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ค าน า 
 

คู่มือองค์ความรู้เล่มนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  จัดท าโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยเนื้อหาคู่มือองค์ความรู้เล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการ
ฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งส าเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหม โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ลอกกาวไหม การย้อมสีไหมด้วยสีเคมี และสีจากธรรมชาติให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ 
เทคนิคการทอผ้าไหม การตกแต่งส าเร็จให้ผ้าไหมมีสมบัติพิเศษ เช่น การตกแต่งนุ่ม การ
ตกแต่งสะท้อนน้ า การตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอม ป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย การสร้างลวดลาย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นที่ต้องการของตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมช่องทางตลาด
ออนไลน์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งคู่มือเล่มนี้น ามาใช้ส าหรับโครงการ “การจัดการความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วย
เทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งส าเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ซึ่งด าเนินการ ณ 
จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 

คณะผู้จัดท ามุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  
โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ้าไหม ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสร้างมูลค่าผลผลิตทางด้านผ้าไหมอีกด้วย 
  
 
      คณะผู้จัดท า  
               มกราคม 2563 
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บทน า 
ประทศไทยมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ประมาณ 74,182 ราย ปริมาณเส้นไหมที่ผลิตได้ประมาณ 432,843 กิโลกรัม โดย
แยกเป็น ไหมหัตถกรรม (ไหมไทยพื้นบ้าน/ไหมไทยลูกผสม) และไหมอุตสาหกรรม 
โดยที่ปริมาณเส้นไหมหัตถกรรมของประเทศ มีมากกว่าไหมอุตสาหกรรมประมาณ 
2 เท่า ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ด าเนินการผลิต ลักษณะรูปแบบการเลี้ยงไหมจะสามารถจ าแนกเป็นรูปแบบได้ 
คือ (1) การเลี้ยงไหม เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร โดยเป็นการเลี้ยง
ไหมพันธุ์ไทย ไหมลูกผสม เพื่อการสาวไหมระดับครัวเรือน และ (2) การเลี้ยงไหม
เพื่อเป็นอาชีพหลัก โดยเป็นการเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ เพื่อผลิตรังไหม
สู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากทั้งสองแหล่งนี้แล้วยังมีการน าเข้าเส้นไหมจาก
ต่างประเทศปีละประมาณ 300 ตัน คิดเป็นเงินประมาณ 300 ล้านบาท ประเทศ
ส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยน าเข้าเส้นไหมคือ จีน เวียดนาม และลาว 

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่เพื่อน างานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนเส้นด้าย
ไหมและฝ้ายในเชิงพาณิชย์”[1] ไปท าการขยายผลเพิ่มเติม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560  โดย
ด าเนินการลงพื้นที่ และพบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ประมาณร้อยละ 50 ยังไม่ได้
คุณภาพ ตลอดจนพบปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1) ผ้าไหมมีการตกของสีในปริมาณมาก 
2) มีการใช้สีสังเคราะห์ที่ เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ในการย้อมสีเส้นไหม 

โดยเฉพาะกลุ่มสีอะโซ (Azo) ซึ่งสารดังกล่าวจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
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ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใส่สวมใส่ผ้าไหมที่มีสีตก สีเหล่านั้นจะ
แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้  

3) ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์ บนเส้นไหม 
กล่าวคือ กลุ่มวิสาหกิจมีความเข้าใจว่าการย้อมสีสังเคราะห์บนเส้นไหม ถ้า
อยากได้สเีข้มๆ ก็ต้องใส่สีย้อมลงในน้ าย้อมในปริมาณที่มากๆ  

4) วิสาหกิจชุมชนไม่เข้าใจวิธีการย้อมสีจากธรรมชาติบนเส้นไหม กล่าวคือ 
วิสาหกิจมีความเชื่อว่าสีที่ได้จากธรรมชาติที่สามารถย้อมบนเส้นไหมได้ มี
เฉพาะเฉดสีแดง สีเหลือง สีน้ าตาล และสี ด า เท่านั้น 

5) ขาดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย การสร้างลวดลาย และการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดสากล  

6)  วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการเพิ่มมูลค่าดักแด้ไหม เศษผ้าไหม หรือเศษ
เส้นด้ายไหมจากการผลิตสิ่งทอ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

7) วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสิ่งทอ  
8) กระบวนการทอผ้าไหมยังไม่ได้มาตรฐาน ผ้าที่ผลิตออกมายังมีฟังก์ชันการ

ใช้งานที่น้อย  
9) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยังไม่ได้รับเครื่องหมาย หรือตรารับรอง เช่นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
หรือ ตรานกยูง  
จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะด าเนินการจัดการ

ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาผ้าไหม ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่
ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดี 
ตระหนักถึงคุณค่าการสืบทอดภูมิปัญญาผ่านวิถีวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นแตกต่างของเส้นทางไหมราชธานีเจริญศรีโสธร  
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บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไหม 

 

เส้นใยไหมมีสมบัติที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ผู้ที่
ด าเนินการย้อมสีจะต้องทราบสมบัติของเส้นใยไหม เพื่อประโยชน์ในกระบวนการ
ย้อมสี และการใช้งาน 
  ตารางที่ 1 สมบัตหิลักของเส้นใยไหม  

มีกาวไหม (เซรซิิน) อยูท่ี่เส้นใย ซึ่งจะต้องก าจัดออก โดยจะต้องมกีารลอกกาว
ไหม (Degumming) ก่อนน ามาย้อมสี หรือพิมพ ์
ไม่ทนสารละลายที่เป็นด่าง เช่น โซดาไฟ 
ไม่ทนต่อสารละลายซักล้างทีม่ีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไฮเตอร์ส าหรับ
ผ้าขาว 
โครงสร้างทางเคมีมีทั้งประจุบวกและลบ จึงย้อมติดสีธรรมชาติได้ดี     

การตรวจสอบ และพิสูจน์ชนิดเส้นใยไหม สามารถท าการวิเคราะห์ และ
ทดสอบได้โดย จากเทคนิคการเผาไหม้ (ภาพที่ 1) และการละลายด้วยสารเคมี 
(ภาพที่ 2) โดยถ้าเป็นเส้นใยไหม เมื่อน าไปเผาไหม้ จะได้กลิ่นคล้ายผมไหม้ไฟ และ
ถ้าน าไปละลายด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปรโปรคลอไรท์ หรือไฮเตอร์ส าหรับซัก
ผ้าขาว เส้นใยไหมจะละลายหายไป  

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 
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บทที่ 2 
             การเตรียมเส้นไหมเพื่อการย้อมสี 

 

การลอกกาวไหม (Degumming) [1] 
มีวัตถุประสงค์เพื่อก าจัดเอาส่วนที่เป็นกาวไหม รวมทั้งสิ่งสกปรกต่างๆ ที่

แปลกปลอมปะปนมาด้วย ให้หลุดออกจากส่วนที่เป็นเส้นใย ซึ่งจะมีผลท าให้เส้นใย
ไหมเกิดความอ่อนนุ่ม มีความเป็นมันเงาเปียกน้ าง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะ
น าไปย้อมหรือพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป โดยสูตรการลอกกาวไหม มีดังน้ี 
ส่วนผสม 

น้ า   30  ลิตร ต่อ ไหมดิบ 1 กิโลกรัม 

โซดาแอช 5-10  กรัม ต่อ ลิตร 
สบู่เทียม หรือซันไลท์   0.5  กรัม ต่อ ลิตร 
เส้นไหมดิบ 1 กิโลกรัม 

 
ขั้นตอนการลอกกาวไหมมีดังนี้  

(1) น า โซดาแอช สบู่เทียม และน้ า มาผสมเข้าด้วยกัน และใส่ลงในหม้อ  

สเตนเลส (ภาพที่ 3) 

(2) น าเส้นด้ายไหมใส่ห่วง และแช่ลงในสารละลายก าจัดกาวไหม เป็นเวลา 1-

2 ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือให้กาวที่อยู่บนเส้นไหมอ่อนตัว (ภาพที่ 4)  

(3) ต้มสารละลายด่างในหม้อสเตนเลสที่มีเส้นไหมแช่อยู่ ให้เดือด เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง  ทั้งนี้ในระหว่างการต้มเส้นไหมให้ท าการหมุนกลับเส้นไหม และยก

เส้นไหมขึ้นลงตลอดเวลา (ภาพที่ 5) 
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(4) น าเส้นไหมที่ผา่นการต้มลอกกาวไหม มาล้างด้วยน้ าร้อน 1 ครั้ง และ
น้ าเปล่าหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งเส้นไหมไม่ลืน่  

(5) น าเส้นไหมไปกระตุก และตากแห้ง (ภาพที่ 6) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  
ปปปป 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4  ภาพที่ 5  
ปปปป 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 
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บทที่ 3 
วิธีการย้อมสีเคม ี(สีแอซิด) บนเส้นไหม  

 

ในการย้อมเส้นไหม สีประเภทที่นิยมใช้ส าหรับการย้อมได้แก่ สีแอสิด ซึ่งสี
ชนิดนี้เป็นสีที่ย้อมง่าย ราคาค่อนข้างถูก มีคุณสมบัติความคงทนต่อแสงตั้งแต่ขั้น
พอใช้จนถึงดีมาก และมีความคงทนต่อการซักน้ าตั้งแต่ปานกลางจนดีเยี่ยม มีทั้งสีที่
มีความเป็นเงาสูง สีสดสวย และสีด้าน [2-3] ส าหรับส่วนผสมปรากฎดังตารางที่ 2  
และมีกรรมวิธีการย้อมมีดังน้ี 

 
3.1 ส่วนผสมของน้ าย้อม 
    น้ า                       30    ลิตรต่อน้ าหนักไหม 1 กิโลกรัม 
    สีแอสิค         0.5 - 5       เปอร์เซ็นต์เฉด (% owf) 
    น้ าส้มสายชู (5-7 %)   50    ซีซี ต่อลิตร 
 

ตารางที่ 2 ส่วนผสมและความเข้มของสีแอซิดส าหรับย้อมไหม 
            ความเข้มของส*ี 
(%) 
ส่วนผสม 

น้ าหนักไหม 0.5 กิโลกรัม น้ าหนักไหม 1 กิโลกรัม 

0.5* 
%เฉด 

1* 
%เฉด 

2* 
%เฉด 

3* 
%เฉด 

5* 
%เฉด 

0.5* 
%เฉด 

1* 
%เฉด 

2* 
%เฉด 

3* 
%เฉด 

5* 
%เฉด 

สีแอซิด (กรัม)  2.5 5 10 15 25 5 10 20 30 50 
น้ าส้มสายชู เข้มข้น 5-7 %  
(ซีซี) 

750 750 750 750 750 750 1,50
0 

1,50
0 

1,50
0 

1,50
0 

น้ า (ลิตร) 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 

หมายเหตุ: *  ให้เปิดดูตารางที่ 3 เพื่อเลือกความเข้มของสีแอซิด (% เฉด หรือ % 
owf) ส าหรับยอ้มบนเส้นไหม  
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        ตารางที่ 3 ความเข้มของสีส าหรับการย้อมสีเคมี (สีแอซิด) บนผา้ไหม (Silk)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 วิธีการเตรียมสีย้อม และเส้นไหม 

1) น าเส้นไหมมาชั่งน้ าหนัก และบันทึกค่าน้ าหนักที่ได้ และน าเส้นไหม
แบ่งใส่ห่วง  

2) ตวงน้ าตามปริมาณที่ต้องการใช้ย้อมทั้งนี้ให้สอดคล้องกับปริมาณเส้น
ไหม  

3) ท าการช่ังสีแอซิด ตามปริมาณที่ได้ค านวณไว้  
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4) น าสีแอสิคผสมกับน้ าร้อนเล็กน้อยและกวนให้เข้ากันในลักษณะเป็น
ของเหลว (paste) จากนั้นเติมน้ าร้อน (70-80 องศาเซลเซียส) ลงไป
กวนให้เข้ากัน และควรกรองเอาสีบางส่วนที่ไม่ละลายออกก่อน 
ก่อนที่จะน าไปใส่ในน้ าย้อม 

 
3.3 วิธีการย้อมสี 

1) เริ่มต้นท าการย้อมที่อุณหภูมิต่ าๆ  ก่อน (30-40 องศาเซลเซียส ) 
จากนั้นค่อยๆ เริ่มเพิ่มอุณหภูมิของน้ าย้อมให้สูงขึ้นช้าๆ จนถึง 90-
95 องศาเซลเซียส (เดือด) ย้อมที่อุณหภูมินี้ไปเป็นเวลา ประมาณ 
30-45 นาท ี 

2) น าเส้นไหมไปล้างในน้ าร้อน 60-70 องศาเซลเซียส นาน 3-5 นาที  
3) น าเส้นไหมไปซักล้างน้ าเย็นโดยมีส่วนผสมของน้ ายาล้านจาน 1 

กรัม/ลิตร นาน 3-5 นาที 
4) น าเส้นไหมไปล้างด้วยน้ าเย็นให้สะอาด  
5) น าเส้นไหม ไปกระตุกและตากให้แห้ง 
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 บทที่ 4  
วิธีการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นไหม 

 

4.1 การปรับสภาพเส้นด้ายไหมทีจ่ะน าไปย้อมด้วยสีจากธรรมชาตใิห้มีสีติดเข้ม
ขึ้น  

เส้นไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วสามารถที่จะน ามาย้อมด้วยสีย้อมจาก
ธรรมชาติได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าต้องการให้เส้นไหมมีการดูดติดสีได้เข้มขึ้นกว่าเดิม
จ าเป็นที่จะต้องท าการปรับสภาพเส้นไหมก่อนโดยการใช้สารเพิ่มประจุบวก  [4-6] 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 ส่วนผสม  

1) สารเพิ่มประจุบวก (Cationizing agent) 
2) น้ า 

4.1.2 อัตราส่วนผสม  
                       ปรมิาณน้ า 
ส่วนผสม 

1 
ลิตร 

2 
ลิตร 

5 
ลิตร 

สารเพิ่มประจุบวก (10 ซีซีตอ่ลิตร ) 10 ซีซ ี 20 ซีซ ี 50 ซีซ ี
น้ า 1 ลิตร 2 ลิตร 5 ลิตร 

 

4.1.3 การเตรียมสารละลาย และการปรับสภาพเส้นด้าย หรือผ้าก่อนการย้อมสี   
1) ตวงน้ าตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในภาชนะสเตนเลส  
2) ตวงหรืองช่ังสารเพ่ิมประจุบวกตามสัดส่วนที่ต้องการใส่ลงในน้ า (ข้อ 1) 
3) ใส่เส้นไหมใส่ห่วง และใส่ลงในภาชนะที่มีสารละลายเพิ่มประจุบวก 
4) น าไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที 
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5) น าเส้นไหมมาบิดหมาด กระตุก และน าไปย้อมต่อไป หรือน าเส้นไหมมา

บิดหมาด กระตุก และตากแห้ง ก่อนน าไปย้อมสี (ห้ามล้างน้ า) 

6) น าเส้นไหมไปท าการย้อมสีธรรมชาติต่อไป  

4.2 การย้อมสเีสน้ไหมให้ได้เฉดสีน้ าเงิน โดยใช้สีย้อมจากครามจากธรรมชาติ 
[1, 7] 

สีครามจากธรรมชาติเมื่อน ามาย้อมเส้นไหมจะให้เฉดเป็นสีน้ าเงิน 
กระบวนการย้อมสีจะใช้กระบวนแบบย้อมเย็น โดยการย้อมสีครามจากธรรมชาติ
ด้วยเทคนิคแบบใหม่นี้จะต้องใช้ส่วนผสมของสารต่างๆ ดังนี้  

ครามจากธรรมชาติ (ครามเปียก) 200      กรัมต่อน้ า 1 ลิตร  
โซดาไฟ    2      กรมัต่อน้ า 1 ลิตร 
ไธโอยูเรียไดออกไซด ์  60       กรมัต่อน้ า 1 ลิตร 
เส้นไหม  1 กิโลกรัม ต่อน้ ายอ้ม 10 ลิตร 

 
ตัวอย่างการค านวณปริมาณสารส าหรับการย้อมสีครามจากธรรมชาต ิ

ปรากฏดังตาราง 
ส่วนผสม 

 
น้ าย้อม 
1 ลิตร 

น้ าย้อม 
3 ลิตร 

น้ าย้อม 
5 ลิตร 

น้ าย้อม 
10 ลิตร 

ครามจากธรรมชาติ (กรัม) 200 600 1,000 2,000 
โซดาไฟ (กรัม) 2 6 10 20 
ไธโอยูเรียไดออกไซด์ (กรัม) 60 180 300 600 
เส้นไหม (กรัม) 100 300 500 1,000 
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4.2.1 การเตรียมสีย้อมจากครามธรรมชาติ 
1) ตวงน้ าใส่ภาชนะสเตนเลส หรือพลาสติกตามสัดส่วนที่ต้องการ 
2) ชั่งโซดาไฟตามสัดส่วนที่ต้องการและเทใส่ลงในข้อ (1) พร้อมกับกวน

สารให้ละลาย (ภาพที่ 7) 
3) ชั่งโธโอยูเรียไดออกไซด์ ตามสัดส่วนที่ต้องการและเทใส่ลงในข้อ (1) 

พร้อมกับกวนสารให้ละลาย (ภาพที่ 7) 
4) ชั่งครามเปียกตามสัดส่วนที่ต้องการ (ภาพที่ 8) และเทใส่ลงในข้อ (1) 

พร้อมกับกวนสารให้ละลาย (ภาพที่ 9) 
5) ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที ให้สังเกตสารละลายที่ผสมกันจะมีสี

เหลือง และจะสังเกตฟองที่ได้เป็นสีน้ าเงิน (ภาพที่ 10) ทั้งนี้ถ้าน้ าที่ใช้ในการละลาย
สีครามจากธรรมชาติเป็นน้ ากระด้าง สารละลายจะไม่ปรากฏสีเหลืองให้เห็น ซึ่งถ้า
เกิดปัญหานี้ ให้ด าเนินการเปลี่ยนไปใช้น้ าดื่ม หรือน้ ากรองแทนในระหว่างการ
เตรียมสีครามส าหรับย้อม 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ภาพที่ 8 
 
 

4.2.2 วิธีการยอ้มสจีากครามธรรมชาติ 
1) น าเส้นไหม ที่ผ่านการท าความสะอาด และแช่สารเพิ่มประจุ มาใส่ห่วง 

และน าใส่ลงในภาชนะย้อม (ภาพที่ 11) 
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2) สวมถุงมือ และใช้มือขย าเส้นไหม เพื่อให้น้ าสีย้อมเข้าไปในเส้นด้าย 
ประมาณ 15 – 20 นาท ีและจะสังเกตเห็นเส้นไหมเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ภาพที่ 12) 

3) น าเส้นไหมจากข้อ (2) มาแช่ลงในสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
หรือไฮเตอร์ส าหรับผ้าสี (ซึ่งมีส่วนผสมของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์) เข้มข้น 5-10 
กรัม/ลิตร ซึ่งจะสังเกตเห็นเส้นไหม เปลี่ยนเป็นจากสีเหลืองเป็นสีน้ าเงิน โดยท าการ
แช่เป็นเวลา 20 นาท ี(ภาพที่ 13) 

4) น าเส้นไหมมาล้างน้ าหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสีส่วนเกินหลุดออกไป 
(ภาพที่ 14)    

5) น าเส้นไหม มาบิดหมาด ปั่นแห้งหมาด กระตุก และตากแห้ง (ภาพที่ 
15)    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 ภาพที่ 10 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 
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ภาพที่ 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 ภาพที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 เสน้ไหมย้อมด้วยสีครามจากธรรมชาติ 
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4.3 การย้อมสเีสน้ไหมให้ได้เฉดสีแดงโดยใช้สีย้อมจากครั่งดิบ [8] 
ครั้งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของแมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อ

น ามาย้อมไหมจะให้เฉดสแีดง กรรมวิธีการย้อมสีมีขั้นตอนดังนี้  
  

4.3.1 วัสดุและสารเคมี  
1) เส้นไหมที่ลอกกาวไหม และผ่านการแช่สารเพิ่มประจุ   
2) ครั่งดิบ  
3) น้ าส้มสายช ูเข้มข้น 5-7 %  
4) สารส้ม 
5) น้ า 

 
4.3.2 การสกัดสีครั่ง 

1) น าครั่งดิบมาชั่งปริมาณ 3 กิโลกรัม จากนั้นน ามาใส่ครกและต าให้
ละเอียด  

2) ตวงน้ า 30 ลิตร ลงในภาชนะสเตนเลส 
3) น าครั่งดิบที่บดละเอียดแช่ลงไปในน้ า 30 ลิตร โดยแช่ค้างคืนทิ้งไว้ 1 

คืน  
4) ท าการกรองครั่ง ผ่านผ้าขาวบาง โดยน าน้ าสีที่กรองได้มาท าการย้อมสี  

ส่วนกากครั้งที่เหลือจากการกรองให้น าไปแช่น้ าต่ออีกเพื่อให้ได้สีย้อมที่สีอ่อนลง 
(ครั่งน้ าสอง) 

5) ใส่น้ าส้มสายชู เข้มข้น 5-7 % จ านวน 50 ซีซี ต่อน้ าย้อม 1 ลิตร  
6) น าน้ าครั่งที่ใส่น้ าส้มสายชู ไปใช้ย้อมเส้นไหม  
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4.3.3 อัตราส่วนผสม 
         ปริมาณไหม    
ส่วนผสม 

ไหม 1 
กิโลกรัม 

ไหม 2 
กิโลกรัม 

ไหม 3 
กิโลกรัม 

ไหม 4 
กิโลกรัม 

ไหม 5 
กิโลกรัม 

น้ าสีที่สกัดออกมา
จากครั่งดิบ  

30 ลิตร 
(ครั่งดิบ  
3 กก) 

60 ลิตร 
(ครั่งดิบ  
6 กก) 

90 ลิตร 
(ครั่งดิบ  
9 กก) 

120 ลิตร 
(ครั่งดิบ  
12 กก) 

150 ลิตร 
(ครั่งดิบ 
15 กก) 

น้ าส้มสายชู  150 ซีซี 300 ซีซี 450 ซีซี 600 ซีซี 750 ซีซี 

     
4.3.4 วิธีการย้อมสีจากครั่ง และการท ามอร์แดนทห์ลังย้อม 

1) ตวงน้ าสีตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในภาชนะสเตนเลส  
2) ตวงน้ าส้มสายชู ตามสัดส่วนที่ต้องการใส่ลงในน้ า (ข้อ 1) 
3) ใส่เส้นด้ายไหมที่ผ่านการลอกกาว และผ่านการปรับสภาพด้วยสารเพิ่ม

ประจุ ลงในภาชนะที่มีสารละลายสีย้อมผสมอยู่  และใช้มือกดเส้นไหมให้จมลงใน
สารละลายสีย้อม และท าการย้อมประมาณ 5 นาท ีจากนั้นน าเส้นไหมใส่ห่วง 

4)  เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นถึงเดือด โดยท าการย้อมที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 
30 นาที โดยในระหว่างการย้อมสีจะต้องท าให้เส้นไหมเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันเส้นด้ายไหมสีไม่สม่ าเสมอ 

7) น าเส้นไหม มาบิดหมาด  
8) เตรียมสารละลายสารส้ม โดยชั่งสารส้มมา 100 กรัม และน ามาละลาย

ในน้ าอุ่น 10 ลิตร (สารส้ม 10 กรัมต่อลิตร)  
9) น าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีในข้อ 7 ใส่ลงในสารละลายมอร์แดนท์ข้อ 8 
10)  แช่เส้นไหม ในสารละลายมอร์แดนท์เป็นเวลา 20 นาที   
11) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง  
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12) เตรียมสารเพื่อก าจัดสีส่วนเกินออก โดยการตวงน้ าใส่ภาชนะสเตนเลส 
ประมาณ 20-30 ลิตร จากนั้นใส่น้ ายาล้างจาน (เช่น ซันต์ไลท์ )  หรือน้ าสบู่ จ านวน 
20-30 ซีซี (1 กรัมต่อลิตร) และคนให้เข้ากัน  

13) น าเส้นไหม ที่ผ่านการย้อมสี ใส่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ เพื่อล้าง
ท าความสะอาดสีส่วนเกินออก และใช้เวลาในการท าความสะอาด 3-5 นาท ี

14) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง และน าไปบิดหมาด และกระตุก
ตามล าดับ 

15) น าไปตากแห้ง และจะได้เส้นไหมสีแดงที่ย้อมด้วยสจีากครั่ง ดังภาพที่ 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  เสน้ไหมย้อมด้วยสีย้อมจากครั่ง 
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4.4 การย้อมสเีสน้ไหมใหไ้ด้เฉดสีเหลืองโดยใช้สีย้อมจากเปลือกตน้มะพูด [9] 
เปลือกมะพูดได้มาจากต้นไม้ที่มีชื่อว่ามะพูด ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น เปลือกจะ

ค่อนข้างแข็ง ในการย้อมสีจะต้องลอกเปลือกของต้นมะพูดออกมาและน ามาสับ
ย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ และน ามาต้มสกัด และน าไปย้อมสีเส้นไหมจะให้สีเหลืองอ่อนๆ 
แต่เมื่อน าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสี ไปท าการมอร์แดนท์ด้วยสารส้มจะท าให้เส้น
ไหมมีสีเหลืองเข้ม ส าหรับขั้นตอนการย้อมสีจะมีรายละเอียดดังนี้   

 
4.4.1 วัสดุและสารเคมี  

1) เปลือกต้นมะพูด  
2) สารส้ม 
3) น้ า 
4) เส้นไหมที่ลอกกาวไหม และผ่านการแช่สารเพิ่มประจุ  
 

4.4.2 การสกัดสีจากเปลือกมะพูด 
1) น าเปลือกมะพูดมาชั่งปริมาณ 3 กิโลกรัม จากนั้นน ามาสับให้เป็นช้ิน

เล็ก และน าใส่ภาชนะสเตนเลส 
2) ตวงน้ า 30 ลิตร ลงในภาชนะสเตนเลส  (ข้อ 1)  
3) ท าการต้มให้เดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
4) ท าการกรองเปลือกมะพูด ผ่านผ้าขาวบาง 
5) เติมน้ าให้ครบ 30 ลิตร  
6) น าน้ าสีจากเปลือกมะพูดที่สกัดได้ไปใช้ย้อมเส้นไหม  
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4.4.3 อัตราส่วนผสม 
      ปริมาณไหม
ส่วนผสม 

ไหม  
1 กิโลกรัม 

ไหม  
2 กิโลกรัม 

ไหม  
3 กิโลกรัม 

ไหม  
4 กิโลกรัม 

ไหม  
5 กิโลกรัม 

 น้ าสีจาก 
เปลือกต้นมะพูด 
ที่สกัดออกมา  

30 ลิตร 
(เปลือกต้น
มะพูด 3 กก.) 

60 ลิตร 
(เปลือกต้น

มะพูด 6 กก. 

90 ลิตร 
(เปลือกต้น

มะพูด 9 กก. 

120 ลิตร
(เปลือกต้น

มะพูด 12 กก. 

150 ลิตร
(เปลือกต้น

มะพูด 15 กก.) 

 
4.4.4 วิธีการยอ้มสีจากเปลือกมะพูดและการท ามอร์แดนทห์ลังย้อม 

1) ตวงน้ าสีตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในภาชนะสเตนเลส 
2) ใส่เส้นด้ายไหมที่ผ่านการลอกกาว และลงสารเพิ่มประจุ ลงใน

ภาชนะที่มีสารละลายสีย้อมผสมอยู่  และใช้มือกดเส้นไหมให้จมลงในสารละลายสี
ย้อม และท าการย้อมประมาณ 5 นาที จากนั้นน าเส้นไหมใส่ห่วง 

3) เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นถึงเดือดโดยท าการย้อมที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 
30 นาที โดยในระหว่างการย้อมสีจะต้องท าให้เส้นไหมเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันเส้นด้ายไหมสีไม่สม่ าเสมอ 

4) น าเส้นไหมมาบิดหมาด  
5) เตรียมสารละลายสารส้ม โดยชั่งสารส้มมา 100 กรัม และน ามา

ละลายในน้ าอุ่น 10 ลิตร (สารส้ม 10 กรัมต่อลิตร)  
6) น าเส้นไหม ที่ผ่านการย้อมสีในข้อ 4) ใส่ลงในสารละลายมอร์แดนท์

ข้อ 5) 
7) แช่เส้นไหม ในสารละลายมอร์แดนท์เป็นเวลา 20 นาที   
8) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง และน าไปบิดหมาด และกระตุก

ตามล าดับ 
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9) เตรียมสาร เพื่อก าจัดสีส่วนเกินออก โดยการตวงน้ าใส่ภาชนะสเตน
เลส ประมาณ 20-30 ลิตร จากนั้นใส่น้ ายาล้างจาน (เช่น ซันต์ไลท์ จ านวน 20-
30 ซีซี (1 กรัมต่อลิตร) และคนให้เข้ากัน  

10) น าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีใส่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ เพื่อล้าง
ท าความสะอาดสีส่วนเกินออก 5-10 นาท ี

11) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง และน าไปบิดหมาด และกระตุก
ตามล าดับ 

12) น าไปตากแห้ง และจะได้เส้นไหมสีเหลืองที่ยอ้มด้วยเปลือกมะพูด 
ดังภาพที่ 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 เส้นไหมสีเหลืองที่ย้อมด้วยเปลือกมะพูด 
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4.5 การย้อมสเีสน้ไหมให้ให้ได้เฉดสเีหลือง หรือเฉดสีเทาด า โดยใชส้ียอ้มจากใบ
ยูคาลิปตสั [10-14] 

ใบยูคาลิปตัสเมื่อน ามาย้อมเส้นไหมจะให้เฉดสีเหลืองอ่อน แต่ถ้าน าเส้น
ไหมที่ผ่านการย้อมสีจากใบยูคาลิปตัสและน าไปแช่ในน้ าสนิมเหล็ก หรือสารละลาย
เฟอร์รัสซัลเฟต เส้นไหมจะเปลี่ยนสี เป็นสี เทาด า ซึ่ งกรรมวิธีการย้อมสีมี
รายละเอียดดังนี้  

4.5.1 วัสดุและสารเคมี  
1) เส้นไหมที่ลอกกาวไหม และผ่านการแช่สารเพ่ิมประจุ  
2) ใบยูคาลิปตัส 
3) สารส้ม 
4) น้ าสนิมเหล็ก หรือ เฟอร์รัสซัลเฟต 
5) น้ า 

 

4.5.2 การสกัดสีจากใบยูคาลิปตัส 
1) น าใบยูคาลิปตัสมาปริมาณ 3 กิโลกรัม น ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กและ

เทใส่ภาชนะสเตนเลส 
2) เติมน้ าใส่ไปประมาณ 30 ลิตร   
3) ท าการต้มให้เดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
4) ท าการกรองใบยูคาลิปตัสผ่านผ้าขาวบาง 
5) เติมน้ าให้ครบ 30 ลิตร  
6) น าน้ าสีจากใบยูคาลิปตัสที่สกัดได้ไปใช้ย้อมเส้นไหม  
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     4.5.3 อัตราส่วนของน้ าที่ใช้ย้อมจากใบยูคาลิปตัส 
       ปริมาณ
ไหม          
ส่วนผสม 

ไหม 1 
กิโลกรัม 

ไหม 2 
กิโลกรัม 

ไหม 3 
กิโลกรัม 

ไหม 4 
กิโลกรัม 

ไหม 5 
กิโลกรัม 

น้ าสีจากใบ              
ยูคาลิปตัส 

30 ลิตร 
(ใบยูคาฯ   
3 กก.) 

60 ลิตร 
(ใบยูคาฯ  
6 กก.) 

90 ลิตร 
(ใบยูคาฯ  
9 กก.) 

120 ลิตร 
(ใบยูคาฯ  
12 กก.) 

150 ลิตร 
(ใบยูคาฯ  

15 กก.) 

 
4.5.4 วิธีการยอ้มสีใบยูคาลิปตัสและการท ามอร์แดนท์หลังย้อม 

1) ตวงน้ าสีตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในภาชนะสเตนเลส 
2) ใส่เส้นด้ายไหมที่ผ่านการลอกกาว และเพิ่มประจุ ลงในภาชนะที่มี

สารละลายสีย้อมผสมอยู่  และใช้มือกดเส้นไหมให้จมลงในสารละลายสีย้อม และ
ท าการย้อมประมาณ 5 นาที จากนั้นน าเส้นไหมใส่ห่วงย้อม  

3) เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นถึงเดือดโดยท าการย้อมที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 30 

นาที โดยในระหว่างการย้อมสีจะต้องท าให้เส้นไหมเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อ

ป้องกันเส้นด้ายไหมสีไม่สม่ าเสมอ 

4) น าเส้นไหมมาบิดหมาด  
5) ถ้าต้องการให้ไหมมีสีเหลืองสว่าง (ภาพที่ 19) ให้ใช้สารส้มเป็นสารมอร์

แดนท์ ซึ่งเตรียมสารละลายสารส้ม โดยท าการชั่งสารส้มมา 100 กรัม และน ามา
ละลายในน้ าอุ่น 10 ลิตร (สารส้ม 10 กรัมต่อลิตร)  

6) ถ้าต้องการให้ไหมมีสีเทาด า (ภาพที่ 20) ให้ใช้เฟอร์รัสซัลเฟตเป็นสาร
มอร์แดนท์ ซึ่งเตรียมสารละลายเฟอร์รัสซัลเฟต โดยท าการช่ังสารส้มมา 100 กรัม 
และน ามาละลายในน้ าอุ่น 10 ลิตร (สารส้ม 10กรัมต่อลิตร) หรือจะใช้น้ าสนิม
เหล็กก็ได้ประมาณ 5 ลิตร 
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7) น าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีในข้อ 4) ใส่ลงในสารละลายมอร์แดนท์ข้อ 5 
หรือข้อ 6)  

8) แช่เส้นไหมในสารละลายมอร์แดนท์เป็นเวลา 20-30 นาที ส าหรับการท า
มอร์แดนท์ด้วยสารส้ม และ 40-60 นาทีส าหรับการท ามอร์แดนทด์้วยสนิมเหล็ก  

9) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง  
10) เตรียมสารเพื่อก าจัดสีส่วนเกินออก โดยการตวงน้ าใส่ภาชนะสเตนเลส 

ประมาณ 20-30 ลิตร จากนั้นใส่น้ ายาล้างจาน (เช่น ซันต์ไลท์ )  จ านวน 20-30 ซี
ซี และคนให้เข้ากัน  

11)  น าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีใส่ห่วง และใส่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ 
เพื่อล้างท าความสะอาดส ีส่วนเกินออก นาน 3 -5 นาที  

12) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง และน าไปบิดหมาด กระตุกและ
น าไปตากแห้ง 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 19 เส้นไหมสีเหลืองที่
ย้อมด้วยใบยูคาลิปตัส และ
มอร์แดนท์ด้วยสารส้ม 

ภาพที่ 20 เส้นไหมสีเทาด าที่ย้อมด้วยใบยูคา
ลิปตัส และมอร์แดนท์ด้วยสนิมเหล็ก 
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4.6 การย้อมสเีสน้ไหมให้ได้เฉดสีส้มโดยใชส้ีย้อมจากเมล็ดค าแสด   
เมล็ดค าแสด เป็นเมล็ดที่ได้จากต้นค าแสด หรือค าเงาะ หรือบักสะตี ผลจะ

คล้ายกับเงาะ ซึ่งเมื่อแก่จัดผลจะแตกออกมา และจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งมีสีเหลือง
ออกส้ม โดยในการน าเมล็ดค าแสดมาย้อมสีเส้นไหมจะให้สีส้ม กระบวนการย้อมสีมี
รายละเอียดดังนี้   

 
4.6.1 วัสดุและสารเคมี  

1) เส้นไหมที่ลอกกาวไหม และผ่านการแช่สารเพิ่มประจุ  
2)  เมล็ดค าแสด 
3)  สารส้ม 
4)  โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอช) 
5) น้ า 

 
4.6.2 การสกัดสีจากเมล็ดค าแสด 

1) น าเมล็ดค าแสดมาปริมาณ 200 กรัม และเทใส่ภาชนะสเตนเลส  
2) เติมน้ าใส่ไปประมาณครึ่งลิตร  
3) ท าการต้มให้เดือดเป็นเวลาครึ่งช่ัวโมง 
4) น าเมล็ดค าแสดที่ต้มแล้วมาต าในครกให้ละเอียด โดยขณะต าให้ใส่

โซเดียมคาร์บอเนต (โซแอช) ลงไปประมาณ 100 กรัม (ประมาณ 2 ช้อนกาแฟ) 
5) ใส่น้ าลงในเมล็ดค าแสดที่ต าเสร็จแล้วประมาณ 1 ลิตร หรือน าเมล็ด

ค าแสดที่ต าแล้วน ามาห่อใส่ผ้า  
6) น าไปต้มให้เดือดประมาณ 5 นาท ี
7) ท าการกรองเมล็ดค าแสดที่ต าละเอียด ผ่านผ้าขาวบาง  
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8) เติมน้ าให้ครบ 30 ลิตร  
9) น าน้ าสีจากเมล็ดค าแสดที่สกัดได้ไปใช้ย้อมเส้นไหม  

 

4.6.3 อัตราส่วนผสม 
    ปริมาณไหม 
ส่วนผสม  

1 
กิโลกรัม 

2 
กิโลกรัม 

3 
กิโลกรัม 

4 
กิโลกรัม 

5 
กิโลกรัม 

น้ าสีจากเมล็ด
ค าแสด 

30 ลิตร 
(เมล็ด
ค าแสด 
2 ขีด) 

60 ลิตร 
(เมล็ด
ค าแสด 
4 ขีด) 

90 ลิตร 
(เมล็ด
ค าแสด 
6 ขีด) 

120 ลิตร 
(เมล็ด
ค าแสด 
8 ขีด) 

150 ลิตร 
(เมล็ด
ค าแสด 
1 กก) 

โซเดียม
คาร์บอเนต 

2 ช้อนกาแฟ 4 ช้อน
กาแฟ 

6 ช้อน
กาแฟ 

8 ช้อน
กาแฟ 

10 ช้อน
กาแฟ 

  
4.6.4 วิธีการยอ้มสีจากเมล็ดค าแสดและการท ามอร์แดนทห์ลังย้อม 

1) ตวงน้ าสีตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในภาชนะสเตนเลส 
2) ใส่เส้นด้ายไหมที่ผ่านการลอกกาว และเพิ่มประจุ ลงในภาชนะที่มี

สารละลายสีย้อมผสมอยู่  และใช้มือกดเส้นไหมให้จมลงในสารละลายสีย้อม และ
ท าการย้อมประมาณ 5 นาที จากนั้นน าเส้นไหมใส่ห่วงย้อม  

3) เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นถึงเดือดโดยท าการย้อมที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 30 
นาที  

4) น าเส้นไหมมาบิดหมาด  
5) เตรียมสารละลายสารส้ม โดยชั่งสารส้มมา 100 กรัม และน ามาละลาย

ในน้ า 10 ลิตร (สารส้ม 10 กรัมต่อลิตร)  
6) น าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีในข้อ 4 ใส่ลงในสารละลายมอร์แดนท์ข้อ 5 
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7) แช่เส้นไหมในสารละลายมอร์แดน์เป็นเวลา 20 นาที   
8) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง  
9) เตรียมสารเพื่อก าจัดสีส่วนเกินออก โดยการตวงน้ าใส่ภาชนะสเตนเลส 

ประมาณ 20-30 ลิตร จากนั้นใส่น้ ายาล้างจาน (เช่น ซันต์ไลท์ ) 20-30 ซีซี (1 
กรัมต่อลิตร) และคนให้เข้ากัน  

10) น าเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีใส่ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ เพื่อล้างท า
ความสะอาดสีส่วนเกินออกนาน 3-5 นาที 

11) ล้างน้ าที่อุณหภูมิห้องหลายๆ ครั้ง และน าไปบิดหมาด และกระตุก
ตามล าดับ 

12) น าไปตากแห้ง และจะได้เส้นไหมสีส้ม (ภาพที่ 21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 เสน้ไหมสีส้มที่ยอ้มด้วย เมล็ดค าแสด 
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4.7 การย้อมสเีสน้ไหมให้ได้เฉดสีเขยีว 
           การย้อมสีเส้นไหมให้ได้เฉดสีเขียว จะเป็นการย้อมสีผสมระหว่างสีเหลือง 
ซึ่งได้จากเปลือกของต้นมะพูด หรือใบของยูคาลิปตัสสด และสีน้ าเงินซึ่งได้จากสี
ครามธรรมชาติ ซึ่งมีกระบวนการสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเส้นด้ายไหม ที่ผ่านการย้อมสี
เหลือง จากเปลือกมะพูด หรอืใบยู
คาลิปตัสสดน าแช่ลงในน้ าครามที่
ผสมกับน้ าเป็นเวลา 15-20 นาที 
และบีบให้น้ าสเีข้าไปในเส้นด้าย 

น าเส้นไหมที่ผา่นการย้อม
มาแช่ลงใน น้ าเปล่า เป็น
เวลา 15 – 20 นาที  

น าเส้นด้ายมาล้างน้ าเปล่า 
หลายๆ รอบ และ ล้างด้วย
ซันไลท ์จากนัน้น ามาล้าง
น้ าจนสะอาด  

ย้อมสีเหลืองจากเปลือก
มะพูด  ตามข้ อ  4 .4   
(การย้อมสีเส้นไหมด้วยสี
ย้ อ ม จ า ก เ ป ลื อ ก  ต้ น
มะพูด) หรือย้อมสีเหลือง
จากใบสดยูคาลิปตัส ตาม
ข้อ 4.5 

ตวงสีน้ าเงินจากน้ าย้อมที่ได้จากการ
เตรยีมสีครามธรรมชาติตามข้อ 4.2 าม
1 ส่วน และเตมิน้ าเปล่าอีก 3-5 ส่วน 
และผสมให้เขา้กัน  

น าเส้นด้ายมากระตุกและตาก
แห้ง เฉดสีที่ไดจ้ะมสีีเขียว 
(ภาพที่ 22)          
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ภาพที่ 22 เสน้ไหมสีเขียวทีย่้อมด้วยเปลือกต้นมะพูด ผสมกับสีครามจาก
ธรรมชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 เส้นไหมสีม่วงที่ยอ้มด้วย ครั่งผสมคราม 
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4.8 การย้อมสเีสน้ไหมให้ได้เฉดสีม่วง 
การย้อมสีเส้นไหมให้ได้เฉดสีม่วง จะเป็นการย้อมสีผสมระหว่างสีแดง ซึ่ง

ได้จากครั่ง และสีน้ าเงินซึ่งได้จากสีครามธรรมชาติ ซึ่งมีกระบวนการสรุปได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตวงสีน้ าเงินจากน้ าย้อมที่ได้จากการ
เตรียมสีครามธรรมชาติ ข้อ 4.2 มา 
1 ส่วน ผสมน้ าลงไปอีก 3-5 ส่วน  

ย้อมสีแดงจากครั้ง ตาม
ข้อ 3.4  (การย้อมสีเส้น
ไหมด้วยสีย้อมจากครั่ง) 
 

น าเส้นด้ายไหมที่ผ่านการย้อมสี
แดง จากครั่ง มาย้อมลงในน้ าคราม
ที่ผสมกับน้ าเป็นเวลา 15-20 นาที  

น าเส้นด้ายที่ผ่านการย้อม
มาแช่ลงใน น้ าเปล่า เป็น
เวลา 15 – 20 นาที  

น าเส้นด้ายมาล้างน้ าเปล่า 
หลายๆ รอบ และ ล้าง
ด้วยซันไลท์ และน ามา
ล้างด้วยน้ าจนกว่าจะ
สะอาด 

น าเส้นด้ายมากระตุกและตาก
แห้ง เฉดสีที่ไดจ้ะมีสีม่วง               
(ภาพที่ 23) 
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4.9 การย้อมสเีสน้ไหม ให้ไดเ้ฉดสีด า 
 

การย้อมสีเส้นไหม หรือฝ้ายให้ได้เฉดสีด า จะเป็นการย้อมสีครามจาก
ธรรมชาติก่อน จากนั้นน ามาย้อมด้วยสีเหลืองจากใบยูคาลิปตัส และน ามาแช่สาร
มอร์แดนท์ที่เป็นสนิม โดยมีกระบวนการสรุปได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ามาย้อมด้วยสีจากใบยูคาลปิตัส ข้อ 
4.5 จากนั้นน าเส้นไหมมาท าการมอร์
แดนท์หลังการย้อมโดยจุ่มเส้นไหมลง
ในน้ าสนิมเหลก็ หรือสารละลายเฟอร์
รัสซัลเฟต ที่ความเข้มข้น 10 กรัมต่อ
ลิตร  และแช่ทิง้ไว้ 12-24 ชั่วโมง 

ย้อมสีน้ าเงินจากคราม
ธรรมชาติ ข้อ 4.2 (การ
ย้อมสีเส้นไหม ด้วยสี
ย้อมจากสีคราม
ธรรมชาติ) 
 

น าเส้นไหมมาล้างน้ าเปล่า 
หลายๆ รอบ และ ล้าง
ด้วยซันไลท์ และน ามาล้าง
ด้วยน้ าจนกว่าจะสะอาด 

น าเส้นด้ายมากระตุก
และตากแห้ง   
เฉดสีที่ได้จะมสีีด า (ภาพ
ที่ 24) 
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ภาพที่ 24 เส้นไหมสีด าที่ย้อมด้วยคราม และใบยูคาลิปตสั โดยใชส้ารมอแดนท์
สนิมเหล็ก 
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บทที่ 5 
การออกแบบลายทอ และการทอผ้าไหม 

 
การทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกัน 

ก่อนการทอผ้าจะต้องน าเส้นไหมไปขึ้นอักเพื่อท าเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง การ
ท าเส้นด้ายยืนนั้นจะต้องน าไหมไปเข้ากระดานม้วนเส้นยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
เพื่อประมาณความยาวของผ้าที่ต้องการทอ ส่วนการท าเส้นด้ายพุ่งนั้นจะน าเส้น
ไหมจากอักไปกรอเข้าด้วยไน ใส่หลอดไม้ที่เตรียมไว้ แล้วน าหลอดนั้นไปใส่กระสวย 
การท าเส้นพุ่งนั้นผู้ทอสามารถท าไหมควบได้ด้วยการน าเส้นไหมที่มีสีต่างกันมาเข้า
ไว้ในเส้นเดียวกัน ซึ่งคล้ายกับการตีเกลียวเส้นด้าย  
 การทอผ้านั้นจะน าเส้นไหมที่ท าเป็นเส้นด้ายยืนเข้าฟืมตามขนาดของฟืมที่
ผู้ทอต้องการ เช่น ฟืม 28 30 36 40 และ 42 โดยที่ขนาดของฟืมจะเกี่ยวข้องกับ
หน้ากว้างของผ้า เช่น ฟืม 28 จะมีความกว้างของฟืมน้อยกว่าฟืม 42  

ส าหรับการทอผ้าไหมสามารถแบ่งประเภท ของผ้าที่ทอออกมาเป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ [15] ได้แก่  

(1) ผ้าพื้น จะทอโดยใช้ไหมเส้นพุ่งเพียงเส้นเดียว และไหมเส้นยืนก็เป็นสี
เดียวเท่านั้น เช่นไหมเส้นพุ่งเป็นสีเขียว ไหมเส้นยืนเป็นสีเหลือง จะได้ผ้าไหมที่เป็น 
สีขี้ม้า  

(2) ผ้าลายตาหมากรุก หรือลายผ้าขาวม้า จะใช้ไหมยืนหลายสีสลับกัน 
เช่น แดง น้ าเงิน ขาว และไหมเส้นพุ่งก็จะเป็นสีเหมือนกัน และก็น ามาทอเป็นลาย
ตารางหมากรุกตามที่ต้องการ  
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(3) ผ้าลายมัดหมี่ จะใช้ไหมเส้นยืนเพียงสีเดียวเท่านั้น แต่จะใช้ไหมเส้นพุ่ง
หลายสีและมีลวดลายมากมาย ตามที่ผู้ทอได้มัดไว้ การสร้างลวดลายบนพื้นผ้าซึ่ง
เป็นผ้ามัดหมี่ที่มีลายนูน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจ านวนของตะกอ ซึ่งจะต้องใช้ตะกอ
มากกว่า 2 ตะกอขึ้นไปจึงจะท าให้ผ้านั้นเกิดลายนูนได้ เช่น ผ้าโฮล จะใช้ 3 ตะกอ 
แต่ผ้าไหมทั่วๆ ไปที่พบจะใช้เพียง 2 ตะกอ เท่านั้น  

 
5.1 ความรูเ้กีย่วกับเครื่องมือและอุปกรณก์ารทอผ้า [16] 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับปฏิบัติงานทอผ้ามีหลายอย่าง นับตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดเตรียมเส้นด้ายยืน และเส้นด้ายพุ่ง การผูกโยงเข้ากับกี่ทอผ้า และ
ขั้นตอนการทอ ส าหรับอุปกรณ์เตรียมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ที่ส าคัญมีดังน้ี 
 
(1) ไน (เผี่ยน หรือ ระหัด หรอื หลา)   

โดยลักษณะทั่วไปของไน คือ ด้านขวาเป็นวงล้อยึดติดกับหลัก 2 หลัก มีที่
ส าหรับจับให้กงล้อหมุน เรียกว่า “แขนไน” จากหลักนี้มีไม้ท าเป็นคานออกไปทาง
ทิศทางด้านซ้ายมือประมาณ 80-100 เซนติเมตร มีไม้เล็ก ๆ ติดอยู่ที่ปลายไม้
เรียกว่า “หัวไน” ที่หัวมีเหล็กปลายแหลมยาวประมาณ 6 นิ้ว เรียกว่า “เหล็กไน” 
ระหว่างไนกับวงล้อจะมีเชือกคล้องเมื่อหมุนวงล้อเหล็กไนจะหมุนด้วย (รายละเอียด
ดังภาพที่ 25) อุปกรณ์นี้ท าหน้าที่ส าหรับปั่นเส้นไหมให้เป็นเกลียวแน่น หรือปั่น
ควบเส้นไหมตั้งแต่สองเส้นหรือสองสี รวมทั้งใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น ระวิง หรือ
อัก เพื่อเปลี่ยนถ่ายเส้นไหมจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง 

 
(2) ระวิง (หรือ ดอกวิง)  
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เป็นเครื่องมือที่ท าจากไม้ไผ่เหลาให้แบนจ านวน 4 ชิ้น ไขว้กันเป็นรูป
กากบาท หัวท้ายแต่ละด้านเจาะรูสอดติดอยู่กับไม้ไผ่แกนกลาง ส่วนปลายของไม้ไผ่
ทั้ง 4 ชิ้น บากไว้เป็นรอยเพื่อใช้มัดเชือกโยงไขว้ไปยังด้านตรงข้าม ตรงกลางของ
เชือกมีไว้ส าหรับสวมเส้นด้าย ระวิงเป็นเครื่องมือส าหรับใส่ขดด้ายหรือไจด้ายที่จะ
กรอ หรือเปลี่ยนถ่ายไปยังเครื่องมืออื่น (รายละเอียดดังภาพที่ 26)   

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 ไน (หรือ เผี่ยน, ระหัด, หลา)   
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ระวิง (หรือ ดอกวิง) 
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(3) อัก (กวัก หรือ บ่ากวัก) 
ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง อาจจะท า 4 ขา 6 ขา หรือ 8 ขา ก็ได้ รูปทรงเป็น

กระบอก บางแห่งสานด้วยไม่ไผ่ มีรูตรงกลางเพื่อสอดกับไม้คอนอัก ส าหรับกวัก
ไหมออกจากกง อักเป็นเครื่องมือพักเส้นด้ายหรือไหม ก่อนการกรอเข้าหลอด 
(รายละเอียดดังภาพที่ 27) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 อัก (หรือ กวัก, บ่ากวัก) 

 
(4) หลอดใหญ ่ 

หลอดใหญ่ใช้ส าหรับการจัดเตรียมเส้นด้ายยืนเพื่อใช้ในการทอผ้าด้วยกี่
พื้นบ้านโดยทั่วไป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ้ว ท าจากกระบอกไม้ไผ่ 
หรือท่อพีวีซี ส่วนหลอดใหญ่ส าหรับจัดเตรียมเส้นด้ายยืน เพื่อใช้ในการทอด้วยกี่
กระตุก ท าด้วยท่อพลาสติกหรือไม้ไผ่รวกและมีขนาดเล็กกว่า หลอดใหญ่ถูกใช้เป็น
หลอดส าหรับกรอเก็บเส้นด้ายไว้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการค้นหูก หรือจัดเตรียม
เส้นด้ายยืนส าหรับก่ีกระตุก (รายละเอียดดังภาพที่ 28)   
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ภาพที่ 28 หลอดใหญ ่ ภาพที่ 29 หลอดเล็ก (หรือ ลูกเรียด, 
หลอดพุ่ง) 

 
(5) หลอดเล็ก (ลูกเรียด หรือ หลอดพุ่ง) 

แต่ดั้งเดิม ในการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน หลอดเล็กเป็นอุปกรณ์ที่ท าจากไม้ไผ่
ก้าน หรือทางต้นสาบเสือซึ่งมีรูกลวงอยู่ภายใน โดยการน าไม้ไผ่ หรือต้นสาบเสือมา
ตัดให้มีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร หรือกะขนาดให้เล็กกว่าช่องรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าในกระสวย ต่อเมื่อมีการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิดขึ้นนึ้ จึงได้ประดิษฐ์
หลอดเล็ก ด้วยพลาสติกหรือสังกะสี หลอดเล็กท าหน้าที่ส าหรับบรรจุเส้นด้ายพุ่ง 
(รายละเอียดดังภาพที่ 29)   
 
(6) หลักค้น (ท่อนไม ้หรือ หลักไม้) 

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 5-8 เมตร ที่
หัวหลักค้นมีหลักเรียงต่อกันสูงประมาณ 6 นิ้ว จ านวนประมาณ 20 หลกัอยู่ทั้งสอง
ด้าน หลักค้นท าหน้าที่ส าหรับเป็นหลักเพื่อคัดแยกเส้นด้ายยืน 
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(7) ราวต้ังหลอด (หรือ รางคน้) 
ราวตั้งหลอดค้นเส้นด้ายยืนแบบดั้งเดิม ใช้ส าหรับการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน 

ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นรางไม้รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ยาวประมาณ 139 – 255 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 25 - 28 เซนติเมตร แกนของรางค้นแต่ละแกนใส่หลอด
ค้นได้ 2 หลอด ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงลักษณะไปบ้างแต่หลักการใช้งาน
ยังคงเดิม หน้าที่ของรางค้น คือ เป็นอุปกรณ์ส าหรับใส่หลอดค้นด้ายเมื่อต้องการค้น
เส้นด้ายยืน 

 
(8) ฟืม (ฟันหว ีหรือ ทะเม็ง)  

เป็นเครื่องมือทอผ้าที่มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยส่วน
ฟันฟืม และกรอบฟืมมีขนาดกว้างประมาณ 14 – 16 เซนติเมตร ยาวประมาณ 90 
– 105 เซนติเมตร ฟันฟืมมีลักษณะเป็นซี่ท าด้วยไม้ไผ่เหลาให้บางที่สุด มีความ
กว้างประมาณครึ่งเซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร น ามาร้อยเชือกตรึงติด
เรียงเป็นแถว ปัจจุบันนิยมท าซี่ฟืมด้วยเหล็กหรือทองเหลือง ส่วนกรอบฟืมท าด้วย
ไม้เนื้อแข็ง ตีเป็นกรอบล้อมส่วนฟันฟืม ประกอบด้วยไม้ ๒ ชิ้นที่มีความยาวเท่ากัน 
ไม้ด้านบนมีขนาดกว้างกว่าไม้ด้านล่าง ไม้ทั้ง 2 ชิ้นเจาะรูทางด้านปลายทั้งสองข้าง
ไว้ส าหรับสอดไม้ยึดไว้ ฟืม ท าหน้าที่ใช้เป็นช่องส าหรับสอดเส้นด้ายยืนเข้าไป และ
กระทบเส้นด้ายพุ่งให้ชิดกันแน่นกับเส้นด้ายยืนเป็นผืนผ้า (รายละเอียดดังภาพที่ 
30)   

 
(9) ไม้ร้อยฟันหวี (หรือ ไม้สอด)  

ไม้ร้อยฟันหวีท าด้วยโลหะ พลาสติก หรือไม้ไผ่เหลาบางและแบน ส่วน
ปลายท าเป็นตะขอหรือเงี่ยงส าหรับเกี่ยวเส้นไหม ในกรณีท าด้วยโลหะต้องมีด้าม
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เพื่อให้จับถนัด ไม้ร้อยฟันหวีเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวเส้นไหมยืนเข้าฟันฟืม 
(รายละเอียดดังภาพที่ 31)  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 30 ฟืม (หรือ ฟันหว,ี ทะเม็ง) ภาพที่ 31 การร้อยฟันหวี 
 
(10) ม้าก็อปปี ้(หรือ ม้าอัดเส้นด้าย)  

ม้าก็อปปี้ มีลักษณะเป็นม้า ท าด้วยไม้ ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับอัด
หรือกดเส้นด้ายไว้ไม่ให้เลื่อนออกเองได้ ม้าก็อปปี้ ถูกน ามาใช้ในขณะหวีเส้นด้าย 
ใช้ส าหรับอัดหรือกดเส้นด้ายไว้ไม่ให้เลื่อนออกเองได้ และม้วนเส้นด้ายเข้าเพลา
หรือแกนเส้นด้ายยืนไปเรื่อย  ๆ และจึงกดทับเส้นด้ายใหม่แล้วหวีไปเรื่อย  ๆ 
(รายละเอียดดังภาพที่ 32) 

 
(11) แกนม้วนเส้นด้ายยืน (กระดานม้วน หรือ ไม้ม้วน)  

แกนม้วนเส้นด้ายยืน มีลักษณะเป็นแผ่นไม้กระดาน หรือเป็นเหล็กรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวมากกว่าหน้ากว้างของกี่ทอผ้าเล็กน้อย มีหน้าที่ใช้ม้วน
พันเส้นด้ายยืนเก็บไว้เพื่อความเป็นระเบียบ (รายละเอียดดังภาพที่ 33) 
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ภาพที่ 32 ม้าก็อปปี ้[ที่มา: 16] ภาพที่ 33 แกนม้วนเส้นด้ายยืน   
 
(12) ลกูตุ้ม  

เป็นเครื่องมือที่ท ามาจากไม้เหลาให้มีรูปร่างกลมรี เจาะรูตรงกลาง ลูกตุ้ม
จะท าหน้าที่ใช้ดึงกระดานม้วนเส้นด้ายยืนบนกี่ทอผ้า เพื่อให้เส้นด้ายยืนตึง 
  
(13) ไม้แยกเส้นด้ายยืน (ไม้ไขว ้หรือ ไม้สอด หรือ ไม้คะนัด)  

มีลักษณะเป็นไม้ไผ่เหลาแบน ๆ ยาวกว่าความกว้างของหน้าผ้าที่ต้องการ
ทอเล็กน้อย ท าหน้าที่ใช้สอดหรือขัดเส้นด้ายยืนแยกระหว่างเส้นขึ้นและเส้นลง เพื่อ
จัดระเบียบและแยกเส้นไหมไม่ให้พันกัน (รายละเอียดดังภาพที่ 34) 

 
(14) แปรงหวีเส้นด้าย 

เป็นเครื่องมือส าหรับหวีเส้นด้ายยืน ท าจากใยของก้านตาลหรือทางโตนด 
ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นแข็งๆ 
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น ามาถักเรียงต่อกันเป็นแผงแล้วใช้ไม้ไผ่และเชือกมัดประกบด้านบนส าหรับเป็นสัน
แปรง แปรงหวีเส้นด้ายท าหน้าที่ หวีเส้นด้ายยืนที่ขึงบนกี่ทอผ้า เพื่อจัดระเบียบ
เส้นด้ายยืนไม่ให้พันกัน มักใช้น้ ามันก๊าดผสมกับเทียนไขทาแปรงเพื่อให้หวีได้ลื่น 
และช่วยเคลือบเส้นด้ายยืนให้เรียบไม่เป็นขน (รายละเอียดดังภาพที่ 35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 34 ไมแ้ยกเส้นด้ายยืน  ภาพที่ 35 แปรงหวีเส้นด้าย 
 
(15) ไม้เก็บตะกอ (ไม้ตะกอ หรือ ไม้ลูกเขา) 

ท าด้วยไม้เหลาให้มีรูปร่างกลม ยาวประมาณ 127 เซนติเมตร ท าหน้าที่
ส าหรับผูกเชือกตะกอ (รายละเอียดดังภาพที่ 36) 

 
(16) ไม้เรียว (ไม้ก่อตะกอ หรือ ไม้ก่อเขา)  

ท าด้วยไม้แบน ๆ ขนาดยาวประมาณ 90 เซนติเมตร กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
หนาประมาณ 0.7 เซนติเมตร ท าหน้าที่เป็นไม้แบบส าหรับใช้ผูกเชือกตะกอ เพื่อให้
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เส้นเชือกตะกอที่ร้อยควบเส้นด้ายยืนแต่ละเส้นมีระยะเท่ากัน (รายละเอียดดังภาพ
ที่ 37) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 36 ไม้เก็บตะกอ และไม้หาบหูก ภาพที่ 37 ไม้เรียว [ที่มา: 16] 
 
 (17) ไม้หาบหกู (ไม้หาบ หรอื ไม้ค้างเขา)  

 ท าด้วยไม้จริงหรือไม้ไผ่ พาดไว้ด้านบนของกี่ทอผ้า ท าหน้าที่ใช้แบก
น้ าหนักของฟืมและตะกอ โดยผูกเชือกตะกอและเชือกฟืมห้อยคล้องไว้กับไม้หาบ 
(รายละเอียดดังภาพที่ 36) 

 
(18) รอก (หรอื เยิ้งย่าง) 

มีทั้งชนิดที่มีรูปร่างเหมือนรอกโดยทั่วไป คือ ประกอบด้วยลูกล้อเสียบ
แกนให้หมุนได้อยู่ตรงกลาง ประกบด้วยแผ่นไม้ซึ่งมีทั้งแบบเรียบ ๆ  ธรรมดา และ
สลักเป็นรูปร่างต่าง ๆ ด้านบน มีพื้นที่ส าหรับเจาะรูไว้แขวนใช้งาน และชนิดที่ท า
ด้วยไม้ท่อนกลมมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ผูกเชือกแขวนตรงกลาง ตรง
ปลายทั้งสองข้างไว้ผูกเชือกแขวนตะกอ มีหลักการท างานเหมือนคานกระดก ใน
บางท้องถิ่นไม่นิยมใช้รอก แต่จะโยงเชือกตะกอไว้กับกระบอกไมไผ่ ซึ่งวางไว้บน

ไม้เกบ็ตะกอ

ไม้หาบหกู 
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หลังคาหูก เมื่อเหยียบไม้เหยียบให้ดึงตะกอท่อนไม้ไผ่ ดังกล่าวก็จะกลิ้งไปมา  รอก
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถดึงตะกอขึ้นลงได้ 
 
(19) ไม้เหยียบ 

ท าจากล าไม้ไผ่หรือไม้จริง มีขนาดยาวประมาณ 1 เมตร ไม้เหยียบมีหน้าที่ 
ใช้เหยียบเพื่อดึงตะกอลงหรือยกตะกอขึ้น (รายละเอียดดังภาพที่ 38) 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 38 ไม้เหยียบ  ภาพที่ 39 กระสวย (หรือ ลูกสวย) 
 
(20) กระสวย (หรือ ลูกสวย)  

โดยทั่วไปกระสวยมีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ท าด้วยพลาสติก 
หรือไม้ที่มีน้ าหนัก เช่น ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ เป็นต้น ส่วนหัวและส่วนท้าย
ของกระสวยมีรูปร่างเรียวมนคล้ายเรือ ปลายทั้งสองข้างงอนเชิดเล็กน้อย ตรงกลาง
ป่องและเจาะเป็นช่องส าหรับใส่หลอดเส้นด้ายพุ่ง กระสวยเป็นอุปกรณ์น าส่ง
เส้นด้ายพุ่ง ในขณะที่ทอ กระสวยจะพุ่งสลับซ้ายขวาไปมา เพื่อสอดเส้นด้ายพุ่งให้
สอดขัดเส้นด้ายยืน สลับกับการกระทบฟืม เพื่อให้เส้นด้ายเรียงเข้าด้วยกันแน่นและ
เป็นระเบียบ (รายละเอียดดังภาพที่ 39) 
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(21) ผัง (ไม้ผัง หรือ ไม้จันทนั หรือ คันธน)ู 
ท าจากไม้ไผ่ผ่าซีกและเหลาให้มนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1 

เซนติเมตร และต้องมีความยาวมากกว่าหน้าผ้าเล็กน้อย ตอนปลายทั้งสองด้าน
เหลาให้แหลมหรือติดเข็มไว้ ตรงกลางของไม้ผังจะมีเชือกมัดไว้เพื่อใช้เข็มกลัดไม้ผัง
กับผ้าไว้ตรงกลางให้ตัวไม้ผังกระชับ ส่วนปลายแหลมของไม้ผังทั้งสองด้านเสียบติด
กับขอบผ้า ไม้ผังใช้ประโยชน์เพื่อค้ าความกว้างของหน้าผ้าให้พอดีกับฟืม ท าให้หน้า
ผ้าบริเวณที่ก าลังทออยู่ให้ตึงเวลาทอผ้าหน้าผ้าจะได้ไม่ห่อเข้า  

 
(22) หลักค้นหมี่ 

ท าเป็นแท่น รูปใบโพธ์ิ ปักหลักไม่ทรงกลม มี 2 ชิน้ ซ้ายขวา เจาะรูส าหรับ
เสียบไม้สลักเลื่อนเข้าออกได้ตามความต้องการ ด้านบนมีไม้ค้ าไม่ให้เลื่อนเข้าหากัน
ขณะใช้งาน ปัจจุบันหลักค้นหมี่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ภาพที่ 40  
หลักค้นหมี่ใช้ส าหรับค านวณเส้นด้ายพุ่ง แยกเป็นเปลาะ (ล า) ก่อนมัดย้อม  

 
(23) โฮง (โรง) มัดหมี่ (หรือ หลักมัดหมี,่ ม้ามัดหมี่) 
  เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยท่อนไม้ 4 ท่อน ตียึดกันเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า 
ใช้ประกอบกับท่อนเหล็ก 2 ท่อน สอดดึงเส้นด้ายให้เรียงเส้นตึง เพื่อความสะดวก
ในการนับเส้นด้ายที่ต้องการจะมัด โฮงมัดหมี่ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ขึงเส้นด้ายเพื่อ
มัดหมี่ หรือมัดเส้นไหมตามลวดลายที่คิดค านวณไว้ (รายละเอียดดังภาพที่ 41) 
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ภาพที่ 40 หลักค้นหมี่  ภาพที่ 41 โฮงมัดหมี ่
 
(24) ไม้คะนัด (หรือ ไม้ดาบ, ไม้นัดลาย, ไม้คะนัดแบน)  

ท ามาจากไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะแบน ปลายด้านหนึ่งมนเล็กน้อย ไม้คะนัด 
เป็นไม้ที่สอดเข้าไประหว่างเส้นด้ายยืนเมื่อยกตะกอลายขึ้น เพื่อท าให้เกิดช่องว่าง 
ส าหรับพุ่งกระสวยเส้นด้ายพุ่งพิเศษ (รายละเอียดดังภาพที่ 42) 
 
(25) ขนเม่นหรือไม้ปลายแหลม 

เป็นขนของตัวเม่น มีลักษณะเป็นก้านแข็ง ปลายแหลม ใช้ส าหรับจก ล้วง 
หรือควัก เส้นด้ายยืนให้เชิดขึ้น เพื่อสอดเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ เพื่อสร้างลวดลาย
ในการทอผ้าจก (รายละเอียดดังภาพที่ 43) 
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ภาพที่ 42 ไม้คะนัด  ภาพที่ 43 ขนเม่นหรือไม้ปลายแหลม 
[ที่มา: 16] 

 
5.2 การเตรียมและการจัดเส้นด้ายยืน 
 
5.2.1 การค านวณเส้นด้ายยืน [16]  

วัตถุประสงค์ของการค านวณเส้นด้ายยืน ก็เพื่อให้ทราบปริมาณเส้นด้าย
ยืนที่ต้องการใช้ในการทออย่างถูกต้องหรือใกล้เคียง นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึง
ต้นทุนของเส้นด้ายยืนต่อผ้า 1 หลา ได้อีกด้วย การค านวณหาน้ าหนักเส้นด้ายยืน 
(เส้นด้ายปั่น) ใช้สูตรดังนี ้
 

น้ าหนักของเส้นด้ายยืนต่อหลา = 
จ านวนเส้นด้ายยืนทัง้หมด 𝑥 [1+(% การหดตัวของเส้นด้ายยืน/100)] 

เบอร์ของเสน้ด้ายยืน 𝑥 840
 

 

ตัวอย่าง ต้องการทอผ้าไหมหน้าผ้ากว้าง 41 นิ้ว ใช้เส้นด้ายยืนเบอร์ 40/2 จ านวน
เส้นด้ายยืน 60 เส้น/นิ้ว ใช้ด้ายพุ่งเบอร์ 20 จ านวนเส้นด้ายพุ่ง 50 เส้น/นิ้ว 
เส้นด้ายริมผ้าข้างละ 24 เส้น (2 ข้าง= 48 เส้น) ต้องการทราบน้ าหนักด้ายยืน/หลา 
โดยสมมุติว่า มีการหดตัวของเส้นด้ายยืน 5 % 
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น้ าหนักของเส้นด้ายยืนต่อหลา = 
[(60 𝑥 41)+48] 𝑥 [1+(5/100)] 

20 𝑥 840
 

 

น้ าหนักของเส้นด้ายยืนต่อหลา = 
2,633.4 

16,800
  = 0.157 ปอนด์   

 

น้ าหนักของเส้นด้ายยืนต่อหลา = 0.157 ปอนด์  หรือ [(0.157x1,000) /2.2] = 71.36 กรัม 
 

5.2.2 การลงแป้ง 
การลงแป้งเส้นด้ายยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดของเส้นด้ายยืน

ในขณะทอผ้า เพราะการลงแป้งที่เหมาะสม จะช่วยลดการเกิดขน เพิ่มความ
แข็งแรง และเพิ่มความลื่นให้กับเส้นด้าย ท าให้ขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนง่ายและ
ทอเบาแรงขึ้น เพราะในน้ าแป้งได้เติมสารหล่อลื่นลงไปด้วย ท าให้เส้นด้ายยืนทนต่อ
แรงเสียดสีจากรูตะกอและฟันหวี และทนต่อแรงดึงของการเปิดตะกอและการ
กระทบฟันหวีในขณะทอผ้า เป็นต้น เป็นผลให้ผ้ามีคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ทอดีขึ้น 
 

5.2.3 การกรอเส้นด้ายยืน 
การกรอเส้นด้ายยืน หมายถึง การม้วนเส้นด้ายยืนเข้าหลอดเพื่อเตรียมไว้

ใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายเส้นด้ายที่อยู่ในรูปแบบของเข็ดหรือไจ มาเป็นการ
พันเข้าหลอด เพื่อสะดวกในการน าไปใช้ในขั้นตอนเดินด้ายต่อไป ซึ่งโดยปกติ
เส้นด้ายที่ใช้ในการทอผ้าด้วยกี่ทอมือมีลักษณะเป็นเข็ดหรือไจ  (hank or skein) 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สะดวกส าหรับการที่จะน าไปใช้ในการเตรียมเส้นด้ายยืนใน
ขั้นตอนต่อไป  อุปกรณ์ที่นิยมใช้ส าหรับกรอเส้นยืนเข้าหลอด มีดังน้ี คือ 

 

1) ไนกรอด้ายพร้อมแกนกรอหลอด 
2) ระวิงพร้อมขาตั้ง 
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3) หลอดด้ายยืน 
การกรอเส้นด้ายยืนท าโดยสวมไจเส้นด้ายเข้ากับระวิง แล้วจึงเปลี่ยนถ่าย

เส้นด้ายเข้าหลอดโดยใช้หลอดสวมเข้ากับเหล็กไน เมื่อหมุนวงล้อไน เหล็กไนก็จะ
หมุนหลอดให้ดึงเส้นด้ายจากระวิงพันเข้าหลอดการกรอเส้นด้ายยืนเข้าหลอด          
มีลักษณะพิเศษตรงที่ ต้องกรอเส้นด้ายตรงหัวท้ายหลอดก่อน โดยเว้นหัวท้าย
หลอดไว้ด้านละประมาณครึ่งนิ้ว แล้วจึงกรอเติมตรงกลางให้เต็ม หลอดด้ายต้องมี
รูปร่างลักษณะลาดเอียงอย่างเหมะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นด้ายหลุดลุ่ยออกจาก
หลอดได้ง่ายก่อนน าไปใช้งาน หรือหลุดลุ่ยขณะท าการเดินด้าย เพราะหลอดจะต้อง
อยู่ในแนวตั้งตลอดเวลาบนราวตั้งหลอดของม้าเดินด้าย จ านวนหลอดด้ายต้อง
เพียงพอกับการเดินด้ายเสมอ ในเชิงพาณิชย์นิยมกรอด้ายยืนด้วยเครื่อง 

 
5.2.4 การเดินด้าย 

การเดินด้าย คอื การจัดเรียงเส้นด้ายให้เข้ารูปโครงของผืนผ้าตามแนวด้าย
ยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ก าหนดความยาวของเส้นด้ายยืนที่ต้องการทอ 
2) ก าหนดจ านวนเส้นด้ายยืนทั้งหมดในหน้าผ้า 
3) จัดเส้นด้ายยืนให้เรียงกันเป็นระเบียบตามรูปโครงของผ้า 
4) ก าหนดสีเส้นด้ายยืน เช่น สีพื้น สลับเป็นคิ้วหรือเป็นลายทาง (stripes) 

หรือสลับสีด้ายยืนเส้นต่อเส้น ก็สามารถก าหนดได้ตามต้องการจากการเดินด้าย 
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับเดินด้าย คือ 
1) ราวส าหรับตั้งหลอดด้าย 
2) แคร่เดินด้าย 
3) ไม้จูงด้าย 
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4) เชือกคั่นจ านวนเที่ยว 
5) ไม้เรียว 
6) ภาชนะส าหรับใส่ด้ายยืนทีเ่ดินเสร็จแล้ว 
วิธีเดินด้าย คือ น าเส้นด้ายที่กรอเข้าหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และมี

ปริมาณเพียงพอส าหรับการเดินด้ายมาใส่ไว้ในราวตั้งหลอด ดึงด้ายทุกเส้นออกจาก
หลอดผูกไว้ที่หลัก (ภาพที่ 44) เริ่มต้นจูงเส้นด้ายด้วยไม้จูงด้ายน าไปพันกับหลักไป
มาทั้งสองด้านจนครบความยาวตามต้องการ ก่อนถึงหลักคะนัดซึ่งเป็นหลักสุดท้าย 
จะต้องจับเส้นด้ายไขว้เข้ากับนิ้วหัวแม่มือ เรียกว่าจับคะนัด ส าหรับเที่ยวแรกต้อง
จับเส้นด้ายคู่ส าหรับริมผ้าก่อน แล้วจึงจับคะนัดธรรมดาจนครบทุกเส้น แล้วใช้ไม้จูง
ด้ายสอดแทนหัวแม่มือพร้อมกับจัดเส้นด้ายให้เรียงกันเรียบร้อยดี และจูงด้ายต่อไป
จนถึงหลักคะนัด ถ่ายเส้นด้ายจากไม้จูงด้ายโดยสวมเส้นด้ายที่ไขว้กันอย่างดีแล้ว
เข้ากับหลักคะนัด พร้อมกับใช้เชือกที่เตรียมคั่นเที่ยวที่หนึ่งไว้  จากนั้นจูงด้าย
กลับมาตามเส้นทางเดิม จนมาบรรจบที่หลักเริ่มต้น เรียกว่าเดินด้ายครบ 1 เที่ยว 
การเดินด้ายตามวิธีน้ี ด้าย 1 หลอดจะไดเ้ส้นยืน 2 เส้น (1 ช่องฟันหวี ) เพราะใช้วิธี
เดินไป-กลับเส้นด้ายจึงทบเป็นเส้นคู่ ส่วนการเดินด้ายเที่ยวสุดท้ายเมื่อจับคะนัด
แบบธรรมดาแล้ว ให้เหลือเส้นด้ายส าหรับจับริมผ้าเหมือนกับเที่ยวแรก แต่จับที
หลังสุด เมื่อเดินด้ายครบจะได้เส้นด้ายที่เป็นส่วนของเส้นด้ายกลางผืนผ้า และได้
เส้นด้ายริมผ้าอยู่ทั้งสองข้าง การเดินด้ายต้องมีการค านวณเพื่อให้ทราบว่าต้องเดิน
ด้ายจ านวนกี่เที่ยว จึงจะได้จ านวนเส้นด้ายครบตามความกว้างของหน้าผ้า ส าหรับ
การเดินด้ายสีเดียวใช้สูตรดังนี้ คือ 

 

จ านวนเที่ยว = 
จ านวนช่องฟันหวทีั้งหมดในหน้าผ้า + จ านวนช่องฟันหวีริมผ้า 𝟐 ข้าง 

จ านวนหลอดด้ายยืน
 

 



51 

 

ด้ายยืนที่เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บลงในภาชนะก่อน กรณีที่เป็นกี่
แบบพื้นเมืองอาจน าไปม้วนเข้ากระดานหรือน าไปสืบ ส าหรับกี่กระตุกจะน าไปร้อย
เข้าฟันหวีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 44 การเดินด้ายยืน ภาพที่ 45 การม้วนเส้นด้ายยืน  
 
5.2.5 การร้อยฟันหวี 

น าเส้นด้ายยืนที่ผ่านการค้นหูกหรือเดินด้ายเรียบร้อยแล้ว คล้องกับหลัก
คะนัดที่เตรียมไว้ส าหรับร้อยฟันหว ีแล้วจึงตั้งฟันหวีพิงกับหลัก ดึงเส้นด้ายจากหลัก
คะนัดชั้นล่างสุดมาร้อยก่อน จะได้ริมผ้าเป็นฟันหวีละ 4 เส้น จากนั้นก็ดึงชั้นต่อ ๆ 
ไปมาร้อยจนครบ การร้อยใช้เข็มควักผูกเชือกไว้ตอนท้ายของเข็มควักเพื่อกัน
เส้นด้ายที่ถูกร้อยจะหลุดกลับออกไป เมื่อร้อยเสร็จก็จะน าไม้คะนัดเหลี่ยมสอดเข้า
ไปแทนเชือกของเข็มควักไว้เพื่อน าไปหวีเส้นด้ายต่อไป 
 
5.2.6 การม้วนเส้นด้ายยืน 

ขั้นตอนการม้วนเส้นด้ายยืน ต้องใช้บริเวณกว้างเพื่อความสะดวกในการ
ม้วนเส้นด้าย ชาวบ้านมักจะยกกี่ทอผ้ามาตั้งไว้กลางลานบ้าน โดยด้านหัวของ
เส้นด้ายยืนที่ผ่านการร้อยฟันฟืม จะติดอยู่กับกี่ทอผ้าส่วยปลายเส้นด้ายยืนอีกด้าน
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หนึ่งจะถูกดึงไปไกลจนสุดความยาวของเส้นด้ายยืนเส้นนั้น  ขั้นตอนการม้วน
เส้นด้ายยืน เริ่มจากการแผ่เส้นด้ายยืนให้กระจายออกเป็นแผ่นเรียบเสมอกัน แล้ว
จึงเอากระดานม้วน สอดเข้าไปตรงปลายเส้นด้ายยืน ใช้ไม้ท่อนเล็ก ๆ เหน็บ
เส้นด้ายติดกับไม้ม้วนทั้งสองข้าง แล้วท าการม้วนเส้นด้ายเรื่อย ๆ จนเสร็จ การม้วน
เส้นด้ายยืนจะต้องท าสองคน คนหนึ่งท าหน้าที่ม้วนเส้นด้าย อีกคนหนึ่งแปรงหวี
เส้นด้ายเพื่อให้การม้วนเส้นด้ายยืนสะดวก  เส้นด้ายเรียบและสม่าเสมอ 
(รายละเอียดดังภาพที่ 45) 

 
5.3. การเตรียมและการจัดเส้นด้ายพุ่ง  
 
5.3.1 การค านวณเส้นด้ายพุ่ง 

การค านวณเส้นด้ายพุ่ง คือ การเดินเส้นด้ายพุ่งเพื่อใช้ส าหรับทอเป็นผืนผ้า 
โดยใช้เส้นด้ายพันรอบหลักค้นเส้นด้ายพุ่ง หรือหลักค้นหูกผ้าซิ่น เพื่อให้ได้จ านวน
รอบตามที่ต้องการ ซึ่งซิ่นขนาดมาตรฐานจะมีความกว้าง 72 นิ้ว (180 เซนติเมตร) 
และในการทอผ้าซิ่นกว้าง 1 นิ้ว จะใช้เส้นไหมประมาณ 50 เส้น ดังนั้นผ้าซิ่น 1 ผืน 
จึงใช้ไหมเส้นพุ่งจ านวน 3,600 เส้น หรือต้องพันเส้นไหมรอบหลักค้นไหมเส้นพุ่ง
ประมาณ 1,800 รอบ 

 
5.3.2 การกรอเส้นด้ายพุ่ง 

ใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกันกับการกรอเส้นด้ายยืน แต่แกนปั่นหลอดจะมีขนาด
เล็กและพอดีกับหลอดเส้นด้ายพุ่ ง เดิมมีลักษณะคล้ายหลอดดูดน้ า  มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งเซนติเมตร ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร ปัจจุบันนิยม
ใช้หลอดด้ายพุ่งท าด้วยพลาสติก ส่วนด้านหัวหลอดจะโตและลาดเอียงท ามุมเข้า
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แกนหลอด ท าให้การกรอด้ายพุ่งได้สะดวกและง่ายขึ้น วิธีกรอด้ายพุ่งจะต้องเริ่ม
กรอที่หัวหลอดก่อนแล้วจึงค่อย ๆ กรอซ้อนไปเรื่อย ๆ ให้มีลักษณะแบบกรวยซ้อน
กรวย ขนาดของหลอดด้ายพุ่งที่กรอแล้วจะต้องมีขนาดพอดีกับกระสวย ซึ่งวิธีนี้จะ
ท าให้เส้นด้ายพุ่งวิ่งออกจากหลอดได้สะดวก ไม่ติดหลอดในขณะทอผ้าจ านวน
เส้นด้ายพุ่งถ้าเป็นเส้นด้ายเดี่ยวก็สามารถกรอเข้าหลอดได้โดยตรง  หากต้องการ
ควบหลายเส้น ต้องกรอรวมเส้นด้ายก่อนแล้วจึงกรอเข้าหลอดด้ายพุ่งอีกทีหนึ่ง 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และชนิดของผ้าทอ 
 
5.4 การคัดเส้นด้ายยืนและเก็บตะกอ 
 

หมายถึง การจัดเส้นด้ายยืนให้เป็นกลุ่มๆ เท่ากับจ านวนตะกอ ตาม
ลวดลายที่กาหนด มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี ้
 
5.4.1 การคัดเส้นด้าย 

การคัดเส้นด้าย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเส้นด้ายยืนให้เป็นกลุ่ม ๆ เท่ากับ
จ านวนตะกอ ตามลวดลายที่ก าหนด เพื่อเตรียมเก็บตะกอส าหรับทอผ้าที่ใช้ตะกอ
ตั้งแต่ 3 ตะกอขึ้นไป โดยวิธีใช้เชือกหรือด้ายเก็บตะกอแบบคล้องเส้นด้ายยืนไว้ทั้ง
ด้านล่างและด้านบน เนื่องจากไม่ได้ใช้วิธีร้อยเส้นด้ายยืนเข้าตะกอโดยตรง
เหมือนกับการทอแบบเครื่องจักร หรือการทอมือในต่างประเทศ การคัดเส้นด้าย
ส าหรับกี่ทอมืออาจแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละท้องถิ่น ส่วนการทอผ้าลายขัดแบบ 
2 ตะกอ ไม่ต้องคัดเส้นด้าย เพราะไม้คะนัดเป็นตัวแบ่งเส้นด้ายยืนส าหรับเก็บแบบ 
2 ตะกอไว้เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนการปฏิบัต ิมีดังนี ้
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1) การตรวจคัดเส้นด้าย เส้นด้ายที่หวีและม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่
จะถึงขั้นตอนคัดเส้นด้าย ควรตรวจเส้นด้ายยืนทุก ๆ เส้น ทั้งที่ไขว้กันในไม้คะนัด
และที่ร้อยเข้าฟันหวี หากมีข้อบกพร่องใด ๆ เช่น เส้นด้ายไขว้ไม่ถูกต้อง เส้นด้าย
ขาดหาย ร้อยเส้นด้ายเกินเข้าฟันหวี หรือร้อยซ้า ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการคัด
เส้นด้ายเสมอ 

2) การคัดเส้นด้ายแบบ 4 ตะกอ 
 

5.4.2 การเก็บตะกอ  
ในการเก็บตะกอจะต้องกลับม้วนด้ายยืนระยะช่วงตอนปลายที่ติดอยู่กับ

ฟันหวีให้อยู่ในลักษณะด้านล่างกลับขึ้นมาอยู่ด้านบน โดยดึงฟันหวีให้เลยไม้ม้วนผ้า
แล้วเอาไม้ม้วนผ้าทับบนเส้นด้ายยืน และน าเอาฟันหวีพร้อมกับไม้รองหน้าผ้าซึ่งผูก
ปลายเส้นด้ายยืนไว้พับกลับไปคล้องกับเชือกด้านหน้าที่เป็นไม้รองหน้าเส้นด้ายทั้ง
สองข้าง และตั้งคะนัดแบนลงมือคัดเส้นด้ายต่อไป 

เมื่อคัดเส้นด้ายเสร็จแล้วจึงท าการเก็บตะกอตามไม้เรียวที่ถูกเก็บเส้นด้าย
ตอนคัดไว้แทนตับตะกอ และการเก็บตะกอหลาย ๆ ตับก็ควรเก็บตะกอตับที่อยู่
ห่างตัวก่อนแล้วจึงเลื่อนมาเก็บตะกอที่อยู่ใกล้ตัวตามล าดับจนหมดทุกตับ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าเป็นการเก็บตะกอตับด้านล่างก่อนด้านบน ถ้าจะเก็บด้านบนก่อนด้านล่าง
จะไม่สะดวกตอนเก็บตะกอด้านล่างทั้งท าให้ตะกอหย่อนไม่เท่ากัน เพราะลักษณะ
การเก็บตะกอกี่กระตุกจะต้องคล้องเส้นด้ายยืนแล้วพันกับไม้เรียวเรียงล าดับ
เส้นด้ายเรื่อยไปจนหมดตับ โดยใช้ไม้ก้ามปูเป็นตัวถ่ายเส้นตะกอให้มีระยะความ
กว้างข้างละ 5.5 นิ้ว สองข้างจะเป็น 11 นิ้ว เท่ากับตะกอลวด 11 นิ้ว และการเก็บ
ตะกอ (พันตะกอ) ให้ท าจากด้านซ้ายไปด้านขวา 
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เมื่อเก็บตะกอหมดตับแล้วใช้ไม้คะนัดเหลี่ยมสอดไปแทนไม้ก้ามปูเพื่อผูก
ติดกับไม้เรียวเป็นเอ็นหรือโครงไม้ของตับตะกอส าหรับน าไปคล้องกับห่วงเชือก 
เพื่อท าการผูกโยงได้สะดวกต่อไป ก่อนที่จะผูกคะนัดเหลี่ยมติดกับไม้เรียวเป็นโคลง
ตับตะกอน้ี ควรจะใช้เชือกผูกแขวนไม้คะนัดเหลี่ยมไว้ทั้งสองข้างก่อน แล้วน าเอาไม้
คะนัดกลมสอดเข้าไปในช่องคะนัดเหลี่ยมอีกหนึ่งอันส าหรับกระตุกตะกอให้ยืดตัว
สม่ าเสมอกัน และตะกอกระจายเรียงตัวกันดีขึ้นเสร็จแล้วจึงมัดไม้เรียวติดกับไม้     
คะนัดเหลี่ยมด้านหัว-ท้าย และกลางอีก 2 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง ในตะกอหนึ่งตับ
เมื่อเก็บตะกอครบทุกตับแล้วจึงกลับเส้นด้ายยืนไว้ในลักษณะเดิม (เส้นด้ายยืนพาด
จากไม้รองหน้าด้ายแล้วก็ตรงไปพาดกับไม้รางหน้าผ้า) โดยน าไม้ม้วนผ้าออกแล้ว
น าเอาไม้รองหน้าผ้าไปวางในต าแหน่งที่จะใช้งาน ลักษณะของตะกอที่ถูกเก็บครั้ง
แรกก็จะตกลงไปอยู่ด้านล่างจะเป็นตะกอตับล่างทุกตับแล้วจึงท าการเก็บตะกอตับ
บนจนหมดทุกตับ วิธีการเก็บก็เหมือนการเก็บแบบครั้งแรก โดยเก็บตะกอตับที่อยู่
ห่างตัวก่อน และเสมอไป 

เมื่อท าการเก็บตะกอเสร็จแล้ว ลักษณะต าแหน่ง คะนัดแบนจะอยู่ระหว่าง
หน้าตะกอ 1 ตัว และหลังตะกออีก 1 ตัว แล้วให้น าเอา คะนัดกลมเข้าแทน คะนัด
แบนตัวหน้าและตั้ง คะนัดแบนตัวหลัง เลื่อนให้ติดกับตะกอเพื่อรับช่อง คะนัด
ออกไปให้พ้นตะกอตัวหน้า แล้วน าเอาไม้คะนัดกลมสอดแทนช่อง คะนัดแบนอีกตัว
หน่ึง จะได้คะนัดกลมอยู่หน้าตะกอทั้ง 2 ตัว แล้วชักคะนัดแบนออก และเริ่มผูกโยง
เท้าเยียบและโยงตะกอกับลูกกลิ้งส าหรับแขวนตับตะกอเพื่อท าการทอผ้าต่อไป 
 
5.5 การผูกโยงและการตรวจสอบก่อนทอ 
 
5.5.1 การผูกโยงรอกเข้ากับไม้หาบหูก 
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รอกช่วยให้ตับตะกอขึ้นลงได้สะดวก ท าหน้าที่คล้ายไม้ลูกกลิ้ง เพื่อใช้
ส าหรับโยงตับตะกอให้แขวนอยู่ในรอกในระดับของแนวเส้นด้ายยืน ระหว่างไม้รอง
เส้นด้ายยืนด้านหลังกับไม้รองหน้าผ้าที่ด้านหน้าของกี่ทอผ้า  

 
5.5.2 การผูกโยงตะกอเข้ากับรอก 

การผูกโยงตะกอเพื่อต้องการให้ตับตะกอแขวนให้อยู่ในระดับที่เส้นด้ายยืน 
จะต้องได้แนวระหว่างไม้รองหน้าด้ายกับไม้รองหน้าผ้า และเวลาที่เหยียบเท้าตะกอ
ที่ถูกผูกกับเท้าเหยียบจะลดระดับลงต่ าไปแนบกับรางกระสวย ส่วนตะกอที่ว่าง (ที่
ไม่ได้ผูกกับเท้าเหยียบ) จะต้องลอยขึ้นสูง เพื่อเปิดช่องเส้นด้ายยืนให้กระสวยพา
เส้นด้ายพุ่งผ่านช่องเส้นยืนและจะเป็นตัวขัดให้เป็นเนื้อผ้าขึ้นมา การที่ตะกอตัว
หนึ่งถูกดึงลงและฉุดเอาอีกตัวหนึ่งขึ้นนั้นเป็นของไม่ยาก โดยโยงตะกอผ่าน ลูกกลิ้ง
ข้างละหนึ่งตับก็จะผ่านขึ้นลงได้สะดวก แต่ถ้าข้างหนึ่งลงเพียงหนึ่งตับและต้องการ
ให้ฉุดขึ้นถึง 3 ตับทุกเท้าเหยียบ ก็จะท าให้การผูกโยงล าบากขึ้น การที่เป็นเช่นนี้
ขึ้นอยู่กับดอกผ้าที่ออกแบบไว้ในกระดาษกราฟ ฉะนั้นผู้ออกแบบจึงต้อง
ก าหนดการผูกโยงไว้ในแบบด้วยว่าจะต้องผูกโยงอย่างไรจึงจะใช้การได้ 
 
5.5.3 การผูกตะกอเข้ากับไม้ลูกกลิ้ง 

เพื่อให้ตับตะกอแขวนอยู่ในระดับที่เส้นด้ายยืน ได้แนวระหว่างไม้รองด้าย
ยืนด้านหลังกับไม้รองหน้าผ้าที่ด้านหน้า ในการทอผ้าลายขัดจะใช้ลูกกลิ้งอันเดียว 
แต่ถ้าเป็นผ้าแบบ 3 ตะกอขึ้นไปจะใช้ลูกกลิ้งตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจ านวน
ตะกอ เมื่อเหยียบไม้เท้าเหยียบ แนวของเส้นด้ายยืนของตะกอที่ถูกดึงลง จะต้อง
แนบอยู่บนรางกระสวยอย่างพอดี ส่วนเส้นด้ายยืนของตะกอที่ไม่ได้เหยียบจะยก
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เส้นด้ายยืนสูงขึ้น ท าให้ด้ายยืนเปิดเป็นช่อง ส าหรับสอดกระสวยให้พาด้ายพุ่งจาก
ริมผ้าด้านหน่ึงไปยังอีกด้านหนึ่ง 
 
5.5.4  การผูกโยงตะกอเข้ากับไม้เท้าเหยียบ 

เพื่อต้องการให้ตับตะกอดึงเส้นด้ายยืนลงตามที่ก าหนด ในการสอดด้ายพุ่ง
ด้วยกระสวยทุกครั้งจะต้องทราบว่าตะกอใดบ้างที่ถูกดึงลง ก็ให้น าตะกอเหล่านั้น
มาผูกโยงกับไม้เท้าเหยียบจนครบลายทอ การโยงจะใช้เชือกผูกที่ตะกอด้านล่าง 
และโยงมาผูกที่ไม้เท้าเหยียบตามที่ก าหนดจากลายผ้าและให้สัมพันธ์กันกับการ
เหยียบเท้าในเวลาทอ เช่น การทอผ้าแบบ 4 ตะกอ จะเหยียบ 1-3-2-4 เป็นต้น 
 
5.5.5 การปรับ/แต่งก่อนทอ 

ในกี่ทอผ้านั้นมีอุปกรณ์ส าคัญหลายอย่างที่ต้องปรับให้ได้ระดับ อาทิ การ
ติดต้ังรางกระสวย การติดตั้งข้อเสือ การผูกเชือกคันกระตุก เป็นต้น 

(1) รางกระสวย 
ขั้นต้นต้องติดตั้งรางกระสวยให้เส้นยืนมีระดับอยู่ประมาณกลางฟันหวี

ก่อน แล้วลองดึงไม้ครอบฟันหวีเข้ามาชิดกับไม้รองหน้าผ้า สังเกตดูว่ารางกระสวย
แขวนได้ฉากหรือไม่ 

(2) ข้อเสือ  
การติดข้อเสือกับรางกระสวย จะต้องผลักรางกระสวยให้ออกไปอยู่ที่จุด

ห่างสุดหรือจุดที่ติดกับตะกอกับข้อเสือควรท ามุมกับรางกระสวยเล็กน้อยไม่หงาย
ไปด้านหลังมากจนเกินไป หรือให้ท ามุมประมาณ 140 องศา เพื่อต้องการให้
ประคองรางกระสวยไม่ให้สั่นหรือสะบัดในขณะที่กระทบผ้าด้วยความเร็วและแรง 
และยังป้องกันมิให้กระสวยตกได้อีกด้วย 
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(3) เชือกคันกระตุก 
ก่อนอื่นให้วัดความยาวของรางกระสวยทั้งหมด ซึ่งวิธีที่รวดเร็วก็ให้น า

เชือกที่ผูกโยงมามัดวัดกับรางกระสวย และตัดให้ยาวกว่ารางกระสวยประมาณ 10 
เซนติเมตร แล้วขมวดมัดเป็นห่วงไว้ จากนั้นน าเอาปลายเชือกทั้งสองไปผูกกับห่วง
ของหูกระสวยไว้ข้างละอัน เชือกผูกห่วงหูกระสวยใช้ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร 
เมื่อผูกเป็นห่วงแล้วจะเหลือความยาวจากหูกระสวยประมาณ  12 เซนติเมตร 
ต่อจากนั้นเชือกที่ผูกโยงหูกระสวยก็จะต้องน าไปผูกโยงกับเชือกคันกระตุก  เชือก
คันกระตุกจะต้องผูกไว้ 2 ข้างเช่นเดียวกัน ส่วนข้างที่จะดึงมาผูกกับหูกระสวย
จะต้องให้อยู่กึ่งกลางกับกี่พอดี แล้วดึงหูกระสวยด้านซ้ายมือให้สุดรางกระสวย และ
ผูกเชือกคันกระตุกเข้าห่วงเชือก ผูกโยงหูกระสวยให้อยู่ในลักษณะเกือบเป็น
เส้นตรงโดยอย่าให้ตึงมาก และตรวจดูความยาวทั้งสองข้างอีกครั้ง 

 
5.6 ความรูเ้กีย่วกับการทอผ้า 

การทอผ้า หมายถึง การท าให้เส้นด้ายสองพวกขัดกันในต าแหน่งที่ตั้งฉาก
กัน เส้นด้ายพวกหนึ่งซึ่งขึงเป็นแกนตามความยาวของผ้า เรียกว่า “เส้นด้ายยืน” 
และอีกพวกหนึ่งเป็นเส้นด้ายที่ใช้สานกับเส้นด้ายยืนตามความกว้างของผ้า เรียกว่า 
“เส้นด้ายพุ่ง” ลักษณะของการขัดกันของเส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน จะขัดกัน
แบบธรรมดาอย่างที่เรียกว่าลายขัด หรือจะก าหนดให้เป็นลายอื่นๆ ก็ได ้

ผ้าทอลายพื้นฐาน (Basic weave) หมายถึง ผ้าที่เกิดจากการสอดขัดของ
เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งจะมีความแตกต่างของผ้าขึ้นอยู่กับจ านวนหรือการ
เกิดเส้นด้ายลอยหรือการทอขึ้น และเส้นด้ายด้านล่างหรือการทอลง การเกิด
ลวดลายมีพื้นฐานการทอของเส้นด้ายสอดขัดกันแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ การทอลาย
ขัด ลายสอง และลายต่วน 
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(1) การทอลายขัด  (Plain weave) หมายถึง การทอให้ เส้นด้ายพุ่งและ
เส้นด้ายยืนขัดสลับกันไปตลอดความกว้างของหน้าผ้า  (ภาพที่ 46) การ
ทอลายขัดธรรมดา เป็นการทอสอดขัดเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งอย่างละ 
1 ชุด ใช้ตะกอเพียง 2 ตะกอ ทอขึ้น 1 เส้น ทอลง 1 เส้น โดยเส้นด้ายพุ่ง
อยู่เหนือเส้นด้ายยืน 1 เส้น อยู่ใต้เส้นด้านยืน 1 เส้น สลับกันไปตลอด
ความกว้างของหน้าผ้า ไม่มีลวดลายเกิดจากการทอ กระบวนการทอเริ่ม
ด้วยการเหยียบไม้เหยียบที่ผูกโยงตะกอดังนี้ แถวที่ 1 ยกตะกอที่ 1 ขึ้น 
และดึงตะกอที่ 2 ลง จากนั้นจึงพุ่งกระสวย กระทบฟืมให้เนื้อผ้าแน่น 
เส้นด้ายพุ่งตะกอที่ 1 อยู่ด้านบน และเส้นด้ายพุ่งตะกอที่ 2 อยู่ด้านล่าง   
เปลี่ยนเท้าเหยียบ เพื่อให้ตะกอทั้งสองตับท างานในด้านตรงข้ามกับการ
เหยียบครั้งแรก หรือเริ่มท าแถวที่ 2 ดึงตะกอที่ 1 ลง และยกตะกอที่ 2 
ขึ้น พุ่งกระสวย กระทบฟืม เส้นด้ายพุ่งตะกอที่ 1 อยู่ด้านล่างเส้นด้ายพุ่ง
ตะกอที่ 2 อยู่ด้านบน ทอในลักษณะซ้ ากันเช่นนี้ตลอดตามความยาวของ
เส้นด้ายยืน 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46 แผนภูมิลายขัด 
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(2) การทอลายสอง (Twill weave) หมายถึง การทอผ้าเส้นด้ายยืนและ
เส้นด้ายพุ่งสอดขัดกัน และเกิดลักษณะเส้นด้ายลอยเป็นแนวทแยง ซึ่ง
ทิศทางของแนวทแยงเกิดเส้นด้ายลอยนั้นอาจจะเกิดจากแนวทแยง
เส้นด้ายยืนหรือเส้นด้ายพุ่งก็ได้ ลักษณะแนวทแยงมีชื่อเรียกตามทิศทาง
จากด้านล่างไปยังด้านบนของผ้า ใช้ตะกอมากกว่า 3 ตะกอ ชนิดของลาย
สองแบ่งได้ดังนี้  
ก) ลายสองทแยงซ้าย (ภาพที่ 47) เป็นการทอให้เกิดแนวของเส้นด้าย

ลอยทแยงมุมจากริมด้านล่างขวาไปหาริมด้านบนซ้าย เช่น การทอ
ลายสองทแยงซ้าย 2/1 (ใช ้3 ตะกอ) เริ่มด้วยการเหยียบไม้เหยียบที่
ผูกโยงตะกอดังนี้  

 แถวที ่1 ยกตะกอที่ 1 และ 3 ขึ้น และดึงตะกอที ่2 ลง 

 แถวที ่2 ยกตะกอที่ 1 และ 2 ขึ้น ดึงตะกอที ่3 ลง 

 แถวที ่3 ยกตะกอที่ 2 และ 3 ขึ้น ดึงตะกอที ่1 ลง 

 ทอในลักษณะซ้ากันเช่นนี้ตลอดตามความยาวของเส้นด้าย
ยืน 

ข) ลายสองทแยงขวา (ภาพที่ 48)  เป็นการทอให้เกิดแนวของเส้นด้าย
ลอยทแยงมุมจากริมด้านล่างซ้ายไปหาริมด้านบนขวา เช่น การทอ
ลายสองทแยงขวา 2/2 (ใช้ 4 ตะกอ) เริ่มด้วยการเหยียบไม้เหยียบที่
ผูกโยงตะกอดังนี ้

 แถวที ่1 ยกตะกอที่ 1 และ 4 ขึ้น ดึงตะกอที ่2 และ 3 ลง 

 แถวที ่2 ยกตะกอที่ 1 และ 2 ขึ้น ดึงตะกอที ่3 และ 4 ลง 

 แถวที ่3 ยกตะกอที่ 2 และ 3 ขึ้น ดึงตะกอที ่1 และ 4 ลง 
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 แถวที ่4 ยกตะกอที่ 3 และ 4 ขึ้น ดึงตะกอที ่1 และ 2 ลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 47 ลายสองทแยงซ้าย 2/1 ภาพที่ 48 ลายสองทแยงขวา 2/2 
 

(3) การทอลายต่วน (Satin weave) หมายถึง การทอผ้าที่ดัดแปลงมาจากการ
ทอลายสอง แต่เส้นด้ายลอยข้ามมากกว่าลายสอง ผ้าต่วนมีด้านถูกด้านผิด
ที่แตกต่างกัน ชนิดของลายต่วนแบ่งได้เป็น  
ก) ลายต่วนเส้นด้ายพุ่ง (ภาพที่ 49) เป็นการทอที่ใช้เส้นด้ายพุ่งเป็น

เส้นด้ายลอยเป็นช่วงยาว เรียกว่า ผ้าต่วนเส้นด้ายพุ่ง (Filling face 
satin) เส้นด้ายพุ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นใยสั้นนิยมใช้เส้นใยฝ้ายเข้าเกลียว
ต่ า จากเส้นด้ายลอยเป็นช่วงยาวท าให้ผ้ามีผิวเรียบเป็นมันสะท้อนแสง
ได้ดี และไม่ค่อยยับ ตัวอย่าง การทอลายต่วนเส้นด้ายพุ่ง (ใช้ 5 
ตะกอ) เริ่มด้วยการเหยียบไม้เหยียบที่ผูกโยงตะกอดังนี้  

 แถวที ่1 ยกตะกอที่ 1 ขึ้น ดึงตะกอที่ 2,3,4 และ 5 ลง 

 แถวที ่2 ยกตะกอที่ 3 ขึ้น ดึงตะกอที่ 1,2,4 และ 5 ลง 

 แถวที ่3 ยกตะกอที่ 5 ขึ้น ดึงตะกอที่ 1,2,3 และ 4 ลง 
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 แถวที ่4 ยกตะกอที่ 2 ขึ้น ดึงตะกอที่ 1 ,3,4 และ 5 ลง 

 แถวที่ 5 ยกตะกอที่ 4 ขึ้น ดึงตะกอที่ 1 ,2,3 และ 5 ลง 
ข) ลายต่วนเส้นด้ายยืน (ภาพที่ 49) เป็นการทอที่ใช้เส้นด้ายยืนเป็น

เส้นด้ายลอยเป็นช่วงยาว เรียกว่า ผ้าต่วนเส้นด้ายยืน (Warp face 
satin) เส้นด้ายยืนส่วนใหญ่เป็นเส้นใยยาวเข้าเกลียวต่ า ผ้าจะมีความ
เงามันมาก ตัวอย่าง การทอลายต่วนเส้นด้ายยืน (ใช้ 5 ตะกอ) เริ่ม
ด้วยการเหยียบไม้เหยียบที่ผูกโยงตะกอดังนี ้

 แถวที ่1 ยกตะกอที่ 2,3,4 และ 5 ขึ้น ดึงตะกอที่ 1 ลง 

 แถวที ่2 ยกตะกอที่ 1,2,3 และ 5 ขึ้น ดึงตะกอที่ 4 ลง 

 แถวที ่3 ยกตะกอที่ 1,3,4 และ 5 ขึ้น ดึงตะกอที่ 2 ลง 

 แถวที ่4 ยกตะกอที่ 1,2,3 และ 4 ขึ้น ดึงตะกอที่ 5 ลง 

 แถวที ่5 ยกตะกอที่ 1,2,4 และ 5 ขึ้น ดึงตะกอที่ 3 ลง 
 
 
 
 
 
 

  

ลายต่วนเส้นด้ายยืน 5 
เส้น 

ลายต่วนเส้นด้ายยืน 8 
เส้น 

ลายต่วนเส้นด้ายพุ่ง 5 
เส้น 

ภาพที่ 49 ลายต่วน (Satin weave) 
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บทที่ 6 
                  การออกแบบลวดลาย และการสรา้งลวดลาย 

 

การออกแบบลวดลายผ้าทอ เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคการ
ผลิต และความคิดสร้างสรรค์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบ
ลวดลายบนสิ่งทอ เริ่มต้นจากการพิจารณาวัตถุดิบ ได้แก่ เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และ
การตกแต่ง ตามประโยชน์การใช้สอย โดยสามารถออกแบบลวดลายได้ 3 ประเภท  
 ประเภทที่ 1 ลวดลายที่เกิดจากสี  โดยใช้สีท าลวดลายบนผืนผ้า เรียก
ลวดลายตกแต่ง (decorative design) เกิดจากการย้อม และพิมพ์พลิกแพลงแบบ
ต่าง ๆ ส าหรับการพิมพ์ดิสชาร์จ (discharge Printing) ได้มีการประยุกต์ใช้กับผ้า
คราม เทคนิคนี้ใช้กับการพิมพ์ลวดลายบนผ้าที่ถูกย้อมสีครามก่อน แล้วใช้สารก าจัด
สี(discharging agent) เพื่อท าลายสีพื้นของผ้าที่ถูกย้อมท าให้เกิดเป็นลวดลายสี
ขาว (white discharge) ในกรณีที่ ต้องการให้ เกิดลวดลายสีอื่น  ๆ ( color 
discharge) จะเติมสีซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อสารก าจัดสีผสมลงไป เมื่อท าการพิมพ์ 
ลวดลายสีพื้นของผ้าย้อมจะถูกท าลายแต่สีที่เติมลงไปคงอยู่และเข้าไปแทนที่สีที่ถูก
กัด เมื่อไปผ่านกระบวนการอบและซักแห้งแล้วจึงจะเห็นเป็นลวดลายปรากฏ  
 ประเภทที่ 2 ลวดลายที่เกิดจากการขัดกันของเส้นด้าย ท าให้รูปแบบ
ต่างกัน เรียก ลวดลายโครงสร้าง (structural pattern) ซึ่งเกิดจากการทอ การถัก 
หรือการท าผ้าลูกไม้บางวิธี 
 ประเภทที่ 3 ลวดลายที่เกิดจากการตกแต่ง โดยเกิดจากการตกแต่งวัสดุ 
ต้องการเนื้อที่ส าหรับตกแต่ง เลือกลักษณะของลวดลาย เช่น เส้น สี รูป ท าให้น่าดู 
จัดวางอย่างมีระเบียบเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการผลิต  

ตัวอย่างการออกแบบลวดลาย และการสร้างลวดลาย บนผืนผ้า มีดังนี้ 
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6.1 การสร้างลวดลายผ้าให้เป็นลายหินอ่อน 

การสร้างลวดลายบนผ้าไหมสขีาวให้มีลวดลายและสีสรร แบบหินอ่อน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

6.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี  
1) สารส้ม  
2) สีพิกเมนท ์
3) สารข้นชนิดกัวร์กัม  
4) ผ้าขาว หรือผ้าสีอ่อน  

 
6.1.2 ขั้นตอนการเตรียมผ้า  

1)  ชั่งสารส้มมา 20 กรัมต่อลิตร และน าสารส้มมาละลายน้ าอุ่น  
2) น าผ้าขาวหรือผ้าสีอ่อน ลงไปแช่ เป็นเวลาครึ่งช่ัวโมง  
3) น ามาตากให้แห้ง  
4) น าไปรีดให้เรียบ 
 

6.1.3 ขั้นตอนการเตรียมสารข้น ชนิดกัวร์กัม 
1)  ชั่ง กัวร์กัม (สารข้น) 15-20 กรัม จากนั้นน ามาละลายในน้ าร้อน

จ านวน 200 ซซีี และกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้เครื่องป่ันน้ าผลไม้  
2) น าไปใส่ลงในหม้อและเติมน้ า 1 ลิตร จากนั้นน ามาต้มเดือดเพื่อให้สาร

ข้นสุก โดยมีลกัษณะใส  
3) พักไว้ให้อุ่นๆ ถึงน ามาใช้งานได้  
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6.1.4 ขั้นตอนการสร้างลวดลายหินอ่อน  
1) ตวงสารข้นจากข้อ 6.1.3 มาเทลงพื้นที่เรียบ เช่นเทลงในถาดโดยให้มี

ความสูงประมาณ 2 มิลลิเมตร 
2) ท าการเกลี่ยสารข้นให้สม่ าเสมอ  
3) ท าการหยดสีจากธรรมชาติ หรือสีพิกเมนท์ลงไป ตามใจชอบ  
4) เกลี่ยสีจากธรรมชาติ หรือสีพิกเมนท์ ตามใจชอบ  
5) น าผ้าที่ผ่านการแช่สารส้ม มาวางทับลงบนสีจากธรรมชาติ หรือสีพิก

เมนท์ที่ผ่านการเกลี่ยแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ 1 นาที เพื่อให้สีขึ้นมาติดลงบนผ้า  
6) น าผ้าขึ้นมาจากสีพิกเมนท์ และน าไปล้างผ่านน้ า เอาสีส่วนเกินออก 

จนกว่าจะหายลื่น จากนั้นน าไปตากแห้ง จะได้ผ้าที่มีลวดลายหินอ่อน ดังภาพที่ 50 
และ 51 

7) น าสารข้นที่เหลือในถาดหรือบนพ้ืน ไปล้างท าความสะอาด  
8) เริ่มการท าลายใหม่ ตั้งแต่ข้อ 1-7  

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

ภาพที่ 50 การท าลวดลายหินอ่อนบนผ้าโดยใช่สีจากธรรมชาติ 
 



66 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 51 การท าลวดลายหินอ่อนบนผ้าโดยใช้สีพิกเมนท ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 52 การพิมพ์ลอกสี ผา้ที่ย้อมสีครามจากธรรมชาติ 
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6.2 การพิมพ์ลอกสี หรือกัดสี บนผา้ที่ย้อมสีจากธรรมชาต ิ

การสร้างลวดลายบนผ้าไหมสีขาวให้มีลวดลาย โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 
หรือเพนท์ลอกสีพื้นออก ลวดลายที่ได้จะเป็นสีขาว เทคนิคนี้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับผ้าไหมที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติมาทุกประเภท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 

6.2.1 สารเคมี  
1) แป้งส าหรับผสมลงในสารกัดสี (Print paste) ผลิตมาจากดินขาวเกลิน 
2) สารกัดสี (ด่างทับทิม)  
3) น้ ายาล้างสารกัดสีให้หลุดออก (โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์) 

 
6.2.2 อัตราส่วนผสม  

สารเคม ี สูตร
ส าหรับผ้า
เนื้อบาง  

สูตรส าหรับผ้า
เนื้อหนาปาน
กลาง  

สูตรส าหรับผ้า
เนื้อหนา 
           

สารกัดสี  (%) 
(ด่างทับทิม) 

10 30 70 

แป้งส าหรับผสมลงใน
สารกัดสี (%) 

90 70 30 

รวม  100 100 100 
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6.2.3  ขั้นตอนการเตรียมสารเคมีส าหรับการพิมพ์ลอกสี หรือ กัดสี บนผา้
ที่ย้อมสีจากธรรมชาติ 

1) ให้ด าเนินการชั่งสารแต่ละชนิด (ตามตารางข้อ 6.2.2) จากนั้น
น ามากวนผสมให้เข้ากัน  

2) เทสารที่ได้จากข้อ 1 ใส่บล็อกสกรีน ที่มีลวดลายปรากฏ  
3) ใช้ยางปาดสารกัดสีหรือลอกสีที่อยู่ในบล็อกสกรีน 
4) ยกบล็อกขึ้นมา และน าชิ้นงานหรือผ้าที่ผ่านการพิมพ์ไปท าให้แห้ง

โดยใช้ไดร์เป่าผม ช่วยท าให้แห้งหรือน าไปรีดด้านหลังลายที่พิมพ์ จนแห้งสนิท (ถ้า
แห้งไม่สนิท จะกัดสีไม่ออก) 

5) เตรียมน้ ายาล้างสารกัดสีให้หลุดออก โดยใช้ความเข้มข้น 10 
กรัม/ลิตร (วิธีการคือ น้ ายาล้างสารกัดสีจ านวน 10  กรัม แล้วน ามาละลายน้ า 1 
ลิตร) ขณะก าลังเตรียมสารนี้ควรสวมหน้ากากผ้าปิดจมูก ทั้งนี้เพื่อป้องกันกลิ่นสาร
ดังกล่าวเข้าจมูก 

6) น าผ้าที่แห้งแล้วจากข้อ 4  มาแช่ลงในน้ ายาล้างสารกัดสีให้หลุด
ออก (ข้อ 5) จนกว่าสารสีม่วง หรือสีน้ าตาลไม่ปรากฏลงบนผ้า โดยจะเห็นลวดลาย
เป็นสีขาว บนผ้าพื้นสีน้ าเงิน 

7) น าผ้าจากข้อ 6  ไปล้างน้ า และซักให้สะอาด 
8) น าไปตากให้แห้ง (จะได้ผ้าที่มีลวดลาย ดังภาพ 52)       
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6.3 การเพนท์ผ้าไหม ด้วยสีพิกเมนท ์

การท าลวดลายบนผืนผ้าสีขาวสามารถใช้สีพิกเมนท์ผสมเข้ากับแป้ง

พิมพ์ และน ามาท าการพิมพ์ หรือเพนท์ลงบนผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายตามความ

ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

6.3.1 สูตรส่วนผสม 
ส่วนผสม สัดส่วน  

(กรัม) 
สัดส่วน  
(กรัม) 

แป้งพิมพ์ส าหรับผสมสีพิกเมนท์ 95 190 
สีพิกเมนท ์ 5 10 

 

6.3.2 การผสมแป้งพิมพ์และสีพิกเมนท์   
1) ชั่งแป้งพิมพ์ส าหรับผสมสีพิกเมนท์ ตามสัดสว่นในตารางข้อ 6.3.1  

2) ชั่งสีพิกเมนท์ตามสัดส่วนในตารางด้านบน 

3) ท าการกวนสารในข้อ (1) และ (2) ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และให้เป็นเนื้อ

เดียวกัน  

4) น าสารในข้อ (3) มาใช้ส าหรบัพิมพ์ หรือเพนท์ผ้า (ภาพที ่53 และ 54) 

5) น าผ้าที่ผ่านการพิมพ์ หรือเพนท์ ไปตากให้แห้งหรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้

แห้ง  

6) ใช้เตารีด รีดด้านหลังของลายพิมพ์บนผืนผา้เพ่ือผนึกสีให้ยึดติดกับผ้า  

7) น าไปซัก และท าให้แห้ง  



70 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 53 การเพนท์ผ้า ด้วยสีพิกเมนท ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 54 การพิมพ์ผ้า ด้วยสีพิกเมนท ์
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บทที่ 7 
การตกแต่งส าเร็จผ้าไหมให้มีฟังก์ชันการใช้งาน 

 
7.1 การตกแต่งนุ่ม (Softening finishes) 
   การตกแต่งผ้าให้นุ่ม ถือเป็นกระบวนการตกแต่งส าเร็จทางเคมีสิ่ง
ทอพื้นฐานที่โรงงานฟอกย้อมตกแต่งส าเร็จ บนผ้าผืน หรือเสื้อผ้าต่างๆ เพื่อให้
ผิวสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ยืดหยุ่น น่าใช้และสวมใส่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญๆแรก ที่
ผู้บริโภคทั่วไปให้การพิจารณาเพื่อซื้อผ้า  ในกระบวนการท าให้ผ้านุ่มนั้น 
เพื่อให้ผ้าหรือสิ่งทอที่ผ่านกระบวนการย้อมหรือกระบวนการต่างๆมีคุณสมบัติ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น  ดังนั้น การตกแต่งผ้าให้นุ่มก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
แก้ปัญหาผ้าแข็งได้ สูตรและส่วนผสมของการตกแต่งนุ่มบนผ้าไหม  มี
รายละเอียดดังนี้   

7.1.1 สารเคมี  
1) สารท านุ่ม (Softener)         
2) สารท าลื่น (Silicone)    

 
7.1.2 อัตราส่วนผสม  
          ปริมาตรน้ าที่ต้องการ

เตรียม           
สารเคม ี

1 
ลิตร 

2 
ลิตร 

5 
ลิตร 

สารท านุ่ม (5 กรัม ต่อ ลิตร) 5 กรัม 10 กรัม 25 กรัม 
สารท าลื่น (1 กรัม ต่อ ลิตร) 1 กรัม 2 กรัม 5 กรัม 
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7.1.3 ขั้นตอนการตกแต่งส าเร็จ 

1) เตรียมสารท านุ่ม และสารท าลื่น ตามอัตราส่วนที่ก าหนด ซึ่งมี
รายละเอียดดังตารางข้อ 7.1.2 

2) น าสารไปให้ความร้อน จนได้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

3) ใส่ผ้าลงไปแช่เป็นเวลา 15-30 นาท ี

4) บิดให้หมาดแล้วน าไปตาก 

 

7.2 การตกแต่งสะท้อนน้ า (Water repellent finishes) 
การตกแต่งการสะท้อนน้ า เป็นการตกแต่งที่ยอมให้อากาศผ่านได้ ท าให้ผู้

สวมใส่รู้สึกสบายตัว ไม่เหนียวเนอะหนะ ผ้าสะท้อนน้ าแบ่งออกเป็น สองชนิด คือ  
1) การตกแต่งที่สามารถท าซ้ าได้ (Renewable finishes)  
การตกแต่งสะท้อนน้ านี้จะถูกก าจัดในระหว่างการซักล้าง หรือซักแห้ง เมื่อ

ผ้าแห้งแล้ว น าเอาสารแขวงลอยของขี้ผึ้ง หรือสบู่ของโลหะบางตัว มาทาบนผ้าใหม่ 
ก็จะท าให้เป็นผ้าสะท้อนน้ าอีกครั้ง ถ้าผ้ามีการทอเนื้อแน่นมาก ความสามารถใน
การสะท้อนน้ าจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผ้าสะท้อนน้ านี้ จะซึมน้ าได้เมื่อ ผ้าสัมผัสกับ
น้ าเป็นเวลานาน และมีแรงเพียงพอ น้ าจะแทรกเข้าไปได้  

2) การตกแต่งสะท้อนน้ าที่คงทน (Durable finishes)  
การตกแต่งที่คงทน จะได้ผลดีถ้าผ้ามีความละเอียดของเส้นด้ายสูง และ

การทอที่แน่นมาก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้คือ การตกแต่งที่สามารถสะท้อนน้ า
ได้อย่างเดียว และการตกแต่งที่มารถสะท้อนน้ าและน้ ามัน  
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7.2.1 ส่วนผสม 
สูตรและส่วนผสมของการตกแต่งสะท้อนน้ า มีรายละเอียดดังนี้  

       ปริมาณ 
สารเคมี  

เตรียม 
1 ลิตร 

เตรียม 
2 ลิตร 

เตรียม 
3 ลิตร 

เตรียม 
4 ลิตร 

เตรียม 
5 ลิตร 

สารสะท้อนน้ า 
(20 กรัม/ลิตร) 

20 ซีซ ี 40 ซีซ ี 60 ซีซ ี 80 ซีซ ี 100 ซีซ ี

 

7.2.2 ขั้นตอนการตกแต่งส าเร็จ  
1) เตรียมส่วนผสมดังตารางข้อ 7.2.1  
2)  น าผ้าที่ต้องการตกแต่งสะท้อนน้ า แช่ลงในสารสารละลายสะท้อน

น้ าที่เตรียมไว้ในข้อ 1 เป็นเวลา 30 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ท าการบีบผ้า 
เพื่อให้สารสะท้อนน้ าซึมลงไปในผืนผ้า  

3) น าผ้าขึ้นมาตากแห้ง และน าผ้าที่แห้งแล้วมาท าการรีดโดยใช้ความ
ร้อนให้เหมาะสมกับชนิดผ้า 

4) น าไปทดสอบการสะท้อนน้ า โดยการหยดน้ าลงบนผืนผ้า (ภาพที่ 
55) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 55 ผืนผ้าที่ผ่านการตกแต่งสะท้อนน้ า 
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7.3 การตกแต่งแต่งให้ผา้มีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซลู (Fragrance finishing 
by microcapsule) 
     การตกแต่งส าเร็จโดยการท าให้ผ้ามีกลิ่นหอมเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วย

เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้กับผ้าไหม ซึ่งกระบวนการตกแต่งส าเร็จมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

     7.3.1 ส่วนผสม  
               ปริมาณสาร 
สารเคมี  

เตรียม 
1 ลิตร 

เตรียม 
2 ลิตร 

เตรียม 
3 ลิตร 

เตรียม 
4 ลิตร 

เตรียม 
5 ลิตร 

ไมโครแคปซูล กลิ่นต่าง 
 (10 กรัม/ลิตร)  

10 
กรัม 

20 
กรัม 

30 
กรัม 

40 
กรัม 

50 
กรัม 

สารช่วยยึดติด (ไบเดอร์)  
(5 กรัม/ลิตร) 

5  
กรัม 

10 
กรัม 

15 
กรัม 

20 
กรัม 

25 
กรัม 

 
7.3.2 ขั้นตอนการตกแต่งส าเร็จ  

1) เตรียมส่วนผสมดังตารางข้อ 7.3.1  
2) น าผ้าที่ต้องการตกแต่งให้ผ้ามีกลิ่นหอม แช่ลงในสารสารละลายที่

เตรียมไว้ในข้อ 1 เป็นเวลา 10-15 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ท าการบีบผ้าเบา
ประมาณ 1 นาที  เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า  

3) น าผ้าขึ้นมาตากแห้ง และน าไปรีด 
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บทที่ 8 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างงานต้นแบบจากผ้าไหม   

 

หลักการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้นักออกแบบได้เข้าใจ
และสามารถประยุกต์หลักการมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี ้

 
8.1 เส้น  
 8.1.1 เส้นตรง (Straight line) ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอนถูกต้อง 
เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว แต่ถ้าอยู่ในลักษณะเฉียงให้ความรู้สึกโน้มเอียงมีทิศทาง 
 
 
 

8.1.2 เส้นโค้ง (Curved line) ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล คลายความ
กระด้าง 

 
 

8.1.3 เส้นโค้งก้นหอย (Spiraling Curve line) ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมี
พลังเจริญเติบโต หมุนเวียนหรือคลี่คลาย 
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8.2 รูปร่าง และรปูทรง 
 8.2.1 รูปร่าง คือ ขอบของเส้นรอบนอกที่มาบรรจบกันเป็น 2 มิติ ได้แก่ 
รูปร่างมาตรฐาน มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมี 4 ลักษณะได้แก่ สี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม หลายเหลี่ยม วงกลมและวงรี 
       
 
 
 8.2.2 รูปทรง (Form) คือ รูปที่มีลักษณะ 3 มิติ มีทั้งด้านยาว ด้านสูง ด้าน
ลึก หรือด้านหนา เป็นแท่ง เป็นเหลี่ยม 
 
 
 
 
 
8.3 วงจรสี  

ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน ซึ่งเมื่อน าแม่สีทั้งสามมาผสม
กันในอัตราส่วนต่างๆ ก็จะเกิดสีขึ้นมากมาย สามารถเลือกสีต่างๆมาใช้ได้ตามความ
พอใจ  
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8.4  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
ข้อควรค านึงถึงในการออกแบบผลิตภัรฑ์ มี 9 ข้อ ดังนี ้

 1) หน้าที่ใช้สอย หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ
ที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องค านึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตาม
เป้าหมาย 
 2) ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกหรือของใช้และงานศิลปะต่างๆ
ที่สร้างบรรยากาศ การใช้งานที่จะต้องค านึงถึง 

3) ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์หรือ
โครงสร้าง เป็นความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุและ
จ านวน 

4) ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วน
ขนาด และขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของมนุษย์ 
 5) ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนี้ความสวยงามมีความส าคัญ
เพราะความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะความประทับใจ          
 6) ราคาผลิตภัณฑ์ ควรต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภคและการตลาดเพื่อก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมที่จะใช้ว่าเป็นคนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร 
 7) การซ่อมแซม ควรจะต้องศึกษาถึงต าแหน่งหรือการใช้ เพื่อที่จะได้
ออกแบบสัดส่วนให้สะดวกในการถอดซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่าย 
 8) วัสดุและวิธีการผลิต ควรค านึงถึงวัสดุที่ใช้ และวิธีผลิต แต่แบบหรือวิธี
ใดจึงจะเหมาะสมที่สุดที่จะไม่ท าให้ต้นทุนการผลิตที่สูง 
 9) การขนส่ง นักออกแบบต้องค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การขนส่ง
สะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือไกล กินเนื้อที่ในการขนส่งมากน้อยเพียงใด 
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8.5 การสร้างงานต้นแบบจากผ้าไหม   
ขั้นตอนการสร้างงานต้นแบบจากผ้าไหม มีดังนี้  
1) การน าเอาสิ่งรอบๆตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบการทอผ้าไหม 

(ภาพที่ 56)   
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 56 ตัวอย่างผ้าไหมที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับสร้างงานต้นแบบ 
 

2) การออกแบบ (sketch Design) รายละเอียดดังภาพที่ 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 57 การออกแบบเพื่อสร้างงานต้นแบบจากผ้าไหม 
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3) ด าเนินการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น หมอน (ภาพที่ 58) ผ้ารองจาน ผ้าปู
โต๊ะ (ภาพที่ 59) เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 58 ตัวอย่างผลิตภัณฑต์้นแบบจากผ้าไหมประเภทหมอน 
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ภาพที่ 59 ตัวอย่างผลิตภัณฑต์้นแบบจากผ้าไหมประเภทผ้ารองจาน ผา้ปูโต๊ะ 
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บทที่ 9 
การตรวจสอบคุณภาพและความคงทนของสี  

 

การตรวจสอบคุณภาพวัสดุสิ่งทอนั้นจะต้องด าเนินการทดสอบในเรื่องดัง
ตารางที่ 4 และถ้าต้องการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) จะมีรายละเอียดดังตารางที่ 5    
ตารางที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุสิ่งทอภายหลังจากการย้อมสีตามมาตรฐาน 
มอก. 2231–2548 [17] 

รายการทดสอบ เกณฑ์ที่ก าหนด  มาตรฐานการ
ทดสอบ ผ้าชนิดที่ 

1 
ผ้าชนิดที่ 

2 
ผ้าชนิดที่ 

3 
ผ้าชนิดที่ 

4 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.0 - 7.5 4.0-7.5 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0 ISO 3071 
ความคงทนของสีต่อน้ าลายและ
เหงื่อไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 
4 
4 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

DIN 53160 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้ ง
สภาพกรดและสภาพด่าง ไม่น้อย
กว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

3-4 
3-4 

 
 
 

3-4 
3-4 

 
 
 
3 
3 

 
ISO 105 E04 

ความคงทนของสีต่ อการซั ก 
ยกเว้นผ้าไหมและผ้าขนสัตว์ ไม่
น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 
 
4 
4 

 
 
 
4 

3-4 

 
 
 
4 

3-4 

 
 
 
4 

3-4 

ISO 105 C01 
ถึง C06 วิธีใด
วิธีหนึ่งตามที่
ระบุใน 
ฉลาก 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) การตรวจสอบคุณภาพวัสดุสิ่งทอภายหลังจากการย้อมสีตาม
มาตรฐาน มอก. 2231–2548 [17]  

รายการทดสอบ เกณฑ์ที่ก าหนด  มาตรฐานการทดสอบ 
ผ้าชนิด 

ที่ 1 
ผ้าชนิด

ที่ 2 
ผ้าชนิด 

ที่ 3 
ผ้าชนิด

ที่ 4 
ความคงทนของสีต่อการขัดถู
ไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การติดเปื้อนสี (สภาพเปียก) 
- การติดเปื้อนสี (สภาพแห้ง) 

 
 

4 
4 

 
 

2-3 
4 

 
 

2-3 
4 

 
 

3 
4 

ISO 105 X12 

ความคงทนของสีต่อแสง 
(แสงซีนอนอาร์ก) เมื่อเทียบ
กับผ้าบลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

ISO 105 B02 

อนุภาคโลหะหนัก  เกณฑ์ที่ก าหนด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สกัดตามวิธี ISO 105-
E04 Test solution II 
แล้วน ามาวัดด้วย 
Atomic Absorption 
Spectrometry (AAS) 
หรือ Inductively 
Coupled Plasma 
Atomic Emission 
Spectrometry (ICP) 
หรือ 
Spectrophotometry 

 ตะกั่ว 0.2 1.0 1.0 1.0 

 แคดเมียม 0.1 0.1 0.1 0.1 

 โครเมียมทั้งหมด 1.0 2.0 2.0 2.0 

 โครเมียม (VI) 0.5 0.5 0.5 0.5 

 ทองแดง 25.0 50 50 50 

หมายเหตุ 
ผ้าชนิดที่ 1 หมายถึง ผ้าที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กอ่อน เช่น ผ้าเสื้อเด็กอ่อน ผ้าอ้อม 
ผ้าชนิดที่ 2 หมายถึง ผ้าที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ส าหรับสวมใส่ หรือใช้งานที่มีพื้นผิวส่วนใหญ่ สัมผัส

ผิวหนังร่างกาย เช่น ผ้าเสื้อ ผ้าชุดชั้นใน ผ้าซับใน ผ้าใช้ท าผลิตภัณฑ์ในห้องนอน 
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ผ้าชนิดที่ 3 หมายถึง ผ้าที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ส าหรับสวมใส่หรือใช้งานที่มีพื้นผิวส่วนน้อยสัมผัส
ผิวหนังร่างกาย หรือไม่สัมผัส เช่น ผ้ารองใน 

ผ้าชนิดที่ 4 หมายถึง ผ้าที่ใช้ส าหรับการตกแต่งหรือท าผลิตภัณฑ์ตกแต่ง เช่น ผ้าม่าน ผ้าบุผนัง 
ผ้าบุเครื่องเรือน 

ตารางที่ 5 เกณฑ์คุณภาพวัสดุสิ่งทอภายหลังจากการย้อมสีจากธรรมชาติ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

รายการทดสอบ เกณฑ์ที่ก าหนด  มาตรฐาน
การทดสอบ ย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติอ่ืนๆ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.0 – 8.5 5.0 – 8.0 ISO 3071 
ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและ
สภาพด่าง ไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 

2-3 
2-3 

 
 

2-3 
2-3 

มอก. 121 
เล่ม 4              

ความคงทนของสีต่อการซัก ไม่น้อยกว่า     
เกรย์สเกลระดับ 
- การเปลี่ยนสี (colour change) 
- การเปื้อนสี (colour staining) 

 
 

2-3 
2-3 

 
 

2-3 
2-3 

มอก. 121 
เล่ม 3             
วิธี A1 

ที่มา:  มผช.๑๔๕๘/๒๕๕๖  [18] มผช.๑๗/๒๕๕๗ [19]   

 ในการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้ายหรือผ้าที่ผ่านการย้อมสีจากธรรมชาตินั้น 
วิสาหกิจชุมชนจะต้องด าเนินการส่งเส้นด้าย หรือผ้าที่ผ่านการย้อมสีจากธรรมชาติ 
ไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอซึ่งมีทั้งหน่วยงานของรัฐบาล ได้แก่
ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  และเอกชนได้แก่ 
แผนกทดสอบสิ่งทอ บริษัทอินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จ ากับ บริษัท TUV (ประเทศไทย) จ ากัด ตลอดจน
ห้องปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา ต่างๆ ซึ่งในการตรวจสอบแต่ละครั้งจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  
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บทที่ 10 
เทคนิคด้านการตลาด  

และการส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่สากล 
 
10.1 การแข่งขันทางการตลาด [20] 
     เกิดจากสถานการณ์ความรุนแรงของแรงกดดันทางธุรกิจ 5 ด้าน ซึ่งใช้
ประเมินความรุนแรงในการแข่งขัน และโอกาสในการท าก าไร ประกอบไปด้วย 
      1. แรงกดดันจากคู่แข่งขันรายเดิมในธุรกิจ โดยประเมินกลยุทธ์ด้านการตลาด
ของคู่แข่งขันว่ามีความน่ากลัวมากน้อยเพียงใด โดยมีวิธีการอยู่ 3 วิธี คอื 
           (1) ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันในตลาดว่าเป็นใครบ้างทั้งคู่แข่งทางตรง 
(สินค้าหม่อนไหมทั้งระบบ) และคู่แข่งทางอ้อม (สินค้าสิ่งทอที่สามารถทดแทน
สินค้าหม่อนไหมได้ เช่น ธุรกิจผ้าฝ้าย และธุรกิจผ้าไหม) 
           (2) การวิเคราะห์คู่แข่งขัน โดยคัดเลือกคู่แข่งขันที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 
(ไทย ลาว และเวียดนาม) หากชนะด้วยยอดขายค่อยเพิ่มคู่แข่งขัน (ไทย จีน และ
อินเดีย) 
           (3) ก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งที่เลือกมา โดยพิจารณากล
ยุทธ์ทางการตลาด และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องพัฒนาให้เหนือกว่าคู่แข่ง 
โดยการส่งเสริมการใช้ตราผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (Thai Silk) และวางกลยุทธ์
ป้องกันการตามทันจากคู่แข่ง เช่น ข้อบังคับ หรือ ตัวบทกฎหมายที่ท าให้สินค้า
หม่อนไหมไทยได้เปรียบ 
       2. แรงกดดันของการเข้ามายังธุรกิจของคู่แข่งขันรายใหม่ ธุรกิจใดมีความ 
สามารถในการสร้างก าไรมาก ย่อมดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในธุรกิจนั้นๆ หากไม่มี
การกีดกันทางด้านเงินทุน หรือ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตัวอย่างธุรกิจที่คู่แข่งขัน
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สามารถเข้ามาได้ง่าย เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสินค้าฟุ่มเพือย โดยธุรกิจหม่อนไหม
ในเมืองไทยจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจสินค้าฟุ่มเพือย 
     3. แรงกดดันของสินค้าทดแทน หากในธุรกิจมีสินค้าทดแทนจ านวนมากจะ
ส่งผลต่อการท าก าไร ไม่สามารถต้ังราคาที่สูงได้ เพราะอาจจะเสี่ยงต่อยอดขายได ้
     4. แรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ท า
ให้ผู้บริโภคสามารถทราบราคา คุณภาพ ได้ไม่ยาก และสามารถเลือกตัดสินใจ
บริโภคได้หลายช่องทาง หากสินค้าไม่เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ย่อมท าให้เกิด
การเสียเปรียบทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างก าไรจะต่ า เช่น การแตก ไลน์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจุลไหมไทย เพื่อเอาตัวรอดจากแรงกดดันจากผู้ซื้อ 
      5. แรงกดดันจากอ านาจต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบ หากสินค้ามีตัวแทน
วัตถุดิบในการจัดส่งน้อยราย ย่อมท าให้เกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน สามารถ
ต่อรองส่วนลด คุณภาพ ระยะเวลาในการจัดส่งได้ เพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผน
ในการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต เช่น การท าสัญญา
หน้าฟาร์ม (Contract farming) ของ บรษิัทจุลไหมไทย  

เพื่อเอาตัวรอดจากแรงกดดันจากวัตถุดิบผู้ประกอบการจึงควรพิจารณา
การแข่งขันทางการตลาดหม่อนไหมทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะท าให้สามารถวางกลยุทธ์ เพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลุ่มเกษตรกร ด้านหม่อนไหม อย่างถูก
วิธี 
 
10.2 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ [20] 

สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการการท าธุรกิจในปัจจุบัน คือ การใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ โดยที่ เห็นได้ชัดเจนคือ การเปิดร้านค้า
ออนไลน์เพื่อขายสินค้า ตัวอย่างเช่น shopee.co.th, amazon.com, ebay.com, 
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shopping.co.th, lazada.co.th การเปิดขายสินค้าออนไลน์เหล่านี้ เราสามารถ
เรียกได้ว่า เป็นการท าธุรกิจประเภท พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่ง 
E-Commerce นี้ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นในปัจจุบัน แต่การใช้งาน E-
commerce ก็มีข้อจ ากัด เช่น ลูกค้าอาจจะอยากเห็นสินค้าหน้าร้านจริงมากกว่า 
หรือลูกค้าต้องการต่อรองสินค้า หรือระยะเวลาในการจัดส่งอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้า
ใช้เปรียบเทียบกับการค้าขายผ่านหน้าร้านจริงก็เป็นได้ E-Commerce มีการ
เจริญเติบโตตลอดเวลา เนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและ
การเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้การประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้
พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัดในเรื่อง
ของเวลาและสถานที่  การแข่งขันทางการค้าเสรีและระหว่างประเทศที่ต้องแข่งขัน
และชิงความได้เปรียบกันที่ "ความเร็ว" ส่งผลให้การท าการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์
มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจเชิงสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
เป็นล าดับในปัจจุบัน ส าหรับประเภทสินค้าในการท าธุรกิจ E-commerce มีหลาย
ประเภท ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อเข้าถึงธุรกิจ E-Commerce ได้ตลอดเวลา 
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว E-commerce นั้น มีประโยชน์ร่วมกันของทั้ง ผู้ซื้อ, ผู้ขาย, 
และผู้ผลิต อยู่ 3 ประเด็น คือ 
       (1) ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายบุคลากรบางส่วน ลดขั้นตอน
การประกอบธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อแบบเดิม ๆ ได้ 
       (2) ไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที ่
       (3) ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา สามารถท าการค้าได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน ผ่านระบบ
อัตโนมัติได้ 
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ดังนั้นผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน จ าเป็นต้องมีความรู้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ และติดตั้งระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ตัวอย่างของระบบ
เหล่านี้ คือ การซื้อแบบออนไลน์ การขายแบบอัตโนมัติ การเข้าสั่งสินค้า การ
จัดการการเงิน การควบคุมรายการสินค้าและการจัดการคลังสินค้า การจัดสรร
สินค้า และระบบการท านายการจัดซื้อ  เป็นต้น แต่หากเราเป็นผู้ซื้อ ก็ควรมีความ
เข้าใจในการท างานเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทีมีเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
ประโยชน์ส าหรับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 
        (1) สามารถหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเรื่องราคา, คุณภาพสินค้า และข้อมูล
อื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อได้ง่าย 
        (2) มีร้านค้าให้เลือกมากขึ้น เพียงแค่พิมพ์ค าค้น (keywords) ลงในเครื่องมือ
ค้นหา (search engine) ก็มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย 
        (3) ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้เลย เช่น เพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ 
        (4) การซื้อสินค้าบางประเภทสามารถลดพ่อค้าคนกลางได้ ท าให้ได้ราคาที่
ถูกลง 
 
ประโยชน์ส าหรับผู้ผลิตและผู้ขาย 
        (1) ลดความผิดพลาดในการสื่อสารแบบเดิมที่ใช้ในการค้า เช่น การส่งแฟกซ์
, บอกจดทางโทรศัพท์หรือการรับใบค าสั่งซื้อแล้วพิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งมีโอกาส
ผิดพลาด 
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        (2) ลดเวลาในการผลิต สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยในการค านวณเรื่อง
ความต้องการของการใช้วัตถุดิบ การท าค าสั่งซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น 
        (3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 
        (4) สามารถลดต้นทุนในการผลิตบางส่วนได้ เช่น แรงงานในการขาย เป็นต้น 
 
10.3 ตัวอย่างการสร้างเพจขายของบน facebook   
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10.4 กลยุทธ์ของการแข่งขัน [20] 

กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันนั้นไม่มีสูตรส าเร็จ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ และสามารถแก้ไข
สถานการณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยรวมนั้นกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานทั่วไปที่
ใช้ในการแข่งขันมีอยู่ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

(1) การเป็นผู้น าด้านต้นทุนรวม  กลยุทธ์นี้จะด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้
ผลิตสินค้าให้มีต้นทุนต่ าที่สุด ประโยชน์คือ สามารถเสนอราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งใน
ตลาดได้ อีกทั้งหากเกิดความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสงครามราคา ก็สามารถยืนหยัด
อยู่ในตลาดได้ เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านต้นทุน ปัจจุบันการแข่งขันไม่เพียง 
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แต่แพร่หลายแต่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี บางประเทศมีการย้ายฐานการผลิตไป
ยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตต่ าได้ เช่น เวียดนาม ซึ่งเป็นฐาน
การกระจายสินค้าหม่อนไหมของจีน เพื่อน าสินค้าราคาถูกออกสู่ท้องตลาด 
       (2) การสร้างความแตกต่าง การด าเนินกลยุทธ์นี้ต้องหาความแตกต่างใน
ตัวสินค้า หรือต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาน าเสนอท าให้สินค้าโดดเด่นกว่าสินค้าคู่แข่ง
ในตลาด เช่น การท าเครื่องส าอางจากหม่อนไหมโดยค านึงถึงธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่ง
การสร้างความแตกต่างนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็ว ความน่าเชื่อถือ การบริการ การ
ออกแ บบลั กษณะขอ งสิ น ค้ า คุ ณภ าพ แ ล ะก า รต อบส นอ งขอ ง ลู ก ค้ า 
       (3) การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เป็นเหมือนกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
เล็กลงเพื่อสามารถเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ชัดเจน ซึ่งผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน ควรจะก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ระดับกลางถึงบน เพื่อที่จะ
สามารถเข้าใจถึงลูกค้าที่บริโภคผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานได้อย่างแท้จริง และ
สามารถคาดคะเนความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ ซึ่งจะท าให้สามารถขาย
สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ า จนในที่สุดเกิดความภักดีต่อสินค้าหาก
สามารถประสบความส าเร็จกับกลุ่มเป้าหมายที่แคบลงมา จะท าให้สามารถขยาย
กลุ่มเป้าหมายได้ในอนาคต ตัวอย่างการท าตลาดมุ่งเฉพาะส่วนเช่น สินค้าผ้าไหม
นกยูงทอง เงิน ฟ้า เขียวควรวางสินค้าให้ถูกต าแหน่งนกยูงทองควรท าการน าเสนอ
ในระดับห้าง สรรพสินค้าชั้นน า หรือต่างประเทศ เป็นต้น 
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