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Abstract 
 

Code of project :  Social013/2557 
Project name  :  Cloth Woven with Lotus Fibers from Khlong Yong 

Researcher name:  Mrs.Supamas Jiamrungsan 
 

This study used qualitative research methods. The purposes are to perform 
trial production of lotus fiber cloth and to test efficiency of woven of lotus fiber. The 
Research is entitled “Cloth Woven with Lotus Fibers from Khlong Yong”. As 
guidelines for handling core issues of the creation, it must start from the upstream 
and is suitably made with lotus fibers into the line of the art and crafts. Also, it uses 
natural processes to produce yarn for the business channel by making merging a yarn 
with natural fiber and using yarn dyeing techniques to dye yarn and pass 
downstream enterprises.  

The process in textile crafts to create a fabric uses a basic loom without 
electricity manipulating woven from lotus fibers as a prototype model. The avocation 
of community Khlong Yong of local products could be done without importing other 
raw materials. Furthermore, it uses variations of Indigenous knowledge to weave the 
cloth locally unique and help them become a leading place in eco-tourism industry 
including Lamphaya. With a market fresh the local vegetables, weaving, dye, as well, 
to craft that expresses the lifestyle of the area was excellent. Info farmers group of 
the parish Khlong Yong with the selection of specific the farmers of the parish Khlong 
Yong 5 persons. The tools used to collect data relevant documents, interview survey 
group the observer.  

The results showed that the fabric weave of lotus to focus waste material in 
the agricultural sector of the parish Khlong Yong to textile products. To creating 
alternatives for creating a product Khlong Yong is connected to the community the 
promoting and advice consecutive appropriately. The process to produce fabrics 
weaves lotus fiber to apply career in completely. Researchers agreed that the 
findings should be used as a guideline for the business and serve as a guideline for 
further research. 
Key Word (s): Hand woven from lotus fibers, lotus fibers, natural fibers. 
___________________________________________________ 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 
 

1.1.  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำวิจัย  
 

สืบเนื่องจากการลงพ้ืนที่ส ารวจพุทธมณฑลเป็นอ าเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ที่สุดและมีพ้ืนที่น้อยที่สุดใน
จังหวัดนครปฐม พบว่าอ าเภอพุทธมณฑลมีต าบลคลองโยงที่เป็นแหล่งปลูกบัวที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึง
สนใจเพราะพบว่าเป็นต าบลหนึ่งที่ยังคงมีความเป็นชุมชนพ้ืนบ้านอยู่ท่ามกลางความเจริญทั้งลักษณะ
เมืองและชนบทผสมผสานกัน ชาวบ้านคลองโยงเป็นชุมชนที่ถือครองที่ดินสืบต่อกันมาด้วยการเช่าที่
ราชพัสดุในรูปแบบของสหกรณ์ มีอาชีพที่อาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตว์  

 
กรมธนารักษ์มีอ านาจดูแลที่ดินหมู่บ้านต าบลคลองโยง ที่ชาวบ้านถือครองชาวคลองโยง มี

การรวมตัวเรียกร้องให้ออกโฉนด และเมื่อรัฐบาลสมัยหนึ่งได้จัดท าโฉนดที่ดินให้ตามข้อเรียกร้อง เกิด
มีชาวบ้านบางกลุ่มเริ่มมีการขายที่ดินให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มีหมู่บ้านจัดสรร และการโยกย้ายถิ่น
ฐาน ทั้งที่ก่อนหน้า คลองโยงเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์  มีล าคลองไหลผ่าน เหมาะแก่
การเกษตร พ้ืนที่เป็นนาข้าว นาบัว สวนผักมากมาย จนกระทั่งปัจจุบันมีเกษตรกรชาวคลองโยง
จ านวนลดน้อยลง ลูกหลานชาวนา ชาวสวนผัก กลับเลือกที่จะเข้าท างานในโรงงานรับค่าแรงขั้ นต่ า  
300 บาท ทิ้งการท านาข้าว และอาชีพดั้งเดิมของบรรพชน แต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวที่ยังคงมีการ
ปลูกข้าว ปลูกบัว ตัดดอก ตัดฝักบัว ขายเป็นอาชีพอยู่บ้าง เป็นลักษณะการท านาบัวที่ ซึ่งหลังจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นบัวแล้ว ก็จะเหลือก้านบัวสดที่ถูกตัดทิ้งจ านวนมากและไม่ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าอ่ืนใด กลับมีการน าวัตถุดิบจากต่างพ้ืนที่มาผลิตเป็นงานหัตถกรรมแทนที่
ทรัพยากรที่ตนมีไปอย่างน่าเสียดาย  

 
ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นวัตถุดิบที่ดีที่ชุมชนคลองโยงมีในนาบัว คือ ก้านบัวสดที่ถูกตัดทิ้งเหล่านี้มา

พัฒนาเป็นเส้นใย ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผ้าทอ เพ่ือสร้างให้เป็นเอกลักษณ์
ประจ าท้องถิ่นและสามารถต่อยอดไปสู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เพราะคลองโยงเป็นทางผ่านที่จะ
ไปสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน า เช่น ตลาดน้ าล าพญา ที่มีลักษณะเป็นตลาดสินค้า พืชผักผลไม้
ท้องถิ่น อาหารสด ผ้าทอ ผ้าย้อม  
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รวมไปจนถึงงานหัตถกรรมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนพ้ืนที่ได้ดีเยี่ยม เพ่ือซึมซับบรรยากาศ
ที่ชีวิตคนในเมืองหลวงไม่สามารถสัมผัสได้ในเมือง และยังเป็นเส้นทางเข้าสู่อ าเภอบางเลนที่เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าที่ส าคัญเพ่ือการบริโภค ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร เป็นต้น  ดังนั้นการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ประเด็นหลักของการสร้างงานต้องเริ่มจากต้นน้ าคือการน าเส้นใยจากก้านบัวมาสร้างในเชิง
หัตถกรรม การผลิตเส้นด้ายให้เกิดกลางน้ าคือการท าให้เป็นเส้น ใยน าไปควบรวมกับเส้นด้ายใย
ธรรมชาติ น ามาย้อมสี ใช้เทคนิคมัดย้อมเส้นด้ายและส่งต่อปลายน้ า และเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้าผืน
ในเชิงหัตถกรรม โดยการใช้กี่กระตุกซึ่งเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการสร้างผ้าทอโดยไม่ต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  จากเส้นใยก้านบัว สู่งานงานทอผ้าจากเส้นใยก้านบัว เป็นต้นแบบให้แก่ชาวบ้านชุมชนคลอง
โยงเพ่ือเป็นอาชีพเสริมและอาจเป็นผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นที่ไม่ต้องน าเข้าวัตถุดิบต่อไป 

 
การวิจัยครั้งนี้จึงพิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของ บัว โดยเลือกบัวหลวงเป็นแนวทางใน

การศึกษาเพราะก้านบัวหลวงมีคุณลักษณะที่พิเศษคือให้ใยยาวเช่นเดียวกับใยจากรังไหม สามารถน า
ใยมาปั่นควบรวมกันให้เป็นลักษณะของเส้นด้าย หรือเสริมความแข็งแรงโดยการน าไปควบกับเส้นด้าย
ฝ้าย แล้วน าไปถัก-ทอ ให้เป็นผืนผ้า จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในประเทศพม่ามีการน าก้านดอกบัว
หลวงที่เติบโตตามธรรมชาติในทะเลสาบอินเล ดึงเอาเส้นใยแล้วค่อยๆ ปั่นให้เป็นด้ายอย่างระมัดระวัง
ภายใน 24 ช.ม. เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ จากนั้นก็น ามาทอด้วยมือจะได้ผ้าที่มีลักษณะพิเศษคล้าย
ผ้าไหมผสมผ้าลินินดิบ  

 
ผ้าใยบัวน้ าหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ไม่มีรอยยับ จึงเป็นหนึ่งในเส้นใยธรรมชาติที่ “ดี

ที่สุด” ส าหรับน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า ทั้งนี้ ชาวพ้ืนเมืองที่อาศัยในหมู่บ้านใกล้กับทะเลสาบ
อินเล รู้จักวิธีน าเส้นใยบัวมาทอเป็นผ้าคุณภาพเยี่ยมตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา 
เส้นใยบัวดังกล่าวชาวพม่าน ามาทอเป็นผ้าไตรจีวรส าหรับพระสงฆ์ที่มีสมณะศักดิ์สูง แต่ในปัจจุบัน
นอกจากจะมีการน ามาทอเป็นผ้าพันคอจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว พม่ายังมีลูกค้าส าคัญอย่าง
อิตาลี น าเส้นใยบัวจากพม่ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า ที่มีราคาจ าหน่ายสูงถึงตัวละกว่าแสน
บาท ภายใต้ชื่อ “ลอโร เพียน่า โลตัส ฟลาวเวอร์ เฟบริค”  

 

1.2.  วตัถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. การทดลองน าเส้นใยบัวมาผลิตเป็นผ้าทอมือ 
2. ทดสอบประสิทธิภาพของผ้าทอใยบัว 
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1.3.  ค ำถำมกำรวิจัย 
1. เส้นใยบัวจะมีความเป็นไปได้ในการน าไปทอเพ่ือการใช้งานได้หรือไม่ 
2. เส้นใยธรรมชาติประเภทใดที่ช่วยให้เส้นใยบัวมีความเหมาะสมในการผลิตที่สุด 

 

1.4.  กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

 
                                            ตัวแปรต้น                                   ตัวแปรตาม 

เส้นด้ายใยบัว  

 
ผลสัมฤทธิ์ผ้าทอลวดลาย
จากใยบัว 

                                                                                                                                             
1.ความแข็งแรงของเส้นใย 
2.ความสมบูรณ์ของเส้นด้าย 

 ความเหมาะสมกับการใช้
งานและการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ของใช้ 

 
1.5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

เส้นใยบัว หมายถึง เส้นด้ายที่มาจากการดึงใยก้านใบบัวมาเป็นเส้นด้ายใยบัว 
 
เส้นใยธรรมชำติ หมายถึง เส้นด้ายอื่นใดที่ได้มาจากธรรมชาติที่สามารถน ามาทอร่วมกับ
เส้นด้ายจากใยบัว  เช่น ใยฝ้าย ใยไหม เป็นต้น 
 
ผ้ำทอมือ หมายถึง เป็นการใช้หลักการทอผ้าเบื้องต้นที่น าเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่งมา
ขัดกัน เพ่ือให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้นพุ่งและเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกันหรือต่างสีกัน 
ทอบนกี่ทอผ้า สี่ตะกอ 
 
หัตถกรรม หมายถึง   งานช่างที่ท าด้วยมือ โดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นในการศึกษาเส้นใยจากบัวในการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า เพ่ือ
ทราบแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าให้กับนาบัว ในต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยได้ศึกษากระบวนการสร้างเส้นใยและรูปแบบในการน าไปใช้ 

 
เพ่ือบ่งชี้ให้เห็นความส าคัญของปัญหา ความชัดเจนของปัญหา ลักษณะการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาวิจัยทีเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง และกรอบแนวทางการด าเนินการแก้ปัญหาในงานวิจัยศึกษาและ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้าจังหวัดนครปฐม จึงมี แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้  

 
2.1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกระบวนการทอผ้า 
2.2. ศึกษาการท านาบัวต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
2.3. ศึกษาความเป็นมาของผ้าใยบัว 
2.4. ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 
2.1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกระบวนการทอผ้า 

 
เริ่มต้นจากการสาน มนุษย์รู้จักหาต้นพืชที่อ่อนและยาว เช่นหวาย  กก หญ้า มาสานกันเป็น

วัตถุใช้ใส่ของตั้งแต่สมัยหินต่อมากลายเป็นเสื่อและตะกร้าไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยประดิษฐ์เส้น
ใยปั่นจนเป็นเส้นด้ายแล้วจึงพัฒนาเป็นการทอขึ้นการทอผ้าเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลกงาน
หนึ่ง หลักของการทอผ้าก็คือการท าให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกัน โดยทั้งสองพวกตั้งฉากกัน เส้นด้ายกลุ่ม
หนึ่งเรียกว่า ด้ายยืนและอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายพุ่ง ลักษณะของการขัดกันของด้ายพุ่งและด้ายยืนจะ
ขัดกันแบบธรรมดาที่เรียกว่าลายขัดหรืออาจจะเพ่ิมเทคนิคพิเศษเพ่ือให้ผ้ามี ลวดลาย สีสันที่สวยงาม
แปลกตา 

 
การทอผ้าหรือ"การทอ" (Weaving) ถือเป็นศิลปหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่ง ที่มีมา

ตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้
เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกว่า หูก หรือ กี่ในภาษาไทยถิ่นอีสาน มักเรียกการทอผ้า
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ว่า "ต าหูก" กิจกรรมการทอผ้านั้นนอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเครื่องนุ่งห่มหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์
แล้ว ยังถือเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ด้วยเนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่า งๆในผืนผ้า
ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เครื่องจักรส าหรับทอผ้าใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการควบคุมการผลิตและ
ออกแบบลายผ้าแต่การทอผ้าด้วยมือก็ยังเป็นศิลปะที่ได้รับการยอมรับและสามารถประกอบการในเชิง
ธุรกิจที่สามารถก่อเกิดมูลค่า 
 

2.1.1. ขั้นตอนในการทอผ้า 
 

2.1.1.1. สืบเส้นด้ายยืน เข้ากับแกนม้วนด้ายยืนและร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าใน
ตะกอแต่ละชุดโดยที่ฟันหวีจะดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่งปรับ
ความตึงหย่อนให้พอเหมาะกรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง 

2.1.1.2. เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอเส้นด้ายยืนชุดที่1จะถูกแยกออกและเกิด
ช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่าน สลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ท า
สลับกันไปเรื่อย ๆ 

2.1.1.3. การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบฟันหวี 
เพ่ือให้ด้ายพุ่งแนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา 

2.1.1.4. การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บใน แกนม้วนผ้า 
โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ ให้พอเหมาะ 

 
ลักษณะของผ้าทอ  ใช้ด้าย 2 หมู่  ขึงไปตามยาวของผ้าเรียก “ด้ายยืน”(Warp) อีกหมู่หนึ่ง 

ขัดเส้นด้านยืนเป็นมุมฉากท าให้เป็นผืนได้เรียก “ด้ายพุ่ง” (Weft) เวลาทอเมื่อสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้น
ต้องสอดให้ออกมาจนถึงเส้นริมสุดของด้ายยืนจึงกลับวกสอดเข้าไปใหม่ท าให้มีริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้ง
ด้านยืนและด้านพุ่ง  แนวเส้นตรงที่ด้ายทั้งสองหมู่ขัดกันเรียกว่า “เกรน” (Grain) 
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ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องทอผ้า 
เข้าถึงได้จาก : http://monicaniftian.blogspot.com/2011/01/basic-textile-science.html : 

Posted by Monica Saurabh 
 

2.1.2. ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องทอ 
 

2.1.2.1. ฟันหวี /ฟืม (Reed) ใช้โลหะท าเป็นซี่เล็ก ๆ ให้อยู่ห่าง แต่ละช่องจะให้เส้นด้าย
ยืนสอดเข้าไปหนึ่งเส้น หรือ มากกว่า เป็นการจัดเส้นด้ายยืนให้อยู่ห่างกันตามความละเอียดของผ้า มี
หน้าที่ควบคุมความกว้างหน้าผ้าให้ได้ความกว้างตามความต้องการ                                                                                                                                          

2.1.2.2. ตะกอ (Shaft) ใช้แบ่งด้ายยืน ออกเป็นหมู่ๆ ส าหรับเปิดเป็นช่องให้ด้ายพุ่งสอด
เข้าไปขัดกับเส้นด้ายยืน   

2.1.2.3. กระสวย (Shuttle) ตัวน าส่งเส้นด้ายพุ่ง (Pick) ให้เข้าไปขัดกับด้ายยืน (End)    
2.1.2.4. แกนม้วนด้ายยืน (Warp Beam) ใช้ม้วนเส้นด้ายยืนในขั้นตอนสืบเส้นด้ายยืน

จนถึงขั้นตอนทอจะอยู่บริเวณหลังเครื่องทอ เป็นแกนเหล็กมีฝาบิดหัว/ท้าย ป้องกันเส้นด้ายลื่นไหล 
2.1.2.5. แกนม้วนผ้า (Roll) ส าหรับม้วนผ้าทอที่ออกจากเครื่องทอ จะอยู่บริเวณหน้า

เครื่องทอลักษณะเป็นแกนเหล็กแต่ไม่มีฝาปิด ต่างจาก (Beam) 
 

2.1.3. ความสมดุลของโครงสร้างผ้า 
 

ความถี่ ของเส้นด้ายยืน/เส้นด้ายพุ่ง หรือ ส่วนเท่าของเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่ง ที่ต้องการ
จะผลิตเป็นผืนผ้ามีความส าคัญในการก าหนดความแข็งแรงของผ้าถ้าใช้ความถี่ต่ าเกินไปจะท าให้ผ้าคง
ตัวไม่ได้   ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้   ผ้าแยกเรียกว่า  Slip หากใช้ความถี่ มากเกินไปจะท าให้มีปัญหาใน
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การทอ เส้นด้ายจะขาดบ่อย เครื่องช ารุดเร็วกว่าสภาพปรกติ   ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนด
ความถี่ของเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งที่เหมาะสมให้สัดส่วนที่สมดุลกับจุดประสงค์การน าผ้าไปใช้  

ลายทอ ลายที่ก าหนดบทบาทให้เส้นยืนและเส้นพุ่งว่าเมื่อใดจะขึ้น/ลงด้วยการค านวณ
พ้ืนที่แล้วต้องลงตัวไม่เหลือเศษและไม่มีเส้นด้ายข้ามลอย (Float) กันไปมากเกิน ตัวหารร่วมตัวที่มี
ค่าสูงสุดของพ้ืนที่นั้น ไม่ว่าด้านใดก็ตามต้องควบคุมได้เสมอ และต้องมีการวางผังที่ดีหากมีการวาง
ลาย หลายตัวในพ้ืนที่เดียวกัน นอกจากการใช้ลายทอพิเศษที่เป็น ซ้อนลาย (Complex Weave) ที่มี
การยึดเกาะเป็นพ้ืนด้านหลังและปล่อยเส้นด้ายข้ามลอย (Float) ไว้ด้านหน้า เช่นนี้จึงจะไม่มีผลต่อ
เนื้อผ้า 
 

2.2. ศึกษาการท านาบัว ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิประเทศเหมาะส าหรับการท าการเกษตร ดอกบัว 
สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องและคุณงามความดีในพุทธศาสนา เป็นพันธุ์ไม้น้ าที่ดูสง่างาม ดอกมี
ขนาดใหญ่ สีสันสวยงามเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ซึ่งบางชนิดมีกลิ่นหอมน่าชื่นชม ด้วยเหตุนี้บัวจึง
ได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งไม้น้ า ทั้งนี้เนื่องจากบัวนั้นมีความหลากหลายการใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ 
ของบัวได้มากมาย การปลูกเพ่ือตัดดอก เก็บไหล เก็บผัก เก็บเมล็ดจ าหน่าย ตลอดจนบัวบางสายพันธุ์
ยังน ามาปลูกในกระถางเพ่ือเป็นไม้ประดับ ส าหรับบัวที่เกษตรกรนิยมน ามาปลูกในเชิงการค้า จะมี
หลากหลายชนิด แต่ส าหรับพ้ืนที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น นิยมเลือก
น ามาปลูกคือ บัวหลวง เนื่องจากปลูกเลี้ยงง่าย การดูแลไม่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลาในปลูกและดูแลไม่
นานก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โรคแมลงน้อย ที่ส าคัญใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการปลูกพืชอ่ืนๆ ท า ให้
เกษตรกรในพ้ืนที่หลายครัวเรือนเลือกไม้ดอกชนิดนี้มาปลูกเสริมหรือแทนพืชที่ปลูกอยู่เป็นจ านวนมาก 

 

 

ภาพที่ 2.2 ดวงตราสัญลักษณ์ เทศบาลต าบลคลองโยง 
เข้าถึงได้จาก : http://www.khlongyong.go.th/about 
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2.2.1. ค าอธิบายดวงตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลคลองโยง 
- ตรารูปวงกลม ขนาด 5 เซนติเมตร 
- รูปลักษณะ 
- ขอบบนมีอักษร “เทศบาลต าบลคลองโยง” 
- ขอบล่างมีอักษร “จังหวัดนครปฐม” 
- ตราล่างขอบเป็นแบบเรือที่ผูกโยงติดกัน ลอยอยู่บนผิวน้ า 
- ด้านล่างของดวงตราเป็นนาข้าว หมายถึง สภาพพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์และปลูกข้าว

เป็นจ านวนมาก 

- ด้านบนซ้ายจะเป็นแบบบัว หมายถึง ประชาชนมีการท านาบัวกันมาก 
- ด้านบนขวาจะเป็นแบบกล้วยไม้ หมายถึง ประชาชนมีการท าสวนกล้วยไม้กันมาก 

2.2.2. เศรษฐกิจ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรท านา รองลงมา ได้แก่ 
รับจ้าง ค้าขาย    รับราชการ รายได้ประชากรเฉลี่ย 71,359   บาท/คน/ป ี

2.2.3. เกษตรกรรม ต าบลคลองโยงมีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,768 ไร่ โดยแยกออกเป็นพ้ืนที่ ดังนี้ 
              - นาข้าว                                                   12,625 ไร่ 
              - ไม้ผล ไม้ยืนต้น                                             661 ไร่ 
              - พืชผัก                                                        806 ไร่ 
              - ไม้ดอก ไม้ประดับ (นาบัว, กล้วยไม้)                     978 ไร่ 
              - การประมง                                                  442 ไร่ 
              - การป่าไม้                                                    100 ไร่ 
              -  อ่ืน ๆ ที่อยู่อาศัยและถนน คู คลอง                   4,156 ไร่   
อ้างอิงเอกสาร: คู่มือประชาชนของเทศบาล ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม    
เข้าถึงได้จาก : http://www.khlongyong.go.th/about 

คุณประไพร สวัสดิ์โต เป็นเกษตรกรปลูกบัวหลวงตัดดอกจ าหน่าย บนเนื้อที่ 15 ไร่ เดิมพ้ืนที่
แห่งนี้ เป็นท้องนา เมื่อฤดูการเพาะปลูกข้าวมาถึง พ้ืนที่ตรงนี้จะเขียวขจีเต็มไปด้วยต้นข้าว แต่ด้วย
ปัญหาด้านราคาข้าวเริ่มถูกลงอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจปรับแปลงนาทั้ง 15 ไร่ ท าเป็นนาบัวตัดดอก
จ าหน่ายแทน การท านา ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ผลตอบแทนต้องใช้เวลานาน บางปีผลผลิตดี แต่
ขายไม่ได้ราคา เมื่อขายขาดทุน จึงตัดสินใจปรับแปลงนาทั้ง 15 ไร่ มาปลูกบัวแทน โดยบัวที่น ามา
ปลูกเริ่มแรกเป็นบัวสัตตบุษย์ ดอกสีขาว ที่มีขายอยู่ตามตลาดทั่วไป เมื่อด าเนินการมาระยะหนึ่งตลาด
รับซื้อราคาขยับลง เนื่องจากมีเกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้น ในขณะที่ตลาดรับซื้อเท่าเดิม ไม่คุ้มค่า
กับเวลาที่เสียไป ทดลองน าบัวอ่ืน ๆ เข้ามาปลูกไปพร้อมกับการมองตลาดที่จะมารองรับ จนมาหยุดที่
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บัวสัตตบงกช ที่มีสีกลีบดอกเป็นสีชมพูอมม่วงมาปลูกตัดส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อและไป
กระจายอีกทอด”นอกจาก บัวสัตตบงกช จะเป็นที่นิยมของชาวพุทธในประเทศไทยแล้ว ชาวพุทธที่ไป
ท างานต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติเอง ก็มีความต้องการบัวชนิดนี้ด้วยเช่นกัน เพราะด้วย
สีสันของดอกบัวที่โดดเด่น ท าให้ตลาดไม่ได้อยู่แต่ในประเทศ แต่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อและส่งไปขาย
ต่างประเทศจ านวนไม่น้อยในแต่ละเดือน  
เข้าถึงได้จาก :http://www.doae.go.th/library/html/detail/sacreslotus/04.htm 

 
บัวสัตตบงกช เป็นบัวชนิดเดียวกันกับ บัวสัตตบุษย์ แต่ต่างกันที่สีสัน เรื่องการปลูกและการ

ดูแลจึงเหมือนกัน โดยขั้นตอนแรกคือ การเตรียมพ้ืนที่ จะคล้ายกับการท านาด า โดยสูบเอาน้ าออก
จากแปลงนาให้แห้ง ขุดยกร่องให้มีความสูง ประมาณ 1.5 เมตร ปรับพ้ืนที่ให้เรียบและใช้รถไถพลิก
หน้าดินก่อน 1 ครั้ง (ไถดะ) น าปูนขาวมาโรยให้ทั่วแปลง และตากทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน จากนั้นไถ
พลิกอีกครั้งหนึ่ง (ไถแปร) พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) ลงไป ดึงน้ าเข้า ให้สูงประมาณ 15 -30 
เซนติเมตร ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินอ่อนตัว แล้วจึงน าไหลบัวมาปลูกโดยวิธีการปักด า โดยระยะการปลูกที่
เหมาะสม ระหว่างต้นและแถว ควรอยู่ที่ประมาณ 2 x 2 เมตร  

 
ในช่วงเดือนแรกที่ปลูกจะต้องรักษาระดับน้ าในแปลงนา ให้อยู่ประมาณ 30 เซนติเมตร ถ้า

หากสูงเกินกว่าที่ก าหนดจะท าให้ใบบัวที่แตกใหม่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ าได้ช้า ซึ่ งเป็นสาเหตุที่ท าให้บัว
เน่าตายได้ เมื่อบัวเริ่มตั้งตัวได้หรือเริ่มแตกใบใหม่แล้ว ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 หรือ 15-15-15 โดย
วิธีการหว่านให้ทั่วแปลง หากพบแมลงศัตรูพืชมารบกวน ก็ฉีดพ่นยารักษาตามอาการที่เกิดขึ้น 
หลังจากปลูกไปแล้ว ประมาณ 3 เดือน บัวจะเริ่มให้ดอกเก็บจ าหน่ายได้ โดยการเก็บดอกบัววันเว้นวัน 
แต่หากเป็นฤดูหนาว บัวจะออกดอกน้อย จะเก็บวันเว้นไป 2 วัน เฉลี่ยวันละ 2,000-5,000 ดอก  

 
คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 20,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและพ้ืนที่ใน

การเก็บแต่ละครั้ง ดอกที่เก็บจะยังอยู่ในระยะดอกตูม ความยาวก้านดอก ประมาณ 40-50 เซนติเมตร 
เริ่มเก็บตั้งแต่ 6 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมงเช้า ของทุกวัน ใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะเดินออกเก็บบัว 
หลังจากเก็บมาแล้วก็จะน าขึ้นมาคัดแยกขนาด (ใหญ่, กลาง, เล็ก) น ามามัดเป็นก า ก าละ 10 ดอก ห่อ
ด้วยใบบัว ตัดแต่งก้านให้เรียบร้อยก่อนส่งไปให้กับพ่อค้าแม่ค้า โดยราคาจ าหน่ายมีตั้งแต่ ร้อยละ 30 , 
50, 80 บาท ขึ้นลงตามราคาของตลาดที่รับซื้อ 
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จุดส าคัญของการท านาบัว เป็นอาชีพที่ลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องลงทุนซื้อต้นพันธุ์
หรือขุดรอกเตรียมพ้ืนที่ใหม่ เพราะหลังจากเก็บดอกไปแล้วประมาณ 5 เดือน ดอกชุดเดิมจะเริ่มเล็ก
ลง ก็จะรื้อแปลงใหม่ โดยการน ารถไถเข้าไปย้ าหรือทุบดิน เพ่ือกระตุ้นให้ไหลบัวเดิมแตกใบและดอก
ชุดใหม่ขึ้นมา โดยก าหนดความกว้างของแต่ละแถวที่จะทุบ ประมาณ 2 วา และเว้นไป 2 ศอก จึงเริ่ม
ทุบแถวใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนความยาวนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละพ้ืนที่ หลังจากทุบไปแล้วประมาณ 
1-2 เดือน ไหลบัวจะเริ่มแตกใบใหม่ออกมา ในระหว่างนี้ก็จะเสริมปุ๋ยเคมีลงไป เพ่ือช่วยบ ารุงและ
กระตุ้นใบและรากให้แข็งแรงขึ้น พอเดือนที่ 3 ต้นบัวจะเริ่มออกดอกให้ได้เก็บอีกครั้งหนึ่ง  
เข้าถึงได้จาก :http://www.doae.go.th/library/html/detail/sacreslotus/04.htm 

 

2.3. ศึกษาความเป็นมาของผ้าใยบัว 
 

2.3.1. การทอผ้าใยบัวในพม่า 
การผลิตเส้นใยจากก้านบัวของชาวอินทา (Intha) ชนพ้ืนเมืองของพม่าอาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบอินเลอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉานใต้ อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโล 
ด้วยวิถีชีวิตที่สงบนานนับร้อยปีใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการท าการเกษตรโดยการปลูกผักเพ่ือการด ารงชีพ
บนเกาะวัชพืชที่สร้างขึ้นกลางล าน้ า การประมงในทะเลสาบน้ าจืด หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม มี
อุตสาหกรรมหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่ส าคัญ การทอผ้าจากใยบัวถือเป็นงานท ามือขนาดเล็ก การตีเหล็ก  
มวนบุหรี่ และอีกส่วนหนึ่งก็มีรายได้จากการบริการท่องเที่ยว  

 
บ้านเรือนของชาวอินตา ก็ล้วนแต่ปลูกหลักปักเสาลงในทะเลสาบ ใกล้กับแปลงเกษตรลอยน้ า

ของพวกเขานั่นเอง พ้ืนน้ ากว้างใหญ่ส าหรับพวกเขาแล้ว มันก็ไม่ต่างจากผืนดินของคนบนบก ที่เขา
สามารถอยู่อาศัยและท ากิน มันคือของขวัญอันวิเศษที่พระเจ้าประทานให้การพายเรือด้วยขาและเท้า 
เป็นลักษณะอันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินตา เกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนาง 
Sa U ได้เด็ดดอกบัวจากทะเลสาบอินเลไปถวายพระในพระอุโบสถ  

 
ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิดแต่มีบัวชนิดหนึ่งที่ เรียกว่า Padonma Kyar (Speciosum 

Nelumbium) ดอกบัวในพม่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรี เพราะมีใบและล าต้น
ที่เติบโตสูงพ้นน้ าของทะเลสาบ  ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ หมายถึง คนที่มีความสามารถประสบ
ผลส าเร็จด้วยตัวเองและ มีความภูมิใจมีความม่ันใจสูง อย่างเช่น ก้านดอกในวันที่เบ่งบาน ส่งกลิ่นหอม
ละเอียดอ่อนแต่มีความแข็งแรงมั่นคง บัวได้รับการยอมรับอยู่ในความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมเอเชียตั้งแต่สมัยโบราณบัวเป็นค าเปรียบเทียบที่เหมาะสมส าหรับ
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ค าสอนของพระพุทธเจ้า ฝังในโคลนบัวเติบโตขึ้นผ่านน้ ามืด (ความทุกข์) และ บุปผาดอกไม้บริสุทธิ์สูง
เหนือพ้ืนผิวของน้ า (ความบริสุทธิ์ตรัสรู้)ในพุทธจักรวาลดอกบัวมีทั้งหมดของการสร้างและการแสดง
ให้เห็นถึงการเกิดของพระเจ้า ตามต านานพระพุทธเจ้า ทรงเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเดิน
และมีดอกบัวเจ็ดดอกท่ีมารองรับในแต่ละก้าวเดิน ดังจะเห็นพระพุทธรูปมักจะเป็นภาพนั่งบนดอกบัว
และดอกบัวสีชมพู เช่นเดียวกัน บัวจึงถูกยกให้เป็นสูงสุดที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้า 

 
บัว เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ผุดผ่องและคุณงามความดี

ในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของมนุษย์กับการเจริญเติบโตของบัว 
เป็น 4 เหล่าคือ บัวในโคลนตม บัวใต้น้ า บัวปริ่มน้ า และบัวเหนือน้ า โดยสามารถอธิบายบุคคล 4 
จ าพวก ไว้ได้ดังนี้ 

1.พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฐิ สามารถเรียนรู้ และเข้าใจในเวลา
อันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่เหนือพ้นน้ า เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 

2.พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฐิ เมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ิมเติม จะ
สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ าซึ่งจะบานในวันถัดไป 

3.พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฐิ เมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ิมอยู่เสมอ มี
ความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา  ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่ง
ข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ า ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง 

4.พวกที่ ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฐิ  แม้ ได้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่อาจเข้าใจ
ความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม 
ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ าเพื่อเบ่งบาน 

 
คุณลักษณะส าคัญของ บัว คือดอกและใบของบัวที่มีขนาดใหญ่ มีสีสันสวยงาม บางชนิดมี

กลิ่นหอมน่าชื่นชม บัวได้รับสมญานามว่า "ราชินีแห่งไม้น้ า" นอกจากดอกจะน ามาเพ่ือการประดับ 
เป็นเครื่องสักการะแล้ว  ส่วนต่างๆของบัวน าไปตากแห้งเพื่อน าไปใช้ท ายา ส่วนก้านดอกในบัวบางสาย
พันธ์ และรากบัว น ามาปรุงเป็นอาหาร  

 
เนื่องจากบัวเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ชาวพุทธต่างใช่ดอกบัวในพิธีกรรมต่างๆ

ทางศาสนา ในเทศกาลและชีวิตประจ าวัน ตลาดจึงมีความต้องการสม่ าเสมอ และปริมาณมาก 
โดยเฉพาะในวันพระหรือวันส าคัญทางศาสนา ที่ส าคัญคือบัวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศไทย เกษตรกรจึงมีอาชีพปลูกบัวทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองจากการท านาข้าว เพราะมี
การขังน้ าไว้ในนาเช่นเดียวกัน จนเรียกว่า”การท านาบัว” 
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ดอกบัวมีขนาดใหญ่ สีชมพูมีกลิ่นหอม นาง Sa U เห็นเส้นใยบาง ๆจึงทดลองดึงเส้นใยนั้น

จากล าต้นแล้วน าไปทอเป็นผ้าน าไปถวายเจ้าอาวาส จึงเป็นต้นก าเนิดของผ้าเส้นใยบัว ผลิตภัณฑ์ที่มี
ค่าและมีราคาตั้งแต่นั้นมา  มีประวัติความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เดือนพฤศจิกายน หรือ เดือนดะส่อง
โมง เป็นเดือนหลังออกพรรษา ส าหรับชาวพม่าแล้วเดือนนี้ถือเป็นช่วงฤดูกาลของการถวายผ้าผ้าไตร 
จีวรของชาวพุทธพม่า ชาวพม่าจะจัดงานถวายผ้าไตร จีวรในงานพีธีต่างๆและการจัดงานจุลกฐินถวาย
ผ้าทอใยบัวแด่พระสงฆ์ในการจัดท าผ้าไตร จีวรใยบัวนั้น จะต้องท าเป็นพิเศษตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
เดือนพฤศจิกายน เพราะในช่วงเดือนนี้มีดอกบัวบานสะพรั่ง ผู้ที่จะท าเส้นไหมใยบัวจะเป็นหญิงสาว
พรหมจรรย์  ช าระร่างกายให้สะอาด และต้องถือศีล ๑๐ และถือว่าเป็นผ้าทอมือด้วยศรัทธา จากใย
ธรรมชาติ ไม่เหมือนผ้าไหมที่ต้องใช้ใยมาจากชีวิตแมลงตัวไหม 

2.3.2. ขั้นตอนในการทอผ้าใยบัวในพม่า 
2.3.2.1. การคัดขนาดล าต้นบัวสีชมพูในทะเลสาบอินเล  
2.3.2.2. ดึงเส้นใยออกจากล าต้น โดยการตัดกรีดก้านเบามือแล้วหักออก วางเส้นใยเบา 

ๆ บนพ้ืนผิวโต๊ะเปียกและดึงเส้นใยอย่างรวดเร็วปั่นรูดเส้นใยที่มีการดึงเป็นเส้นหนา ไถกลุ่มเส้นใยให้
ไปรวมกันเป็นเส้น เพ่ือให้ได้ขนาดเส้นด้ายตามต้องการ มีข้อควรระวัง คือ จะต้องใช้ให้หมดภายใน 3 
วันหลังจากท่ีถูกดึงล าต้นมาจากทะเลสาบ  

2.3.2.3. เส้นด้ายซึ่งเป็นที่ปั่นมาได้จะต้องล้างให้สะอาดและน ามาควบเส้นเข้าเกลียว
ก่อนที่จะสามารถน าไปทอ บนกี่ทอผ้า สีธรรมชาติของด้ายบัวมีสีน้ าตาลอ่อน หรือสีครีมที่เป็นกลาง
และสีธรรมชาติมักจะใช้สีของผ้าเดิม กระบวนการทั้งหมด ใช้แรงงานมากท าให้บัว เป็นหนึ่งในสิ่งทอที่
มีราคาแพงที่สุดในโลก และต้องย้อมสีเหลืองและหลังจากเสร็จสิ้นการทอผ้า จะได้ผ้าไตร จีวรส าหรับ
พระภิกษุสงฆ์สามารถปรับแต่งตามกฎระเบียบวินัย และความต้องการของลูกค้า 

 
การทอผ้าใยบัว เป็นที่แพร่หลายรอบทะเลสาบอินเล ความอุดมสมบูรณ์ของน้ าจืดใน

ทะเลสาบอินเล หลังมรสุมบัวจะเจริญเติบโตและมีการเก็บเกี่ยว จะเป็นช่วงที่ดีที่ต้นบัวโตเต็มที่และ
ดอกมีสีชมพูจะที่ดีที่สุดในการให้เส้นใยบัว เส้นใยที่มีการปั่นใยภายในสามวันขณะที่ยังคงความสด
ใหม่ บนโต๊ะไม้เล็ก ๆที่มีช่างปั่นเส้นใย ไม่กี่คนประมาณ 5 ล าต้นถูกตัดไปพร้อม ๆ กันและดึงแยกล า
ต้นออกจากกันจะได้เส้นใย ดึงออกมาบิดมือและรีดร่วมกับน้ า จากนั้นจะมีเส้นใยปั่นล้างและทอ  เกิด
การสั่งผลิตผ้าไตร จีวรถวายแก่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ด้วยเป็นการแสดงความศรัทธาของชาวพุทธและ
การท าบุญ ขั้นตอนของกระบวนการทุกสิ่งอย่างมีนัยส าคัญทางจิตวิญญาณ   
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พ้ืนที่ของการทอผ้า จึงได้รับการสถาปนาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้หญิงที่ทอผ้าใยบัวจะปฏิบัติตาม
ศีลห้าของพุทธศาสนา ผ้าไตร จีวรมีการน าถวายให้พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งตรงกับฤดูฝน ชาว
พุทธถือดอกบัวเป็นของสูง และเมื่อสวมใส่ผ้าที่ทอจากใยบัวของชาวพม่าเชื่อว่าจะมีอ านาจที่จะสงบ
จิตใจและความช่วยเหลือในการท าสมาธิวัฒนธรรมและคุณสมบัติของผ้าใยบัว 

 
ผ้าใยบัวเป็นผ้าที่ระบายอากาศอย่างดีและสวมใส่ได้ตลอดทั้งปี  เนื้อคล้ายกับผ้าไหมดิบและ

ผ้าลินิน, ผ้าใยบัวนุ่มน้ าหนักเบาและกันน้ าตามธรรมชาติ จ านวนก้านบัว 4,000 ถึง 40,000 ก้านจะได้
ผ้าพันคอ หนึ่งผืน ประมาณ 120,000 - 220,000 ก้าน จึงจะได้ผ้าไตร จีวร หนึ่งผืน (30 เมตร)  ช่าง
ทอผ้า 60 คนที่จะเสร็จสมบูรณ์ระยะเวลา 10 วัน 

 
การทอผ้าใยบัวขณะนี้มี สองหมู่บ้านหลักคือ อินพาวขอน (Inpawkhon) Kyaing และข่าน 

(Kyaingkhan) Kyaing ทอผ้าพันคอใยบัวที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนาง Sa U และด าเนินการจน
วันนี้โดยลูกหลาน เป็นที่ท าการของ ออง Sakkyar สหกรณ์ จ ากัด ผลิตผ้าพันคอใยบัวบริสุทธิ์ พร้อม
ด้วยผ้าไตร จีวร, ส าหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศการใช้สีที่ท าจากขนุนเปลือกเมล็ดใบบัว
และวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ ผ้าพันคอที่มีภาพลักษณ์ของงานฝีมือที่ดีที่สุดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยความพิเศษที่
ผ้าพันคอผสมใยบัวและใยไหม, ผ้าไหม Ikat ในสีต่างๆและรูปแบบและเสื้อผ้าฉานแบบดั้งเดิมรวมทั้ง Longyi  (สะ
โหร่งพม่า) และกางเกงขายาวท่ีสวมใส่โดยชาวประมงในทะเลสาบอินเล เป็นที่นิยมมากเพราะ Samadhi Marr, ชาว
ออสเตรเลียที่ได้อาศัยและท างานในพม่าตั้งแต่ปี  2008 รับซื้อโดยตรง จากธุรกิจครอบครัวที่ผลิตผ้าไหมที่มี
คุณภาพสูงและผ้าพันคอใยบัว กว่า 10% ของผลก าไรที่ได้จะบริจาคให้กับกลุ่มช่วยเหลือตนเองและการกุศลที่ท าให้
เกิดทั่วประเทศ สนับสนุนผู้หญิงในพม่าให้ทอผ้าใยบัวและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เงินที่ได้จากการจ าหน่ายให้กับการ
สนับสนุนและให้ความรู้แก่เด็กก าพร้าและเด็กที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวี เป็นวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนทั้งชาวพม่า
และการทอผ้าแบบดั้งเดิมการปฏิบัติในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีตลาดส าคัญ คือ อิตาลี และ ญี่ปุ่น 

 
นักออกแบบแฟชั่นอิตาลี โลโร ปิอานา (Loro Piana) พัฒนาสายการผลิตของเสื้อผ้าที่ถักทอ

จากใยบัวและแนะน าบนเวทีแฟชั่นที่ปารีสในงาน Maison Objet 2012 แจ็คเก็ตกีฬาผ้าใยบัวกระดุม
สองแถวของเขา 100% มูลค่าประมาณ 4,000 € ($ 5,600) และออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อสูทวาง
จ าหน่ายที่ร้านของเขาทั้งสาขานิวยอร์กและโตเกียว โดยมีราคาสูงถึงตัวละ 168,000 บาทท าให้เกิด
กระแสในโลกแฟชั่นที่หรูหราโดยเฉพาะผู้ซื้อที่ญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นความสนใจอย่างมากในผ้า
ใยบัว ส าหรับวัดในพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น  
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ภาพที่ 2.3 กระบวนการเตรียมเส้นใยทะเลสาบอินเล รัฐฉานใต้ พมา่ 
เข้าถึงได้จาก :http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=flymom&month=02-

2009&date=07&group=5&gblog=5 
 

 

ภาพที่ 2.4 กระบวนการเตรียมเส้นใยและการทอผ้าใยบัวทะเลสาบอินเล รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก :http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=flymom&month=02-

2009&date=07&group=5&gblog=5 
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ภาพที ่2.5  แฟชั่นผ้าใยบัวจากอิตาลี โลโร ปิอานา (Loro Piana) Posted by paow007 
เข้าถึงได้จาก 

:https://paow007.wordpress.com/2010/11/14/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3
%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B
8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80

%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/ 
 

  

ภาพที่ 2.6 ผ้าพันคอใยบัวที่มีวางจ าหน่ายในอินเล รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก : http://www.oknation.net/blog/cm-arabica/2010/11/08/entry- 
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ภาพที่ 2.7 ร้านขายผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก : http://www.oknation.net/blog/cm-arabica/2010/11/08/entry- 

 

 

ภาพที่ 2.8 กระบวนการทอผ้าใยบัวที่ทะเลสาบอินเล รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก :http://www.oknation.net/blog/cm-arabica/2010/11/08/entry-1 
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ภาพที่ 2.9 โรงงานทอผ้าใยบัวที่ทะเลสาบอินเล รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก :http://www.oknation.net/blog/cm-arabica/2010/11/08/entry-1 

 

 

ภาพที่ 2.10 กี่ทอผ้าใยบัวที่ทะเลสาปอินเล รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-

luxury-material-lotus-fabric 
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ภาพที่ 2.11 การทอผ้าใยบัวที่ทะเลสาปอินเล รัฐฉานใต้ พม่า 
เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-

luxury-material-lotus-fabric 
 

2.3.3 ผ้าใยบัวท าด้วยมือในกัมพูชา 
 

การทอผ้าใยบัวท าด้วยมือในกัมพูชา เกิดขึ้นเพราะเอวอง เดอลาวาล ( Awen Delaval) ดีไซ
เนอร์ ชาวฝรั่งเศสได้เดินทางมาที่กัมพูชา พบเห็นดอกบัว ที่มีมากมายในแผ่นดินแห่งนี้ และทราบว่า 
ดอกบัว คือดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนในหลายประเทศนิยมน ามากราบไหว้บูชาพระ เนื่องจากดอกบัวมี
บทบาทในหลายเหตุการณ์ส าคัญของพระพุทธประวัติ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีปัญญาหลุดพ้น
จากกิเลสตามค าสอนเรื่องบัวสี่เหล่า ในประเทศพม่า ใยบัวจึงถูกน าไปใช้ทอผ้าผ้าไตร จีวรของสมณะ
สงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือผ้าห่มองค์พระพุทธปฎิมาเพ่ือแสดงความเลื่อมใสศรัทธา  

  
ในเอเชียใต้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในประวัติศาสตร์ทางศาสนา ส าหรับชาวพุทธ ในกัมพูชาก็

เช่นกัน“ดอกบัว”ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธทุกคน ดอกบัวที่เติบโตสูงจนลอยอยู่เหนือน้ าที่เต็มไป
ด้วยโคลน ทุกคนมีศักยภาพที่จะยกระดับตัวเองและจะไปถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า แต่กลายเป็น
ผู้ชายที่ซึ่งเป็นหนึ่งในการเข้าถึงต าราการศึกษาที่ส าคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา ในขณะที่ผู้หญิงกลับ
ไม่สามารถใช้ศักยภาพเพ่ือวิถีทางธรรมได้อย่างชายด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงจาก
หมู่บ้านเล็ก ๆ ของกัมพูชาที่ยากจะเป็นอิสระที่จะมีชีวิต และให้การสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา 
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ความยากจนในประเทศกัมพูชา ท าให้เขามีความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติของทางเลือก
ทางจริยธรรมให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีประสิทธิภาพในการผลิตที่แตกต่างเป็นตัวขับเคลื่อนและ
ทัศนคติของสังคมที่ถูกแสวงประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิง เอวอง เดอลาวาล ก่อตั้งศูนย์ทอผ้า
ใยบัวขึ้นที่เมืองพระตะบอง บริษัท สิ่งทอเชิงนิเวศหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา  ชื่อ Samatoa คือการ
เปลี่ยนแปลงจากวิธีการที่โรงงานทั่วไปที่ด าเนินการโดยแบรนด์สิ่งทอขนาดใหญ่  

 
ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ Samatoa เชื่อมช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนโดยใช้

การค้าที่เป็นธรรมและจริยธรรมพาณิชย์ที่ช่วยให้การสร้าง  การปลดปล่อยและการรับรู้ระหว่าง
ประเทศของพวกเขา ให้โอกาสที่ท าให้ผู้หญิงยกระดับตัวเองให้ประสบความส าเร็จ "เหมือนดอกบัวที่
โผล่พ้นน้ าโคลน"การทดลองหลังการทดลองและการวิจัยด าเนินการในหมู่บ้านห่างไกลน าไปสู่ การ
ฟ้ืนฟู Samatoa รื้อฟ้ืนทักษะการทอผ้าของชาวกัมพูชาตั้งแต่ดั่งเดิมการทอผ้าได้รับการสอนเทคนิค
ทั้งหมดโดยพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ประสบการณ์การทอผ้าของพวกเขาจึงไม่ใช่ปัญหาและการเก็บ
เกี่ยว”บัว”ที่เกิดขึ้นในทะเลสาบอันยิ่งใหญ่ Kamping พระตะบองประเทศกัมพูชา ดอกบัวจึงได้รับ
การเก็บเกี่ยวที่นี่กลายเป็นอาชีพให้ส าหรับคนรุ่นใหม่ 

 
หากมองในแง่ของวัสดุ บัวเป็นไม้ดอกที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 

พม่า ลาว กัมพูชา รวมถึงประเทศไทย และมีราคาถูก ด้วยลักษณะเฉพาะของก้านบัวที่มีใยเหนียวและ
ยาวเป็นพิเศษ ท าให้ เอวอง เดอลาวาล( Awen Delaval)  ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส เกิดไอเดียน าใยบัว
มาท าผ้าทอมือ เพ่ือช่วยสร้างรายได้ให้กับหญิงชาวบ้านในกัมพูชา ด้วยผ้าใยบัวของกัมพูชาผลทาง
นิเวศน์เป็นแทบ ไม่มีสารเคมี, ไฟฟ้าหรือน้ ามันไม่ถูกน ามาใช้ ดอกไม้ที่เติบโตในน้ าสะอาดและเป็น
ส่วนต่างๆของดอกไม่เสียไป สามารถน าดอกแห้งน าไปเข้าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ กลีบผสมกับชา 
ตัวเมียจะใช้ในการท าสบู่และสีกาแฟส่วนล าต้นที่ถูกทิ้งไว้ในน้ า เส้นใยจากล าต้นสามารถทอเป็นผ้านุ่ม
ระบายอากาศและมีน้ าหนักเบา 

 
วิธีการทอผ้าใยบัวในกัมพูชาใช้กระบวนเดียวกับในพม่าโดยเป็นงานมือทั้งหมด ตั้งแต่การดึง

เอาเส้นใยจากก้านดอกบัวด้วยมือ น าเส้นใยที่ได้น ามาปั่นเป็นด้ายเส้นยาว ก่อนจะน ามาทอเป็นผืนผ้า 
ซึ่งผ้าทอใยบัวนี้มีคุณสมบัติคล้ายกับผ้าลินินผสมกับผ้าไหม แต่มีจุดเด่นตรงที่เนื้อบางเบาสวมใส่สบาย 
และระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากในเนื้อผ้ามีความพรุนของเส้นใยคล้ายกับรูเล็กๆในฟองน้ า ที่ส าคัญ
คือเนื้อผ้าไม่ยับง่าย ทั้งยังมีคุณสมบัติกันน้ าและคราบสกปรกได้คล้ายคลึงกับลักษณะของใบบัว ผ้ า
ชนิดนี้จึงนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของผ้ากันน้ าที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติ  นอกเหนือจากกรรมวิธีการทอ
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ผ้าที่พิถีพิถันแล้ว ยังต้องใช้ก้านบัวถึง 32,000 ก้าน กว่าจะได้เป็นผ้าทอประมาณ 1.09 หลา ท าให้ผ้า
ทอใยบัวถูกจัดอยู่ในกลุ่มแฟชั่นโอต์กูตูร์ แฟชั่นที่ใช้เทคนิคชั้นสูงในการตัดเย็บเสื้อผ้า เน้นความหรูหรา  

 
ในกัมพูชา เส้นใยบัวที่ปั่นได้จะเป็น สีครีม จนเกือบจะเป็นสีขาว ในขณะที่ใน พม่า เส้นใยบัว

เป็นสีเทา ดังนั้นเส้นใยบัวของกัมพูชาจึง มีความได้เปรียบในกระบวนการย้อมสีเส้นใยบัว ด้านเทคนิค
ได้เรียนรู้จากการผสมผสานกระบวนการสิ่งทอ เขาค้นพบว่าผ้าไตร จีวรของพระสงฆ์ชาวพม่าที่ท าจาก
เส้นใยบัว และบนกี่ทอผ้าของกัมพูชามีแบบดั้งเดิม ที่จะท าให้สมบูรณ์แบบ เกิดผลงาน คุณภาพเหนือ
ว่าพม่าที่การทอด้วยลวดลายที่สวยงาม Samatoa ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศโดยสหประชาชาติ
สาขาย่อยยูเนสโกกลับมาในปี 2012 "ตราแห่งความเป็นเลิศ" จากยูเนสโก การรับรองนี้จะช่วยกระตุ้น
การผลิตช่างฝีมือหัตถกรรม ใช้ทักษะรูปแบบแบบดั้งเดิมและรูปแบบในทางที่เป็นนวัตกรรมใหม ่

 
 เอวอง เดอลาวาล ( Awen Delaval)  สามารถค้นคว้าวิธีการในการผลิตเส้นด้ายที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมการผลิตของ Samatoa เช่นเดียวกับการพัฒนาการผลิตเส้นด้ายและผ้า ไม่ใช่
เป็นเพียงเรื่องของฤดูกาล แต่จะหรูหรามากขึ้นจากการสร้างรูปแบบของพวกเขาและความงามของ
ใยบัว เขาตั้งข้อสังเกตว่าใยบัวไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับเส้นไหมเป็นกระบวนการของการผลิต 
ผ้าไหมเป็นกล เพราะใช้ไฟฟ้า/ก๊าซและสารเคมีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 
ในขณะที่เส้นใยบัวไม่ได้ใช้ ใยบัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้บริสุทธิ์ที่มาจากพ้ืนดินและใน

ที่สุดก็จะกลับไปยังแผ่นดิน ใยบัวจึงมีความงามที่ล้ าค่าแต่เพียงผู้เดียวที่ไม่ท าลายธรรมชาติจากวัสดุ
ทางธรรมชาติที่มีต้นทุนไม่สูง แต่ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมที่พิถีพิถันและสะท้อนกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น ผ่านกระบวนการออกแบบเพ่ือน ามาประยุกต์ให้เข้ากับโลกแฟชั่นสมัยใหม่ ท าให้ผ้า
ทอมือใยบัวสามารถสร้างรายได้และอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
นี่อาจเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการแฟชั่นไทย น าวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
อย่าง ดอกบัว หรือพรรณไม้อ่ืน ๆ มาสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 
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ภาพที2่.12 ดอกบัวบนแผ่นดินกัมพูชา 

เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-
luxury- 

 

 
ภาพที2่.13 บึงบัวบนแผ่นดินกัมพูชา 

เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-
luxury-material-lotus-fabric 
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ภาพที่ 2.14 กระบวนการการผลิตเส้นด้ายใยบัวด้วยมือของชาวกัมพูชา 

เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-
luxury-material-lotus-fabric 
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ภาพที่ 2.15 งานค้นคว้าวิจัยจากดอกบัวของเอวอง เดอลาวาลดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส 

เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-
luxury-material-lotus-fabric 

 
 
 

 
 



24 
 

 

 
ภาพที่ 2.16 การสร้างคอลเลคชั่นเส้นใยบัวของเอวอง เดอลาวาล ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศส 

เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-
luxury-material-lotus-fabric 
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ภาพที่ 2.17 ผ้าพันคอจากใยบัวที่มีวางจ าหน่ายในกัมพูชา โดย เอวอง เดอลาวาล 

เข้าถึงได้จาก :http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/loro-pianas-latest-
luxury-material-lotus-fabric 
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2.3.4. การผลิตผ้าใยบัวในประเทศไทย 
 

การผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวงพบว่า ในประเทศไทยเน้นการผลิตในแบบอุตสาหกรรม
ซึ่งจะท าให้ได้ปริมาณมาก และเส้นใยที่ได้จะมีความละเอียดและผิวสัมผัสที่ดี เหมาะต่อการน าไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ด้านเคหะสิ่งทอ ซึ่งจะต่างจากกรรมวิธีการผลิตเส้นใยบัวของชาวอินทา (Intha) ชน
พ้ืนเมืองในประเทศพม่า โดยการน าก้านบัวมาหักและดึงเอาเส้นใยภายในมาปั่นเป็นด้ายด้วยมือ ซึ่ง
จะต้องใช้ก้านบัวมากกว่า 30,000 ก้าน ได้ผ้าที่มีความยาวประมาณ 1 หลาเท่านั้น กรรมวิธีนี้ต้องใช้
แรงงาน เวลา และปริมาณก้านบัวในการผลิตจ านวนมาก ซึ่งไม่คุ้มต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
ดังนั้นการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวงจึงมุ่งเน้นเพื่อใช้ วัตถุดิบเหลือทิ้งในภาค
การเกษตร ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเอกลักษณ์จากธรรมชาติ และสร้างทางเลือกส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ด้าน eco-textiles ให้กับผู้บริโภค โดยกรมวิชาการเกษตร ได้หารือกับสมาคมสิ่งทอแห่ง
ประเทศไทย   เกี่ยวกับการคิดค้น  พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยก้านบัวหลวงในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อ
สมาคมสิ่งทอฯ  ได้ยอมรับในนวัตกรรมดังกล่าว   พร้อมทั้งน าไปแสดงในงานแสดงสินค้าที่สหภาพ
ยุโรป ปรากฏว่าได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเอกลักษณ์
ธรรมชาติ สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีสนใจผลิตภัณฑ์อีโค่ เท็กซ์ไทล์(Eco Textiles) 

 

 

ภาพที่ 2.18 ก้านบัวหลวง วัตถุดิบที่น ามาวิจัยพัฒนาเพ่ือผลิตเส้นใยธรรมชาติ / เส้นใยบัว / การแยก
เส้นใยจากก้านบัวหลวงและผลิตเป็นเส้นด้ายผสมฝ้าย 

เข้าถึงได้จาก :http://www.ttistextiledigest.com/articles/technology/item/3860 
 

2.3.4.1. กระบวนการผลิตเส้นใยก้านบัวหลวง  
เส้นใยก้านบัวหลวง เมื่อน ามาผ่านกระบวนการหมักและแยกเส้นใยด้วยวิธีเชิงกล

แล้ว จะได้ผลผลิตเส้นใยแห้งเมื่อเทียบกับน้ าหนักก้านบัวสด คิดเป็น 0.94 เปอร์เซ็นต์ 
2.3.4.2. การเตรียมก้านบัวหลวงและการหมัก  

เริ่มจากการน าก้านบัวหลวงมาท าความสะอาด แล้วน ามาหมัก โดยใส่น้ าธรรมดาให้
ท่วม หมักเป็นเวลา 10-15 วัน ขูดแยกเส้นใยออกจากเปลือกและแช่น้ าอีกครั้ง จากนั้นน าก้านบัว
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หลวงมาแช่ในสาร softener เพ่ือให้ก้านบัวหลวงมีความอ่อนนุ่ม แล้วน าไปตากแดดให้แห้งก่อนน าไป
ตัดให้มีความยาวขนาดประมาณ 51 มิลลิเมตร 

2.3.4.3. การแยกเส้นใยด้วยเครื่อง Roller Card 
น าเส้นใยเข้าเครื่อง Roller Card เพ่ือแยกเส้นใยให้ออกจากกันและมีความนุ่มมาก

ขึ้น จ านวนรอบของการเดินเครื่อง ให้ความสม่ าเสมอของเส้นใย ประมาณ 1-2 รอบ เส้นใยก้านบัว
หลวงที่ได้จะมีขนาดที่เล็กลงและมีความสม่ าเสมอมากขึ้น เหมาะที่จะน าไปปั่นเป็นเส้นด้าย 

2.3.5. คุณสมบัติทางกายภาพ 
เส้นใยก้านบัวหลวง หลังจากแยกเส้นใยก้านบัวหลวงได้แล้วจึงมีการทดสอบคุณสมบัติ

เบื้องต้นของ เส้นใย เพื่อดูความเหมาะสมในการปั่นเป็นเส้นด้ายในเชิงอุตสาหกรรม  
สมบัติทางกายภาพ  ค่าท่ีวัดได้                 CV % 
ความละเอียด (Fineness) 7.4 denier          22.0 
ความแข็งแรง (Tenacity) 4.13 g/denier 41.30 
ความยืดตัว (Elongation) 5.50 %          28.30 

2.3.6. กระบวนการผลิตเส้นด้ายใยก้านบัวหลวงผสมฝ้าย 
ระบบการผลิตเส้นด้ายในประเทศไทยเน้นการผลิตส าหรับฝ้าย เป็นหลัก ดังนั้นในการ

ผลิตเส้นด้ายใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่สร้างสรรค์จากเส้นใยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมทั้งเส้นใยก้านบัวหลวง
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของฝ้าย เพ่ือให้การปั่นด้ายเป็นไปอย่างราบรื่น 

2.3.6.1. การเตรียมเส้นใยก้านบัวหลวงผสมฝ้าย 
น าเส้นใยก้านบัวหลวงที่ผ่านเครื่อง roller card มาผสมกับใยฝ้ายในอัตราส่วน 20: 

80 ในเครื่อง hopper opener เพ่ือให้ส่วนผสมของเส้นใยทั้งสองชนิดผสมได้เข้ากัน จากนั้นจึงน าเส้น
ใยผสมเข้าเครื่อง roller card เพ่ือรีดออกมาเป็นเส้น sliver โดยก าหนดน้ าหนักเส้น sliver อยู่ที่ 420 
เกรนต่อความยาว 6 หลา 

2.3.6.2. การผลิตเส้นด้ายใยก้านบัวหลวงผสมฝ้าย 
ในการผลิตเส้นด้ายผสม ใช้เครื่องปั่นด้าย Garabo ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ไทยน าโชค

เท็กซ์ไทล์ จ ากัด โดยน าเส้นใย sliver มาบรรจุในกระบอกของเครื่องปั่นด้าย เส้นด้ายที่ผลิตได้จะมี
ลักษณะเป็นเส้นด้ายแฟนซีและให้ผิวสัมผัสที่นุ่ม จากนั้นน าเส้นด้ายใยก้านบัวหลวงผสมฝ้ายไปตี
เกลียวควบกับเส้นด้ายฝ้ายด้วย เครื่อง twisting เป็นเกลียว Z จ านวน 6.8 เกลียว เพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงให้แก่เส้นด้าย 
ชาญชัย สิริเกษมเลิศ,(2554) Articles: นวัตกรรมเส้นใยรักษ์โลก: เส้นใยบัวหลวง 
(Lotusfibers)เข้าถึงได้ที่: www.ttistextiledigest.com 

 



28 
 

 

 

ภาพที่ 2.19 การแยกเส้นใยจากก้านบัวหลวงและผลิตเป็นเส้นด้ายผสมฝ้าย / เส้นด้ายใยก้านบัวหลวง
ผสมฝ้ายมีลักษณะเป็นเส้นด้ายแฟนซี ให้สัมผัสที่นุ่ม / ผืนผ้าจากเส้นใยบัวหลวงที่เกิดจากการทอ

เส้นด้ายฝ้ายสีน้ าตาล และเส้นด้ายใยก้านบัวหลวงผสมฝ้ายเบอร์ C 20 
เข้าถึงได้จาก :http://www.ttistextiledigest.com/articles/technology/item/3860 

  
2.3.7. กระบวนการผลิตผ้าทอจากเส้นด้ายใยก้านบัวหลวงผสมฝ้าย  

ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้การออกแบบ
ลักษณะของเส้นด้าย(แฟนซี) ให้มีความแตกต่างไปจากเส้นด้ายทั่วไป ผืนผ้าที่ได้จะมีผิวสัมผัสและ
ความไม่สม่ าเสมอในพ้ืนผิว ในการผลิตผ้าทอได้ใช้เครื่องทอเรเพียร์ (rapier) โดยเริ่มจากการสืบ
เส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน ร้อยด้ายเข้าตะกอและฟันหวีแต่ละชุด โดยใช้เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ C 
32 และใช้หวีเบอร์ 64 แซก 2/3 หน้าหวี 69.5 นิ้ว ความกว้างหน้าผ้า 71 นิ้ว ใช้เส้นด้ายพุ่งสองชนิด
ในการทอ คือ เส้นด้ายฝ้ายสี น้ าตาล และเส้นด้ายใยก้านบัวหลวงผสมฝ้ายเบอร์ C 20 ผ้าทอที่ได้
เหมาะที่จะน าไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าตัด
เสื้อ และผ้าส าหรับเครื่องแต่งกายชาวมุสลิม เป็นต้น ทั้งนี้ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ควรมี
การสนับสนุนการพัฒนาผลิตเส้นใย บัวหลวงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาสให้กับเส้นใยที่มีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น จากวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางจิตใจในพุทธศาสนา อย่างเช่นดอกบัวหลวงนี้ต่อไปในอนาคต 

 
ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ และคณะ โครงการวิจัยเรื่อง“พัฒนาการของบัวไทยในงานพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรม”โครงการย่อย: ชุดที่ 1การศึกษาวิธีการแยกเส้นใยจากก้านใบบัวหลวงสายพันธุ์พระ
ราชินีและความเป็นไปได้ในการนาเส้นใยมาผลิตเป็นเส้นด้าย: สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน าเส้นใยจากก้านใบบัวหลวงสาย
พันธุ์พระราชินีที่ได้จากวิธีการแยกเส้นใยดังกล่าวข้างต้นไปปั่นเป็นเส้นด้าย พบว่า มีความสามารถใน
การปั่น เป็นเส้นด้ายได้ และสมบัติทางโครงสร้างของเส้นด้ายที่ได้จากการปั่น มีค่าแรงดึงขาด เท่ากับ 
13.93 นิวตัน และมีการยืดตัวขณะขาดเท่ากับ 2.85 % 
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การศึกษาสมบัติผ้าทอจากใยบัว หัวข้อปริญญานิพนธ์โดย นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมสิ่งทอ   นางสาวปัฐมาพร  ไชยโสตร, นางสาววิภาพร   ขันนาค,นางสาวสมพรรณา    วงษ์
กล่ า มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ    นราภิรมย์อนันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  เมื่อปีการศึกษา 2548 
พบว่าจากการศึกษาสมบัติของผ้าทอจากใยบัว จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาข้อมูล  
เพ่ือน าวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาพัฒนาท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ือท าการทดสอบสมบัติของ
ผ้าทอจากใยบัว ในการด าเนินงาน คณะผู้จัดท าได้ท าการดึงเส้นใยจากก้านบัว แล้วน าไปผึ่งไว้ในที่ร่ม 
จากนั้นน าไปท าการทอโดยใช้เส้นใยจากก้านบัวเป็นเส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายฝ้ายเป็นเส้นด้ายยืน แล้ว
น าไปท าการทดสอบ  

 
ผลการทดสอบพบว่า เมื่อน าเส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10 Ne และเส้นใยบัวเบอร์ 20 Ne มาทอ

รวมกันพบว่า การทดสอบความหนาบางของผ้า พบว่า ผ้าทอที่ได้มีความหนา 0.64004 มิลลิเมตร 
การทดสอบน้ าหนักของผ้าทอที่ได้คือ 183.02กรัม/100 ตารางเมตร การหาจ านวนเส้นด้ายต่อนิ้ว
พบว่า ผ้าทอที่ได้ มีเส้นยืน 41 เส้น/หนึ่งนิ้ว เส้นพุ่ง 36 เส้น/หนึ่งนิ้ว  การทดสอบความแข็งแรงของ
ผ้า พบว่า ผ้าทอที่ได้มีความแข็งแรงของเส้นยืน 575.924 นิวตัน เส้นพุ่ง757.63 นิวตัน การทดสอบ
ความคงทนของผ้าต่อแรงฉีกขาดพบว่า เส้นยืนของผ้าทอที่ได้มีความคงทน 3645 กรัม เส้นพุ่งมีความ
คงทน 3243 กรัม  ผ้าทอจากใยบัวสามารถสะท้อนน้ าได้ดีกว่าผ้าฝ้าย ส่วนสมบัติอ่ืน ๆ พบว่าผ้าใยบัว 
มีคุณสมบัติด้อยกว่าผ้าฝ้าย 
เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย : ประจักษ์ แอกทอง ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม เอกสารขั้นตอนการทอผ้าใยบัวหลวง 100% ชาว
อินเล รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
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ภาพที่ 2.20 เส้นใยบัวผสมฝ้ายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เข้าถึงได้จาก : http://www.ttistextiledigest.com/articles/technology/item/3860 

 
2.4   ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 
บัว ดอกไม้ที่ชาวพุทธนิยมใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ส าหรับตลาดในประเทศมีความต้องการ

ดอกบัวในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันพระหรือวันส าคัญทางศาสนา ถิ่นก าเนิดของบัว
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อน ดังนั้นจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพ้ืนที่ เป็นเหตุผลให้“นาบัว”เป็นอาชีพ
ทางเลือกส าหรับเกษตรกรไทย ผศ.ดร.อุรสา บัวตะมะ อ.ถนอมนวล สีหะกุลัง และ รศ.ดร.สุเม อรัญ
นารถ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีมวิจัยใน
โครงการการศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดบัวหลวง ภายใต้การสนับสนุนของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงเกิดขึ้น ผศ.ดร.อุรสา หนึ่งในทีมวิจัยเปิดเผยว่า เนื่องจากบัวเป็นไม้
น้ า ลักษณะของแปลงปลูกต้องมีการขังน้ า 
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ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการทดแทนกับพ้ืนที่นาข้าว และเรียกการ
ปลูกบัวเป็นการค้าในพ้ืนที่ว่า “การท านาบัว” โดยมีเกษตรกรจ านวนมากจากหลายจังหวัดยึดการ
ปลูกบัวเป็นอาชีพหลัก ด้วยการท านาบัวนั้นสามารถดูแลรักษาง่ายกว่านาข้าวและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ทั้งในรูปดอก ใบ ฝัก เมล็ด อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

 
การท านาบัวส่วนใหญ่จะนิยมปลูกบัวหลวง เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากบัวหลวงได้

แทบทุกส่วน ปัจจุบันพ้ืนที่นาบัวที่ส าคัญจะอยู่ในเขตอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กระจายตามพ้ืนที่
ต่างๆในจ.นนทบุรี ปทุมธานี เป็นต้น ส่วนภูมิภาคจะพบการท านาบัวใน จ.ชลบุรี สุพรรณบุรี ขอนแก่น 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ พิษณุโลก ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมปลูกเพ่ือการตัดดอก และมีการท านาบัวเพ่ือ
การเก็บไหลเก็บฝักหรือเมล็ดบ้างขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในท้องถิ่นนั้นๆ  งานวิจัยนี้จึงได้
ศึกษาถึงสถานภาพการผลิตและการตลาดของบัวหลวงและพบว่า พันธุ์บัวที่นิยมปลูกจะมีทั้ งบัวหลวง
ฉัตรขาว บัวหลวงแหลมขาว บัวหลวงฉัตรแดง บัวหลวงแหลมแดงและบัวหลวงพระราชินี แต่ที่นิยม
ปลูกมากได้แก่ บัวหลวงฉัตรแดงและบัวหลวงฉัตรขาว 
เข้าถึงได้จาก :http://www.thaipr.net/general/160135  

 
ด้านตลาดของดอกบัวที่ส าคัญภายในประเทศจะได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาด 

ตลาดไท และตลาดจ าหน่ายดอกไม้ในทุกจังหวัด โดยมีราคาแต่ละช่วงของปีไม่เท่ากัน ดอกบัวมีราคาดี
ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธุ์ และราคาต่ าในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ราคาเฉลี่ยประมาณดอก
ละ 60 สตางค์ถึง 1 บาท และตลาดในประเทศไทยจะนิยมบัวหลวงฉัตรขาว ส าหรับ ตลาดดอกบัว
ต่างประเทศ มีการส่งออกใบบัวแห้ง ฝักบัวอ่อน และบัวตัดดอก อาจมีในรูปแบบของการแปรรูปบ้าง 
เช่น สบู่ น้ าหอม ประเทศผู้รับซื้อที่ส าคัญ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
สิงคโปร์ที่นิยมบัวหลวงฉัตรแดง 
 

ตัวอย่างจากงานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ท านาบัวพบว่า เกษตรกรที่
ท านาบัวมากกว่า 40 ไร่ โดยจะใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 20,000 – 40,000 บาทต่อเดือน 
เกษตรกรที่ท านาบัวน้อยกว่า 40 ไร่ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 12,000 – 20,000 บาทต่อเดือน 
ทั้งนี้เกษตรกรรายเล็กที่ท านาบัวน้อยกว่า 10 ไร่ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน 
นาบัวจะให้ผลผลิตสูงในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม โดยมีผลผลิตเฉลี่ย20,000ดอกต่อไร่ ชาวนา
บัวจะมีรายได้เฉลี่ย16,000บาทต่อไร่เมื่อหักค่าใช้จ่ายจะได้ก าไรประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ ผศ.ดร.
อุรสา กล่าวว่า นอกจากนี้บัวยังเป็นผลผลิตที่ต้องมีการส่งเสริมในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
เช่น ฝัก เมล็ด เกสร และราก และควรมีงานวิจัยเพ่ือชี้ให้เห็นถึงการคุ้มทุนและตลาด เพ่ือประโยชน์
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อ่ืนมากกว่าการตัดดอกเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการแปรรูปบัวและการปรับปรุงพันธุ์ของบัวหลวงให้มี
ความพิเศษในด้านการสกัดสารมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยต่อยอด
และพัฒนาประโยชน์จากบัวหลวงให้มีคุณค่าต่อสุขภาพของคนไทยได้ต่อไป   
เข้าถึงได้จาก :http://www.thaipr.net/general/160135 

2.4.1. ประโยชน์ จากส่วนอื่นๆของบัว  
2.4.1.1.การเก็บไหล หลังจากปลูกประมาณ 2-3 เดือน บัวที่ปลูกเจริญเติบโตเต็มที่

สามารถเริ่มเก็บไหลได้ โดยสังเกตใบที่แตกขึ้นมาใหม่ หากชูใบขึ้นมาพ้นน้ าและยังไม่คลี่ใบ แสดงว่า
เก็บไหลบัวได้ ระดับน้ าในบ่อต้องคงที่ที่ความสูงประมาณ 50 ซม. น าใช้ได้ไหลบัวที่อ่อนมีคุณภาพและ
เก็บได้ง่าย แต่ถ้าความลึกของน้ าลึกมากกว่าใบบัวจะโผล่พ้นน้ าขึ้นมาต้องใช้เวลานานท าให้ไหลแก่
เกินไป กรณีที่เก็บไหลจ าหน่ายถ้าพบว่ามีดอกออกมาควรท าการหักท้ิงหากปล่อยให้บัวออกดอกจะท า
ให้ไหลไม่ค่อยแตกและมีขนาดสั้นลง อายุการเก็บไหล 1 ฤดูกาลปลูกใช้เวลา 3 เดือน หลังจากนั้นต้น
บัวจะโทรมให้ผลผลิตน้อย มีการบังคับให้แตกไหลใหม่ โดยการระบายน้ าออกจากนาให้แห้งแล้วไถ
เพ่ือลดความหนาแน่นของต้นบัวแล้วปล่อยน้ าเข้าแปลงอีกครั้ง การปลูกบัวเพ่ือเก็บไหลไม่สามารถท า
ได้ทั้งปี เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวบัวจะหยุดการเจริญเติบโตและไม่แตกไหล รอพ้นฤดูหนาว (ช่วงเดือน ก.พ.) 
จึงเริ่มหันมาดูแลเพ่ือเก็บเก่ียวไหลใหม่  

2.4.1.2. การเก็บเหง้า (รากบัว) ท าการผลิตในแหล่งน้ าธรรมชาติ รากบัวที่เก็บควรจะมี
อายุประมาณ 1 ปี เพ่ือให้รากมีความสมบูรณ์เต็มที่ รากบัวจะมีคุณภาพไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสาย
พันธุ์ ต้นที่เหมาะแก่การเก็บรากบัวสังเกตได้จากต้นมีการโอนตัวลง ใบแก่ ใบตะแคงหนีน้ าฝน การ
เก็บเก่ียวสามารถท าได้ในช่วงฤดูแล้งโดยปล่อยให้ดินแห้งจนแตกระแหง ใช้เสียมขุดงัดตามระแนงที่ดิน
แตกออกเป็นก้อนๆ จากนั้นจึงน ามาล้างและคัดขนาดก่อนจ าหน่าย  

2.4.1.3. การเก็บใบแห้ง สามารถท าได้โดยตัดใบชิดโคน จากนั้นน ามาตากแดดประมาณ 
1-2 วัน (ให้แห้งพอหมาด) แล้วจึงน ามาพับครึ่งใบเรียงซ้อนกันประมาณ 1 กิโลกรัม (60 ใบ)  

2.4.1.4. การเก็บฝักอ่อน การผลิตมีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการตัดดอก แต่สายพันธุ์ที่ใช้
ปลูกเป็นสายพันธุ์แหลมขาว และแหลมชมพู การเก็บเกี่ยวจะเก็บฝักหลังจากดอกบานประมาณ 1 
สัปดาห์ ความถ่ีในการเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวฝักประมาณ 
6 เดือน การน าบัวฝักอ่อนส าหรับใช้ประดับจะน าฝักบัวไปชุบสีเงิน สีทองแล้วจึงน าไปอบแห้ง ฝักบัว
แต่ละขนาดจะมีราคาที่ต่างกัน เช่น เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม.ราคาฝักละ 5 บาท เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7 
ซม. ราคาฝักละ 4 บาท เส้นผ่าศูนย์กลางต่ ากว่า 6 ซม. ขึ้นไป ราคาฝักละ 2 บาท 

2.4.1.5. การเก็บฝักสดเพ่ือรับประทาน การผลิตส่วนใหญ่จะปลูกเองและมาจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติ (บ่อน้ า สระน้ า) สายพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นสายพันธุ์แหลมขาวและแหลมชมพู จะปล่อยติดให้
ฝักติดเมล็ด รับประทานเมล็ดสดแทน  
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2.4.1.6. การเก็บเมล็ดบัวปอกเปลือกแล้วตากแห้ง โดยการน าเอาเมล็ดบัวที่แก่จัดไปต้ม
น้ าให้เดือดประมาณ 3-5 นาที ยกลงไปแช่น้ าเย็นแล้วแกะเปลือกและไส้ (ดีบัว) ในออก (ดีบัวเป็นส่วน
ของต้นอ่อนในเมล็ดมีรสขมนิยมใช้รับประทานเป็นยา) ตากให้แห้ง เก็บรักษาในถุงพลาสติก ปิดปาก
ถุงให้สนิทเพ่ือป้องกันฝุ่นและความชื้นผลผลิตเมล็ดบัวแห้งจะได้ไร่ประมาณ 144 -180 กิโลกรัม 

 
ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นบัวแล้ว ก็จะเหลือก้านบัวสดที่ถูกตัดทิ้งจ านวนมาก

และไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อ จึงมีนักวิจัยในประเทศไทยคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยก้านบัวหลวง
ในเชิงอุตสาหกรรม เน้นใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการผลิตเส้นใย และเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้า
ผืนในเชิงอุตสาหกรรมโดย ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ  เพ่ือหาแนวทางการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมของทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ บริษัท ไทยน าโชคเท็กซ์ไทล์ 
จ ากัด โดยการสนับสนุนภายใต้โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างครบวงจร ของส านัก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประจักษ์ แอกทอง ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในการวิจัยพัฒนาโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยก้านบัวหลวง
ในเชิงอุตสาหกรรม 

 

 

 



บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 

เป้าหมายของงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการน าเส้นใยบัวมาดึงให้เป็นเส้นด้ายด้วยมือ แล้ว
น าไปทอด้วยกี่มือ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของใยบัวในด้านความคงทน ในการน ามาใช้งาน โดยใช้
ก้านบัวสด โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนการศึกษาแนวทางในการพัฒนา ดังนี้คือ   

 
3.1 พ้ืนที่และประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การทดลองน าเส้นใยมาทอ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 พื้นที่และประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  
 

ศึกษาแนวทางการใช้ก้านบัวสดจาก ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มา
ดึงเส้นใยให้เป็นเส้นด้ายด้วยมือ โดยการศึกษาวิจัยลักษณะการท านาบัวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากต้นบัวแล้วเหลือก้านบัวสดที่ถูกตัดท้ิงจ านวนมากและไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าอ่ืน
ใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาวัตถุดิบไปสู่ตลาดของผู้ผลิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
ศึกษารูปแบบของกระบวนการทอ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์หารูปแบบของผลิตผ้าทอและท าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับชุมชนในต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
เทศบาลต าบลคลองโยง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล มีระยะทางห่าง

จากที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 31.63 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็น 19,768 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติ คลองส่งน้ าไหลผ่านหลายสาย มีผลท า
ให้พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลคลองโยงเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเกษตรกรรม 
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
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ทิศเหนือ   แนวเขตติดต่อโดยมีคลองชัยขันธ์กั้นระหว่างต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑลกับต าบล
นราภิรมย์, ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้    แนวเขตติดต่อโดยมีคลองโยงกั้น ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล กับ ต าบลศาลายา , 
ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล 
ทิศตะวันออก  แนวเขตติดต่อโดยมีคลองนราภิรมย์กั้นระหว่าง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล กับ
ต าบลหนองเพรางาย  อ าเภอไทรน้อย, ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก    แนวเขตติดต่อโดยมีคลองชัยขันธ์กั้นระหว่าง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล กับ
ต าบลลานตากฟ้า, ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม 

 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงพื้นท่ีที่ท าการวิจัย ต าบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ที่มา : เอกสาร
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล อ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ปีพ.ศ.  2556– 2558 

http://phutthamonthon.nakhonpathom.doae.go.th/content/news/nov2012/phut 
_pan56-582.pdf 
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ภาพที่ 3.2แสดงพื้นท่ี อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ที่มา : เอกสารแผนพัฒนาการเกษตร อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปีพ.ศ.  2556– 2558  

เข้าถึงได้จาก
http://phutthamonthon.nakhonpathom.doae.go.th/content/news/nov2012/phut_pan

56-582.pdf 
 

บัวเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ชาวพุทธนิยมใช้ดอกบัวเพ่ือตัดดอกใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา เกษตรกรปลูกบัวยึดเป็นอาชีพหลักได้สร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าว นาบัวเป็นทางเลือก
ใหม่ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที ่

 - ฤดูกาล บัวเป็นพืชที่ปลูกง่ายจึงสามารถปลูกได้ตลอดปี 
 - พันธุ์ บัวหลวงที่เกษตรกรนิยมคือ พันธุ์ฉัตรขาว ฉัตรแดง 
 - แหล่งพันธ์เกษตรกรหาซื้อได้ท้องที่ 
 - ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 กก./ไร่ 
 - การใช้สารเคมี ในการท านาบัวต้องฉีดพ่นกันวันเว้นวัน โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ ไรแดง 
 - การดูแลรักษา ตั้งแต่การให้น้ าระยะแรกเป็นระยะที่ส่งเจริญเติบโต และการเก็บเก่ียว 

จ านวนประชากรใน ต าบลคลองโยง จ านวน: 3507 หลังคาเรือนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเกษตรกรนาบัวพันธุ์บัวที่ปลูกตัดดอกขาย  ฉัตรเขียว , ฉัตรแดง พ้ืนที่นาบัว 329 ไร่ ผลผลิต 
4,000 ดอก/ไร่ผลผลิตรวม 1,968,000 ดอก 
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ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม - 

หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 3 2 3 5 คน 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองโยง 423 586 688 1,274 คน 

หมู่ที่ 2 บ้านชัยขันธ์ 83 152 123 275 คน 

หมู่ที่ 3 บ้านแหลนหาย 196 309 376 685 คน 

หมู่ที่ 4 บ้านวัดมะเกลือ 861 1,036 1,083 2,119 คน 

หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง 905 740 804 1,544 คน 

หมู่ที่ 6 บ้านคลองโยงใหม่ 646 794 901 1,695 คน 

หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข 258 296 311 607 คน 

หมู่ที่ 8 บ้านสหกรณ์ 132 285 299 584 คน 

ข้อมูลรวม : 3,507 4,200 4,588 8,788 คน 
 

ภาพที่ 3.3 แสดงพื้นท่ีแบ่งเขตการปกครอง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ที่มา : เอกสารแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 

 ปีพ.ศ.  2556– 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.khlongyong.go.th/about 
  

กลุ่มเปา้หมายในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยศึกษาเกษตรกรปลูกบัวใน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเกษตรกรปลูกบัวมาเป็นเวลานาน  และมีการตัดดอกเพ่ือจ าน่ายภายในชุมชนและ
นอกสถานที่ โดยศึกษาปัญหาและข้อมูลในการพัฒนาจากวัสดุธรรมชาติ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานหัตถกรรมผ้าทอและการใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มชาวบ้าน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมเนื่องจากชาวบ้านกลุ่ม

ตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรปลูกบัวเป็นอาชีพหลักและมีการเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี นอกจากนั้น ยัง
ประกอบอาชีพท านาเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาขึ้น เนื่องจากอยู่ ใกล้แหล่งวิชาการ เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งตลาดการเกษตร ซึ่งอยู่ใกล้การคมนาคมสะดวกด้วยปัจจัย เอ้ืออ านวย
อาชีพการเกษตร  
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เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพของตนเองได้ มีการพัฒนามาโดยล าดับเกษตรกร ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการท านาอย่างเดียวมาปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มะม่วงฝรั่ง 
มะพร้าวอ่อน กล้วยไม้ นาบัวและผักบุ้ง ผักชีฝรั่ง ผักกุยช่าย ผักคะน้า ในส่วนของส านักงานเกษตร
อ าเภอพุทธมณฑล ได้ด าเนินการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2522 จนถึงปัจจุบันโดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต าบลได้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในรูปแบบกลุ่ม โดยเน้นพืชที่ สามัญทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรเช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องพันธุ์ไม้ผล การดูแลรักษาและการป้องกันและ
ก าจัดโรคแมลง งานไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นการป้องกันและก าจัดแมลงวันผลไม้ และการพัฒนาการ
ผลิตผล งานไม้ดอกไม้ประดับ คุณภาพของดอกและการผลิตเพ่ือการส่งออก การรวมกลุ่มการป้องกัน
และก าจัดโรคแมลง และส่วนใหญ่เกษตรกรยอมรับมากคือการป้องกันก าจัดศัตรูพืช การเตรียมดินให้
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น 
อ้างอิงข้อมูล: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคลองโยง ส านักงานเกษตร
อ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 

 

 
ภาพที่ 3.4 แสดงตารางฤดูการผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยรวมของ  

ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ที่มา : เอกสารแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ปี

พ.ศ.  2556– 2558 เข้าถึงได้จาก 
:http://phutthamonthon.nakhonpathom.doae.go.th/content/news/nov2012/phut_pan

56-582.pdf 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งตามขั้นตอนโดย ศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บเกี่ยวก้านบัวจากนา
บัว และการดึงเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้าย 
 

3.2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
งานวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูลจากผลการทดลองในการทอผ้าจากเส้นด้ายจากใยบัว  เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่งานผลิต โดยมีแนวทางในการศึกษาจากการบันทึกผลการ
ทดลองและการศึกษาเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาเส้นใยจากก้านบัวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว  โดย
มีการบันทึกจากรูปภาพแสดงถึงรูปแบบและวิธีการของการพัฒนางานผ้าทอโดยแสดงในรายละเอียด
และเทคนิควิธีการในการพัฒนา  รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทปบันทึกเสียง  สมุดจด  การ
ถ่ายภาพ  และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นแนวทางทอผ้าจากวัสดุ
ธรรมชาติ ในท้องถิ่น ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

3.2.2. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาในการวิจัย 
งานวิจัยนี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2556 ถึง  30  กันยายน  2557 ) ซึ่งผู้วิจัยได้มีการขยาย ระยะเวลาท าการวิจัยถึง 30  
กันยายน  2558  รวมระยะเวลาในการท าวิจัย 2 ปี 

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาเส้นใยจากบัวหลวงภายใน ต.คลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ที่มีผลผลิตบัวตัดดอกเป็นที่ต้องการในท้องตลาด และเพ่ือการส่งเสริมเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตบัวตัดดอกไปสู่งานหัตถกรรมผ้าทอให้มีข้ึนในชุมชน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จึง
มีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจการท านาบัว
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นบัวแล้ว ก็จะเหลือก้านบัวสดที่ถูกตัดทิ้งและไม่ได้ถูกน าไปใช้
ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าอ่ืนใด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยบัว และเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยบัวที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นงานผ้าทอ 
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลด้านการผลิตเส้นด้ายไปสู่การทอ 
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบโครงสร้างผ้า พ้ืนผิว ลวดลาย สีสัน 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผิวสัมผัสท าต้นแบบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลด้านรูปแบบและการใช้งาน 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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3.2.2.1. ข้อมูลภาคเอกสาร 

ค้นคว้าจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับการการทอผ้าจากเส้นด้ายจากใยบัว  จากวัสดุ
ธรรมชาติ แนวทางการออกแบบ รวมทั้งศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
นครปฐม ข้อมูลผลิตภัณฑ์การทอผ้าจากเส้นด้ายจากใยบัว ที่มีการจ าหน่ายและผลิตในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.2.2.2. ข้อมูลจากการสังเกต  
เก็บข้อมูลทางกายภาพ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมข้อมูลจากการสังเกตและ

การบันทึกรูปภาพ และจากการสอบถาม นักวิชาการทางด้านเส้นใย ผู้วิจัยเส้นใยจากวัสดุธรรมชาติ 
การลงพ้ืนที่พูดคุยกับเกษตรกรชาวคลองโยง 

3.2.2.3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์มีจุดมุ่งหมายที่จะรับรู้ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เค้าโครงบท

สัมภาษณ์ถูกสร้างข้ึนในลักษณะปลายเปิดเพื่อที่จะให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น โดยการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและแนวทางในการพัฒนาผลิตหัตถกรรมผ้า
ทอใยบัว ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการก าหนดประเด็น
วัตถุประสงค์ในด้านความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ต.คลองโยง อ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

3.2.2.4. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การใช้แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบหัตถกรรมผ้าทอใยบัวแบบสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร ชาวบ้านกลุ่ม
ตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรปลูกบัวเป็นอาชีพหลักและมีการเก็บเกี่ยวตลอดปี โดยสอบถามถึงความ
ต้องการในการเพ่ิมมูลค่าให้กับนาบัวเพ่ือการสร้างผ้าทอจากใยบัวดังนั้นการใช้แบบสอบถามจึงควร 
สั้นกระชับ ได้ใจความ เพ่ือต้องการได้ค าตอบโดยผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างรวดเร็ว ลักษณะค าถามจะใช้เพ่ือที่จะให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นถึง
ท าถามที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งการออกแบบ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รปูแบบหัตถกรรมผ้าทอใยบัว 
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3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1. ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยใน 
ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการอาชีพเกษตรกรปลูกบัวเป็นอาชีพ
หลักและมีการเก็บเก่ียวตลอดปี  

3.3.2. การสอบถามกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยใน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการอาชีพอ่ืนๆ  

3.3.3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากการลงพ้ืนที่  และการสนทนากับเกษตรกร
และชาวบ้าน วิเคราะห์ผล และการบันทึกด้วยรูปภาพจากการส ารวจพื้นที่ 

 
3.4. การทดลองน าเส้นใยบัวมาทอ 
 

ขัน้ตอนการทดลองน าเส้นใยบัวมาทอ โดยมีการผสมผสานเส้นใยฝ้ายเพ่ือเสริมความแข็งแรง
ของผ้า มีข้ันตอนส าคัญคือ 

น าเส้นใยบัวที่ดึงได้ในขณะที่ยังมีความชื้นควบคู่กันกับเส้นด้ายฝ้ายเพ่ือให้เส้นด้ายฝ้ายเป็น
แกนหลักให้ใยบัวเกาะให้เกิดความแข็งแรงในเส้นด้ายจ าเป็นที่จะต้องผสมกับเส้นใยฝ้าย 20%ซึ่งกรม
วิชาการเกษตรก าลังเร่งพัฒนาให้สามารถใช้เส้นใยก้านบัวหลวงได้มากขึ้น จาก 80%  เป็น 90% 
เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเอกลักษณ์ธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์อีโค่ เท็กซ์ไทล์(Eco Textiles) 

3.4.1. สรุปรูปแบบและคุณสมบัตใิยบัวที่น ามาพัฒนาเป็นวัตถุดิบ 
3.4.2. การสร้างโครงสร้างผ้าน าเส้นใยบัวมาทอ 

โดยมีการผสมผสานเส้นใยฝ้ายที่ได้มีการประเมินความคิดเห็นต่อความแข็งแรงของ
โครงสร้างผ้า  มาท าการทอต้นแบบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.การก าหนดขนาดของหน้าผ้า  
2.การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทอ 
3.ขึ้นเส้นด้ายยืน และ เตรียมเส้นด้ายพุ่ง 
4.ทอเป็นผืนตามก าหนด 
5.น าผ้าไปทดสอบการหดตัวด้วยการต้มและซักมือ 
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3.5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
3.5.1. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร   ข้อมูลภาคเอกสาร ประกอบไปด้วย เอกสารทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าผลงานที่การทอผ้าจากเส้นด้ายจากใยบัว จากวัสดุธรรมชาติ  แนว
ทางการออกแบบ  

3.5.2. ข้อมูลจากการสังเกต จากการ สนทนาระหว่างเกษตรกรปลูกบัวกับผู้วิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ถึงสภาพโดยรวมของพ้ืนถิ่นรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบตลาด รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรปลูกบัวเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามในเรื่องการใช้วัสดุภายในท้องถิ่น 

3.5.3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ควบคู่กับ
การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวถูกน ามาวิเคราะห์ เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบวัสดุที่เหมาะสม
ในการน ามาผลิตและพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้หลัก
เหตุและผล และแสดงผลโดยการบรรยาย ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกน ามา
วิเคราะห์ เพ่ือหารูปแบบวัสดุที่ความเหมาะสมในการน าไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
ในจังหวัดนครปฐม  

3.5.4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวเลือกเสนอความคิดเห็น
ที่ดีที่สุด 

3.5.4.1. น าความคิดเห็นจากชุมชนในเรื่องการเพ่ิมมูลค่าให้กับนาบัวและจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นในการผลิตเส้นใยของกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยใน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม มาวิเคราะห์ หาวิธีด าเนินงานผลิตเส้นใยที่ต้องการ เพ่ือหาความเป็นไปได้ถึงการประยุกต์
รปูแบบการท านาบัวจากการขายเพียงบัวตัดดอกให้มีรายได้เพ่ิมจากเดิมมากที่สุด 

3.5.4.2. หลังจากได้เส้นใยที่จะน ามาทดลองทอมาท าการออกแบบโครงสร้างภาพ
ต้นแบบ ท าการเลือกรูปแบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางของการพัฒนารูปแบบหัตถกรรมผ้าทอ
ใยบัวเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกบัวเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยผู้วิจัยจะสอบถามผู้ที่สนใจผลิตหัตถกรรมผ้าทอ  ที่พร้อมในการ
ผลิตเส้นใย จากวัสดุธรรมชาติ  โดยสอบถามถึงความต้องการในการพัฒนาเส้นใยสู่การผลิตหัตถกรรม
ผ้าทอ จากผลของแบบสอบถามความต้องการดังกล่าวผู้วิจัยจะน าผลไปประเมินผลความต้องการของ
กลุ่มเกษตรกรปลูกบัวและแนวทางในการพัฒนางานหัตถกรรมผ้าทอ  ในจังหวัดนครปฐม 

 
3.5.5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลของการ

เก็บข้อมูลจากการสังเกต  การใช้แบบสอบถามกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวและการสัมภาษณ์  
3.5.5.1. เพ่ือทราบแนวทางในการพัฒนาวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่นนครปฐม โดย

ศึกษาจากการส ารวจ สังเกต สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกบัวถึงความต้องการ และทราบผลของกลุ่ม
เกษตรกรปลูกบัวที่มีแนวทางในการน าไปพัฒนาต่อไปในอนาคต 

3.5.5.2. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางเหมาะสมในการพัฒนารูปแบบผลิตหัตถกรรมผ้าทอ 
จากกลุ่มเกษตรกรปลูกบัว เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองคุณค่า
ในด้านการใช้งานและรูปแบบที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมในตลาด เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ให้กับการผลิตเส้นใยของกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยใน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 



บทท่ี 4 
 

 ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 
 

การสืบทอดทางวัฒนธรรมที่อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพบว่ามี
การทอผ้าเนื่องจากมีชาวโซ่งหรือลาวโซ่งอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ชนกลุ่มดังกล่าวยังคงรักษา
วัฒนธรรมการแต่งกายของตนเองไว้ในงานพิธีกรรมส าคัญ ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นลายแตงโม ส่วนผู้ชายจะ
ใส่เสื้อ ฮี พบว่าการสืบทอดอนุรักษ์ หรือรักษาวัฒนธรรมของการทอผ้าดังกล่าวจะอยู่ใน เฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุเท่านั้น ที่ ต าบล สระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้า เป็นกลุ่มที่มีความ
ตื่นตัวสูงควรที่จะให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบในกลุ่ม ของการทอผ้าแบบดั้งเดิมคือ ผ้าลายแตงโม 
วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ ไหม และโทเร มีทั้งเลี้ยงเองและซื้อส าเร็จ ทอโดยกี่พุ่ง ที่ ต าบลไผ่หูช้าง บ้านหัว
ทรายลาว ต าบลดอนตูม และบ้านดอนทอง อ าเภอบางเลน พบว่ามีการรวมกลุ่มทอผ้าบ้านหัวทราย
ลาว และกลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านดอนทอง โดยทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก อุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี และพัฒนาชุมชนอ าเภอบางเลน ในรูปของการจัดอบรมวิธีการทอผ้าและจัดหาวัตถุดิบให้ 
วัตถุดิบที่ใช้ คือ ไหมและใยสังเคราะห์ ทอโดยใช้กี่กระตุก เพ่ือจะให้ได้ผ้าหน้ากว้าง พบว่ามีความ
ช านาญในด้านการทอ แต่ยังขาดการพัฒนาในเรื่องวัสดุและลวดลายจากเทคนิคอ่ืนใด 

 
เส้นด้ายจากก้านบัว วัตถุดิบจากท้องถิ่นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปทดแทน เส้นด้ายไหม

และใยสังเคราะห์ ที่กลุ่มทอผ้ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงใช้อยู่ จึงได้เลือกศึกษา
การใช้ก้านบัวสด ของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ที่มาดึงเส้นใยให้เป็นเส้นด้ายด้วยมือมา
ท าการทดลองควบคู่กับการสังเกตการณ์ในการผลิตและแนวทางการทดลองทอเป็นผ้า เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กลุ่มเกษตรกรปลูกบัวในจังหวัดนครปฐม ศึกษาขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมกับการ
น าไปใช้ โดยอาศัยตัวอย่างจากข้อมูลต่างๆและเทคนิคอ่ืนใด เช่นการย้อมสี การผสมผสานวัสดุต่างๆ 
การพิมพ์ลาย ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอกรรมวิธีการผลิตโดยเสนอแนวทางและกระบวนการให้กับชุมชน
กลุ่มเกษตรกรปลูกบัวในจังหวัดนครปฐม ต่อไป 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและการใช้ก้านบัวสด มาดึงเส้นใยให้เป็นเส้นด้ายด้วยมือ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือน าเสนอการทดลองการใช้เส้นใยปั่นให้เป็นเส้นด้ายจากก้านบัว เป็น
การศึกษาคุณภาพเส้นใยที่ท าเป็นเส้นด้ายด้วยมือไปสู่กระบวน ทดลองน าไปย้อมและการทอด้วยกี่มือ  
โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ คือ 
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4.1 ผลการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเส้นใยบัว และเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
4.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยบัวน ามาเป็นงานผ้าทอ 
4.3 ผลการศึกษาข้อมูลด้านการผลิตเส้นด้ายไปสู่การทอ 
4.4 แนวทางการสร้างโครงสร้างผ้าและพัฒนาเนื้อผ้า  
4.5 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผิวสัมผัสท าต้นแบบ 
4.6 ประเมินผลด้านรูปแบบและเพ่ือท าตัวอย่างต้นแบบ 
 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยบัว และเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

ผลการศึกษาจากการสังเกตและเก็บข้อมูล โดยการส ารวจข้อมูลทางกายภาพของนาบัว 
4.1.1. สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกบัวหลวงของ ต.คลองโยง อ.

พุทธมณฑล จ.นครปฐม จากการลงพ้ืนที่ส ารวจสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ท านาบัวตัดดอก พบว่าชาวคลอง
โยงมีการวางแผนพัฒนาแหล่งอาหารด้วยวิธีการท าเกษตรผสมผสาน เน้นพืชปลอดสารพิษ  ร่วมมือ
กันผลักดันให้เกิดเกษตรอินทรีย์  เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารท าให้ชุมชนอยู่ ได้โดยไม่พ่ึงสารเคมี 
นอกจากนี้ยังต่อยอดเป็นเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเพ่ือชมสวนเกษตรผสมผสานได้ จึงเห็นได้ว่าหากมี
โครงการที่มีโอกาสในการเพ่ิมพูนรายได้จากนาบัว ที่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการผลิตจากการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกท้ังหมด คาดเดาได้ระดับหนึ่งว่าจะได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างด ี 

4.1.2.สภาพแวดล้อมและวัสดุภายในท้องถิ่น   จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเกษตรกรปลูกบัว
หลวงโดยการน าของนายบุญลือ  เจริญมี  ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง จ ากัด มีการรวมตัวกันของ
คนในชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุมชนบ้านคลองโยง  ได้
ก าหนดกฎระเบียบ จารีตประเพณีของชุมชนในการจัดการที่ดิน โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในทางอาชีพเกษตรกรรมไม่เปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดิน  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันมาหลายชั่วอายุคน จน
เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจของคนในชุมชนบ้านคลองโยง สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในสังคมชนบทที่มีความ
ผูกพันเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนาน  

 
ชุมชนบ้านคลองโยงชุมชนบ้านคลองโยงในฐานะที่เป็นระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีอยู่

ในชุมชน โดยพิจารณาถึงระบบความสัมพันธ์ของชุมชนจะประกอบด้วยความสัมพันธ์ย่อย เช่น
ความสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น สภาพแวดล้อมภายในชุมชน มีการท าการเกษตรเช่น ท านา เลี้ยงปลา และปลูกพืชเกษตร 
เช่น มะม่วง กล้วย ตะไคร้ ใบเตย มีผักตบชวาตามคลอง สามารถน ามาใช้ในการผลิตสินค้าหัตถกรรม
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เพ่ือจ าหน่าย เห็นได้ว่าภายในชุมชนมีวัสดุหลากหลายจากธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านสามารถผลิต 
ผลิตภัณฑ์งานจักสาน ซึ่งเป็นความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนฐานทางด้านการจักสานที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ 
โดยการถ่ายทอดกันภายในชุมชน  จากเพ่ือนบ้าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสบการณ์ที่ท าสืบเนื่อง
กันมา โดยชาวบ้านบางส่วนประกอบอาชีพการเกษตรและท านาเป็นหลัก  แต่หลังจากเวลาว่างจาก
งานหลักชาวบ้านจะลงมือสร้างงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานผักตบชวา ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้สูงอายุและ
คนในชุมชนผลิตหัตถกรรมจักสานได้เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นข้อได้เปรียบหากมีการผลิตเส้นใยให้เป็น
เส้นด้ายจากผลพลอยได้จากการท านาบัว ใช้เงินลงทุนเท่าเดิม  ชาวบ้านหรือผู้ผลิตยังมีโอกาสที่จะ
สร้างสรรค์งานต่างๆ ด้วยตนเอง และมีความเป็นผู้ประกอบการอิสระในตัวเอง นอกจากนั้นยังให้
โอกาสในการท างานตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว  

 
พ้ืนที่ส าหรับท านาบัวจะคล้ายๆกับการท านาด า โดยเริ่มจากการเอาน้ าออกให้แห้ง ยกคันดิน

โดยรอบพ้ืนที่ สูงประมาณ 1.5 เมตร ดอกบัวที่จะตัดขายได้ขนาดตามความต้องของตลาดนั้น ควรมี
อายุหลังจากปลูกแล้ว 2 เดือน การเก็บดอกจะเก็บในตอนเช้าและเก็บในระยะที่ดอกยังตูมอยู่ โดยตัด
ให้ห่างก้านดอกยาว 40- 50 ซม. สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 เดือน โดยช่วงที่บัวมีผลผลิตมาก 
( เดือนที่ 3 - 4 หลังจากปลูก ) จะเก็บทุกวัน หรือวันเว้นวัน แต่ในช่วงฤดูหนาวจะเก็บวันเว้น 2 วัน   
หลังจากเก็บเกี่ยวดอกเป็นเวลา 3 - 4 เดือน ต้นบัวจะเริ่มโทรมให้ปริมาณดอกบัวลดลง  โดยปกติแล้ว 
เกษตรกรจะตัดดอกบัวและฝักบัวขาย  หลังจากท่ีเก็บเก่ียวแล้วส่วนของก้านก็จะเหลือและไล่ตีก้านบัว
ทิ้ง  อาจท าให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าเสียเกษตรกรจะบังคับให้ไหลแตกต้นใหม่ โดยระบายน้ าออกจากนา
ให้แห้งแล้วน ารถไถลงไปไถดะ เพ่ือลดความหนาแน่นของต้นบัว  

 

 

ภาพที่ 4.1 นาบัวตัดดอก ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
ที่มา : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
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ภาพที่ 4.2 นาบัวตัดดอกหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วส่วนของก้านจะเหลือและไล่ตีก้านบัวทิ้ง 
ที่มา : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 

 
 

 
ภาพที่ 4.3 นักวิจัยและคณะจาก มทร.รัตนโกสินทร์ลงส ารวจพื้นที่นาบัว 

ที่มา : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
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ผู้วิจัยพบว่าจากการลงพ้ืนที่ส ารวจนาบัวตัดดอก ของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
พบเกษตรกรอยู่ในช่วงการลดระดับน้ าในนาบัวและลงไล่ตีก้านใบบัวทิ้ง จึงสามารถเก็บก้านใบที่
สามารถน ามาดึงเส้นใยได้ แทนการตีก้านใบทิ้งตามที่เคยปฏิบัติกันมาตลอด และเมื่อเกษตรกรปล่อย
น้ าเข้าแปลงอีกครั้ง บัวจะแตกยอดใหม่และจะเริ่มเก็บดอกได้ในเวลา 2 -3 เดือน นับได้ว่าในตลอด
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะสามารถมีผลผลิตได้ถึงสองทางหากเกษตรกรมีการน าก้านบัว มาดึงเส้น
ใยควบคู่ไปกับการตัดดอกและเก็บฝักบัว 

 
ในช่วงเข้าฤดูฝนบัวจะไม่ค่อยออกดอกจึงเป็นช่วงที่เหมาะในการเก็บก้านใบมาดึงเส้นใยปั่น

เป็นเส้นด้ายขาย นับเป็นอีกช่องทางการทดแทนเสริมรายได้ให้เกษตรกร จากการส ารวจข้อมูลราคา
ขายจากตลาดขายดอกไม้บริเวณแหล่งใหญ่อย่าง ปากคลองตลาดพบว่า ในฤดูกาลปกติราคาบัวดอก
จะมีราคาก าละ 20 บาท ซึ่งมีจ านวนดอกก าละ 10 ดอก และราคาในฤดูฝนจะมีราคาสูงถึง 120 บาท
ต่อก า แม้ราคาขายส่งดอกบัวจะมีราคาสูงแต่มีความไม่แน่นอนของปริมาณของการตัดดอก ผู้วิจัยจึง
ได้คิดเปลี่ยนสิ่งที่เคยไร้ประโยชน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นั่นคือ การผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวง โดย
เกษตรกรปลูกบัวหลวงในจังหวัดนครปฐม 
 

 

ภาพที่ 4.4 การเก็บบัวดอกเพ่ือส่งจ าหน่ายของชาวคลองโยง 
ที่มา : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 

 

 



 

49 

 

 

ภาพที่ 4.5 การเก็บบัวดอกเพ่ือส่งจ าหน่ายของชาวคลองโยง 
ที่มา : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
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ภาพที่4.6 เกษตรกรปลูกบัว 

ที่มา: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคลองโยง  ส านักงานเกษตรอ าเภอ
พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 4.7 จากการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลราคาขายจากตลาดขายดอกไม้   ปากคลองตลาด 
ที่มา : จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยบัวที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นงานผ้าทอ 
4.2.1. การผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวง 

4.2.1.1. น าก้านบัวมาท าความสะอาดแช่น้ าไว้ 10 –15 วัน 
4.2.1.2. ก้านบัว 3-5 ก้านขวั้นด้วยมีดคมระยะห่าง 1-2 นิ้ว 
4.2.1.3. หักก้านบัวดึงแยกจากกันจะมีใยจากก้านบัวยืดยาว 
4.2.1.4. ดึงใยให้ตึงทาบบนพ้ืนปั่นใยให้รวมกันมนี้ าเป็นตัวเชื่อมได้เป็นเส้นด้ายใยบัว 
4.2.1.5. ม้วนเส้นด้ายใยบัวเข้าหลอด 
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ภาพที่ 4.8 ก้านบัวที่แช่น้ าไว้ มาดึงเส้นใย 
ที่มา : จากการทดลอง 

 

 

 

        

ภาพที่ 4.9 ควั่นก้านบัว ดึงใย  ที่มา : จากการทดลอง 
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ภาพที่ 4.10 ใยจากยางก้านบัว   ที่มา : จากการทดลอง 

 

    

 

ภาพที่ 4.11 ปั่นใยให้รวมเป็นเส้นด้าย   ที่มา : จากการทดลอง 
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ผลการผลิตเส้นใยจากก้านบัวหลวง 

 

ภาพที่ 4.12 เส้นใยบัวหลวงที่ดึงได้         ที่มา : จากการทดลอง 

 

ปรากฏผลที่ได้จากการทดลอง คือ เส้นใยจากก้านบัวหลวงของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม มีความบอบบางมาก เส้นใยที่ได้มาจากก้านดอกบัว หากตัดตามขวางจะเห็นมีโครงสร้าง
ลักษณะของช่องอากาศขนาดใหญ่ 7-8 ช่อง เรียงเป็นวงรอบยาวตลอดก้าน และช่องอากาศกลางก้าน
ขนาดเล็ก 1 คู่ ชั้นนอกสุดจะสะสมน้ ายางสีขาวขุ่น และจะกลายเป็นเส้นใยเมื่อโดนอากาศเหมือนใย
ของแมงมุม ที่มีความเหนียวแต่บอบบางคล้ายเส้นไหม การดึงเอาเส้นใยจากก้านบัวด้วยเบามือ และมี
น้ าเป็นตัวประสานเส้นใยระหว่างการปั่นเส้นใยด้วยมืออย่าปล่อยให้แห้ง แล้วจึงน ามาปั่นคู่เส้นด้าย
ฝ้ายให้เป็นด้ายเส้นยาว ก่อนจะน าไปย้อม และทอเป็นผืนผ้า  
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ภาพที่ 4.13  โครงสร้างลักษณะของช่องอากาศ เรียงเป็นวงรอบยาวตลอดก้าน  
เปลือกชั้นนอกสุดจะให้เส้นใยเหมือนใยของแมงมุม 

ที่มา : จากการทดลอง 
 

 
 

ภาพที่ 4.14  เส้นใยบัวปั่นคู่เส้นด้ายฝ้ายให้เป็นด้ายเส้นยาว 
 ที่มา : จากการทดลอง 
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ภาพที่ 4.15  ม้วนเส้นใยบัวเข้าหลอด  ที่มา : จากการทดลอง 

 

 

ภาพที่ 4.16  ทดลองขึ้นกี่ทอมือ       ที่มา : จากการทดลอง 
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4.3 ผลการศึกษาข้อมูลด้านการผลิตเส้นด้ายไปสู่การทอ 

 

4.3.1. กระบวนการย้อมเส้นด้ายใยบัว 
4.3.1.1. น าเส้นด้ายใยบัวมาคล้องบ่วงเชือกคลี่เส้นด้ายให้เรียงเส้นไม่ให้พันกัน 
 

 

ภาพที่ 4.17 เตรียมทดลองย้อม/คลี่เส้นด้ายใยบัว  ที่มา : จากการทดลอง 
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4.3.1.2. น าเส้นด้ายใยบัวแช่น้ าเป็นเวลา 1 วัน เพ่ือให้เส้นด้ายอิ่มตัวเมื่อย้อมสีจะท าให้
ติดสีได้ง่ายและทั่วถึง 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 แช่น้ าเตรียมเส้นด้ายใยบัวทดลองย้อม ที่มา : จากการทดลอง 
 

4.3.1.3. ต้ังไฟและน าหม้อย้อมใส่น้ าเปล่า 2 ลิตร ต้มน้ าให้เดือดจัดใส่สีย้อมประมาณ 1 
ช้อนชา ลงในน้ าที่เดือดจัด และใส่เกลือลงประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ  

 

 

ภาพที่ 4.19 เตรียมทดลองย้อม/ผสมสีย้อมสังเคราะห์ที่เหมาะกับใยธรรมชาติ ที่มา : จากการทดลอง 
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4.3.1.4. น าเส้นด้ายลงไปย้อมสีในหม้อย้อมในการย้อมแต่ครั้ง จะใช้เวลา 15 นาทีและ
ควบคุมปริมาณของส่วนผสมให้คงที่หมั่นคนกลับด้านเส้นด้ายขณะย้อมให้ติดสีโดยสม่ าเสมอ 
 

 

ภาพที่ 4.20 เตรียมทดลองย้อม/เส้นด้ายใยบัวลงย้อม ที่มา : จากการทดลอง 
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4.3.1.5. น าเส้นด้ายขึ้นจากหม้อย้อมเอาลงแช่ในน้ าสะอาด เอาขึ้นตากให้แห้ง 

 

ภาพที่ 4.21 เตรียมทดลองย้อม/เส้นด้ายใยบัวขึ้นตาก ที่มา : จากการทดลอง 
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ผลการทดลองย้อมเส้นใย 
เส้นด้ายใยบัวติดสีได้ดีและมีคงความแข็งแรงพร้อมเข้าสู่กระบวนการทอ 

 

ภาพที่ 4.22 เตรียมทดลองย้อม/เส้นด้ายใยบัวพร้อมทอ ที่มา : จากการทดลอง 
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4.4 แนวทางการสร้างโครงสร้างผ้าและพัฒนาเนื้อผ้า พื้นผิว ลวดลาย สีสัน 

 
ทดลองน าเส้นใยบัวไปทดลองทอทอด้วยกี่กระตุกใช้ลายขัดทดลองทอเพ่ือทดลองความ

แข็งแรงของโครงสร้างผ้า ผลการทดลองทอบนเส้นยืนไหมได้ผ้าผืนสมบูรณ์ในแนวทางผ้าทอมือที่น าไป

ตัดเย็บเพื่อการนุ่งห่มได้ดี และพร้อมสู่การพัฒนา 

 

 

 

ภาพที่ 4.23 การเตรียมเส้นไหมยืน 
ที่มา : จากการทดลองโดยผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวศศิธร แก้วสะอาด จาก จ.นครราชสีมา 
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ภาพที่ 4.24 กี่กระตุกท่ีใช้ทดลองทอผ้าใยบัว 
ที่มา : จากการทดลองโดยผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวศศิธร แก้วสะอาด จาก จ.นครราชสีมา 
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4.5 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผิวสัมผัสท าต้นแบบ 

 

 

ภาพที่ 4.25 อุปกรณ์ในการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ที่มีตะกอช่วยยกดอก 
ที่มา : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาพที่ 4.26 การอออกแบบลายผ้าเพ่ือการตกแต่งพ้ืนผิวผ้าใยบัว 
ที่มา : ออกแบบด้วย computer design   

ณ.วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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4.6 ประเมินผลด้านรูปแบบและการใช้งานเพื่อท าตัวอย่างต้นแบบ 

 

 

 

ภาพที่ 4.27 ได้ผ้าผืนที่สามารถน าไปใช้งานได้โดยสมบูรณ์ 
ที่มา : จากการทดลองโดยผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวศศิธร แก้วสะอาด จาก จ.นครราชสีมา 
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ภาพที่ 4.28 ได้เส้นด้ายจากใยบัวที่มีคุณสมบัติของเส้นด้ายที่น าไปใช้เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้ 
ที่มา : จากการทดลองโดยผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวศศิธร แก้วสะอาด จาก  จ.นครราชสีมา 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.29 การออกแบบพิมพ์ลายลงผ้าเพื่อการตกแต่งพ้ืนผิวผ้าใยบัว 
ที่มา : ออกแบบด้วย computer design 

ณ.วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สรุปผลจากการทดลองในขั้นต้น 
 

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องใยบัวหลวงในขั้นต้นในประเทศไทยเพ่ือศึกษาขนาดของเส้นด้ายที่
ผลิตจากใยบัว หลวง โดยวิธีดึงยืด โดยใช้ก้านดอกบัวส่วนบน (ช่วง 0-45 ซม.จากฐานรองดอก) และ
ส่วนล่าง (ช่วง 45-90 ซม.จากฐานรองดอก)  จ านวน 20 ก้าน  พบว่าเส้นด้ายจากก้านดอกบัวหลวง  
ส่วนบน จ านวน 20 ก้าน มีแนวทางที่จะน าเส้นใยจากก้านบัวหลวงสามารถน ามาผลิตเป็นเส้นด้าย แต่
เนื่องจากเส้นด้ายบอบบาง และสามารถสร้างผ้าทอเป็นได้ด้วยลายขัดธรรมดา หากน าไปออกแบบ
ลวดลายใหม่สร้าง พ้ืนผิวของผืนผ้าได้ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีแนวทางการออกแบบที่ใช้งานได้เ พ่ือตอบรับ
กับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค  และตอบสนองการใช้งานอ่ืนๆร่วมด้วย  โดยผลิตภัณฑ์ในขั้นตอน
นี้คณะผู้วิจัยมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การออกแบบลวดลาย  โดยมีรูปทรงและพ้ืนผิวของ
วัสดุจากงานทอที่แปลกใหม่มากขึ้น โดยน าแนวทางจากการทดลองไปสร้างเป็นผลงานในคราวต่อไป 

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1. สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่องวัตถุดิบจากท้องถิ่นจากเส้นใยจากก้านบัวของจังหวัดนครปฐมโดย
ผู้วิจัยศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง โดยการศึกษาธุรกิจกลุ่มทอผ้ากลุ่มต่างๆใน
พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและใกล้เคียง เลือกศึกษาการใช้ก้านบัวสด ของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม เพ่ือท าการทดลองดึงเส้นใยให้เป็นเส้นด้ายด้วยมือ การวิจัยเป็นการส ารวจโดยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นประธานกลุ่ม หรือ เจ้าของกิจการ และชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัว 
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 

1.การทดลองน าเส้นใยบัวมาผลิตเป็นผ้าทอมือ 
2.ทดสอบประสิทธิภาพของผ้าทอใยบัว 

 
ขั้นตอนในการวิจัย  ผู้วิจัยมีการเตรียมการก่อนการวิจัยด้วยการศึกษา ส ารวจในพ้ืนที่ และ

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากหนังสือ เอกสาร การสืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการที่เป็นประธานกลุ่ม หรือ เจ้าของ
กิจการ และชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในพ้ืนที่ในการ
เก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ใช้อุปกรณ์ช่วย ในการท างาน คือ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในงานวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา 
โดยการจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ และมีการปรับเมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งแนวทางออกโดยการรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร 
การสังเกต การสังเกตสภาพจริงในชุมชน การส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบ
ประเมินจากการสัมภาษณ์โดยสรุปผลที่ได้ดังนี้ 
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5.2. สรุปผลการวิจัย 
 

โครงการวิจัยนี้ ได้รับความส าเร็จด้วยดี เนื่องจากได้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ทดลองดึงเส้นใยให้เป็นเส้นด้ายด้วยมือ โดยผู้วิจัยได้มีการน าแนวทางในการทดลองดึงเส้นใยให้เป็น
เส้นด้ายด้วยมือ จากข้อมูลต่าง ๆทั้งเชิงวิชาการและกลุ่มชุมชนรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ทดลองเพ่ือการพัฒนาให้กับชุมชนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน าข้อมูลมาปรับปรุงและสรุปผลการพัฒนาในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผล
จากการด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
การส ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นใยเพ่ือการผลิตงานหัตถกรรมผ้าทอภายในชุมชน

พบว่า กลุ่มผู้ผลิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนของ
ตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตและจ าหน่ายสินค้า ซึ่งมีตัวแทนหรือผู้น ากลุ่ม เป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ภายในชุมชน  นอกเหนือจากอาชีพหลัก ซึ่งชุมชนมีความสามัคคี มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตงานหัตถกรรมผ้าทอได้ หากมีการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ภายในชุมชนและ
ครอบครัว  

  
อย่างไรก็ตามชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ยังมี

ปัญหาในหลายๆ ด้านเช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตผลให้เพ่ิมมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสินค้าของตนเองได้ ปัญหาของขนาดของเส้นใยที่ได้จากการลงมือปฏิบัติดึงเส้นใยให้เป็นเส้นด้าย
ด้วยมือ พบว่าเส้นใยบัวมีขนาดเล็กและบางมาก ผู้วิจัยจึงมีการทบทวนการศึกษาสมบัติผ้าทอจาก
ใยบัว หัวข้อปริญญานิพนธ์ โดย นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมสิ่งทอ   ปัฐมาพร  ไชย
โสตร ,วิภาพร  ขันนาค , สมพรรณา วงษ์กล่ า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  นราภิรมย์อนันต์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  เมื่อปีการศึกษา 2548 พบว่าการดึงเส้นใยจากก้านบัว แล้วน าไปผึ่งไว้ในที่ร่ม 
จากนั้นน าไปท าการทอโดยใช้เส้นใยจากก้านบัวเป็นเส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายฝ้ายเป็นเส้นด้ายยืน แล้ว
น าไปท าการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า เมื่อน าเส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10 Ne และเส้นใยบัวเบอร์ 20 
Ne มาทอรวมกัน พบว่า ผ้าทอที่ ได้มีความหนา 0.64004 มิลลิเมตร น้ าหนักของผ้าทอที่ได้คือ 
183.02กรัม/100 ตารางเมตร จ านวนเส้นด้ายต่อนิ้วพบว่า ผ้าทอที่ได้ มีเส้นยืน 41 เส้น/หนึ่งนิ้ว เส้น
พุ่ง 36 เส้น/หนึ่งนิ้ว  ความแข็งแรงของผ้า ความแข็งแรงของเส้นยืน 575.924 นิวตัน เส้นพุ่ง757.63 
นิวตัน ความคงทนของผ้าต่อแรงฉีกขาดพบว่า เส้นยืนของผ้าทอที่ได้มีความคงทน 3645 กรัม เส้นพุ่ง
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มีความคงทน 3243 กรัม  ผ้าทอจากใยบัวสามารถสะท้อนน้ าได้ดีกว่าผ้าฝ้าย ส่วนสมบัติอ่ืน ๆ พบว่า
ผ้าใยบัว มีคุณสมบัติด้อยกว่าผ้าฝ้าย 

 
เส้นใยจากบัวหากผสมกับเส้นใยฝ้าย เช่นเดียวกับที่แหล่งผลิตส่วนใหญ่แล้วน าเส้นใยที่มาจาก

ธรรมชาติ เช่น เส้นใยกล้วย เส้นใยนุ่น เส้นใยสับปะรด จะมีคุณสมบัติที่นุ่ม อ่อนตัว ม้วนเป็นเกลียวได้
ง่าย หากผ่านกระบวนการปั่นเส้นใยแบบเปียก (Wet Spinning) แต่ด้วยว่าในประเทศไทยยังไม่มี
เครื่องปั่นเส้นใยชนิดนี้ ดังนั้นการพัฒนาเบื้องต้นจึงมุ่งเน้นไปที่การน าเส้นใยจากพืชธรรมชาติมา “หั่น
ให้สั้นลง” (ให้มีขนาดความยาว 1.5 – 2.5 มิลลิเมตร) แล้วน ามาปั่นผสมกับเส้นใยฝ้ายโดยวิธีการปั่น
แบบแห้ง (Dry Spinning) และใช้อัตราส่วนของเส้นใยธรรมชาติประมาณ 10%-40% (ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของเส้นใย) เช่น บริษัท ไทยน าโชคเท็กซ์ไทล์ จ ากัด เป็นหนึ่งในผู้ท าการวิจัยพัฒนาเส้นใย
ใหม่ๆ อาทิเช่น การร่วมวิจัยพัฒนาผ้าทอเพ่ือใช้ส าหรับงานก่อสร้าง “Buildtech” (Construction 
Textiles), พัฒนาสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Ecotech” (Environmental-friendly Textiles), 
สิ่งทอส าหรับการกีฬา “Sporttech” (Sports Textiles), สิ่งทอส าหรับบรรจุภัณฑ์ “Packtech” 
(Packaging Textiles) นอกจากนั้น ยังผสานความร่วมมือกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพ่ือพัฒนา
เครื่องปั่นด้ายต้นแบบ “Pilot Spinning Machine” ที่ให้ผลลัพธ์คล้ายกับเครื่องปั่นด้ายด้วยมือน า
องค์ความรู้ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของเมืองไทยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการค้นคว้าทดลอง 
ซึ่งวิธีการเช่นนี้นอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ “เศษวัสดุทางการเกษตร” แล้ว ยังถือเป็นการต่อ
ลมหายใจให้กับภูมิปัญญาชั้นยอดในหลายๆ ท้องถิ่น เป็น “ต้นทุนที่ส าคัญ” ในการสร้างสรรค์ธุรกิจ
อย่างยั่งยืน  
อ้างอิงจาก การพัฒนาผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ- 
เข้าถึงได้จาก :http://www.tcdc.or.th/articles/materials-application/19921/# 
 

เส้นใยธรรมชาติที่ผสมผสานกับเส้นใยฝ้ายนี้จะมีส่วนช่วยเพ่ิมคุณสมบัติให้กับผ้าทอได้ 
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อน าเส้นใยกล้วยมาผสมกับไหมและฝ้าย ก็จะได้ผ้าทอที่มีสัมผัสอ่อนนุ่ม สวมใส่
สบาย ให้ผลลัพธ์เป็นผ้าทอที่มีความนุ่ม เบาสบาย เพ่ิมความอบอุ่นให้กับร่างกาย และช่วยระบาย
ความชื้นได้ดี จึงควรมีการสนับสนุนอบรมความรู้ด้านการผลิตเส้นใยไปสู่การผลิตงานหัตถกรรมผ้าทอ
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวของ ต.คลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ให้มีมุมมองใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตผลให้เพ่ิมมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้าของ
ตนเองได้ ภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนให้ ความรู้กับชุมชนเพ่ือสร้างศักยภาพให้เครือข่ายชุมชนให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัวของ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จะสามารถเพ่ิมมูลค่า
ให้ผลผลิตสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของตนเองได้ สามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า 
โดยการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูป เพ่ือผลิตสินค้าจ าหน่ายหรือมาผสมผสานกับวัสดุเดิมที่มี
อยู่ภายในท้องถิ่นได้ เนื่องจากในชุมชนจังหวัดนครปฐมมีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต เพ่ือการผลิต
สินค้าจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อจากภายนอก ดังนั้นการด าเนินงานกลุ่มก็ควรค านึงถึงทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือสมาชิกกลุ่มก็ควรมีการทดลองหาวัสดุอ่ืนทดแทน 
เพ่ือท าให้กลุ่มประหยัดรายจ่ายในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
5.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 
5.3.1 การน าแนวทางการประยุกต์วัสดุในท้องถิ่น เพ่ือเป็นผลิตงานหัตถกรรมผ้าทอภายใน

ชุมชนที่สร้างสรรค์โดยชุมชนและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ในการใช้วัสดุของชุมชนอย่างชัดเจน 
5.3.2. น าผลการวิจัยไปใช้ในการให้ผลผลิตสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตงานหัตถกรรมผ้าทอ

ภายในชุมชนที่เป็นสินค้าเลือกใช้กับวัสดุที่ใกล้เคียงในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อไป 
 
5.4. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
5.4.1. ค านึงถึงความยากง่ายในการผลิต หรือการเลือกน าวัสดุมาใช้ควรค านึงถึงปริมาณที่

สามารถน ามาพัฒนาต่อได้ และเป็นวัสดุที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนได้ 
5.4.2. ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของผู้ผลิตในแต่ละราย ผู้ออกแบบหรือคณะผู้วิจัยต้อง

ค านึงถึงทักษะของกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน เพ่ือการพัฒนาในแนวทางท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
5.4.3. ความสามารถของผู้ผลิตในแต่ละราย และการเปิดรับความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มควร

ศึกษาในแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง และเสนอแนวทางท่ีชาวบ้านสามารถปฏิบัติและพัฒนาต่อไปได้ 
5.4.4. ศึกษาแนวโน้ม การจ าหน่าย  และสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค  เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5.4.5. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ในชุมชนเองและชุมชนใกล้เคียง   
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ภาพผนวก1.1 บึงบัวสวนสาธารณะ “อุเอโนะ(Ueno)” ณ.กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เมื่อ ตุลาคม 2558  

 

 

ภาพผนวก1.2 บึงบัว สวนสาธารณะ “อุเอโนะ(Ueno)” ณ.กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เมื่อ ตุลาคม 2558 
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ภาพผนวก1.3 ผู้วิจัยไปทัศนศึกษาบึงบัว “อุเอโนะ(Ueno)” ณ.กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เมื่อ ตุลาคม 2558  

 

ในปี ๒๔๙๔ นักพฤกษศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ได้ค้นพบซากเรือแคนูยุคหินใหม่ (NEOLITHIC) ล า
หนึ่งใกล้ๆ กับกรุงโตเกียว ในเรือล านั้นมีซากของใบไม้ทับถมอยู่ เมื่อขุดคุ้ยลงไป ได้พบเมล็ดของบัว
หลวง ๓ เมล็ด ฝังไว้อย่างดี และยังมีความสมบูรณ์มาก สร้างความฉงนให้นักพฤกษศาสตร์ในอายุของ
เมล็ดบัวเป็นอย่างยิ่ง เมื่อน าไปทดสอบ ปรากฏว่ามีอายุมากกว่า ๒,๐๐๐ ปี เมื่อความสมบูรณ์ของ
เมล็ดมีอยู่มาก พอน ามาทดลองเจาะดู เพียง ๔ วัน ความมหัศจรรย์พลันปรากฏขึ้น เมล็ดทั้งสามแตก
งอกข้ึนเป็นต้น จากนั้นกล้าอ่อนได้รับความทะนุถนอมอย่างดี ๑๔ เดือนฝานไป ดอกบัวหลวงจากต้นที่
งอกมาจากเมล็ดอันเก่าแก่ได้เบ่งบานสวยงามตระการตา ไม่ผิดแผกจากดอกบัวหลวงที่ข้ึนในปัจจุบัน  

บัวหลวงเป็นพืชน้ าที่มีความส าคัญยิ่ง โดยถือว่าเป็นราชินีแห่งพ้ืนน้ าที่มีความงามและ
ประโยชน์นานัปการ นอกจากความส าคัญูทางพฤกษชาติแล้ว บัวหลวงยังมีความส าคัญยิ่งใน
พระพุทธศาสนา ทั้งสัญลักษณ์และอามิสบูชา  

ในทางพฤกษศาสตร์ บัวหลวงอยู่ในวงศ์ NYMPHAE- ACEAE มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
NELUMBO NUCI- FERA GAERIN หรือมีชื่อเรียกว่า SACRED LOTUS มีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน ตั้งแต่
ดอกท่ีมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีกลีบซ้อนกันเล็กน้อย หรีอมีเกสรตัวผู้ที่มีรูปร่างดั่งกลีบซ้อนกัน
นับร้อย  บัวหลวงมีถิ่นก าเนิดในแถบร้อนและอบอุ่น พบได้ตามแหล่งน้ าทั่วโลก โดยทั่วไปแล้วดอกบัว
หลวงจะมีสีขาวหรือชมพู อาจจะอมส้ม หรืออมม่วงบ้าง  
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ประโยชน์และสรรพคุณด้านยาสมุนไพรของบัวหลวง ในการประกอบอาหาร ส่วนของใบน า
เป็นภาชนะ และสร้างกลิ่นหอมหวนให้กับอาหาร เช่น ข้าวห่อใบบัว ใบอ่อนรับประทาน เช่นผักชนิด
หนึ่งกับเครื่องจิ้ม เมล็ดจากฝักบัวทั้งสดและแห้ง น ามาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน ส่วน
รากเหง้าน ามาต้มเป็นเครื่องดื่ม  

 
สรรพคุณด้านสมุนไพร เมล็ดบัวบ ารุงรักษาประสาทและไต หรือแม้อาการท้องร่วงหรือบิด

เรื้อรัง ดีบัวหรือต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดมีสีเขียวเข้ม ใช้เป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ พบว่าตัวยามี
ฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เกสรตัวผู้เมื่อตากแห้งใช้เป็นส่วนผสมของยา
ไทย-จีนหลายชนิด เช่น ยาลม ยาหอม หรือแม้แต่ยานัตถุ์ นอกจากนี้ยังน ามาต้มน้ าดี่ม ก้านใบและ
ก้านดอกน ามาท าเป็นยาเเก้ท้องร่วง ส่วนของรากหรือเหง้าน ามาต้มน้ าใช้แก้ร้อนในกระหายน้ า พร้อม
ทั้งมีสรรพคุณห้ามเลือด จึงเห็นได้ว่าประโยชน์ทางสมุนไพรของบัวหลวงมีอยู่มาก  

 
นอกจากเป็นสมุนไพรแล้วบัวหลวงยังใช้ประโยชน์ในทางอ่ีน เช่น กลีบแห้งใช้มวนบุหรี่ในอดีต 

เรียกว่า บุหรี่กลีบบัว ใบแก่น ามาตากแห้งใช้เป็นส่วนผสมของยากันยุง เปลือกบัวน ามาเป็นวัสดุในการ
ปลูกเห็ดชนิดหนึ่งเรียกว่า เห็ดบัว   

 
ในทางแห่งพระพุทธศาสนา ดอกบัวหลวงมีความส าคัญเกี่ยวข้องอยู่หลายประการกว่า 

๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบปัญญาขาแห่งบุคคลที่สามารถรู้และเข้าใจธรรมะ เพ่ือ
ความหลุดพ้น ๔ จ าพวกด้วยกัน  
อ้างอิงที่มา :  เข้าถึงได้จากhttp://www.oknation.net/blog/sertphoto/2008/08/09/entry-1 
เมื่อ : กันยายน 2558 
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คุณประโยชน์ของบัว 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Nelumbo nucifera 
ชื่อวงศ์:  NYMPHACACEAE 
ชื่อสามัญ:  Lotus, Sacred lotus, Egyptian 
ชื่อพ้ืนเมือง:  บุณฑริก ปุณฑริก  ปทุม ปัทมา โกกระณต สัตตบุษย์  บัวฉัตรขาว   

สัตตบงกช   บัวฉัตรชมพู   โช้ค  บัวอุบล 
ลักษณะท่ัวไป: 
    ต้น  ไม้โผล่เหนือน้ า อายุหลายปี ล าต้นมีทั้งท่ีเป็นเหง้าใต้ดิน และไหลเหนือดินใต้น้ า 
    ใบ  ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  ใบรูปไข่ค่อนช้างกลม ขนาด 15-40 เซนติเมตร ขอบใบ

เรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวและมีนวลเคลือบ ก้านใบกลมเรียวแข็งส่งใบให้เจริญที่
ผิวน้ าหรือเหนือน้ า มีหนามเป็นตุ่มเล็กๆ ภายในก้านใบมีน้ ายางใสเมื่อถูกอากาศเป็นสีคล้ า 

    ดอก  สีชมพู ขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ก้านดอกสีเชียว อวบ
กลมส่งดอกชูขึ้นเหนือน้ า  กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบดอกซ้อนกัน  มีเกสรตัว
ผู้จ านวนมากติดอยู่รอบฐานรองดอกท่ีบวมขยายใหญ่ หุ้มรังไข่ไว้ภายในเรียกว่า   "ฝักบัว"   ดอกบาน
เต็มที่กว้าง 20-25 เซนติเมตร บัวหลวงมีหลายพันธุ์มีชื่อเรียกต่างกันไปตามขนาดและลักษณะของ
ดอกคือ      

ดอกเล็กสีขาว เรียก บัวปักก่ิงขาว บัวหลวงจีนขาว บัวเข็มขาว 
ดอกเล็กสีชมพู เรียก บัวปักก่ิงชมพู บัวหลวงจีนชมพู บัวเข็มชมพู 
ดอกสีขาว เรียก บุณฑริก ปุณฑริก 
ดอกสีชมพู เรียก ปทุม ปัทมา โกกระณต  
ดอกสั้นป้อมสีขาวกลีบซ้อน เรียก บัวสัตตบุษย์ บัวฉัตรขาว 
ดอกสั้นป้อมสีชมพูกลีบซ้อน เรียก บัวสัตตบงกช บัวฉัตรสีชมพู 

ฝัก/ผล  ผลแห้ง เเบบผลกลุ่มประกอบด้วยผลย่อยรูปกลมรีจ านวนมากอยู่ภายในฝักบัว
รูปกรวย ในผลย่อยมีเมล็ดขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมล็ดล่อน 

ฤดูกาลออกดอก:  ตลอดปี 
การปลูก:  ปลูกประดับสระน้ าหรือปลูกในกระถางทรงสูง 
การขยายพันธุ์:  ไหล หรือโดยการแยกกอ 
ส่วนที่มีกลิ่นหอม:  ดอก 
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การใช้ประโยชน์: 

    -    ไม้ประดับ 
    -    ก้านใบและก้านดอก ท ากระดาษ และเส้นใยใช้ท าไส้ตะเกียง 
    -    บูชาพระ 
    -    เปลือกเมล็ดบัวแห้ง และฝักแก่ท าปุ๋ย 
    -    เครื่องส าอาง 
    -    สมุนไพร 
    -    บริโภค 

แหล่งที่พบ:  พบทั่วไปทุกภาค 
ส่วนที่ใช้ปรุงอาหารบริโภค:  กลีบดอก เม็ดบัว รากบัว ไหลบัว สายบัว ใบอ่อน  

-    กลีบดอก สามารถน ามาทานเป็นอาหารว่างเช่น แทนใบเม่ียง  
    -    เม็ดบัว ทั้งเม็ดสดและแห้ง เม็ดบัวมีปริมาณสารอาหารที่ส าคัญ คือ โปรตีน ประมาณ 

23 % ซึ่งสูงกว่าข้าวถึง 3 เท่า และเป็นแหล่งรวมธาตุ อาหารหลายชนิดด้วยกัน เม็ดบัวน ามาประกอบ
อาหารได้ทั้งคาวหวาน เช่น สังขยา เม็ดบัว ขนมหม้อแกงเม็ดบัว เม็ดบัวเชื่อม สาคูเม็ดบัว เป็นต้น 

    -    รากบัว นิยมน ามาเชื่อมแห้งกินเป็นของหวาน 
    -    ไหลบัว สามารถน ามาประกอบอาหารได้ทั้งสด ทั้งแห้ง โดยมากจะน ามาแกงส้ม แกง

เลียง ผัดเผ็ดต่าง ๆ 
    -    สายบัว สามารถปรุงอาหารแทนผักได้หลายชนิด ทั้งแกงส้มสายบัว แกงสายบัวปลาทู  
    -    ใบอ่อน สามารถน ามากินเป็นผักสดแกล้มน้ าพริก 
 

 

ภาพผนวก1.5 เมี่ยงกลีบดอกบัว 
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สรรพคุณทางยา: 
    -    รากบัว น าไปต้มกับน้ าตาลกรวด แก้ร้อนใน ชาวอินเดีย จะให้เด็กดื่มน้ ารากบัว เพ่ือ

ระงับอาการท้องร่วง 
    -    สายบัว กินเพื่อแก้อาการท้องร่วง 
    -    ใบบัว น ามาหั่นฝอย ๆ ชงดื่มแทนน้ าชา ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ าได้เป็นอย่างด ี
    -    เกสรบัว  ส่วนของเกสรสีเหลือง สามารถใช้เข้าเครื่องยาทั้งไทยและจีน โดยเฉพาะยา

ลม ยาหอม ยาบ ารุงหัวใจ และยาขับปัสสาวะ 
    -    ดีบัว เป็นส่วนของต้นอ่อนที่อยู่ภายในเม็ดบัว มีรสขมจัด สามารถน ามาเป็นส่วนผสม

ของยาโบราณ มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ 
ความเป็นมงคล: 

บัวหลวง นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันคนไทยก็ยังนิยมน าดอกบัวหลวงมาใช้บูชาพระ  ยากที่จะหาไม้ดอกชนิดอ่ืนมาทดแทนได้ ซึ่ง
บัวที่นิยมน ามาไหว้พระ นอกจากดอกท่ีมีคุณค่าแล้ว ส่วนอ่ืนๆของบัวหลวงก็มีคุณค่าไม่แพ้ดอก ซึ่งแต่
ละส่วนก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น 
อ้างอิงที่มา :  เข้าถึงได้จาก http://www.nanagarden.com/topic/3586 
เมื่อ : กันยายน 2558 

 

 

         

ภาพผนวก1.6 ดอกบัวบูชาของชาวเสียมเรียบ จากผู้วิจัยไปทัศนศึกษาเมืองเสียมเรียบ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อ กรกฎาคม2558 
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แบบสัมภาษณ์ชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัว  ภายในจังหวัดนครปฐม 
การวิจัยเรื่อง  ผ้าทอลายด้วยเส้นใยบัวจากคลองโยง 
 
ค าชี้แจง 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกบัว  ในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิน่จังหวัดนครปฐม  
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………. อายุ ……………ปี   
 

1. ประสบการณ์ด้านการปลูกบัว และ พ้ืนที่ที่มีการปลูกบัว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2. ชนิดของบัวที่มีการผลิตและจ าหน่าย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

3. จ านวนดอกบัวที่เก็บได้มากที่สุดในช่วงฤดูกาลใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการน าก้านบัวมาเพ่ิมคุณค่าและรายได้เสริมของชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5. ท่านคิดว่าหากมีการน าก้านบัวมาดึงเส้นใยเพื่อมาผลิตเป็นเส้นด้ายท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

6. เส้นด้ายจากใยบัวสามารถน าไปทอเป็นผ้าได้ท่านเคยทราบมาก่อนหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

7. ท่านคิดว่าใยบัวเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปหรือไม่/อ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สกุล                                       นาง ศุภมาส  เจียมรังสรรค์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั                             พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

ช่วยราชการ วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                                
ที่อยู่: 264 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์   
กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศัพท์:02 226 5925โทรศัพท์:02 226 5925 
E-mail Address   : supamas.jia@rmutr.ac.th 

ประวัติการศึกษา   ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                                                 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ 
ปริญญาโท    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาการจัดการ 

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2552 

ปริญญาตรี   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง  คณะศิลปกรรม  
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาหัตถกรรม 
วิชาเอกเครื่องทอ-ย้อม พ.ศ.2530 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ         ออกแบบลายผ้าทอ JACQUARD – DOBBY 
ออกแบบลายพิมพ์ และ ตกแต่งสิ่งทอ 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
2538    ประกวดออกแบบลายพิมพ์ส าหรับสตรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อม –  
พิมพ์ และ ตกแต่งสิ่งทอไทย 

2541   ประกวดออกแบบลายผ้าทอ JACQUARD – DOBBY 
กรมส่งเสริมการส่งออก  กระทรวงพาณิชย์ 

2542  แสดงงานผลงานการออกแบบสิ่งทอ ศูนย์ส่งเสริมการออกแบบ ส านักงาน 
การพาณิชย์ ณ.สถานกงสุล ไทยประจ ากรุงปารีส ฝรั่งเศส                         

2543  เป็นที่ปรึกษาแสดงงานผลงานการออกแบบสิ่งทอสาขาผ้าทอเพ่ือการ   
                        ตกแต่ง Tex world ณ.กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
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