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 ในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล ำภูมีกำรทอผ้ำท้ังผ้ำไหมและผ้ำฝ้ำย  กระจำยตัวอยู่ทุกอ ำเภอ  แต่กลุ่มท่ีมี
ช่ือเสียงและได้รับกำรยอมรับจำกท้ังภำยในจังหวัดและระดับประเทศ  คือ  “กลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่” ซึ่งก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ.2525  เนื่องจำกชำวบ้ำนต ำบลกุดแห่  จ ำนวน  5  คน  ได้มีโอกำสเข้ำเฝ้ำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ  ในวโรกำสท่ีเสด็จวัดถ้ ำกลองเพล  และมีโอกำสถวำยช้ินงำนให้กับพระองค์ท่ำน  และ
พระองค์ท่ำนได้ทรงรับส่ังให้ทอผ้ำถวำยอีกในวโรกำสต่อไป 
 นอกจำกนี้  พระองค์ได้ทรงพระรำชทำนทุนทรัพย์ให้กับชำวบ้ำนท่ีถวำยงำนเพื่อปลูกหม่อน  เล้ียง
ไหม  รำยละ  6,000  บำท  จ ำนวน  5 รำย  และทรงรับไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพพิเศษในพระองค์ท่ำน 
 ชำวบ้ำนต ำบลกุดแห่  รู้สึกปล้ืมปีติในพระมหำกรณุำ  จึงรวมตัวจัดต้ังกลุ่มข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ.
2525  นำงอ ำพร  วงษ์สมศรี  เป็นประธำนกลุ่ม  จ ำนวนสมำชิก 37 คน  ในระยะแรกกลุ่มมีกำรทอผ้ำหลำย
ชนิด  ได้แก่  ผ้ำมัดหมี่  ผ้ำหำงกระรอก  ผ้ำขำวม้ำ  ผ้ำโสร่ง  ผ้ำพื้นเรียบ  และทอผ้ำพื้นเมืองให้กับมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปำชีพพิเศษ 



 ต่อมำเมื่อหลวงปู่ขำว  อนำลโย  วัดถ้ ำกลองเพล  มรณภำพ  สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ  
ไม่ได้เสด็จวัดถ้ ำกลองเพลเพื่อทรงงำนอีก  แต่ทรงมีรับส่ังให้ส่งช้ินงำน  ณ  พระต ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์  
จังหวัดสกลนคร  ซึ่งชำวบ้ำนต ำบลกุดแห่ได้ร่วมกันทอผ้ำพื้นเมืองส่ง  และยังคงทอผ้ำพื้นเมืองให้กับมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปำชีพพิเศษ 
 ปี พ.ศ.2532  นำงล ำดวน   นันทะสุธำ  เป็นประธำนกลุ่ม  สมำชิกทอผ้ำพื้นเมืองตลอดท้ังปี  เริ่ม
พัฒนำลวดลำยผ้ำท่ีมีอยู่ให้มีเอกลักษณ์มำกขึ้น  ได้แก่  ผ้ำลำยเกล็ดเต่ำ  ผ้ำลำยลูกแก้ว  โดยส่งสมำชิกไป
จ ำหน่ำย  ณ  พระต ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ทุกปี 
 ปี พ.ศ.2536  สมำชิกกลุ่มเริ่มต้ังข้อสังเกตว่ำ  ผ้ำท่ีทอขำดลวดลำยสร้ำงสรรค์  แปลกใหม่  กลุ่มจึง
ได้ไปศึกษำดูงำนกำรทอผ้ำขิดไหมท่ีบ้ำนหนองอ้อ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี             
 ปี พ.ศ.2539  กลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้เริ่มส่งผ้ำเข้ำประกวดท่ีกองทัพภำคท่ี 2  ทุกปี   
โดยในปีนั้น  นำงสมบัติ   ฉิมนิล  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภทผ้ำไหมพื้นเรียบ  และสร้อยคอทองค ำ 50 
สตำงค์ พร้อมเหรียญตรำสัญลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  พร้อมเงินรำงวัล 3 พันบำท 
 ปี พ.ศ.2540  นำงอุบล   วงศ์ละคร  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภท
ผ้ำขิดไหม  เงินรำงวัล  3 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
 ปี พ.ศ.2542  นำงหลุน   เลพล  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภท 
ผ้ำขิดไหม  เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
 ปี พ.ศ.2544  นำงบังอร   ต้นกัลยำ  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  ประเภท
ผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  5 บำท  เงินรำงวัล  6 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงเอื้อมค ำ   แดนสวรรค์  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ประเภทผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  3 บำท  เงินรำงวัล  5 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงประดุง   สีมี  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภทผ้ำขิดไหม   
เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงล ำดวน   นันทะสุธำ  ประธำนกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภท 
ผ้ำขิดไหม  เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงสมเภช   ดอนมั่น  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภทผ้ำขิดไหม 
เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
 ปี พ.ศ.2545  นำงร ำพึง   โคตรสุวรรณ  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  
ประเภทผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  5 บำท  เงินรำงวัล  6 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงประดุง   สีมี  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  ประเภทผ้ำขิดไหม 
สร้อยคอทองค ำหนัก  3 บำท เงินรำงวัล  5 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงที   ป้องสี  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภทผ้ำขิดไหม   
เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำยบุญแปง   นันทะสุธำ  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภท  
ผ้ำขิดไหม  เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
 ปี พ.ศ.2546  นำยวีระ   สีมี  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  ประเภท 
ผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  4 บำท  เงินรำงวัล  5  หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงล ำดวน   นันทะสุธำ  ประธำนกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ  ประเภท
ผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  4 บำท  เงินรำงวัล  5  หมื่นบำท  พร้อมโล่ 



 ปี พ.ศ.2547  นำยยอดยิ่ง   แดนสวรรค์  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
ประเภทผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  5 บำท  เงินรำงวัล  6 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงแอม   วำสิงหล  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภทผ้ำขิดไหม  
เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำยสงัด   แดนสวรรค์  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภทผ้ำขิดไหม 
เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
  นำงนุจรินทร์   นันทะสุธำ  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชมเชย  ประเภท  
ผ้ำขิดไหม  เงินรำงวัล  4 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
 ปี พ.ศ.2548  นำงค ำพันธ์   บุญทน  สมำชิกกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  ประเภท
ผ้ำขิดไหม  สร้อยคอทองค ำหนัก  5 บำท  เงินรำงวัล  6 หมื่นบำท  พร้อมโล่ 
 กล่ำวได้ว่ำ  กำรทอผ้ำพื้นเมืองของชำวบ้ำนต ำบลกุดแห่  ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมว่ำมำจำก 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ลวดลำยท่ีให้ในผืนผ้ำมำจำกส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว  ควำมเช่ือ  ประเพณี  วัฒนธรรม  โดย
ภำยหลังจำกได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระองค์ท่ำน  ประกอบกับได้รับกำรสนับสนุนจำกมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปำชีพพิเศษ  โดยท่ำนผู้หญิงจรุงจิตต์   ทีขะระ  ซึ่งได้ให้แนวคิดกำรพัฒนำผ้ำพื้นเมือง  ฝึกปฏิบัติให้กับ
ชำวบ้ำนจนสำมำรถทอผ้ำขิดฝ้ำยท่ีมูลนิธิจัดส่งให้  เพื่อน ำไปใช้เป็นผ้ำม่ำนของวังสวนจิตรดำ  จนในปัจจุบัน
ชำวบ้ำนมีควำมช ำนำญมำกขึ้น  สำมำรถทอผ้ำขิดไหมจนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดผ้ำพื้นเมืองบอ่ยครั้ง  ท้ัง
รำงวัลพระรำชทำน  รำงวัลระดับภำค  รำงวัลระดับประเทศ   
 ปัจจุบันกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ได้แยกกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม   
  1.กลุ่มทอผ้ำขิดไหมบ้ำนโพธิ์ค้ ำ  ประธำนกลุ่ม  คือ  นำงล ำดวน   นันทะสุธำ 
  2.กลุ่มทอผ้ำขิดไหมบ้ำนศรีอุบล  ประธำนกลุ่ม  คือ  นำงเอื้อมค ำ   แดนสวรรค์   
  3.กลุ่มทอผ้ำขิดไหมบ้ำนฝำยแดง  ประธำนกลุ่ม  คือ  นำงประดุง   สีมี 
    4.กลุ่มทอผ้ำขิดไหมบ้ำนกุดแห่  ประธำนกลุ่ม  คือ  นำงสมเภช   ดอนมั่น 
 กำรด ำเนินงำนของท้ัง  4  กลุ่ม  มีกำรเช่ือมประสำนกันเป็นอย่ำงดี  ท้ังกำรออกแบบลวดลำย     
กำรทอ  กำรส่งเสริมกำรขำย  มีกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้  ปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  กำร
แยกกลุ่มในครั้งนี้ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนในชุมชนท้ัง  4  หมู่บ้ำนมำกขึ้น   
 
การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 “กลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่”  ได้พัฒนำลวดลำยใหม่ๆ  ท่ีมีควำมวิจิตรงดงำมกว่ำ  40  ลำย  เช่น  ลำย
ขจรคู่  ลำยดำวล้อมเพชร  ลำยบัวบำน  ลำยเพชรพระอุมำ  ลำยอินถวำ  ลำยเพชรมณี  ลำยบัวสวรรค์  ลำย
กระทงทอง  ลำยสร้อยสังวำล  ลำยมรดกไทย  และลำยอื่นๆ  โดยได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรสร้ำง
ลวดลำยซึ่งเป็นภูมิปัญญำของกลุ่ม  และเทคนิคกำรทอผ้ำท่ีได้รับจำกกรมหม่อนไหม  ดังนี้   
 หลักใหญ่ของกำรทอผ้ำ  คือ  กำรน ำเส้นด้ำยมำขัดกันให้เป็นลวดลำย  เป็นกำรสำนเช่นเดียวกับกำร
จักสำน  ใช้เส้นด้ำยแทนเส้นตอก  โดยขึงเส้นด้ำยชุดหนึ่งเป็นเส้นหลัก  เรียกว่ำ  เส้นยืน(warp yarn)  แล้วใช้
เส้นอีกชุดหนึ่ง  เรียกว่ำ  เส้นพุ่ง(weft yarn)  สอดตำมแนวขวำงของเส้นยืน  ขัดกันไปอย่ำงต่อเนื่องใน
ลักษณะให้เส้นยืนยกขึ้น  และข่มลงสอดขัดด้วยเส้นพุ่งสลับขึ้นลงกันไปเรื่อยๆ  เกิดลวดลำยต่ำงๆ  ขึ้น  อำจ
กล่ำวได้ว่ำ  เส้นยืนเป็นโครงสร้ำงหลัก  ส่วนเส้นพุ่งเป็นเส้นท่ีมำเติมเป็นผืนผ้ำ  
 ส ำหรับลำยขิดของกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  นอกจำกจะใช้หลักกำรเช่นเดียวกับกำรทอผ้ำลำยขัด
ท่ัวไปข้ำงต้นแล้ว  จะต้องเก็บขิดโดยสะกิดข้ึนลงเป็นคู่ๆ  ขึ้นอยู่กับลวดลำย  



อุปกรณ์ในการทอผ้า 
 กำรทอผ้ำท่ีเก่ำแก่มีหน้ำผ้ำท่ีแคบและมีจ ำนวนเส้นด้ำยไม่มำกนัก  จึงเป็นกำรทอสำนท่ีไม่มีเครื่องมือ 
ช่วย  ใช้วิธีกำรยึดเส้นยืนกับเสำเรือนหรือหลัก  ใช้ไม้กลมๆ  สอดเส้นยืน  เพื่อแยกเป็นเส้นยกและเส้นข่ม เวลำ
จะสอดเส้นพุ่งจึงใช้ไม้แบนๆ  สอดเพื่อเปิดเส้นยืน  ปัจจุบันยังพบกำรทอลักษณะนี้  ในชนกลุ่มน้อย  เนื่องจำก 
ปัจจุบันมีกำรทอผ้ำท่ีขนำดหน้ำผ้ำกว้ำงมำกขึ้น  จึงต้องมีกำรจัดเรียงเส้นด้ำยท่ีมีควำมยำวและมีปริมำณมำกให้
เป็นระเบียบให้สำมำรถทอสำนเส้นด้ำยให้ขัดกันได้รวดเร็วขึ้น  เครื่องมือพื้นฐำนท่ีใช้ในกำรทอผ้ำ  ได้แก่  กี่ 
หรือหูก  ใช้ฟืมกระทบให้เนื้อผ้ำแน่น  ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกี่แบบต่ำงๆ  เช่น  กี่กระตุก  จนถึงเครื่องทอผ้ำ 
 
ก่ีทอผ้า 
 คนไทยพื้นบ้ำนในภำคกลำง  ภำคเหนือ  และภำคอีสำน  เรียกว่ำ  กี่ หรือหูก  ภำคอีสำนบำงกลุ่ม 
เรียกโฮงหูก  ในภำคใต้เรียกว่ำ  เก  เป็นเครื่องมือส ำหรับทอเส้นด้ำยให้เป็นผืนโดยกำรสอดขัดกันของเส้นแนว
ต้ังและแนวนอน 
 
ชนิดของก่ีทอผ้า 
 ช่ำงทอผ้ำพื้นบ้ำนในประเทศไทย  นิยมใช้กี่ท่ีปรับปรุงให้ทอผ้ำได้ง่ำย  และสะดวกขึ้น  กี่ท่ีใช้กันอยู่
จึงมีโครงไม้ท่ีแข็งแรง  มีท่ีนั่งห้อยเท้ำเป็นส่วนใหญ่  กี่ทอผ้ำท่ีพบ  แบ่งได้เป็น 
 1.กี่พื้นบ้ำน  หรือ  กี่กระทบ  มีส่วนประกอบส ำคัญ  คือ  มีโครงสร้ำงกี่  และ  ฟืมส ำหรับกระทบ
บำงแห่งใช้กี่แบบพื้นบ้ำนโบรำณท่ีมีโครงไม้ขนำดเล็ก  จึงเรียกว่ำ  "ฟืมเล็ก" 
 2.กี่กระตุก  เป็นกี่ทอผ้ำท่ีพัฒนำมำจำกกี่พื้นบ้ำน  โดย  พุ่งสอดด้ำยเส้นพุ่ง(เส้นแนวนอน)  ด้วยกำร
กระตุกสำยบังคับให้ส่งกระสวยวิ่งไปแล้วกลับมำสลับกับกำรกระทบฟืม  แทนกำรพุ่งกระสวยด้วยมือ  จึงท ำให้
ทอผ้ำได้รวดเร็วขึ้น 
 3.กี่เอว  เป็นกี่ทอผ้ำท่ียังพบในหมู่ชนกลุ่มน้อย  ใช้วิธียึดปลำยด้ำยเส้นยืนด้ำนหนึ่งด้วยเสำหรือหลัก
ปลำยอีกด้ำนหนึ่งพันรอบเอวและใช้แผ่นหลังผู้ทอดึงด้ำยเส้นยืน จึงเรียกกี่แบบนี้ว่ำ กี่เอว 
 กี่พื้นบ้ำน  เป็นกี่ท่ีกลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่นิยมใช้  เนื่องจำกสำมำรถสร้ำงลวดลำยได้หลำกหลำย  
ส่วนกี่กระตุกมีจ ำนวนน้อย  ส่วนใหญ่ใช้ทอผ้ำ  4  ตะกอ  ส่วนกี่เอว  ไม่มีอยู่ในพื้นท่ี 
 
โครงสร้างและส่วนประกอบที่ส าคัญ 
 ลักษณะกี่ทอผ้ำพื้นบ้ำนในประเทศไทย  ส่วนใหญ่แบบนั่งห้อยขำ  ใช้ฟืมส ำหรับกระทบ  ท ำด้วยไม้ 
ปัจจุบันมีท ำด้วยวัสดุอื่น  เช่น  โลหะ  อโลหะ  เป็นโครงส่ีเหล่ียม  มีส่ีเสำ  มีคำนเป็นโครงยึด  ซึ่งเป็น
ลักษณะร่วมคล้ำยกับเครื่องมือท่ีใช้ทอผ้ำของคนท่ัวโลก  ได้แก่ 
 
 1. ไม้ก ำพั่น (ไม้ก ำพั้น ไม้ค ำพั่น ไม้ค้ ำพั้น หรือ ไมพ้ั้น ก็เรียก) ค ำว่ำ ก ำพั้น อำจเพี้ยนมำจำก ก ำพัน 
คือ  กำรก ำไม้นี้แล้วพันผืนผ้ำเข้ำไปเป็นไม้กลมใหญ่ใช้ม้วนเก็บผ้ำท่ีทอแล้ว  และยังไม่ได้ตัดออกจำกฟืม  โดย
เก็บไว้ด้ำนท่ีคนทอผ้ำนั่ง  ท ำด้วยไม้เนื้อแข็ง ด้ำนหนึ่งเจำะรูส ำหรับสอดกับหลักให้ยึดติดกับกี่ทอผ้ำ  โดยแกน
ม้วนผ้ำมีขนำดควำมยำวเท่ำกับกี่หรือเท่ำกับควำมกว้ำงของหน้ำผ้ำ  บำงคนเรียกง่ำยๆ  ว่ำ “ไม้ม้วนผ้ำ” 
 2. ฟืม  หรือ  ฟันหวี  ใช้กระทบเส้นพุ่งท่ีสอดขัดกับเส้นยืนให้เรียงกันสนิท  ท ำด้วยไม้  หรือ  เหล็ก
เป็นซี่ถี่ๆ  คล้ำยหวีอยู่ในกรอบไม้  หรือกรอบโลหะ  เป็นอุปกรณ์ส ำคัญท่ีท ำให้เส้นด้ำยยืนสอดเข้ำตำมซี่ฟืม  
ไม่พันกนั  ในกำรเตรียมทอผ้ำ  ฟืมจะถูกสอดด้วยด้ำยเส้นยืนต้ังแต่แรกก่อนจะทอ  เรียกว่ำ  สอดรูฟืม  หรือ



สอดฟันหวี  หรือสอดฟันฟืม  เป็นกำรขึ้นเส้นยืนเตรียมทอผ้ำ  หรือเตรียมเครือ  ฟืมมีขนำดควำมกว้ำงและ
ควำมถ่ีของซี่ฟันหวีหรือช่องฟันหวีต่ำงๆ กนั  จึงเป็นส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดควำมกว้ำงของหน้ำผ้ำ  และเป็น
ส่วนส ำคัญท่ีก ำหนดเนื้อผ้ำ  ฟืมท่ีมีควำมถ่ีของช่องฟันหวีมำก  เนื้อผ้ำท่ีทอได้จะมีควำมแน่น  ส่วนท่ีมีช่องฟัน
หวีกว้ำง(ซี่ฟันห่ำง)  เนื้อผ้ำท่ีทอจะมีลักษณะเนื้อผ้ำห่ำงและบำงกว่ำ  ขนำดของช่องฟันหวี  เป็นส่วนส ำคัญใน
กำรก ำหนดโครงสร้ำง  และคุณภำพผ้ำโดยใช้ก ำหนดขนำดและจ ำนวนของด้ำยเส้นยืน 
 ส่วนใหญ่  กลุ่มทอผ้ำต ำบลกุดแห่  ใช้ฟืม  45 
 3. ตะกอ  หรือเขำหูก  และไม้เหยียบ  เป็นส่วนประกอบของกี่ทอผ้ำ  ใช้ส ำหรับแยกด้ำยเส้นยืนให้
ขึ้นลงสลับกัน  ตะกอส่วนใหญ่จะใช้เส้นเชือกท ำเป็นห่วงคล้องเส้นยืนกับไม้สอดซึ่งเป็นโครงยึด  ๒  อันแล้วผูก
โยงกับโครงกี่  และไม้เหยียบหูกตำมล ำดับ  เพื่อจัดกลุ่มด้ำยเส้นยืน  และเปิดช่องด้ำยเส้นยืนส ำหรับใส่ด้ำยพุ่ง 
ส่วนไม้เหยียบ  หรือไม้ตีนย่ ำ  ใช้ส ำหรับเหยียบให้ตะกอหรือเขำยกขึ้น  เป็นช้ันแยกจำกกัน  อำจท ำจำกไม้ไผ่ 
หรือไม้จริง  ผูกติดกับด้ำนล่ำงของตะกอ  ผ้ำทอลำยขัดส่วนใหญ่มี  ๒  ตะกอ  หรือ  ๒  เขำ  กำรเพิ่มจ ำนวน
เขำหรือตะกอ  สำมำรถเพิ่มลวดลำยของเนื้อผ้ำ  เป็นผ้ำ  ๓  ตะกอ  เช่น  ลำยก้ำงปลำ  ผ้ำ ๔ ตะกอ  เช่น  
ลำยดอกพิกุล  ลำยลูกแก้ว  เป็นต้น  หำกต้องกำรทอผ้ำเป็นลวดลำยท่ีงดงำม  จะต้องใช้ตะกอและคำนเหยียบ
จ ำนวนหลำยอัน  เรียกว่ำ  หลำยตะกอ  หรือ  หลำยเขำ(หูก)  ตะกอท่ีพบมีท้ังชนิดตะกอเชือก และ ตะกอลวด 
 4. กระสวย  บำงท้องถิ่นของทำงภำคเหนือ  เรียก  เฮือ  ส่วนภำคใต้  เรียก  ตรน  กระสวย  เป็น
อุปกรณ์ส ำหรับบรรจุหลอดด้ำยพุ่งหรือหลอดด้ำยพุ่งพิเศษในกำรทอผ้ำ  มีหน้ำท่ี  ส่งด้ำยพุ่งเข้ำไปในด้ำยเส้น
ยืนท่ีขึงอยู่บนกี่ทอผ้ำ  ท ำด้วยไม้  ปัจจุบันมีท ำด้วยพลำสติก  ลักษณะหัวท้ำยเรียว  ตรงกลำงป่องออก  มีร่อง
ส ำหรับใส่หลอดด้ำย  ปลำยสองด้ำนมน  ใช้พุ่งไปมำระหว่ำงกำรยกด้ำยเส้นยืนขึ้นลง  ในประเทศไทยส่วนใหญ่
พบกระสวยสองแบบ  คือ  แบบด้ังเดิม  มีลักษณะเรียวยำว  ปลำยงอน  คล้ำยเรือ  เป็นกระสวยของกี่พื้นบ้ำน
ท่ีใช้มือพุ่งกระสวย  และกระสวยกี่กระตุกท่ีมีลักษณะป้อม  ขนำดเล็กและส้ันกว่ำ  ปลำยมนส้ันคล้ำยดินสอท้ัง
สองด้ำน  มักพบในกำรทอด้วยกี่กระตุกเพรำะสำมำรถสอดไว้ในรำงกระสวย  เพื่อกระตุกชักกระสวยไปมำได้  
สะดวกในระหว่ำงเหยียบคำนเหยียบยกด้ำยเส้นยืน  นอกจำกนี้  ยังสำมำรถแบ่งออกได้เป็นกระสวยแบบรำง
เด่ียว  คือ  มีหลอดส ำหรับใส่ด้ำยเพียงอันเดียว  กับกระสวยรำงคู่  คือ  มีหลอดส ำหรับใส่ด้ำยสองหลอด  ใน
กำรทอผ้ำท่ีไม่มีลวดลำยมำก  อำจมีกระสวยใช้เพียงหนึ่งหรือสองอนั  แต่กำรทอผ้ำท่ีต้องกำรสีสัน  และ
ลวดลำยแปลกๆ  จะต้องมีกระสวยจ ำนวนมำก 
 5. ผัง  เป็นเครื่องมือท ำด้วยไม้  หรือไม้ไผ่เหลำให้เล็ก  ท่ีใช้ส ำหรับขึงผ้ำให้หน้ำผ้ำตึงพอดีกับฟืมใน
ขณะท่ีทอ  ไม่ให้ริมผ้ำหดเข้ำหำกันเพื่อสะดวกในกำรทอผ้ำ  ช่วยท ำให้เส้นด้ำยตรง  ลวดลำยไม่คดไปมำ  ด้ำน
หัวและด้ำนท้ำยของผังจะผูกเข็มไว้เพื่อใช้สอดริมผ้ำท้ังสองข้ำง 
 6. ระวิง  หรือ  กงกว้ำง  บำงท้องถิ่นทำงภำคเหนือเรียก  “โก๋งกว้ำง”  เป็นเครื่องมือส ำหรับกรอ
เก็บด้ำยท่ีปั่นแล้วมำรวมกันส ำหรับตรวจควำมเรียบร้อยและเก็บส่วนท่ีเป็นปมหรือขุยด้ำยออกให้เรียบร้อย  
ก่อนกวักเข้ำอักเพื่อให้เส้นด้ำยเรียงกันเป็นระเบียบ  ก่อนน ำไปท ำกำรย้อมสี  ส่วนใหญ่ท ำด้วยไม้ไผ่ลักษณะ
เป็นซี่ผูกไขว้กันเป็นกำกบำท  อำจใช้ไม้สำมซีกเป็นหกมุม  หรือไม้ส่ีซีกเป็นแปดมุม  ตรงกลำงใช้ไม้ไผ่ยึดไว้และ
ยึดท้ังสองข้ำงให้อยู่ห่ำงกันตำมขนำดท่ีต้องกำร  จำกนั้นใช้เชือกขึงเพื่อให้กงคงรูปอยู่ได้  ในกำรใช้งำนจะต้องมี
ฐำนท ำด้วยไม้เป็นขำสองข้ำง  มีเดือยยื่นขึ้นมำเพื่อรับกับแกนของระวงิซึง่จะหมุนอยู่บนฐำนนัน้ 
 7. หลอดด้ำย  หรือ  หลอดไหม  เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับม้วนเส้นด้ำย  โดยเสียบไว้กับเหล็กไนเพื่อ
ท ำกำรกรอด้ำยพันเข้ำหลอดจนได้ปริมำณตำมต้องกำร  หลอดใหญ่มักน ำไปท ำด้ำยเส้นยืน  หลอดเล็กใช้
ส ำหรับใส่ในกระสวยเป็นด้ำยเส้นพุ่ง 
 



 
 
ความรู้เร่ืองการเลือกใช้เส้นไหมให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ 
 โดยท่ัวไปในกำรทอผ้ำ  กำรเลือกใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งท่ีมีขนำดและลักษณะต่ำงๆ  ท ำให้เกิดผ้ำ
รูปแบบต่ำงๆ  ได้  เมื่อผนวกกับเทคนิคกำรทอท่ีต่ำงกัน เช่นทอลำยขัดธรรมดำ ทอลำยขัดแบบสำนตะกร้ำ 
หรือเทคนิคอื่นๆ ก็จะได้ผืนผ้ำท่ีมีลักษณะต่ำงกันอกีด้วย 
 ในขณะทอผ้ำ  เส้นยืนซึ่งเป็นโครงสร้ำงหลักของผืนผ้ำจะถูกยกขึ้น  กดลง(ข่มลง)  จึงต้องเสียดสีกับ
ฟันหวีและต้องทนกับแรงกระทบตลอดเวลำ ดังนั้น เส้นด้ำยท่ีเหมำะสมเป็นเส้นยืน นอกจำกควรมีควำมเหนียว 
แข็งแรง ทนทำนไม่ขำดง่ำย เรียบหรือ มีปุ่มปมน้อยท่ีสุดและไม่เป็นขนแล้ว ควรมีขนำดท่ีเหมำะสมกับช่องฟัน 
หวี กำรใช้เส้นยืนขนำดใหญ่ท ำให้กำรกระทบท ำได้ยำก และเส้นด้ำยจะถูกฟันหวีเสียดสีทุกครั้งท่ีมีกำรกระทบ 
ท ำให้ขำดหรือเป็นขนได้ง่ำย เกิดเป็นรอยต ำหนิบนผืนผ้ำ ส่วนกำรใช้เส้นด้ำยยืนท่ีมีขนำดเล็กเกินไปมีผลท ำให้ 
โครงสร้ำงเนื้อผ้ำไม่แข็งแรง โดยท่ัวไป กำรทอผ้ำ ๒ ตะกอ ลำยขัดให้ได้ผ้ำมีคุณภำพ มีกำรใช้เส้นด้ำยยืนท่ี 
เหมำะสมกับฟันหวีขนำดต่ำงๆ  
 
ความรู้เร่ืองขั้นตอนการเตรียมเส้นยืนและเสน้พุง่ 
การเตรียมเส้นยืน  เส้นพุ่ง 
 เส้นยืน  หรือ  เครือเส้นยืน หมำยถึง เส้นด้ำยชุดหนึ่งท่ีขึงไว้กับกี่ตำมแนวตั้ง โดยสอดผ่ำนช่องฟืม
และตะกอท่ีโยงไว้กับกี่และไม้เหยียบ ถ้ำเป็นไหม เรียก ไหมยืน หรือ ไหมเส้นยืน หรือ ไหมเครือ 
ในกำรทอผ้ำ ช่ำงทอจะต้องเตรียมเส้นด้ำยยืนเอำไว้ก่อนเสมอ โดยอำจมีควำมยำวหลำยสิบเมตร ด้ำยเส้นยืน 
มีควำมส ำคัญในกำรทอผ้ำไม่น้อยไปกว่ำด้ำยเส้นพุ่ง เมื่อเตรียมแล้ว จะไม่สำมำรถเปล่ียนด้ำยเส้นยืน จนกว่ำจะ 
ทอไปตลอดผืน 
 
การเตรียมเส้นยืน  ขั้นตอนกำรเตรียมเส้นยืน 
 1. คัดเลือกเส้นด้ำยหรือเส้นไหมท่ีค่อนข้ำงเรียบ เส้นแข็งแรง เหนียว ขนำดเหมำะสม น ำมำฟอกท ำ
ควำมสะอำดและย้อมสี หรือ ลอกกำวและย้อมสีเส้นไหม 
 2. ลงแป้งและกรอเข้ำหลอด   
  ก่อนจะทอผ้ำ ช่ำงทอจะน ำเส้นด้ำยกรอเข้ำหลอด โดยลงแป้งเส้นด้ำยหรือเส้นไหมก่อนกรอ ดังนี้ 
น ำเส้นด้ำยหรือเส้นไหมท่ีย้อมสีและผ่ึงจนแห้งสนิทแล้ว น ำมำชุบน้ ำและลงแป้ง โดยอำจแช่ในน้ ำข้ำว หรือน้ ำ
แป้งกลับไปมำให้เส้นด้ำยหรือเส้นไหมสัมผัสกับน้ ำแป้งหรือน้ ำข้ำวทั่วกัน จำกนั้นน ำขึ้นมำบีบน้ ำออกและบิดให้
แห้ง  กระตุกให้เส้นคล่ีตัวออกและไม่ติดกันจึงน ำไปผ่ึงให้แห้งสนิท เส้นไหมจะมีผิวเรียบ ต่อจำกนั้นเอำเส้นไหม
ไปกรอเข้ำหลอด ระหว่ำงกำรกรอเข้ำหลอดด้ำยเส้นยืนซึง่เป็นหลอดด้ำยขนำดใหญ่ ต้องหมั่นตรวจสอบดูว่ำ 
เส้นด้ำยสม่ ำเสมอดี ไม่มีรอยคอด ท่ีจะท ำให้ด้ำยขำดเร็ว และไม่มีปุ่มปมซึ่งจะเป็นอุปสรรคในกำรทอ ถ้ำมีต้อง 
เอำออกและต่อให้เรียบร้อย 
 
 3. กำรเดินด้ำย หรือ โว้นเครือ 
  เป็นขั้นตอนหลังจำกกรอด้ำยเข้ำหลอดเรียบร้อยแล้ว เป็นกำรจัดวำงเส้นยืนให้เป็นรูปโครงของ
ผืนผ้ำ มีกำรค ำนวณควำมกว้ำงยำวของผืนผ้ำท่ีต้องกำรทอเพื่อสะดวกในกำรสอดฟันหวี โดยใช้เครื่องเดินด้ำย
(ม้ำเดินด้ำย)ซึ่งมีรำวขนำดใหญ่พอดีส ำหรับบรรจุหลอดเส้นด้ำยไหมและแคร่ส ำหรับเดินด้ำย ส่วนใหญ่สำมำรถ



เดินเส้นยืนได้รำว ๒๐๐ หลำ เมื่อเดินด้ำยหรือโว้นเครือได้ควำมยำวตำมต้องกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องปลด
เส้นยืนออกมำจำกแคร่และขมวดให้เป็นลูกโซ่หรือถักเป็นเปีย เพื่อกันมิให้เส้นด้ำยยุ่งพันกันหรือจะใช้วิธีเดิน
ด้ำยโดยไม่ใช้เครื่องก็ได้ 
 4. กำรหวี 
  คือ กำรแผ่เส้นจำกลักษณะท่ีเป็นก ำให้กระจำยออกและเรียบสม่ ำเสมอตำมควำมกว้ำงของฟันหวี
กับเครือเส้นยืน ในกำรหวีเส้นด้ำยจ ำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ปฏิบัติอย่ำงน้อย 2 คน คนหนึ่งม้วนกงพัน อีกคนหวีด้ำย
ให้เรียบร้อยและสม่ ำเสมอกัน 
 5. กำรสอดรูฟืม  หรือสอดฟันหวี  หรือสอดฟันฟืม 
  เป็นกำรสอดเส้นยืนเข้ำช่องฟันหวี  โดยวัดควำมยำว  จำกจุดกึ่งกลำงของฟันหวีไปหำริม ๒ ข้ำง 
จำกนั้นจึงสอดเส้นยืนเข้ำช่องฟันหวีตำมควำมกว้ำงท่ีต้องกำร  แต่ละช่องฟันหวีสอดเส้นยืน ๒ เส้น จนหมด
ด้ำยหรือครบทุกช่อง ช่องริมๆ อำจสอดด้ำย ๔ เส้นเพื่อให้ริมผ้ำแข็งแรง ไม่ม้วน เมื่อเสร็จแล้วให้ผูกเข้ำกับแกน
ของกงพนัม้วนด้ำยและน ำไปขึงบนกี่เพื่อเก็บตะกอต่อไป ควรเลือกฟันหวีท่ีมีขนำดช่องและควำมกว้ำงเท่ำท่ี
ต้องกำร 
 6. กำรน ำด้ำยขึงบนกี่ 
  เมื่อเรำน ำด้ำยท่ีหวีและร้อยฟันหวีเรียบร้อยตำมควำมยำวที่ต้องกำรแล้ว มำขึงบนกี่ท่ีจะใช้ในกำร
ทอผ้ำโดยให้ปลำยด้ำยเส้นยืน(ปลำยเครือ)ด้ำนหนึ่งม้วนเข้ำกับไม้ม้วนด้ำย หรือเครื่องม้วนด้ำยยืนด้ำนหน้ำและ
ปลำยด้ำยอีกด้ำนท่ีติดกับฟืมให้ม้วนเข้ำกับไม้ม้วนผ้ำด้ำนหลัง ควรดึงให้ตึงเสมอกันตลอดแนวหน้ำผ้ำขณะม้วน
ปลำยเส้นด้ำยพันรอบไม้ 
 7. กำรเก็บตะกอ และผูกโยงตะกอ 
  กำรเก็บตะกอ คือ กำรจัดเส้นด้ำยยืนให้สำมำรถถูกยกขึ้นหรือถูกกดลงได้อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้
สอดด้ำยเส้นพุ่งเข้ำไปได้ เป็นกำรเก็บลวดลำยหรือแบบท่ีเรำต้องกำรทอ จะเก็บตะกอได้เมื่อเรำน ำด้ำยท่ีจะทอ
ขึงขึ้นบนกี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  กำรเก็บตะกอ ท ำได้ ๒ วิธี คือ วิธีสืบเส้นยืน โดยต่อด้ำยเส้นยืนใหม่เข้ำกับเส้นยืนเดิมท่ีเก็บตะกอ
(เก็บเขำ) ไว้แล้ว โดยต่อทีละเส้นจนหมด บำงท้องท่ีเรียกว่ำ “สืบหูก” เมื่อต่อเส้นยืนครบแล้วก็สำมำรถทอได้
เลย  อีกวิธี คือสอดฟันหวีใหม่ โดยสอดด้ำยช่องละ ๒ เส้นและเก็บตะกอใหม่ตำมลวดลำยท่ีต้องกำร ในกำรทอ
ผ้ำพื้นบ้ำน มักใช้ตะกอด้ำย โดยเส้นยืนแต่ละเส้นจะถูกคล้องไว้ด้วยห่วงเส้นด้ำยสองอัน อันบนส ำหรับดึงเส้น
ยืนขึ้น อันล่ำงใช้ดึงลงเป็นกำรทอลำยขัดหรือผ้ำพื้นธรรมดำไม่มีลวดลำย ส่วนกำรทอเป็นลวดลำยต่ำงๆ ต้อง
เก็บตะกอตำมลักษณะลำยท่ีต้องกำรและผูกโยงตะกอให้เรียบร้อย โดยตะกอด้ำนบนจะผูกโยงเข้ำกับคำนบน 
ส่วนตะกอด้ำนล่ำงจะผูกโยงเข้ำกับไม้เหยียบ หลังจำกเก็บตะกอแล้วเส้นยืนจะถูกแต่งให้เรียบร้อยบนกี่ส ำหรับ
ทอต่อไป 
 
การเตรียมเส้นพุ่ง 
 เส้นพุ่ง หมำยถึง เส้นด้ำยท่ีพุ่งผ่ำนกระสวยที่บรรจุหลอดด้ำยไว้ ด้ำยในกระสวยจะพุ่งในแนวนอน
จำกซ้ำยไปขวำและจำกขวำมำซ้ำยผ่ำนเส้นยืนท่ียกสลับกันเมื่อเหยียบคำนเหยียบ 
 ไม่ยุ่งยำกเหมือนเส้นยืน ไม่ต้องลงแป้งเนื่องจำกไมต้่องเสียดสีกับฟันหวีมำกเหมือนเส้นยืนกำรเตรียม 
เส้นพุ่ง มีข้ันตอนดังนี้ กรอเส้นด้ำยหรือด้ำยไหมท่ีย้อมสีเรียบร้อยแล้วเข้ำระวิงและอักตำมล ำดับ จำกนั้นกรอ 
จำกอักเข้ำหลอดโดยใช้หลำหรือไนเป็นอุปกรณ์ช่วยในกำรกรอด้ำยเข้ำหลอด  หรือเรียกว่ำป่ันหลอด(ซึ่งจะท ำ
ให้เส้นกลมเรียบมำกขึ้นไปในตัว) หรือ อำจน ำเส้นด้ำยหรือเส้นไหมท่ีย้อมสีแล้วมำควบและตีเกลียวก่อนกรอ



เข้ำหลอด ควรกรอด้ำยเข้ำหลอดพอประมำณ คือไม่เต็มเกินไป จะท ำให้ล ำบำกในกำรเข้ำกระสวย และติดขัด
ได้ในกำรพุ่งสอดด้ำยขณะทอผ้ำ 
 เส้นพุ่งท่ีใช้ควรมีขนำดหรือลักษณะเส้นท่ีเหมำะสมกับขนำดของเส้นยืน ท้ังนี้ขึ้นกับแบบชนิดผ้ำและ 
ลวดลำยผ้ำท่ีต้องกำร  
 
การทอผ้า  
 เมื่อเตรียมเส้นยืน โดยขึงบนกี่ เก็บและผุกโยงตะกอเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนกำรทอผ้ำ ดังนี้ คือ 
 1. เริ่มทอโดยผลักฟืมไปด้ำนหลัง(ออกจำกล ำตัวผู้ทอ) เหยียบไม้เหยียบ (หรือไม้ตีนย่ ำ) เพื่อสับ
ตะกอให้เส้นยืนแยกออกจำกกัน คือ ตะกอจะดึงเส้นยืนชุดหนึ่งขึ้น ตะกออีกชุดหนึ่งจะดึงเส้นยืนอีกชุดลงตำม
แรงเหยียบ  เป็นกำรเปิดช่องให้สอดกระสวยด้ำยเส้นพุ่งผ่ำนไปได้ 
 2. พุ่งกระสวยให้ด้ำนเส้นพุ่งลอดผ่ำนช้ันของด้ำยยืน 
 3. ผ่อนไม้เหยียบ ปล่อยตะกอให้เส้นยืนรวมกันเป็นกลุ่มตำมเดิม แล้วดึงฟืมเข้ำหำตัวผู้ทอ กระทบ
เส้นพุ่งให้ชิดกันแน่นด้ำนหน้ำผ้ำและขัดกับเส้นยืน สำนเป็นผืนผ้ำ 
 4. สลับเท้ำเหยียบไม้เหยียบอีกอันหนึ่ง เป็นกำรสลับตะกอ เส้นยืนจะสลับกันและแยกออกจำกกัน 
เปิดเป็นช่องให้พุ่งเส้นพุ่งผ่ำนไปได้ หลังจำกนั้น  กระทบฟืมหรือต ำฟืมหรือกระตุกฟืมเข้ำหำตัว 
 5. กำรสอดด้ำยเส้นพุ่ง ต้องสอดกลับไปกลับมำอยู่เสมอ เมื่อสอด 1 ครั้งก็ต้องเหยียบไม้เหยียบ 1 
ครั้งและใช้ฟืมกระทบจัดให้เส้นด้ำยชิดกัน เมื่อทอผืนผ้ำได้ควำมยำวระยะหนึ่งท่ีมือยื่นไปไม่ถึง ให้ปลดเส้นด้ำย
ยืนท่ีขึงให้หย่อนก่อน แล้วจึงม้วนผ้ำเข้ำไปในไม้ก ำพั่นหรือไม้ม้วนผ้ำให้ตึง ท ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระท่ังทอ 
เสร็จแล้วจึงเอำม้วนผ้ำท่ีทอได้ออก 


