
 การทอผ้าต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความ

ช านาญประสบการณ์ ความอดทนตั้งใจ รวมถึง     

พรสรรค์ของผู้ทอเป็น

อย่างมาก เพราะแต่ละ

คนที่ท าในแต่ละขั้นตอน

จะมีความแตกต่างกัน 

เส้นไหมที่สาวได้แต่ละ

ช่วงเวลาหรอืแตล่ะระยะของฝักไหมก็ให้ความหนาของ

เส้นไม่เท่ากัน สีไม่เหมือนกัน ทั้งความสามารถในการ

ทอ การสอดกระสวย ความแรงในการตีกระทบ (ฟัด) 

ท าให้ได้สีเข้มออ่นต่างกัน การเรียงเส้นไหมให้ตรงลาย

จะแสดงความคมชัดและความช านาญของผู้ทอแต่ละ

คน อากาศ อุณหภูมิ หรอืแมแ้ตอ่ารมณ์ความรู้สึกของ

ผู้ทอ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความสวยงามของผ้าผืนนั้นๆ 

ท าให้ผ้าทอมือแตล่ะผืนที่ทอมีเอกลักษณ์เฉพาะ  

 ซึ่งนางประยูร หูไธสง ถือได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มี

ความรู้ มีประสบการณ์การทอผ้าไหม-ผ้าด้าย และ

การมัดหม่ี  

วัสดุอุปกรณ์การทอผ้า 

 1. เส้นไหม เส้นไหมยืน และเส้นไหมพุ่ง 

 2. หลักเฝอื : อุปกรณ์ในการค้นเส้นยนื เพื่อ

ท าการเตรียมเส้นยืน ก่อนที่จะน าไปติดตัง้กี่ทอผ้า 

 3. โฮงมี่ ใช้ส าหรับมัดหมี่ 

 4. กง : อุปกรณ์ส าหรับใส่เส้นไหมเพื่อการ

กรอเส้นไหมเข้าอัก 

 5. อัก : อุปกรณ์ส าหรับการมว้นเก็บเส้นไหม

ที่ท าการกรอจากกง 

 6. ไน/หลา : อุปกรณ์ส าหรับการกรอเส้นไหม

เข้าหลอด หรอื เป็นอุปกรณ์ในการตเีกลียวเส้นไหม 

และควบตีเกลียวเส้นไหม 

 7. หลอด : อุปกรณ์ส าหรับการมว้นเก็บเส้น

ไหมเพื่อน าไปในกระสวยเพื่อการพุ่งเส้นพุ่งในการทอ

ผา้มัดหมี่ 

 8. กระสวย : อุปกรณ์ส าหรับใส่หลอดมว้น

เส้นไหมพุ่งเพื่อพุง่น าหลอดเส้นพุ่งในการทอผา้ 

 9. ฟมื หรอืฟันหวี มฟีันเป็นซี่ คล้ายหวี : 

อุปกรณ์ส าหรับการจัดเรียงเส้นไหมยืนก่อนที่จะน าไป

เส้นยืนไปกลางตัง้ขึ้นบนกี่ทอผา้ และใช้กระทบไหม

เส้นพุ่งใหส้านขัดกับไหมเส้นยืนที่อัดแนน่เป็นเนือ้ผ้า 

 10. กี่ทอผ้า : อุปกรณ์ส าหรับการทอผ้า 

 11. ไม้เหยียบหูก : อุปกรณ์ที่เป็นท่อนไม้ที่อยู่

ด้านล่างของกี่ทอผา้ มีเชือดโยงตดิกับตะกอฟืม เพื่อใช้

เท้าเหยียบให้เส้นยืนสลับขึ้นและลง เพื่อการสอดเส้น

พุ่งในการทอผ้า 

 12. แปรงทาแป้งบนเส้นยืน : อุปกรณ์ส าหรับ

ใช้ทาน้ าแป้งบนเส้นยืนเพื่อป้องกันเส้นยืนแตกใน

ขณะที่ทอผ้า 

 13. ไม้คันผัง : อุปกรณ์ที่ท าดว้ยไม้ไผ่ ใช้ค้ า

ยันขอบริมผ้าหน้ากว้างทั้งสองดา้นของหน้ากว้างผนื

ผา้ให้ตึงและตรงตลอดทั้งแนวความยาว 

ชั้นตอนการผลิต  

 1. การฟอกไหม ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรก 

เพราะไหมดิบจะเป็นสีส้มเข้ม ก่อนน ามาทอต้องท า

การแยกไขมันออกจากเส้นไหมเพื่อป้องกันการย้อมสี

ไม่ติด โดยต้มน้ าใหเ้ดือด ประมาณ ๘๐ องศา

เซลเซียสโดยตลอด ใส่สบู่/ซันไลต์ 1 ก้อน ตอ่ไหม ๑ 

กิโลกรัม ใส่ดา่งฟอกลงไป ๑ ถุง/ไหม ๑ กิโลกรัม คน

ให้เข้ากันใส่แป้งมันลงไป ๗ ช้อนโต๊ะ/ไหม ๑ กิโลกรัม 

คนใหเ้ข้ากันอีกรอบ จากนั้นยกไหมขึน้-ลง ในหม้อ จน

เส้นไหมเป็นสีนวล เส้นฝดื แล้วน าขึน้มาแขวนพักไว้ให้

เย็น ล้างดว้ยน้ าอุ่น ๑ ครั้ง และล้างดว้ยน้ าเย็น ๓ ครั้ง 

น ามาปั้นให้แห้ง ผึ่งไว้ในร่มใหไ้หมแห้งสนิท 

 2. การกวักไหม : การกรอเส้นไหมเข้าหลอด

เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการท าขั้นตอนต่อไป 

 3. การกรอใส่หลอด : การกรอเส้นไหมเข้า

หลอดเพื่อท าเส้นยืน และการเข้ากวักท าเส้นพุ่ง  

 4. การรังไหม หรอืตีเหลียวไหม : การท ารัง

ไหม หรอืการเสียขี้ไหม เพื่อให้เส้นไหมเรียบ สวยงาม 

 5. การพัดไหม : เป็นการเรียงเส้นไหม 

รวมกันใหเ้ป็นใจหรอืเครือเพื่อน าไปย้อมสี (แตถ่้าจะ

น าเส้นไหมไปมัดหมี่ ไม่ต้องท าขั้นตอนนี้ น าไปค้น

มัดหมี่ได้เลย) ส าหรับการย้อมสีไหมจะต้องเป็นไหมที่

ฟอกแล้ว  

 6. การค้นไหม แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

  6.1 เส้นไหมพุ่ง ส าหรับการน าไป



มัดหมี่โดยใช้เครื่องมอืในการค้นล าหมี่โดยการน าเส้น

ไหมที่กวักเรียบร้อยแลว้ มาท าการค้นปอยหมี่เพื่อให้

ได้ล าหมี่พร้อมส าหรับการไปมัดหมี่ในกระบวนการ

ต่อไป 

  “การมัดหมี่” คือ การท าผา้ไหมให้

เป็นลายและสีสันต่างๆ ตามแบบหรอืลายที่ได้

ออกแบบไว โดยการมัดเส้นไหมให้เป็นลวดลายที่เส้น

พุ่งดว้ยเชือกฟางแล้วน าไปย้อมสี น ามามัดลายอีกแล้ว

ย้อมสีสลับกันหลายครั้ง เพื่อให้ผ้าไหมมลีวดลายและ

สีตามตอ้งการ  

  6.2 ไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) โดยการ

ค้นหูกหรอืค้นเครือ คอื กรรมวิธีน าเอาเส้นไหมที่

เตรียมไว้ส าหรับเป็นไหมเครอืไปค้น (กรอ) ให้ได้ความ

ยาวตามจ านวนผืนที่ต้องการ 

 7. การสบืไหมหรอืการสบืหูก คือ การน าไหม

ที่ได้จากการค้นไหมเครือ หรอืเส้นไหมยืนแลว้ น าเข้า

มาต่อกับฟืม  

 8. การพันไหม คอื เนื่องจากเส้นไหมที่ค้น

และสืบเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมคีวามยาวหลายเมตร 

เราจ าเป็นต้องเก็บพันเส้นไหมที่ยังไม่ทอ ใหเ้ป็น

ระเบียบเพื่อสะดวกในการทอ 

 9. การกางหูกไหม คือ ขัน้ตอนการน าหูกไหม

ที่พรอ้มจะทอแล้ว ไปกางบนกี่เพื่อที่เตรยีมการทอผ้า

ต่อไป 

 10. การทอผ้าไหม เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่

จะออกมาเป็นผ้าผนื ประกอบด้วย  

  “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาว

ผา้อยู่ติดกับกี่ทอ (เครื่องทอ) หรอืแกนม้วนด้านยืน  

  “เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย 

เพื่อให้กระสวยเป็นตัวน าเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้าย

ยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผนื

ผา้ การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดใหสุ้ดถึงรมิแต่

ละดา้น แล้วจึงวกกลับมา จะท าให้เกิดรมิผา้เป็น

เส้นตรงทั้งสองด้าน สว่นลวดลายของผา้นั้นขึน้อยู่กับ

การวางลายผ้าตามแบบที่มัดหมี่ไว้ 

ตลาด/ช่องทางการจ าหน่าย 

 จ าหน่ายในชุมชน, ชุมชนใกล้เคียง ในจังหวัด

และต่างจังหวัด และทอลายตามที่ลูกค้าสั่ง 

 ผา้ไหมพื้นเรียบ ราคาเมตรละ 800 บาท 

 ผา้ไหมมัดหมี่ ราคาเมตรละ 1,250 บาท 

อัตลักษณ์โดดเด่น 

เป็นไหมที่คนในชุมชนเลี้ยงเอง (ไหมบ้าน) ใช้ 

แรงงานทอผ้าด้วยมือทั้งหมดจากผู้ทีไ่ด้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษและ

สะสมประสบการณ์การทอผ้าไหมและมัดหมี่มากกว่า 

10 ปี มีฝมีอืการมัดหม่ีที่ประณตีเกิดเป็นลวดลาย

เฉพาะโดดเด่น 

---------------- 
นายนที บุญวิจติร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิาร : ออกแบบ 
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