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บทคัดยอ 
 

รหัสโครงการ : A68/ 2558 

ชื่อโครงการ : การออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 

  ดวยเทคนิคการถักทอ 

ชื่อนักวิจัย :นางสาววราภรณชลอสันติสกุล, นางสาวชมขวัญ บุตรเวียงพันธ,  

    นางสาวณัฐริกา พรมทา 
 

 จากการศึกษาเพื่อการออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก

ดวยเทคนิคการถักทอนั้น  เปนงานวิจัยที่มุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการสรางสรรคเพื่อ

ตอยอดงานผลิตภัณฑของชุมชนใหเกิดความแปลกใหมและหลากหลาย แตยังคงไวซึ่งเทคนิควิธีการ

สรางงานผลิตภัณฑของชุมชน การสรางผลิตภัณฑตนแบบเพื่อนําเสนอเปนทางเลือก และเปนองค

ความรูไปสูการถายทอดแบบบูรณาการใหกับชุมชนหรือผูที่มีความสนใจ  เพื่อใหสามารถนําไปตอยอด

เปนผลิตภัณฑ ผลิตจําหนายเกิดรายไดเสริมในชุมชน และครัวเรือนได อีกทั้งยังมีสวนใหชุมชนเห็นถึง

ความสําคัญการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามแนวโครงการในพระราชดําริ

เกี่ยวกับหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ําดวยอีกทาง 

เครื่องมือในการทําวิจัยคือการทบทวนวรรณกรรม คนควา และนําขอมูลแนวคิด เนื้อหาที่

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก งานถักและทอ การลงพื้นที่ชุมชนทําการวิเคราะหเพื่อใหเกิด

เทคนิควิธีการสรางสรรคชิ้นงานในรูปแบบใหม รวมถึงแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและแบบสังเกต 

 ผลการวิจัยพบวาชุมชนกลุมตัวอยางมีความถนัดในดานถักทอลายพื้นฐานเปนทุนเดิมอยูแลว

จึงสามารถพัฒนารูปแบบในเชิงการออกแบบไดไมยาก แตลวดลายที่มีความซับซอนและมีความ

ละเอียดจําเปนตองใชผูที่มีทักษะเฉพาะทางซึ่งมีนอยคน เห็นไดจากคาเฉลี่ยการทดลองเทคนิคใน

รูปแบบพื้นฐานจะมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และสามารถถายทอดใหชุมชนเกิดความเขาใจไดงายที่สุด ดังนั้น

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจึงใชเทคนิควิธีพื้นฐานการถักและทอมาพัฒนารูปแบบใหเกิดความ

นาสนใจดวยรูปทรงใหม และหลักการใชสีในผลิตภัณฑที่สามารถตอยอดไปสูตลาดภายนอกชุมชนได 
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Abstract 
 

Code of project : A68/ 2558 

Project name    : Design and Development of Technique for Vetiver Leaf Products  

       with Tatting and Weaving 
 

Researcher : Miss Varaporn  Chalosantisakul,  Miss Chomkwan Budviengpan, 

  Miss Nattarika Promta   
 

From studying design and creative methods in vetiver grass with weaving 

technique,  the research aims to study are develop new techniques in building 

creative in community  products to be innovative and various but still keep the 

tradition method in making these  products. To create prototype products to be 

choices. To pass on knowledge with integration for community or interested person. 

To make money from these product. To  make people in community see how 

importance of using natural resource that follow the guide line of his majesty the 

king about using vetiver grass to keep soil and water in good condition. 

The methods in this research are literature review, research are bring related 

information from vetiver grass products are tatting and weaving, areas surrey to 

analysis new  creativetechniques. The research also use questionnaires, interview are 

observation form with this research. 

The research result showed that the sample groups have ability in weaving 

basic  striped so they can learn to bring design in their products easily but some 

complicate striped may wear by skilled person that quite hard to find. From the 

average of the research, it is found that basic technique have the highest store and 

the basic technique can pass on knowledge to community easily. So using basic 

waving techniques with interest way, new style and colors in product development 

can create these product to reach the new markets.   
 

Keywords:  Development, Products of Vetiver Leaf, Tatting, Weaving 

E-mail Address : varaporn.cha@rmutr.ac.th  

Period of project : October  2014 – September  2016 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การถักทอถือไดวาเปนงานศิลปหัตถกรรมหรืองานฝมืออยางหนึ่งที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เปน

กรรมวิธีการผลิตผืนผาโดยใชเสนดายพุงและเสนดายยืนมาขัดประสานกันจนไดเปนผืนผา ทั้งนี้ตองมี

เครื่องมือในการทอ เรียกวาหูกหรือกี่ ในการทําผาทอ ซึ่งในปจจุบัน การทอผาแบบดั้งเดิมไดถูก

แปรเปลี่ยนมาอยูในระบบอุตสาหกรรมเพราะการขยายตัวของชุมชน จํานวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ้น

ทําใหเกิดความตองการทางการตลาดสินคาผาทอ งานทอผาภูมิปญญาดั้งเดิมพื้นถิ่นจึงถูกลืมเลือนไป 

จึงเกิดแนวคิดในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมขึ้นในสังคมอยางตอเนื่อง และกลุมที่จะทําใหวัฒนธรรม

เขมแข็งข้ึนมาดังเดิมไดคือชุมชน และกลุมเยาวชนคนรุนใหมนั่นเอง  

 ในดานวัสดุรวมถึงวัตถุดิบในการทอมีอยูดวยกันหลากหลายประเภททั้งแบบเปนเสนใย

ธรรมชาติ และเสนใยสังเคราะห เสนใยหรือวัสดุใหมๆเริ่มเขามาทําใหผลิตภัณฑประเภทการถักและ

ทอมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น การแสดงผลิตภัณฑดวยการนําวัสดุเดนๆและแปลกใหมเขามารวมใชใน

งานผลิตภัณฑกําลังไดรับความนิยมมากในกลุมวัยรุนรวมถึงกลุมอนุรักษนิยมดวย หญาแฝกถือไดวา

เปนอีกหนึ่งเสนใยที่มีความนาสนใจในการนํามาทําผลิตภัณฑประเภทถักทอ ซึ่งผลิตภัณฑการถักทอ

นั้นไมไดหมายถึงงานผาเพียงอยางเดียว ดวยคุณสมบัติและประโยชนของหญาแฝกหลายประการ

สามารถนํามาสรางสรรคผลิตภัณฑไดหลายประเภท เชน งานจักสาน งานเฟอรนิเจอร ของใช ของ

ตกแตงบาน งานเยื้อกระดาษ เปนตน 

 หญาแฝกนอกจากจะมีประโยชนตอการอนุรักษดินและน้ํา ในสวนของใบยังมีประโยชนใน

การสรางงานผลิตภัณฑ การใชประโยชนในการนําเสนใยของแฝกมาผสมผสานกับเสนใยธรรมชาติที่มี

อยูเดิมในดานการถักทอ ยังถือไดวาเปนการสรางสรรคพัฒนาเทคนิคในการสรางงานผลิตภัณฑและ

การออกแบบใหสามารถรวมสมัยกับยุคปจจุบัน อีกทั้งยังชวยสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมอันดีใหแกกลุมชุมชน และกลุมเยาวชนคนรุนใหม ใหรูถึงประวัติ ความสําคัญ และ

วัฒนธรรมการถักทอ ภูมิปญญาพื้นถิ่นไทย และยังสามารถตอยอดเปนงานออกแบบผลิตภัณฑที่

สามารถนํามาใชสอย และเพิ่มรายไดเปนแนวทางการสรางอาชีพใหกับกลุมชุมชนและเยาวชนใน

อนาคตอีกดวย 
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2.  วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายสําคัญเพื่อพัฒนาวิธีการและสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑ

จากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ และสรางตนแบบเพื่อนําเสนอเปนองคความรูไปสูการถายทอด

แบบบูรณาการใหกับชุมชนหรือผูที่มีความสนใจ  เพื่อใหสามารถนํามาตอยอดสรางงานผลิตภัณฑ 

และผลิตจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือน  โดยผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้ 

 1.เพื่อออกแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยการผสมผสานวัสดุเสนใยตาง 

 2.  เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของการถักและทอ 

 3.  เพื่อศึกษากลวิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยกลวิธีถักทอ 

 4.  เพื่อถายทอดองคความรูงานวิจัยใหกับชุมชนเพื่อสรางอาชีพและเพ่ิมรายไดตอไป 

 

3.  ขอบเขตการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามความมุงหมายที่ตั้งไวผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ดังตอไปนี ้

 1.  พัฒนากลวิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยการถักและทอ 

 2.  สรางผลิตภัณฑตนแบบจากใบหญาแฝกดวยกลวิธีถักทอผสมผสานวัสดุเสนใยตางๆ 

 3.  จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดองคความรูสูชุมชน นําผลงานตนแบบที่

ผานการวิจัยรวมกับชุมชนมาจัดแสดงนิทรรศการ พรอมนําเสนองานวิจัยที่เปนองคความรูสราง

 ความเขาใจเรื่องประโยชนของหญาแฝกอยางยั่งยืน 
 

4.  นิยามศัพท 

 1.  การพัฒนา (Development)หมายถึง  กระบวนการคนควา คิดออกแบบแกไขและ

ปรับปรุงรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดคุณภาพดีขึ้นกวาเดิม โดยผานลําดับขั้นตอน

ตางๆ ไปสูระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น  เติบโตขึ้น  มีการปรับปรุงใหดีขึ้น  และเหมาะสมกวาเดิมหรือ

อาจกาวหนาไปถึงขั้นที่สมบูรณเปนที่นาพอใจ 

 2.  ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก (Products of  Vertiver Leaf) หมายถึงสิ่งที่มนุษยคนควา

ออกแบบ หรือประดิษฐขึ้นโดยใชวัตถุดิบจากใบหญาแฝก เพื่อใชอํานวยความสะดวกสบายในการ

ดํารงชีพ 
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 3.  การถัก(Tatting) หมายถึงโครงสรางของเสนใยที่เกิดจากการเกี่ยวตอกันของหวง 

 4.  การทอ(Weaving) หมายถึงโครงสรางของเสนใยที่เกิดจากการขัดกันของเสนใยในทางยืน

แนวตั้งและทางพุงแนวนอน 

 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดวิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ ผสมผสานเสนใย

วัสดุตางๆที่นําถายทอดสูชุมชนได 

 2. ทราบแหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเทคนิค กรรมวิธีการใช

วัสดุประเภทตางๆ รวมกับใบหญาแฝก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับจังหวัดขอนแกน 

 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกระบวนการถักทอในจังหวัดขอนแกน 

 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคและหลักการออกแบบผาถักและสิ่งทอ 

 4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคในผลิตภัณฑหญาแฝก 

 5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับจังหวัดขอนแกน 

 ขอนแกนเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

ประวัติสืบทอดกันมาเปน 200 ปลักษณะภูมิประเทศ  ของจังหวัดขอนแกนเปนที่ราบสูงสลับเนินเขา

และภูเขาสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ คือ 

- บริเวณที่ราบสูงภูเขา  พื้นที่บริเวณนี้อยูทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแกน  มีทิวเขา

เพชรบูรณทอดตัวยาวจากเหนือลงมาทางใต  ความสูงของพื้นที่บริเวณนี้จะคอยๆ  เอียงลาดจากทิศ

ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  พื้นที่บริเวณนี้คิดเปนรอยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด  ครอบคลุมตั้งแต

อําเภอภูผามาน  อําเภอชุมแพ  อําเภอสีชมพู  อําเภอภูเวียง  กิ่งอําเภอหนองนาคํา  อําเภอหนองเรือ  

อําเภอมัญจาคีรีและก่ิงอําเภอโคกโพธิ์โชย 

- บริเวณที่ราบสูงเนินเขา  เปนบริเวณที่มีลักษณะพื้นที่ไมสม่ําเสมอ  มีเนินเขาแทรกสลับดู

คลายลูกคลื่นลอนเตี้ยๆ  โครงสรางของพ้ืนดินเปนดินทรายที่เกิดจากการผุพังของหินทรายเปนบริเวณ

กวาง  ดินทรายมีลักษณะรวน  น้ําซึมผานไดงาย  ไมเก็บน้ําทําใหพื้นดินเต็มไปดวยความแหงแลง ขาด

แคลนน้ํา  พื้นที่บริเวณนี้คิดเปนรอยละ 30 ของพ้ืนที่  ครอบคลุมตั้งแตอําเภอกระนวน  อําเภอน้ําพอง  

ตอนเหนือของอําเภอเมืองขอนแกน  ดานตะวันออกของอําเภอเขาสวนกวาง  และอําเภออุบลรัตน  

กิ่งอําเภอซําสูง  อําเภอบานฝาง 

- บริเวณแองโคราช  เปนบริเวณที่มีลักษณะเปนลอนตื้น  มีทั้งที่ดอนสลับที่นาและที่ราบลุม

ใกลแหลงน้ําธรรมชาติ  พื้นที่บริเวณนี้คิดเปนรอยละ 30 ของพื้นที่  ครอบคลุมดานใตของอําเภอเมือง
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ขอนแกน  อําเภอพระยืน  ดานตะวันออกขออําเภอมัญจาคีรี  กิ่งอําเภอบานแฮด  อําเภอชนบท  

อําเภอบานไผ  กิ่งอําเภอโนนศิลา  อําเภอแวงใหญ  อําเภอแวงนอย  อําเภอพล  อําเภอหนองสองหอง

และอําเภอเปอยนอย (ศูนยพัฒนาหนังสือ, 2544 : 13) 

 

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลดานการปกครองและขนาดพื้นที่ของอําเภอ กิ่งอําเภอในจังหวัดขอนแกน  

 (ขอมูล 18 เมษายน 2544) (ศูนยพัฒนาหนังสือ, 2544 : 23) 

ที ่ อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ตําบล หมูบาน 

เทศบาล

นคร 

เทศบาล 

เมือง 

เทศบาล 

ตําบล 
อบต. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

เมืองขอนแกน 

ภูเวียง 

น้ําพอง 

หนองสองหอง 

พล 

ชุมแพ 

หนองเรือ 

บานไผ 

สีชมพ ู

กระนวน 

มัญจาครี ี

ชนบท 

บานฝาง 

แวงนอย 

อุบลรัตน 

เขาสวนกวาง 

แวงใหญ 

พระยืน 

ภูผามาน 

เปอยนอย 

กิ่งอําเภอโนนศิลา 

กิ่งอําเภอซําสูง 

กิ่งอําเภอบานแฮด 

กิ่งอําเภอโคกโพธิ์ไชย 

กิ่งอําเภอหนองนาคํา 

953.39 

907.613 

828.686 

514.505 

872.936 

510.889 

673.81 

477.7 

529.041 

322.017 

735.686 

404.286 

333.988 

283.604 

487.758 

329.865 

189.069 

171.973 

284.609 

172.978 

182.204 

116.678 

205.162 

238.824 

158.897 

17 

14 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

245 

144 

163 

134 

127 

125 

149 

101 

92 

82 

112 

78 

74 

69 

66 

56 

49 

46 

39 

31 

44 

33 

45 

40 

33 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

1 

- 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17 

14 

12 

13 

12 

12 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

5 

3 

3 

5 

4 

4 

3 

 รวม 10,886,167 199 2,182 1 1 29 194 
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2.  เอกสารที่เกี่ยวของกระบวนการถักทอในจังหวัดขอนแกน 

 บนเสนทางถนนมิตรภาพขอนแกน-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2)  ก็จะถึงอําเภอบาน

ไผ  ซึ่งเปนถิ่นฐานบานเกิดของคุณสมรักษ  คําสิงห  เจาของเหรียญทองมวยโอลิมปก  จากสี่แยก

อําเภอบานไผ  เลี้ยวขวาไปตามถนนสายบานไผ-ชนบท  อีกประมาณ 10 กิโลเมตร  จะเปนเสนทาง

ไปสูอําเภอชนบท  อําเภอซึ่งเปนตนกําเนิดของการทอผาไหม  และเปนแหลงทอผาไหมที่ใหญที่สุดของ

จังหวัดขอนแกน อําเภอชนบทจึงเปนสัญลักษณที่คนท่ัวไปรูจักจังหวัดขอนแกนดังคํากลาวที่วา คนรูจัก

เมืองขอนแกนก็ตองรูจักผาไหมขอนแกนและผาไหมเมืองขอนแกนก็ตองผาไหมของอําเภอชนบท 

อําเภอชนบทในปจจุบันหรือชลบทในอดีตนั้น  หากนักศึกษาประวัติศาสตรจะพบวาประชากร

สวนใหญอพยพมาจากเวียงจันทร  ซึ่งมีกลุมคนไทยเชื้อสายลาวหรือไท-ลาวอาศัยอยู  ชนกลุมนี้มีความ

ชํานายในการผลิตผาพื้นเมืองและมีวัฒนธรรมการทอผาสืบทอดกันมาชานาน  ทําใหศิลปหัตถกรรมทอ

ผาเผยแพรสืบตอมาจนถึงปจจุบัน   

 จากหลักฐานโบราณวัตถุที่นักโบราณคดีไดขดุคน  พบวาในดินแดนภาคอีสานหลายแหง  ตาม

หลุมศพจะมีเศษผาติดอยูกับเครื่องมือ  เครื่องประดับโลหะ  อยูรวมกับโครงกระดูกมนุษย  แสดงให

เห็นวา  มนุษยกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูบริเวณภาคอีสาน  รูจักทําไรปาน หรือปอ  เพื่อนํามาใช

ทอเปนเครื่องนุงหม 

 ดังนั้นจึงกลาวไดวา  การทอผาจากปานหรือปอไดรับการพัฒนาควบคูไปกับอารยธรรมของ

ชุมชน  บางยุคสมัยมีการถายทอดแลกเปลี่ยนเทคนิคการทอ  และลวดลายซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้

การทอผาไดมีวิวัฒนาการโดยไดรับแบบอยาง  และอิทธิพลจากการคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับ

ตางประเทศ เชน อินเดีย  จีน  และอาหรับ  ทําใหเกิดการผสมผสานระหวางรูปแบบ  และลวดลาย

ของผาพื้นเมืองกับของตางประเทศ  จนเปนเอกลักษณการทอผาของไทย   

 ผาทอของชาวอีสานจะใชวัตถุดิบที่ทําจากฝายและไหม  จึงเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่เดน

ที่สุดโดยกรรมวิธีที่ชาวอีสานเรียกวา มดัหมี่ 

2.1 มัดหมี่เสนหของผาไหม 

ผาทอของชาวอีสานเปนผาทอที่มีเอกลักษณ  และลักษณะเฉพาะถิ่นที่เดนที่สุด  โดยเฉพาะผา

มัดหมี่  ที่มีการผูกมัดเก็บลายสีพื้นไว  กอนจะนําเสนฝายและไหมไปยอมเปนสีอื่น  ทําใหเกิดสีสัน

ลวดลายแลวจึงทอเปนผืนผา 

 มัดหมี่มี 2 ชนิด  คือ 

  1.  มัดหมี่เสนพุง 

  2.  มัดหมี่เสนยืน 
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มัดหมี่เสนพุง  เปนเสนใยที่ผานการมัดหมี่ยอมเปนสีสันสลับกัน  เปนลวดลายตางๆ สวน 

มัดหมี่เสนยืน  เปนเสนใยที่ผานการยอมเพียงสีเดียว ผามัดหมี่มีลักษณะเฉพาะคือ  รอยซึมของสีที่วิ่ง

ไปตามลวดลายที่ถูกมัด  และความเหลื่อมล้ําในขณะที่ทอ  ทําใหเกิดเปนเอกลักษณของผามัดหมี่ 

       เสนไหมที่ผานการมัดยอมหลายสี  จะเรียกวา  ไหมเสนพุง  หลังจากนั้นจะนําไปกวักและกรอเขา

หลอด  เพื่อเตรียมทอเปนผืนตอไป 

 สวนไหมเสนยืน  หรือ  ไหมเครือ  คือ  เสนไหมท่ีอยูทางแนวนอน  ซึ่งชาวบานเรียกวา  เครือ

ดายยืน  จะเปนเสนไหมที่มีความเหนียวและแข็งแรง  เพราะเวลาทอ  ไหมเสนยืนตองเสียดสีกับฟนฟม

และแรงกระทบในขณะที่ทอ  ไหมเสนยืนจะสังเกตไดจากสี  ลวดลายที่นิยมยอมเพียงสีเดียว  โดย

เลือกสีที่เขากับสีของไหมเสนพุง  สวนมากชาวบานจะนิยมสีเขม  เพราะจะเขากับสีของไหมที่ใชทอได

ทุกสี 

 การมัดหมี่ใหเปนลายและสีตางๆ  นั้นขึ้นอยูกับการออกแบบลายและความประณีตในการ

มัดหมี่  ฉะนั้นในการมัดหมี่แตละครั้งจึงตองมีการถอดแบบลายหมี่ลงบนกระดาษกราฟเพื่อจําลองการ

มัดลําหมี่แตละคํา 

การมัดหมี่จะเริ่มจากเอาปอยหมี่ที่คนเปนลําหมี่แลวใสฮงหมี่  เพื่อขึงและเรียงหมี่ใหตึง  ใชเชือกฟาง

มัดลําหมี่ตามแบบลายจนหมดทุกลําหมี่แลวนําไปยอมสี  สียอมจะติดสวนที่ไมไดมัดเชือกฟาง  ถา

ตองการใหเสนไหมมีหลายๆ  สีเพิ่มขึ้น  เมื่อยอมสีที่ยอมครั้งที่หนึ่งแลว  ก็เอาเสนไหมไปโอปหมี่คือ  

การมัดเก็บลายของสีที่ยอมครั้งที่หนึ่งดวยเชือกฟางอีกครั้ง  แลวจึงไปยอมสีครั้งที่สอง  ถามัดหมี่และ

ยอมสีสลับกันหลายๆครั้ง  จะทําใหผาไหมมีหลายๆสี 

       เมื่อไดลวดลายของสีไหมแลวก็ถึงข้ันตอนการแกหมี่  คือ แกเชือกฟางที่ใชมัดลําหมี่แตละลําออก

ใหหมดโดยใชมีดบางเล็กๆ  หรือมีดโกนชนิดมีดาม  การแกหมี่จะตองทําอยางระมัดระวัง  อยาใหมีด

ถูกเสนไหม  ลําหมี่ที่แกเชือกฟางออกหมดแลวจะเห็นลวดลายหมี่ที่สวยงามตามตองการ 

 

2.2 ทอใยเปนผืนผา 

การทอผาไหมเปนขั้นตอนสุดทายของการผลิตผาไหมมัดหมี่โดยอาศัยชางทอผาที่มีความ

ชํานาญ  และมีฝมือในการทอ  เครื่องมือที่ใชการทอคือ กี่ กี่มี 2 ชนิด  คือ กี่ธรรมดา  และ กี่กระตุก 

แตชาวบานจะนิยมทอดวย  “กี่ธรรมดา”  เปนสวนมาก 

 ในกระบวนการทอผาไหมมัดหมี่  จะใชไหมเสนยืนและไหมเสนพุง  ไหมเสนยืนจะใชเปนเสน

หลักในแนวตั้งเพ่ือใหไหมเสนพุงลอดผาน  จึงตองเปนเสนไหมคุณภาพดี  มีเสนยาวเหนียวตลอด  ทั้งนี้

เพื่อทอไดแนนและมีคุณภาพเนื้อผาที่ดี  ในขณะที่ทอนั้นตองใหไหมเสนยืนและไหมเสนพุงประสานกัน

ใหตรงทุกเสนตามลวดลายและสีที่มัดหมี่ไว  ในการทอสําหรับชาวบานจะชํานาญการทอดวยมือ

มากกวาการทอดวยเครื่องจักร  จึงทําใหการทอผามัดหมี่แตละผืนใชเวลาในการทอหลายวัน 
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 สวนลวดลายของผาไหมมัดหมี่ชนบท  จะประกอบดวยลายพื้นฐานหรือลายดั้งเดิม  ซึ่งมี

ทั้งหมด 7 ลาย  คือ  ลายหมี่โคม  หมี่ปกจับ  หมี่กง  หมี่ดอกแกว  หมี่ขอ  หมี่ใบไผ  และลาย

ประยุกต  ซึ่งเปนการนําลายดั้งเดิมมาประกอบกับลายอื่นๆ  จนเปนลายใหม ลวดลายไหมมัดหมี่จึงไม

มีรูปแบบตายตัว  จะสามารถคิดคนขึ้นใหมไดตามความคิดและจินตนาการสรางสรรคของชางผูผลิต 

(ศูนยพัฒนาหนังสือ, 2544 : 62) 

 

2.3 เอกลักษณผาไหมเมืองขอนแกน 

ความวิจิตรพิสดารตระการตา  ความประณีต  ความหลากหลายในความคิดสรางสรรค “เปน

เอกลักษณของผาไหมเมืองขอนแกน”  ถือเปนภาพรวม  แตถาจะแยกความเปนเอกลักษณของผาเมือง

ขอนแกน  พอจะแยกไดดังนี้ 

2.3.1 ลายผาไหม  (ผาไหมมัดหมี่)  ลายหมี่กง  ซึ่งเปนลายตนแบบและเปนลายเกาแก

ของผาเมืองขอนแกนและลายขันหมากเบ็งหรือบางคนเรียกวา  ลายเชิงเทียนบาง ลายขอพระเทพบาง  

สองลายนี้ถือเปนเอกลักษณของผาไหมขอนแกน 

2.3.2 สีสันความประณีตของลาย  เปนเอกลักษณพิเศษอยางหนึ่งของผาไหมเมือง

ขอนแกน  สีที่เปนเอกลักษณดั้งเดิมของผาไหมขอนแกนคือ  สีมวง  สีแดง  สีเขียว  สีเม็ดมะขาม  ผูที่

สนใจเรื่องผาไหมแคมองก็รูวา  นี่คือผาไหมจากเมืองขอนแกน 

2.3.3 การทอผาแบบ 3 ตะกอ  ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของการทอผาเมืองขอนแกน  ผาที่

ทอดวยระบบ 3 ตะกอ  จะมีลักษณะหนา  เนื้อผาแนน  ผา 2 ดานจะมีโทนสีแตกตางกันคือ  ดานนอก  

ดานใน  จะมีสีเขมแตกตางกัน  ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้นักทอผาจากถ่ินอื่น  ไมสามารถจะเลียนแบบได 

2.3.4 ผาหนานาง  (ทองถิ่นอื่นเรียกผา “ปูม” ซึ่งเปนผาทอขึ้นสําหรับเจานายใชนุงแบบ

จงกระเบน  ในสมัยโบราณนิยมใชในเขตอีสานใต  ในประเทศลาวแถบแขวงเมืองจําปาสักและเขมร)  

การทอผาไหมมัดหมี่ “หนานาง”  เปนเอกลักษณการทอผาแบบหนึ่งของขอนแกน  ซึ่งไดมีการ

ลอกเลียนแบบมาจากผาตนแบบ  ซึ่งเปนผา  “หนานาง” หรือ ผาปูม  ของเจาเมืองชนบทคนแรก 

(เมืองชนบทตั้งเปนเมืองป พ.ศ. 2326 มีกวนเมืองแสนหรือ  พระจันตะประเทศ  เปนเจาเมืองคนแรก)  

ปจจุบันผาผืนนี้ก็ยังปรากฏอยู  มีอายุกวา 220  ปขึ้นไป  เอกลักษณการทอผาหนานางของขอนแกน  

จะมีลวดลาย สีสัน วิจิตรพิสดารกวาที่อื่น  เนื่องจากไดมีการประยุกตและนําเทคโนโลยีมาใช  โดยได

นําลายโบราณมาประยุกตเขากับลวดลายไทยใหมๆ  ที่คัดสรางสรรคขึ้น  สิ่งที่พิสูจนไดวา  ผาไหม

มัดหมี่  “ผาหนานาง”  ของเมืองขอนแกนเปนเอกลักษณและเปนที่ยอมรับของผูนิยมผาไหมคือ “ผา

หนานาง”  เมืองขอนแกน  ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ของการประกวดผาไหมไทยประเภท “ผาปูม” 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2536  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปน
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การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  มีพระชันษาครบ 60 

พรรษา  เปนการจัดการประกวดผาระดับอาเซียน (อุดม บัวศร,ี 2540 : 51) 

 

 2.4 การทอเสื่อ  ตําสาด 

ในชนบทของจังหวัดขอนแกน  นอกจากชาวบานสวนใหญจะยังทํานา  ทําไรหรือเลี้ยงสัตว

เปนหลักแลว  นอกฤดูทํานา  แมหญิงหลายคนจะพากันตําสาด  หรือทอเสื่อเอาไวใชในครอบครัว  

เหมือนดังเชนชาวบานที่สระแกว  ตําบลบานฝาง  อําเภอฝาง  จังหวัดขอนแกน 

บานสระแกวแหงนี้อยูหางจากถนนมะลิวัลยที่เชื่อมระหวางจังหวัดขอนแกนและจังหวัดเลย

ประมาณ 1 กิโลเมตรเทานั้น  บานสระแกวจึงตั้งอยูระหวางเมืองศูนยกลางถึง 2แหงดวยกัน  เสื่อที่

ชาวบานสระแกวทําสวนใหญนอกจากเก็บไวใชในครัวเรือนแลว  เวลาที่มีใครมาเยี่ยมเยือนเจาของบาน

ก็มักจะมอบเสื่อใหเปนของที่ระลึกติดไมติดมือกลับไป  หรือในหมูบานมีงานบุญเสื่อหรือสาดที่ทําเก็บ

ไวก็จะไดนําออกมาถวายพระในแตละครั้งคราวไป 

วัสดุที่นํามาทอเปนผืนเสื่อหรือที่ชาวบานเรียกกันวาสาด 

คือพืชที่เรียกวา  “กก”  ซึ่งถือเปนพืชลมลุกที่มีความทนตอสภาพภูมิอากาศที่แหงแลงไดเปนอยางดี 

กกที่วานี้มีอยู 2 ชนิด  คือ 

- กกเหลี่ยมหรือชาวบานทั่วไปเรียกวา ผือ 

- กกลมหรือภาษาทองถิ่นเรียกวา ไหล 

2.4.1 กกเหลี่ยมหรือผือ  ลําตนเปนรูปสามเหลี่ยม ผิวแข็งกรอบและดานชาวบานไม

คอยนิยมนํามาทําเสื่อหรือสาดเทากับไหลหรือกกกลม  ผือชอบขึ้นในที่ดินเลนที่ลุมมีน้ําขังตลอดเวลา  

การบํารุงรักษานั้นไมมีความจําเปนเลย  เพราะผือที่วานี้เกิดงายและทนทานตอสภาพตางๆ ไดเปน

อยางด ี

2.4.2 กกกลมหรือไหล ชนิดนี้เองที่ชาวบานสวนใหญจะชอบนํามาตําสาดไหลเปนพืช

ลมลุกคลายกับหญา  มีหัวคลายขาแตเล็กกวา ปลายลําตนมีดอก แพรพันธุดวยหัวที่จะแทงแขนง

ออกมาเปนหนอ  ลําตนกลมผิวมันและออนนุมเหนียว  เมื่อทอออกมาเปนผืนแลวจะรูสึกไดเมื่อเวลา

สัมผัสวาไหลนุมนวลกวาผือ  และขัดถูเปนมันงามกวา 

2.4.3 การปลูกกกกลมหรือไหล  เคยมีชาบานนํามาไหลมาปลูกดวยวิธีปกดํา  การ

เตรียมดินก็ทําเชนเดียวกับการทํานาคือ  ไถดะหรือไถแปแลวคราด2 ครั้ง  เพื่อกําจัดหญาใหหมด 

เพราะไมเชนนั้นหญาที่เปนวัชพืชจะมาแยงไหลเติบโต  ทําใหตนไหลเติบโตไดไมเต็มท่ี 

 เวลาที่จะนําเอาตนไหลมาเพาะปลูกครั้งแรกนั้นจะใชหนอพันธุที่ถอนมาแลวตัดปลายเหลือ

ประมาณ 2 คืบ แยกเปนกอเล็กๆ  ใหมีแขนงกอละ 2-3 แขนง  มัดเปนกําแลวจึงปกดําในระยะหาง
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ระหวางกอประมาณ 20 เซนติเมตร  เพื่อใหตนไหลแตกกอใหมไดเต็มที่  ถาดินดีปกดําหาง  ถาดินไมดี

ก็ปกดําลงไปถี่หนอย  จะชวยทําใหตนหญาขึ้นแทรกมาไดยาก 

 เราสามารถจะเก็บเกี่ยวเอาตนไหลมาใชงานไดเมื่อมีอายุครบประมาณ 4 เดือนการตัด

ชาวบานจะใชวิธีสังเกตดอกของตน  หากวาออกดอกสีเหลืองหรือสีน้ําตาลก็จะเริ่มตัดไดดวยมีดปาด

ไหล  หรือจะตัดไวตั้งแตดอกยังเปนสีเหลืองก็ได  แตจะไดกกที่มีความสูงไมเต็มที่  จะทําใหไดหนาเสื่อ

ที่แคบลง 

 วิธีการตัดไหล  จะใชมีดตัดใหขาดบริเวณสูงกวาดิน 4 นิ้ว เมื่อไดกองหนึ่งก็จะจับทั้งกอง

กระทุงใหเสมอกัน  แลวจึงจับปลายประมาณขนาดยาวสวนใหญก็จะประมาณ 7 คืบ แลวจึงสลัดตนที่

สั้นและแหงทิ้งไป  จากนั้นจึงแยกกกไวเปนกองๆ  วางสลับกันแลวจึงมัดหัวทาย 

2.4.4 การเตรียมกกการทํากกใหเปนเสน  กกตนหนึ่งจักเปนกี่เสนขึ้นอยูกับขนาดของ

ตนกกหรือที่เรียกกันวาไหล  ถาตนใหญก็อาจจะไดถึง 8 เสน  ตนขนาดกลางจะไดประมาณ 4 เสน 

สวนตนเล็กไดอยางมากท่ีสุดคือ 3 เสน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความประณีตของคนทําดวย 

2.4.5 วิธีการจักไหลทําไดโดยใชมือซายจับไหล  หันปลายไปทางขางหลัง  ใชมีดจักไหล

แทงลําตนหางจากโคนประมาณ 8 นิ้ว  ใหทะลุ  แลวกรีดมีดทางโคนกก  แลวกลับมาซอยแทงในแนว

เดิม  เพื่อแบงตนกกใหเปนเสน แลวกรีดมีดออกไป 

 จากนั้นใชไสไหลสอดขวางตนไหลแนวตรงกรีด  เพื่อใชเปนเครื่องชวยกรีดแลวจึงสอดปลาย

มีดขวางไสไหล  กรีดดันไสไปดานปลายใหตลอดก็จะไดเสนไหล 4 เสน  แลวจึงใชคมมีดขูดไสไหลให

ตลอดทั้ง 4 เสน ในครั้งเดียวกัน วิธีนี้จะชวยลดเวลาการทํางานไปมากทีเดียว  เมื่อจักตนไหลได

ประมาณ 1 กํามือ  แลวมัดปลายแขวนผึ่งลมใหริมหอ  วันรุงขึ้นจึงนําไปผึ่งแดดประมาณ 4-5 แดด  

ใหแหงสนิทดี  ก็จะไดตนไหลที่จักตอกแลวเปนสีขาว  แลวจึงเก็บดวยการนํามารวมเปนขนาดแลวมัด

เปนเปลาะเพื่อใหเสนไหลทรงตัว  จากนั้นคอยนําไปเก็บในที่แหงเพื่อไมใหชื้นกับละอองฝน  เมื่อ

ตองการนํามาทอจึงยอมสีตามจํานวนที่ตองการ 

 การตากเสนไหลนี้ สมัยกอนจะใชตากกับพื้นหญา พื้นกระดาน หรือแมกระทั่งพื้นดิน  แต

ปจจุบันนี้เริ่มนํามาตากแดดดวยการขึงเสนเชือกทําเปนราวตากแลว  การตากนั้นตองตากใหถูกแดด

มากๆ  เพราะไมเชนนั้นจะไมไดไหลที่มีสีขาวและจะทําใหเปลืองสียอม 

 สีที่ใชยอมแตกอนจะใชเปลือกไม  หัวพืช  มาทําสีในการยอมใหดูมีสีสันมากข้ึน ไดแก   

- สีเหลือง  ไดจากหัวขมิ้น  ดวยการตําเอาแตน้ํามันมาตมยอม 

- สีแดง  ไดจากเปลือกไมชนิดที่ใชยอมแหและอวน เชน เปลือกตนฝางหรือเปลือกประดู 

- สีดํา  บางคนนําไปหมกโคลน  เพื่อใหเปนสีดํา  แตสวนใหญจะยอมจากลูกมะเกลือ 

 ทุกวันนี้สวนใหญหาเสื่อท่ียอมจากสีธรรมชาตินอยเต็มที  เพราะปจจุบันชาวบานจะหันมายอม

จากสีเคมี  ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกวา 
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2.4.6 การยอมสีกกหรือไหลตองเตรียมไหลสําหรับยอม  โดยแบงเปนกําใหมีขนาด

เหมาะมือประมาณเสนผานศูนยกลางเมื่อมัดแลว 1 นิ้ว กระทุงดานโคนใหเสมอกัน แลวมัดปลายให

หางจากสวนปลายเขามาประมาณ 2 นิ้ว  ตองมัดใหแนน 

 จากนั้นจึงหลนกกคือ  การสะบัดกกหรือไหลนี้ใหเสนที่สั้นกวาหลุดรวงออกมา  เมื่อหลนกก

เรียบรอยแลว  เตรียมนํามัดกกที่เตรียมไวนี้แชน้ําประมาณ 1 คืน  ถาเสนกกหรือไหลนี้หยาบแข็ง  ก็

จะแชตออีกคืนหนึ่งเพื่อใหเสนไหลบานเต็มที่และอ่ิมน้ํา  เสนจะออนนุมแลวจึงนําขึ้นจากน้ําทิ้งไวใหพอ

สะเด็ดน้ําและจึงทําใหสีติดทั่วเสนไหลมัดนั้น 

 กอนจะนํามัดไหลที่แชน้ําไวขึ้นมายอมนั้น ควรจะตั้งน้ําใหเดือดกอนแลวจึงตักสีผสมที่ตองการ

ลงไปในน้ําเดือด  เมื่อสีละลายตัวดีแลวจึงนําไหลที่สะเด็ดน้ํามามวนลงไปในหมอสี  แตระวังอยาให

แนนมากเพราะสีจะจับไมทั่วเสน 

 เมื่อตมไปไดประมาณ 5-7 นาที  จึงกลับเสนไหลเอาดานบนมาลงอยูดานลาง แลวทิ้งน้ําให

เดือดอีกประมาณ 5-7 นาที เชนกัน  เพื่อใหสีจับกกทั่วถึงและสม่ําเสมอ น้ําสีจะตองทวมเสนไหล 

มิฉะนั้นสีของเสนไหลจะดาง 

 นําเสนไหลขึ้นจากหมอยอมสีแลววางลงบนกระสอบหรือกระดาษใหสีสะเด็ดน้ําจึงนําขึ้นตากบ

นราวใหแหงสนิท  จากนั้นจึงมัดแยกเก็บเปนสีๆไปวิธีการเก็บไหลนั้นตองเก็บในที่แหงไมถูกละอองฝน 

ไมอยางนั้นจะข้ึนราไดงาย   

2.4.7 เสนเอ็นที่ใชทอเสื่อหรือตําสาดแตเดิมวัสดุที่นํามาใชเปนเอ็นสําหรับตําสาดนั้นคือ  

ตนปอที่นํามาลอกเปลือกออกดวยวิธีหักดามปลายแลวรูดแยกแกนกับเปลือกออกจากกัน  โดยใชใบมีด

ขูดผิวออกจากเสนใยปอดวยวิธีวางเสนปอลงบนกระดาน  เอาดานผิวขึ้นแลวใชใบมีดขูดเปลือกปอออก

ใหหมด  จากนั้นก็มัดเปลือกปอเปนกําๆ นําขึ้นผึ่งลมและแดดประมาณ 2 วันใหแหง  เพื่อเก็บไวใชได

นานหลายเดือน  แตปจจุบันชาวบานที่ไมคอยมีเวลามักจะใชเชือกฟางที่หาซื้อไดงายตามตลาดมาทํา

เปนเสนเอ็นแทน ถึงกระนั้นก็ยังมีชาวบานบางคนที่ยังนิยมใชปอมาเปนเสนเอ็นอยูเชนเดิม 

2.4.8 อุปกรณที่ใชในการทอเสื่อ 

- ฟมเปนเครื่องที่ใชกระทบเสนไหลหรือผือใหแนน  มีความยาวเทากับขนาดของเสื่อซึ่งจะมี

อยูดวยกันหลายขนาด  ตั้งแตฟมขนาด 12 นิ้ว  ไปจนถึง 10 คืบ  แบงเปนฟมสองชั้นกับฟมชั้นเดียว  

ถาเปนฟมสองชั้นชวงฟนจะเล็กถี่กวาฟมชั้นเดียว  เมื่อใชทอแลวจะมีลายเนื้อแตกตางกันและฟมสอง

ชั้นงานจะละเอียดกวาฟมที่ใชทอเสื่อหรือสาดนี้  ฟนฟมจะทําจากไมไผแกๆ  ครอบฟมสวนมากจะทํา

ดวยไมประดูยาวเทากับความกวางของเสื่อ 

- ไมสงกกหรือไมพุงกก  คือไมที่ทําหนาที่สงพุงกกสอดเขาไประหวางเอ็น มีลักษณะแบนเล็ก

ขนาดนิ้วกอย ยาวตามขนาดของฟมปลายหยักเพ่ือไวสําหรับพับเสนกกลงมา 
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 - ไมขัดเอ็น  ใชสําหรับขัดเอ็นหัวทายของหัวเอ็นยืน  เพื่อใหเสนเอ็นแตละเสนแยกจากกัน มี

สวนชวยใหเอ็นตึงและคงที่ไมรวน  โดยทั่วไปใชไมไผทําเปนแผนบางๆ กวางประมาณ 2 เซนติเมตร 

ประมาณ 2-4 อันมีลักษณะคลายกับไมสงกก 

- มารองเอ็น  ใชเวลาที่ขึงเอ็นเสร็จแลวใชรอง  เพื่อชวยใหเอ็นตึงใชรองเอ็นหางจากแนว

กระทบฟมประมาณ 60-70 เซนติเมตร  เมื่อทอเสื่อไดคืบหนาไป  ตองเลื่อนไมรองเอ็นหางออกไป

ตามลําดับ ไมรองเอ็นนี้จะเปนตัวชวยใหกระทบฟมไดแนนขึ้น  เพราะชวงที่กระทบฟมถาไมมีไมรอง

เอ็นใหสูงกวาระดับธรรมดาจะรูสึกวาเอ็นหยอน  เนื่องจากการขึงเอ็นแตละครั้งนั้นตองขึงใหไดความ

ยาวผืนหรือสองผืน 

- ไมรองนั่งขณะทอ  ใชสําหรับรองนั่งทอเสื่อ  ผูทําหนาที่กระทบฟมเปนผูใชมานั่งตัวนี้  ซึ่ง

จะตองขยับเลื่อนไปตามความยาวของเสื่อที่ทอไดไปเรื่อยๆ 

- ไมค้ําสี่อันหรือตุกตา  ใชสําหรับรองรับไมขึงเอ็นเพื่อใหระดับของเอ็นสูงจากพื้นโดยปกติ  

มักจะกะตามความถนัดของคนพุงกก  ดังนั้นความสูงของตุกตาจึงไมมีกําหนดแนนอน 

- ไมหลักสี่อัน  สําหรับฝงลงดินเพื่อเปนหลักยึดไมขึงเอ็นใหตึงและตรึงกับที่หลักนี้จะปกตาย

กับที่ใตถุนบาน  บางบานก็จะใชไมเสาบานแทนไมหลักตัวนี้ 

- ไมขึงเอ็นสองอัน  ใชสําหรับขึงเอ็นทอเสื่อทั้งหัวและปลายเสื่อ  มีลักษณะเปนไมกลมๆ ซึ่ง

มักใชไมไผลําแกๆ ความยาวจะข้ึนอยูกับขนาดของฟม  กะใหยาวกวาขนาดของฟมเล็กนอย 

- ไมคานสองอัน  ใชผูกติดกับหลักเสาเรือนเพื่อใชเปนสวนที่ยึดไมขึงเอ็นเล็กนอย  สวนความ

ยาวเทากัน 

- ไมคัดเสนลอย  ใชไมอะไรก็ไดใหยาวกวาความกวางของเสื่อเล็กนอย  สําหรับขัดเอ็นเสนริม

สุดทั้ง 2 ขางใหลอยเพ่ือสะดวกในการเนนริมเสื่อ  หากไมใชเสื่อเนนริมก็ไมตองใชไมนี้  

       สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเราเรียกวา  หูกทอเสื่อ 

       เชือกที่ใชทําเอ็น  แตกอนใชเชือกที่ทําจากปอ  สมัยนี้สวนใหญจะซื้อเชือกฟางจากตลาดมาทํา 

เชือกท่ีเราใชทําเอ็นนี้จะนํามาผูกไมขึงเอ็นกับคาน และผูกคานเขากับหลักเพ่ือใหเสนเอ็นตึง 

 - ไขมันวัว  หรือขาวบานเรียกวา ไขวัว บางทีอาจจะใชน้ํามันมะพราวแทน เอาไวสําหรับรูด

เอ็นเพ่ือไมใหฝดและเบาแรงในการกระทบฟม 

- น้ํา  ใชชุบเสนปลายกกเพื่อใหนิ่ม สะดวกในการพับปลายกกลงกับไมกก 

- มีดเล็กคมหรือกรรไกร  สําหรับติดริมเสื่อสวนที่เมมแลวใหชิดผืนเสื่อ 

2.4.9 วิธีการทอเสื่อ 

 แบบหูกนอน  เมื่อเตรียมหูกเสร็จแลวก็นําเอ็นที่เตรียมไวเปนกลุมมาถายสูระวิงพัดเอ็น  ซึ่งทํา

โดยดึงปลายเอ็นที่อยูดานในออกมาผูกกับระวิง  แลวหมุนระวิงใหเอ็นมวนกลับมาอยูในระวิงใหหมด

กลุมจากนั้นจึงเริ่มรอยเอ็นเขาฟมตามลวดลายที่ตองการ 
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 ในการทอเสื่อนั้นตองใชคน 2 คน  คนหนึ่งนั่งเปนผูทอ  สวนอีกคนหนึ่งเปนคนพุงไหลหรือผือ  

ภาษาพื้นบานเรียกคนนี้วาคนสอดไหล  สวนคนที่ทอเสื่อนั้นจะทําหนาที่หงายและคว่ําฟมใหคนพุงไหล

สอดไมพุงเสนไหลหรือผือนั้นเขาไปกระทบฟม  และใหเสนกกผสานแนนกันเปนเสื่อและทําหนาที่เมม

ริมเสื่อดวย  รวมทั้งตองคอยดูวาผูพุงเสนกกสลับสีเสนกกไดถูกตองตามลายหรือไม  คนทําหนาที่พุง

ไหลนั้นก็ตองคอยดูวาตัวเองเปลี่ยนสีเสนไหลหรือผือใหตรงตามตองการหรือไม 

 การพุงเสนกก  มือซายพุงเสนจับปลายไมพุง  มือขวาจับเสนไหลดานปลายพันเขากับปลายไม

พุงไหล  โดยใหเสนไหลกดทับปลายเสนไหลไวแลวมือซายประคองไมพุง  ในขณะที่มือเลื่อนไปจับโคน

ไม  แลวพุงสอดไมและเสนไหลเขาไปในชองระหวางเอ็น  ซึ่งผูทอกําลังหงายหรือคว่ําฟมแบกเอ็นรออยู  

เมื่อพุงเสนไหลตรงขามก็ดึงไมพุงกลับ  เพื่อใหผูทอกระทบฟมและผูพุงก็เตรียมพันเสนไหลเขาไปไมพุง

ตอไป 

 การพุงเสนไหลตองสลับโคนไหลและปลายไหลทีละเสนเพื่อใหริมเสื่อทั้ง 2 ดานเสมอกัน ทั้งนี้

เพราะโคนไหลมีขนาดใหญกวาปลายเสนไหล 

2.4.10 การเปลี่ยนลายเสื่อ 

 เมื่อจะเปลี่ยนลายเสื่อจะทําไดโดยการพุงไหลสีเดิมซ้ําเขาไปอีกหนึ่งเสนแลวทอตามลายเดิม

ตอไป  ลายเสื่อจะเปลี่ยนไปทันที  อยางเชนเมื่อพุงเสนไหลสีแดงเปนเสนสุดทายของลายเดิม  เมื่อ

ตองการเปลี่ยนลายก็จะพุงสีแดงซ้ําเขาไปอีกหนึ่งเสน  เทากับเปนการตั้งตนลายเสื่อใหมเมื่อทอเสื่อ

คืบหนาไปไดประมาณ 10 นิ้ว  ก็ตองใชมารองนั่งสอดใตผืนเสื่อแลวผูทอก็ตองนั่งบนผืนเสื่อเพื่อสะดวก

ในการทอเพราะเปนหูกนอนมานั่งจึงตองเลื่อนไปเรื่อยๆ 

การตกแตงผืนเสื่อ 

- การตีริมเสื่อ  เปนวิธีปองกันไมใหเสนกกหลุดลุยจากผืนเสื่อทําไดดวยการใชมือขวาตีเกลียว

เอ็น 4 เสนแรกเขาดวยกัน  ใหชิดริมเสื่อโนมเอ็นนี้ไปสูเสนเอ็นตอไป  ซึ่งไดปนดวยมือใหเขม็ง  แลนํา

เสนเอ็นเสนเดิมไปตีเกลียวควบกับเสนเอ็นเสนใหม  โดยไขวเอ็นคูเดิมออกไปหนึ่งเสน  ตีเกลียวกัน

ตอไปจนถึงเอ็นเสนถัดไปก็ไขวทิ้ง  เอ็นคูเดิมซึ่งสั้นกวาเพื่อนทิ้งไป แลวทําเชนนี้ไปจนตลอดริมทั้งหัว

และทายเสื่อ  จึงใชมีดหรือกรรไกรตัดเอ็นเสนที่ไขวทิ้งใหชิดเกลียว 

- การขัดเงาเสื่อเปนการตกแตงเสื่อขั้นสุดทาย  กอนขัดเงาควรปดขนรุงรังที่อาจมีจากเสนเอ็น

หรือจากเสนกกอาจใชมีดตัดหรือไฟลน  เรียกวิธีนี้วาลนเสื่อ  แลวจึงนําผาเช็ดเขมาไฟออกตอจากนั้น

จึงใชหินผิวหนาเรียบมีน้ําหนักถูไปมาตามความยาวของเสนกกหลายๆครั้ง  เสื่อผืนนั้นก็จะขึ้นเงางาม

พรอมจะถูกนําไปใชได 

2.4.11 การออกแบบลวดลายเสื่อ 

 เสื่อที่ชาวบานสระแกวทออยูทุกวันนี้มีขอจํากัดที่สามารถออกแบบลวดลายไดจากเสนพุง

เทานั้น  สวนเสนยืนคือเอ็นนั้นทําหนาที่เพียงเปนโครงรางในการถักทอ 
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 ทุกวันนี้ชาวบานสามารถยอมสีกกออกไปไดมากมายหลายสี  ไมมีขอจํากัดเชนอดีตที่ใชเพียง 

3 สี คือ ดํา แดง และเหลือง  ความนิยมลวดลายโบราณจึงคอยๆลดบทบาทลง  เริ่มคิดหาลวดลาย

แปลกใหมมาทอกัน อยางเชน  ลายเชิงซิ่น  ลายมัดหมี่  ลายขามหลามตัด  ลายบักจับ  คงลวดลาย

สวนใหญก็จะมีความคลายกับลวดลายของการทอผานั่นเอง 

 เราจะเห็นวาลวดลายเสื่อของชาวบานนั้นไดพัฒนามาเรื่อยๆ  ตามยุคสมัยและความสนใจใน

สิ่งรอบขางของผูทอ  ซึ่งนับวาเปนงานหัตถกรรมที่เต็มเปยมไปดวยศิลปะและฝมือ  สมควรที่คนรุน

หลังควรจะหันกลับมาเรียนรูภูมิปญญาทองถิน่ดั้งเดิมตัวนี้ของชุมชนไว 

 เพื่อสืบสานตอภูมิปญญาชิ้นนี้ตอไป  เพราะเสนกกที่ละเอียดออนเรียงกันเปนลวดลาย  สีสัน

สะดุดตา  ไดบงบอกถึงความมีวัฒนธรรมที่ดีงามและสามารถมอบใหเปนที่ระลึกสําหรับผูมาเยือน  

หรือไวทําบุญแมกระทั่งเก็บไวใชในครัวเรือนไดเปนอยางดี  สมควรที่คนรุนหลังควรจะเริ่มกลับมา

เรียนรูภูมิปญญานี้อยางจริงจัง (เมวดี ศิลาวรรณ, 2545 : 31) 

 

2.5 ลายเสื่อ   

 ความงดงามนาใชสอยของเสื่อ  ขึ้นอยูที่ลายเสื่อประการหนึ่ง  ความงดงามของเสื่ออยูที่การ

เลนสีเสนกกเปนสําคัญ  เสื่อขาวชนิดที่ไมไดยอมสีเสนกกมีนอยที่สุด 

2.5.1  ลายเสื่อปูนั่ง – ปูนอน 

 ลายเสื่อชนิดปูนั่งปูนอนนั้น  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการรอยเอ็น  ถาเปนเสื่อขาวแลวชาวบานจะ

นิยมทอเสื่อสองชั้นใชฟมซี่ฟนถี่  หากเปนเสื่อสี  ความงดงามของลวดลายก็อยูที่การเลนสีเสนกก

อยางไรก็ตาม  การเรียกชื่อลายเสื่อบางลาย  ก็ยังไมเหมือนกันทีเดียว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะเมื่อคิดลาย

ไดแลว  เห็นวาสวยงามก็อาจมีการลอกเลียนแบบกัน หรือบังเอิญคิดลายไดเหมือนกัน  ตางคนตางตั้ง

ชื่อลายตามที่ตนเองเห็นวาเหมาะ  ชื่อลายจึงผิดเพี้ยนไป  ลายเสื่ออาจจําแนกไดดังตอไปนี้ 

1. ลายโบราณ  เปนลายที่สืบเนื่องมาแตสมัยบรรพบุรุษมีอยูหลายลาย มีชื่อเรียก  

ดังนี้ 

   1.1  ลายตาสมุก  หรือลายดอกจันสองชั้น  ลายนี้ใชลายสองชั้น  การเลือก

สีเสนกกอยูที่ผูตองการ  แตมักจะใชสีตัดกัน  ใชสีกก  3-4  สี  ทอสลับเสน  เชน  ใชกกแดง  น้ําเงิน  

เขียว  เหลือง  เริ่มตน  ดังนี้ 

       พุงกกแดง 1  เสน  น้ําเงิน 1  เสน  สลับกันใหไดขนาดเทากับความกวางของชวงรูฟมที่เวนไว  

หรือเปนตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส  แลวพุงกกเสนเหลือง  4  เสนติดกัน  แดง 4  เสน  เหลือง 4  เสน  แลว

เริ่มดวยแดงสลับน้ําเงิน  โดยสีเหลืองเปนกากบาททับเสนน้ําเงินทุกตา  สมมติเปนเสนใจกลางของสมุก  

หรือชาวจักสาน เรียกวา  เสนตีลายนั่นเอง 
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   1.2  ลายเสื่อหอง  ลายนี้ใชเสนกกสองสีตัดกัน  ยกเวนถาเปนเสื่อมีเชิงหัว

ทายก็มักจะใชเสนกกตางจากสีลาย เริ่มทอดวยสีใดก็ได  เชน  ถาตองการเสื่อแดง – ดําก็เริ่มดวยแดง 

1 เสน กํา 1 เสน  สลับกันจนไดตาเสื่อเปนสี่เหลี่ยมจัตุรส  แลวพุงเสนกกสีเดิมเปนการเปลี่ยนลายเพื่อ

ทําเสนกั้นหอง  เชน  จบดวยสีดํา  ก็ซ้ํากกสีดําอีก 1 เสน  สลับแดง 1 ดํา 1 แดง 1 ดํา 1  เปลี่ยนเขา

ลายเดิม  พุงดําซ้ําสลับแดงไปจนไดหองสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก  แลวพุงเสนกั้นหองเชนเดิม  ทําเชนนี้จนได

ครบลายซึ่งมีคาเสื่ออยูลายละ 9  หอง  จึงเปนตาสลับสีหองเปนสีตรงขาม  ลักษณะสับหวางกัน  แลว

ดําเนินการทอเหมือนเดิม  สิ่งที่ควรระวัง  คือ  ตอนเปลี่ยนลายและพุงสอดเสนกั้นหอง  ผูทอที่ชํานาญ

จะรูทันทีวาผูพุงสีถูกหรือผิด 

   1.3  ลายตาหมากรุก  สําหรับลายนี้การรอยเอ็นและการทอไมซับซอน

เหมือนสองลายขางตน  ใชกกสองสีตัดกัน  พุงกกสลับสีกันครั้งละเสน  จนไดขนาดตาเสื่อสี่เหลี่ยม

จัตุรัสจึงพุงกกซ้ําสีเปลี่ยนลาย  ทอไปเชนนี้ตลอดก็จะไดตารางหมากรุก  ควรระวังตอนเปลี่ยนตาลาย

เสื่อ  ตองไมลืมพุงเสนกกซ้ําสีเดิม  เพื่อเปลี่ยนลาย 

   1.4  ลายเกร็ดกระ 

   1.5  ลายเกร็ดเตา 

 ทั้งสองลายนี้  มีวิธีการทอคลายกับลายตาหมากรุก  ตางกันที่การรอยเอ็น  สวนการเปลี่ยน

ลายตาเสื่อ  ทําเชนเดียวกัน 

   1.6  ลายริ้วผาใบ  ลายนี้จะเปนริ้วผาใบหรือไมอยูที่การพุงเสนกก  เชน  ถา

ใชสีเสนน้ําเงิน-เหลือง  ก็จะไดริ้วน้ําเงิน เหลืองเปนทางยาวไป  วิธีรอยเอ็นจะรอยแบบลายใดก็ไดใน

บรรดาเสื่อสองชั้น  วิธีพุงกกสลับกันเรื่อยไป  เชน  มวง 1  เหลือง 1  ไปเรื่อยจนจบผืน 

 หากรอยเอ็นแบบลายเสื่อตาหมากรุก  ก็จะไดริ้วเทาๆกัน  เชน  ริ้วดํา  สลับแดง  รอยเอ็น

แบบลายเสื่อหอง  จะไดริ้วดําใหญ 3  ริ้ว  สลับริ้วแดงเล็ก  3  ริ้ว  และริ้วแดงใหญ 3  ริ้ว  สลับริ้วดํา

เล็ก  2  ริ้ว  ตลอดไป 

 รอยเอ็นแบบลายตาสมุกจะไดริ้วแดงใหญ 1 ริ้ว สลับริ้วน้ําเงินเล็ก 1 แดงใหญ 1 น้ําเงินใหญ 

1 แดงใหญ 1 น้ําเงินใหญ 1 แลวเริ่มดวยริ้วแดงใหญตอไปเหมือนเดิม 

 รอยเอ็นแบบลายเกล็ดเตา จะไดริ้วแดง 1 ริ้ว สลับริ้วน้ําเงิน แดง น้ําเงิน แลวขึ้นตนดวยริ้ว

แดงใหญอีกตอไปอีก 

 รอยเอ็นแบบลายเกล็ดกระ จะไดริ้วแดงใหญ 1 ริ้ว แดง 1 ริ้ว น้ําเงินเล็ก 1 ริ้ว น้ําเงินใหญ 1 

ริ้ว แดง 1 ริ้ว น้ําเงินเล็ก 1 ริ้ว แลวเริ่มเปนริ้วแดงใหญ 1 ริ้วตอไป 

 สวนใหญลายริ้วผาใบลักษณะนั้นไมสูจะมีผูนิยม  เพราะมองดูแลวเบื่อเร็ว  ถาเสนกกไมเสมอ

กันจริงๆ  ริ้วก็จะไมเสมอกันนัก 
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2.  ลายเสื่อปจจุบัน  ที่เรียกวาลายปจจุบันเพราะปจจุบันนี้ชาวบานนิยมทอเสื่อ

ดวยลวดลายเหลานี้มาก  และมีอยูเปนจํานวนมาก  ดังนี้ 

   2.1  ลายริ้วสลับ  ลายประเภทนี้มีจํานวนมากเปนลายทันสมัย  ผูสั่งทอเปน

ผูออกแบบลาย  หรือผูทอจะคิดขึ้นเอง  ลักษณะลายจะเปนการใหสีเสนกกพุงเปนริ้วตามยาวเสนกก  

สลับกับลายอื่นๆ  หรือสลับสีกันงดงามมาก  เชน  ลายงูทางมะพราว  ลายลูกกรง  ลายกากบาทสลับ

ริ้ว  ลายกาแขก  ลายไสปลาไหลสลับริ้ว ฯลฯ 

   2.2  ลายตาราง  เปนลายที่นิยมในปจจุบันมากเชนกัน  มีทั้งลายตารางดอก

เล็ก  ดอกใหญ  สลับสีกัน  ถาเปนลายตารางดอกใหญเปนเสื่อสองชั้น  ประเภทลายตาหมากรุก  ลาย

เกล็ดเตา  ฯลฯ  เทาที่พบรูสึกวาลายตารางดอกเล็กจะเปนที่นิยมทอมากกวา  เชน  ลายดอกมะขาม  

สีลายประกอบดวยสีเขียว  เหลือง  แดง  โดยใชเหลืองเปนพื้น  สลับกับเขียวและแดง  ลายตารางสอด

ไส  ลายตารางตัดเสน  ลายตาขํา  เปนตน 

   2.3  ลายดอกเล็ก  ลักษณะลายประเภทนี้เปนลายละเอียดเล็กๆ  เชนลาย

พริกไทย (ลายสามเสน  หรือลายจันทรบูรณ)  ลายเมล็ดขาวเปลือก  ลายริ้วลูกโซ  เปนตน  ลาย

ละเอียดดังกลาวเปนที่นิยมเชนกัน 

   2.4  ลายเชิงเสื่อ  สวนใหญลายเชิงเสื่อจะใชทอตรงริม  หรือชายเสื่อทั้งหัว

ทาย  โดยเฉพาะถาเปนเสื่อเมนริม  และเปนเสื่อพื้น  จะนิยมทอเชิงหัวทายเปนลวดลายงดงามมาก  

คลายกับเชิงผาซิ่น  ลวดลายเชิงเสื่อมีตั้งแตสลับสีเพียง 2  สีขึ้น  ไปจนถึงวิจิตรพิสดาร  นอกจากนั้นผู

ทอเสื่อบางรายยังเอาลายเชิงเสื่อนี้ไปประดิษฐเปนประเภทลายริ้วสลับทอทั้งผืนเสื่อก็มี 

 ลายเสื่อท่ีมีผูนิยมใชมากไดแก  ลายที่ใชสีเสนกกดําผสมแดงซึ่งอาจเปนลายสี่เสน  หรือ  ลาย

จันทรบูรณ  และลายลูกโซสอดส ี

2.5.2  ลายเสื่อสําหรับประดิษฐเปนเครื่องใชอื่นๆ 

            ลายเสื่อสําหรับประดิษฐเปนเครื่องใชอื่นๆ  บางลายก็เหมือนกับลายเสื่อปูนอน  เชน  ลายไส

ปลาไหล  ลายสามเสน  ฯลฯ  แลวแตผูออกแบบวัตถุเครื่องใชจะตองการ  ผูทอเสื่อบางรายมี

ความสามารถในการออกแบบลวดลายไดอยางสวยงาม  บางราบผูออกแบบเครื่องใชก็จะเปนผูสั่งใหผู

ทอทอตามความตองการ  ใหเหมาะสมกับวัตถุที่จะประดิษฐขึ้น  ซึ่งทั้งนี้อยูที่การยอมสีเสนกกและการ

ผสมสียอมเสนกกดวย 

1.  ลายกระเปา  ลายสําหรับกระเปานั้นมีหลายแบบ  ผูผลิตกระเปาบางคนอาจ

ใชความงดงามของสีเสนกกทอเปนลายพื้น  นําไปขัดใหมัน  แลวนําไปประดิษฐเปนกระเปาถือแบบ

ตางๆ  สวนที่ทอลวดลายก็มีมาก  และสังเกตไดวา  ลายกระเปาบางลายมีวิธีการทอแตกตางไปจาก

การทอเสื่อธรรมดาเล็กนอย  เปนตนวา  ใชฟมเล็ก  ผูทอสอดพุงกกเองทําใหผูทอสามารถแยกลายตาม

แบบที่เขียนหรือคิดไว  เชน  ลายเกลียว  ลายเครือเถาสลับ  ลายขาวหลามตัด  ลายขนมเปยกปูน  
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ลายเชิงซิ่นมัดหมี่  ลายซิ่นมดัหมี่  ลายดอกประ  ลายตัวซี  ลายซิกแซกเฉียง  ลายตัวหนอน  ลายดอก

กุหลาบ  ลายผีเสื้อ  ฯลฯ 

 ลายดังกลาวนี้  ดานหลังเสื่อจะดูไมเรียบรอย  เพราะเสนพุงจะขามเอ็นมาก  เมื่อทอเสร็จแลว

จึงตองตัดเสนกกดานในใหเรียบรอย 

2. ลายแผนรองจาน  รองแกว 

              ลายสําหรับประดิษฐเปนแผนรองจาน  รองแกว  สวนใหญเปนลายเรียบ  เกบางก็นิยม

ทําลายเชิงหัว-ทายแผนรองจาน  บางก็ทอลายเรียบไมมีเชิงหัวทาย  ลายที่นิยมในปจจุบันสําหรับแผน

รองจาน  รองแกว  เชน  ลายโชวเอ็น  ลายนี้จะปรากฏเสนเอ็นเห็นชัดเจน  สวนใหญใชเอ็นพลาสติก

เปนเสนยืน  และเปนเสนพุงแทนกกเฉพาะตอนท่ีเปนลาย  ซึ่งจะเปนรูปกากบาท  นอกจากนั้นก็มีลาย

สี่เสน  หมายถึง  ทอสลับสีละเสน  4  ครั้ง  แลวเปลี่ยนลายสลับกันไปเรื่อยๆ  บางทีก็เปนลายสามเสน  

ลายหาเสน  ซึ่งมีกลวิธีสลับเสนและเปลี่ยนลายเหมือนกัน 

 นอกจากนั้นก็มีลายไสปลาไหล  ซึ่งเปนลายเรียบๆ  อาจจะสลับสีหลายสี  โดยพุงกก  4  เสน  

แลวสลับสีอื่นอีก  4  เสน  อาจสลับเพียง  2  สี  3  สี  หรือ  4  สี  ก็ได  หากสลับหลายสีก็ไมนิยมที่

ทอลวดลายชนิดนี้ตองใชผาสีเดียวกับสีพื้นเสื่อบุดานลางกอนจะขลิบริม  ทั้งนีเ้พื่อปกปดความรุงรังของ

เสนกกเปนลวดลาย 

3.  ลายกลองกระดาษเช็ดหนา 

กลองใสกระดาษเช็ดหนาที่ทําจากเสื่อกก  มีสองชนิด  คือ  กลองทรงกลม  หัวทายตัดสําหรับใสมวน

กระดาษเช็ดมือ  และกลองสี่เหลี่ยมสําหรับใสกระดาษเช็ดหนาชนิดกลองสี่เหลี่ยมยาว  ลายที่ใชทอก็

คลายกับลายแผนรองจาน  มีบางแหงทอลวดลายสําหรับกลองใสกระดาษเช็ดหนาไดงดงามเปนพิเศษ  

ซึ่งมีสวนทําใหผลิตภัณฑชนิดนี้มีคุณคานาใชขึ้น  แตราคาก็ยอมแพงตามข้ึนไปดวย 

 สวนวัสดุเครื่องใชอื่นๆ  เชน  เข็มขัดสตรี  กระเปาถือใบเล็กๆ  กระเปาเศษสตางค  ที่ใส

จดหมาย  หมอนอิง  เบาะรองนั่ง-นอน  ลวดลายที่ทอเหมือนที่กลาวมาแลว  ความงดงามนาใชของสิ่ง

เหลานี้ขึ้นอยูที่การใหสี  ตลอดจนการออกแบบลวดลายและการออกแบบเครื่องใช  รวมทั้งความ

ประณีตในการประกอบเปนรูปรางเครื่องใช  การตกแตง  เชน  ขัดเงา  ทาแลกเกอรใหเงางาม  เปน

ตน 

2.5.3 ลายเสื่อพิเศษ 

ลายเสื่อชนิดนี้หมายถึงลายเสื่อที่มีผูสั่งทําเปนพิเศษ  ซึ่งไดแกลายเสื่อภาพสัตว  ตนไม  

ดอกไม  เชน  ลายยูงรําแพน  ลายไก  ลายชาง  ลายงู  ลายกวาง  เปนตน  กระบวนการทอเสื่อชนิดนี้

ตางกับการทอเสื่อธรรมดาตรงการยกลวดลาย  ซึ่งไมใชการหงายฟมเทานั้น  แตผูทอจะตองใชไมพุงกก

ชนิดแบน  มีรูรอยกกที่ปลายไมคอยตัดเอ็นตามลวดลายที่ตองการ  ซึ่งตองมีแบบลายไวเชนเดียวกับ

ลายปกไขวหรือลายโครเชท  การทอลวดลายพิเศษนี้ทําไดยากลําบากตรงการตัดลวดลายดวยไมพุงกก
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นี้  หากเปนเสื่อขนาดเล็กประมาณความกวางไมเกิน 2  ฟุต  ผูทอสามารถคัดเอ็นไดเอง  หากเสื่อผืน

ใหญกวานั้น  เชน  เสื่อ  5-9  คืบ  ก็จําเปนตองมีผูคอยชวยเหลือ  ซึ่งก็คือผูสงกกนั่นเอง  การทอเสื่อ

ดวยลายดังกลาวนี้ตางจากการทอ ยกลวดลายกระเปาตรงที่ผูทอตองเก็บซอนความไมเรียบรอยของ

เสนกกไวในผืนใหเรียบรอยทั้งสองหนา  ดวยเหตุนี้ลายเสื่อทั้งสองหนาจึงเหมือนกัน  ตางเพียงสีเทานั้น  

กลาวคือ  หากดานหนาพื้นสีดํา  ลายแดง  ดานหลังพื้นตองเปนสีแดง  ลายดํา  เปนตน (สํานักงาน

แนะแนวอาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2532 : 12) 

 

3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคและหลักการออกแบบผาถักและสิ่งทอ 

ผาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันของมนุษย  ผาถูกนํามาใชประโยชนมากมาย  ทั้งเปน

เครื่องนุงหมเพื่อปกปองรางกายมนุษยจากสิ่งแวดลอมและอุณหภูมิ  นอกจากเครื่องนุงหมแลว  ผายัง

ใชเปนเคหะสิ่งทอในที่พักอาศัย  รวมทั้งผลิตภัณฑทางการแพทย  สวนประกอบในยานพาหนะ  และ

ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย  ผาถักเปนหนึ่งในโครงสรางผาพื้นฐานสําหรับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในปจจุบัน 

3.1  โครงสรางผาพื้นฐาน 

 โครงสรางผาพื้นฐานสามารถแบงตามลักษณะการผลิตผืนผาได 3 ประเภทหลัก  ไดแก  ผาถัก  

ผาทอ  และผาไมถักทอ 

3.1.1  ผาถัก (Knits) 

 เปนโครงสรางที่เกิดจาการเกี่ยวตอกันของหวง  มีทั้งโครงสรางหวงในแนวนอน  เรียกวา  ผา

ถักดายพุง และโครงสรางหวงในแนวตั้ง  เรียกวา  ผาถักดายยืน 

3.1.2  ผาทอ (Weaves) 

 เปนโครงสรางผาที่เกิดจากการขัดกันของเสนดายยืนทางแนวตั้ง (Warp)  และเสนดายพุงทาง

แนวนอน (Weft หรือ Filling)  โดยขัดกันในรูปแบบตางๆ  เชน  ผาทอลายขัด (Plain Weave)  ผา

ทอลายสอง (Twill Weave) ผาทอลายตวน (Satin Weave) 

3.1.3  ผาไมถักทอ (Non-woven Fabric) 

 ปนโครงสรางผาที่ไมไดเกิดจากการขัดกันหรือเก่ียวกันของเสนดาย  แตใชกรรมวิธีการผลิตอื่น 

เชน  การอัด  การรีด  การใชความรอน  ผลิตจากเสนใยไปสูผืนผาโดยไมผานกระบวนการปนจากเสน

ใยเปนเสนดาย 

3.2  ผาถัก 

 การถักผาเปนวิธีการแปรรูปจากเสนดายเปนผืนผาโดยการคลองหวงใหเกี่ยวกัน  คําวา 

“knit” แปลวา  การผูกหรือเชื่อม  ดังนั้น  การถักผา  คือการรวมเสนดายดวยเข็มถัก  โดยใชเสนดาย

ชุดเดียวเกี่ยวกันเปนหวงและคลองตอกันเปนผืนผา 
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 สมัยเริ่มแรกการถักผาเปนการถักเกี่ยวหวงตอกันทีละหวงดวยมือ  ตอมามีผูประดิษฐเครื่อง

ถักผาที่สามารถเกี่ยวหวงไดครั้งละหลายหวงตอเนื่องกัน  สามารถสรางหวงไดทั้งในแนวนอนและ

แนวตั้ง 

3.3  หนวยของผาทอ 

โครงสรางผาถักแบงการนับหนวยเปน 2 สวน  คือ  การนับหวงคลองในแนวนอนของผืนผา

ถัก  คือคอรส (Course) และการนับหวงคลองในแนวตั้ง (Wale)  

ผืนผาถัก  คือ เวล (Wale)  ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  หนวยที่ใชเปนการ

นับจํานวนหวงตอ 1 นิ้ว (Courses per inch หรือ Wales per inch) โดยนําจํานวนเวลและคอรสมา

คูณกันจะไดจํานวนหวงตอพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว  (Stitch per square inch) เรียกวาความหนาแนนผา 

(Stitch Density) ซึ่งความหนาแนนผามีประโยชนในการคาด 

 

ตารางที่ 2  แสดงความแตกตางระหวางผาถักและผาทอ 
ผาถัก ผาทอ 

1. โครงสรางผาเกดิจากการเกี่ยวกันของหวง 1.  โครงสรางผาเกิดจากการขัดกนัของเสนดาย        

ยืนและเสนดายพุง 

2. มีความยืดหยุนของผามาก  เพราะโครงสรางที่เกี่ยว

กันของหวงเปนทรงกลม 

2.  มีความยืดหยุนของผานอย เพราะโครงสรางที่  

ขัดกันของเสนดาย 

3. มีความคงรูปของผืนผานอย เพราะโครงสรางของ

หวง 

3.  มีความคงรูปของผืนผา เพราะการตั้งฉากของ

เสนดายยืน แลเสนดายพุง 

4. ริมผาไมลุยงาย  เพราะโครงสรางของผาเปนหวง

เกี่ยวกันไว 

4.  ริมผาจะลุยงาย เนื่องจากเปนการขัดกันของเสนดาย 

5. เก็บความรอนไดดี  เพราะโครงสรางหวงมีปริมาตร 

จะเก็บรักษาอุณหภมู ิ

5.  ไมเก็บความรอน เนื่องจากโครงสรางผามีปริมาตร

นอย 

6. โครงสรางหวงบางชนิดระบายอากาศไดด ี 6.  ระบายอากาศไดด ี

7. ไมยับงาย เนื่องจากโครงสรางหวงเปนทรงกลมของ

ผา ทําใหโครงสรางมีความยืดหยุน 

7.  ยับงายเนื่องจากโครงสรางตั้งฉากของเสนดายยืน

และเสนดายพุงถูกทําลาย เมื่อมีแรงมากระทบ 

8. สามารถถักจากเสนดายเปนผืนผาหรือเสื้อผาสาํเร็จ

ไดโดยไมตองตัดเย็บ (Seamless) 

 8.  ตองมีการตัดเย็บจากผาผืน 

9. สามารถใชเสนดายที่มีความแข็งแรง ไมมากกับผา

ถักดายพุงเพราะแรงตึงเสนดายในกระบวนการผลติ

ผาถักดายพุงคอนขางต่ํา 

 9.  เสนดายยืนตองมีความแข็งแรง ความเหนียวมาก 

เพราะใชแรงตึงเสนดายสูงในกระบวนการทอ 
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ประมาณวัตถุดิบ  เวลา  และราคาในการผลิต  นํามาใชในการคํานวณปริมาณเสนดายที่ใชในการถัก

ผาและความยืดหดของผา  ถามีปริมาณหวงมากจะใชปริมาณเสนดายมากขึ้นตามจํานวนของหวง

ทั้งหมดใน 1 ตารางนิ้ว 

 

3.4  การกําหนดขนาดของหวงถัก 

 ขนาดของหวงถักมีผลตอลักษณะของผาโดยตรง  การถักผาดวยมือจะกําหนดขนาดของหวง

ถักโดยใชขนาดของไมถักหรือเข็มถัก  ถาใชไมถักขนาดใหญผาถักที่ไดจะไดหวงที่ใหญขึ้น  แตถาใชไม

ถักหรือเข็มถักขนาดเล็ก  ผาที่ไดจะมีหวงที่เล็กและเนื้อละเอียดกวาการใชไมขนาดใหญ 

 การถักผาดวยเครื่องในระบบอุตสาหกรรม  ขนาดหวงผาถักจะถูกกําหนดดวยขนาดของเข็ม

ถัก  โดยวัดจากจํานวนเข็ม  ในหนวย 1 นิ้ว (Inch) หนวยนี้ เรียกวา เกจ (Gauge) เชน เกจหา เก

จสาม  หรือเรียกวาคัต (Cut) เชน หาคัตสามคัตหรือเรียกวาเข็ม  เชน  เข็มหา  เข็มสาม 

 เข็มขนาดใหญจะมีจํานวนเข็มนอยในระยะ 1 นิ้ว เลขเกจจะนอย  ในทางตรงกันขาม  ถาเข็ม

มีขนาดเล็กจะมีจํานวนเข็มมากในระยะ 1 นิ้ว  เลขเกจจะมาก  เครื่องถักแตละเครื่องจะมีชวงหางของ

เข็มถักและจํานวนเข็มไมเทากัน  เชน  เครื่องถักเข็ม 16 จะมีเข็มถัก 16 เลม  ตอความยาว 1 นิ้ว  

เครื่องถักเข็ม 5  จะมีเข็มถัก 5 เลมตอความยาว 1 นิ้ว  ขนาดของเกจมีผลตอขนาดของหวงซึ่งสงผล

กับความละเอียดของเนื้อผาถัก  เชนผาถักเข็ม 16 จะมีเนื้อผาละเอียดกวาผาถักเข็ม 5 

 

3.5  ประเภทของผาถักแบงตามโครงสรางผืนผา 

ผาถักในระบบอุตสาหกรรมมี 2 ประเภท  ตามลักษณะโครงสรางและทิศทางของเสนดาย  

คือ  ผาถักดายพุง (Weft Knit หรือ Filling Knit) และผาถักดายยืน (Warp Knit) 

3.5.1  ผาถักดายพุง 

 ผาถักดายพุงหรือผาถักแนวนอนเปนผาถักที่ใชดายเสนเดียวถักใหเกิดหวงทีละหวงคลายกับ

การถักนิตดวยมือ  เชน  การถักเสื้อไหมพรม  หวงเกิดจากเสนดายในแนวนอนเกี่ยวคลองกันตามแนว

ขวางของผืนผา  ผาถักดายพุงมีความยืดหยุนตัวคอนขางสูง  ยืดและคืนตัวไดทั้งตามดานกวางและดาน

ยาวของผา  มีความเขารูปสูง (Drape-able) ผาถักดายพุงมีชองวางของหวงสามารถทําหนาที่เก็บ

รักษาอุณหภูมิและระบายอากาศได  เหมาะสมกับเสื้อผาหลายชนิด 

3.5.2  ผาถักดายยืน 

 ผาถักดายยืน  หรือผาถักแนวตั้งเกิดจากการเกี่ยวหวงของเสนดายยืน  เครื่องถักชนิดนี้จะมี

ไกดบาร  หรือ ราวนํา (Guide bar) ชวยทําใหเกิดหวงรูปแบบตางๆ  และเข็มถักชวยดึงดายใหเปน

หวงคลองตอกัน  การสรางหวงของผาถักดายยืนเกิดข้ึนโดยเสนดายยืนแตละเสนจะถูกคลองและทําให

แตละหวงเกิดขึ้นพรอมกันหลายหวงใน 1 คอรส  ผาถักดายยืนจะสรางหวงตามแนวยาวของผา  โดย
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การเกี่ยวกันของหวงในทิศทางของเวล  คุณลักษณะสําคัญผาถักดายยืน  คือ  หลุดลุยนอยกวาผาถัก

ดายพุง  แตความยืดหยุนตัวนอยกวาผาถักดายพุง  ผาถักดายยืนจะมีความยืดหยุนในดานกวางเพียง

ดานเดียว  ทั้งนี้ความยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางหวงที่ใชถัก 

 

3.6  ประเภทของผาตามลักษณะการใชงาน 

ตามลักษณะการใชงาน  ผาถักแบงเปน 2 ประเภท คือ 

3.6.1  ผืนผาถัก  คือ  การถักผาเปนผืน (ผาหลา) กอนแลวจึงนําผืนผานั้นมาตัดเย็บ  

(Cut & Sew) เปนผลิตภัณฑ  เชน  เสื้อผา  ผลิตภัณฑใชในบาน  ผลิตภัณฑอื่นๆ 

  3.6.2  ผลิตภัณฑผาถัก  คือ  การถักผาตามรูปแบบ (แพตเทิรน) ของเสื้อผาหรือ

ผลิตภัณฑใชในบาน  และนํามาประกอบขึ้นเปนเสื้อผาหรือผลิตภัณฑ  สามารถถักผาขึ้นรูปเปน

ผลิตภัณฑสําเร็จ  โดยไมตองตัดเย็บประกอบขึ้นเปนผลิตภัณฑ  หรือมีการตัดเย็บตกแตงเพิ่มเติมเพียง

เล็กนอย  ผลิตภัณฑเหลานี้ไดแก  ถุงนอง  ถุงมือ  ถุงเทา  หมวก  สวนผลิตภัณฑที่เปนเสื้อ  หรือชุด

ยาว  อาจใชคําเรียกเฉพาะแตกตางกัน  เชน โฮลการเมนต (Whole Garment) ฟูลลีแฟชั่น (Fully-

fashioned)  ชุดไรตะเข็บ (Seamless) 

 โครงสรางของหวงถักสงผลใหผาถักมีคุณสมบัติแตกตางกับผาที่ผลิตโดยกรรมวิธีอื่น  เชน  ผา

ถักจะมีความยืดหยุน  สามารถยืดและคืนตัว  มีความออนนุม  ไมแข็งกระดาง  ระบายอากาศไดดี  ไม

ยับงาย  สะดวกในการดูแลรักษา  มีความโปรง  รักษาอุณหภูมิและใหความอบอุน  ทําใหผาถักไดรับ

ความนิยมมากในอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหมและเสื้อผาสําเร็จรูป  เชน  สเวตเตอร  ชุดกีฬา  ชุด

ชั้นใน  ถุงเทา  ถุงนอง  ผามาน  ผาลูกไม  และผลิตภัณฑของใชตางๆ (อุไรวรรณ ภารดี, 2555: 1) 

 

3.7  การออกแบบผาถัก 

 การออกแบบผาถักเปนการนําหลักการความรูเทคนิคการถักผามาผสมผสานกับความคิด

สรางสรรคจินตนาการและถายทอดลงบนผืนผา  การออกแบบผาถักเบื้องตนมีหลักการพื้นฐานคลาย

หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrial Design) ซึ่งมีข้ันตอนโดยยอดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กําหนดโจทยหรือแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Identification) 

ขั้นตอนที่ 2  ระบุความคิดในการออกแบบเบื้องตน (Preliminary Ideas) 

ขั้นตอนที่ 3  กลั่นกรองแนวความคิดในการออกแบบ (Design Refinement) 

ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหงานออกแบบ (Design Analysis) และคัดสรรงานออกแบบ(Design 

Decision) 

ขั้นตอนที่ 5  ทําใหเปนผลสําเร็จ (Design Implementation) 
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3.7.1  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดโจทยหรือแนวความคิดในการออกแบบ 

 การกําหนดโจทย  หรือแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Identification)  คือการ

เขาใจถึงประเด็นในการออกแบบ เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญมาก  นักออกแบบควรเขาใจถึงโจทย  

ประเด็นหรือเหตุผลในการออกแบบ  ศึกษาถึงความตองการในการออกแบบ  จุดมุงหมายดานการ

ออกแบบ เชน  แนวทางในการออกแบบเพื่อการใชงานเฉพาะทาง ขอจํากัดในการออกแบบ  เชน 

ขอจํากัดดานงบประมาณ วัสดุ  โครงสรางบรรทัดฐานในการออกแบบ  เชน  คุณภาพและรูปแบบของ

งานออกแบบ  เงื่อนไขทางเทคโนโลยีวิศวกรรม  การผลิต  การตลาด 

 การมองเห็นปญหาในการออกแบบที่ชัดเจนจะทําใหนักออกแบบสามารถแกไขปญหา  หรื

ออกแบบไดตรงประเด็น  ตรงตามความตองการของผูบริโภคและมีเปาหมายทิศทางที่เหมาะสม  สงผล

ใหกระบวนการออกแบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลงานที่นาพอใจ 

 ปญหาหรือโจทยในการออกแบบผาถักอาจมีไดในหลายรูปแบบ  เชน การออกแบบลวดลาย

ใหม  การออกแบบโครงสรางผาใหมเพ่ือใหเขากับแนวความคิดที่ตองการ  ออกแบบเพื่อแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑเดิม 

 หลังจากกําหนดโจทย  หรือแนวความคิดในการออกแบบแลวนักออกแบบควรทําความเขาใจ

แนวความคิดเหลานั้นใหชัดเจน  เชน  การออกแบบผาถักสําหรับเสื้อผาฤดูหนาว  โดยใชโครงสรางผา

ถักสองชั้น  นักออกแบบตองศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางผา  เชน  โครงสรางลายผาถักสองชั้น  

ลวดลายที่สามารถทําได  ขอจํากัด  ขอดีขอเสีย  โครงสรางผาถักที่เหมาะสมลักษณะเสื้อผาสําหรับฤดู

หนาว  ความหนาของผาที่จะสามารถใหความอบอุน  การระบายอากาศ การเลือกใชเสนดายหรือเสน

ใยที่เหมาะสมในการถัก  โทนสีที่ควรใชสําหรับเสื้อผาฤดูหนาวทั้งนี้ตองเหมาะสมกับความตองการของ

ผูใชในแตละบริบท  ซึ่งบางประเทศอาจมีความนิยมแตกตางกันตามวัฒนธรรมในการใชสีตามฤดูกาล 

3.7.2  ขั้นตอนที่ 2  ระบุความคิดในการออกแบบ 

หลังจากการทําความเขาใจโจทยในการออกแบบชัดเจนแลว  นักออกแบบตองระบุ

แนวความคิดในการออกแบบใหสอดคลองกับความตองการในการออกแบบจากขอมูลเบื้องตน  

จากนั้นจึงเลือกสรรแรงบันดาลใจในการออกแบบ  วิเคราะห  พิจารณารายละเอียดองคประกอบดาน

การออกแบบที่ตองการถายทอดในงานออกแบบ  พัฒนาความคิดและคนควา  ใชความคิดสรางสรรค

และจินตนาการ  รางแบบที่สอดคลองกับแนวความคิดที่วางไว เชน การใชแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบจากรูปแบบตึกและอาคารเปนแนวคิดในการออกแบบองคประกอบโดยถายทอดแรงบันดาล

ใจเหลานั้นสูแบบราง  เชน  โครงสรางผา  สีสัน  พื้นผิวลวดลาย   

 ในขั้นตอนนี้นักออกแบบอาจวางแนวความคิดในการออกแบบโดยใชแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ  สามารถใชรูปภาพ  บรรยากาศที่เก่ียวของ  สิ่งแวดลอมรอบตัว  เชน  นักออกแบบอาจจะมี

ความประทับใจในรูปแบบตึกในตัวเมืองและตองการนําแรงบันดาลใจนั้นมาใชในการออกแบบ  
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หลังจากวางแนวความคิดในการออกแบบแลว  ศึกษารายละเอียดและรูปแบบของตึกหรือแรงบันดาล

ใจ  จากนั้นจึงรางแบบ (Sketch Design) 

เปนจํานวนมาก  พิจารณารูปแบบที่เหมาะสม  คัดสรรแบบรางเพื่อทําแบบจําลองตามแนวความคิด  

หรือจินตนาการนั้นและถายทอดแนวความคิดนั้นลงบนผืนผา 

3.7.3  ขั้นตอนที่ 3 กลั่นกรองแนวความคิดในการออกแบบ 

ขั้นตอนการกลั่นกรองแนวความคิดในการออกแบบ  คือ  การคัดเลือกแบบ  หลังจากมี

แนวความคิดเบื้องตนที่ชัดเจนและแบบรางแลว  กําหนดขอบเขตที่ชัดเจนลงในรายละเอียดทั้งหมด  

ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพทั่วไป  นําแบบที่รางไปทําตนแบบทดสอบเพื่อการผลิตจริง  ศึกษา

ความเปนไปไดในการผลิต  ทั้งนี้อาจจะตองมีการปรับปรุงขนาดสัดสวน  วัสดุที่ใช  โครงสราง  สีสัน

หรือรูปแบบบางสวนใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการผลิต  จากนั้นจึงทําตนแบบที่ตองการ 

3.7.4  ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหงานออกแบบ 

 การวิเคราะหงานออกแบบ  และการคัดสรรงานออกแบบ  คือ  การศึกษาและวิเคราะหถึง

ตนแบบและแนวทางการออกแบบที่วางไว  ความเหมาะสมกับปจจัยในดานตางๆ  เชน  ราคา  การ

ประกอบ  การผลิต  วัตถุดิบ  ความปลอดภัยและความสะดวกในการใชงานของผูบริโภค  ทั้งนี้เพื่อ

นําไปคัดสรร  หรือการตัดสินใจเลือกงานออกแบบและนําไปผลิตจริงในขั้นตอนตอไป 

3.7.5  ขั้นตอนที่ 5 ทําใหเปนผลสําเร็จ 

 การทําใหเปนผลสําเร็จ  คือ  การทําตนแบบเพื่อการผลิต  อาจสงขอมูลใหฝายผลิตหรือสง

ขอมูลทางเทคนิคเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อถักผาเปนผืนผาหรือผลิตภัณฑตามที่กําหนด (อุไรวรรณ 

ภารด,ี 2555: 93) 

 

3.8 หลักและองคประกอบของงานออกแบบสิ่งทอ 

 ผาพิมพเปนงานที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการตกแตง  โดยสามารถใชตกแตงไดทั้งรางกายมนุษย 

(เครื่องนุงหม) และวัตถุตางๆ (ผามาน ผาปูที่นอน ผาปูโตะ ฯลฯ) ซึ่งนักออแบบสิ่งทอมีหนาที่ที่จะตอง

สรางสรรคผาพิมพใหมีความพอเหมาะพอดี  สวยงาม  โดยตองสรางสรรคตามขอมูลที่ไดจากขอมูล

สรุปตางๆ  อาทิ  ประโยชนใชสอยที่ตองการ  อะไรคือเหตุผลของการผลิต  ใครคือกลุมลูกคา  มีเรื่อง

ของเศรษฐกิจเขามาเก่ียวของหรือไม  กรรมวิธีที่จะใชในการผลิต  เปนตน 

 งานวิจัยที่ เกี่ยวกับเหตุผลของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา  แสดงใหเห็นวา  สีและ

ภาพลักษณเปนองคประกอบสําคัญสองอยางที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  มากกวาผิวสัมผัส  หรือ

แมแตราคา  ซึ่งเปนเหตุผลที่นักออกแบบสิ่งทอจะตองมีความเขาใจอยางถองแท  รวมไปถึงความรูสึก

ไวตอการเปลี่ยนแปลงของสีและความสวยงาม 
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 จากความเปนจริงที่วาองคประกอบและหลักพื้นฐานของการออกแบบไมแตกตางกับ

องคประกอบและหลักพื้นฐานของงานวิจิตรศิลป  จึงสามารถกลาวไดวาความสามารถนําไปใชตางหาก

ที่นักออกแบบสิ่งทอและศิลปนที่ประสบความสําเร็จตองการ 

ญาดา  ชวาลกุล  กลาวถึงความหมายของการจัดองคประกอบศิลป  ไววา  การจัดองคประกอบศิลป  

หมายถึง  การออกแบบเพื่อจัดการกับรูปราง  รูปทรง (Form and Shape),  ที่วาง (Space),  คา

น้ําหนัก (Value),  สี (Color)  และผิวสัมผัส (Texture)  ดวยหลักการตางๆ  อันไดแก  เอกภาพ  ดุลย

ภาพ  การเนน  จังหวะ  ขนาด  สัดสวน  ความแปรผัน  และการขัดแยง 

งานศิลปะและการสรางสรรคดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล  ไมมีใคร

สามารถชี้ขาดไดวา  งานศิลปะ  หรืองานออกแบบใดๆ  มีคุณภาพดีเพียงใด  ผิด  ถูก แคไหน  อัน

เนื่องมาจากเหตุผลที่วา  นักออกแบบ  นักศิลปะ  ทําการสรางสรรคงานของเขาหรือเธอจากสภาวะ

แวดลอม  สภาพภูมิอากาศ  3มิประเทศที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง  มีเพียงความจริงที่ปรากฏวา  งาน

สรางสรรคเหลานั้นสรางขึ้นจากหลักและองคประกอบพ้ืนฐานเดียวกันนั่นเอง 

 ภาพลักษณของงานออกแบบ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาองคประกอบและหลักในการจัด

องคประกอบของงานศิลปะหรืองานออกแบบนั่นเอง  จะมีเนื้อหาที่คลายคลึงกันไมวาจะถูกเขียนอยูใน

ตําราการออกแบบเลมใด  จะมีแตกตางกันบางก็เพียงเล็กนอย  ขึ้นอยูกับมุมมองของแตละบุคคล  

อยางไรก็ดีสามารถกลาวไดวาไมมีงานศิลปะหรืองานออกแบบชิ้นใดที่ใชองคประกอบและหลักในการ

จัดองคประกอบแตเพียงอยางเดียว 

 งานทัศนศิลป  หรือการสื่อสารดวยงานศิลปะ  หรืองานออกแบบที่เปนศิลปประยุกต  

ประกอบดวย  องคประกอบพื้นฐานซึ่งไดแก  จุด (Dot) คือ  ตัวชี้  หรือรองรอยที่เกิดขึ้นในชองวาง  

เสน (Line)  คือ สวนประกอบที่ไมหยุดนิ่งของรูปทรง  รูปราง  คือ  เคาโครงพื้นฐาน  วงกลม  

สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  ทิศทาง (Direction) คือ ลักษณะการเคลื่อนไหวของทิศทาง  ที่แสดงลักษณะ

ของรูปรางพื้นฐาน  น้ําหนักของแสงและเงา (Value)  คือ  ความเขม  ออน  น้ําหนักของแสง  เฉดสี 

(Hue)  และความอิ่มตัวของสี (Saturation)  คือ  เรื่องราวของสี (Color)  พื้นผิว (Texture) คือ  

ลักษณะที่ปรากฏใหเห็นของวัตถุชนิดตางๆ  หรือสามารถรูสึกไดทั้งจากการมองเห็นและการสัมผัสดวย

ประสาทสัมผัสอื่นๆ สัดสวน (Scale) คือ  ความสัมพันธของขนาดและการวัดขนาดของรูปลักษณตางๆ  

ขนาด (Dimension)  และการเคลื่อนไหว (Motion)  ทั้งสององคประกอบพื้นฐานนี้  สามารถเห็น  

รูสึกได  โดยผานความหมายที่แฝงอยูในงานศิลปะนั้นๆ  จากองคประกอบพื้นฐานดังกลาวขางตน  ทํา

ใหเราสามารถนํามาจัดสรางสรรคใหเกิดผลงานไดอยางไมมีขีดจํากัด  เชนเดียวกับความรูเรื่องพื้นฐาน

ของภาษาพูดและภาษาเขียนที่สามารถชวยใหเราสื่อสารไดอยางไรขีดจํากัดนั่นเอง 
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 สวนหลักของการจัดองคประกอบในการออกแบบประกอบดวย 

3.8.1 เอกภาพ (Unity)  คือ  จุดมุงหมายในการสรางภาพรวมของงาน  เปนสิ่งสําคัญที่

ผูออกแบบจะตองคํานึงถึง  และถือเปนจุดเริ่มตนในการจัดองคประกอบ 

3.8.2 ความสมดุล (Balance)  คือสภาพที่พอเหมาะพอดีตามสภาวะของการมองเห็น  

ซึ่งเก่ียวของในเรื่องของการรับรูเรื่องน้ําหนักจากสิ่งที่มองเห็นดวย  ความรูสึกทางสมดุลนี้ 

เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในสวนของความคิดในเรื่องของความงามของสิ่งนั้นๆ  พอจะแยกออก

ไดเปนลักษณะตางๆ คือ 

1. ความสมดุลที่มีลักษณะเหมือนกัน (Symmetrical Balance) หมายถึงการ

ออกแบบที่กําหนดสวนประกอบใหมีลักษณะ  ซาย-ขวา  บน-ลาง  เทากัน  หลักทางการออกแบบ

หมายถึง  ความสมดุลที่มีลักษณะ  น้ําหนัก  สี  ผิว  หรือ  เสน  ที่เหมือนกันได 

2. ความสมดุลที่ไมเหมือนกัน (Asymmetrical Balance) หมายถึงการออกแบบ

ใหมีความสมดุลในความรูสึกของการรับรู  มีลักษณะสมดุลกันในตัวเอง  ไมจําเปนตองเทากัน  เปน

สมดุลที่เกิดในลักษณะท่ีแตกตางกันได  

3. ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Art) เปนสิ่งที่จะตองพิจารณา  ในการ

จัดองคประกอบ  เพื่อใหเกิดองคประกอบที่สมบูรณลงตัว  ไดแก  การเนนหรือจุดสนใจ (Emphasis 

or Centre of Interest) จุดสําคัญรอง (Subordinate) จังหวะ (Rhythm) ความตางกัน (Contrast) 

และความกลมกลืน (Harmonies) 

 

3.9องคประกอบพื้นฐานในงานออกแบบ 

3.9.1 จุด  (Dot)  คือ  สวนประกอบที่เล็กที่สุด  เปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอื่นๆ  เชน  

การนําจุดมาเรียงตอกันตามตําแหนงที่เหมาะสม  และซ้ําๆกัน  จะทําใหเรามองเห็นเปนเสน  รูปราง  

รูปทรง  ลักษณะผิว  และการออกแบบที่นาตื่นเตนไดจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งมีเสนที่มองไมเห็นดวยตา

แตเห็นไดดวยจินตนาการ  เราเรียกวา  เสนโครงสราง  ในเรื่องของการสรางสรรคงานศิลปะ ถือวา  

จุด เปนเบื้องแรกของการสรางสรรค จุด จึงนับเปนสิ่งสําคัญที่สุดในโลกของการสื่อสาร  เชน  รูปภาพ  

งานกราฟกที่อยูรอบตัวเรา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  จอแสดงภาพของเครื่องคอมพิวเตอร  เกิดจากการ

ประกอบกันของจุดทําใหเกิดเปนภาพ  เปนตัวอักษร  ที่ไดรับการจัดการอยางมีหลักเกณฑ  เพื่อสื่อ

ความหมายที่ตองการ  จุดสามารถเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ  ดังนี้ 

1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน  จุดในลายของตัวสัตว  เปลือกหอย  ผีเสื้อ  

แมลงตางๆ  พืช  เปลือกไม  ผลไม  ฯลฯ 

2.เกิดจากมนุษยสรางขึ้น  ไดแก  การจิ้ม  กระแทก  กด  ดวยวัสดุอุปกรณ

ตางๆ  เชน  ปากกา  ดินสอ  พูกัน  กิ่งไม  และของปลายแหลมทุกชนิด 
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จุดสามารถแสดงความเปนรูปรางไดดวยตัวของมันเอง  ขนาดของจุดเล็กเกินกวาจะมีคุณคา

ทางสุนทรียศาสตรไดโดยลําพัง  เราจึงมักพบจุดเปนองคประกอบหนึ่งภายในงานสรางสรรคตางๆ  

เสมอ  โดยที่อาจจะประกอบกับจุดอื่นๆ  เสน  และรูปทรง  เปนตน 

นอกจากจุดที่เรานํามาจัดวางเพื่อการออกแบบแลว  เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวาง

จุดจากสิ่งเปนธรรมชาติที่อยูรอบๆตัวเราได  เชน  ขาวโพด  รวงขาว  เมล็ดถั่ว  กอนหิน  เปลือกหอย  

ใบไม  ลายของสัตวนานาชนิด  ไดแก  เสือ  ไก  นก  สุนัข  งู  และแมว  เปนตน  สิ่งเหลานี้ธรรมชาติ

ไดออกแบบไวอยางสวยงาม  มีระเบียบ  มีการซ้ํากันอยางมีจังหวะ  และมีอิทธิพลตอความคิดของ

มนุษยเราเปนอยางมาก  เชน  การออกแบบลูกคิด  ลูกบิดประตู  การรอยลูกปด  สรอยคอ  และ

เครื่องประดับตางๆ  สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเกิดมาจากจุดทั้งสิน 

3.9.2 เสน (Line)  คือ  รองรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของ จุด  หรือถาเรานําจุดมาวาง

เรียงตอๆ  กันไป  ก็จะเกิดเปนเสนขึ้น  เสนมีมิติเดียว  คือ  ความยาว  มี่ความกวาง  ทําหนาที่เปน

ขอบเขตของที่วาง  รูปราง  รูปทรง  น้ําหนักสี  ตลอดจนกลุมรูปทรงตางๆ  รวมทั้งเปนแกนหรือ

โครงสรางของรูปรางรูปทรง 

เสน  สามารถลากตอเนื่องกันเพื่อทําใหเกิดเปนเคาโครงของรูปรางและรูปทรงที่ตองการ  

กลาวไดวา  เสน  เปนเครื่องมือท่ีไมสลับซับซอน  แตทรงพลัง  ที่สามารถใชในการจัดองคประกอบของ

ศิลปะหรือการออกแบบได  เสนเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่วางเปลาและเสนยังใชเปนตัวกําหนดทิศทาง  เหมือนกับเสนขอบฟาในธรรมชาติที่บอกถึงความ

สมดุล  และกําหนดการปรับทิศทาง  ระหวางน้ํากับฟา  หรือพื้นแผนดินกับฟา  เสนแนวนอนที่ให

ความรูสึกที่สงบเงียบและผอนคลาย  ในทางตรงกันขาม  เสนเฉียงที่ใหความรูสึกของการถูกบีบบังคับ  

การเคลื่อนไหว  และมีความสามารถในการดึงดูดสายตาได 

เสน  สามารถกอใหเกิดพลังที่รุนแรง  แปลก ได  อาทิ  ความรูสึกถึงการเปลี่ยนไปมาระหวาง

สถานะของพื้นกับสถานะของการเปนลวดลาย  ที่เห็นไดชัดในธรรมชาติ คือ ลายทาง  ขาว  ดํา  ของ

มาลาย  ซึ่งทําใหผูดูไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาสีขาวหรือดําเปนพ้ืนกันแน 

เสนแบงตามลักษณะไดออกเปนหลายชนิด  เชน  เสนขนาน (Parallel Lines)เสนรัศมี 

(Radiating Lines) เสนโคง (Curved Lines) เสนหมุนวน (Spiral Lines) เสนเฉียง (Diagonal Lines)  

เปนตน 

ความรูสึกจากการที่ไดสัมผัสลักษณะตางๆ ของเสนเหลานี้  อาจกอใหเกิดความแตกตางกัน  

ตอไปนี้  เสนเฉียงจะทําใหความรูสึกของการเปนเสนในภาวะที่เปน 2 มิติ  และใหความรูสึกของการ

เปนพื้นที่ราบในภาวะท่ีเปน 3 มิติ  พลังเหลานี้สามารถแบงแยกออกเปน 

1. พลังของความแหลมคม (Point Thrust)  แสดงออกถึงพลังของการเสียดแทง  ทะลุทะลวงดัง

จะเห็นไดจาก  ลูกธนู  เสา  และหอคอยสูง 
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2. พลังของความหมุนวน (Centripetal Thrust)  แสดงออกถึงพังของการเคลื่อนไหว  มีพลัง

ของการเจริญเติบโต  หมุนเวียนหรือคลี่คลาย  เชน  ขดลวดสปริงของนาฬิกา  รอยวนบนเปลือกหอย 

3. พลังของแรงกกดันจากแกสหรือแรงอัดของลม (Pressure or Pneumatic Thrust) เชน  

รูปทรงที่เกิดขากการผุพังของโลก  รูปทรงของลูกโปง 

4. พลังของรัศมี (Radial Thrust)  ดังจะเห็นไดจากการเกิดระเบิด  หรือพลังที่เกิดจาการรวมตัว

ของวัตถุธาตุและพลังงาน  เชน  สายเคเบิลของสะพานแขวน 

3.9.3 รูปรางและรูปทรง (Shape and Form) 

รูปราง คือ  พื้นที่ๆ  ลอมรอบดวยเสนที่แสดงความกวาง  และความยาว  รูปรางจึงมี 2 มิติ  

รูปทรง  คือ ภาพ 3 มิติที่ตอเนื่องจากรูปราง  โดยมีความหนาหรือความลึก  ทําใหภาพที่เห็นมีความ

ชัดเจน  และสมบรูณในทํานองเดียวกัน  อาจกลาวไดวา  ทุกวันนี้เราใชคําวา  รูปรางเพื่อแสดงใหเห็น

วา  เปนเสนรอบนอกของสิ่งตางๆ  ถาจะกําหนดวัตถุใดขึ้น  หรือมองเห็นวัตถุนั้น  ถาเห็นขอบเขตของ

รูปวัตถุนั้นมีความกวาง  ความยาว (หรืออาณาเขต) ไปถึงสวนใด  เสนรอบนอกที่เปนขอบเขตนั้น

หมายถึง  รูปราง  แตถามองเห็นวัตถุในสวนรวมทั้งหมดเปนมวล  หรือเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้น  จะเห็น

วัตถุทั้งหมดเปนรูปทรง (Form) ชนิดของรูปรางแบงออกเปน 

1. รูปรางธรรมชาติ (Natural Shape) เปนรูปรางที่ไดจากสิ่งที่มีชีวิต (Organic)  หรือคลายกับ

สิ่งมีชีวิต  ที่พบเห็นไดโดยทั่วไป  เชน  คน สัตว  พืช 

2. รูปรางเลขาคณิต (Geometric Shape)  เปนรูปรางที่เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย  เชน  

รูปรางวงกลม  รูปรางสามเหลี่ยม  รูปรางสี่เหลี่ยม  เปนตน 

 รูปรางเลขาคณิตมีรูปที่แนนอน  มาตรฐาน  สามารถวัดหรือคํานวณไดงาย  มีกฎเกณฑและ

ยังหมายรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษยประดิษฐคิดคนขึ้นอยางมีแบบแผนแนนอน  เชน  รถยนต  

เครื่องจักรกล  เครื่องบิน  สิ่งของเครื่องใชตางๆ  ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม  ก็จัดเปนรูปเรขาคณิต

เชนกัน 

 รูปเรขาคณิตเปนรูปที่ใหโครงสรางพื้นฐานของรูปตางๆ  ดังนั้นการสรางสรรครูปอื่นๆ  ควร

ศึกษารูปเรขาคณิตใหเขาใจถองแทเสียกอน 

3. รูปรางนามธรรม (Abstract Shape) คือรูปรางที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหงายขึ้นหรือตัดทอนให

เปลี่ยนไปจากความเปนจริง  อาจจะใชวิธีขยาย  ลด ดัดแปลง  แตยังพอที่จะสื่อกลับไปยังเนื้อหา  

หรือที่มาได 

3.9.4 ผิวสัมผัส (Texture)  ผิวสัมผัสเปนบริเวณผิวนอกของวัตถุ  ที่มนุษยสามารถรับรู

ไดท้ังการรับสัมผัสทางตาและกายสัมผัส  การเกิดของผิวสัมผัส  แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ  คือ  การ

เกิดโดยธรรมชาติเชน การระบาย  การเขียน  การขูดขีด  และการเกิดขึ้นโดยกระบวนการของ

เครื่องจักร เชน การผลิตผาใหมีผิวสัมผัสหยาบ  อาทิ  ผายีนส  ผาลูกฟูก  หรือการผลิตวัสดุกอสรางที่
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มีผิวสัมผัสเลียนแบบผิวสัมผัสในธรรมชาติ  เชน  กระเบื้องที่มีผิวสัมผัสคลายเปลือกไม  เปนตน  การ

รับสัมผัสจากผิวสัมผัสที่ละเอียดออน  จะใหความรูสึกของความบอบบาง  ในทางตรงกันขาม  

ผิวสัมผัสที่หนา  หยาบกรานจะทําใหรูสึกสัมผัสถึงความขรุขระ 

3.9.5 ที่วาง (Space)หมายถึง  ระยะ  หรือพื้นที่ที่อยูระหวาง หรืออยูลอมรอบสวนที่

เปนรูปราง  รูปทรง  ทั้งในแนวราบและแนวลึกของภาพ  ที่วางเปนองคประกอบที่มองไมเห็น  เปน

พื้นที่ที่เหลือจากรูปราง  อาจกลาวไดวา รูปรางสามารถรับรูไดดวยการมอง  สวนที่วางรับรูดวย

ความรูสึก  หรือ Space (ที่วาง ความวาง) คือ พื้นที่ที่ถูกใชในการออกแบบในกรณีทั่วไป  เรากําลังพูด

ถึง  ขนาด (Size) รูปทรง (Shape) และทิศทาง (Direction)  ของพื้นผิว (เชน กระดาษ พื้นผาใบ 

ฯลฯ) ที่ใชในการสรางสรรคงาน  บอยครั้งที่มีการเอยถึง ที่วาง  วาเปนรูปแบบในการออกแบบ  

ประโยชนใชสอยของที่วางมีความสําคัญเปนอันมาก  นั่นคือ  ที่วางเปนสิ่งที่จําเปนตองมีอยูในงาน

ออกแบบจัดองคประกอบ  โดยการใชชองวาง  เพื่อใหผูดูอานขอมูล  เรื่องราวที่อยูในงานได  ซึ่ง

หมายความวาในงานทุกชิ้นจะตองมีที่วาง  อยูโดยรอบซึ่งจะทําใหขอความ  หรือองคประกอบใดๆ เห็น

ไดอยางชัดแจงและการใชที่วางอยางสมดุล  ก็ยอมทําใหสายตาของผูดู  สามารถกวาดไปโดยรอบ

ชิ้นงาน เพื่อที่จะ “อาน”  ความหมายของงานทัศนศิลปนั้นๆ 

ดังนั้น Space  อาจหมายถึง  ความวางเปลาที่ถูกจํากัด  ซึ่งสามารถหาขนาดความกวางและ

ความยาว ของ Space  สําหรับงานที่เปน 2 มิติ  และในทํานองเดียวกันขนาดความลึกในงานที่เปน 3 

มิต ิ

ในแงที่เกี่ยวของกับคําวา ระยะ  พื้นที่  หรือปริมาตร  Space  อาจหมายถึง  ระยะระหวาง

วัตถุตั้งแตสองอันขึ้นไป  และระยะระหวางขอบเขตของบริเวณตางๆ  พื้นที่ หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

ที่แยกตัวออกจากบริเวณโดยรอบ  สิ่งที่ลอมรอบวัตถุตางๆและแผตัวออกไปในทิศทางตางๆ โดยรอบ

สนาม 3 มิติ ตามลําดับ 

ถากําหนดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนหลัก  และหาบริเวณรอบๆ สิ่งนั้น  จะพบบริเวณวาง  สวนใด

สวนหนึ่งหรือรอบสวนนั้น  ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  โดยเฉพาะงานจัดองคประกอบศิลป  

มักจะกําหนดรูปราง  รูปทรง เสน  สี จุด ฯลฯ  ลงบนบริเวณวางเพื่อใหตัวงานนั้นเกิดคุณคาทางความ

งามข้ึน 

3.9.6 สี (Color)  หมายถึง  องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะ  และเปน

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความรูสึก  อารมณ  และจิตใจ  ไดมากกวาองคประกอบอื่นๆ ในชีวิตของ

มนุษยมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสีตางๆ  อยางแยกไมออก  โดยที่สีจะใหประโยชนในดานตางๆ เชน 

1. ใชในการจําแนกสิ่งตางๆ เพื่อใหเห็นชัดเจน 

2.   ใชในการจัดองคประกอบสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน  เชน  การแตงกาย  

การจัดตกแตงบาน 
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3.   ใชในการจัดกลุม  พวก  คณะ  ดวยการใชสีตางๆ เชน คณะสี  เครื่องแบบตางๆ 

4. ใชในการสื่อความหมาย  เปนสัญลักษณ  หรือใชบอกเลาเรื่องราว 

5.   ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ  เพื่อใหเกิดความสวยงาม  สรางบรรยากาศสมจริงและ

นาสนใจ 

6.   เปนองคประกอบในการมองเห็นสิ่งตางๆ ของมนุษย 

สําหรับในงานออกแบบสิ่งทอสีมีความสําคัญ  ในการแสดงออกถึงอารมณความรูสึกของใน

การออกแบบสีที่เลือกใชนอกจากจะตองคํานึงถึงแนวโนม  ทิศทาง(Trend) แลวตองคํานึงการนําไปใช  

เชน  ใชสําหรับเสื้อผา  เปนผาบุเฟอรนิเจอร  หรือผามาน ฯลฯ  ซึ่งในกรณีที่จะนําไปตัดเย็บเสื้อผา  

นักออกแบบจะตองคํานึงถึงลักษณะของการนําไปใชงาน  อายุของผูสวมใส  เปนตน 

 

 3.10 สีกับอิทธิพลของสีท่ีมีตอมนุษย 

ถาถามตัวเองวา  ทําไมเมื่อมองทุงนาสีเขียว  เพราะมีตนขาวเต็มทุง  มีลมพัดเบาๆ  เพราะ

เหตุใดเราจึงรูสึกสบายตัว  สบายใจ  และสูดลมหายใจเขาเต็มปอด  แตทองทุงแหงเดียวกันนี้ไมมีตน

ขาวเนื่องจากถูกเก็บเกี่ยวไปหมดแลวเหลือไวเพียงซังขาวสีดําจากไฟไหม  ทําไมเราจึงรูสึกหอเหี่ยว  

อึดอัดไมสบายตัว  สบายใจ  และสูดดมหายใจเขาเต็มปอด  เชนเดียวกันถาเราเขาไปอยูในหองที่ทาสี

คอนขางเขม  เรารูสึกอึดอัดแตพอเขาไปอยูในหองที่มีสีเขียวออน  ฟาออนหรือสีสมออนมาๆ  ทําไม

เราจึงรูสึกสบาย  ปลอดโปรง  อารมณที่เกิดขึ้นในตัวเราที่มีความแตกตางกันนั้นมีสามเหตุมาจากสิ่งที่

ปรากฏอยูรอบขางหรือเบื้องหนาของเราเปนสําคัญ  นักวิทยาศาสตรไดพยายามศึกษาอิทธิพลของสิ่ง

ตางๆ ที่กอใหเกิดอารมณในตัวมนุษย  เพื่อนําไปใชในการบําบัดรักษาคนไขนักออกแบบตกแตงภายใน

ไดศึกษาเพื่อการใชสีภายในอาคารไดถูกตอง  เพื่อทําใหการพักอาศัยของบุคคลไดรับความสุขสบาย  

ศิลปนศึกษาความรูสึกของสีเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคงานศิลปะของตน  โดยหวังวาสีในภาพวาด

ของตนนั้นจะทําใหคนดูเกิดความดื่มด่ําเกิดอารมณสะเทือนใจไดตามท่ีตนเองตองการ 

สีที่เปนสีเดียวกันอาจมีอิทธิพลแกคนตางกันก็ได  ขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของบุคคลนั้นวา  

ไดเคยมีประสบการณเดิมเปนอยางไร  เปนแงลบหรือแงบวก  ดังนั้นคนแตละคนอาจเกิดอารมณ

แตกตางกันไปเมื่อมองเห็นสีเดียวกัน  แตอารมณที่เกิดขึ้นของมนุษยที่จะนําเสนอดังตอไปนี้เปน

อารมณที่เกิดขึ้นเปนสวนใหญ 

3.10.1สีแดง (Red)  เปนสีที่มีความยาวของคลื่นแสงยาวมากที่สุดในบรรดาคลื่นแสงที่

นัยนตาของคนสามารถมองเห็นไดแตเปนสีที่กระตุนอารมณแกคนไดเร็วที่สุดกวาสีใดๆ  จะเปนสีหลัก

ในวัฒนธรรมโบราณ  เชน จีน  ญี่ปุน  อินเดีย  ยอนหลังไปถึง 5,000 ป  ตามที่ไดมีการบันทึกไว  การ

กระตุนในดานบวก  สีแดงกระตุนความเขมแข็งอยางยุคสมัยของอัศวินโตะกลม  ความสนุกสนาน  

ความสุขความกระปรี้กระเปรา  ใชเปนสัญลักษณของความรักที่จริงจัง  เชน  กุหลาบแดงแทนจิตใจ
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ความรักอันสูงสง  ในดานลบการสั่นสะเทือนของสีแดงนํามาซึ่งความรัก  ตัณหาที่ควบคุมไมได  ราคะ  

ความทะเยอทะยานและความโกรธเกินเหตุ  ไฟและภยันตราย  บางสมัยจะใชสีแดงเปนสัญลักษณของ

ซาตานและความเกลียดชัง  ภัตตาคารราคาแพงบางแหงใชผาปูโตะและผาเช็ดปากสีแดงเพื่อเพิ่มความ

กระหาย  ความอยากในอาหาร  เพราะสีแดงชวยเพิ่มระดับการเผาผลาญอาหาร  ถาเปนภาพวาดที่มี

พื้นหลังเปนสีแดงจะทําใหเกิดความรูสึกอบอุน 

3.10.2 สีดํา (Black)  มีความเชื่อวาสีดําไมมีสีแตมันเกิดจากการไมมีแสงหรือมีการดูด

ซับแสงอยางสมบูรณที่สุดมากกวา  ตรงกันขามกับสีขาว  ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันของสีในแสง

อยางสมดุล  ในวัฒนธรรมกรีกโบราณ  ดําเปนสัญลักษณแหงชีวิต  ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 16  ใช

สีดําแทนความทุกขโศก  ซึ่งยังคงอยูมาจนถึงปจจุบันนี้  สีดําเปนเครื่องหมายบงบอกถึงความชั่วราย  

ความเกาและความเงียบ  ความเจาเลห  การอยูทามกลางสีดํามากเกินไปทําใหเสียสุขภาพ  เพราะสีดํา

จะดูดซับพลังงานความกระปรี้กระเปรา  เหลือไวเพียงความเมื่อลาทั้งรางกายและจิตใจ  การไมสวมใส

เสื้อผาสีดําในฤดูรอนจะทําใหรูสึกสบายมากขึ้น  ในแงลบมากที่สุดคือ  สีดําสนับสนุนดานเลวรายที่สุด

ของมนุษยดวยแนวโนมของการกออาชญากรรม ความปาเถื่อนที่สุดมักทํากันในเวลากลางคืน  แมแต

มนตดําก็เปนเวทมนตคาถาของความชั่วราย 

บุคคลที่ยึดถือความเห็นของตนเองเปนใหญจะมองเห็นทุกสิ่งถาเปนสีดําก็เปนสีขาว  แตถา

เปนคนที่มีใจคอกวางขวาง  จะมองเห็นเปนสีเทา  ในงานสถาปตยกรรมไมควรใชสีดําบนพื้นที่ขนาด

ใหญ  นอกจากวามีความจําเปน  สีดําหรือสีขาวควรใชเปนบริเวณนอยหรือเปนแถบยาว  ทั้งนี้เพื่อใช

เปนการปดบังสีดดําก็ตองใชสีอื่นๆ  ในปริมาณที่มาก  แตสีดําเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหสีอื่นหายไป

ได 

3.10.3 สีขาว (White)  แสงสีขาวเปนผลรวมของการสะทอนสีของแสงสวางทุกสีมาสู

นัยนตาของมนุษย  โดยสวนรวมแลวสีขาวเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์  ไรเดียงสา  โชคชะตา  

สันติภาพ  และการยอมจํานน  ทางศาสนาถือวาสีขาวคือความบริสุทธิ์ จิตกรคริสตเตียนยุคแรกๆ  

วาดภาพพระบิดาสวมเสื้อคลุมสีขาว  และภาพพระคริสตหลังการฟนคืนชีพอีกครั้งก็คืออยูในชุดสีขาว

พระแมมารีผูบริสุทธิ์มักอยูในชุดสีขาวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไรเดียงสา  จึงมักจะปรากฏดอกลินลี่สี

ขาวในภาพวาดชื่อ ANNUNCIATION 

ในยุคโบราณสีขาวไดใชเปนชุดไวทุกข  และใชเปนผาพันศพเชนในสมัยอียิปต  ในปจจุบันสี

ขาวยังคงเปนสีของความสะอาด  เชน  ชุดเครื่องแตงกายนางพยาบาล  แมชีหรือบุคคลที่กําลังกาวเขา

สูการบวชพระและกําลังปฏิบัติธรรม  กุหลาบขาวใชเปนสัญลักษณของความรักอันบริสุทธิ์  และใชการ

ตกแตงบานเรือนเพื่อใหเกิดความรูสึกสะอาดตา  พลังของแสงขาวจะเอาชนะบุคคลที่ชอบหลอกลวง  

มุงรายพยาบาท ความอิจฉาริษยา  และความรุนแรงทําลายลางได  แสงสีขาวจึงนํามาใชเพื่อแทนความ

เปนสัจธรรมอันยิ่งใหญ 
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3.10.4 สีเหลือง (Yellow) สีเหลืองเปนสีที่มีความสําคัญมากมาตั้งแตอดีตกาล

โดยเฉพาะในหมูชาวอียิปตและกรีก  ในทางทวีปเอเชียใชเปนสัญลักษณของอํานาจโดยเฉพาะประเทศ

จีนจักรพรรดิจีนเปนผูทรงราชสิทธิ์ในการฉลองพระองคชุดสีเหลืองในการในงานพระราชพิธี  สามัญชน

อื่นใดไมสามารถใชเครื่องแตงกายสีเหลืองได  สีเหลืองทองเปนสัญลักษณของดวงอาทิตยแสดงถึง

อานุภาพและพระเมตตาของพระเจาและใชในภาพวาดทางศาสนา  เชน  วงรัศมีของเซนต  ใชสีทอง

เพื่อแสดงถึงแสงสวางแหงชีวิตอันเปนนิรันดร  ในดานบวกสีเหลืองหมายถึงความฉลาด  ความรางเริง

และความอบอุน  เปนตัวแทนของความสมบูรณของวิญญาณความสงบสุขและการพักผอนความหนุม

สาวความยินดีปรีดา  ในดานบวกที่สุด  สีเหลืองทองเปนสีของจิตวิญญาณในสวนลึก  นํามาซึ่งความ

เมตตากรุณาและความสรางสรรค  แตในดานลบอาจหมายถึง  อุบายหลอกลวง  ความขี้ขลาดและ

ความริษยา  ถาเปนสีเหลืองหมนจะแสดงออกถึงความอกตัญู  ทรยศ  ลวงตา  ความอคติและการ

ทําลายลาง 

ในการตกแตงนั้นมัณฑนากรจะเลือกใชสีเหลืองเพื่อทําใหภายในอาคารดูสวางขึ้นสดชื่นขึ้น  

เมื่อใชเปนสีทาผนังหอง  เปนสีที่ดีในการทาหองครัว  ผลไมและผักสีเหลืองมีแนวโนมที่จะเปนยา

ระบาย  และทําใหประสาทสงบเยือกเย็นขึ้น 

3.10.5 สีน้ําเงิน (Blue)  สีน้ําเงินเปนสีที่หาไดยากที่สุดในธรรมชาติ  จะมีสีของทองฟา

ซึ่งใกลเคียงกับสีน้ําเงินเทานั้น  สีของทองฟาเปนสัญลักษณของพระผูเปนเจา  หรือสวรรคสีน้ําเงินซัฟ

ไฟร (Sapphire Blue)  เปนสีของสัจจะและความซื่อสัตย  จงรักภักดี  เปนสีของความสุข  ความหวัง  

ความจริง  เกียรติยศ  ความสงบและความหางเหิน  ในดานการวาดภาพพระคริสตและพระแมมารีผู

บริสุทธิ์จะสวมเสื้อคลุมไรแขนสีน้ําเงิน  ซึ่งเปนสัญลักษณแหงชีวิตอันเปนนิรันดร  ในฐานะที่เปน

สัญลักษณของความอมตะ  เสนอการผานพนจากโลกนี้ไปสูโลกหนา  จึงเปนสีที่แสดงเกี่ยวกับงานศพ

อีกดวย 

สีน้ําเงินเปนสีเงียบสงบ  และใชในหองของอาชญากรรุนแรงและคนไขโรคจิต  บุคคลที่

ชมชอบตอสีน้ําเงินจึงเปนคนที่มีความสุขุมรอบคอบ  ใครครวญคิดหนาคิดหลัง  ตัดสินใจแบบอนุรักษ

นิยม  รูจักควบคุมอารมณ ในดานลบก็มีเชนกัน  คือ  ถามีสีน้ําเงินมากเกินไปสามารถกอใหเกิดการ

เก็บกด  นําความรูสึกเศรามาสูคนที่มีสุขภาพสมบูรณได 

3.10.6 สีเขียว (Green)  สีเขียวเปนสีที่พบเห็นไดทั่วไปในธรรมชาติ  เชน  ตนไมใบ

หญาตั้งแตสีเขียวออนของใบหญาแรกผลิ  ไปจนถึงสีเขียวเขมของปาไมที่เติบโตเต็มที่  เปนสีที่ไดรับ

ความเคารพจากหมูชาวมุสลิม  แทนความศรัทธา  เชน  พวกมุสลิม  แทนความศรัทธา  เชน  พวก

มุสลิมที่กลับจากการแสวงบุญที่เมกกะจะใชผาโพกศีรษะสีเขียว  ชาวไอริชใชในความเชื่อเกี่ยวกับโชค

ลาภ  สีเขียวมรกตมักใชเปนสัญลักษณของความหวังและการเติบโต  ภาพพระพุทธเจามักถูกวาดลง
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บนพื้นหลังสีเขียวเพื่อแสดงถึงการอุทิศชีวิตอันเปนนิรันดรอยูเบื้องหลังการเกิดมามีชีวิตที่ไมมีความจีรัง

ของคน 

สีเขียวชวยปลอบประโลม  บําบัดรักษาคนที่รูสึกออนลาทั้งรางกายและจิตใจไดผอนคลาย  

เพราะสีเขียวมีพลังบําบัดสูง  บรรเทาความเจ็บปวด  สีเขียวออนกระตุนใหจิตใจเบิกบาน  สีเขียวใบไม

ผลิหมายถึงชีวิตใหม  การเกิดใหม  ปติยินดี  และความเบิกบานใจสีเขียวจึงใชกันมากในการตกแตง

บาน  แตไมใชกับสิ่งที่เปนสูทหรือเสื้อคลุม  ในดานลบก็มีบางคืออาจแสดงใหเห็นถึงความเห็นแกตัว  

อิจฉาริษยา  ความเกียจคราน  สีเขียวคล้ําทําใหรูสึกหอเหี่ยวถึงข้ันออนลาอีกดวย 

3.10.7 สีมวง (Violet)สีมวงเปนสีที่มีคลื่นแสงสั้นที่สุดในบรรดาสีแสงที่นัยนตาของ  

มนุษยมองเห็นไดสีมวงเปนสัญลักษณของพระราชอํานาจของกษัตริยเปนสีแหงเกียรติยศ  สีมวงสด  สี

มวงมะเขือ  และสีมวงอื่นๆ  มักใชกับหองที่ดูภูมิฐานหรือดูเปนผูดี  สีมวงออนของกลวยไมเปนสีของผู

แสวงหาสัจจะ 

สีมวงเปนสีของผูที่ชอบสรางสรรคงานศิลปะ  สมัยโบราณใชสีมวงในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิญญาณ  

ความลักลับ  ความนาอาย  ความสํานึกผิด  เปนสีของคนทุกขยากที่ตายเพื่อพระเจาหรือสัจจะ  แตใน

แงลบนั้น  สีมวงสรางภาพมายาและอุบายหลอกลวงได 

3.10.8 สีสม (Orange)  สีสมกระตุนความคิดสรางสรรคและความทะเยอทะยาน มัก

ใหญใฝสูงเต็มเปยมดวยพลัง  กระปรี้กระเปรา  แตการเห็นหรืออยูกับสีสมมากเกินไปอาจทําใหเปนโรค

ประสาทได  เพราะกระปรี้กระเปราเกินเหตุ  สีสมหรือสีแดงของพืชผักหลายชนิดเปนสีแหงการบํารุง

กําลัง 

3.10.9 สีเทา (Gray)  เปนสีที่ไมแจมใสนัก  ใชเปนสีเสื้อผาของสามัญชนในยุคกลาง

ของยุโรป  สีเทาเปนสัญลักษณของการเกษียณอายุ  ความโศกเศรา  ความสงบเสงี่ยมถอมตัวและ

ความไมใยดี  จัดเปนสีอุนและสีเย็นก็ได  แตสวนใหญจะใชเปนสีเย็น  สีเทาระหวางสีดํากับสีขาวมันจึง

เปนสีกลางที่สังคมยอมรับมากที่สุด  มักใชเปนพื้นหลังของภาพในผลงานจิตรกรรม 

3.10.10 สีน้ําตาล (Brown)  ในยุคกลางของยุโรป  (ค.ศ. 500 - 1500)  สีน้ําตาลถูกใช

แทนความเปนชาวไรชาวนา  และความนาอับอาย  สีน้ําตาลทําใหคนคิดถึงฤดูใบไมรวง  ฤดูเก็บเกี่ยว  

ซากปรกหักพังและความเสื่อมสลาย  ในแงบวกมากที่สุด  สีน้ําตาลแทนความอุดมสมบูรณความ

แข็งแกรงของไมยืนตนเพราะเปนสีหนักและเขม  มกีารสั่นสะเทือนต่ํา  สีน้ําตาลเหมาะกับการเปนฉาก

หลังของสวยงามไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  หมอไห  หรือรูปสลักชวยเนนย้ําความสวยงามของสี

อื่นๆ  เมื่อนําไปใชเปนสีของกรอบหรือการขลิบสี  ในแงรบเปนสีของการลดความกระปรี้กระเปรา  

กําจัดพลังธรรมชาติ  แสดงการเสื่อมสลายผุพงและการตายของธรรมชาติ 
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3.10.11 สีชมพู (Pink)  เปนสีที่ใชแทนความเปลงปลั่ง  แจมใส  เชน  ใชเปน

สัญลักษณของวัยรุน  หนุมสาว  หรือใชแทนอารมณของความสุข  เชน  ดังคํากลาววา  วิมานสีชมพู  

คือสถานที่อยูของคูบาวสาวที่เพิ่งแตงงาน 

สีดังกลาวขางตนนี้  ในแตละสีอาจจําแนกเปนสีตั้งแตออนจนถึงเขมไดอีหลายระดับ  ดังนั้น  

ในสีเดียวกันแตตางระดับความเขมอาจกระตุนอารมณคนดูใหเกิดอารมณแตกตางกันออกไปก็ได  ลอง

ทดลองดวยตนเองวา  สีแตละสีนั้นทําใหเกิดผลทางอารมณดังเชนที่กลาวมาแลวหรือไม  แตตองไมลืม

วา  ประสบการณเดิมของคนคนนั้นที่เคยมีตอสีนั้นก็จะเปนตัวกําหนดการเกิดของอารมณขณะนั้นๆ

ดวย 

 

3.11 ทฤษฎีการผสมส ี การผสมสีแบงออกเปน 2 วิธี  ไดแก   

3.11.1 ทฤษฎีการผสมสีแบบลบ  แมสีหลักของการผสมสีแบบลบมี 3 สี  คือ สีฟา 

(Cyan)  สีแดง (Magenta)  สีเหลือง (Yellow)  การผสมสีแบบลบจะเกิดจากการที่วัตถุดูดกลืนแสงสี

ไวแลวปลอยบางสีออกมา  ตัวอยางเชน  เราสองไฟไปที่แผนกรองแสงจะดูดกลืนแสงสีน้ําเงินแลว

ปลอยแสงสีแดงและเขียวออกมาเราจึงมองเห็นเปนสีเหลืองและถาหากเราเอาแผนกรองแสงสีแดง 

(Magenta)  ไปวางตอแผนกรองแสงก็จะดูดกลืนแสงสีเขียวไวแลวปลอยแสงสีแดงออกมา  หลักการนี้

จึงเปนการอธิบายไดวา  ทําไมเราจึงเห็นวัตถุมีสีตางๆ  ซึ่งเกิดจากการดูกลืนแสงไวของวัตถุ  เชน  วัตถุ

ที่มีสีเหลืองก็เกิดจากการดูดกลืนแสงสีน้ําเงินไวแลวปลอยแสงสีเขียวและแดงออกมารวมกันจึงเห็นเปน

สีเหลือง  หรือการที่เรามองเห็นวัตถุเปนสีแดงก็เนื่องจากวัตถุดูดกลืนแสงสีน้ําเงินและเขียวไวแลว

ปลอยสีแดงออกมา  ถาหากวัตถุดูดกลืนแสงไวหมดไมปลอยแสงสีใดออกมาเราจะมองเห็นวัตถุเปนสี

ดํา  และถาวัตถุนั้นไมดูดกลืนแสงสีใดไวเลยปลอยออกมาหมดเราจะมองเห็นวัตถุเปนสีขาว 

 ถาเอาสีปฐมภูมิแบบลบคูใดคูหนึ่งมาผสมกัน  จะเกิดสีทุติยภูมิแบบลบขึ้นมาอีก 3 สี  คือสี

แดง (Red)  สีเขียว (Green)  และสีน้ําเงิน (Blue)  แตเมื่อเอาสีปฐมภูมิทั้ง 3 มาผสมรวมกันในสัดสวน

ที่เทากันจะไดสีดํา  การผสมสีแบบนี้พบไดในสีน้ําสียอมทั่วไป 

3.11.2 ทฤษฎีการผสมสีแบบบวก  การผสมสีแบบบวกเปนการผสมกันของแสงสี โดยมี

แมสีหลักอยู 3 สี คือ สีแดง (Red)  สีน้ําเงิน (Blue)  และสีเขียว (Green) เปนหลักในการผสมสีของ

โทรทัศน จอมอนิเตอร  เครื่องฉายภาพยนตร 

 เมื่อเรานําเอาไฟฉายแสงสีที่เปนแมสีหลัก 2 สีสองไปที่ฉากแสงก็จะเกิดการผสมกันเกิดเปนสี

ใหมขึ้นมาและเม่ือเราฉายแสงทั้ง 3 สีพรอมกันก็จะไดเปนสีขาว 

  แสงสีน้ําเงิน + แสงสีเขียว = สีฟา (Cyan) 

  แสงสีน้ําเงิน + แสงสีแดง = สีแดง (Magenta) 

  แสงสีแดง + แสงสีเขียว = สีเหลือง (Yellow) 
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  ระบบการเรียกชื่อส ี จากการที่ตาของมนุษยสามารถที่จะแยกแยะสีไดประมาณ 10  ลานกวา

สีทําใหเห็นไดวา  การเรียกชื่อสีโดนระบุเพียงชื่อ  เชนสีแดงมะเขือเทศสุก  จึงไมสามารถสื่อใหเกิด

ความเขาใจตรงกันใหเห็นเปนสีแดงเดียวกันได  ดังนั้นการระบุชื่อสีโดยใชตัวเลข และ/หรือ  ตัวอักษร

จึงจําเปน  ทั้งนี้  การแบงสีออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

ระบบการจัดสีแบบ  Monochromatic  เปนระบบการจัดสีที่มีตัวแปรที่ใช

กําหนดสีอยู 3 ตัว  ความยาวคลื่นเดน (Dominant Wavelength)  หรือชื่อสี (Hue) ความอิ่มตัวหรือ

ความบริสุทธิ์ (Saturation)  และความสวาง (Brightness)  ระบบนี้จะมีแผนตัวอยางสีมาตรฐาน  ที่มี

การจัดระเบียบและตั้งชื่อเพื่อใหงายตอการระบุสี  การเลือกสีก็ทําไดโดยการเทียบกับตัวอยางสี

มาตรฐานที่มีให  ระบบที่มีชื่อเสียงมากคือ  ระบบสีของมุนเซลล (Munsell Color System)ซึ่งใช

สําหรับเรียกชื่อสีของวัตถุจําพวกสีน้ํา  สียอม  สีหมึกตางๆ  ภายใตเงื่อนไขการสองสวางมาตรฐาน  

ตอมามีการคนควา  ปรับเปลี่ยนเพื่อใหจํานวนสีพอเพียงกับความตองการใช  เชนระบบสีแพนโทน 

(Pantone Color System)  ที่ไดรับความนิยมมาที่สุดในวงการสิ่งทอและแฟชั่น 

ระบบการจัดสีแบบ  Trichromatic  เปนระบบการจัดสีที่เกี่ยวกับงานวิจัย

การผลิตและจําหนาย  มีขอดีคือ  ไดรวมเอาผลของสมบัติและการสะทอนแสง  หรือการสงผานแสง (สี

ของวัตถุ)  คุณสมบัติของสเปกตรัมขอแหลงกําเนิดแสง (สีของแสง)  คุณสมบัติการมองเห็น  เพื่อใช

สังเกตเห็นสีอันแทจริงภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  ระบบที่มีชื่อเสียงมาก  คือ ระบบสี CIE (CIE Color 

System)  โดย CIE ไดสรางสามเหลี่ยมสีขึ้นมาเพ่ือใชกําหนดสีไดอยางแมนยําโดยอาศัยผลการคํานวณ

ทางวิทยาศาสตร 

 

 3.12 การผสมสี (Color Matching)   

3.12.1 ในการวัดสีและการผสมสูตรสีในสวนของอุตสาหกรรมจะอยูในสวนของโรงงาน

ยอมผาจะใชการเทียบสี (Color Matching)ในการออกสูตรสียอมใหไดสีตรงตามที่ลูกคาตองการโดย

จะใชเครื่องมือในการวัดสี  โดยเครื่องมือที่ใชวัดคือ Spectrophotometer  ทําการวัดคา  Lightness 

Hue และ Chroma  จากนั้นจะเลือกสีหลักที่จะใชในการผสม  เชน  ถาตองการยอมสีเขียวจะเลือกสี

เหลืองและสีน้ําเงิน  สีที่เลือกใชจะเลือก 2-3 สีเครื่องจะทําการประมวลผลและแสดงผลออกมาเปน

ปริมาณสีที่จะใชผสมกันใหไดออกมาตามที่ตองการ ซึ่งเครื่องจะคํานวณสูตรสีออกมาหลายสูตร  โดย

จะบอกถึงความเขมขนของสีที่ใช  ปริมาณสี  และตนทุนในการผลิตและคาความตางของสี (   E) เมื่อ

เทียบกับสีตองการ  ซึ่งสูตรที่เลือกใชควรมีคาความตางของสี (   E)ไมเกินหนึ่ง  ถามีความแตกตางที่

นอยกวาหนึ่งจะอยูในชวงที่ยอมรับได  ถามากกวาหนึ่งตองปรับสูตรสีใหมหรือเลือกเฉดสีใหมจากนั้น

จะนําสูตรสีที่ไดไปทดลองยอมในหองปฏิบัติการเมื่อทดลองยอมแลวจะนําผาที่ยอมมาวัดคาสีเทียบกับ

ผาที่ลูกคาใหมาโดยเมื่อทําการวัดคาความแตกตางของสี (   E)ออกมาแลวถาไดคา     E   1 แสดงวา
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การทดลองนี้ผาน  สามารถนําไปใชยอมจริงไดแตถาคา    E   1 แสดงวาการทดลองนั้นไมผาน  มีคา

ความตางของสีมากเกินไปจะตองทําการปรับสูตรสีใหมโดยอาจจะเพิ่มหรือลดเปอรเซ็นตสีบางสีแลว

นําไปทดลองยอมดูใหม  ทั้งนี้ในการเลือกสีที่จะใชผสมการปรับเพิ่มลงปริมาณสีจะขึ้นอยูกับทักษะและ

ประสบการณของผูทําการผสมสีใหเหมือนกับสีตนแบบ  ซึ่งผูที่เพิ่งเริ่มตนอาจตองพยายามฝกฝนใหมี

ความชํานาญจึงจะสามารถทําการวัดเทียบสีไดถูกตองและแมนยํา 

 3.12.2 การผสมสีในเชิงศิลปะ  การผสมสีเพื่อใหไดสีตามลักษณะที่ตองการนั้น  

จําเปนตองใชความชํานาญและการฝกฝน  โดยเราสามารถสังเกตสีวา  สีแบบนี้มีสวนประกอบของสี

อะไรบาง  ได 2 วิธี ดังนี้ 

1. การใชสายตาของเราสังเกต  โดยขั้นแรกเราตองสังเกตวาสีนั้นเปนสีในเฉดสี

ใด  โดยเราควรใชการสังเกตวาสีนี้เกิดจากการผสมสีจากสีใดกับสีใด  แลวสังเกตวาสีนั้นมีการโอนเอียง

สีไปฝงไหนมากกวากัน  ยกตัวอยางเชน  สีเขียว  สีเขียวนั้นเกิดจากการผสมสีเหลืองกับสีน้ําเงิน  สี

เขียวที่มีลักษณะสีเขียวออนแสดงวามีลักษณะสีเปนสีเขียว แตมีการผสมสีเขียวใหมีลักษณะออนลง  

โดยอาจใชสีขาวมาชวยทําใหสีนั้นออนลงหรือสีเขียวใบตองแหงนั้น ก็มีการผสมสีเหลืองดวย โดยเรา

สามารถใชธรรมชาติมาสอนเราได  เนื่องจากสีใบตองนั้นมีลักษณะสีเขียว  แตเมื่อใบตองนั้นเหี่ยวแหง  

ใบตองนั้นจะมีลักษณะสีเหลืองปน  เหมือนกับเวลาที่ใบไมแหง 

ขอสังเกต  การผสมสีในเชิงศิลปะ  ดานการวาดรูป (สีโปสเตอร  สีน้ํา ฯลฯ)  การผสมสีเพื่อใหได

สีกลางนั้น  ตองใชปริมาณสีของสีออนจํานวนมากกวาปริมาณสีของสีเขมเพ่ือใหไดสีกลาง 

ยกตัวอยางเชน  การผสมใหไดสีเขียวกลางนั้น  ตองใชปริมาณสีของสีเหลืองจํานวนมากกวา

ปริมาณสีของสีน้ําเงิน  เพื่อใหไดสีเขียวกลาง 

2. การดูคาสี  RGB จากโปรแกรม Illustratorระบบ RGB  เปนระบบสีของ

แสง  ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม  จะเกิดแถบสีที่เรียกวา  สีรุง (Spectrum)  ซึ่ง

แยกสีตามที่สายตามองเห็นได 7 สี  คือ แดง  แสด  เหลือง  เขียว  น้ําเงิน  คราม  มวง  ซึ่งเปน

พลังงานอยูในรูปของรังสี  ที่มีชวงคลื่นที่สายตา  สามารถมองเห็นได  แสงสีมวงมีความถี่คลื่นสูงที่สุด  

คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกวาแสงสีมวง  เรียกวา  อัลตราไวโอเลต (Ultra Violet)  และคลื่นแสงสีแดง  มี

ความถี่คลื่นต่ําที่สุด  คลื่นแสงที่ต่ํากวาแสงสีแดงเรียกวา  อินฟราเรด (Infrared)  คลื่นแสงที่มีความถี่

สูงกวาสีมวง  และต่ํากวาสีแดงนั้น สายตาของมนุษยไมสามารถรับได  และเมื่อศึกษาดูแลวแสงสี

ทั้งหมดเกิดจากแสงสี 3 สี  คือ  สีแดง (Red)  สีน้ําเงิน (Blue)  และสีเขียว (Green)  ทั้งสามสีถือเปน

แมสีของแสง  เมื่อนํามาฉายรวมกันจะทําใหเกิดสีใหม  อีก 3 สี  คือ  สีแดงมาเจนตา  สีฟาไซแอน  

และสีเหลือง  และถาฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะไดแสงสีขาว  จากคุณสมบัติของแสงนี้  เราไดนํามาใช

ประโยชนทั่วไปในการฉายภาพยนตร  การบันทักวิดีโอ  ภาพโทรทัศน  การสรางภาพเพื่อนําเสนอทาง

จอคอมพิวเตอร  และการจัดแสงสีในการแสดง เปนตน 
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น้ําหนัก (Value)  หมายถึง  ความออนแกของสี  หรือแสงเงาที่นํามาใชในการเขียนภาพ  น้ําหนัก  ทํา

ใหรูปทรงมีปริมาตร  และใหระยะแกภาพ 

 คาน้ําหนัก  คือ  คาความออนแกของบริเวณที่ถูกแสงสวาง  และบริเวณที่เปนเงาของวัตถุหรือ  

ความออน-ความเขมของสีหนึ่งๆ หรือหลายสี เชน สีแดง มีความเขมกวาสีชมพู หรือสีแดงออนกวาสี

น้ําเงิน  เปนตน  นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเขมของแสงและระดับ  ความมืดของเงา  ซึ่งไลเรียง

จากมืดท่ีสุด (สีดํา)  ไปจนถึงสวางที่สุด (สีขาว)  น้ําหนักที่อยูระหวางกลางจะเปนสีเทา  ซึ่งมีตั้งแตเทา

แกท่ีสุด  จนถึงเทาออนท่ีสุด 

 การใชคาน้ําหนักจะทําใหภาพดูเหมือนจริง  และมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น  และถาใชคา

น้ําหนักจํานวนนอยที่แตกตางกันมากจะทําใหเกิดความแตกตาง  ความขัดแยง 

3.13 หลักการจัดองคประกอบพื้นฐานในงานออกแบบ (Design Principles)   

หมายถึง  กลยุทธของนักออกแบบที่จะนําองคประกอบพื้นฐานในการออกแบบมาสรางสรรคใหเกิดผล

งานที่เปนเอกลักษณของแตละบุคคล  โดยมีเรื่องราวที่จะตองคํานึงถึง  เชน  ความสมดุล  การซ้ํา  

การเนน  การเคลื่อนไหว ฯลฯ 

3.13.1 ความสมดุล (Balancing)  คือการออกแบบซึ่งกอใหเกิดความรูสึก  สามารถ

ทรงตัวอยูไดอยางมั่นคง  ในแงนี้ควรจะเปนลักษณะรูปทรงที่นํามาใช  หรือการจัดวางรูปทรงใหอยูใน

ลักษณะสมดุล  หรือการกระจายลายลงบนผืนผาอยางสมดุล 

3.13.2 การซ้ํา (Repeating)  ในเรื่องของการออกแบบลายผา  เปนการวาง

องคประกอบศิลปใหมีความเคลื่อนไหวไปบนพื้นผา  โดยจะวางแบบซ้ําๆ กัน  ในชวงจังหวะเดิม 

(Repetition Rhythm)  หรือการใชจังหวะที่กาวหนาเพิ่มขยายไปเรื่อยๆ (Progressing Rhythm)  

หรือการจัดชวงจังหวะอยางตอเนื่อง (Continuous Rhythm)  สําหรับเรื่องจังหวะนี้ถือเปนแกนในการ

ออกแบบลายผาเลยทีเดียว  เนื่องจากการซ้ํากันในองคประกอบของลาย (Repetition of Motif)  จะ

แทรกอยูในหลายรูปแบบของลายผา  ลวดลายที่ซ้ํากันจะกอใหเกิดการไหลอยางสมบูรณบนผิวผา  

ลักษณะเหลานี้เรียกวาลายเต็ม (All-Over Design)   

3.13.3 การเนน  (Emphasizing)  หมายถึง  การกระทําใหเดนเปนพิเศษกวาธรรมดา

ในงานศิลปะจะตองมีสวนใดสวนหนึ่ง  หรือจุดใดจุดหนึ่ง  ที่มีความสําคัญกวาสวนอื่นๆ  เปนประธาน

อยู  ถาสวนนั้นๆ  อยูปะปนอยูกับสวนอื่นๆ  และมีลักษณะเหมือนๆกัน  ก็อาจจะถูกกลืนหรือถูกสวน

อื่นๆ  ที่มีความสําคัญนอยกวาบดบัง  หรือแยงความสําคัญความนาสนใจ  งานที่ไมมีจุดสนใจ  หรือ

ประธาน  จะทําใหดูนาเบื่อ  เหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ํากันโดยปราศจากความหมาย  หรือ

เรื่องราวที่นาสนใจ  ดังนั้น สวนนั้นจึงตองถูกเนนใหเห็นเดนชัดมากขึ้น  เปนพิเศษมากกวากวาสวน

อื่นๆ  ซึ่งจะทําใหผลงานมีความงาม สมบูรณ  ลงตัวและนาสนใจมากขึ้น 
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3.13.4 การเคลื่อนไหว(Moving)  เปนลักษณะของการสรางตัวชี้  เปนสื่อโยงแสดงใหผู

ดูไดเห็นวา  ในลักษณะการออกแบบนั้น  ชักจูงใหเห็นตามไปในทิศทางใดซึ่งตองใชองคประกอบอื่น

เชน จุด เสน รูปราง รูปทรงเขาชวย  เพื่อใหมีทิศทางและความกลมกลืนกันซึ่งบางลักษณะทําใหมี

ความรูสึกเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่ง  หรือบางครั้งทําใหมีความรูสึกที่จะนําผูพบเห็นใหสนใจสวน

สําคัญในงานนั้นๆ  โดยอาจจะเนนดวย  รูปราง  รูปทรง  หรือเสนเพื่อนําไปถึงจุดเดนในผลงาน 

3.13.5 เอกภาพ (Unity)  เอกภาพในความหมายทางดานการจัดองคประกอบศิลป คือ  

การนําองคประกอบศิลปพื้นฐานตางๆ  มาจัดใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งสอดคลองกับ  เลอ

สม  สถาปตานนท (2540) ที่ใหความหมายของคําวา “เอกภาพ” ไวพอจะสรุปไดวา  คือการ

สรางสรรคงานใหเกิดการอยูรวมกันไดขององคประกอบตางๆในงานชิ้นหนึ่งๆ โดยมีจุดประสงคใหเกิด

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ซึ่งนาจะหมายถึง ความรูสึกของการเปนเรื่องราวเดียวกัน  การ

เขากันไดดี  เกิดความเหมาะสม  ไมขัดแยงกัน  ระหวางองคประกอบพื้นฐานตางๆ  ทําใหผูดูเกิด

ความรูสึกถึงความตอเนื่องขององคประกอบในภาพ  ที่จัดไดวาเปนกฎขอที่หนึ่งของการจัด

องคประกอบศิลปะ  หรือเปนขอแนะนําเบื้องตน  ในการจัดวางองคประกอบในแตชิ้นงานนั่นเอง 

 

3.14 แรงบันดาลใจในการออกแบบลายผา (Inspiration for Textile Design) 

 แนวความคิดในการออกแบบลายผาสามารถมาจากหลายลักษณะวิธี เชน  นักออกแบบลาย

ผาทออาจจะตรงไปที่เครื่องทอ  แลวคัดเลือกเสนดายลักษณะตางๆ  มาสรางสรรคตามลักษณะของ

ลายทอพื้นฐาน  หรือลายทอดัดแปลงตางๆ  ก็สามารถสรางงานได  แตผลงานที่ไดจากการสรางงาน

ลักษณะเชนนี้  มักจะคอนขางไดลวดลายหรือผลงานที่คอนขางจะธรรมดา  นานๆ  เขาจะเกิดความซ้ํา

ไปซ้ํามา  แรงบันดาลใจในการออกแบบ  มีมากมายหลายแบบ  เชน 

-  แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  ชายทะเล  ปาเขา 

-  แรงบันดาลใจจากผลงานของนักออกแบบ  จิตรกรที่มีชื่อเสียงตางๆ 

-  แรงบันดาลใจจากสภาพความเปนอยู 

-  แรงบันดาลใจจากสถานการณที่ไดพบเห็น 

-  แรงบันดาลใจจากความแตกตางของวัฒนธรรม  เปนตน 

ซึ่งไมวานักออกแบบลายผา  จะมีแรงบันดาลใจมาจากที่ใดก็ตาม  สิ่งสําคัญที่นักออกแบบลาย

ผาทุกคนตองมีคือ  ความเขาใจและความสามารถในการเลือกใชสีและการจัดวางลาย 

รูปแบบลวดลาย (Pattern) 

 รูปแบบของลวดลายตางๆ  จะขึ้นอยูกับการซ้ําขององคประกอบของลายหรือลวดลาย  โดย

ทั่วๆ ไปแลว รูปแบบของลวดลายจะแบงออกเปน 2 กลุม  ไดแก 
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1.  รูปแบบการจัดวางที่มีตําแหนงที่แนนอน 

2.  รูปแบบการจัดวางที่เกิดจากการสุม 

ในรูปแบบการจัดวางกลุมท่ีหนึ่ง  ซึ่งเปนกลุมที่ใหญที่สุด  จะมีตารางการจัดวางที่แนนอน ไดแก 

- ตารางการจัดวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงตอกัน (Square) 

- ตารางการจัดวางเรียงตอกันแบบการกออิฐ (Brick) 

- ตารางการจัดวางแบบ Half-drop (Half-drop) 

- ตารางการจัดวางแบบสี่เหลี่ยมเพชร (Diamond) 

- ตารางการจัดวางแบบสามเหลี่ยม (Triangle) 

- ตารางการจัดวางแบบเสนโคงท่ีมีรูปคลายตัวเอส (Ogee) 

- ตารางการจัดวางแบบรูปหกเหลี่ยม (Hexagon) 

- ตารางการจัดวางรูปแบบเกล็ด (Scale) 

 

ตําแหนงและทิศทางขององคประกอบการจัดวางลาย  ขึ้นอยูกับองคประกอบของลวดลายสวนที่

หนึ่ง  ซึ่งแบงออกดังนี้ 

One Way - ลายจะตั้งขึ้นในทางเดียวกัน 

Two Way - ลายจะวางสลับหัวทายกัน 

Four Way - ลายจะสลับ บน-ลาง  ซาย-ขวา 

Tossed or Multi directional - ลายจะถูกจัดวางในทุกทิศทาง  ดังรูปแสดงตําแหนงและ

ทิศทางขององคประกอบการจัดวางลาย ดานลาง 

ลักษณะการซ้ําแบบพื้นฐาน (Common Repeat Systems) 

       การซ้ํากันขององคประกอบลาย  มีพื้นฐานจากการที่จัดวางองคประกอบใหเกิดการทับซอนกัน  

การตอเนื่องกัน  หรือการวางแยกจากกัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- Random  เปนการซ้ําที่ไมมีรูปแบบที่แนนอน 

- Spaced  องคประกอบแตละชิ้นจะวางอยูลอยๆ  ลอมรอบดวย  สวนของผืนผาที่ไมมีลวดลาย

ใดๆ 

- Touching  องคประกอบของลายจะมีสวนที่ติดตอกัน 

- Dovetail (Top & Bottom)  จะเกิดการซ้ําที่สวนบนและสวนลางขององคประกอบของลาย 

- Dovetail (All Sides)  บางครั้งจะเรียกวา  การซ้ําแบบ Jigsaw Puzzle  ที่ไมสามารถหา

องคประกอบแรกสุดหรือองคประกอบทายสุดได 

- Union  เกิดการเชื่อมตอขององคประกอบ 2 ชิ้น 
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- Overlapping  มีการทับซอนขององคประกอบลาย  เพื่อทําใหเกิดมิติในลาย  หรือเกิดความ

เขมของสีที่สูงขึ้น 

- Intersection  องคประกอบจะถูกเชื่อมตอกันหมด 

ทางเลือกของงานออกแบบ (Design Option &Considerations) 

นักออกแบบสามารถใชนําทางเลือกตอไปนี้มาใชในงานสรางสรรคได (หมายเหตุ รูปราง  รูปทรง คือ

ที่วางบวก  พื้นผา  คือที่วางลบ  รูปแบบการจัดวางแปรเปลี่ยนไปตามการจัดวางที่เลือกใช) 

- Open or Spaced  พื้นมากกวาลาย 

- 50/50  พืน้และลายเทาๆกัน 

- Packed  ลายมากกวาพ้ืน 

- Counter-Change  ตารางหมากรุก 

- Patterned Figure, Solid Ground 

- Patterned Ground,Solid Figure 

- Random Figure  รูปแบบลวดลายแบบสุม, Regulated Ground  การเลือกพื้นแบบมี

ตําแหนงที่แนนอน 

- Regulated Figure Random Ground  รูปแบบลวดลายแบบแนนอน,  Random Ground  

การเลือกพื้นที่แบบสุม (ดิสนีย สิงหวรเศรษฐ, 2552 : 4) 

 

 3.15 เสนใยฝาย 

 โครงสรางภายนอกของฝาย ภายใตกลองจุลทรรศน  เสนใยฝายมีความละเอียดมาก  มีความ

ยาวเสนใยตั้งแต  10-65  มิลลิเมตร  ขึ้นอยูกับคุณภาพของเสนใย  ความยาวเสนใยมีผลตอการปน

ดาย  เนื่องจากฝายเปนเสนใยสั้น (Staple Fibers)  ยิ่งเสนใยยาวเทาใด  จะทําใหงายตอการปนดาย  

และยังทําใหเสนดายเรียบกวาและมีความเหนียวมากกวา  ทําใหเสื้อผาสวมใสสบาย  มีความทนทาน

ตอการสวมใส  และมีผิวสัมผัสที่นาใชมากข้ึน   

 จุลินทรีย 

 ขนสัตวมีความออนแอตอการทําลายดวยแบคทีเรีย  และฟงไจ  เมื่อเก็บไวในที่เปยกเปน

เวลานานๆ  จะเริ่มมีสีที่แตกตางออกไป  ความแข็งแรงตอแรงดึงนอยลง  และความสามารถในการดูด

สีนอยลง  ถาถูกทําลายมากๆ  จะทําใหเสนใยขาดเปนรูได 

 แมลงตางๆ 

 แมลงตางๆ เชน  แมลงกัดกินผา  แมลงกัดกินพรมขนสัตว  ฯลฯ  สามารถจะกัดกินเสนใยขน

สัตวเนื่องจากเสนใยมีองคประกอบของโปรตีน  ซึ่งแมลงตางๆชอบกัดกินเปนอาหาร  สําหรับผีเสื้อบาง

ชนิดจะไมกัดกินผาเอง  แตจะวางไขใหตัวออนกัดกินผาเปนอาหารเชนกัน 
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 การเผาไหม 

 ติดไฟได  เมื่อติดไฟจะมีกลิ่นเหมือนเนื้อสัตวไหมไฟ  เปลวไฟสีเหลืองอมสม  เถาสีดําอมเทา  

และมีลักษณะแตกไดงาย 

 อิทธิพลของตัวทําละลายอินทรีย 

 ขนสัตวมีความตานทานตอน้ํายาซักแหง  และตัวทําละลายอื่นๆ 

 การซักลางผา 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเสนใยอื่นๆ  ขนสัตวจะงายตอการซักลาง  เนื่องจากสิ่งสกปรก  และไขมัน

จะถูกกําจัดออกไดงาย  อยางไรก็ตามเสื้อผาสําเร็จรูปที่มาจากขนสัตวจะตองซักลางอยางระมัดระวัง 

 

3.16ไหม  (Silk)  

 ตนกําเนิดของการเลี้ยงไหมจากประเทศจีน  เมื่อประมาณ 4,500 ปกอน  และความลับของ

การเลี้ยงไหมถูกเก็บไวประมาณเกือบ 4,000 ป  หลังจากนั้นจึงไดแพรกระจายไปที่ประเทศเกาหลี  

และญี่ปุน  และประเทศใกลเคียง 

 เสนใยไหมไดชื่อวาเปน “ราชินีแหงเสนใย” เปนเสนใยที่ไดมาจากโปรตีนที่หนอนไหมขับ

ออกมา  เพื่อปองกันตัวมันเองขณะเปนดักแด  เสนใยจะมีความยาวตอเนื่อง (Filament)  ความจริง

เสนใยไหมจะถูกผลิตดวยสัตวชนิดอื่นๆ  เชน  แมงมุม  แตเราไมคอยจะนํามาพิจารณาเนื่องจากเสนใย

เล็กมาก  และสามารถจะเพาะเลี้ยงเพื่อนํามาทําเปนเสนใยจํานวนมากได  ดังนั้นในที่นี้ถากลาววา  

เสนใยไหมจะหมายถึงเสนใยที่ไดมาจากหนอนไหม (Silk Worm)  เทานั้น 

 เสนใยไหมเปนเสนใยที่มาจากธรรมชาติ  เปนเสนใยที่ไดจากโปรตีนเชนเดียวกับเสนใยขนสัตว  

แตที่ไมเหมือนกับเสนใยขนสัตวคือ  เสนใยไหมมีปริมาณของซัลเฟอรจํานวนนอยมาก  โดยทั่วไป

สามารถจําแนกไหมออกเปนสองประเภทดังนี้คือ 

1. ไหมเลี้ยง (Mulberry Silk:  หรือไหมบอมบิกซมอริ (Bombyxmori))  เปนหนอน

ไหมที่มนุษยเพาะเลี้ยงโดยจัดหาอาหารคือ  ใบหมอน (MulberryLeaves)สดๆ ซึ่งไหมชนิดนี้จะมีสี

คอนขางขาวและหลังการลอกกาวแลวจะมีความมันเงาเพิ่มขึ้น 

2. ไหมปา (Wild Silk)  เปนไหมที่มนุษยไมไดเพาะเลี้ยง  โดยปกติไหมทาชาร (Tussah 

Silk)  จะเปนกลุมตัวแทนที่มีจํานวนมากสําหรับไหมชนิดนี้  ไหมทาชารจะมีแหลงกําเนิดอยูที่จีน  และ

อินเดีย  แตพวกนี้จะเลี้ยงตัวเองดวยใบโอค  ซึ่งไหมปาจะใหเสนใยที่มีสีน้ําตาล  มีความหยาบ  และไม

สม่ําเสมอเม่ือเทียบกับเสนใยจากไหมเลี้ยง 

 สําหรับไหมไทยถือวาเปนไหมเลี้ยง (ไหมบอมบิกซมอริ)แตมีลักษณะที่แตกตางกัน  เนื่องจาก

เสนใยมีสีเหลือง  และคอนขางหยาบ  นอกจากนี้จากการนี้จากทดลองขอผูเขียนพบวา  ไหมไทยมี

สวนประกอบที่เปนกาวไหมปริมาณมากถึง 38% มากกวาไหมเลี้ยงชนิดอื่นๆ ซึ่งปกติมีกาวไหมเพียง 



 

52

20-25% เทานั้น จากลักษณะที่กลาวมาแลว  ทําใหเสนใยไหมไทยมีลักษณะเฉพาะตัวเมื่อทอผาไหม

เลี้ยง (ไหมบอมบิกซ มอร)ิ 

ไหมเลี้ยงสามารถแบงเปน 3 กลุมใหญ  คือ 

1. ไหมเลี้ยงที่ฟกตัวปละหนึ่งครั้ง (Univoltine) 

 ไหมชนิดนี้ปกติจะอยูในประเทศแถบยุโรป  เนื่องจากอากาศหนาวเย็น  ไขจะไมสามารถฟกตัว

ไดในชวงฤดูหนาวและสามารถฟกไขไดสองครั้งตอป 

2. ไหมเลี้ยงที่ฟกตัวปละสองครั้ง (Bivoltine) 

 ไหมท่ีจัดอยูในชนิดนี้ปกติจะพบในประเทศญี่ปุน  จีน และเกาหลี  วงจรชีวิตของไหมจะเริ่มได 

2 ครั้งตอป  เนื่องจากสภาวะอากาศเอื้ออํานวยในการฟกตัวไดสองครั้งตอป 

3. ไหมเลี้ยงที่ฟกตัวไดปละหลายๆครั้ง (Polyvoltine) 

ไหมชนิดนี้มักพบในประเทศแถบรอนชื่น  เนื่องจากสภาวะแวดลอมเหมาะสมกับการฟกตัว

ของไขไดมากกวา 2 ครั้ง  ซึ่งบางครั้งอาจฟกไขไดถึงปละ 9-12 ครั้ง 

สําหรับกลุมที่เปนประชากรสวนใหญของไหมเลี้ยงจะจัดอยูในกลุมที่ 1 และ 2 

สําหรับไหมพันธุลูกผสม  จะเปนไหมที่ผสมพันธุระหวางไหมที่เปนพันธุแทประมาณ 2 หรือ

มากวาพันธุ  เมื่อลูกหลานที่ออกมาจะไดลักษณะเฉพาะตัวของพันธุพอและแม  ทําใหหนอนไหม

แข็งแรง  เนื่องจากเปนการรวมของยีนที่แข็งแรงเปนสวนมาก  ทําใหอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว  

และไดเสนใยที่มีคุณภาพดีกวาพันธุพอและแม 

 

3.16.1 วงจรชีวิตของตัวหนอนไหม 

การเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางสมบูรณของไหม มี 4 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นแรก (ไข) ซึ่งจะกลายเปนตัวหนอน 

2. ขั้นสอง (ตัวหนอน)  ซึ่งมีการลอกคราบประมาณ 5 ครั้ง จนเปนตัวเต็มวัย  แลวจึงเริ่มปน

เสนใยมาคลุมรอบตัวในเอง  เพื่อจะเริ่มการเปลี่ยนรูปรางเปนตัวดักแด 

3. ขั้นสาม (ตัวดักแด)  เมื่อครบกําหนดจะกัดรังไหมออกมาและจะกลายเปนผีเสื้อ 

4.  ขั้นสี่ (ผีเสื้อ)  ซึ่งผีเสื้อตัวผูและตัวเมียจะผสมพันธุกัน  และตัวเมียจะวางไข  เพื่อเริ่มวงจร

ชีวิตใหมอีกครั้ง 

3.16.2 โครงสรางของเสนใยไหม 

กระบวนการปนเสนใยของไหมอยางงายๆ คือ  เมื่อตัวหนอนไหมที่โตเต็มวัยเริ่มจะเปนตัวดักแด  

จะตองพนของเหลวที่มีความหนืดจากตอมขนาดใหญสองตอมภายในตัวหนอน  สารละลายนี้จะถูกอัด

ผานทอสองทอในหัวของตัวหนอนไหมไปสูบริเวณที่เปนแวนกดเสนใย  สวนที่ของเหลวหนืด (ไฟโป

รอิน: Fibroin)  ถูกเคลือบดวยโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง (เซอริซิน: Sericin) ซึ่งเปนกาวไหมที่ทําใหเสนใย
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สองเสนติดกัน  เมื่อโปรตีนทั้งสองชนิดจะยึดติดกันโดยการสัมผัสกับอากาศ  แข็งตัวและทําใหเกิดเสน

ใยยาวตอเนื่อง  ดังที่กลาวมาแลวขางตน  เสนใยไหมจะมีสวน 2 สวน  คือ กาวไหม  (เซอริซิน) และ

เสนใย (ไฟโปรอิน) กาวไหมเปนสวนที่นอยกวาเสนใย (มีปริมาณประมาณ 25% ของน้ําหนักของไหม

ดิบ)  และกาวไหมจะมีสิ่งเจือปน เชน ขี้ผึ้ง  ไขมัน  และสีปกเมนท  กาวไหมเปนสารที่มีสีเหลือง  แข็ง  

และไมยืดหยุนตัว  ทําหนาที่เชื่อมเสนใยยาวทั้งสองเสน  เพื่อปองกันอันตรายใหกับเสนใย (ไฟโปรอิน)  

และเปนสวนที่ปดบังความมันเงาของไฟโปรอิน  เซอริซินถือว าเปนสวนที่ ไม เปนระเบียบ 

(Amorphous)  และสามารถละลายในน้ําสบูรอน  ปริมาณของกาวไหมจะปรากฏมากที่สุดบริเวณ

ดานนอกสุดของรังไหม  สวนดานในจะมีกาวไหมนอยลงเรื่อยๆ  สําหรับเสนใย (ไฟโปรอิน)  เปน

โปรตีนที่ละลายในน้ํา (ประมาณ 78% ขงน้ําหนักของไหมดิบ)  ซึ่งเสนใยไหมนี้จะมีโครงสรางที่

คอนขางเปนระเบียบและมีการเรียงตัวดี 

3.16.3 สมบัติทางกายภาพ 

ลักษณะที่มองเห็นจากกลองจุลทรรศน 

 หลังจากการลอกกาว (Degumming)  เสนใยยาวที่เปนลักษณะสามเหลี่ยมปลายมนตทั้งสอง

เสนจะแยกตัวออกมาทําใหเสนใยไหมดิบ (คือ เสนใยละเอียดกวา  และเสนใยที่มีความมันเงาสูงกวา) 

ลักษณะ  และรูปราง 

เสนใยเปนใยยาวตอเนื่องมีความยาวประมาณ 900-1,700 เมตร  เสนผานศูนยกลางประมาณ 9-11  

ไมครอน  สีของเสนใยไหมดิบจะมีสีเหลือง-สีครีม  สําหรับเสนใยไหมปาจะมีความหยาบกระดาง  ไม

เรียบ  คอนขางจะไมมันเงาเม่ือเทียบกับเสนใยไหมเลี้ยง 

3.16.4 ธรรมชาติของการดูดซึมความชื้น 

 สามารถดูดซึมความชื่นประมาณ 11% ซึ่งมากกวาฝายที่ถูกเมอรเซอรไรซแลว (10.5%)  

ความสามารถในการดูดซึมความชื้นขึ้นกับวาเสนใยดิบ  หรือถูกลอกกาวออกแลว  นอกจากนี้ยัง

ขึ้นกับสปชีสของหนอนไหมอีกดวย 

 ความแข็งแรง 

ปกติจะมีความแข็งแรงคอนขางสูง  เสนใยไหมจะมีความแข็งแรงมากกวาเสนใยเหล็กที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเทาๆกัน  คาความเหนียวจะอยูในชวง 2.4-5.1 กรัมตอดีเนียร  และเมื่อเปยกน้ําจะมีความ

แข็งแรงลดลงประมาณ 80-85% 

 การยืดตัว 

การยืดตัวกอนขนาดของเสนใยจะอยูประมาณ 20-25%  ในสภาวะปกต ิ

 ความถวงจําเพาะ 

ความถวงจําเพาะอยูในระหวาง 1.32-1.33  อยางไรก็ตามเสนใยไหมที่เพิ่มน้ําหนักจะมีคาประมาณ 

1.60 
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 อิทธิพลของความรอน 

เมื่อถูกความรอนที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เสนใยจะทนไดเปนเวลานาน  แตเมื่ออุณหภูมิ

มากกวา 175 องศาเซลเซียส  เสนใยจะละลายตัวทันที  อิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลต  เมื่อโดนรังสี

อัลตราไวโอเลตนานๆ  จะมีคาความแข็งแรงและการยืดตัวลดลง 

3.16.5 สมบัติทางเคมี 

 อิทธิพลของน้ํา 

เสนไหมจะไมละลายน้ําที่อุณหภูมิหองแตจะมีน้ําหนักลดลงเมื่อตมในน้ําเดือด  หรือไอน้ํา 

 อิทธิพลของกรดและดาง 

กรดและดางสามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดไลซิสของพอลิเปปไทลในเสนใย  ตามปกติคาความเปน

กรดเปนดาง (pH)  ระหวาง 4-8  จะทําใหเสนใยเสียหายนอยมาก  กรดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาที่

คอนขางทําใหเสนใยเสียหาย  มากกวาดาง 

 กรดทําใหพันธะเปปไทลขาดออกจากกัน  ในขณะที่ดางจะตัดปลายของเปปไทลออกกอน  

กรดซัลฟุริกและกรดไฮโดรคลอริกเขมขนจะละลายเสนใยได  กรดไนตริกทําใหเสนใยเหลือง  ในขณะที่

กรดเจือจางจะไมทําลายเสนใย  ดางโซดาไฟเขมขนจะละลายเสนใยทันที  สวนดางออน  เชน  สบู  

บอเร็กซ  หรือแอมโมเนีย  จะละลายแคกาวไหม  แตถาตมที่เดือดนานๆ  อาจจะละลายเสนใยจริงๆได 

3.16.6 อิทธิพลของตัวทําละลายอินทรีย 

สารซักแหงปกติในทองตลาดจะไมละลายเสนใย 

อิทธิพลของสารออกซิไดส 

ตัวเสนใยจริงๆ  ไมทนทานตอสารออกซิไดส  ดังนั้นเวลาฟอกเสนใยจะตองระมัดระวังไฮโดเจนเพอร

ออกไซด  มักใชสําหรับฟอกไหม 

 อิทธิพลของสารรีดิวซ่ิง 

เสนใยจะทนทานตอสารรีดิวซิ่งไดดี เชน  โซเดียมไฮโดรซัลไฟท 

 จุลินทรีย 

ไมมีปญหาถึงแมจะฝงในดินก็ตาม 

 ความเปนฉนวนไฟฟา 

มักเปนฉนวนกับกระแสไฟฟา 

 สมบัติอื่นๆ 

เสนใยไมเปนพิษตอรางกายมนุษย  และไมทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง 

 การนําไปใชงาน 

เสนใยไตรอะซิเตดสามารถนําไปใชในงานสิ่งทอ  และครัวเรือนไดหลายประเภท เชน  น้ําไปตัดเสื้อผา  

หรือกระโปรง  และชุดชั้นใน  บางประเภทนําไปใชเปนผาคลุมเกาอี้โซฟา ฯลฯขอดี  คือเสนใยไตรอะซิ



 

เตดสามารถถูกเซตตัวดวยความรอนได  ดังนั้นสามารถจะทําใหเกิดรอยจีบ 

เมื่อถูกความรอนพอเหมาะ  นอกจากนี้เสนใยไตรอะซิเตดจะคืนตัวไดดีกวาอะซิเตด  สําหรับการใชงาน

อื่นๆ เชน  การนําเอาไปอัดหมอน  การทําผาปูที่นอน  ผาที่ใชตกแตงเตียงนอน ฯลฯ

สมบัติ, 2545 : 8) 

 

4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคในผลิตภัณฑหญาแฝก

 จากเอกสารโครงการรณรงคและพัฒนาการนําหญาแฝกไปใชในงานหัตถกรรม 

การทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร

ดังนี้ 

4.1 เทคนิคการสานจากลายสานจากวัสดุธรรมชาติ

แบงตามชนิดของเสนใยที่นามาสาน 

1. ใบหญาแฝกที่คอนขางอยูตัว และแข็ง

1.1 ลวดลายพื้นฐาน เปนแมบทการสานทั่วไป มี 

1.1.1 ลายขัด คือ ลายยก 

ตะกรา กระบุง ไซ ของ 

 

1.1.2 ลายสอง ใชสาน กระชอน กระสอบ

เตดสามารถถูกเซตตัวดวยความรอนได  ดังนั้นสามารถจะทําใหเกิดรอยจีบ (Pleat

เมื่อถูกความรอนพอเหมาะ  นอกจากนี้เสนใยไตรอะซิเตดจะคืนตัวไดดีกวาอะซิเตด  สําหรับการใชงาน

นๆ เชน  การนําเอาไปอัดหมอน  การทําผาปูที่นอน  ผาที่ใชตกแตงเตียงนอน ฯลฯ

เอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคในผลิตภัณฑหญาแฝก 

จากเอกสารโครงการรณรงคและพัฒนาการนําหญาแฝกไปใชในงานหัตถกรรม 

การทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

กปร.) (2548: 17-43) ไดกลาวถึงเทคนิคการทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกไว 

เทคนิคการสานจากลายสานจากวัสดุธรรมชาติ  

แบงตามชนิดของเสนใยที่นามาสาน 2 ประเภท คือ 

ใบหญาแฝกที่คอนขางอยูตัว และแข็ง เหมาะสาหรับงานสานลายพื้นฐานดังนี้ 

ลวดลายพื้นฐาน เปนแมบทการสานทั่วไป มี 6 ลายสําคัญ คือ

ลายขัด คือ ลายยก 1 เสน ขม 1 เสน สลับกันไปเรื่อยไป ใชสานกระสอบ 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงลายขัดหนึ่ง 

 

ลายสอง ใชสาน กระชอน กระสอบ 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงลายขัดสอง 
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Pleat)  ที่ถาวรบนผาได  

เมื่อถูกความรอนพอเหมาะ  นอกจากนี้เสนใยไตรอะซิเตดจะคืนตัวไดดีกวาอะซิเตด  สําหรับการใชงาน

นๆ เชน  การนําเอาไปอัดหมอน  การทําผาปูที่นอน  ผาที่ใชตกแตงเตียงนอน ฯลฯ (อภิชาติ สนธิ

จากเอกสารโครงการรณรงคและพัฒนาการนําหญาแฝกไปใชในงานหัตถกรรม เรื่องเทคนิค

การทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

ไดกลาวถึงเทคนิคการทําผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกไว 

เหมาะสาหรับงานสานลายพื้นฐานดังนี้  

ลายสําคัญ คือ 

เสน สลับกันไปเรื่อยไป ใชสานกระสอบ 



 

1.1.3  ลายสาม เปนลายที่ดัดแปลงเพิ่มเติมจากลายสอง นิยมสานกระสอบ เสื่อ 

กระบุง 

 

1.1.4  ลายตาหลิ่ว

 

 

1.1.5 ลายขอเปนลายสาหรับสานกระดง

ลายสาม เปนลายที่ดัดแปลงเพิ่มเติมจากลายสอง นิยมสานกระสอบ เสื่อ 

 
ภาพที่  3 ภาพแสดงลายขัดสาม 

ลายตาหลิ่ว หรือ ลายชะลอม ลายชะหมู นิยมใชทากระเปา ตะกรา ชะลอม

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงลาตาหลิ่ว 

ลายขอเปนลายสาหรับสานกระดง 

 

ภาพที่  5 ภาพแสดงลายขอ 
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ลายสาม เปนลายที่ดัดแปลงเพิ่มเติมจากลายสอง นิยมสานกระสอบ เสื่อ 

หรือ ลายชะลอม ลายชะหมู นิยมใชทากระเปา ตะกรา ชะลอม 
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1.1.6ลายบองหยอง นิยมใชสานทางภาคใต เปนลายของกระดง ใชเก็บพริก กาแฟ 

ขาวเปลือก 

ภาพที่  6 ภาพแสดงลายบองหยอง 

 

1.2ลายพัฒนา  เปนลวดลายที่ชางจักสานในอดีต ไดคนคิดปรับปรุงพัฒนามาจากลาย

พื้นฐาน สามารถนําไปใชกับงานจักสานที่ตางกันไป บางลวดลายก็เปนสวนที่ตกแตงไปในตัวดวย 

ลวดลายที่ปรากฏทั่วไปมี 5 ลวดลาย คือ 

1.2.1 ลายบา ใชสานกระเปา ตะกรา แจง กระชอน 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงลายบา 

 

1.2.2 ลายดีดาน ใชสาน ตะกรา ของ 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงลายดีดาน 
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1.2.3 ลายเฉลาเกล็ดเตา ใชทําฝาชี กระเปา 
 

 
 

ภาพที่  9 แสดงลายเฉลาเกล็ดเตา 

1.2.4 ลายดอกขิง ใชทําฝาชี 
 

 
ภาพที่  10 ภาพแสดงลายดอกขิง 

 

1.2.5 ลายดีหลม นิยมใชเสนสีสานสลับลาย ลายดีหลมนี้ ถาสานใชเสนคว่ําเขาหา

กันเรียกลายหลมคว่ํา ถาเสนหงายออก เรียกลายดีหลมหงาย 

 

 
ภาพที่  11 ภาพแสดงลายดีหลมคว่ํา 
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ภาพที่  12 ภาพแสดงลายดีหลมหงาย 

 

1.3 ลายประดิษฐ ลวดลายมีเอกลักษณของแตละทองถิ่นและของชางแตละคน มักเปนที่

นิยมชมชอบของนักสะสมเครื่องจักรสานดวย ไดแก 

 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงลายดอกจัน 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพแสดงลายบัว 

 



 

2. ใบหญาแฝกที่ออนนุม   

2.1 ลายเม็ดแตงลายทึบ

เปนลายเบื้องตน 

แข็งแรงพอประมาณ และมีความสวยงาม นอกจากนี้ ลายเม็ดแตงสามารถผสมผสาน กับลวดลายอื่น

ไดมากมายเชนลายหนึ่ง ลายสอง ลายนาไหล ลายดอกพิกุล ลายตาชะลอม ลายตัวหนอน

 

ภาพที่ 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงลายขัดโครงหวาย 

 

ใบหญาแฝกที่ออนนุม   เหมาะสมสําหรับสานลายพื้นบานดังนี้ 

ลายเม็ดแตงลายทึบ 

เปนลายเบื้องตน นิยมนามาขึ้นตนผลิตภัณฑหลายชนิด เนื่องจากลายเม็ดแตงมีความ

แข็งแรงพอประมาณ และมีความสวยงาม นอกจากนี้ ลายเม็ดแตงสามารถผสมผสาน กับลวดลายอื่น

ไดมากมายเชนลายหนึ่ง ลายสอง ลายนาไหล ลายดอกพิกุล ลายตาชะลอม ลายตัวหนอน

 
 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงลายเม็ดแตงหรือลายทึบ 

 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงการใชงานของลายเม็ดแตงหรือลายทึบ
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นิยมนามาขึ้นตนผลิตภัณฑหลายชนิด เนื่องจากลายเม็ดแตงมีความ

แข็งแรงพอประมาณ และมีความสวยงาม นอกจากนี้ ลายเม็ดแตงสามารถผสมผสาน กับลวดลายอื่น

ไดมากมายเชนลายหนึ่ง ลายสอง ลายนาไหล ลายดอกพิกุล ลายตาชะลอม ลายตัวหนอน 

ภาพแสดงการใชงานของลายเม็ดแตงหรือลายทึบ 
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 นิยมนํามาใชเปนลวดลายที่มีความแข็งแรงพอสมควรระดับหนึ่ง แตยังตองใชหุนในการขึ้นรูป 

ใชทํากระเปา ถังขยะ กลองใสกระดาษชําระ ถาด ตะกรา โปะโคมไฟ เปนตน 

2.2 ลายหนึ่งเปนลายเบื้องตนและลายที่นิยมใชในเครื่องจักรสานทุกชนิด เนื่องจากเปน

ลายที่มีความแข็งแรงตามขนาดหรือความเหนียวแนนของลายที่นามาสาน มีลักษณะเหมือนลายตา

หมากรุก สวนใหญนํามาทํา กระเปา ถังขยะ กลองใสกระดาชาระ ที่รองจาน พื้นรองเทาแตะ เปนตน 

 
ภาพที่  18 ภาพแสดงการใชงานของลายลายถักสานลายหนึ่ง 

 

2.3 ลายสอง มีพื้นฐานลายมาจากลายหนึ่ง คือการขามเสนยืน และแนวนอนโดยจะขาม 

2 เสนยืนตอ ความเข็งแรงพาสมควร 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงลายสอง 

 

2.4 ลายสาม คลายลายสอง แตตางกันตรงที่การขามลายของเสนแนวนอนที่ขาม 3 เสน 

ในการสานจะไดลายทแยงสาม 

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดงการถักลายสาม 

 



 

2.5 ลายน้ําไหล นิยมนามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑไดแกถาดโปะโคไฟฟากระเปา

เปนตน 

 

ภาพที่ 

2.6 ลายดอกพิกุลเปนลายตกแตงเชนเดียวกับลายน้ําไหล เปนลายที่พันมัดจนมีลักษณะ

คลายดอกไม เปนลายที่มีความโปรง มีความออนของลวดลาย เหมาะแกการนาไปใชตกแตงลิตภัณฑ

มากกวานามาใชทาผลิตภัณฑที่ไมตองการความแข็งแรงนัก

 

2.7 ลายตาชะลอม 

 คลายการสานชะลอม การนับเสนนับจากเสนยืนของลายมาสานไขวกัน โดยจากตัวอยางมี

ความแข็งแรงพอสมควร ยิ่งความละเอียดของลายมากยิ่งแข็งแรง

 

ลายน้ําไหล นิยมนามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑไดแกถาดโปะโคไฟฟากระเปา

 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการใชงานของการถักลายน้ําไหล 

 

ลายดอกพิกุลเปนลายตกแตงเชนเดียวกับลายน้ําไหล เปนลายที่พันมัดจนมีลักษณะ

คลายดอกไม เปนลายที่มีความโปรง มีความออนของลวดลาย เหมาะแกการนาไปใชตกแตงลิตภัณฑ

มากกวานามาใชทาผลิตภัณฑที่ไมตองการความแข็งแรงนัก 

 
ภาพที่ 22 ภาพแสดงลายดอกพิกุล 

 

ลายตาชะลอม 2 เสน 3 เสน 4 เสน 

คลายการสานชะลอม การนับเสนนับจากเสนยืนของลายมาสานไขวกัน โดยจากตัวอยางมี

ความแข็งแรงพอสมควร ยิ่งความละเอียดของลายมากยิ่งแข็งแรง 
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ลายน้ําไหล นิยมนามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑไดแกถาดโปะโคไฟฟากระเปา

 

ลายดอกพิกุลเปนลายตกแตงเชนเดียวกับลายน้ําไหล เปนลายที่พันมัดจนมีลักษณะ

คลายดอกไม เปนลายที่มีความโปรง มีความออนของลวดลาย เหมาะแกการนาไปใชตกแตงลิตภัณฑ

คลายการสานชะลอม การนับเสนนับจากเสนยืนของลายมาสานไขวกัน โดยจากตัวอยางมี
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงลายตาชะลอม 2 เสน 

 

 
ภาพที่  24 ภาพแสดงลายตาชะลอม 3 เสน 

 

2.8ลายตัวหนอน ลายเกลียว 

 มาจากลายพื้นฐานเดียวกัน เปนการผูกเสนยืนใหเปนกลุมเดียวกันโดยการผูกเฉียง ถาผูกเปน

เสนคูเฉียงจะมีลักษณะคลายหนอน เรียกวา ลายตัวหนอน แตถาผูกใหเปนเสนเดียวเรียกวา ลาย

เกลียว 

 

 
ภาพที่ 25 ภาพแสดงลายตัวหนอน 
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงลายเกลียว 

 

2.9 ลายพันขาม 

 นิยมใชทําผลิตภัณฑเปนลายที่มีความแข็งแรง เนื่องจากกระบวนการสานที่มัดพันเสนใยใน

การสานแตละครั้ง สามารถคงรูปไดโดยไมตองมีโครงสรางดานใน และสามารถข้ึนรูปไดดวยตนเอง 

โดยไมตองอาศัยหุนและสามารถขึ้นรูปทรงไดทุกๆรูปทรง โดยไมมีขีดจํากัด ลวดลายการพันขามมี

ความละเอียดออนใชระยะเวลาในการทํานานกวาลายอื่น ขนาดลายคอนขางเล็ก 

 

 
ภาพที่  27 ภาพแสดงลายพันขาม 

 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงตัวอยางผลิตภัณฑที่ใชลายพันขาม 

 



 

2.10 ลายพันไขว มีความละเอียดสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง ลวดลายนุม และแข็งแรง

ภาพที่ 

2.11 ลายลูกแกว

ใชวิธีการพันเสนในแนวนอน โดยพันขามเวนชองเล็กนอย ทําเปนลวดลายที่มีความโปรงและ

แข็งแรงพอสมควร และลักษณะลวดลายที่ได ดูไมละเอียดออนแตใชเวลาในการจักสานนอย ขึ้นรูปทรง

ไดเองนามาทาผลิตภัณฑ ไดแก ตะกร

4.2 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ

1. การพัน แบงได 

1.1 การพันขาม 

1. เริ่มพันหัวเสนเชือก

2. พันไดมากแลวงอพับ

3. พันรวมเขาดวยกัน

4. หักขมวดพันใหติดกัน

5. พันขมวดติดกันเปนกนหอยใชเข็มรูโต หรือลวดนํา

ลายพันไขว มีความละเอียดสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง ลวดลายนุม และแข็งแรง

 

 
ภาพที่ 29 ภาพแสดงแผนรองจานที่ใชลายพันไขว 

 

ลายลูกแกว 

ใชวิธีการพันเสนในแนวนอน โดยพันขามเวนชองเล็กนอย ทําเปนลวดลายที่มีความโปรงและ

แข็งแรงพอสมควร และลักษณะลวดลายที่ได ดูไมละเอียดออนแตใชเวลาในการจักสานนอย ขึ้นรูปทรง

ไดเองนามาทาผลิตภัณฑ ไดแก ตะกรา ถังขยะ กระเปา ตะกราใสเสื้อผาและฝาปดที่รองกันรอนที่โตะ

 
ภาพที่ 30 ภาพแสดงการพันลายลูกแกว 

 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ 

แบงได 2 ชนิด คือ 

การพันขาม (Lazy Squaw) มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

เริ่มพันหัวเสนเชือก 

พันไดมากแลวงอพับ 

พันรวมเขาดวยกัน 

หักขมวดพันใหติดกัน 

พันขมวดติดกันเปนกนหอยใชเข็มรูโต หรือลวดนํา 
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ลายพันไขว มีความละเอียดสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง ลวดลายนุม และแข็งแรง 

ใชวิธีการพันเสนในแนวนอน โดยพันขามเวนชองเล็กนอย ทําเปนลวดลายที่มีความโปรงและ

แข็งแรงพอสมควร และลักษณะลวดลายที่ได ดูไมละเอียดออนแตใชเวลาในการจักสานนอย ขึ้นรูปทรง

า ถังขยะ กระเปา ตะกราใสเสื้อผาและฝาปดที่รองกันรอนที่โตะ 



 

1.2 การพันไขว

1. พันหัวเสนใยที่ตองการพัน

2. หักหัวขมวดติดกัน

3. พันขมวดใหติดกันเปนกนหอยดวยวิธีพันไขว

 

2. การตีเกลียว (Screw Thread)

นําไปถัก สานขึ้นรูปตอไป เมื่อตีเกลียวแลวจะคลายเชือกจากเสนใยธรรมชาติ

2.1.   ตีเกลียวดวยมือ ขวั้นเปนเกลียวเล็ก ใชกับงานที่มีความประณีต

ภาพที่ 31 ภาพการแสดงขั้นตอนการพันขาม 

 

การพันไขว (Figure Eight) คือการพันขามไปมานั้นเองมีขั้นตอนดังนี้

พันหัวเสนใยที่ตองการพัน 

หักหัวขมวดติดกัน 

ขมวดใหติดกันเปนกนหอยดวยวิธีพันไขว 

 
ภาพที่ 32 ภาพการแสดงขั้นตอนการพันไขว 

 

(Screw Thread) เปนการเพิ่มความเหนียว ความแข็งแรงใหแกเสนใยกอน

นําไปถัก สานขึ้นรูปตอไป เมื่อตีเกลียวแลวจะคลายเชือกจากเสนใยธรรมชาติ 

ตีเกลียวดวยมือ ขวั้นเปนเกลียวเล็ก ใชกับงานที่มีความประณีต
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คือการพันขามไปมานั้นเองมีขั้นตอนดังนี้ 

เปนการเพิ่มความเหนียว ความแข็งแรงใหแกเสนใยกอน

ตีเกลียวดวยมือ ขวั้นเปนเกลียวเล็ก ใชกับงานที่มีความประณีต 



 

2.2.   ตีเกลียวดวยมือ ขนาดกลาง ใชกับงานละเอียดปานกลาง และตองการความ

แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

2.3. ตีเกลียวดวยมือขนาดใหญ ใชเปนสายกระเปา หรืออาจใชในการสานทําเฟอรนิเจอร

2.4. ตีเกลียวดวยเครื่องหมุ

เกลียวไมสม่ําเสมอ ควบคุมยาก
 

ภาพที่ 

ภาพที่ 

 

 

ตีเกลียวดวยมือ ขนาดกลาง ใชกับงานละเอียดปานกลาง และตองการความ

ตีเกลียวดวยมือขนาดใหญ ใชเปนสายกระเปา หรืออาจใชในการสานทําเฟอรนิเจอร

ตีเกลียวดวยเครื่องหมุนดวยมือ เครื่องนี้ประสิทธิภาพไมคอยดีนัก เพราะจะทําให

เกลียวไมสม่ําเสมอ ควบคุมยาก 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพแสดงขั้นตอนการตีเกลียวตีเกลียวดวยมือ

ภาพที่ 34 ภาพแสดงขั้นตอนการตีเกลียวเครื่องหมุนดวยมือ

 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงแฝกขวั้นขนาดตาง ๆ  
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ตีเกลียวดวยมือ ขนาดกลาง ใชกับงานละเอียดปานกลาง และตองการความ

ตีเกลียวดวยมือขนาดใหญ ใชเปนสายกระเปา หรืออาจใชในการสานทําเฟอรนิเจอร 

นดวยมือ เครื่องนี้ประสิทธิภาพไมคอยดีนัก เพราะจะทําให

ภาพแสดงขั้นตอนการตีเกลียวตีเกลียวดวยมือ 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการตีเกลียวเครื่องหมุนดวยมือ 

 



 

3. การสาน(Planit) 

4. การผูก (Knots) 

 

 

5. การทอ(Weaving) 

 

 

Planit) เชนลาย 1 ลาย 2 

 
ภาพที่ 36 ภาพแสดงการสานลาย 1 

 

(Knots) เชนการผูกรูปถุง รูปเปลญวน 

 
ภาพที่ 37 ภาพแสดงการผูก 

(Weaving) ไดแก การทอเปนผืน 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงการทอ 
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6.  การถักสานลายเปย

 

ภาพที่ 

การถักสานลายเปย 

 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงการถักสานลายเปย 

 

 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงผลิตภัณฑจากการถักสานลายเปย 
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7. การถักมาคาเม 

 

 
 

ภาพที่ 41 ผลิตภัณฑที่ทําจากเทคนิคการถักมาคาเม 

 

5.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นอกจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้แลวยังไดทําการศึกษา

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้ดวยดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดศึกษาและรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย

ที่มีความแตกตางกันไวดังนี้ 

ทรงกลด จารุสมบัติ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการจัดตั้งศูนยถายทอดและพัฒนาเครือขาย

ผลิตภัณฑแผนประกอบจากหญาแฝก และวัสดุทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ การมีสวน

ในการนําหญาแฝก และวัสดุทางการเกษตรที่ไมไดใชประโยชนนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย

ไดมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ และจัดตั้งเปนเครือขายในกลุมของเกษตรกรใน

ดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับกลุมของเกษตรกรไดมี

ศักยภาพไดอยางเขมแข็ง และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สุพล ปวราจารย และวิทิตย หมื่นตูม (2546) ไดศึกษางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหญาแฝก 

มูลนิธิโครงการหลวง เรื่องกรรมวิธีการผลิตภาชนะบรรจุจากหญาแฝกที่ปรับปรุงใหม เปนการสราง

ภาชนะหญาแฝกดินเผาเพื่อใชเปนบอน้ําชลประทาน หรือเลี้ยงปลา พบวาวัสดุหญาแฝกลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกไดเปนอยางดี และมีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการควบคุม เพิ่ม 

หรือลดอุณหภูมิของน้ําโดยใชพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของบอ ทั้ง

ในพื้นท่ีตอนลาง หรือบนที่สูง 

ธัญนันทวรเศรษฐพงษ (2554) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีรูปแบบศูนยการเรียนรูตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวารูปแบบของศูนยการเรียนรูตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริทําใหเกิดการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ
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การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรมจากหญาแฝกสงผลใหชีวิต

ความเปนอยูดีขึ้น 

จากงานวิจัยและเอกสารที่กลาวมาทั้งหมดผูวิจัยเห็นความสําคัญของแนวคิดอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา และรนณรงคในการปลูกหญาแฝกตามพื้นที่ทางการ

เกษตรที่เสี่ยงตอการเกิดดินพังทลาย และไดนําสวนตางๆของหญาแฝกมาใชใหเกิดประโยชนในดาน

อื่นๆ รวมไปถึงทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก ในเชิงศิลปะและงานหัตถกรรมชุมชน ซึ่ง

ยังขาดในเรื่องการพัฒนาเทคนิคกรรมวิธีในการสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑใหแกชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถัก

ทอในสวนวิธีดําเนินการวิจัยเปนการศึกษาวิเคราะหวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก

ดวยการผสมผสานเทคนิคการถักและทอซึ่งเปนพื้นฐานงานผลิตภัณฑของชุมชน และศึกษาเอกสาร

แนวทางวิชาการตางๆรวมถึงลงพื้นที่รวมกับชุมชน ศึกษาความยาก-งาย ตอความเขาใจเทคนิคเพื่อการ

ตอยอดผลิตภัณฑของชุมชนผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

การวิจัยการออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิค

การถักทอ ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยางเพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดมา

เปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑและเพื่อใหตรงกับวัตถุประสงค

ของการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังตอไปนี ้

 

1.1 ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ทําการศึกษาของงานวิจัยคือกลุมชุมชนที่ทําการปลูกหญาแฝกเพื่อการเกษตร

อนุรักษดินและน้ํา หรือกลุมชุมชนที่มีความตองการเรียนรูและมีความสนใจในงานผลิตภัณฑจากใบ

หญาแฝกในดานศิลปหัตถกรรม กลุมชุมชนในเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในโครงการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 

 

 1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญา

แฝกดวยเทคนิคการถักทอผูวิจัยไดทําการกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรหรือกลุมชุมชนใน

เครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)โดยกลุมตัวอยาง คือ กลุมผลิตภัณฑหญาแฝก จังหวัด

ขอนแกน จํานวน20 คน ในการศึกษาหาขอมูลของงานวิจัย 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิค

การถักทอ เครื่องมือในการทําวิจัยเกิดจากการที่ผูวิจัยศึกษาและนําเอาขอมูล แนวความคิด เนื้อหาที่

เกี่ยวของกับเรื่องหญาแฝกผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก งานถักและงานทอ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

ออกแบบลายทอผา นํามาทําการวิเคราะหเพื่อใหเกิดเทคนิควิธีการสรางสรรคชิ้นงานในรูปแบบใหม 

รวมถึงแบบสอบถามเพื่อวัดระดับ ความยากงายตอการทดลองเทคนิควิธี โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี้กลาวโดยสรุปคือ 

2.1 แบบสอบถาม (questionnaire) เปนแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ และ

ความยากงายในตัวเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ วา

มีความยากงาย เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดในระดับใด จากชุมชนกลุมตัวอยาง โดยจะ

ใหชุมชนกลุมตัวอยางไดทดลองทําการปฏิบัติจริงกอนใหขอมูลในแบบสอบถามงานวิจัย 

2.2 แบบสัมภาษณ (interviews) เปนเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บขอมูลคําถามปลายเปด เปน

การบรรยายเพื่อชวยในการอธิบายคําถามในสวนขอมูลของคําตอบและขอมูลในเชิงขอเสนอแนะซึ่ง

ขอมูลในสวนนี้ผูวิจัยสามารถนํามาพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิค

การถักทอได 

2.3 แบบสังเกต (observation) เปนเครื่องมือวิจัยโดยใชการสังเกตรายละเอียดทางดาน

พฤติกรรมของกลุมตัวอยางและเก็บขอมูลในการทดลองปฏิบัติวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบ

หญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอโดยจะใชกลองบันทึกภาพ และคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยดังที่ไดกลาวมานั้น  จะเปนเครื่องมือทีช่วยในการเก็บรวบรวมขอมูลที่

ใชสําหรับการทํางานวิจัย  ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อหาผลลัพธของงานวิจัย ใน

โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการ

ถักทอ 

  

3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

ในขั้นตอนการดําเนินการเก็บขอมูลของการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่

เกี่ยวของกับหญาแฝกผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก เอกสารที่เกี่ยวของกับงานถักทอในจังหวัดขอนแกน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบงานทอ จากแหลงความรูตางๆ เชน จากหนังสือ  เอกสาร  งานวิจัย

หรือเว็บไซดที่เกี่ยวของการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากชุมชนกลุมตัวอยาง ซึ่งในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามนั้นเปนขอมูลระดับความยากงาย ความพึงพอใจ และความคิดเห็นที่

เกิดจากการทดลองปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง การสัมภาษณกลุมชุมชน และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
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กับเนื้อหาภายในงานวิจัย และการสังเกต โดยใชเครื่องบันทึกภาพ จัดเก็บขอมูลโดยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร เพื่อนําไปเปนขอมูลในการทําวิจัยตอไป 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการ

ถักทอ ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิเคราะหจากชุดขอมูลที่ไดทําการศึกษา และรวบรวมมาจากแหลง

ความรูตางๆ และประชากรกลุมตัวอยางรวมถึงขอมูลดานวัสดุ เทคนิควิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑจาก

ใบหญาแฝก ผลงานผลิตภัณฑดานศิลปหัตถกรรมจากใบหญาแฝกผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดทําการศึกษา

มาทําการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑใหตรงตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดแบงข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยไวดังนี้ 

4.1 วิเคราะหในสวนของเนื้อหา 

 ในสวนของเนื้อหาจะวิเคราะหโดยการรวบรวมเนื้อหาในกรอบของชุดขอมูลเกี่ยวกับเอกสารที่

เกี่ยวของกับหญาแฝกคุณสมบัติของใบหญาแฝก ประเภทของใบหญาแฝกที่สามารถนํามาสรางงาน

ผลิตภัณฑ เอกสารที่เกี่ยวของกับงานผาทอ งานทอเสื่อ ของจังหวัดขอนแกนในเชิงประวัติ ความสําคัญ 

เทคนิคลวดลายทอ และเอกสารในเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานสรางสรรค เพื่อเปนแนวทางการ

พัฒนาใหเกิดงานสรางสรรค  

4.2 วิเคราะหในสวนของกลวิธีสรางสรรคผลงาน 

ผูวิจัยวิเคราะหและศึกษากลวิธีในการสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิค

การถักทอ จากขอมูลเอกสาร งานวิจัย เว็บไซดที่เกี่ยวของ ผลงานผลิตภัณฑ  ชุดขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในเชิงศิลปหัตถกรรมในดานเทคนิคกลวิธีสรางสรรค โดยเปนการวิเคราะห

จากขอมูลที่ไดจากการรวบรวมผานเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ

การสังเกต จากการทดลองปฏิบัติของกลุมตัวอยาง แลวนําผลสรุปที่ไดมาเปนแนวทางในการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในรูปแบบสรางสรรคตอไป  

จากกระบวนการวิเคราะหขอมูลขางตน จะทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการออกแบบและพัฒนา

วิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ เปนผลิตภัณฑตนแบบในงานวิจัย

และสามารถนําชิ้นงานดังกลาวไปเผยแพรองคความรูสูชุมชน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัยฉบับนี้ 
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5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิค

การถักทอผูวิจัยไดใชสถิติรอยละผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยแสดงความคิดเห็นใน

ลักษณะมาตราสวนโดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละจากจํานวนของกลุมตัวอยางและ

ผูเชี่ยวชาญที่ไดทดลองปฏิบัติสรางสรรคผลงานจากเทคนิคใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ และ

ประเมินความเขาใจ ความพึงพอใจ และความยาก-งายที่มีตอเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน  เพื่อ

นําไปวิเคราะหหาแนวทางการออกแบบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในกระบวนการสรางสรรคผลงาน  ผูวิจัยนั้นไดใหความสําคัญในดานเทคนิควิธีการสรางสรรค

ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก  เพื่อที่จะนํามาเปนแนวทางการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

สรางสรรคผลิตภัณฑดวยเทคนิคการถักทอที่กลุมชุมชนมีพื้นฐานความถนัด โดยใชหญาแฝกที่ชุมชน

ปลูกขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกันการพังทลายหนาดินมาทําการแปรรูปใหอยูใหลักษณะของเชือกควั่น 

เชือกถักในสวนของเทคนิควิธีนั้นจะวิเคราะหจากเนคนิคการทอผาและทอเสื่อกกของชุมชนที่มีมาแต

เดิมโดยชุมชนนั้นจะขายผลิตภัณฑจากการทอเปนผาทอผืน และเสื่อผืน ซึ่งยังไมไดมีการพัฒนาไปใน

รูปแบบผลิตภัณฑอื่นๆ ทําใหเห็นไดวาใบแฝกที่เหลือจากการเกี่ยวแฝก และกิจกรรมการทอผา ทอเสื่อ 

สามารถนํามาสรางสรรคเปนงานผลิตภัณฑเพิ่มพูนรายได ไดอีกทางหนึ่งดวย 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่ในแตละกลุมชุมชนในเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในโครงการ

พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 

 

 
ภาพที่  42 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน 1 
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ภาพที่  43 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน 2 

 

 
ภาพที่ 44 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน 3 

 

 
ภาพที่ 45 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน 4 
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ภาพที่ 46 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน  5 

 

 
ภาพที่ 47 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน  6 

 

 
ภาพที่ 48 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน 7 
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ภาพที่ 49 ลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุมเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกภาคอีสาน 8 

 

 ผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑที่ชุมชนพยายามทําการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตลาดมีอยูดวยกันหลายประเภท สวนใหญวัสดุที่ใชจะเปนวัสดุภายในพื้นถ่ิน รวมไปถึงใบหญาแฝกดวย 

โดยชุมชนเคยไดรับการอบรมในการแปรรูปใบหญาแฝกในรูปแบบการควั่นแฝก และการถักแฝก 

เพื่อใหงายตอการนําไปใชงานและสรางผลิตภัณฑอื่น 

 

 
 

ภาพที่ 50 การถักเข็มขัด กําไร จากแฝกควั่น 
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ภาพที่ 51 การสานตะกรา และทอเสื่อ จากใบแฝก 

 

 
ภาพที่ 52 การทําของประดิษฐตกแตง 

 

 
ภาพที่ 53 การถักขึ้นรูปตะกราใสของ 
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ภาพที่ 54 การทําชอดอกไม จากใบหญาแฝก 

 

 จากการลงสํารวจและทําการพูดคุยกับกลุมผลิตภัณฑหญาแฝกภาคอีสานจะพบวาผลิตภัณฑ

เดิมของกลุมชมชนมีอยูดวยกัน 5 ประเภท  ประกอบดวย 1.การถักและสานตะกราใสของ 2.การทอ

เสื่อแฝก 3.การถักเข็มขัด กําไร  4. การทําชอดอกไม 5. การทําของประดิษฐ จากการสอบถาม

สามารถสรุปไดวาพื้นฐานเทคนิคการทํางานหัตถกรรมในชุมชนมีพื้นฐานมาจาก 1.การจักสาน 2.การ

ทอ 3.การถัก 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลในเรื่องลวดลายงานทอ งานถัก งานจักสาน ในจังหวัดขอนแกนเพื่อ

ทําการวิเคราะหถอดลวดลาย สําหรับใชพัฒนาในการออกแบบผลิตภัณฑดังนี้ 

 

ตารางที ่3  ตารางลวดลาย เทคนิค และวัสดุ งานทอ งานถัก งานจักสาน ในจังหวัดขอนแกน 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

- ทอผาไหม 

- ลายกงสองคอง  

- ลายโบราณ 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

- ทอผาไหม 

-ลายเครือกวย เข็มขัดนาค 

 

 

 

 
 

- ทอผาไหม 

- ลายเชิงเทียน 

 

 

 

 
 

- ทอผาไหม 

- ลายนาคเก้ียว  

- ลายสมัยใหม 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

 

- ทอผาไหม 

- ลายแมงมุม 

 

 

 
 

- ทอผาไหม 

- ลายสรอยระยา 

 

 

 
 

- ทอผาไหม 

- ลายหมี่ ปาทังกา 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

- ทอผาไหม 

- ลายหมี่ขอเขมร 

 

 

 
 

 

- ทอผาไหม 

-ลายหมี่จี้เพชร 

 

 

 
 

- ทอผาฝาย 

- ลายผาฝายทอมือ 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

 
 

 
 

- ทอเสื่อกก 

- ลายทอเสื่อ 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 

 
 

- จักสาน 

- ลายสานใบแฝกบนของเลนเขยา 

- สานดวยใบแฝก 

 

 

 

 

 
 

- จักสาน 

- สานลายหนึ่ง 

- ลายสอง 

- สานดวยใบแฝก 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 

- จักสาน 

- สานลายเม็ดแตง 

- สานดวยใบแฝก 

 

 

 

 
 

 
 

- จักสาน 

- ลายพันขาม 

- ใบแฝกบิดเกลียว 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

 
 

- จักสาน 

- ลายพันไขว 

- ใบแฝกบิดเกลียว 

 

 

 
 

- งานถัก 

- ลายถักดอกพิกุล 

- ถักดวยแฝกควั่นเกลียว 
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ตารางที ่3 (ตอ) 

ชิ้นงาน เทคนิค 

 

 
 

- งานถัก 

- ลายถักโครเชต 

- ถักดวยแฝกควั่นเกลียว 

 

 

 จากการเก็บขอมูลลวดลาย เทคนิค และวัสดุ งานถัก งานทอ งานสาน ในกลุมชุมชนจังหวัด

ขอนแกนนั้นสรุปไดวา งานผลิตภัณฑสวนใหญในชุมชนจะมีการทอผาไหม ทอผาฝาย ทอเสื่อกก สาน

และถักหญาแฝก ทั้งในรูปแบบที่เปนแฝกใบ และแปรรูปเปนควั่นแฝก วัสดุพื้นถิ่นที่สําคัญ คือ เสนไหม 

เสนฝาย ใบกก ใบแฝก  ในดานเทคนิคมีทั้งการทอผาและทอเสื่อ การสานลายหนึ่ง ลายสอง การพัน 

การมัด รวมถึงการถัก ในสวนลวดลายของผาทอ เสื่อ และลายสานแฝก มีลักษณะที่ไดแรงบรรดาลใน 

ตัดทอนมาจากรูปทรงทางธรรมชาติ เชน ดอกไม พืช สัตว แมลง โดยจะมีรูปรางลักษณะอยูในรูปแบบ

แพทเทิรนที่เรียบงาย ตัดทอนเปนรูปรางเรขาคณิต และเปนการทําซ้ําลวดลายเสียเปนสวนใหญ 

 การรวบรวมขอมูลนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูลไปสูการออกแบบ

ผลิตภัณฑตนแบบ ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังนี้  ผูวิจัยไดจัดนิทรรศการผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก

ขนาดยอม และการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองเทคนิคการสรางสรรคผลงานหญาแฝก และไดจัดทํา

แบบสอบถาม เพื่อสรุปความยากงาย ความเหมาะสมของแตละเทคนิควิธีในการสรางงาน จากหัวขอ

การออแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ  จํานวน 

1 ชุด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ไดแก  

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ 

เพศ อายแุละระดับการศึกษา ดังปรากฏผลการวิเคราะหแบบสอบถาม  
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ตารางที่ 4 จํานวนของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอเทคนิคการออกแบบและพัฒนาวิธีการ

สรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก จํานวนกลุมตัวอยาง 20 คน  

กลุมตัวอยาง จํานวน % 

เพศ   

              หญิง 13 65.00 

              ชาย 7 35.00 

รวม 20 100.00 

อายุ   

              ต่ํากวา  25  ป 2 10.00 

              26 – 40  ป  5 25.00 

              41 – 60  ป 6 30.00 

              60 ปขึ้นไป 7 35.00 

รวม 20 100.00 

ระดับการศึกษา   

              ต่ํากวามัธยม 3 15.00 

              มัธยม 11 55.00 

              ปริญญาตร ี 6 30.00 

              สูงกวาปริญญาตร ี 0 0.00 

รวม 20 100.00 

สรุปผล  ขอมูลของกลุมตัวอยาง จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามม ีจํานวน 20 คน ดังนี้ 

 1.  เพศหญิง จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ  65 

 2.  เพศชาย จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ  35 

 3.  อายุต่ํากวา  25  ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  10 

 4.  อายุ 26 – 40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  25 

 5.  อายุ 41 – 60 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  30 

 6.  อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  35 

7.  ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยม จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  15 

8.  ระดับมัธยม จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 55 

9.  ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ  30 

10.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 0 คน  คิดเปนรอยละ  0 

จากแบบสอบถามเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด รอยละ 65  อายุเฉลี่ยอยูในชวง 60ป

ขึ้นไป รอยละ 35 และระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 55 
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 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเทคนิคการ

ออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก จํานวนกลุมตัวอยาง 20 คน  

 
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยรอยละความยาก-งาย ของเทคนิคการออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงาน

ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 
 

ขอ รายการประเมินเทคนิค 
งาย 

% 

ยาก 

% 

จัดอันดับเรียงตาม งาย

ไปหายาก 

1. ลายขัดหนึ่ง 90.00 10.00 1 

2. ลายขัดสอง 80.00 20.00 2 

3. ลายตาหลิ่ว 0.00 100.00 10 

4. ลายน้ําไหล 0.00 100.00 10 

5. ลายดอกพิกุล 25.00 75.00 9 

6. ลายเม็ดมะยม 35.00 65.00 8 

7. ลายพันขาม 50.00 50.00 6 

8. ลายพันไขว 55.00 45.00 5 

9. ลายพันไขวเลขแปด 75.00 25.00 3 

10. ลายตัวหนอน 0.00 100.00 10 

11. ลายเฉลาเกล็ดเตา 0.00 100.00 10 

12. ลายบัว 0.00 100.00 10 

13. ถักลายเปย 45.00 55.00 7 

14. ถักลายลูกโซ 65.00 35.00 4 

15. ถักลายมาคาเม 0.00 100.00 10 

 

 สรุปผล  คาเฉลี่ยรอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอเทคนิคการ

ออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก ดังนี้   

 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเขาอบรม จํานวน 20 คน มีความคิดเห็นตอความยาก-

งายในเทคนิคการสรางผลงานผลิตภัณฑจากหญาแฝกจัดอันดับได 10 อันดับ โดยในอันดับสุดทาย

ประกอบไปดวยเทคนิค 6 เทคนิคดวยกันที่กลุมตัวอยางไมสามารถทําไดเลย โดยจะเรียงตามลําดับจาก

ความงาย ไปหายากที่สุด  ดังนี้ 
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1. ลายขัดหนึ่ง  รอยละ  90 

2. ลายขัดสอง  รอยละ  80  

3. ลายพันไขวเลขแปด  รอยละ  75 

4. ถักลายลูกโซ  รอยละ  65 

5. ลายพันไขว  รอยละ  55 

6. ลายพันขาม  รอยละ  50  

7. ถักลายเปย  รอยละ  45 

8. ลายเม็ดมะยม  รอยละ  35 

9. ลายดอกพิกุล  รอยละ  25 

10. ลายตาหลิ่ว, ลายน้ําไหล, ลายตัวหนอน, ลายเฉลาเกล็ดเตา, ลายบัว และถักลายมาคาเม  

รอยละ 0 

จากการเก็บขอมูลในเชิงเอกสาร การลงพื้นที่พูดคุยกับกลุมชุมชน และการทดลองฝกอบรม

การทําเทคนิคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดังขอมูลดังกลาวขางตนนั้น ผูวิจัยไดสรุปเทคนิคการออกแบบ

และพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ จากคารอยละความ

ยากงายที่ชุมชนมีความถนัดและสามารถทําผลิตภัณฑไดดวยเทคนิคที่ไมซับซอน มาสรางเปนชิ้นงาน

ตนแบบดวยเทคนิค 5 อันดับแรก ประกอบไปดวย ลายขัดหนึ่ง  ลายขัดสอง  ลายพันไขวเลขแปด  ถัก

ลายลูกโซ  และลายพันไขว โดยการประยุกตใชกี่ทอมือรูปแบบวงกลมเพ่ือสรางรูปทรงแปลกใหมใหกับ

งานผลิตภัณฑ โดยมีขั้นตอนเชนเดียวกับเทคนิคการทอ และการสาน ที่ชุมชนมีความถนัดเปนพื้นฐาน

อยูแลว มีการออกแบบลวดลายใหอยูในลักษณะรูปทรงเลขาคณิต เรียงลําดับเทคนิคเปนชั้น ตามวง

เปนขั้นๆไป โดยออกแบบเปนของใชและของตกแตงบานที่มีภาพรวมของผลิตภัณฑอยูในรูปทรงของ

ธรรมชาติและดอกไม ตามลักษณะลายผาทอของกลุมชุมชนขอนแกน โดยมีแบบรางและวิธีดําเนินการ

ดังนี้ 
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ภาพที่ 55 ภาพรางงานตนแบบ 

 

 
 

ภาพที่  56 สรางกี่มือรูปแบบวงกลมตามขนาดที่ตองการ 
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ภาพที่ 57 ขึงดายเสนยืน 

 

 
ภาพที่ 58 ขึงดายเสนยืนจนเต็มวง 

 

 
ภาพที่ 59 ใชลายขัดหนึ่ง 
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ภาพที่ 60 ลายขัดหนึ่งเต็มวงใชแฝกขวั้นขึ้นลายสอง 

 

 
ภาพที่ 61 เวนระยะตามสวยงามขึ้นลายพันไขว 

 

 
ภาพที่ 62 จบลายพันไขวเก็บขอบแฝกควั่นใหสวยงาม 
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ภาพที่ 63 ใชแฝกควั่นผูกลายโครงสามเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 64 ใชเทคนิคพันไขวเลขแปดในชองสามเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 65 จบงานเก็บขอบแฝกควั่นใหสวยงาม 



 

ภาพที่ 
 

ภาพที่ 66 ใชเทคนิคถักลายโซวนเปนชั้นเพื่อเก็บขอบงาน

 

 
ภาพที่ 67 ผลงานสําเร็จ 1 

 
ภาพที่ 68 ผลงานสําเร็จ 2 
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ใชเทคนิคถักลายโซวนเปนชั้นเพื่อเก็บขอบงาน 



 

ภาพที่ 70 

 

 

 
ภาพที่ 69 ผลงานสําเร็จ 3 

 

 

70 ภาพการใชงานผลิตภัณฑเปนของใชของตกแตงบาน 
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ภาพการใชงานผลิตภัณฑเปนของใชของตกแตงบาน 1 
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ภาพที่ 71 ภาพการใชงานผลิตภัณฑเปนของใชของตกแตงบาน 2 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจาก

ใบหญาแฝกดวยเทคนิคการถักทอ  ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิเคราะหจากชุดขอมูลที่ไดทําการศึกษา 

และรวบรวมมาจากแหลงความรูตางๆ การลงพื้นที่กลุมชุมชน และสัมภาษณพูดคุยกับประชากรกลุม

ตัวอยาง รวมถึงขอมูลดานวัสดุ  การทดลองเทคนิควิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก     

รูปแบบงานผลิตภัณฑดานศิลปหัตถกรรมจากใบหญาแฝกเดิมของกลุมชุมชน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ได

ทําการศึกษามาทําการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการสรางสรรคผลิตภัณฑ ซึ่ง

สามารถสรุปผลของการวิจัยและการสรางสรรคไดดังนี้ 

 

1.  สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ 

เพศ อายุและระดับการศึกษา ดังปรากฏผลการวิเคราะหแบบสอบถาม สรุปผล  ขอมูลของกลุม

ตัวอยาง จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามม ีจํานวน 20 คน ดังนี้ 

 1.  เพศหญิง จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ  65 

 2.  เพศชาย จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ  35 

 3.  อายุต่ํากวา  25  ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  10 

 4.  อายุ 26 – 40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  25 

 5.  อายุ 41 – 60 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ  30 

 6.  อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  35 

7.  ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยม จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  15 

8.  ระดับมัธยม จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 55 

9.  ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ  30 

10.  ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 0 คน  คิดเปนรอยละ  0 

จากแบบสอบถามเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด รอยละ 65  อายุเฉลี่ยอยูในชวง 60ป

ขึ้นไป รอยละ 35 และระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 55 

 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเทคนิคการ

ออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก จํานวนกลุมตัวอยาง 20 คน 
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 จากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เขาอบรม จํานวน 20 คน มีความคิดเห็นตอ

ความยาก-งายในเทคนิคการสรางผลงานผลิตภัณฑจากหญาแฝกจัดอันดับได 10 อันดับ โดยในอันดับ

สุดทายประกอบไปดวยเทคนิค 6 เทคนิคดวยกันที่กลุมตัวอยางไมสามารถทําไดเลย โดยจะเรียง

ตามลําดับจากความงาย ไปหายากที่สุด  ดังนี้ 

1. ลายขัดหนึ่ง  รอยละ  90 

2. ลายขัดสอง  รอยละ  80  

3. ลายพันไขวเลขแปด  รอยละ  75 

4. ถักลายลูกโซ  รอยละ  65 

5. ลายพันไขว  รอยละ  55 

6. ลายพันขาม  รอยละ  50  

7. ถักลายเปย  รอยละ  45 

8. ลายเม็ดมะยม  รอยละ  35 

9. ลายดอกพิกุล  รอยละ  25 

10. ลายตาหลิ่ว, ลายน้ําไหล, ลายตัวหนอน, ลายเฉลาเกล็ดเตา, ลายบัว และถักลายมาคาเม  

รอยละ 0 

เมื่อพิจารณาผลจากแบบสอบถามทั้งสองตอนจะเห็นไดชัดเจนวากลุมชุมชนที่ยังคงรวมตัวกัน

ทํางานผลิตภัณฑพื้นถิ่นของชุมชนเองนั้นจะเปนกลุมผูสูงอายุ และวัยกลางคน ซึ่งจะมีพื้นฐาน

การศึกษาอยูในระดับมัธยม แตมีฝมือทักษะทางดานงานทอ งานถัก และจักสาน ซึ่งกลุมชุมชนจะ

ทํางานผลิตภัณฑในรูปแบบดั่งเดิม แตจะมีกลุมที่เริ่มพัฒนาเทคนิคใหมีรูปลักษณแปลกใหมซึ่งจะเปน

กลุมในชวงอายุกลางคน โดยการทดลองฝกเทคนิคทั้งหมด 15 เทคนิค ภาพรวมจะสามารถใชเทคนิค

พื้นฐานไดเปนอยางดี สวนเทคนิคที่มีความซับซอนสวยงาม จะมีนอยคนเทานั้นที่สามารถทําได ผูวิจัย

จึงไดทําการออกแบบโดยใชทักษะเทคนิคพื้นฐานที่ชุมชนมีความถนัด มาออกแบบปรับรูปลักษณการ

ใชงานในรูปแบบใหมใหกับชุมชน เพื่อเปนการสรางแรงกระตุนใหชุมชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่ม

มากขึ้น 

2.  การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง  การออกแบบและพัฒนาวิธีการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากใบหญา

แฝกดวยเทคนิคการถักทอ ผูวิจัยไดทําการศึกษาทั้งจากตัวรายงานเอกสารที่เกี่ยวของ และจากการลง

พื้นที่จริงในกลุมชุมชนในเครือขายผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกในโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญา

แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) กลุมจังหวัดของแกน และบุคคลที่มี
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ความสนใจที่จะอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑ

จากใบหญาแฝกจากกลวิธีเดิมที่ชุมชนมีความถนัดเคยมาทําการออกแบบใหเกิดผลิตภัณฑของใชของ

ตกแตงในรูปแบบที่ชุมชนยังไมเคยทํา โดยใชความรูภูมิปญญาเดิมของทองถิ่นในเรื่องการถัก และงาน

ทอในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนการทอฝาย ทอไหม หรือทอเสื่อ มาประยุกตใชกับวัสดุใบหญาแฝกให

เกิดความสวยงาม ทําใหผลงานผลิตภัณฑโดยรวมไดรับความสนใจและความรวมมือของกลุมชุมชนเปน

อยางดี โดยทําการจัดนิทรรศการยอมๆเพื่อแสดงงานผลิตภัณฑสรางสรรคจากหญาแฝกรูปแบบตางๆ 

บรรยายเพื่อสรางแรงจูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความคิดสรางสรรคตอยอดเปนผลงานใน

รูปแบบใหม ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองเทคนิควิธีการจนสามารถสรุปเปนชิ้นงานออกแบบที่

เหมาะสมกับชุมชนได อีกทั้งชุมชนยังสามารถตอยอดเทคนิคกระบวนการไปสูการสรางสรรคผลงาน

ผลิตภัณฑอ่ืนๆไดในโอกาสตอไป 

 

3.  ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ปญหาที่พบคือระยะทาง และระยะเวลาในการเก็บขอมูลรวมถึงการถายทอด

องคความรูสูชุมชนและผูที่มีความสนใจเขารวมอบรมเนื่องจากอยูในพื้นที่หางไกล ในดานตัวตนแบบ

ชิ้นงานผลิตภัณฑทางชุมชนใหความสนใจเปนอยางดีแตยังมีขนาดชิ้นงานที่เล็ก ควรจะออกแบบให

สามารถตอลายออกจากรูปแบบเดิมใหมีการขยายขนาดที่ใหญขึ้นได เพื่อตอยอดไปสูผลิตภัณฑอื่นๆ

ตอไป 
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