขึน้ไปขงึที่

ดา้นบนของกี ่  
 การขงึเสน้ยนืจากวงลอ้มว้นเสน้ยนื  
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การขึงเส้นยืน (เครือหกู) ตลอดความยาว    
ใชส้ าหรบักีพ่ืน้บา้นทีม่ขีนาดสัน้ๆเป็นรปูแบบของชาวกูย (ส่วย) 

อ าเภอส าโรงทาบ  จงัหวดัสุรนิทร ์ (แบบโบราณมเีสาขนาดสัน้ๆ สอง
ต้นฝังอยู่กบัพื้นดนิส าหรบัตดิตัง้ไมก้ าพัน่ (ไมม้ว้นผ้า) มคีวามแขง็แรง
ยดึแน่นอยูก่บัพืน้ดนิ 

 

 

 
 
ภาพการขึงเส้น
ยืนตลอดความ
ยาว 
 

 
สงูเท่ากบัไมก้ าพัน่ (ไมม้ว้นผา้) ของกีพ่ืน้บา้นธรรมดา  มเีสาตัง้

รบัไม้หาบหูกส าหรบัแขวนตะกอ (เขา) และฟืม  มีไม้เท้าเหยยีบอยู่
ด้านล่าง  ส่วนเส้นไหมยนืจะถูกแผ่กระจายและขงึตรงตลอดความยาว 
และไปยดึไว้ยงัหลกัที่เตรยีมไว้เป็นระยะไกลออกไปเท่าความยาวของ
เครอืหูก อาจขงึยาวออกไปประมาณ 10 เมตรหรอืมากกว่า อาจยงัมี
ความยาวเหลอืและมว้นเกบ็ไวใ้นกระดานหรอืไมก่ไ็ด ้แต่บางครัง้กใ็ชก้บั
กี่พื้นบ้านธรรมดา นี้เอง  แต่ก็ใช้วิธีขงึไปให้ยาวออกไปเช่นเดียวกัน  
โดยเชื่อว่าเส้นไหมจะปรบัความตงึและมคีวามสม ่าเสมอได้ดกีว่าการขงึ
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เพยีงช่วงระยะสัน้ๆ ที่อยู่ภายในกี่ทอผ้า ครัน้เมื่อถงึเวลามว้นผา้ก็ใชว้ธิี
ผ่อนเชอืกที่ขงึไว้ให้หย่อนกลบัมา   เมื่อมว้นเสรจ็ก็ขงึไว้ให้ตงึตามเดมิ  
กี่ที่มลีกัษณะเช่นนี้เมื่อเริม่ทอต้องขงึเส้นยนืใหม่และโยงอุปกรณ์ต่างๆ
ทุกครัง้ เมือ่เลกิทอกต็อ้งมว้นเสน้ยนืเกบ็ทุกครัง้เช่นกนั  ขอ้ดขีองการขงึ
เส้นยืนบนกี่ล ักษณะเช่นนี้ท าให้เส้นยืนปรบัความตึงได้สม ่าเสมอด ี  
ปัจจุบนัวธินีี้ใชก้นัน้อยเนื่องจากไม่ค่อยมสีถานที่และเสยีเวลาขงึเสน้ยนื
ตอนเริม่ทอและต้องเกบ็เสน้ยนืทุกครัง้เมื่อเลกิทอ  อกีทัง้การมว้นและขงึ
เสน้ยนืบ่อยๆ ต้องเกบ็และกางหูกดว้ยความพถิพีถินั มเิช่นนั ้นเสน้ไหม
อาจแตกหรอืช ้าหรอืเสยีหายงา่ยไดเ้ช่นกนั  และยิง่ไปกว่านัน้ยงัมปัีญหา
เมื่อแสงแดดที่แรงจา้ มลีมแรงหรอืฝนตกก็ต้องหยุดทอและมว้นเสน้ยนื
เกบ็ในทนัท ี   

 

 

 
ภาพการขึงเส้นยืน
พาดด้านบนของก่ี
แบบผกูยึดเครือ
ไว้เหนือศีรษะ           
คนทอ 
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การขึงเส้นยืนพาดไปตามคานด้านบนและผกูยึดไว้ 
การขงึตามวธินีี้เป็นวธิขีงึแบบดัง้เดมิ โดยทีเ่สน้ยนืจะถูกขงึผ่าน

คานปลายกี่  แล้วขงึวกกลบัมาผ่านคานด้านบนของกี่  จากนัน้จงึน ามา
ผูกเป็นหางเปียไว้เหนือศีรษะคนทอ วธินีี้ใช้กนัมากในกี่พื้นบ้านทัว่ไป  
อย่างไรก็ตามขนาดของกี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านในแต่ละท้องถิน่มขีนาดไม่
เท่ากนั  การขงึดว้ยวธิธีรรมดาเช่นน้ี  กอ็าจส่งผลต่อการทอและคุณภาพ
ผา้บา้งกเ็ป็นได ้
 

 

 
ภาพการขึงเส้นยืนพาด
บนก่ีแบบผกูยึด 

 
 เนื่องจากเป็นวธิทีี่ง่าย เพราะหลงัจากสบืเครอืหรอืสบืเสน้ไหม

ยนืเสรจ็ก็สามารถน ามาขงึบนกี่ต่อผ้าเข้ากับไม้ค าพัน่  โยงตะกอ โยง
เขาและเท้าเหยยีบ และปรบัแต่งระดบัเส้นยนืเลก็น้อย ก็เริม่ทอได้เลย 
แต่มขีอ้เสยี คอื เสน้ยนืจะมโีอกาสแผ่กระจายไดน้้อย  เพราะเมื่อขงึยาว
ออกไปทางดา้นหลงัแผ่นเสน้ยนืกจ็ะค่อยเริม่แคบลงๆ  ดงันัน้ถ้าเป็นกี่ที่
มคีวามยาวจะดกีว่ากี่ที่มขีนาดสัน้ เพราะเส้นยนืจะมรีะยะแผ่กระจายได้
มากกว่า   เพราะถ้าเป็นกี่ส ัน้มากกจ็ะยิง่เกดิปัญหามุมขยายของเสน้ยนื
จะมีลักษณะมารวมกัน เป็นรูปสามเหลี่ยม ท าให้เส้นยืนตึงไม่ค่ อย
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เท่ากนั เนื่องจากเสน้ยนืระหว่างรมิผา้ทัง้สองดา้นและกลางผนืผา้มมีุมที่
ต่างกัน นอกจากนี้  เมื่อเวลาม้วนผ้าทุกครัง้  ต้องแก้มดัเส้นยืนก่อน         
เมื่อพนัหรอืมว้นผา้เขา้ไมค้ าพัน่เสรจ็แลว้กต็้องขงึและผูกเครอื (เสน้ยนื) 
ใหม่ให้ตึงทุกครัง้ หากคนทอขาดความช านาญเส้นยนืจะเกิดความตึง
หย่อนทันที (ริมตึงกว่าตรงกลาง) และถ้าค้นเครือมาไม่ดีด้วยแล้ว           
ผลคอืเกดิรอยต าหนิเสน้ยนืทัง้เสน้ยนืตงึและเส้นยนืหย่อน (ผ้าสะทา้น) 
ไดง้า่ย  
 

 

ภาพการขึงเส้นยืน
พาดวกกลบัไปมา
ด้วยคานท่ีเพ่ิม
พิเศษ 
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การขึงเส้นยืนพาดวกกลบัไปมา บนคานท่ีเพ่ิมพิเศษด้านบนของก่ี 
วธินีี้ เสน้ยนืจะถูกขงึอยูบ่นคานทีเ่พิม่พเิศษทีซ่อ้นกนัหลายอนัยู่

ที่ด้านบนของกี่  ด้านปลายสุดของ เส้นยืน จะใส่ไม้ไขว้ไว้  แล้วขึง
วกกลับไปมาและผูกยึดไว้เหนือศรีษะ  เส้นยืนจะถูกจดัเรยีงให้แผ่
กระจายและตงึสม ่าเสมอ  การขงึตามวธินีี้มวีตัถุประสงคท์ี่จะให้เส้นยนื
ถูกยดืออกไปให้ยาวคล้ายวธิแีรก แต่เนื่องจากมเีนื้อที่จ ากดั คานแต่ละ
อนัอาจสวมด้วยท่อพีวซีขีนาดใหญ่อีกชัน้หนึ่งเพื่อให้ลื่น  ข้อดคีอืเส้น
ไหมยนืเกดิความยดืหยุ่นทีด่ ี เสน้ยนืมกีารปรบัความตงึทีด่ที าใหเ้สน้ยนื
แต่ละเส้นตงึสม ่าเสมอดกีว่าการขงึระยะสัน้ๆ และเสน้ยนือยู่ภายในร่มมี
หลงัคากนัแดดกนัฝนกนัลมได้ดโีดยไม่ต้องมว้นเก็บหรอืคลี่ออกบ่อยๆ
เหมือนวิธีแรก  กี่แบบนี้จะออกแบบให้ยาวกว่าปกติเพราะส่วนมาก
นอกจากทอผ้าธรรมดาแล้วยงัใช้ส าหรบัทอผ้าที่มจี านวนตะกอมากๆ 
เช่น การทอผา้ยกหรอืผา้ขดิทีใ่ชจ้ านวนตะกอมากๆ  

  

บทท่ี 2 
การม้วนเส้นด้ายยืนแบบดัง้เดิม 
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ภาพกระดาน        
ม้วนเส้นไหมยืน        
และขึงตาม 
ความยาวก่ี 

การม้วนเส้นยืนเข้าไม้กระดานหรือโครงเหลก็  
การมว้นเสน้ยนืกีแ่บบพืน้บา้นมหีลายวธิ ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน่ 
เช่น 

1.  คน้เครอืเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้มว้นเขา้กระดานหรอืโครงเหลก็
ทนัท ี

2.  คน้เครอืเสรจ็แลว้ สบืเครอืหกูแลว้มว้นเขา้กระดานหรอืโครง
เหลก็ทนัท ี

3. คน้เครอืหกู (ไหมดบิ) เรยีบรอ้ยแลว้ น าไปฟอก/ยอ้ม 
ภายหลงัแลว้น าไปสบืเครอืหกู แลว้มว้นเขา้กระดานหรอืโครงเหลก็ 

4. ค้นเครือเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ร้อยฟันหวี  แล้วม้วนเข้า
กระดานหรอืโครงเหลก็ และถอดฟันหวอีอก  เป็นการขงึเส้นยนืบนกี่ที่
ใช้เนื้อที่น้อย  และการมว้นต้องใชเ้นื้อที่ส าหรบัขงึเส้นยนืใหย้าวออกไป
เท่าๆกบัความยาวของเครอืไหม  การมว้นม ี2 วธิ ี  วธิแีรกเมื่อคน้เส้น
ยนืเสรจ็แลว้จะน ามาสบืก่อน แลว้จงึช่วยกนัขงึและแผ่ใหเ้สน้ยนืกระจาย
สม ่าเสมอและเรยีงเส้นกันดี  และทอขดัเพื่อปรบัเส้นยนืบางเส้นที่ยงั
หย่อนอยูใ่หต้งึสม ่าเสมอเท่ากนัก่อน  จากนัน้จงึช่วยกนัมว้นหรอืพนัเขา้
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กระดานหรอืโครงเหล็ก  ท าให้เส้นยืนถูกจดัเรยีงอย่างเป็นระเบียบ     
วธิทีีส่องเมื่อคน้เครอืเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะไม่มกีารสบื  แต่จะขงึและแผ่
เส้นยนืให้ยาวออกไปเช่นเดยีวกนั เมื่อจดัเส้นยนืให้กระจายเท่าๆกนัดี
แล้ว จงึช่วยกนั ม้วนเข้ากระดานหรอืโครงเหล็ก  แต่วธินีี้ผู้ทอต้องน า
เสน้ยนืเครอืใหมไ่ปเกบ็ตะกอใหมทุ่กครัง้  

 
ตามวธินีี้  เมือ่คน้เครอืแบบ 2 ขาไจทีส่อดท่อนเหลก็กลมไวด้า้น

ปลายเครือ 2 อัน และอยู่ในลักษณะม้วนชัว่คราวไว้ และได้สืบไว้
เรยีบรอ้ยแลว้  ผูท้อจะน าเครอืไหมไปวางพกัไวใ้กล้ๆ จุดทีจ่ะตอ้งการขงึ
เครอืหกูหรอืบนกี ่โดยเริม่ขัน้ตอนการมว้นดงันี้  

1. แขวน (ตะกอ) เขา และแขวน ฟันหว ี(ฟืม) ใหเ้รยีบรอ้ยใหไ้ด้
ระดบัเหมอืนเริม่ทอจรงิ   

2. จดัไมไ้ขวห้รอืเชอืกไขวใ้หเ้รยีบรอ้ย วางหวัผา้เขา้กบัรอ่งของ
ไมก้ าพัน่และใชไ้มเ้รยีวอดัจนแน่นพรอ้มทีจ่ะทอไดโ้ดยไมห่ลุด  

3. ขณะที่รอยต่อจากการสบืยงัอยู่ดา้นนอก จะต้องค่อยๆ ขยบั
ตะกอเพื่อเลื่อนใหร้อยต่อมาอยูท่างดา้นหน้าหรอืดา้นคนทอใหห้มด 

4. คลี่เครอืไหมออกไปจนสุดความยาว   ควรมคีานรองเส้นยนื
เป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัเสน้ยนืหย่อน (ตกทอ้งชา้ง) ไมไ้ขวท้ีป่ลายเครอื
ตอ้งแขง็แรง    
  5. ใช้คนนัง่เพื่อเพิม่น ้าหนักบนกี่อย่างน้อย 2 คน เพื่อให้กี่อยู่
กบัทีข่ณะดงึเครอืไหม หรอืใช้น ้าหนักอย่างอื่นแทนคนนัง่ทบั หรอืจะใช้
วธิยีดึกีไ่วด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งกไ็ด ้เพยีงเพื่อใหก้ีอ่ยูก่บัที ่  
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ภาพการม้วนเส้น
ไหมยืนส าหรบัก่ี
แบบพื้นบ้าน 
 

6. ยดึปลายเครอืดว้ยท่อเหลก็หรอืไมเ้นื้อแขง็กลม  ดงึใหต้งึโดย
ใชค้นยดึ หรอืใชว้ธิปัีกหลกัแลว้ใชเ้ชอืกขงึและยดึใหต้งึ 

7. ค่อยๆเฉลีย่หรอืกระจายเสน้ยนืใหส้ม ่าเสมอเท่ากนักบัหน้า
ผา้  

8. ตรวจเสน้ยนืทีไ่ขวห้รอืขาด หากมตีอ้งจดัเรยีงใหต้รงและต่อ
ใหเ้รยีบรอ้ย  

9. ขณะทีเ่สน้ยนืก าลงัถูกยดึตงึอยูน่ัน้  ทีด่า้นคนทอ จะต้องทอ
ขดัเพื่อใหเ้สน้ยนืส่วนทีห่ยอ่นถูกทอ ขดัจนกระทัง่  เสน้ยนืทุกเสน้มี
ความตงึสม ่าเสมอเท่ากนัเท่าทีจ่ะกระท าได้ 

10. การม้วนใช้  2 คน  เริม่ม้วนโดยวางท่อเหล็กปลายเครอื
ทาบเข้ากับกระดานหรอืโครงเหล็ก โดยม้วนทีละรอบให้เข้าที่ก่อน  
จากนัน้จงึค่อยๆมว้นทลีะ 3 รอบแลว้ดงึพรอ้มกนัครัง้หนึ่ง  การมว้นตอ้ง
รกัษาความสมดุล  ไม่มว้นแรงเกนิไปขา้งใดขา้งหนึ่งเพราะจะท าใหเ้ส้น
ไหมถูกมว้นเขา้กระดานแบบเอยีงๆ ดงันัน้ ถ้ารูส้กึว่าก าลงัจะมว้นเอยีง 
ควรคลายออกก่อนและเริม่มว้นใหมจ่ะดกีว่าการฝืนมว้นต่อไป มเิช่นนัน้
แล้วอาจแก้ไขให้เท่ากนัไม่ได้เลย  ปฏบิตัิเช่นนี้กระทัง่ม้วนครบความ
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ยาว ก็จะได้เส้นไหมที่มคีวามตงึสม ่าเสมอตลอด ทัง้ความยาว ผ้าจะไร้
รอยต าหนิอนัเกดิจากเสน้ยนืตงึหย่อน (ผา้สะทา้น) อกีทัง้ยงัสามารถลด
อตัราผา้เสยี หวัเครอืทา้ยเครอืไดเ้ป็นอยา่งด ี

กี่ทอผ้าแบบพื้นบ้านมีหลายแบบต่าง ๆกันไปในแต่ละพื้นที ่
กระบวนการผลติก็แตกต่างกนั การกางกี่หรอืขงึเส้นยนื การโยงตะกอ 
โยงเขา) กแ็ตกต่างกนั จงึยกตวัอยา่งมาพอใหไ้ดศ้กึษากนั เช่น การโยง
ตะกอ (เขา) แบบใชไ้มค้านหรอืท่อพวีซี ี
 

   
 

ภาพการโยงตะกอ (โยงเขา) แบบใช้ไม้คานดีด 
 

การโยงตะกอ  (เขา) แบบใชไ้มค้านหรอืท่อพวีซี ีการโยงตะกอ
ตามวธินีี้  เป็นแบบดงึเส้นยนืลงล่างด้านเดยีว เมื่อเวลาทอตะกอจะถูก
ดงึลงด้านล่าง เป็นการโยงตะกอที่ใช้กนัมาแต่ดัง้เดมิ  บางทใีช้ไมไ้ผ่ล า
เลก็ๆ หรอืไม่ก็เหลาไม้ไผ่ให้มขีนาดแบนแต่พอดใีห้มลีกัษณะคล้ายไม้
คาน  ต่อมาดดัแปลงท่อพวีซีเีพราะ ถูกน ามาใชแ้ทนไมเ้นื่องจากมคีวาม
ยดืหยุ่นและสามารถรบัน ้าหนักไดส้ม ่าเสมอเท่ากนัดทีุกอนัในขณะทอผา้ 
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ท่อพวีซีทีี่ใช้มขีนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  1 ¼ นิ้ว  การโยงตะกอตามวธินีี้  
ตะกอจะถูกดึงลงด้านล่างเพียงด้านเดียวเพื่อให้เส้นยืนเปิดเป็นช่อง  
ส่วนตะกอใดที่ไม่ต้อการดงึลงจะอยู่กบัที่   ดงันัน้การโยงตะกอจงึต้อง
โยงให้สูงกว่าปกติ  โดยให้แนวเส้นยนือยู่ค่อนข้างทางด้านบนของฟัน
หว ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 
 

เทคนิคการมว้นเสน้ดา้ยยนืฯ    

 
 

 
 เคร่ืองม้วนเส้นด้ายยืนท่ีออกแบบและพฒันาขึ้นใหม่ 

บทท่ี 3 
เทคนิควิธีการม้วนเส้นด้ายยืน 
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เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนมีล าดบัขัน้ตอนดงัน้ี 
1. น าอุปกรณ์มว้นเสน้ดา้ยยนื ประกอบตามแบบโดยหนัหน้าเขา้หากนั 

 

 
 

 
 

 เครือ่งมว้นเสน้ยนืเตรยีมมว้นเขา้โครงเหลก็ 
 
 

ฐานเครื่องมว้นเสน้ยนื 

ช่องส าหรบัวางลกูกลิง้ 

ช่องว่างไมก้ระดานหรอืโครงเหลก็ 

ลกูกลิง้มว้นเสน้ยนื 
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2. ระยะห่างของมว้นเสน้ดา้ยยนื ควรมรีะยะห่างอย่างน้อย 4 เมตร 
 

 
 

3. น าเสน้ดา้ยทีผ่่านการคน้เครอื/เดนิดา้ย มารอ้ยฟันหวหีรอืจะ
รอ้ยฟันหวตีอนมว้นเสน้ดา้ยยนืแลว้เลอืกตามถนดั 
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4. น าเสน้ดา้ยทีผ่่านการรอ้ยฟันหวมีาคลอ้งอุปกรณ์มว้นเสน้ยนื
ตามแบบ 

 
 

 ควรน าเส้นด้ายยนืที่ผ่านการจูงไหมหรอืค้นเครอืเสรจ็
แล้วถกัเปียใส่ถุงหรอืภาชนะที่สะอาดและน าไปคล้องแกนม้วนพวีซีทีัง้  
2 ดา้นของเครือ่งมว้นเสน้ดา้ยยนืจนหมดความยาวของเสน้ดา้ยหรอืตาม
ความยาวที่ต้องการขึ้นเส้นยนือย่างประณีตเพื่อไม่ให้เส้นด้ายพนักัน
ระหว่างขึน้เสน้ดา้ยยนื 



 26 
 

เทคนิคการมว้นเสน้ดา้ยยนืฯ    

 
 

5. น าไปผ่านอุปกรณ์มว้นเสน้ยนืจนหมดความยาวของเสน้ดา้ยยนื
ตามแบบ 

   
 ควรจดัเรยีงเส้นยนืให้อยู่ในแต่ละช่องและไม่ให้เกี่ยว

พาดกนัไปมาโดยตรวจสอบทุกเสน้ทุกช่องของแกนมว้นเสน้ยนืจนครบ
ทุกแกนมว้น 
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6. จดัเรยีงเสน้ดา้ยยนืใหเ้สน้ดา้ยยนืเรยีงตวัสม ่าเสมอตลอดทุกๆ 
ช่องของการมว้นตามแบบ 

 
 ควรระวงัเส้นดา้ยยนืพนัหรอืเกี่ยวกนั ขณะเรยีงเพื่อให้

ไดเ้สน้ไหมยนืทีม่คีวามตงึสม ่าเสมอตลอดทัง้ผนื 
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7. เมือ่จดัเรยีงดา้ยยนืเสรจ็ตอ้งปรบัความตงึของเสน้ดา้ยใหต้งึ
สม ่าเสมอเท่ากนัทุกช่องทีท่ าการมว้นตามแบบ 

 
 ควรระวังเครื่องม้วนเส้นด้ายยืนดึงเข้าหากัน ควรมี

น ้าหนกัวางกดทบัช่วงฐานของเครือ่งมว้นเสน้ดา้ยยนื 
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8. น าปลายเสน้ดา้ยทีจ่ะท าการมว้นเขา้กระดานมว้นผกูเขา้กบั
กระดานตามแบบ 

 
 

 
 

 น าไมไ้ขวม้าผูกตดิกบัแกนพวีซี ีตรงฐานและผูกใหแ้น่น 
เพื่อตรวจสอบความตงึของเสน้ดา้ยยนือกี 1 รอบ 
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9. น ากระดานมว้นเสน้ยนืมว้นเสน้ยนืใหค้รบหมดทุกช่องจนสุด
ความยาวของเสน้ยนื โดยใชค้นถอืดา้นซา้ยและขวาตามแบบ 

 
 

 
 จดัและตรวจการขึ้นเส้นด้ายยนืให้เรยีบร้อยก่อนการ

มว้นทุกครัง้เพื่อไมใ่หเ้สน้ดา้ยพนักนั 
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10. น ากระดานมว้นเสน้ยนืทีเ่สรจ็แลว้พกัไวบ้นอุปกรณ์มว้นตามแบบ 

 
 

 
 ทอผา้ดว้ยกีท่อผา้พืน้บา้นดว้ยเทคนิคการขึน้เสน้ดา้ยยนื  
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11. น ากระดานมว้นเสน้ยนืเขา้ประกอบไวบ้นกี่ทอผา้ เพื่อเตรยีมทอ
ในขัน้ต่อไป 

 
 

 
 ใช้แรงหมุนโครงเหล็กเท่า ๆ กนั โดยค่อย ๆ ม้วนไป

ดา้นหน้าพรอ้ม ๆ กนั เพื่อใหเ้สน้ยนืตรงเท่ากนั และเสมอเท่ากนั  
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12. เทคนิคการมว้นเสน้ไหมยนืดว้ยนวตักรรมทีอ่อกแบบและ
พฒันาขึน้ใหมสู่่ชุมชนเชงิพาณชิยพ์รอ้มเปรยีบเทยีบแบบเดมิ 
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การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืน 

ขึ้นเส้นยืนแบบเดิม  จ ำนวน 50 เมตร ขึ้นเส้นยืนด้วยเครื่องม้วนฯ  จ ำนวน 50 เมตร 
1. จ ำนวนคนท่ีใช้ขึ้นเส้นยืน 4-6 คน 1. จ ำนวนคนท่ีใช้ขึ้นเส้นยืน    2 คน 
2. ใช้เวลำเดินเส้นยืน 120 นำที 2. ใช้เวลำเดินเส้นยืน   60 นำที 
3. ใช้เวลำร้อยฟันหวี   60 นำที 3. ใช้เวลำร้อยฟันหวี   60 นำที 
4. ใช้เวลำม้วนเส้นยืน 120 นำที 4. ใช้เวลำม้วนเส้นยืน   60 นำที 
5. ใช้พื้นที่เพื่อม้วนเส้นยืน  60 เมตร 5. ใช้พื้นที่เพื่อม้วนเส้นยืน 4-6 เมตร 
6. เวลำม้วนเส้นยืนต้องให้แล้วเสร็จ 
   (ต้องม้วนในท่ีโล่งแจ้งหรือถนนของหมู่บ้ำน) 

6. สำมำรถม้วนต่อเนื่องได้ตลอดเวลำ 
   (อยู่ในอำคำรหรือโรงเรือน) 

7. คุณภำพเส้นยืนมีควำมตึงไม่สม่ ำเสมอ  7. คุณภำพเส้นยืนมีควำมตึงสม่ ำเสมอ  
8. ไม่สำมำรถม้วนในเชิงพำณิชย์ได้ 8. สำมำรถตอบสนองในเชิงพำณิชย์ได้ 
9. มีรำคำต้นทุนน้อย 9. มีรำคำคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับม้วน

แบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 

กระบวนการม้วนเส้นด้ายยืนและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองม้วนเส้นด้ายยืน

ท่ีออกแบบและพฒันาขึน้ใหม่ 
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                การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม 
 

 

 
 

การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครื่องม้วนเส้นไหมยืนที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ 
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 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการม้วนเส้นไหมยืนและ
ประสิทธิภาพของเครือ่งม้วนเส้นด้ายยืน 

การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม 
การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครือ่งม้วน             

เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพฒันาขึ้นใหม่ 

1. แขวน (ตะกอ) เขา และแขวน ฟันหว ี(ฟืม)          
ใหเ้รยีบรอ้ยใหไ้ดร้ะดบัเหมอืนเริม่ทอจรงิ   
2. จดัไมไ้ขวห้รอืเชอืกไขวใ้หเ้รยีบรอ้ย วางหวั
ผ้าเขา้กบัร่องของไมก้ าพัน่และใช้ไมเ้รยีวอดั
จนแน่นพรอ้มทีจ่ะทอไดโ้ดยไมห่ลุด  
3. ขณะที่รอยต่อจากการสืบยงัอยู่ด้านนอก 
จะต้องค่อยๆ ขยบัตะกอเพื่อเลื่อนให้รอยต่อ
มาอยู่ทางดา้นหน้าหรอืดา้นคนทอใหห้มด 
4. คลีเ่ครอืไหมออกไปจนสุดความยาว ควรมี
คานรองเส้นยืนเป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัเส้น
ยนืหย่อน (ตกท้องช้าง) ไม้ไขว้ที่ปลายเครอื
ตอ้งแขง็แรง    
 5. ใช้คนนัง่เพื่อเพิ่มน ้าหนักบนกี่อย่างน้อย  
2 คน เพื่อใหก้ีอ่ยู่กบัที่ขณะดงึเครอืไหม หรอื
ใช้น ้าหนักอย่างอื่นแทนคนนัง่ทบั หรอืจะใช้
วธิยีดึกีไ่วด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งกไ็ด ้เพยีงเพื่อใหก้ี่
อยู่กบัที ่  
6. ยดึปลายเครอืดว้ยท่อเหลก็หรอืไมเ้นื้อแขง็
กลมดงึให้ตึงโดยใช้คนยดึ หรอืใช้วธิปัีกหลกั
แลว้ใชเ้ชอืกขงึและยดึใหต้งึ 
7 . ค่ อ ยๆ เฉลี่ ย ห รือก ระจาย เส้น ยืน ให้
สม ่าเสมอเท่ากนักบัหน้าผา้  
8. ตรวจเส้นยืนที่ไขว้หรือขาด หากมีต้อง
จดัเรยีงใหต้รงและต่อใหเ้รยีบรอ้ย  
 

1. แขวน (ตะกอ) เขา และแขวน ฟันหว ี
(ฟืม) ให้เรยีบรอ้ยใหไ้ดร้ะดบัเหมอืนเริม่
ทอจรงิ   
2. จดัไม้ไขว้หรอืเชือกไขว้ให้เรยีบร้อย 
วางหวัผา้เขา้กบัร่องของไมก้ าพัน่และใช้
ไม้เรียวอัดจนแน่นพร้อมที่จะทอได้โดย
ไมห่ลุด  
3. ขณะที่รอยต่อจากการสืบยงัอยู่ด้าน
นอก จะต้องค่อยๆ ขยบัตะกอเพื่อเลื่อน
ใหร้อยต่อมาอยู่ทางดา้นหน้าหรอืดา้นคน
ทอใหห้มด 
4. คลี่เครอืไหมออกไปจนสุดความยาว 
ค ว รมีค าน รอ ง เส้ น ยืน เป็ น ร ะย ะๆ              
เพื่อป้องกนัเส้นยืนหย่อน (ตกท้องช้าง) 
ไมไ้ขวท้ีป่ลายเครอืตอ้งแขง็แรง    
 5. ใช้คนนัง่เพื่อเพิ่มน ้าหนักบนกี่อย่าง
น้อย 2 คน เพือ่ใหก้ีอ่ยู่กบัที่ขณะดงึเครอื
ไหม หรอืใช้น ้าหนักอย่างอื่นแทนคนนัง่
ทบั หรอืจะใชว้ธิยีดึกีไ่วด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ่ง
กไ็ด ้เพยีงเพือ่ใหก้ีอ่ยู่กบัที ่  
6.ยดึปลายเครื่องด้วยท่อเหล็กหรอืโครง
เหลก็ดงึใหต้งึแลว้ผกูกบัปลายของเครื่อง
มว้นโดยใชค้นยดึ 
7. ค่อย ๆ น าเอาเสน้ดา้ยทีเ่ดนิแลว้หรอื
คน้ครอืออกจากเปียค่อย ๆ แกะแลว้ 
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การม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิม 
การม้วนเส้นไหมยืนด้วยเครือ่งม้วน             

 เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพฒันาขึ้นใหม่ 
9. ขณะทีเ่ส้นยนืก าลงัถูกยดึตงึอยู่นัน้
ทีด่้านคนทอ จะต้องทอขดัเพื่อให้เส้น
ยืนส่วนที่หย่อนถูกทอ ขดัจนกระทัง่  
เส้นยืนทุกเส้นมีความตึงสม ่าเสมอ
เท่ากนัเท่าที่จะกระท าได้10. การมว้น
ใช้  2 คน  เริ่มม้วนโดยวางท่อเหล็ก
ปลายเครือทาบเข้ากับกระดานหรือ
โครงเหล็ก โดยมว้นทีละรอบให้เข้าที่
ก่อน  จากนั ้นจึงค่อยๆม้วนทีละ 3 
รอบแล้วดึงพร้อมกันครัง้หนึ่ง  การ
ม้วนต้องรกัษาความสมดุล  ไม่ม้วน
แรงเกนิไปขา้งใดขา้งหนึ่งเพราะจะท า
ให้เส้นไหมถูกม้วนเข้ากระดานแบบ
เอียงๆ ดงันัน้ ถ้ารูส้ ึกว่าก าลงัจะมว้น
เอียง ควรคลายออกก่อนและเริม่มว้น
ใหม่จะดีกว่าการฝืนม้วน ต่อไป มิ
เช่นนัน้แล้วอาจแก้ไขให้เท่ากนัไม่ได้
เลย  ปฏิบัติเช่นนี้ กระทัง่ม้วนครบ
ความยาว กจ็ะไดเ้สน้ไหมทีม่คีวามตึง
สม ่าเสมอตลอดทัง้ความยาว ผ้าจะไร้
รอยต าหนิอนัเกดิจากเสน้ยนืตงึหย่อน 
(ผา้สะทา้น) อกีทัง้ยงัสามารถลดอตัรา
ผา้เสยีหวัเครอืทา้ยเครอืไดเ้ป็นอย่างด ี

 
 
 

คลอ้งท่อเหลก็พวีซีจีนครบทุกช่อง 
8. ตรวจเสน้ดา้ยยนืแต่ละช่องว่าพนักนัหรอืขาด
หากมใีหจ้ดัเรยีงใหต้รงและต่อใหเ้รยีบรอ้ย 
9. คนทีท่ าหน้าที่ยดึปลายเสน้ยนืจะต้องยดึเส้น
ยืนให้ตึงสม ่าเสมอเท่ากันทัง้สองส่วน  อีกคน
หนึ่งจะมว้นกระทัง่ปลายดา้ยยนืมาถงึระยะใกล้ๆ  
กบัเพลาม้วนเส้นยืนมากที่สุด  ณ จุดสุดท้ายนี้  
จะลอ็คเพลามว้นเสน้ยนืให ้
อยู่กับที่ก่อน  ทัง้สองคนจะช่วยกันหวีและ
จดัเรยีงปลายเส้นด้ายยืนให้เรียบร้อยและม้วน
เข้าไปจนสุด (กรณีม้วนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ช่วยหมุนกอ็าจช่วยดงึทัง้สองคนไดด้งัรูปแสดง) 
แลว้รวบฟันหวแีละไมค้ะนัดรวมไวด้ว้ยกนั  และ
ใช้หางด้ายมดัรวมกันไว้ให้แน่น   เพื่อเตรียม
เกบ็ตะกอบนมา้เกบ็ตะกอหรอืบนกีท่อผา้ต่อไป 
     กรณีที่การมว้นเสน้ยนืส าหรบักี่กระตุก  แต่
ใช้ส าหรบัน าไปเพื่อสืบเข้ากับเส้นด้ายยืนเก่า   
ผู้ม้วนจะดงึฟันหวอีอก  พร้อมกบัใช้ไมเ้รยีว 2 
อนัใส่แทนไม้คะนัดแบนใหญ่และมดัรวมกนัไว ้
ทัง้นี้   เนื่องจากผู้ทอไม่มคีวามประสงค์จะเก็บ
ตะกอใหม ่
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 การค านวณราคาต้นทุนในการม้วนเส้นด้ายยืนท่ีมีผลต่อผลผลิต
การทอผา้ไหมไทยทอมือลายพืน้เมือง 
 ดว้ยเหตุผลทีเ่ป็นการศกึษาทดลองและทดสอบในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่
ทอผา้ไหมไทยทอมอืลายพื้นเมอืง และน าไปขยายผลต่อกลุ่มทอผ้าในภาคอสีาน
และในวสิาหกจิชุมชนใกลเ้คยีง จงึไม่สามารถค านวณหาราคาที่ทอแทนค่าแรงที่
แท้จรงิได้ เพราะเป็นการทดลองกบักลุ่มทอผ้าขนาดเล็ก  ผู้ศึกษาจงึได้ค านวณ
จากการประเมนิเบือ้งตน้ ไดด้งันี้ 
 ราคาค่าแรงของคนม้วนเส้นไหมยืนแบบเดิมหรือแบบที่ชาวบ้านใช้
จ านวนคน 4-5 คน (ค่าแรงคนละ 200 บาท)  โดยไม่ไดร้วมค่ายอ้มส ีค่าสบืตะกอ 
ค่าทอผา้และค่าเกบ็ตะกอ การมว้นเสน้ไหมยนืจะขึน้เสน้ไหมยนื 4 รอบ ต่อ 1 วนั 
มขีนาดความยาวของเสน้ไหมยนืประมาณ 15-20 เมตร (คดิค่ามว้นเสน้ไหมยนืต่อ
ครัง้เท่ากบั 200 บาท) ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัการใชแ้รงงานคนทีใ่ชอุ้ปกรณ์มว้น
เสน้ไหมยนืที่ใชแ้รงงานเพยีง 2 คนเท่านัน้ และสามารถขึน้เสน้ไหมยนืหรอืม้วน
เสน้ไหมยนืไดถ้งึ 6 รอบต่อ 1 วนั และมขีนาดความยาวของเสน้ไหมยนืเท่ากนัคอื 
15-20 เมตร 
 การมว้นเสน้ไหมยนืยงัช่วยลดปัญหาในดา้นเวลาทีส่ามารถมว้นเสน้ไหม
ยนืไดไ้ม่จ ากดัเวลาและสามารถควบคุมคุณภาพของการมว้นเสน้ไหมยนืได ้โดย
การเปรียบเทียบราคาต้นทุนทัง้หมดในการทอผ้าไหมและการม้วนเส้นไหม
แบบเดมิ  ซึง่ราคาผา้ไหมทอมอืลายพืน้เมอืงต่อเมตรในราคา 1,000 – 1,200 บาท 
แต่เมื่อมว้นเสน้ไหมยนืดว้ยอุปกรณ์ทีอ่อกแบบและพฒันาขึน้ใหม่ สามารถขายผา้
ไหมทอมอืลายพืน้เมอืงต่อเมตรในราคาเมตรละ 1,200-1,500 บาท (เปรยีบเทยีบ
จากการส่งผา้ไหมทอมอืเมื่อขอ มผช.) อย่างไรกต็ามเมื่อเปรยีบเทยีบราคาต้นทุน
การม้วนเสน้ไหมยนืแบบเดมิกบัการมว้นเสน้ไหมยนืดว้ยอุปกรณ์ที่ออกแบบและ
พฒันาเส้นไหมนัน้จะคุ้มค่าในเรื่องคุณภาพของผ้าไหมทอมือที่ทอออกมาผ่าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. ซึ่งส่งผลให้ได้อ านาจในการต่อรองราคา ดงันัน้การ
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พฒันาคุณภาพผา้ไหมทอมอืลายพืน้เมอืงดว้ยอุปกรณ์มว้นเสน้ไหมยนืทีอ่อกแบบ
และพัฒนาขึ้นใหม่ สามารถตอบโจทย์ 3 ด้าน คือ 1. ด้านพื้นที่ใช้สอน = A 
(AREA) 2. ด้านเวลาในการม้วนเส้นไหมยืน = T = (TIME)  3. ด้านการใช้
แรงงานคนในการมว้นเสน้ไหมยนื = M (MAN) โดยอุปกรณ์การมว้นเสน้ไหมยนืที่
ออกแบบและพฒันา ขึน้ใหม่ ATM 
 
ท่ีมาของวสัดแุละค่าแรงในการท าอปุกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนแบบใช้แกนม้วน 
พีวีซี 
 โครงเหลก็กล่องสีเ่หลีย่มขนาด  1 นิ้ว หนา 2 นิ้ว   40 เมตร ๆ ละ 65 บาท  2,600 บาท 
 เหลก็เสน้ขนาด  2 หุน           30 เมตร ๆ ละ 40 บาท            1,200 บาท 
 ท่อพวีซี ี 2 นิ้ว           15 เมตร ๆ ละ 40 บาท             600 บาท 
 ไมเ้นื้อแขง็ส าหรบักรุดา้นบน   ชุดละ 800 บาท 2 ชุด       1,600  บาท 
 ค่าแรงในการประกอบค่าเชือ่มทัง้หมด           2,000  บาท 

รวม       8,000  บาท 
              

ท่ีมาของวสัดุและค่าแรงในการท าอุปกรณ์ม้วนเส้นไหมยืนแบบใช้แกน
ม้วนสแตนเลส 
 โครงเหลก็กล่องสีเ่หลีย่มขนาด  1 นิ้ว หนา 2 นิ้ว   40 เมตร ๆ ละ 65 บาท  2,600 บาท 
 เหลก็เสน้ขนาด  2 หุน               30 เมตร ๆ ละ  40 บาท      1,200 บาท 
 ท่อสแตนเลส  2 นิ้ว                  15 เมตร ๆ ละ 300 บาท    4,500 บาท 
 ไมเ้นื้อแขง็ส าหรบักรุดา้นบน   ชุดละ 800 บาท 2 ชุด       1,600  บาท 
 ค่าแรงในการประกอบค่าเชือ่มทัง้หมด           4,000  บาท 

รวม                         13,900  บาท
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 ต้นทุนจากเครือ่งม้วนเส้นด้ายยืนท่ีออกแบบและพฒันาขึน้ใหม ่
ปริมาณความยาวของเส้นด้ายยืน 

20 เมตร 50 เมตร 100 เมตร 
ค่ารบัจ้างม้วนเส้นด้ายยืน 

 ค่ามว้นเสน้ยนืต่อมว้น 200 บาท 300 บาท 500 บาท 

 ค่ามว้นเสน้ยนืวนัได ้4 รอบ 800 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท 

 ค่ามว้นเสน้ยนืต่อเดอืน 
(4รอบx200 บาท x 30 วน้) 

24,000 บาท   

 ค่ามว้นเสน้ยนืต่อเดอืน 
(4รอบx800 บาท x 30 วน้) 

96,000 บาท   

 ค่ามว้นเสน้ยนืต่อเดอืน 
(4รอบx1,200 บาท x 30 วน้) 

 144,000 บาท  

 ค่ามว้นเสน้ยนืต่อเดอืน 
(4รอบx2,000 บาท x 30 วน้) 

  240,000 บาท 

 
ราคาตน้ทุนต่อเครื่อง = 14,000 บาท :  จุดคุม้ทุนอยูท่ี ่1 เดอืน = 24,000 บาท 
หมายเหต ุ: คดิราคาคุม้ทุนอยูท่ี ่30 วนัรบัจา้งมว้น 4 รอบต่อวนั ความยาว

เสน้ดา้ยยนื 20 เมตร 
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บทท่ี 5 

การสร้างมลูค่าเพ่ิมจากเทคนิคการม้วน
เส้นด้ายยืนท่ีออกแบบและพฒันาขึน้ใหม่ 

ท่ีออกแบบและพฒันาขึน้ใหม่ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินศิลปะผ้าไทย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

คู่มือวิชาการสิ่งทอ   สถำบันพฒันำอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
มำตรฐำนสินคำ้เกษตร  เส้นไหมไทยสาวมือ เล่ม 1   ส ำนักงำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตร

และอำหำรแห่งชำติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ผ้าไหม  ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  

กระทรวงอุตสำหกรรม 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ส ำนักงำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  กระทรวงอุตสำหกรรม 
บริษัท จุลไหมไทย จ ำกัด   ตารางการใช้เส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง   
ผ้าไทย สายใยแห่งภูมิปัญญา  สู่คุณค่าเศรษฐกิจไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

วัฒนธรรมแห่งชำติ กระทรวงศกึษำธิกำร 
ตารางการเผาไหมเส้นใย ศูนยว์ิเครำะห์และทดสอบสิ่งทอ  สถำบันพัฒนำ

อุตสำหกรรมสิ่งทอ 
สนั่น บุญลำ  ความรู้เร่ืองผ้าทอ ISBN 978-974-7810-31-8 สถำบนัพัฒนำ  

อุตสำหกรรมสิ่งทอ  พฤศจิกำยน 2553 
สนั่น บุญลำ และ พิชัย พงษ์วิรตัน์   ผ้าทอและผ้าถกั ISBN 978-616-265-051-2 

สถำบนัพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ  
สนั่น บุญลำ  การทอผ้าแบบหตัถกรรม ISBN 978-616-468-391-4 บีเคเค. อำร์ต

แอนด์ พริ้นติ้ง พฤษภำคม 2561 
ผ้ามัดหมี่คณะกรรมการส่งเสรมิสินค้าไหมไทย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวง

อุตสำหกรรม 
Yarn convert chart :  www. textilestudycenter.com 
 



 
 

      
 
 

      
 
   
 
 
 

ขอขอบคณุ 
กลุ่มทอผา้กีก่ระตุกบา้นนางวั อ าเภอสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 

กลุ่มแมบ่า้นแปรรปูผา้บา้นขวัก่าย  อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
กลุ่มทอผา้บา้นพรสวรรค ์ ต าบลเขาฉกรรจ ์ อ าเภอฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแกว้ 

กลุ่มทอผา้บา้นหนองโกวทิย ์ ต าบลเขาสามสบิ อ าเภอฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแกว้ 
 


