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ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม   โดยใช้การสังเกต การสอบถามและการสัมภาษณ์ น ามา
วิเคราะหเ์รียบเรียงแบบพรรณณาวิเคราะห์  และมีการใชส้ถิติในการน ามาวิเคราะหข์อ้มลู  ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มทอผา้ยก ศนูยศ์ิลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  มีกระบวนการจดัการความรู  ้7 ขัน้ตอน ดังนี ้ 1. การ
บ่งชี ้ความรูแ้ละก าหนดเป้าหมาย  2.  การสรา้งและแสวงหาความรู ้  3. การจัดการความรู ้ให้เป็น
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The aims of this research are as follows: (1) to study the knowledge and the 

management processes of the brocade weaving group in the Arts and Crafts Center in Ban 
Noen Tammang Nakhonsithammarat Province; and (2) to study the satisfaction of the learners 
in terms of the teaching and learning processes used in this project. This qualitative research 
collected the data from a sample of 12 people, consisting of weaving instructors and those 
involved in knowledge management. Studies and collected information from some document, 
observations, inquires and interviews used for descriptive analysis and statistics. The results 
of the research showed that the brocade weaving group Arts and Crafts Center in Ban Noen 
Tammang has a knowledge management process, with seven steps, as follows: (1) 
knowledge identification and goals; (2) knowledge creation and acquisition; (3) knowledge 
organization; (4) knowledge codification and refinement; (5) knowledge access; (6) 
knowledge sharing; and (8) learning. It was found that working together resulted in the goal of 
restoring the city of Nakhon as a center of the brocade textile industry, and creating careers 
and income for its members. The management process was used to transfer knowledge 
(teaching) and the process of knowledge management in production concurrently, resulting in 
job, human, organizational and community development. As a result of the analysis of the 
satisfaction of learners with the teaching and learning process, it was found that the 
satisfaction results, in terms of skills and attitudes were found at the highest level in both areas 
with an arithmetical mean equal to five. In terms of knowledge transfer (teaching) and learning 
were at a high level and at the highest level. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ผา้ยกเป็นกระบวนการทอลวดลายบนเนือ้ผา้โดยใชก้ารทอเพิ่มเสน้พุ่งพิเศษท าใหเ้กิด

ลวดลายยกนูนขึน้บนผ้าวิธีการทอจะคัดเสน้ยืนขึน้ลงเป็นจังหวะที่แตกต่างกันตามลวดลายที่
ตอ้งการ แลว้ใชเ้สน้พุ่งพิเศษสอดเขา้ไป  หากใชเ้สน้ไหมทอ  จะเรียกว่า ผา้ยกไหม  ถา้ใชไ้หมเงิน
ไหมทองในการทอจะเรียกว่า ผา้ยกทอง  ผา้ยกนครนัน้มีลกัษณะโดดเด่น  และมีชื่อเสียงมาตัง้แต่
สมัยอยุธยาตอนปลาย  ใชเ้สน้ไหมเนือ้ละเอียด แทรกลวดลายดว้ยเสน้ไหมเงินและเสน้ไหมทอง 
ผืนผา้มีการวางโครงสรา้งของลวดลายที่ประกอบไปดว้ยทอ้งผา้และกรวยเชิง  ซึ่งนิยมใชใ้นราช
ส านักส าหรบัพระมหากษัตริยพ์ระราชทานใหก้ับบุคคลส าคัญ  เจา้นายและขา้ราชการชัน้สูงใน
อดีตนุ่งห่มเพื่อแสดงสถานะของบคุคลตามยศถาบรรดาศกัดิ ์ เมื่อถึงช่วงสมยัรชักาลท่ี 4 ถึงรชักาล
ที่ 5 วฒันธรรมการแต่งกายของตะวนัตกไดเ้ขา้มามีอิทธิพล  และมีการปฏิรูปการแต่งกายตามแบบ
อารยประเทศ  ท าใหบ้ทบาทของผา้ยกนครที่เคยใชนุ้่งห่มลดลง 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรชักาลท่ี 9 ไดท้รงเสด็จเยี่ยมราษฎรใน
พืน้ที่บา้นเนินธัมมงั  หมู่ 5 ต าบลแม่เจา้อยู่หวั  อ าเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  พระองค์
ทรงไดเ้ห็นถึงปัญหาความทุกขย์ากของประชาชนในพืน้ที่  ซึ่งมีฐานะยากจน  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลกัคือการท านา  มีผลผลิตและรายไดอ้ยู่ในเกณฑต์ ่า  ท าใหห้วัหนา้ครอบครวัตอ้งออกไป
ท างานต่างถิ่น  พระองคจ์ึงไดท้รงพระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคเ์พื่อสรา้งศาลาศิลปาชีพ  
เพื่อใหเ้ป็นพืน้ที่ส่วนรวมเพื่อปฏิบติังานดา้นหัตถกรรม  เช่น งานทอผา้ งานแปรรูปกระจูด  ใหก้ับ
ราษฎรในพืน้ที่และหมู่บา้นใกลเ้คียง  และในปี พ.ศ. 2550 ทางศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังได้
นอ้มน าพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง ที่ใหม้ีการฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครขึน้มา  โดยมีผืนผา้ตน้แบบซึ่งอยู่ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการจดัการความรูโ้ดยวิธีการถอดองคค์วามรู้
และถ่ายทอดใหก้ับชาวบา้นจนสามารถทอผา้ยกเมืองนครไดส้  าเร็จ  จนสามารถด าเนินงานไปได้
ดว้ยดีประสบผลส าเร็จทัง้ในดา้นการอนุรกัษ์พัฒนาผา้ยกเมืองนครและดา้นการสรา้งอาชีพและ
รายไดท้ี่มั่นคงใหแ้ก่ชาวบา้น 

ผา้ยกเมืองนคร  เป็นส่วนหนึ่งที่ส  าคัญของพัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายส าหรบัการ
แสดงโขนมูลนิ ธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ หรือโขนพระราชทาน  ซึ่ งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9 ทรงตั้งพระราชหฤทัยฟ้ืนฟูการแสดงโขน  ไม่ใช่แค่การฟ้ืนฟู
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นาฏศิลป์ไทย  แต่เป็นการฟ้ืนฟูงานฝีมือหัตถศิลป์ไทยหลายสาขา  โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ
จากช่างฝีมือผูช้  านาญที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  เพื่อใหศิ้ลปะการแสดงโขนชัน้สงูนีม้ีความ
ถกูตอ้งครบถว้นงดงามตามแบบแผน  ซึ่งองคป์ระกอบที่ส  าคญัในการจดัแสดงโขนพระราชทานนัน้
มี 7 องคป์ระกอบ คือ บทประพันธ์และผูก้  ากับการแสดง  การคัดเลือกนักแสดง  การจัดท าฉาก  
ระบบแสงและเสียง  เครื่องแต่งกาย  ดนตรี  การประชาสมัพันธ์  เครื่องแต่งกายโขนประกอบดว้ย 
5 ส่วน ไดแ้ก่ พัสตราภรณ์  ศิราภรณ์  ถนิมพิมพาภรณ์  หัวโขน  และแต่งหน้าโขน  ผา้นุ่งของตัว
ละครโขน  เป็นส่วนหนึ่งในพัสตราภรณ์  แต่เดิมนั้นได้สั่งทอผา้ยกจากแหล่งผลิตจากเมืองสุรตั  
ประเทศอินเดีย  ซึ่งเป็นแหล่งทอผา้ยกที่ส  าคญัมาตัง้แต่อยุธยา  โดยจะก าหนดความตอ้งการขนาด
ของผา้ความกวา้งยาวใหม้ีขนาดใกลเ้คียงผา้โบราณมากที่สดุ  จนกระทั่งมีการฟ้ืนฟูภมูิปัญญาการ
ทอผา้ยกทองโบราณของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ใหช้าวบา้นไดร้บัการฝึกหดัและทอขึน้อีกครัง้  ท า
ใหใ้นปีพ.ศ.2557 ในการจดัแสดงโขนมลูนิธิส่งเสริมศนูยศิ์ลปาชีพฯในชุด“นางลอย”ไดม้ีการน าผา้
ยกเมืองนครของศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมังมาใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายของตัวละครโขน 
จ านวน  43  ผืน(น า้ใจดี นครนิทร,์ 2557) 

ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัและผูท้ี่เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายมีบทบาทส าคญัในการเริ่มฟ้ืนฟู
ผา้ยกนคร  โดยสามารถด าเนินงานไปไดด้ว้ยดีและประสบผลส าเร็จทัง้ในดา้นการฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ผา้
ยกนครจนมีคุณภาพความงดงามเป็นที่ยอมรบั  และดา้นการสรา้งอาชีพและรายไดท้ี่มั่นคงใหก้ับ
ชาวบา้น  โดยการด าเนินงานนัน้ตอ้งอาศัยการจัดการความรูท้ี่ไดแ้บ่งความรูอ้อกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ คือ 1. ความรูช้ัดแจง้ ซึ่งเป็นความรูท้ี่อยู่ในต ารา เอกสารวิชาการหรือหลักฐานอ่ืน ๆ ทาง
ประวัติศาสตร์  2. ความรู้ซ่อนเร้น  เป็นความรู้ที่ ฝังอยู่ในตัวบุคคล เป็นความรู้ที่ เกิดจาก
ประสบการณ ์ มีความเฉพาะตวั ยากที่จะน าความรูน้ัน้ออกมาใชห้รือจดัการไดน้อกจากตวับุคคล
จะยินยอม  การจัดการความรูน้ั้น  วิจารณ์ พานิช (2549)ได้กล่าวว่า การจัดการความรู ้ คือ  
เครื่องมือเพื่อไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่  เป้าหมายการพัฒนางาน  การ
พฒันาคน  การพฒันาองคก์รและชมุชน  

ผา้ยกนครในรูปแบบโบราณนัน้  ปัจจุบนัมีเพียงผืนผา้ที่หลงเหลืออยู่ในพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาตินครศรีธรรมราช  และหลักฐานว่าผ้ายกนครเคยได้ถูกน าไปใชใ้นราชส านัก  ทั้งนีท้าง
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ไดใ้ห้ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นผา้ทอ  มาศึกษาความรูซ้ึ่งประกอบไปดว้ย
รูปแบบของผา้และกระบวนลายจากผืนผา้จริง  จนไดรู้ปแบบขัน้ตอนวิธีการที่จะสามารถทอผา้ผืน
ใหม่ใหม้ีลกัษณะเหมือนตน้แบบที่สุด  น ามาถ่ายทอดและฝึกใหก้บัชาวบา้นซึ่งไม่มีพืน้ฐานในการ
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ทอผา้มาก่อนจนสามารถทอผา้ไดง้ดงามและส่งต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น  โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการทอ
ผา้ของทางมลูนิธิสง่เสรมิศิลปาชีพ ฯ คอยดแูลและใหค้ าปรกึษาในทกุกระบวนการ 

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผา้ยก ศูนย์
ศิลปาชีพบา้นเนินธัมมงั เป็นจุดเริ่มตน้ที่ดีในการที่จะอนุรกัษ์ผา้ยกนคร โดยมีการศึกษาขอ้มลูจาก
หลายๆฝ่ายหลายๆดา้นมาใชเ้ป็นพื ้นฐานเพื่อน าไปสู่ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑผ์า้ยกของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังไดม้ีความโดดเด่นและสรา้งชื่อเสียงรายไดแ้ก่
ชาวบา้นและชุมชน ซึ่งในอนาคตจะเป็นประโยชนใ์นการใชเ้ป็นตน้แบบส าหรบัการน าไปใชอ้นรุกัษ ์ 
และจดัการทรพัยากรทางศิลปวฒันธรรมในอนาคตได ้ สิ่งจ าเป็นที่เราควรจะศกึษาเรียนรู ้ เป็นการ
พฒันาศกัยภาพของภูมิปัญญาที่มีอยู่  มาสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิต  เพื่อการด ารงอยู่ของวฒันธรรม
ควบคู่กบัการพฒันาเป็นอาชีพและรายได ้อีกทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังใหเ้ห็นคณุค่าและส านึกรกับา้น
เกิดของตน 

จุดประสงคข์องการศึกษา 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
เนินธัมมงั 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการ 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
ท าใหท้ราบถึงกระบวนการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผา้ยก ที่สามารถฟ้ืนฟู ปรบัปรุงและ

พฒันาผา้ยกนครไดส้  าเร็จ  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปใชใ้นการอนุรกัษ์
และจดัการทรพัยากรทางศิลปวฒันธรรมในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ช่างทอผา้  ผูถ้่ายทอดการทอผา้  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการจดัการความรูข้องกลุ่มทอ
ผ้า  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  หมู่  5  ต าบลแม่ เจ้าอยู่หัว  อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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กลุ่มตัวอย่าง 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร จ านวน

ทัง้หมด 12 คน  ดงันี ้ ช่างทอผา้ยกเมืองนคร 7 คน  ผูถ้่ายทอดการทอผา้ 2 คน  ผูด้แูลศนูยศิ์ลปา
ชีพบ้านเนินธัมมัง 2 คน และผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ 1 คน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผ้ายก  หมายถึง  ผ้าที่ทอด้วยเทคนิคการยก  ซึ่งเป็นกระบวนการทอลวดลายบน

เนือ้ผา้  โดยใชก้ารทอเพิ่มเสน้พุ่งพิเศษเกิดเป็นลวดลายยกนูนขึน้บนเนือ้ผา้  วิธีการทอจะคดัเสน้
ยืนขึน้ลงเป็นจังหวะที่แตกต่างกันตามลวดลายที่ตอ้งการแลว้ใชเ้สน้พุ่งพิเศษสอดเขา้ไป  หากใช้
เสน้ไหมทอเรียก ยกไหม  ถา้ใชเ้สน้เงินหรือทองทอเรียกว่าผา้ยกเงินและผา้ยกทอง 

2. ผ้ายกเมืองนคร  หมายถึง  ผ้าทอพื ้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ทอด้วย
เทคนิคการยก  โดยเพิ่มเสน้พุ่งพิเศษท าใหเ้กิดเป็นลวดลายนูนบนผืนผา้  ประกอบดว้ยสว่นทอ้งผา้ 
สว่นช่อแทงทอ้ง  สว่นขอบผา้(สงัเวียน) และสว่นเชิงผา้(กรวยเชิง)  

2.1 ส่วนทอ้งผา้ หมายถึง  ส่วนที่อยู่ตรงกลางของผืนผา้  เป็นส่วนที่มีเนือ้ที่มากที่สุด
ของผา้  ลายทอ้งผา้ที่นิยมทอคือ กลุ่มลายพันธุ์ไม ้ กลุ่มลายสตัว ์ กลุ่มลายเรขาคณิต  กลุ่มลาย
เบ็ดเตล็ด 

2.2 สว่นช่อแทงทอ้ง หมายถึง ส่วนที่ลอ้มรอบส่วนของทอ้งผา้  เป็นลายทรงพุ่มคลา้ย
ดอกบวัเรียงกนั  โดยปลายแหลมของลายจะพุ่มเขา้หาลายทอ้งผา้ทกุดา้น 

2.3 สว่นขอบผา้(สงัเวียน) หมายถึง สว่นที่เป็นแถบยาว อยู่ติดกบัขอบผา้ดา้นบนและ
ลา่งตลอดผืนจากชายผา้ดา้นหนึ่งจรดชายผา้อีกดา้นหนึ่ง 

2.4 ส่วนเชิงผา้(กรวยเชิง) หมายถึง ส่วนล่างของผา้ หรือริมผา้ ซึ่งจะตัง้ฉากกับส่วน
ขอบผ้า(สังเวียน) ประกอบไปด้วยลายกรวยเชิงซึ่งเกิดจากการประกอบลายประจ ายามก้ามป ู 
ประจ ายามเกลียวใบเทศ ลายเครือเถา  ซึ่งลายกรวยเชิงจะมี 1-3 ชัน้ 

3. ผา้ยกเนินธัมมัง  หมายถึง  ผา้ยกเมืองนครที่ผลิตจากศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

4. การจัดการความรู ้ หมายถึง  กระบวนการร่วมมือในการจัดการเพื่ออนุรกัษ์และสืบ
สานภมูิปัญญาการทอผา้ยกเมืองนครของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช   

ซึ่งกระบวนการดงักลา่วมีรายละเอียดของการจดัการความรู ้2 อย่าง ดงันี ้
1. การจดัการความรูด้า้นกระบวนการถ่ายทอดความรู ้(สอน) 
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2. การจดัการความรูด้า้นกระบวนการผลิต 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

การศึกษาการจัดการความรูก้ลุ่มทอผ้ายก  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้

1. การจดัการความรู ้
1.1 ความหมายของการจดัการความรู ้
1.2 กระบวนการจดัการความรู ้
1.3 เครื่องมือการจดัการความรู ้
1.4 โมเดลการจดัการความรู ้

2. มลูนิธิสง่เสรมิศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
3. ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
4. จงัหวดันครศรีธรรมราช 
5. ผา้ยก 

5.1 ผา้ยกในภาคใต ้
5.2 ประวติัความเป็นมาของผา้ยกเมืองนคร 
5.3 ลกัษณะของผา้ยกเมืองนคร 
5.4 ลกัษณะการใชผ้า้ยกเมืองนคร 
5.5 วตัถดิุบการทอผา้ยก 

5.6 กระบวนการทอผา้ยก 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. การจัดการความรู้ 
1.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู ้(Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคค์วามรูท้ี่
มีอยู่ในองคก์รซึ่งอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสาร  มาพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการใหเ้ป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โดยที่ความรูม้ี 2 ประเภท คือ 1) ความรูฝั้งอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้
ที่ไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรคข์องแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรูท้ี่
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สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก เช่น ทักษะในการท างาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 2) ความรูช้ัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ี่สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทกึเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ  

วิจารณ ์พานิช (2549) กล่าวถึงความหมายของการจดัการความรูไ้วว้่า  คือเครื่องมือ
เพื่อการบรรลเุป้าหมายอย่างนอ้ย 4 ประการพรอ้ม ๆกนั  ไดแ้ก่ 1.บรรลเุปา้หมายของงาน  2.บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคน 3.บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู ้ 4.บรรลุ
ความเป็นชมุชนหมู่คณะ ความเอือ้อาทรระหว่างกนัในที่ท างาน 

จากนิยามขา้งต้นสรุปไดว้่า การจัดการความรู ้ คือ การรวบรวมและจัดระบบองค์
ความรูท้ี่มีอยู่ในองค์กร  ทั้งความรูแ้บบฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  และความรูช้ัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge)  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเขา้ถึงความรูใ้นรูปแบบเดียวกัน  เพื่อการบรรลุ
เปา้หมายในการพฒันาคน พฒันางาน พฒันาองคก์ร และพฒันาชมุชนต่อไป 

1.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
ตามแนวส านักงานก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) กระบวนการ

จดัการความรู ้มี 7 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ 
1.การบ่งชีค้วามรู ้ คือการก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจคืออะไร  จ าเป็นตอ้งใช้

ความรูอ้ะไรบา้ง 
2.การสรา้งและแสวงหาความรู ้ เช่นการสรา้งความรูใ้หม่  รกัษาความรูเ้ก่า 
3.การจัดการความรูใ้ห้เป็นระบบ  เป็นการวางโครงสรา้งความรู ้ วิเคราะห์แยก

ประเด็นความรูท้ี่มีใหง้่ายต่อการเขา้ถึงและเขา้ใจ 
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ เป็นการปรบัปรุงและตรวจสอบทัง้รูปแบบและ

เนือ้หาใหม้ีความเป็นมาตรฐานและถกูตอ้ง 
5.การเขา้ถึงความรู ้ เผยแพรแ่ละท าใหค้วามรูน้ัน้เขา้ถึงไดง้่ายสะดวก 
6.การแบ่งบนัและแลกเปลี่ยนความรู ้ ท าไดห้ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการ

ท างานเป็นแบบพี่เลีย้ง  การท าชมุชนแห่งการเรียนรู ้ หรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นตน้ 
7.การเรียนรู ้ ใช้ความรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ  เป็นวงจรของความรูท้ี่สรา้ง

ประสบการณใ์หม่และพฒันาการเรียนรู ้
กระบวนการเรียนรูท้ัง้ 7 ขัน้ตอนจะตอ้งเป็นกระบวนการที่หมนุเวียนและตอ้งเกิดขึน้

อย่างต่อเนื่องโดยคนในองคก์รตอ้งรูว้่าจะท าอะไร   ท าแลว้ไดป้ระโยชนอ์ะไร  และประเมินว่าไดท้ า



 8 
 
ตามเปา้หมายหรือไม่ และที่ส  าคญัคือ คนจะตอ้ง อยากท าและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจะตอ้งมี
แรงจงูใจใหอ้ยากท า 

และการที่จะท าใหก้ระบวนการจดัการความรูท้ัง้ 7 ขัน้ตอน เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง และ
ยั่ งยืน   จ าเป็นต้องมี กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
Process) เพื่อผลกัดนั และช่วยส่งเสริมปรบัเปลี่ยน ให ้“คน” อยาก “ท า” รวมทัง้จดัสรรทรพัยากร
ที่จ  าเป็น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดลอ้มต่าง ๆ ในองคก์รใหเ้อือ้ต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ้ย่างทั่วถึง  

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management Process)   
เป็นแนวคิดที่ตอ้งการจดัการความรูภ้ายในองคก์ร ไดมุ้่งเนน้ถึงปัจจยัแวดลอ้มภายในองคก์ร  ที่จะ
มีผลกระทบต่อการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น  กิจกรรมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจากผูบ้ริหาร, โครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์รหรือทีมที่รบัผิดชอบ, มีระบบติดตามและ
ประเมินผล, มีการก าหนดปัจจยัแห่งความส าเรจ็ชดัเจน 

2. การสื่อสาร  เช่น การสรา้งกิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าถึงเป้าหมายขององค์กร, 
ประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้กบัทกุคน, แต่ละคนจะมีสว่นรว่มไดอ้ย่างไร 

3. กระบวนการและเครื่องมือ  ช่วยใหก้ารคน้หาและเขา้ถึงความรูส้ะดวกขึน้ เพื่อที่จะ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรูเ้ร็วขึน้ โดยการเลือกใช้เครื่องมือ ขึน้อยู่กับชนิดของความรู้/
ทรพัยากร, ลกัษณะการท างาน, วฒันธรรมองคก์ร 

4. การเรียนรู ้ เพื่อสรา้งความเข้าใจถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู ้ โดยการเรียนรูต้อ้งพิจารณาถึงเนือ้หา, กลุม่เปา้หมาย, วิธีการ, การประเมินและปรบัปรุง 

5. การวัดผล เพื่อใหท้ราบว่าการด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายที่ตั้งไวห้รือไม่, มีการ
น าผลของการวดัมาใชใ้นการปรบัปรุงแผนและด าเนินการใหดี้ขึน้, มีการน าผลการวดัมาสื่อสารกบั
บุคลากรเพื่อใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องการจดัการความรู ้และการวดัผลตอ้งพิจารณาว่าจะวดัผลใน
ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือประโยชน์ที่จะได้รับ (Out 
come) 

6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสรา้งแรงจูงใจให้เกิดการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยควรพิจารณาจากความตอ้งการของ
บคุลากร, แรงจงูใจระยะสัน้และระยะยาว, การบรูณาการกบัระบบที่มีอยู่ 
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1.3 เคร่ืองมือการจัดการความรู้ 
เพื่อใหม้ีการน าความรูไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อองคก์ร การจัดการความรูจ้ึง

จ าเป็นตอ้งอาศยัเครื่องมือที่ใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ  
1. เครื่องมือที่ช่วยในการ “เขา้ถึง” ความรู ้ เหมาะส าหรบัความรูช้ัดแจง้  เป็นการ

เขา้ถึงแบบทางเดียว  
2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู ้ เหมาะส าหรบัความรูฝั้งในคน อาศัย

การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลเป็นหลกั  
เครื่องมือที่ นิ ยมใช้กันมากคือ ชุมชนแห่งการเรียน รู้ หรือชุมชน นักปฏิบั ติ 

(Community  of  Practice : CoP) เป็นวิธีการหนึ่งในการจดัการความรูข้ององคก์ร  และจะน าไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ด้วยการสรา้งชุมชนเพื่อท าการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู ้ 
รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ผ่านรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาจจะพบปะกนัจริง  หรือพบปะทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  ซึ่งเป็น
การท าใหเ้กิดการท างานที่ปรึกษาและร่วมมือกัน  หากองคก์รสามารถเชื่อมโยงชุมชนนักปฏิบัติ
หลายๆชุมชนเขา้ดว้ยกนั ก็จะเป็นเครือข่ายการท างานที่มีประสิทธิภาพ สรา้งใหบุ้คลากรมีความรู้
จากหลายๆดา้น และหลากหลายมากขึน้เมื่อไดแ้บ่งปันความรูผ้่านชุมชนนกัปฏิบติั(วีระพจน ์กิมา
คม) 

เครื่องมือ (Tools)  
1. ชมุชนนกัปฏิบติั (Community of practice : CoP)  

เป็นเครือข่ายความสมัพนัธท์ี่ไม่เป็นทางการ  ซึ่งเกิดจากความใกลช้ิด สนใจและ
พงึพอใจบนพืน้ฐานที่ใกลเ้คียงกนั 

2. การศกึษาดงูาน (Study tour)  
วิธีพัฒนาความสามารถพนักงาน มุ่งเนน้ในเรื่องการสอนงานใหก้ับพนักงานให้

สามารถปฏิบติังานไดใ้นระยะเวลาสัน้  โดยใชพ้ี่เลีย้งคอยแนะน าและสอนงาน 
3. การทบทวนหลงัปฏิบติัการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR)  

การอภิปรายเก่ียวกับผลงานที่ผ่านมา เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาจุดเด่นและ
ปรบัปรุงจดุดอ้ย  เรียนรูท้ัง้ความส าเรจ็และลม้เหลว 
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4. เวทีเสวนา (Dialogue)  
เป็นการปรบัฐานความคิด  โดยการฟังจากผูอ่ื้นและจากความหลากหลายทาง

ความคิด  หลงัจากนัน้คือการจดัประชมุเพื่อหาขอ้สรุปไดโ้ดยง่าย และค านึงถึงภาพในองคร์วมเป็น
ที่ตัง้ 

5. ฐานความรูบ้ทเรียนและความส าเร็จ  (Lesson Learned and Best Practices 
Databases) 

ฐานความ รู้เดิมที่ ทางองค์กรได้มี การจัด เก็บองค์ความ รู้ที่ เกิดขึ ้นจาก
ประสบการณ ์ ทัง้ในรูปแบบของการประสบความส าเร็จและความลม้เหลว ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะ
ท าใหพ้นักงานในองค์กรสามารถเรียนรูจ้ากประสบการณ์ที่ผ่านมาแลว้  อีกทั้งฐานความรูน้ีย้ัง
สามารถเป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรูต่้อไปได ้

6. แหลง่ผูรู้ใ้นองคก์ร (Center of Excellence-COE) 
เป็นก าหนดแหล่งผูรู้ใ้นองคก์ร หรือขอ้มูลที่บอกว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผูรู้ ้

ไดท้ี่ไหน อย่างไร 
7. เลา่เรื่อง (Storytelling)  

เรื่องบอกเล่าสามารถท าใหผู้ฟั้งเขา้ไปอยู่ร่วมในความคิด  และร่วมแสดงความ
คิดเห็นกบัเรื่องราวได ้

8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  
การประชมุที่เชิญสมาชิกจากทีมอ่ืนมาแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่ทีม 

9. เวทถีาม – ตอบ (Forum)  
เป็นเวทีที่เราสามารถโดยค าถามเขา้ไป   เพื่อใหผู้รู้ใ้นที่นัน้ตอบค าถาม หรือส่งต่อ

ใหผู้เ้ชี่ยวชาญอ่ืนตอบ 
10. อ่ืนๆ 
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1.4 โมเดลการจัดการความรู้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลการจดัการความรู ้SECI Modal 
 

ที่มา: Nonaka Ikujiro และ Hirotaka (1995) 

โมเดลการจดัการความรู ้โมเดลเซกิ (SECI Model) ถกูเสนอโดย โนนากะ กบั ทาเคอุ
ชิ(Nonaka Ikujiro และ Hirotaka, 1995) คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การผสานความรู้
ระหว่างความ รู้ฝั งลึก  (Tacit Knowledge) กับความ รู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน  4 
กระบวนการ เพื่อยกระดับความรูใ้หสู้งขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้(Socialization) การสกัดความรูอ้อกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู ้
(Combination) และการผนึก ฝังความ รู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ ้าที่
กระบวนการแรก เพื่อพฒันาการจดัการความรูใ้หเ้ป็นงานประจ าที่ยั่งยืน  
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ขัน้ตอนการจดัการความรูข้อง SECI Model  
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Socialization) S : Tacit to Tacit  
กระบวนการที่  1  การส่งต่อความรู้ฝังลึกกับความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) 

ดว้ยกนั เป็นการแบ่งปันประสบการณร์ะหว่างผูรู้ ้เช่น การพดูคยุ การประชมุ ที่มาจากความรู ้การ
เรียนรู ้และประสบการณข์องแต่ละบคุคล แลว้น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มเดียวกนั  

2. การสกดัความรูอ้อกจากตวัคน (Externalization) E : Tacit to Explicit  
กระบวนการที่  2  การส่งต่อความรูฝั้งลึก (Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit knowledge) อาจเป็นการน าเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ์  เป็นการน า
ความรูฝั้งลึกใหส้ื่อสารออกไปภายนอก  ซึ่งความรูฝั้งลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและกลั่นกรอง 
น าไปสู่การแบ่งปันเป็นแนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ หรือเอกสารที่ท าให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้
เรียนรูท้ี่เขา้ใจไดง้่าย  

3. การควบรวมความรู ้(Combination) C : Explicit to Explicit  
กระบวนการที่ 3  การรวมกันของความรูช้ัดแจ้ง (Explicit knowledge) ที่ผ่านการ

จัดระบบ และบูรณาการความรูท้ี่ต่างรูปแบบเขา้ดว้ยกัน เช่น น าความรูไ้ปสรา้งตน้แบบใหม่ ไป
สรา้งสรรค์งานใหม่ ได้ความรูใ้หม่ โดยความรูช้ัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรูภ้ายในหรือ
ภายนอกองคก์ร แลว้น ามารวมกนั และพฒันาท าใหเ้กิดความรูใ้หม่เผยแพรแ่ก่สมาชิกในองคก์ร  

4. การผนึกฝังความรู ้(Internalization) I : Explicit to Tacit  
กระบวนการที่  4  การส่งต่อความรูช้ัดแจ้ง (Explicit knowledge) สู่ความรูฝั้งลึก 

(Tacit knowledge) ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือท า ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูก
เปลี่ยนเป็นความรูฝั้งลกึในระดบับุคคลจะท าใหม้ีประโยชนต่์อองคก์รต่อไป 
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ภาพประกอบ 2 วงจรชีวิตของการพฒันาซอฟตแ์วร ์ดว้ยตวัแบบกน้หอย (Spiral 
Model) 

 
ที่มา: Barry W.Boesm (1988)  

วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแ์วร ์ดว้ยตัวแบบกน้หอย (Spiral Model) หรือ วงจร
ชีวิตแบบก้นหอย (Spiral life cycle model) ของ Barry W.Boesm (1988) คือ การพัฒนา
ซอฟตแ์วรใ์หส้มบูรณ์จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการหลายวงรอบ ทบทวนจนกว่าจะไดซ้อฟตแ์วรท์ี่
สมบูรณ์ ในแต่ละรอบมีรายละเอียดกิจกรรมแตกต่างกนัไป เช่น  ก าหนดแนวคิดการด าเนินการที่
ตอ้งการ ก าหนดการด าเนินการ สรา้งตน้แบบแรก ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม ทบทวนแผน 
พฒันาตน้แบบ และทดสอบใหม่ ออกแบบในรายละเอียด ทดสอบครัง้สดุทา้ย น าไปติดตัง้ และใช้
งาน แลว้ตรวจสอบว่าตอ้งด าเนินการท าซ า้รอบใหม่หรือไม่ ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (Determine objectives) เป็นสิ่งแรกที่ต้องท าทุกรอบ  ซึ่ง
อาศยัขอ้มลูก่อนหนา้นีเ้พื่อประกอบการวางแผน ก าหนดตวัชีว้ดั ระบทุางเลือก  

2. ระบุปัญหา และแกไ้ขความเสี่ยง (Identify and resolve risks) เป็นกิจกรรมที่น า
ทางเลือกมาประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางแกไ้ข  

3. พัฒนาและทดสอบ (Development and test) เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดการความ
เสี่ยงใหห้มดไป ดว้ยการแกปั้ญหาตามที่ไดป้ระเมินไว ้ 



 14 
 

4. วางแผนส าหรบัวงรอบต่อไป (Plan the next iteration) เป็นกิจกรรมที่วางแผน
อนาคตที่จะทดสอบ และประเมินการบรรลวุตัถปุระสงคใ์นแต่ละรอบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 โมเดลปลาท ู
 

ที่มา: ประพนธ ์ผาสขุยืด (2549) 

โมเดลปลาทู (Tuna Model) เปรียบการจดัการความรู ้เหมือนกบัปลาทูหนึ่งตวัที่มี 3 
สว่นสมัพนัธก์นั 

ส่วนหางปลา เรียกว่า KV ย่อมาจาก Knowledge Vision  หมายถึงส่วนที่ เป็น
เปา้หมาย  หรือทิศทางของการจดัการความรู ้ คือจะท า KM ไปเพื่ออะไร 

ส่วนตวัปลา  เรียกว่า KS  ย่อมาจาก Knowledge Sharing  หมายถึงส่วนที่เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เป็นส่วนที่ยากที่สุดในกระบวนการท า KM เพราะต้องเกิดจากปัจจัย  และ
สภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิใหต้วับคุคลพรอ้มที่จะแบ่งบนัและเรียนรูด้ว้ยกนั 

ส่วนหางปลา เรียกว่า KA ย่อมาจาก Knowledge Assets  หมายถึงส่วนที่ เป็น
เนือ้หาความรูท้ี่สกดัไวส้ะสมเป็นคลงัความรู ้
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2. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

ประวัติ 
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโ้ดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไป

ทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศ  ไดท้อดพระเนตรเห็นทั้งทุกขแ์ละสุขของราษฎร ทรง
พบว่าราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นกสิกรตอ้งประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ฝนแลง้ นาล่ม ศัตรูพืช
รบกวน ท าใหก้ารประกอบอาชีพไม่ไดผ้ล อีกทัง้ทรงพบว่าราษฎรไทยมีฝีมือทางหัตถกรรมหลาย
ชนิดซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบติัชาติสืบไป พระองคจ์ึงทรงทุ่มเท
ในการสง่เสรมิงานหตัถกรรมแก่ราษฎร 

วตัถุประสงคส์  าคญัคือเพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรที่ประสบปัญหา
ในการเพาะปลกู หรือว่างจากฤดเูพาะปลกูใหไ้ดม้ีงานท าอยู่กับบา้น ซึ่งจะส่งผลใหร้าษฎรไม่ตอ้ง
ละทิง้ถิ่นฐานของตนเขา้ไปท างานรบัจา้งในเมืองใหญ่ๆ อันก่อใหเ้กิดปัญหาชุมชนแออัดในระยะ
ยาวต่อไป นับว่าเป็นการช่วยรกัษากรรมสิทธิ์ในท่ีดินของราษฎรผูม้ีรายไดน้อ้ยเหล่านีอี้กทางหน่ึง
ดว้ย และส าหรบัชาวไทยภูเขาซึ่งเคยมีอาชีพปลกูฝ่ิน ก็ทรงส่งเสรมิใหห้นัไปประกอบอาชีพการเป็น
ช่างเงินหรือช่างทองซึ่งเป็นงานฝีมือที่ชาวไทยภเูขามีความช านาญอยู่แลว้  

วัตถุประสงคอี์กประการหนึ่ง  คือเพื่อรกัษาและฟ้ืนฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่ง
ก าลงัจะเสื่อมสญูไปตามกาลเวลาใหก้ลบัมาแพร่หลาย เช่น การทอผา้ไหมมดัหมี่ลวดลายโบราณ 
การทอผา้แพรวา การจกัสานย่านลิเภา การท าเครื่องถมเงินและถมทอง การคร  ่า เป็นตน้ เนื่องจาก
หตัถกรรมประเภทนีต้อ้งใชฝี้มือ เวลา และความอดทนมาก จึงหาผูท้ี่สนใจสืบทอดวิชาเหล่านีเ้ป็น
อาชีพไดย้ากยิ่ง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดสอน
หตัถกรรมแทบทุกประเภทแก่บุตรหลานของราษฎรผูย้ากไรข้ึน้ในสวนจิตรลดา และในบริเวณพระ
ต าหนกัทุกภาคเวลาที่พระองคเ์สด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานไปประทบัเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร 
ทรงรบัเด็กยากจนและการศึกษาน้อยผู้ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางการช่างใด  ๆ  เข้ามาเป็น
นักเรียนศิลปาชีพ ทรงเสาะหาครูผูม้ีฝีมือที่ยังหลงเหลืออยู่มาถ่ายทอดผลงานและพระราชทาน
ก าลงัใจแก่สมาชิกศิลปาชีพ หมนุเวียนไปทั่วประเทศเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้โปรดที่จะทรงใชส้อย
ผลิตภณัฑศิ์ลปาชีพทกุชนิดเพื่อเป็นตวัอย่างแก่ราษฎรทั่วไป 

งานของศิลปาชีพเจริญเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว มีสมาชิกศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศ และผลิตภณัฑศิ์ลปาชีพไดแ้พรห่ลายกวา้งขวางเป็นที่นิยม ในหมู่ราษฎรไทยและ
ชาวต่างประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถต้องทรงใช้จ่ายพระราชทรัพย์เพื่อ
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โครงการศิลปาชีพเป็นจ านวนมาก จึงมีผูก้ราบบงัคมทูลขอใหท้รงจดัตัง้ขึน้เป็นมูลนิธิ ซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ัดตัง้มูลนิธิขึน้เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 โดยพระองคท์รง
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิด้วย ต่อมารัฐบาลได้เห็นถึงผลงานและ
คณุประโยชนม์ลูนิธิ จึงไดร้บัเป็นหน่วยงานหนึ่งของรฐั โดยจดัตัง้เป็นกองศิลปาชีพขึน้ในส านกัราช
เลขาธิการ เมื่อพ.ศ.2538 เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ(ส านกัราชเลขาธิการ)  

วิสัยทัศน ์
กองศิลปาชีพ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบติังานสนองพระราชกระแส เก่ียวกบัโครงการตาม

พระราชด าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้และยงัธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งวฒันธรรม และศิลปหัตถกรรมไทยใหค้งอยู่คู่แผ่นดิน อีกทัง้
อนรุกัษป่์าไม ้แหลง่น า้ พนัธุพ์ืช และสตัว ์ที่จะเป็นประโยชนต่์อประชาชน 

พันธกิจ 
๑. ด าเนินการสนองพระราชกระแส ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เก่ียวกบังานศิลปาชีพและงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อใหเ้ป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายไดแ้ก่
ราษฎรไทย 

๒. อนุรกัษ์ พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมไทย ใหเ้ป็นที่ รูจ้ักอย่าง
กวา้งขวาง ทัง้ใน และต่างประเทศ รวมทัง้ดแูลความเป็นอยู่ของสมาชิกศิลปาชีพ 

๓. จัดตั้งและด าเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ  กับโครงการศิลปาชีพ และด าเนินการ
ฝึกอบรม ใหแ้ก่สมาชิกศิลปาชีพสว่นภมูิภาค(ส านกัราชเลขาธิการ) 
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3. ศูนยศ์ิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัติความเป็นมา 
พื ้นที่ บ้าน เนิ นธัมมัง  หมู่  5  ต าบลแม่ เจ้าอยู่ หั ว  อ า เภอเชี ยรใหญ่  จังหวัด

นครศรีธรรมราช เกิดเหตกุารณน์ า้ท่วมใหญ่  สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ จึงไดท้รงเสด็จ
เยี่ยมราษฎรในพืน้ที่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536  พระองคไ์ดท้รงรบัทราบถึงปัญหาความยากจน
ของผูค้นที่นั่น   ซึ่งมีอาชีพหลกัคือการท านา ผลผลิตในการท านาไดน้อ้ย ท าใหห้ัวหนา้ครอบครวั
ตอ้งออกไปหางานท าต่างถิ่นเหลือแต่แม่บา้น เด็ก และคนชรา พระองคจ์ึงทรงพระราชทานงาน
หตัถกรรมเพื่อเป็นอาชีพเสรมิ เช่น งานทอผา้ฝา้ย ฟ้ืนฟงูานหตัถกรรม 

พระองคจ์ึงไดท้รงพระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองค ์เพื่อใหก้ารก่อสรา้งศาลา
ศิลปาชีพขึน้ ( หลังเก่า ) เพื่อใช้เป็นพื ้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มแปรรูปพืชกระจูด เมื่อวันที่  22 
เมษายน พ.ศ. 2537 และพระองคไ์ดท้รงเริ่มส่งเสริมงานดา้นศิลปาชีพใหก้ับราษฎรในพืน้ที่ และ
หมู่บา้นใกลเ้คียงเป็นตน้มา การแบ่งกลุ่มงานของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง แบ่งออกเป็น กลุ่ม
ทอผา้ กลุม่แปรรูปกระจดู และกลุม่ปักผา้ดว้ยมือ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู ้เชี่ยวชาญการทอผ้ายกไป
ฝึกสอนศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังจนทอผา้ยกไดส้  าเร็จ พัฒนาฝีมือทอผา้ยกเมืองนครไดอ้ย่าง
สวยงาม สมาชิกสามารถทอผา้ยกตามแบบราชส านักที่ไดร้บัการฟ้ืนฟู ถูกตอ้งตามองคป์ระกอบ
ของผา้โบราณซึ่งน ามาใชใ้นพระราชพิธีส  าคญัในราชส านกั   

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ที่ตั้ง : หมู่  1 บ้านคงคาล้อม , หมู่  2 บ้านบางงู และหมู่  5 บ้านเนินธัมมัง ต.แม่

เจา้อยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 
สภาพพืน้ที ่
หมู่ 1 บา้นคงคาลอ้ม มีอาณาเขต 1 ไร ่
หมู่ 2 บา้นบางง ูมีอาณาเขต 1 ไร ่
หมู่ 5 บา้นเนินธัมมงั ประมาณ 5 ไร ่
การรวมกลุ่ม 
การสมัครเป็นสมาชิกตอ้งผ่านกองราชเลขาสมเด็จพระบรมราชินีนาถก่อนโดยรบั

ราษฎรในพืน้ที่ โดยเป็นราษฎรที่มีความตัง้ใจจรงิ 
สถานทีท่อผ้า 
ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั 
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วิธีการจัดจ าหน่าย 
1. จดัสง่ใหก้องศิลปาชีพ สวนจิตรลดา 
2. จ าหน่ายทั่วไป ณ.รา้นคา้ ในศนูยศิ์ลปาชีพฯ 

การจัดการ 
โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชด าริในสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2537 ณ ต.แม่เจา้อยู่หัว อ.เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
เริ่มแรกมีสมาชิก 10 คน ทอผ้าตามพระราชเสาวนียฯ์ ส่งกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา ปัจจุบันมี
สมาชิก  131 คน มีส  านกังานพฒันาชุมชนเขา้ไปเป็นหน่วยงานเสรมิสนบัสนุน ก่ีทอผา้ จ านวน 20 
ชดุ และโรงเรือน 1 หลงั  ซึ่งอยู่ในการควบคมุดแูลของชดุประสานงาน จากกองพนัทหารช่างที่ 402 
กองทพัภาคที่ 4 

การด าเนินงานของกลุ่มทอผ้า  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่  1 ทางกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา จะจัดส่งด้ายผ้าฝ้ายมาให้กับกลุ่ม

สมาชิก ฯ โดยผ่านทางกองทัพภาคที่ 4 และมอบหมายให้กับชุดประสานงาน ฯ เป็นผู้แจกจ่าย
ใหก้ับสมาชิก ฯ เมื่อสมาชิก ฯ ทอเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ทางชุดประสานงาน ฯ จะเป็นผูด้  าเนินการ
รวบรวมผลิตภัณฑผ์า้ทอทัง้หมด แลง้ส่งกลบัไปยังกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา โดยสมาชิก ฯ จะ
ได้รับค่าตอบแทน เมตรละ 50 บาท ซึ่งทางกองศิลปาชีพ ฯ จะจัดส่งด้ายผ้าฝ้ายมาให้ปีละ
ประมาณ 2  ครัง้ จะทอผา้ไดค้รัง้ละประมาณ 70 - 80 เมตร เฉลี่ยครัง้ละ 3,500 - 4,000 บาท/คน 

ประเภทที่ 2 เมื่อสมาชิก ฯ ว่างเว้นจากการทอผ้าจากกองศิลปาชีพ ฯ สมาชิกจะ
รวบรวมเงินกนัเพื่อไปซือ้ดา้ยจาก ต.เกาะยอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งจะเป็นดา้ยโทเรและดา้ยไหม
ประดิษฐ์น ามาทอแลว้จ าหน่ายใหก้บักลุ่มเพื่อจ าหน่ายในพืน้ที่ และจงัหวดัใกลเ้คียง ในราคาหลา
ละ 150 - 200 บาท ซึ่งสมาชิก ฯ จะมีรายไดเ้ฉลี่ย คน / เดือน ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท (บุญ
แกว้) 
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4. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูลพืน้ฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญในทางประวัติศาสตร ์ยุทธศาสตร ์

รฐัศาสตร ์และศาสนา มาตัง้แต่ในอดีต มีแหลง่โบราณสถาน โบราณวตัถุ ซึ่งเป็นรอ่งรอยของความ
เจรญิรุ่งเรืองมาก่อน มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีศิลปะและงานช่างฝีมืออนัเป็นเอกลกัษณ ์มีพืน้ที่
อดุมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ เช่น แรธ่าตตุ่าง ๆ บางพืน้ที่ยงัประกอบไปดว้ยที่ราบลุ่มมแีหลง่น า้ 
ป่าไม ้ภูเขา จึงเหมาะแก่การท ากสิกรรม มีการท านากันอย่างกวา้งขวาง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ยางพารา มะพรา้ว ปาลม์น ้ามัน มีการท าสวนผลไม้ พืชผักสวนครวั ตลอดจนพืชไร่อีก
มากมาย นอกจากนีย้งัมีชายฝ่ังทะเลที่มีความยาวมากท าใหม้ีการประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังกนั
หลายพืน้ที่ นับไดว้่า นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่เป็นอู่ขา้วอู่น า้อีกและมีความหลากหลายทาง
ภมูิศาสตร ์ 

การปกครอง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพืน้ที่ทั้งหมดโดยประมาณ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร 

แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ  คือ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อ าเภอทุ่งใหญ่  อ าเภอ
จุฬาภรณ์  อ าเภอฉวาง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอชะอวด อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอบางขัน   
อ าเภอปากพนัง  อ าเภอขนอม  อ าเภอทุ่งสง  อ าเภอนบพิต า  อ าเภอหัวไทร  อ าเภอนาบอน  
อ าเภอพรหมคีรี  อ าเภอพิปูน  อ าเภอพระพรหม อ าเภอร่อนพิบูลย ์ อ าเภอลานสกา  อ าเภอสิชล  
อ าเภอท่าศาลา  อ าเภอชา้งกลาง  อ าเภอถ า้พรรณรา  

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ              ติดต่อกบั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
ทิศใต ้  ติดต่อกบั จงัหวดัตรงั จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดัสงขลา  
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ่าวไทย  
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี จงัหวดักระบี่ 
นครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง และศาสนา  หลกัฐานทางโบราณคดี และหลกัฐานทางเอกสารที่ปรากฏใน
ขณะนีย้ืนยนัได ้ว่านครศรีธรรมราช มีก าเนิดมาแลว้ตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 7 เป็นอย่างนอ้ย  

ค าว่า"นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสรอ้ยพระนามของพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช  
แปลความหมายไดว้่า "นครอนังามสง่าแห่ง พระราชาผูท้รงธรรม"  

ในพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงเวลาที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 
ภายใต ้การปกครองของราชวงศศ์รีธรรมาโศกราช   เนื่องมาจากนครศรีธรรมราชเป็นสถานีการคา้
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ส าคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักเรือ  เป็นจุดถ่ายและซือ้สินค้าระหว่างชาติตะวันตกกับ
ตะวนัออก  อีกทัง้บริเวณหาดทรายแกว้นัน้ เปรียบเสมือนศูนยก์ลางของผูค้น   เป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีรกิธาตขุองพระพทุธเจา้  สรา้งความศรทัธาและความเลื่อมใสในพทุธศาสนา จึงท าให้
ผูค้นจากทกุที่ในภาคใตเ้ขา้มา ตัง้ถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น  

จากหลักฐานต านานเมืองนครศรีธรรมราช และต านานของพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช  ต่างแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ในยุค
ดงักล่าวและรวมไปถึงความสามารถในการควบคมุหวัเมือง อ่ืน ๆ ไดท้ั่วคาบสมทุร  ถึงขนาดยกทพั
ไปตีลงักาถึง 2 ครัง้ และมีการสถาปนาพระพทุธศาสนา ลทัธิลงักาวงศข์ึน้   มีการบูรณะพระเจดีย์
เดิม ใหเ้ป็นทรงระฆังคว ่า  ศิลปะลงักา จนนครศรีธรรมราชกลายเป็นศูนยก์ลางวัฒนธรรม ที่ได้
ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไปยงัหวัเมืองอื่น ๆ 

เจา้พระยานครศรีธรรมราช (นอ้ย) ไดร้บัการแต่งตัง้จากพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศ
หล้านภาลัย  ให้ขึ ้นเป็นเจ้าเมืองต่อจากเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์)   เจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช (นอ้ย)  มีความสามารถปราบปรามหวัเมืองมลายู และยงัเป็นนกัการทูตที่ส  าคัญ 
โดยเฉพาะการเจรจากบัประเทศองักฤษในสมยัรชักาลที่ 2-3 ท าใหเ้มืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพล
ต่อหัวเมืองมลายู เป็นที่น่านับถือย าเกรงแก่บริษัทอังกฤษ ซึ่งก าลงัแผ่อิทธิพลทางการคา้ขายและ
ทางการเมือง ในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ภายหลังที่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ) ถึงแก่อสัญกรรม เจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช (นอ้ยกลาง) ผู้เป็นบุตรไม่เข็มแข็งเท่าที่ควร  ท าใหห้ัวเมืองอ่ืน กระดา้งกระเด่ือง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไขการปกครองโดยให้มีการปกครองเป็น
มณฑล  นครศรีธรรมราชจึงเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
พระยาสขุมุนยัวินิต (ป้ันสขุมุ ) เป็นขา้หลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439  

ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวไดม้ีการเปลี่ยนแปลง  โดยใหม้ี
การแต่งตัง้ ต าแหน่งอุปราชปักษ์ใต้  เพื่อปกครองหวัเมืองปักษ์ใตท้ัง้หมด  ไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ แต่งตัง้สมเด็จเจา้ฟ้ายคุลทิฆมัพร กรมหลวงลพบุรี ราเมศวร ์ ด ารงต าแหน่ง อปุราชปักษ์ใต ้
จนกระทั่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงไดยุ้บมณฑล นครศรีธรรมราชลง
เป็นจงัหวดัหนึ่งของราชอาณาจกัรไทย(ส านกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช) 
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5. ผ้ายก 

ในสมัยอยุธยามีความเจริญมั่งคั่งและมีความเข้มแข็งอันเกิดจากการเป็นศูนย์กลาง
การคา้กับนานาชาติ  ไดข้ยายอิทธิพลอ านาจเพื่อแผ่พระบรมเดชานุภาพ และสรา้งเครือข่ายทาง
การค้าเข้าครอบคลุมบ้านเมืองทางตอนเหนือเช่น สุโขทัย และล้านนา ตลอดจนบ้านเมืองใน
คาบสมทุรมลาย ูเช่น นครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงค ์และปัตตานี   

ในช่วงเวลาดังกล่าวสังคมอยุธยามีความพรอ้มบริบูรณ์ในดา้นศิลปวัฒนธรรมหลาย
แขนงเฟ่ืองฟู รวมทั้งวัฒนธรรมดา้นการนุ่งห่มแต่งกาย  เพราะนอกเหนือจากการไดค้รอบครอง
ดินแดนใกลเ้คียงบางอาณาจกัรซึ่งมีวตัถุดิบและบุคลากรพรอ้มในการผลิตสิ่งทอพิเศษ  ดว้ยการที่
อยุธยาเป็นศนูยก์ลางการคา้กบันานาชาติ ท าใหส้ินคา้จากซีกโลกตะวนัตกและตะวนัออกหลั่งไหล
เขา้มา ราชส านกัอยุธยาจึงมีโอกาสคดัสรรสิ่งทอและวตัถดิุบในการรงัสรรคส์ิ่งทอเพื่อใชใ้นการของ
ราชส านัก  ส่งผลใหม้ีการจัดระเบียบชนชัน้ทางสงัคมและแบ่งแยกสถานภาพบุคคลในสงัคมให้
ซบัซอ้นกว่าเมื่อก่อน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานภาพอนัสงูส่งของพระมหากษัตริยแ์ละตอบสนอง
ความเชื่อในแง่ที่ว่าพระมหากษัตรยิเ์ปรียบเสมือนองคอ์วตารหรือตวัแทนของสมมติเทพ ที่ปกครอง
ไพรฟ่้าขา้แผ่นดิน ท าหนา้ที่บ  าบดัทกุขบ์  ารุงสขุใหเ้กิดแก่พระราชอาณาจกัร  

ราชส านักอยุธยาจนถึงรตันโกสินทรจ์ึงได้เลือกสรรสิ่งทอส าหรบัองคพ์ระมหากษัตริย ์ 
บรมวงศานุวงศ ์และขุนนาง ซึ่งมีสถานภาพทางสังคมลดหลั่นกันไป โดยน ามาใชใ้นวาระและ
โอกาสที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งที่ผลิตในราชอาณาจักรสยาม  และสิ่งทอที่ผลิตโดยหัวเมือง
ประเทศราชที่อยู่ภายใตก้ารปกครองของสยาม รวมทัง้สิ่งทอที่น าเขา้จากต่างประเทศ 

5.1 ผ้ายกในภาคใต้ 
ผ้าจวนตานี 
ผา้จวนตานี หรือผา้ล่องจวน เป็นผา้ทอดั้งเดิมบริเวณภาคใตต้อนล่างของประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ จังหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเดิมมีจุดศูนยก์ลางคือเมืองปัตตานีในอดีต ซึ่ง
เป็นเมืองท่าส าคญัในคาบสมุทรมลายู  มีการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้และวัฒนธรรมกับประเทศ
ต่าง ๆ เช่น จีน อินเดยี ประเทศในแถบอาหรบั ยโุรปและมาลายา  โดยมีสินคา้ประเภทผา้ไหม  เสน้
ไหม และฝา้ย เป็นสินคา้ที่มีการซือ้ขายแลกเปลี่ยนอยู่ดว้ย 

ผา้จวนตานี มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากผา้ทอที่อ่ืน ๆ คือ เป็นผา้ทอที่มีส่วนที่ทอ
ดว้ยเทคนิคมดัหมี่ตรงเชิงผา้ เรียกว่า จวูา ซึ่งต่อมาไดก้ลายเป็น จวน  ซึ่งแปลว่ารอ่งหรือทาง  

ผา้จวนตานี  ทอจากเสน้ไหม และเสน้ใยฝ้าย  ยกดว้ยเสน้เงินหรือเสน้ทอง  มีแถบริว้
ลวดลายวางเป็นแนวแทรกอยู่ระหว่างผืนผา้และชายผา้ทัง้สองดา้น  โดยการทอนัน้จะใชส้ีที่ตดักนั 
โดยบริเวณทอ้งผา้จะใชส้ีหลกั ไดแ้ก่ ม่วง เขียว ฟ้า น า้ตาล ส่วนชายผา้ทั่วไปจะใชเ้ฉดสีแดง  แต่
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ละแถบของผา้จวนตานีจะมี 5 สี  ซึ่งค าว่า “ลิมา” คืออีกชื่อของผา้จวนตานี แปลว่า หา้ จ านวน
ลวดลายบนผืนผา้จะมีตัง้แต่ 5-7 ลาย เช่น ลายโคม ลายประจ ายามกา้นแย่ง ลายตาราง เป็นตน้ 
ซึ่งจะทอแบบวิธีมดัหมี่ และทอแบบยกสอดดิน้เสรมิในผืนผา้ 

การใช้ประโยชน ์
ใชเ้ป็นผา้คลุมศีรษะ ใชค้ลอ้งคอ ใชนุ้่งคาดอก  ใช่สวมใส่ส  าหรบัผูห้ญิง  ใชนุ้่งคาด

สวมทบัดา้นบนของกางเกงส าหรบัผูช้าย โดยจะใชใ้นโอกาสพิเศษเท่านัน้ 
ผ้าพุมเรียง   
การทอผา้พมุเรียงนัน้ อยู่ที่ต  าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  โดยชาว

ไทยมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสงขลา เมืองปัตตานีและเมืองไทรบุรี  ซึ่งสืบเชือ้สายมาจากชาว
มลายใูนหมู่เกาะอินโดนีเซีย  เป็นผูน้  าความรูก้ระบวนการทอผา้ติดต่อมาดว้ย  ผา้พมุเรียงมีการยก
ดอกดว้ยเสน้ไหม  หรือดิน้เงินดิน้ทอง  โดยจะใชว้ตัถุดิบทัง้ฝ้ายและไหม  โดยแบ่งออกเป็นผา้ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวนั จะทอดว้ยฝา้ย  สว่นผา้ที่ใชใ้นงานหรือพิธีการต่าง ๆ จะทอดว้ยไหม 

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ 
ผา้พมุเรียง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผา้ฝา้ย ผา้ไหม และผา้ฝา้ยปนไหม   
ลวดลายดัง้เดิมที่นิยมกันมาในอดีต เช่น ลายยกเบ็ด ลายคชสีห ์ลายดอกพิกุล ลาย

ดอกโบตั๋น ลายราชสีห์ ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายศรีวิชัย ลายเบญจรงค์ ลายกริช   
ลายราชวตัร ลายกา้นต่อดอก และลายนพเกา้  ช่างทอผา้จะมีลวดลายตน้แบบที่ใชเ้ป็นตวัอย่างใน
การเก็บลายผา้ เรียกว่า “ผา้ครู”  

กรรมวิธีการทอผ้าพุมเรียง ใช้เทคนิคที่เรียกว่า “ยกดอก” คือ การทอผ้าให้เกิด
ลวดลาย ใชว้ิธีเก็บตะกอลายเช่นเดียวกับการทอขิด  โดยยกตะกอ เพื่อแยกเสน้ดา้ยยืน  เพื่อให้
เสน้ดา้ยพุ่งผ่านไป  จะยกครัง้ละก่ีเสน้ก็ได ้ แลว้แต่ลวดลายที่ก าหนดเอาไว ้ เมื่อทอพุ่งกระสวยไป
มาควบคู่กับการยกตะกอ  ท าใหเ้กิดเป็นลวดลายนูนขึน้บนผา้  ดา้ยเสน้พุ่งนิยมใชดิ้น้เงินหรือดิน้
ทองเพื่อความสวยงาม 

การน าไปใช้ประโยชน์   ในสมัยโบราณผ้ายกดิ้นเงินดิ ้นทองไม่ใช่ผ้าที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป  ใชไ้ดเ้ฉพาะในราชส านักเท่านัน้  ส  าหรบัเจา้นายชัน้สูง ในปัจจุบนันี ้
คนทั่วไปก็สามารถเขา้ถึงและใชผ้า้ประเภทนีไ้ด ้แต่ก็จะใชใ้นโอกาสที่พิเศษจรงิ ๆ เช่น งานแต่งงาน 
พิธีสเุหรา่ หรือใหน้าคนุ่งในงานบวช 

ผ้าทอนาหมื่นศรี   
ผา้ทอนาหมื่นศรี ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรงั  จากเอกสารจดหมาย

เหตุ พระราชกิจรายวนั วนัที่ 29  มิถุนายน  2548 กล่าวถึงในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้



 23 
 
เจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 6) เสด็จจงัหวดัตรงั  ว่า “สมหุเทศาภิบาลมณฑล ได้ทรงจดัผา้พรรณทุกอย่าง
ซึ่งเป็นของท าในพืน้บา้น เช่น ผา้ยก ผา้ราชวตัร ตา้ตาสมกุ ผา้คาด ผา้เช็ดหนา้  ถวายประทานแจก
แก่ขา้ราชการตามสมควร”  และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า  พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง  
ขอ้ความตอนหนึ่งว่า “ใตถุ้นเรือนใชเ้ป็นที่หัดทอผา้มีผูห้ญิงมาหัดทอมาก” แสดงใหเ้ห็นว่าผา้ทอ
เมืองตรงัมีมาก   

ค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่แห่งบ้านนาหมื่นศรี บอกว่าการทอผา้ไดข้าดหายไป
ช่วงหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2   เพราะขาดเสน้ดา้ยที่จะใชท้ าวัตถุดิบ  รวมทัง้การทอผา้
ประจ าบา้นที่ใชว้สัดธุรรมชาติป่ันฝ้าย ยอ้มสีเองลดลง เนื่องจากการมีเสน้ใยยอ้มสีส  าเรจ็รูปเขา้มา
แทนที่  หรือการมีผา้จากโรงงานและเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปที่สามารถซือ้ไดง้่าย   ใน พ.ศ. 2514 ยายนาง 
ช่วยรอด คนดัง้เดิมของหมู่บา้นรวบรวมคนทอผา้รุ่นเดียวกันได ้3 คน ช่วยกนัซ่อมแซมก่ีทอผา้กับ
เครื่องมือใหใ้ชก้ารได ้ แลว้ลงมือทอผา้  ต่อมานางกุศล  นิลลออ บุตรสาวของยายนาง เป็นผูร้บั
ช่วงต่องานทอผา้ 

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผา้ทอนาหมื่นศรี แบ่งตามลกัษณะโครงสรา้งผืนผา้
ได ้3 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้พืน้ ผา้ตา ผา้ยกดอก 

ผา้พืน้ เป็นผา้ที่ใช้เส้นด้ายยืนสีเดียว  มีผา้พืน้ธรรมดา แบ่งเป็นผ้าพืน้สีเรียบและ
ผา้พืน้สีเหลือบ  ผา้หางกระรอก และผา้ล่องหรือผา้ริว้ มีลายต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลายหวัพล ูลายดอกเข็ม 
ลายดอกข่อย 

ผา้ตา เป็นผา้ที่ใชเ้สน้ดา้ยยืนสลบักนัตัง้แต่สองสีขึน้ไป ลายตาสมกุ ลายดอกดอกมดุ
ลายลกูโซ่ตาราง และลายตานก  

ผา้ยกดอก เป็นผา้ที่ใช้เสน้ดา้ยพุ่ง 2 ชนิด เกิดจากการทอด้วยวิธียกดอก หรือการ
สรา้งลวดลาย  โดยการเพิ่มเสน้ดา้ยพุ่ง มักใชล้วดลายดั้งเดิมที่มีความซบัซอ้น ใชจ้ านวนตะกอ 
(เขา) มากนับรอ้ยตะกอ  ลวดลายของผา้ยกนาหมื่นศรี  ไดแ้ก่ ลายแกว้ชิงดวง ลายลูกแกว้ ลาย
ลกูแกว้โข่ง  ลายราชวตัร ลายดอกจนั ลายเกสร  ในปัจจุบนัมีลวดลายเพิ่มขึน้อีกกว่า 30 ลาย เช่น  
ลายดาวลอ้มเดือน ลายพิกุลแกว้  ลายลกูหวาย ลายจตัุรสั ลายดอกมะพรา้ว ลายดอกเทียน ลาย
ทา้ยมงัคดุ ลายเม็ดแตง ลายขา้วหลามตดั ลายราชวตัรหอ้ง ลายช่อมาลยั ลายช่อลอกอ ลายทีนดั 
ลายครุฑ ลายนกเหวก (นกการะเวก) ลายตุ๊กตาถือดอกบวั ลายกินรี  

 ลกัษณะพิเศษของผา้ทอนาหมื่นศรี คือ โครงสรา้งของผืนผา้ ลวดลายและสี  มี
การน าลวดลายหลายๆแบบมารวมไว ้เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแกว้สี่หน่วยใน ลายดอกจัน  
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บางผืนผสมลายเฉพาะชุดลายลูกแก้ว เป็นต้น  ส่วนเอกลักษณ์ด้านสี   ถ้าเป็นผ้าห่มและ
ผา้เช็ดหนา้ยกดอกที่ทอใชเ้อง จะใชด้า้ยยืนสีแดง  ยกดอกสีเหลือง ยกดอกสีขาวหรือสีเขียว   

ผา้ทอนาหมื่นศรี  ใชก่ี้ในการทอ 2 ชนิด ดงันี ้
1. ก่ีพืน้เมือง ก่ีทอผา้ในอดีตนั้นจะเรียกว่า  หูก ซึ่งเป็นก่ีทอผา้แบบพื ้นเมือง เป็นก่ี

ขนาดเล็ก ภาคใต้เรียกว่า ก่ีเตีย้ การสอดเส้นพุ่งจะใช้ “ตรน” ที่ท ามาจากไม้ไผ่ล  าเล็ก ๆ แทน
กระสวย ปัจจุบันก่ีแบบนีม้ักจะทอเป็นผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพานชา้ง(ใช้ในพิธีศพ) ผ้าสไบ เพราะก่ี
ประเภทนีม้ีขนาดเล็ก ทอผา้ไดช้า้ ลายที่ทอสว่นใหญ่เป็นลายลกูแกว้ และลายลกูแกว้ชิงดวง 

2. ก่ีกระตกุ  เป็นก่ีทอผา้มีจะสายกระตกุเพื่อใหก้ระสวยพุ่งไปเองได ้ ชาวนาหมื่นศรี
จะทอดว้ยก่ีกระตุกส าหรบัผา้ที่มีขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นก่ีที่ทอไดเ้ร็วและสามารถทอผา้ที่หนา้กวา้ง ๆ 
ได ้สว่นใหญ่จะทอผา้โสร่ง ผา้ขาวผา้ มีลายต่าง ๆ เช่น ลายตาหมากรุก ลายหางกระรอก ลายดอก
จนั 

5.2 ประวัติความเป็นมาของผ้ายกเมืองนคร 
จันทรา ทองสมัคร (2554) ไดพู้ดถึงว่า  ผา้ยกเมืองนครเป็นผา้พืน้เมือง เอกลกัษณ์

ทอ้งถิ่นนครศรีธรรมราช วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และขนบประเพณี เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญั ผลกัดนั
ใหเ้กิดการเรียนรูคิ้ดคน้วตัถทุัง้เสน้ไหม เสน้ทอง เสน้ฝา้ย และเสน้ใยสงัเคราะห ์ น ามาใชใ้นการทอ 
เป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีความงามทางวฒันธรรม และสามารถประดิษฐ์ลวดลายต่าง  ๆสืบทอดกันมา
แต่โบราณ แลว้พฒันาเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัและประโยชนก์ารใชส้อยเรื่อยมา 

ผา้ยกเมืองนคร  ไดร้บัการยกย่องตั้งแต่ในอดีตว่ามีความงดงามแบบอย่างผา้ชั้นดี
เป็นที่ตอ้งการในหมู่ชนชัน้สงู และมีชื่อเสียงดา้นฝีมือในการทอผา้ยกชัน้เยี่ยมมาตัง้แต่ในอดีต เป็น
ที่รูจ้กักนัแพรห่ลาย  

การทอผา้ยกเมืองนครในเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองใกลเ้คียงซึ่งเป็นเมืองใน
บงัคบัปกครองของนครศรีธรรมราช สนันิษฐานว่าคงจะมีการทอผา้มาตัง้แต่ในสมยัอาณาจกัรตาม
พรลิงคแ์ลว้ เนื่องจากตามพรลิงค(์นครศรีธรรมราช) เป็นเมืองท่าสถานีการคา้ที่ส  าคญั ศนูยก์ลาง
การซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งจีน ทั้งอินเดีย และชาติต่าง ๆ ผ้าจากจีนและอินเดีย จึงเป็น
สินคา้ออกที่น ามาขายในคาบสมุทรไทย จากการติดต่อคา้ขายท าใหเ้กิดการเผยแพร่ถ่ายทอดทาง
ศิลปวฒันธรรม ชาวพืน้เมืองรบัการถ่ายทอดความรูว้ิธีการทอและการแต่งกายนุ่งผา้ ซึ่งท าใหช้าว
พืน้เมืองรูจ้ักการทอผ้า ทั้งผ้าพื ้นเรียบ และผ้ายกดอก ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุจีน 
กล่าวถึงผูค้นในอาณาจักรตามพรลิงค ์ เวลาแต่งงานสวมใส่ผา้ยกดอก  ซึ่งการรบัวัฒนธรรมการ
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ทอผา้นี ้ไดผ้่านกระบวนการปรบัปรุง ผสมผสาน รูปแบบลกัษณะการทอใหม้ีลกัษณะการทอใหม้ี
ลกัษณะเฉพาะของการทอผา้ยกเมืองนครโดยไม่ลอกเลียนแบบของอินเดียและจีนไปทัง้หมด  

ส่วนการทอผา้ยกดอกที่ทอลวดลายสีสนัวิจิตรงดงาม เริ่มท ากันในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย กลา่วกนัว่าชาวเมืองนครศรีธรรมราชไดแ้บบอย่างการทอผา้มาจากแขกเมืองไทรบรุี เมื่อครัง้
เมืองไทรบุรีคิดขบฎเจา้เมืองนครศรีธรรมราช ยกกองทัพไปปราบขบฎไดก้วาดตอ้นครอบครวัเชลย
มาเป็นจ านวนมากรวมไปทั้งพวกช่างฝีมือ แขกช่างทอผ้าเมืองไทรบุรีได้มาเป็นครูสอนคน
นครศรีธรรมราชใหรู้จ้กัการทอผา้ยก โดยเจา้พระยานครศรีธรรมราชไดใ้หก้ารอปุถมัภ ์และส่งเสริม
การทอผา้ยกเป็นอย่างมาก ท าใหก้ารทอผา้ยกสมัยนัน้พัฒนาขึน้กว่าสมัยก่อนๆมาก  โดยเกณฑ์
ผูห้ญิง บ่าวไพร ่ลกูหลานกรมการเมือง ตลอดจนชาวบา้นที่สนใจใหฝึ้กหดัการทอผา้ยก 

ในช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้การทอผา้ยกเมืองนคร น่าจะรบัเอาวิธีการทอผา้ยกดอก
ของชาวมลายูมาผสมผสานกบัความรูด้ัง้เดิมประยุกตเ์ขา้กบัลวดลายไทยและพฒันากรรมวิธีการ
ทอที่ซับซอ้นและพิถีพิถันมากขึน้  ประกอบกับวัสดุที่น ามาทอเป็นเสน้ทอง  ซึ่งมีราคาสูง  ผา้ยก
เมืองนครจึงถือเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง เป็นที่ เชิดหน้าชูตาอย่างหนึ่งของประเทศไทยใน
ขณะนัน้  นบัตัง้แต่รชักาลพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัจนถึงรชักาลพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเป็นยุค
สมัยที่บ้านเมืองเป็นปึกแผ่น  และสภาพเศรษฐกิจดี ท าให้การจัดการภายในราชส านักมีความ
เรียบร้อย   ส่ งผลให้มี การท านุบ า รุงศิลปะในแขนงต่าง ๆ มีความ เจริญ รุ่งเรือง โดยมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นองคอ์ปุถัมภก  ผา้ยกเมืองนครเป็นที่ตอ้งการอย่างมากของราชส านกั  เพราะ
เป็นผา้ที่พระมหากษัตริยพ์ระราชทานใหก้บับุคคลส าคญั เจา้นาย และขา้ราชบริพารขัน้สงูใชส้วม
ใส่เวลาเขา้เฝ้า เพื่อแสดงสถานะของบุคคล  และในฐานะผา้ที่คณุภาพดีมีความงดงามและราคา
แพงจึงเป็นที่นิยมแพรห่ลายในหมู่ชนชัน้สงู เจา้นาย ขนุนาง ตลอดจนคหบดี ผูม้ีทรพัยท์ัง้หลาย 

ปรากฏว่าราชส านักสยามไดม้ีหมายเกณฑใ์หผู้ส้  าเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช  
ทอผา้ยกส่งไปยังกรุงเทพฯอยู่บ่อย ๆ พรอ้มทั้งยังไดพ้ระราชทานทองค า เสน้ไหม เสน้ทอง และ
พระราชทานทรพัยเ์ป็นค่าแรงงานในการทอและซือ้ไหมดิบจากจีน  ทัง้นีก้็เพราะมีพระประสงคท์ี่จะ
น าผา้ยกเมืองนครมาใชเ้ป็นพระภูษาทรงและพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศต์ลอดจนขุนนาง
ขา้ราชบริพาร  ผูป้ระกอบคุณงามความดี  ผู้มีความชอบในราชการ  ดังหลักฐานจดหมายเหตุ
รชักาลที่ 2 กล่าวถึงในปี จ.ศ.1175 พระยานครศรีธรรมราช (นอ้ย) ใหขุ้นสวัสดิ์คุมเอาผา้ยกทอง
เกณฑเ์ขา้มาส่ง  ลายพืน้แดง 1 ผืน ลายเจ็ดสีพืน้ม่วง 1 ผืน ครบสองผืนตามเกณฑ ์ แลว้ใหเ้บิก
ทองสองหีบใหญ่  ครั่งหนักหาบหนึ่งไปให้เจ้าพระยานครทอผ้ายก และดังข้อความในสารตรา
เจา้พระยาอรรคมหา  มาถึงผูป้กครองเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่า ...ตอ้งพระราชประสงคผ์า้
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ยกทองนุ่งดวงเกล็ดพิมเสน  ฝีมือช่างเมืองนครส าหรบัพระราชทานพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายหนา้
ฝ่ายในศรีต่างกนั 24 ผืน... (ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ, 2536) 

ในวาระการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาอารยประเทศ องค์
พระมหากษัตริยท์รงเอาความงามอนัโดดเด่นของผา้ยกเมืองนครมาใชป้ระโยชนเ์ป็นสื่อสมัพนัธใ์น
การเชื่อมสัมพันธไมตรี  โดยพระราชทานผ้ายกเมืองนครแด่องค์ประมุขของประเทศนั้น ๆ เ ป็น
เครื่องราชบรรณาการ  ดงัในสมยัรชักาลที่ 4 พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัและพระป่ินเกลา้เจา้อยู่หวัได้
พระราชทานผ้าจ านวน  17 ชิ ้น มอบแด่ แฟรงคลิน  ปิแอร ์(Frankin Pierce) ประธานาธิบดี
สหรฐัอเมริกา ซึ่งนบัว่าเป็นของที่มีคณุค่าและงดงามจากราชส านกั  โดยเฉพาะผืนผา้ยกเมืองนคร
ลวดลายเกล็ดพิมเสน  เป็นผืนที่มีความสวยงามเป็นพิเศษ ทอดว้ยเสน้ทอง ปัจจุบนัผา้ผืนนีอ้ยู่ใน
พิพิธภณัฑข์องสถาบนัสมิโซเนียน วอชิงตนัดีซี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง
นครศรีธรรมราชกบักรุงเทพฯ เป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นนกั  สืบเนื่องจากนโยบายการปกครองได้
รวมอ านาจเขา้สูศ่นูยก์ลาง ลิดรอนอ านาจหวัเมืองใหญ่รวมทัง้เมืองนครศรีธรรมราชดว้ย 

ดงันัน้เมื่อทางราชส านกัเกณฑใ์หท้อผา้ยกเมืองนครส่งไปถวายตามธรรมเนียมที่เคย
ปฏิบัติ  พระยานครศรีธรรมราช (หนูพรอ้ม) ขัดเคืองนโยบายการปฏิรูปการปกครองที่ลดอ านาจ
เจา้เมืองลง  จึงสง่ผา้ยกเมืองนครที่มีคณุภาพต ่ากว่าที่เคยเป็นมาเขา้ไปทูลฯถวาย ท าใหเ้กิดความ
ขุ่นเคืองพระราชหฤทยัแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัยิ่งนัก  เมื่อถึงคราวตอ้งใชผ้า้
ยกคณุภาพดี  ดงัเช่นคราวที่มีพระราชประสงคใ์หจ้ดัหาสิ่งของต่าง ๆ พืชพรรณเพาะปลกูที่มีอยู่ใน
บา้นเมืองและเครื่องมือประกอบการ  ท ามาหากิน อาวุธ สิ่งของ กระบวนการช่าง  เพื่อจัดแสดง
ฉลองพระนครครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2525 จึงทรงมีรบัสั่งใหห้าซือ้หรือแบ่งปันผา้ยกเมืองนครแต่
ครัง้เจา้พระยานครศรีธรรมราชคนก่อนจากทายาท 

ดงัความในพระราชหตัถเลขาถึงพระยาสรุวงษไ์วยวฒัน ์ เมื่อวนัจนัทรข์ึน้ 4 ค ่า เดือน
สาม ปีมะเส็ง ตรีศกศกัราช 1243 ตรงกบัวนัที่ 23 มกราคม พทุธศกัราช 2424 มีขอ้ความตอนหนึ่ง
ว่า “...ถึงคุณสุรวงษ์ไวยวฒัน ์ดว้ยฉันอยากไดผ้า้ยกเมืองนคร  ผา้ยกสงขลา  และผา้เช็ดปากยกสี
ต่าง ๆ ลายต่าง ๆ ทัง้ผา้นุ่ง  ผา้เช็ดปาก  คิดว่าในรายการเกณฑเ์อศซฮิบิเชนก็คงจะมีมาบา้ง  แต่ก็
คงจะเป็นอย่างเลวที่สดุ  จึงจะไดส้ง่มา  ถา้จะสั่งใหท้ าตามธรรมเนียม ก็คงจะไดเ้ลวเหมือนอย่างที่
สั่งไปครัง้ก่อน  ครัง้นีอ้ยากจะไดผ้า้ที่ดีจรงิ ๆถา้ไดผ้า้แต่ครัง้เจา้พระยานครยิ่งดี  ของที่ลกูหลานเขา
คงจะมีอยู่ดว้ยกนัทุกคน  เธอจะช่วยคิดอ่านอย่างใด  เป็นอย่างขอซือ้ขอปัน  ถึงจะแพงก็ไม่ว่า ขอ
แต่ใหไ้ดดี้อย่างเดียว...” (ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ, 2536) 
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สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้าภานุรงัสีสว่างวงศก์รมพระยาภานุพนัธุวงศว์รเดช
ไดเ้สด็จตรวจราชการหวัเมืองปักษ์ใต ้ในปี พ.ศ.2427  ไดร้บัรายงานที่เก่ียวขอ้งกบัผา้ยกเมืองนคร
ว่า “ผา้นุ่งผา้ห่ม  ผา้ยกไหม ผา้ยกทองไม่มีขายในตลาด  เป็นของทอเฉพาะผูส้ั่งจะซือ้และเป็นผูท้  า
ในบา้นผูว้่าราชการเมืองกรมการผูห้ลกัผูใ้หญ่  ราคาสิ่งของในตลาด  ผา้ม่วงราคาผืนละ 6 เหรียญ  
ผ้าริว้ ผ้าตา ผ้าพื ้น ผืนละ 6 ก้อน หรือ 2 ย าไป หรือ 6 ต าลึง ผ้าขาวผ้าไหมผืนละ 7 เหรียญ  
ผ้าขาวม้าด้ายกุลีละ 8-10 บาท  ผ้าเช็ดปาก  ผ้าขาวกุลีละ 4 บาท ผ้าโสร่งไหม ผืนละ 4-5-6 
เหรียญ  ผา้โสรง่ดา้ยผืนละ 1 บาท” 

จากรายงานแสดงถึงการจัดการการทอผา้ยกเมืองนคร  คงจะมีอยู่เฉพาะในวังเจา้
เมือง โดยมีคนในตระกูลเจา้เมืองเป็นผูค้วบคุมดูแลการทอและการผูกลาย  ซึ่งเป็นลายที่ซบัซอ้น
มาก  ความลบัในการทอผา้ยกเมืองนครจึงถ่ายทอดใหเ้ฉพาะบุคคล  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  จดัตัง้มณฑลขึน้  อ านาจของเจา้เมืองนครศรีธรรมราชลดลง  ไม่มีการเลีย้งบ่าวไพร่ไวใ้น
วงัและในครวัเรือนมากมายเหมือนเมื่อก่อน  นบัแต่นัน้มาการทอผา้ยกเมืองนครแบบอย่างผา้ชัน้ดี
ลดนอ้ยลง  และเนื่องจากการทอผา้ยกเมืองนครมีความประณีตตอ้งใชเ้วลาในการทอนานมาก ไม่
คุม้กบัรายไดท้ี่ไดร้บั  ช่างทอผา้ยกจึงเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน 

5.3 ลักษณะของผ้ายกนคร 
การทอผา้พืน้เมืองของนครศรีธรรมราช  มี 2 ลกัษณะ คือ 
1. ผา้ยก เป็นกระบวนการทอลวดลายบนเนือ้ผ้า  โดยใชก้ารทอเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษ 

(Supplementary Weft) เกิดเป็นลวดลายยกนูนขึน้บนเนือ้ผา้  วิธีการทอจะคัดเสน้ยืนขึน้ลงเป็น
จังหวะที่แตกต่างกันตามลวดลายที่ตอ้งการแลว้ใชเ้สน้พุ่งพิเศษสอดเขา้ไป  หากใชเ้ส้นไหมทอ 
เรียกผา้ยกไหม  ถา้ใชเ้สน้เงินหรือเสน้ทองทอเรียกว่าผา้ยกเงินและผา้ยกทอง 

ผา้ยกเมืองนคร  เป็นชื่อเฉพาะหมายถึง ผา้ทอพืน้เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ทอดว้ยการเพิ่มเสน้พุ่งพิเศษท าใหเ้กิดเป็นลวดลายนูนบนผืนผา้  มีลายเชิงผา้เป็นกรวยเชิงชั้น
เดียวหรือกรวยเชิงซอ้นกนัหลายชัน้  และกรวยเชิงขนานกบัริมผา้  โดยดัดแปลงน าลายอ่ืนมาเป็น
ลายกรวยเชิง 

2. ผา้ทอยกดอก  ลักษณะของผา้ทอยกดอกใชก้รรมวิธีการทอใหเ้กิดลวดลายโดย
การยกตะกอ  แยกเสน้ดา้ยยืนขึน้เป็นลวดลายเฉพาะ ไม่ไดเ้พิ่มเสน้ดา้ยยืนหรือเส้นดา้ยพุ่งพิเศษ
เขา้ไป  ลกัษณะการทอใชต้ะกอรว่มที่ออกแบบใหส้ามารถทอไดท้ัง้ลายขดัและลายยกดอกสลบักนั
ไปในเนือ้ผา้  การยกและการข่มเสน้ยืนในแนวหนา้ผา้ที่แตกต่างกนั  แลว้สอดเสน้พุ่งเขา้ไประหว่าง
ช่องกลางเสน้ยืน  พุ่งขา้มแยกจากโครงสรา้งของผา้ลายขดั  ท าใหเ้กิดเป็นลวดลายนูนขึน้บนผืนผา้  
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สงัเกตไดจ้ากลายยกดอกจะแทรกอยู่ในเนือ้ผา้ลายขดั  เกิดเป็นผา้ยกดอกที่มีลายขดัอยู่ในตวั ท า
ให้เนื ้อผ้ามี ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้สวมใส่   ซึ่ งใน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื ้นบ้าน
นครศรีธรรมราช  สว่นใหญ่ทอผา้ยกดอกดว้ยก่ีกระตกุ  ท าใหท้อไดเ้รว็   

ลายทอ้งผา้ 
ทอ้งผา้  คือ บริเวณส่วนกลางผืนผา้ยกเมืองนครโบราณ ลายทอ้งผา้ที่นิยมทอ 

แบ่งเป็น 4 กลุม่ 
กลุม่ที่ 1 กลุม่ลายพนัธุไ์ม ้แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ 
1.1 ลายดอกไม ้ไดแ้ก่ ลายดอก พิกุล (ดอกลอย) ลายดอกพิกุลเถ่ือน ลายดอก

พิกุลก้านแย่ง  ลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก้ว  ลายดอกมะลิร่วง ลายดอกมะลิก้านแย่ง ลาย
ดอกไม ้ 

1.2 ลายตน้ไม ้ไดแ้ก่ ลายใบไม ้ลายตาย่านดั ลายหวัพล ูลายเม็ดพรกิไทย 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มลายสตัว ์ไดแ้ก่ ลายมา้ ลายหางกระรอก ลายหิงหอ้ยซมสวน ลาย

แมงมมุ กา้นแย่ง 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มลายรูปทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั 

ลายเกล็ด พิมเสนรูปเพชรเจียระไน ลายดอกเขมร ลาย ราชวตั ลายตาสมุก ลายตาราง ลายลกูโซ่ 
ลาย ลกูแกว้ ลายลกูแกว้ฝงู 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ ลายไทยประยุกต ์ลายกา้นแย่ง ลายเครือเถา 
ลายประจ ายาม เป็นตน้  

ลายเชิงผ้า (ลายกรวยเชิง) เป็นลายส่วนล่างของผ้า หรืออยู่บริเวณริมผ้า พบมี 3 
ลกัษณะ ดงันี ้

1. กรวยเชิงซอ้นหลายชัน้  พบในผา้ยกเมืองนครส าหรบัพระมหากษัตริย ์ พระ
บรมวงศานุวงศ ์   เจา้เมืองและขนุนางชัน้สงู นิยมทอดว้ยเสน้ไหมทอง ซึ่งมีราคาแพงมาก  ริมผา้มี
ลายขอบผา้ (สงัเวียน) เป็นแนวยาวตลอดทัง้ผืน  กรวยเชิงส่วนใหญ่มีตัง้แต่ 2 - 3 ชัน้ ซึ่งประกอบ
รวมกบัลายประจ ายามกา้มปู  ลายประจ ายามเกลียวใบเทศ  ลายเครือเถา เป็นตน้  ส่วนลายทอ้ง
ผา้จะเป็นลายเกล็ดพิมเสน  ลายดอกพิกลุ เป็นตน้ 

2. กรวยเชิงชัน้เดียว ทอดว้ยเสน้ไหมทองหรือเสน้ไหมเงิน พบในผา้ยกเมืองนคร 
ส าหรบัลูกหลานเจา้เมือง และขุนนางคหบดี   ลักษณะกรวยเชิงสั้น ทอคั่นดว้ยลายประจ ายาม
กา้มปู ลายประจ ายามเกลียวใบเทศ ไม่มีลายขอบผา้ ส่วนของลายทอ้งผา้จะเป็นลายดอกพิกุล 
ลายลกูแกว้ฝงู เป็นตน้ 
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3. กรวยเชิงขนานกับริมผา้ เป็นผา้ส าหรบัสามัญชนทั่วไป ลวดลายกรวยเชิงถูก
ดัดแปลงมาไวท้ี่ริมผา้ดา้นใด ดา้นหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงน าลายอ่ืนมาเป็นลายกรวยเชิงเพื่อให้
สะดวกในการทอและท าใหส้ามารถทอไดเ้ร็วขึน้ ผา้ลกัษณะนีม้ีทัง้ทอดว้ยไหม ทอดว้ยฝ้ายหรือทอ
ผสมฝ้ายแกมไหม ที่พบจะเป็นผา้นุ่งส าหรบัผูห้ญิง หรือใชส้  าหรบันุ่งใหเ้จา้นาคในพิธีอุปสมบท
(มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543) 

ผา้ยกนัน้เป็นการทอผา้ที่มีขัน้ตอนยุ่งยากกว่าผา้ทอยกดอก  ซึ่งจะใชเ้สน้ไหมทอง
หรือเสน้ไหมเงินเป็นเสน้พุ่งพิเศษ  ใชค้นทอ 4-6 คน ทอเป็นรูปแบบลายที่มีส่วนประกอบครบทั้ง
ลายสงัเวียน ลายทอ้งผา้ ลายช่อแทงทอ้ง ลายกรวยเชิง 1-3 ชัน้   

5.4 ลักษณะการใช้ผ้ายกเมืองนคร 
การแต่งกายของคนไทยสมัยโบราณใช ้ก าหนดต าแหน่งและชนชัน้ในสังคมมีแบบ 

แผนการแต่งกายและการใชผ้า้แตกต่างกนัไปตาม ฐานนัดรศกัดิ์ ยศ และต าแหน่ง ผา้ยกเมืองนคร 
เขา้มามีบทบาทในฐานะผา้ชัน้ดี พระมหากษัตรยิ ์พระราชทานผา้แก่ขา้ราชบรพิาร ประเภทของผา้ 
และคณุภาพของผา้ที่พระราชทานจะแตกต่างกนั ตามบรรดาศกัดิ ์ซึ่งส่วนมากจะเป็นผา้ไหม ผูท่ี้ มี
ต าแหน่งสมเด็จเจา้พระยาและเจา้พระยานุ่งผา้ยก ทอ้งผา้ลายดอก ผูม้ีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนุ่ง 
ผา้ยกลอ่งจวน เป็นผา้ทอ้งสีพืน้ไม่มีลาย มีกรวย เชิงหลายชัน้ สตรีฝ่ายในเจา้นายผูห้ญิงนุ่งผา้ยกมี 
กรวยเชิงชัน้เดียว ซึ่งการใชผ้า้แสดงใหเ้ห็นอย่าง ชดัเจนถึงฐานะในทางสงัคม ใครมีฐานะอย่างไร  
สงัเกตไดจ้ากการใชผ้า้ เจา้นายและชนชัน้สงูจะใช ้ผา้ไหม เพราะเป็นผา้พิเศษที่ตอ้งใชฝี้มือในการ 
ทอและการดูแลรกัษามาก ชาวบา้นโดยทั่วไปใช ้ผา้ฝ้าย เพราะมีขัน้ตอนและกรรมวิธีในการผลิต 
ไม่ซบัซอ้นและไม่ตอ้งพิถีพิถันในการดูแลมากนัก ในนครศรีธรรมราชก็เช่นเดียวกันส าหรบัผา้ยก
ทอง เป็นเครื่องนุ่งห่มเฉพาะเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และข้าราการชั้นผู้ใหญ่ของเมือง หรือ
เจา้พระยา นครศรีธรรมราชส่งผา้ยกทองเขา้ไปถวายในราชส านกั และถวายเจา้นายในเมืองหลวง
รวมทัง้ จดัหาใหค้หบดี ขา้ราชการเมืองนครศรีธรรมราช นุ่งผา้สมัมะรส ในพิธีถือน า้พิพฒันส์ตัยา 
ซึ่งเป็น ผา้ยกสีขาวกรวยเชิงเป็นทอง ส่วนเจา้นายผูห้ญิง นุ่งผา้ยกจีบเวลาออกรบัแขกเมือง หรือไป
ร่วมพิธี ท าบุญที่วดัอยู่เป็นประจ า ส่วนผา้ยกธรรมดาใชก้นั ทั่วไปซึ่งมกัจะใชใ้นพิธีแต่งงาน นุ่งไป
วัดหรืองาน มงคลอ่ืน ๆ เช่น งานบวชนาคและงานโกนจุก ผูห้ญิงมักจะนุ่งผ้า ยกดอกหน้านาง 
ผูช้ายนุ่งผา้ หางกระรอก (จนัทรา ทองสมคัร, 2554) 

ผา้ยกเมืองนครจดัเป็นสิ่งสงูค่ามีราคา ถือเป็นสิ่งที่สวยงามมีใชเ้ฉพาะกลุ่มชนชัน้สูง
เท่านัน้ จึงเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสงัคมของผูเ้ป็นเจา้ของ 
เมื่อวฒันธรรมการแต่งกายของตะวนัตกเขา้มาพรอ้มกบัการคา้กบัต่างประเทศ จอมเกลา้เจา้อยู่หวั 



 30 
 
รชักาลที่ 4 เริ่มปฏิรูปการแต่งกายตามแบบอย่างอารยประเทศ ต่อมาในสมัยพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 ไดอ้อกพระราชบญัญัติการแต่งกายของขา้ราชการ นุ่งกางเกงแบบสากลนิยม 
บทบาทของผา้ยกเมืองนครที่เคยใชนุ้่งห่มจึงลดลง 

หน้าทีใ่ช้สอยของผ้ายกตามบริบทของสังคมไทย 
(ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ, 2560) ไดก้ลา่วถึงหนา้ที่การใชง้านของผา้ยกไว ้ดงันี ้
1. ผา้นุ่ง ใชใ้นการพระราชพิธีที่ก าหนดใหแ้ต่งกายเต็มยศบางพระราชพิธี เช่น พระ

ราชพิธีถือน า้พิพัฒนส์ัตยา  พระราชพิธีโสกันตแ์ละพระราชพิธีเกศากัณฑ์  พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ  พระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย เป็นต้น รวมทั้งใชใ้นวาระส าคัญ เช่น พิธี
บรรพชาอุปสมบท พิธีมงคลสมรส และพิธีโกนจุก เป็นตน้ มีลักษณะเป็นผา้ผืนยาวประมาณ 3 
เมตรเศษ กวา้งประมาณ 90 เซนติเมตร  

ซึ่งตามปกติลกัษณะการนุ่งผา้แบบสภุาพทัง้บุรุษและสตรีในวฒันธรรมของชาวสยาม
มีอยู่ 2 แบบ คือ การนุ่งจีบ และการนุ่งโจงกระเบน  ส าหรบัพิธีการส าคัญมีลักษณะการนุ่งผา้ที่
พิเศษซับซอ้นขึน้ไป เช่นการนุ่งจีบโจงไวห้างหงส ์ส าหรบัเจา้นายโสกันตแ์ละเกศากันต ์ การนุ่ง
แบบบ่าวขนุ ส าหรบัพระยาแรกนาและพระยายืนชิงชา้ เป็นตน้ ส่วนการนุ่งผา้ในโอกาสล าลองหรือ
อยู่ในที่รโหฐาน  ชาวสยามนิยมนุ่งผา้แบบ นุ่งลอยชาย   

ส าหรบัผูท้ี่มีหนา้ที่ขึน้ขี่บังคับชา้งประเภทต่าง ๆ มีต ารากล่าวไวถ้ึงการนุ่งผา้หลาย
แบบ มีความพิเศษพิสดารแตกต่างกัน เพื่อใหผ้า้นุ่งมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกต่อการบังคับ
ชา้ง หรือการประกอบคชกรรมอื่น ๆ ผา้นุ่งบางผืนที่ใชใ้นการนีจ้ึงมีขนาดพิเศษตอ้งทอเป็นผา้ 2 ผืน
น ามาเย็บเพลาะติดกนั 

ราชส านกัสยาม  จดัแบ่งผา้นุ่งยกออกเป็น 2 กลุม่ 
กลุ่มแรก ไวส้  าหรบัพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ขุนนาง และพระบรมวงศา

นวุงศ ์ หรือในบางครัง้ไดพ้ระราชทานเป็นเครื่องราชบรรณาการไปยงัผูป้กครองหรือประมขุประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเจรญิสมัพนัธไมตรี  โดยทั่วไปเรียกกนัว่า “ผา้ยก” 

กลุ่มที่สอง  ไว้ส  าหรับพระราชทานเป็นเครื่องยศหรือเครื่องแบบขุนนางตาม
บรรดาศกัดิ ์ซึ่งมีลวดลายแตกต่างกนัไปตามท าเนียบ เรียกว่า “สมปักยก” 

2. ผา้ห่ม มีขนาดใกลเ้คียงกับผ้าขาวม้าในปัจจุบัน คือ มีความกวา้งประมาณ 70 
เซนติเมตร ความยาวประมาณ 185 เซนติเมตร ใชส้  าหรบัห่มหรือคลุมไหล่กันความหนาวเย็นทั้ง
บรุุษและสตรี หรือใชเ้ป็นผา้แถบคาดอก ผา้สไบห่มเฉวียงบ่าส าหรบัสตรี 
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3. ผา้คาดเอว เป็นผา้ผืนแคบยาว มีความกวา้งประมาณ 40 เซนติเมตร ความยาว
ประมาณ 185 เซนติเมตร ใชเ้ป็นผา้เกีย้วหรือสมรดส าหรบัคาดหรือเคียนเอวบรุุษในโอกาสพิเศษ 

4. ผา้เช็ดปาก มีลกัษณะสี่เหลี่ยมจัตรุสั ขนาดตัง้แต่ 40 เซนติเมตร ไปจนกระทั่ง 65 
เซนติเมตร ใชส้  าหรบัเช็ดปากเพื่อซบัน า้หมาก  หรือเหน็บไวต้รงสะเอวเพื่อความสวบงาม รวมทัง้ใช้
ห่อของต่าง ๆที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั เช่น เชี่ยนหมาก 

5. เชิงผา้นุ่งหรือสงัเวียนยก  เป็นผา้ที่ทอเฉพาะส่วนเชิงผา้หรือสงัเวียนผา้ ส่วนใหญ่
ใชส้  าหรบัน ามาเย็บต่อเขา้กบัผา้นุ่งเชิงผา้นุ่งโจงกระเบน มีลกัษณะเหมือนกบัองคป์ระกอบสว่นเชิง
ผา้ที่เรียกว่า“สงัเวียน”  มีความกวา้งประมาณ 20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เมตรเศษ 

6. ผ้าส าหรับตัดเสื ้อ  และตัดเย็บเป็นสิ่งของเครื่ องใช้อ่ืน ๆ เช่น หมวก หมอน 
ถลกบาตรย่ามพระภิกษุ  ถุง ล่วม ผ้าห่อคัมภี ร ์ ภูษาโยง เป็นต้น มีทั้งผ้ายกที่ผลิตขึ ้นใน
ราชอาณาจักร และผ้ายกที่สั่ งทอเป็นพับไม่มีชาย สั่งน าเข้าจากต่างประเทศ  มีชื่อเรียกตาม
แหลง่ที่มา เช่น ตาด เขม้ขาบ อตัลตั และเยียรบบั จากอินเดีย 

7. ผ้าปูลาด มีทั้งชนิดที่น าผา้ยกชนิดสั่งทอเป็นพับจ าพวก  ตาด  เขม้ขาบ  อัตลัต 
และเยียรบบั จากอินเดีย  รวมทัง้แพรจีน  มาตัดเย็บใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการและชนิดที่สั่งทอเป็น
ผืนขนาดใกล้เคียงกับผ้านุ่ง  แต่มักใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบลวดลาย โดยวางกรอบ
สี่เหลี่ยมลอ้มรอบผืนผา้ในท านองเดียวกบัพรม 

รูปแบบของผ้ายก  
สามารถแบ่งกลุม่ตามลกัษณะการจดัวางองคป์ระกอบของลวดลายบนผืนผา้ ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบผา้ยก 
 

ที่มา : หนงัสือผา้ยก ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ พ.ศ. 2560 
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1. แบบมีกรอบมีเชิง  ผ้ายกกลุ่มนีพ้บหลายขนาด  แตกต่างกันตามหน้าที่ใชส้อย  
โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผา้นุ่งมีขนาดความกวา้งประมาณ 90 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร ขนาดความ
ยาวประมาณ 3 เมตร ส่วนใหญ่ออกแบบบรรจุลวดลายลงบนผืนผา้ในแนวนอน แบ่งส่วนส าคัญ
เป็น 4 สว่น ดงันี ้

1. ทอ้งผา้ คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของผืนผา้  นับเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดและมีเนือ้ที่
มากที่สดุบนผืนผา้  

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ทอ้งผา้ 
 

 ที่มา : หนงัสือผา้ยก ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ พ.ศ. 2560 

2. สงัเวียนหรือขอบผา้ มีลกัษณะเป็นแถบยาว อยู่ติดกบัขอบผา้ดา้นบนและดา้นลา่ง 
วิ่งตลอดผืนจากชายผา้ดา้นหนึ่งจรดสุดชายผา้อีกดา้นหนึ่ง  สงัเวียนผา้กลุ่มนีป้ระกอบดว้ยแถบ
หลายแถบประกอบกนัเป็นชุด  แถบที่มีขนาดใหญ่ตรงกลาง เรียกว่า “แม่ลาย” การผูกลายในส่วน
นีใ้ชล้ายไม่ต ่ากว่าสองลายสลบัต่อเนื่องกนัตลอดทัง้แถบ ตรงปลายสดุของแถบบริเวณชายผา้ทัง้
สองดา้นผกูเป็นลายทรงกรวยหนัปลายแหลมออกดา้นนอกชายผา้  ทัง้ดา้นบนและดา้นลา่งของแม่
ลาย  มีแถบขนาดเล็กวิ่งขนาบไปตลอดแนว  บรรจุลายในท านองเดียวกับแม่ลายแต่เนื่องจากมี
ขนาดเล็กและแคบกว่า จึงจ าเป็นตอ้งตดัทอนรายละเอียดลง  เรียนสว่นนีว้่า “ลกูขนาบ” 
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ภาพประกอบ 6 สงัเวียน 
 

ที่มา : หนงัสือผา้ยก ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ พ.ศ. 2560 

3. ชุดลายกรวยเชิง คือชุดลายที่ตั้งฉากกับลายชุดสังเวียน  โดยมีเนือ้ที่อยู่ระหว่าง
ลายชดุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 กรวยเชิง 
 

ที่มา : หนงัสือผา้ยก ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ พ.ศ. 2560 

4. ช่อแทงท้อง เป็นลายทรงพุ่มคล้ายดอกบัวหางยาวหลายขนาด เรียงล าดับกับ
ลอ้มรอบทอ้งผา้ทัง้สี่ดา้น 
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ภาพประกอบ 8 ช่อแทงทอ้ง 
 

ที่มา : หนงัสือผา้ยก ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ พ.ศ. 2560 

5.5 วัตถุดิบการทอผ้ายก 
วตัถดิุบที่จ  าเป็นในการทอผา้ยก  มีดงันี ้
1. เสน้ไหม  คือเสน้ไหมที่มาจากธรรมชาติ  เป็นเสน้ไหมดิบจากการปลกูหม่อนเลีย้ง

ไหมที่ส่วนใหญ่ผลิตจากภาคอีสาน  ส่วนภาคใตน้ัน้ภูมิอากาศไม่เหมาะสมกบัการปลกูหม่อนเลีย้ง
ไหม   

2. เสน้ไหมเงินหรือเสน้ไหมทอง  ใชส้  าหรบัเป็นเสน้พุ่งพิเศษ  เพื่อใหเ้กิดลวดลายยก
บนผืนผา้ที่มีความงดงามกว่าการใชเ้สน้ไหมปกติ  เสน้ไหมเงินหรือเสน้ไหมทองเกิดจากการน าเสน้
เงินหรือเสน้ทอง  มาดึงใหเ้ป็นเสน้เล็กและบาง  น าไปป่ันหรือพนัรวมกบัเสน้ดา้ย  โดยใหเ้สน้ดา้ย
เป็นแกน(ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ, 2560) 

5.6 กระบวนการทอผ้ายก 
1. การเตรียมเส้นไหม  จะประกอบไปดว้ยการเตรียมเสน้ไหมยืน  และการเตรียม

เสน้ไหมพุ่ง  ซึ่งธีรพนัธุ ์ จนัทรเ์จรญิ  ไดก้ลา่วถึงวิธีการเตรียมเสน้ไหม ดงันี ้
1.1 การเตรียมเส้นไหมยืน   คือ เส้นไหมที่นอนไปตามทางยาวของผ้า  ซึ่งมี

กระบวนการเตรียม ดงันี ้
- การลงแป้งด้วยการใช้น า้ข้าว  โดยน าเส้นไหมดิบที่ผ่านการฟอกและการย้อมสี

เรียบรอ้ยแลว้ไปชุบในน า้ขา้วที่เตรียมไว ้ บิดออก กระตุกเสน้ไหมไม่ใหพ้ันกัน  แลว้จึงน าไปตาก
แดด  เมื่อแหง้ดีน าเสน้ไหมมาหวีดว้ยหวี  เพื่อใหเ้สน้ไหมสะอาด  การลงแป้งนัน้จะท าใหเ้สน้ไหม
แข็งไม่เป็นขยุเมื่อน าไปทอ 
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- การกรอเสน้ไหมเขา้หลอด  ท าไดโ้ดยการน าเสน้ไหมที่ลงแป้งเรียบรอ้ยแลว้สวมที่
ระวิง  น าเสน้ไหมที่หมนุจากระวิงไปพนัหลอดคน้  ซึ่งสวมติดกบัแกนหลอดของไน  เมื่อหมนุวงลอ้
ไน  แกนหลอดจะหมุนดึงเสน้ไหมจากระวิงเขา้หลอดคน้  กรอไหมจนครบจ านวนหลอดที่ตอ้งการ
ใชใ้นการคน้ไหม 

- การคน้ไหมหรือสาวไหม  โดยใชร้างคน้และหลกัคน้  โดยน าหลอดคน้ที่กรอไหมแลว้  
ใส่ในแกนของรางคน้  โดยจะใส่ไหมในรางคน้ประมาณ 30-40 หลอด  แลว้น ารางคน้ไปผูกไวใ้นที่
สงู เช่น ตงหรือรอดของบา้น  น าหลกัคน้มาวางไวใ้ตร้างคน้  แยกหลกัคน้หรือลกูคราด 2 แถวออก
จากกนั  ระยะห่างขึน้อยู่กบัว่าจะน าเสน้ไหมไปใชท้อผา้ก่ีผืน  จากนัน้รวบเสน้ไหมทัง้ 30 เสน้  จาก
หลอดในรางคน้มาไขวเ้ป็นรูปเลข 8 สวมลูกคราดที่ 1 และ 2 ของหลกัคน้ที่ 1 แลว้ดึงไหมทัง้หมด
พนัออ้มลกูคราดที่ 1 ของหลกัคน้ที่ 2 แลว้ดึงกลบัมาพนัออ้มลกูคราดที่ 3 ของหลกัคน้ที่  1 จากนัน้
ดึงเสน้ไหมทั้งหมดพันออ้มลูกคราดอ่ืน ๆ กลบัไปกลบัมาระหว่างหลกัคน้ 2 แถว (หลกัคน้แต่ละ
แถวมีลกูคราด 11 หลกั) จนกระทั่งถึงลกูคราดที่ 10 และ 11 ของหลกัคน้ที่ 2 จะตอ้งเก็บไหมขดักนั  
แลว้พันกลบัไปกลบัมาจากลูกคราดที่ 11 ถึงลูกคราดที่ 1  จนกว่าจะไดค้วามยาวที่ตอ้งการ  แลว้
จึงปลดไหมมว้นเขา้กบัไมน้ัดหวี  เพื่อที่จะน าไปสอดฟันหวี  การเก็บเสน้ไหมใหข้ดักัน  มีผลท าให้
เสน้ไหมยืนถกูแบ่งเป็น 2 ชดุ จะผลดักนัขึน้ลงตอนทอผา้ 

- การสอดฟันหวี หรือ ฟันฟืม  คือ การสอดเสน้ไหมยืนดา้นที่เก็บขดักนั  เขา้ไปในช่อง
ฟันหวี  ช่องละ 2 เสน้  เมื่อน าไหมเขา้ไปในช่องฟันหวีแลว้จะน าไปหวีเพื่อมว้นเขา้กระดานมว้นหกู 

1.2 การเตรียมเส้นไหมพุ่ง  หรือ เสน้ไหมพุ่งพิเศษ  คือเสน้ไหมที่ทอดขวางไปตาม
แนวยาวของหูก  มีหน้าที่พุ่งขัดกับเสน้ไหมยืน  การเตรียมเสน้ไหมพุ่ง หรือเสน้ไหมพุ่งพิเศษ  คือ 
หลังจากฟอกและยอ้มสีเสน้ไหมแล้ว  น ามากรอเขา้หลอดพุ่ งหรือลูกเรียด  โดยใช้ไนและระวิง
เช่นเดียวกบัเสน้ไหมยืน  แลว้บรรจหุลอดพุ่งลงในกระสวย 

2. การก่อตะกอและการเก็บดอก 
1. การก่อตะกอ หรือก่อเขา  คือการรอ้ยคลอ้งเสน้ไหมยืน  2 ชดุ  ดว้ยดา้ยทัง้ดา้นบน

และล่างของเสน้ไหมทุกเสน้  เพื่อใหต้ะกอหรือเขา  ยกเสน้ไหมขึน้ลงสลับกันตอนทอผา้  การก่อ
ตะกอตอ้งท าทีละซีก  คือ ก่อจากดา้นบนของทกุตะกอก่อน  แลว้จึงพลิกเสน้ไหมยืนกลบัมาก่อสว่น
ดา้นล่าง  จนครบตะกอที่ใชท้อผา้  ตะกอที่ก่อเสรจ็แลว้  เรียกว่า  หนึ่งตบั  วิธีการก่อตะกอเนือ้หรือ
ก่อเขาเนือ้  ท าในหูกถดัไปจากฟันหวี  โดยใชไ้มน้ดัใหญ่สอดไปในระหว่างเสน้ไหมยืนที่ขดักนั  แลว้
ตัง้ไมน้ัดขึน้ (ขันนัด) ท าใหเ้สน้ไหมยืนแยกเป็น 2 ชุด  ใชด้า้ยสอดเขา้ไปจากดา้นซา้ยไปดา้นขวา  
โดยน าไมลู้กเขา 2 อัน วางบนไมต้ะกอเนือ้ แลว้ดึงดา้ยผ่านเสน้ไหมยืน  ออ้มตะกอเนือ้ขึน้ไปพัน
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กับไมลู้กเขาอันบน  ท าใหเ้กิดเป็นห่วงคลอ้งเสน้ไหมยืน 1 เสน้  ท าแบบเดียวกันต่อเนื่องจนหมด
เสน้ไหมชุดที่  1 จึงปลดไมต้ะกอเนือ้และถอดไมน้ดัออก  แลว้เริ่มก่อตะกอที่ 2 ซีกบนต่อไป  โดยใช้
ไมน้ัดใหญ่สอดเขา้ไประหว่างเส้นไหมยืนที่ขัดกัน  แลว้ขันนัดดึงเสน้ไหมยืนชุดที่ 2 ขึน้มา  สอด
ดา้ยเขา้ไปในช่องว่างระหว่างเสน้ไหมยืนทัง้ 2 ชุด  แลว้ก่อตะกอซีกบนแบบเดียวกันจนหมดเสน้
ไหมยืนชดุที่ 2 เมื่อเสรจ็แลว้จึงพลิกเสน้ไหมยืนกลบัขึน้เพื่อก่อตะกอซีกลา่งอีก 2 ตะกอ 

2. การเก็บดอกลายผา้  ใชข้นเม่นนับแบ่งเสน้ไหมยืนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยการแยก
เป็นเสน้ยกและเสน้ข่มตามลวดลายที่ตอ้งการ  การเก็บดอกจะเก็บเพียงครึ่งดอก  โดยเก็บจาก
กลางลายไปยงัรมิของลาย  เมื่อตอ้งการจะทอใหเ้ต็มดอกหรือเต็มลาย  ก็ยกตะกอชุดเดิมกลบัจาก
ตะกอสุดท้ายไปยังตะกอแรก  การก่อตะกอลายหรือก่อ เขาลาย  ท าโดยใช้ด้ายผูกเส้นไหมที่
แบ่งกลุ่มไวจ้นครบทกุตะกอ  ใชไ้มน้ดัสอดเสน้ไหมยืนที่เป็นเสน้ยกและเสน้ข่ม  ขนันดัดึงเสน้ยกขึน้
มา  ท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างเสน้ไหม 2 กลุ่ม  สอดดา้ยเขา้ไปในช่องว่างจากดา้นขวาไปซา้ย  น า
ไมล้กูเขา 2 อนั  ตัง้บนไมก้่อตะกอดอก  แลว้เริ่มใชด้า้ยรอ้ยคลอ้งเสน้ยกทีละเสน้จนหมดลาย  ก็จะ
ได้ตะกอซีกบนของตะกอลายตะกอที่ 1 จากนั้นก็ก่อตะกอซีกบนของตะกอลายอ่ืน ๆ  ถัดไปจน
หมด  แลว้จึงพลิกเสน้ไหมขึน้เพื่อก่อตะกอลายในสว่นของเสน้ข่มทีละเสน้เช่นเดียวกบัเสน้ยก 

3. การทอ 
การทอเนือ้ผา้   
1. สบัตะกอเนือ้ผา้  โดยใชเ้ทา้เหยียบคานเหยียบที่ 1 เพื่อรัง้ตะกอขดัที่ 1 ลง  ซึ่งจะ

ดึงเส้นไหมยืนกลุ่มที่ 1 ลงมาดว้ย  ตะกอที่ 2 ก็จะยกเสน้ไหมยืนกลุ่มที่ 2 ขึน้  เกิดเป็นช่องว่าง
ระหว่างเสน้ไหมยืนทัง้ 2 กลุม่ 

2. พุ่งกระสวยเสน้ไหมพุ่ง  เขา้ไปในช่องว่างระหว่างเสน้ไหมทั้ง 2 กลุ่ม จากขวาไป
ซา้ย  ท าใหเ้สน้ไหมพุ่งสอดเขา้ไปสานขดักบัเสน้ไหมยืน  และใชม้ือซา้ยรบักระสวย  

3. กระทบฟันหวี  เพื่ออดัเสน้ไหมพุ่งใหช้ิดแน่น  โดยกระทบ 1-2 ครัง้ 
4. สบัตะกอโดยใชเ้ทา้เหยียบคานเหยียบที่ 2 ตะกอขดัที่ 2 จะรัง้เสน้ไหมยืนกลุ่มที่ 2 

ลง  และตะกอขัดที่  1 จะดึงเส้นไหมกลุ่มที่  1 ขึน้  เปิดเป็นช่องว่างระหว่างเส้นไหมทั้ง 2 กลุ่ม
เหมือนเดิม  แต่ต าแหน่งของเสน้ไหมยืนจะสลบักนั 

5. พุ่งกระสวย  เขา้ไปในช่องจากซา้ยไปขวา  ใชม้ือขวารบักระสวย  เสน้ไหมพุ่งก็จะ
สอดเขา้มาสานขดักบัเสน้ไหมยืน  จากนัน้จึงกระทบฟันหวีอีกครัง้ 
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การทอยกดอก หรือทอลาย 
การทอแบบเพิ่มเส้นไหมพุ่งพิเศษติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า  (ยกเขา) มี

กรรมวิธีแบบเดียวกบัผา้ขิด  
1. ยกไมล้กูเขาดึงตะกอลายที่ 1 ซีกบนขึน้  และใชเ้ทา้เก่ียวไมล้กูเขารัง้ตะกอลายที่ 1 

ซีกล่างลง  ท าใหเ้สน้ไหมยืนที่เป็นเสน้ยกและเสน้ข่ม  ซึ่งรอ้ยดา้ยห่วงของตะกอลายที่ 1 ไวแ้ยก
ออกเป็นช่อง 

2. สอดไมน้ัดเขา้ไปในช่องว่าง  ปล่อยมือและเทา้  ขันนัด  ดึงเสน้ไหมยืนที่เป็นเสน้
ยกขึน้  ปลอ่ยไมน้ดัคา้งไว ้ ท าใหเ้กิดช่องว่างระหว่างเสน้ไหมยืนที่เป็นเสน้ยกและเสน้ข่ม 

3. พุ่งกระสวยเสน้พุ่งพิเศษเขา้ไปในช่องว่าง  แลว้พลิกไมน้ัดนอนลง  ท าใหเ้สน้ไหม
ยืนถกูดงึกลบัมาต าแหน่งเดิม 

4. ท าลายขัดผา้ 1 เสน้  โดยใชว้ิธีแบบการทอเนือ้ผา้ตะกอลายที่ 2 และตะกอลาย
ถดัไป  ก็ใชว้ิธีเช่นเดียวกบัตะกอลายที่ 1  เมื่อทอครบทกุตะกอก็จะไดล้ายครึง่ลาย  ถา้จะทอใหเ้ต็ม
ลายก็ใชต้ะกอลายเดิม  ทวนกลบัจากตะกอสดุทา้ยจนถึงตะกอที่ 1 (ธีรพนัธุ ์จนัทรเ์จรญิ, 2560) 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

1. ณปภชั ชยัมงคล (2558) ไดศ้ึกษาการบรหิารจดัการความรูก้ิจกรรมทางการศกึษา
ศิลปะของพิพิธภณัฑบ์า้นจิม ทอมป์ สนั 

โดยศกึษาวิเคราะหก์ารบรหิารจดัการความรูก้ิจกรรมทางการศึกษาศิลปะพิพิธภณัฑ์
บา้นจิม ทอมป์สนั ในส่วนของ Art center ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 -2558 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา
คือ กลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัการในพิพิธภณัฑบ์า้นจิมทอมป์ สนั ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ละเขา้ร่วม
กิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ เก่ียวข้อง กับศิลปะ  
ศิลปศึกษาการจัดการความรูส้ังคมวิทยาทั้งหมดจ านวน 8 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่การ
สัมภาษณ์ การวิจัยครัง้นี ้ได้ก าหนดเครื่องมือในการวิจัยคือการ สัมภาษณ์แบบเจาะจง มีการ
ทดสอบเครื่องมือวิจยัเพื่อความเที่ยงตรงของขอ้มลูโดยสรา้งแบบสมัภาษณ ์และน าไปใหอ้าจารยท์ี่ 
ปรกึษาตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาร่วมกบัผูเ้ชี่ยวชาญการจดัความรูก้ิจกรรมการศึกษา
ศิลปะ เพื่อตรวจความสมบรูณข์องแบบสมัภาษณ ์ 

ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารจัดการความรูข้องพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน มี
ขัน้ตอนและ กระบวนการเช่นเดียวทฤษฎีการบรหิารจดัการความรู(้KM) ทรูบานและคณะ(พรธิดา 
วิ เชียรปัญญา . 2547 : 52) โดยมีกระบวนการการจัดการความรูต้ามล าดับ6 ขั้นตอนดังนีก้าร
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สรา้งความรูก้ารจดัและ เก็บความรูก้ารเลือกและกรองความรูก้ารกระจายความรูก้ารใชค้วามรูก้าร
ติดตามและตรวจสอบ ความรูโ้ดยพบว่ากิจกรรมทางศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑบ์า้นจิม ทอมป์ 
สนัที่ด  าเนินมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สามารถอนุรกัษพ์ฒันาคณุภาพมนุษยพ์ฒันาต่อยอด
การเรียนรูไ้ดอ้ย่างตรง ตามเป้าหมายขององคก์รการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ทั่วไปได้เรียนรูโ้ดยไม่จ ากัดช่วงอายุการให้ความรูอ้ย่างหลากหลายในการด าเนินกิจกรรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเปิดมิติการเรียนรูรู้ปแบบใหม่ที่พัฒนาให้เกิดการเรียนรูอ้ันเป็น
ประโยชนส์งูสดุ และเป็นแหลง่การเรียนรูท้ี่มีคณุภาพระดบันานาชาติ 

2. เพียงเพ็ญ  อ่อนแก้ว (2546) ศึกษา การถ่ายทอดความรูก้ารทอผ้าพื ้นเมืองใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัย พบว่าผูท้อผา้เกือบทัง้หมดเป็นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 36.90 ปี ส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาพทุธ มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีอาชีพหลกัทอผา้และ
ท านาในสดัส่วนที่เท่ากัน รายไดเ้ฉลี่ย 3,791.67 บาทต่อเดือน ส่วนเจา้หนา้ที่ของรฐัเกินครึ่งหนึ่ง
เป็นเพศชายอายุโดยเฉลี่ย 43.61 ปี เกือบทัง้หมด สมรสแลว้ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มี
บทบาทและส่วนเก่ียวขอ้งในเรื่องของการประสานงาน จากการศึกษา การถ่ายทอดความรูก้ารทอ
ผา้พืน้เมืองในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า มีการถ่ายทอดความรูก้ารทอผา้แบบ นอกระบบเป็น
ส่วนใหญ่โดยมีวิทยากรเขา้มาใหค้วามรูใ้นหมู่บา้นซึ่งเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั บุคคลในครอบครวั ที่
ทอผา้ส่วนใหญ่เป็นแม่ และพบว่าการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการทอผา้นัน้ผูเ้รียนไดเ้ริ่มเรียนรูเ้มื่ออายุโดย
เฉลี่ย 28.6 ปี และเหตผุลที่เรียนทอผา้สว่นใหญ่ระบุว่ามีความชอบ ใจรกั เห็นคนอ่ืนท าจึงอยากท า
บา้งและตอ้งการ ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์ผูท้อผา้ทุกคนที่เป็นกลุม่ตวัอย่างทอผา้พืน้ รองลงมา
เป็นผา้เก็บนัดหรือผา้ยกดอก ส าหรบัลวดลายผา้พืน้เมืองที่ทอ ส่วนใหญ่สามารถทอผา้ลายดอก
พิกุล ลายลกูแกว้ ลวดลายที่ผูท้อส่วนใหญ่ หัดทอเป็นลายแรก คือลายลูกแกว้ ซึ่งผูท้อระบุว่าเป็น
ลายที่ง่ายที่สดุ สว่นลายที่ยากที่สดุคือลายดอกพิกุล ปัญหาที่ส  าคญัในการถ่ายทอดความรูก้ารทอ
ผา้พืน้เมือง พบว่า ขาดแหลง่จ าหน่าย  

ความคิดเห็นของผูท้อผา้และเจา้หนา้ที่ของรฐัเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรูก้ารทอผา้
พืน้เมืองในจงัหวดั นครศรีธรรมราช พบว่า ผูท้อผา้ทุกคนเห็นดว้ยว่า การถ่ายทอดความรูก้ารทอผา้
พืน้เมืองจะประสบความส าเร็จ และไดผ้ลดีขึน้อยู่กบัตวัผูเ้รียน การทอผา้เพื่อใหเ้กิดความช านาญ 
จ าเป็นที่จะตอ้งฝึกหัดเป็นประจ า และผูท้ี่มี ส่วนเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหม้ีการอนุรกัษ์การทอผา้
พืน้เมืองใหค้งอยู่สืบไป เจา้หนา้ที่ของรฐัส่วนใหญ่เห็นดว้ย เช่นเดียวกบัผูท้อผา้ใน 2 ประเด็นแรก 
แต่มีสดัส่วนที่ต  ่ากว่าผูท้อผา้ ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูท้อผา้ และเจา้หนา้ที่ของรฐัมี
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรูก้ารทอผา้พืน้เมืองในจงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

3. เนตรนภาลยั แซ่หลี (2557) การศึกษาและพฒันากระบวนการทอผา้ลายยกดอก 
เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องแต่งกาย กรณีศึกษา: ผา้ลายยกดอกกลุ่มทอผา้บา้นตรอกแค 
ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  

มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนากระบวนการออกแบบ ลายผ้ายกดอกในจังหวัด
นครศรีธรรมราชใหม้ีความร่วมสมัย ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน การศึกษาครัง้นีต้ัง้อยู่บน
ความเชื่อที่ว่า การท าความเขา้ใจกับบริบทวัฒนธรรมร่วมสมยัในมิติที่ เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอยกดอกของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ต าบลขอนหาด อ าเภอ ชะอวด ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช น่าจะเป็นแนวทางในการออกแบบใหม้ีความร่วมสมัยมากขึน้ ผลจากการศึกษา 
สามารถสรุปประเด็นที่พบได ้ดังนี ้การศึกษาบริบทร่วมสมัยที่เก่ียวขอ้ง กบัการออกแบบลวดลาย
ผา้ทอยกดอกของกลุ่มทอผา้บา้นตรอกแค ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด ท าใหเ้ขา้ใจสถานการณ์
การทอผา้ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช ในปัจจุบนั ประเด็นปัญหาที่แทจ้ริงใน ปัจจุบัน และแนวคิด
การออกแบบที่เหมาะสมกบัยคุสมยั การออกแบบตามขัน้ตอนของกระบวนการออกแบบท าใหก้าร
ท างานเป็นระบบสามารถก าหนดแนวทางการออกแบบไดต้รงจดุประสงคเ์ป็นผล ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจในผลงานการออกแบบ แต่ก็ยงัมีปัญหาที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข ใน เรื่องการทอผา้ที่
ไม่ค่อยตรงตามแบบที่ออกแบบไว ้โดยการปรบัทัศนคติในเรื่องแนวคิดการออกแบบ ใหต้รงกัน 
ระหว่างนักออกแบบกับช่างทอผา้ เพื่อใหช้่างทอผา้เขา้ใจวัตถุประสงคก์ารออกแบบมาก ยิ่งขึน้ 
โดยนกัออกแบบควรจะมีเวลาท างานรว่มกบัช่างทอผา้ในขัน้ตอนการสรา้งตน้แบบอย่าง ใกลช้ิด 

4. นพเวช บุญมี (2559)การจัดการความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชมุชนในเขตพืน้ที่ชุ่มน า้ดอนหอยหลอด จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ผลการวิจัยสรุปไดว้่า  ความรูภู้มิปัญญาที่ชาวชุมชนในพืน้ที่ชุ่มน า้  ดอนหอยหลอด 
ใชใ้นการด ารงชีวิตอยู่กับระบบนิเวศธรรมชาติในพืน้ที่มาตัง้แต่ครัง้อดีต เป็นความรูท้ี่เกิดจากการ
สงัเกต เรียนรู ้และเขา้ใจระบบนิเวศและทรพัยากรธรรมชาติ หล่อหลอมเป็นวิถีอาชีพต่าง ๆ เช่น 
ประมงพื ้นบ้าน เก็บหอยในดอน เพาะเลีย้งสัตวน์ า้ นาเกลือ สวนมะพรา้ว เป็นต้น จากการจัด
กระบวนการจดัการความรูร้่วมกบัชุมชน และถอดบทเรียนจากกระบวนการวิจยั เสนอว่า แนวทาง
ที่จะสืบสานความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นเหล่านีไ้วไ้ม่ใหสู้ญหาย และสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์น
กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนไดอ้ย่างมีคุณค่า จ าเป็นตอ้งมีการจดัการความรู ้โดยการคน้หาและ 
รวบรวมความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นจัดท าเป็นต าราความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น ในรูปของเอกสาร สื่อ
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อิเลคทรอนิคส ์และสื่อออนไลน ์ตลอดจนสรา้งพิพิธภัณฑห์รือศูนยเ์รียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ชุ่มน า้ ดอนหอยหลอดเพื่อถ่ายทอดความรูสู้่เยาวชนในพืน้ที่  และ เชื่อมโยงความรูภู้มิปัญญา
ทอ้งถิ่นของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นเสน้ทางท่องเที่ยวทางภูมิปัญญา รวมถึงก าหนดปฏิทินท่องเที่ยว
ใหส้อดคลอ้งกบัฤดกูาล และระบบระเบียบของธรรมชาติ 

5. (วรารตัน ์วฒันชโนบล และ คณะ, 2558)การจดัการความรูก้ารทอผา้พืน้บา้นของ
กลุม่อาชีพบา้นสขุเกษม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะของการถ่ายทอดความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นของการทอ
ผา้พืน้บา้น กลุ่มอาชีพบา้นสุขเกษม มี  2 ลกัษณะ คือ  1. การถ่ายทอดความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น
ดัง้เดิมในอดีต เช่น การบอกเล่า  การฝึกปฏิบติัจากการสงัเกต และการปฏิบติัจากการฝึกฝนของ
บรรพบุรุษ 2. การถ่ายทอดความรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นที่ไดม้ีการพัฒนาแลว้ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การ
ปฏิบติัและฝึกฝนของกลุม่แม่บา้น และการไปเป็นวิทยากรรบัเชิญในการสาธิตวิธีการผลิต   

สรุปกระบวนการจดัการความรูภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่นดา้นการทอผา้พืน้บา้น มี 5 ขัน้ตอน
ที่ส  าคัญ ดังนี ้1. การก าหนดความรู ้2. การแสวงหาและยึดกุมความรูภ้ายใน 3. การแลกเปลี่ยน
ความรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ 4. การจดัเก็บความรู ้5. การถ่ายทอดความรู ้
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ส่วนร่วมในการเจริญเติบโต สรุปได้ว่า  บริษัทสมัยใหม่ควรตระหนักถึงกระบวนการทางธุรกิจ
ทัง้หมดเป็นกระบวนการความรู ้ความรูน้ีถื้อเป็นทรพัยากรทางยุทธศาสตรข์อง บริษัท แหล่งที่มา
ของความไดเ้ปรียบดา้นธุรกิจและความส าเร็จทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ความจ าเป็นในการถ่าย
โอนขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในการตัดสินใจในทุกโครงสรา้งระดบั บริษัท สามารถท าไดด้ว้ยกลยุทธแ์ละ
ความรูค้วามเขา้ใจในการใช้และประเมินความรู ้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรูท้ั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรและการแสดงผลโดยรวมขององคก์ร  คือสามารถท าได้ดว้ยการใช้ ดัชนีชีว้ัดที่
สมดลุเป็นแนวคิดในการวดัสมรรถนะที่กวา้งขึน้ ซึ่งเนน้การด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินและประสาน
กิจกรรมทางธุรกิจดว้ยวิสยัทศันแ์ละยุทธศาสตรข์องบรษิัท โดยการปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
และคน ความจรงิก็คือมมุมองดา้นการเรียนรูแ้ละการเติบโตหมายถึงคณุภาพของทรพัยากรบุคคล
ใน บรษิัทสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัความส าเรจ็ของบรษิัท 

3. Byounggu Choi และ Lee (2002) งานวิจัยเรื่อง Knowledge management 
strategy and its link to knowledge creation process ยุทธศาสตรก์ารจัดการความรูแ้ละการ
เชื่อมโยงกบักระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้สรุปวตัถุประสงคห์ลกัของบทความนีคื้อเพื่อศกึษาว่ากล
ยุทธ์การจัดการความรูแ้ตกต่างกันอย่างไรในการสรา้งความรู ้ผลการทดสอบเชิงประจักษ์ใน
แบบจ าลองโค้งหักเห เพื่อสรา้งความสัมพันธ์กับกระบวนการสรา้ง แบบจ าลองนีอ้นุมานไดว้่า 
บรษิัทควรปรบักลยทุธค์วามรูข้องตนเองควบคู่ไปกบัโหมดการสรา้งความรู ้ ประการแรกเนน้ว่าการ
จดัต าแหน่งแบบไดนามิกของกลยทุธข์อบรูส้ามารถน าไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์รที่ดีขึน้ ประการ
ที่สองขอ้เสนอแนะส าหรบัการจัดต าแหน่งมีสี่โหมดการสรา้งความรู ้ผลเชิงประจักษ์ของเราเป็น
รากฐานทางทฤษฎีว่าท าไม บริษัทต่าง ๆ ควรปรบักลยุทธค์วามรูข้องตนพรอ้มกับโหมดการสรา้ง 
ประการที่สามพบว่ากลยุทธ์ความรูค้วรแตกต่างกันไปตามแผนกต่าง ๆ สดุทา้ยการศึกษาของเรา
ใชมุ้มมองเชิงกระบวนการ แมว้่าการจัดการความรูจ้ะขึน้อยู่กับกระบวนการมากกว่าวัตถุ แต่มี
การศกึษาเชิงประจกัษเ์พียงเล็กนอ้ยจากมมุมองเชิงกระบวนการ  

4.Tan Nya ling, Lim Ying San, และ Hock (2009) งานวิจยัเรื่อง Trust: Facilitator 
of Knowledge-sharing Culture ผู้สนับสนุนดา้นการแบ่งปันความรูว้ัฒนธรรม: ผู้มีส่วนร่วมใน
การแบ่งปันความรูว้ฒันธรรม 

วฒันธรรมการแบ่งปันความรูม้ีความส าคญัและจ าเป็นส าหรบัองคก์รเพื่อใหม้ั่นใจได้
ว่าพวกเขาสามารถสรา้งและรกัษาความรูห้ลกัไวไ้ดไ้ม่เพียง แต่ความรูใ้หม่ ๆ เป็นส่วนส าคญัของ
องคก์รเท่านั้น ในมุมมองของเรื่องนีค้วรจะน าวัฒนธรรมของการแบ่งปันความรูไ้ปใชก้ับ บริษัท 
เหล่านีเ้นื่องจากบทบาทของความรูไ้ดก้ลายเป็นปัจจัยส าคัญในการอยู่รอดของหลาย ๆ องคก์ร  
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ปัญหาความไว้วางใจมักถูกอ้างถึงว่าเป็นความท้าทายที่ส  าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับองค์กร 
เนื่องจากไม่ง่ายที่จะสรา้งและย า้วัฒนธรรมองคก์รที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู ้ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นส าหรบัองคก์รโดยเฉพาะผูจ้ดัการในการสรา้งวฒันธรรมการแบ่งปันความรูท้ี่สามารถ
สง่เสรมิการสรา้งการท างานรว่มกนัและการแบ่งปัน 

5. Meric S. Gertler และ  A. (2004) งาน วิจั ย เรื่ อ ง  Local social knowledge 
management: Community actors, institutions and multilevel governance in regional 
foresight exercises  

สิ่งส าคัญส าหรบัผูก้  าหนดนโยบายในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นคือการสรา้ง
เงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตของรูปแบบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่เขม้ขน้มากขึน้ในบริบทของ
ระบบนวตักรรมเชิงพลวตัหรือภูมิภาคที่พาดพิงถึง การส ารวจความคาดหวงัในอนาคตของภูมิภาค
อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชนใ์นการช่วยวางแผนกลยุทธท์างเศรษฐกิจของตน ภูมิภาคที่ประสบ
ความส าเรจ็จะตอ้งมีสว่นรว่มในการฝึกการมองการณไ์กลในภูมิภาคเพื่อระบุและปลกูฝังทรพัยส์ิน
ด าเนินการกระบวนการท างานร่วมกันในการวางแผนและด าเนินการเปลี่ยนแปลงและกระตุน้ให้
เกิดความคิดในระดบัภูมิภาคที่ส่งเสริมการเติบโตชุมชนและภูมิภาคต่าง ๆเช่น บริษัท จ าเป็นตอ้ง
คิดค้นและปรบัตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผลที่ตามมาภูมิภาคที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกการมองการณ์ไกลในระดับภูมิภาคเพื่อระบุและปลูกฝังทรพัย์สิน
ด าเนินการตามกระบวนการร่วมมือในการวางแผนและด าเนินการเปลี่ยนแปลงและกระตุน้ใหเ้กิด
ความคิดในระดบัภมูิภาคที่สง่เสรมิการเติบโต 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจยัเรื่อง การจดัการความรูก้ารทอผา้ยก  ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณข์องเจา้หนา้ที่
ทหารที่เป็นผู้ดูแลศูนย์ศิลปาชีพ  และการสัมภาษณ์ช่างทอผ้า  น ามาท าการวิเคราะห์  ตาม
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหเ์นือ้หา คือ น าเนือ้หามาจ าแนกออกเป็น
หมวดหมู่ เพื่อใหไ้ดเ้นือ้หาครบถว้นตามที่ระบใุนความมุ่งหมายและขอบเขตการวิจยั  แลว้น าเสนอ
ในรูปแบบการบรรยาย พรอ้มรายละเอียดและรูปภาพประกอบ 

1.กลุม่ตวัอย่าง 
2.เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การวิเคราะหข์อ้มลู 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ช่างทอผา้  ผูถ้่ายทอดการทอผา้  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผา้  

ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั หมู่ 5 ต าบลแม่เจา้อยู่หวั อ าเภอเชียรใหญ่จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กลุ่มตัวอย่าง 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์ในการเลือก

กลุม่ตวัอย่างจากจดุประสงคข์องการวิจยัทัง้ 2 ขอ้ ดงันี ้ 
1. เพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรูข้องกลุ่มทอผา้ยก  ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซึ่งอาศยัขอ้มลูจากผูท้ี่ควบคมุการด าเนินงาน  และผูท้ี่ปฏิบติังานโดยตรง
ตัง้แต่เริ่มแรกหรือมีประสบการณท์ างานโดยตรงไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  โดยจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในกระบวนการจัดการความรูด้า้นกระบวนการถ่ายทอดความรู ้และดา้นกระบวนการผลิตเป็น
อย่างดี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการ  ซึ่งในที่นีห้มายถึง ช่างทอผา้ ซึ่งมีประชากรจ านวนหนึ่ง  โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้
ที่ไดร้บัการเรียนการสอนของโครงการรุน่แรก 
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กลุม่ตวัอย่าง จ านวนทัง้หมด  12 คน ดงันี ้
1. ช่างทอผ้ายกเมืองนคร  จ านวน 7 คน  โดยคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ไดแ้ก่  
 1.1 ช่างทอผา้ยกเมืองนครรุน่แรก จ านวน 5 คน 
 1.2 ช่างทอผา้ยกเมืองนครรุน่สอง  จ านวน 2 คน 
2. ผูถ้่ายทอดการทอผา้ยกเมืองนคร  จ านวน 2 คน   

2.1 ครูผู้สอนการทอผ้ายกเมืองนครประจ าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง 
จ านวน 1 คน 

 2.2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผา้ยก  จ านวน 1 คน 
3. ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการความรู ้

3.1 หวัหนา้ชดุประสานงานของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั จากกองพนัทหาร
ช่างที่ 402 ค่ายอภยับรริกัษ ์จงัหวดัพทัลงุ   จ านวน 1 คน 

 3.2 ผูด้แูลศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  จ านวน 1 คน 
3.3 ผู้แทนจากมูลนิ ธิส่งเสริม ศิลปาชีพ   ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ติ ์
พระบรมราชินีนาถ  จ านวน 1 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มลูส าหรบัการวิจยั มาจาก 2 สว่น ดงันี ้

2.1 ข้อมูลเอกสาร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร 

วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  และขอ้มลูเอกสารเฉพาะจากแหลง่ขอ้มลูในทอ้งถิ่น 
2.2 ข้อมูลภาคสนาม 

2.2.1 การสมัภาษณ ์
การวิจยัในครัง้นีม้ีความตอ้งการที่จะศกึษากระบวนการจดัการความรูข้องศนูย์ศิลปา

ชีพบ้านเนินธัมมัง และศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทอผา้ยกเมืองนคร การเก็บขอ้มูลใชก้าร
สมัภาษณ์เป็นหลกั โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก  ใช้
วิธีการเตรียมประเด็นที่ตอ้งการจะศกึษาและสนใจ เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด  
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2.2.2 การสอบถาม  
ประกอบไปดว้ยแบบสอบถามปลายปิด  และแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามมีเวลาตอบดว้นตนเอง มีอิสระ ไม่รีบรอ้นมีเวลาใหคิ้ดวิเคราะหใ์หค้รบถว้นก่อนที่จะ
ตอบ 

2.2.3 การสงัเกต 
ใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยสังเกตสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสถานที่

ท างาน สงัเกตวิธีการถ่ายทอดความรู ้ สงัเกตการมีส่วนร่วมในการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผา้ 
การจดักิจกรรมใหค้วามรูท้ัง้ในและนอกพืน้ที่ 

2.2.4 การบนัทกึขอ้มลู 
บันทึกขอ้มูลดว้ยการจดบันทึก บันทึกเทปเสียง การถ่ายภาพประกอบ และบันทึก

วิดีโอ 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ซึ่งผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์แบบเจาะจงกับบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม   เป็นการสัมภาษณ์ เพื่ อให้ได้ข้อมูลตรงตาม
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  โดยขอ้ค าถามจะประกอบดว้ย   การก าหนดเปา้หมาย  การวางแผนการ
ท างาน  การประสานงานและกระบวนการท างานร่วมกนั  ซึ่งจะแบ่งค าถามเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
ของการถ่ายทอดความรู(้สอน)  และระยะของการผลิต   

ในส่วนของแบบสอบถามนั้น  จะสอบถามกลุ่มของผู้ที่ ได้รับการเรียนการสอนของ
โครงการรุ่นแรก  โดยขอ้ค าถามจะประกอบดว้ย  ความพึงพอใจในดา้นการถ่ายทอดความรู(้สอน) 
ดา้นการเรียนรู ้ ดา้นทกัษะความรู ้ และดา้นเจตคติ 

1.  แบบสมัภาษณ ์ใชส้  าหรบัสมัภาษณ์ช่างทอผา้ยกเมืองนคร  ผูถ้่ายทอดการทอผา้ยก
เมืองนคร  ผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการความรู ้ จ านวน 54 ขอ้ 

2.  แบบสอบถาม ใช้ส  าหรบัสอบถามผู้ที่ได้รบัการเรียนการสอนของโครงการรุ่นแรก  
จ านวน 15 ขอ้ 

การสรา้งแบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวิจยัครัง้ได ้ ไดผ้่านการทดสอบ
เครื่องมือการวิจัยเพื่อหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  โดยทางผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาพรอ้มทัง้ผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นการศึกษาและดา้นศิลปะการทอ
ผา้  รว่มกนัตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
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1. อาจารย์ ดร. อธิพัชร ์  วิจิตสถิตรัตน์  อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ดร. ศภุมาส  เจียมรงัสรรค ์ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์ วิทยาเขตบพิตรพิมขุ  จกัรวรรดิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  บุญเต็ม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรมไทย  
คณะศิลปะประจ าชาติ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์ วิทยาเขตเพาะช่าง 

4. การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง“การจัดการความรูก้ลุ่มทอผา้ศูนยศิ์ลปาชีพ บา้นเนินธัมมัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช” เป็นการวิจัยพรรณนา (Descriptive Research) เชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) จากการเก็บขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกต การบนัทึกภาพและบนัทึกเสียง แลว้
น ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี ้
1. น าขอ้มลูที่เก็บรวบรวมมาจดัระเบียบ  โดยจะแบ่งเป็น 2 สว่นตามจดุประสงคข์องการวิจยั  ดงันี ้

1. กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มทอผ้ายก  จะประกอบไปด้วยข้อมูลภาพการ
ท างานภายในศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  ขอ้มูลเสียงจากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง   การจด
บันทึกการพูดคุยทั่วไป  และขอ้มูลเอกสารเก่ียวกับการจัดการความรู ้ ประวัติความเป็นมาของ
ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  ประวติัความเป็นมา  ความส าคญัการใชง้านของผา้ยก และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง 

2. ความพึงพอใจของผูท้ี่ไดร้บัการถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ  
จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม  และการจดบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อการจัด
โครงการการเรียนการสอน 
2. การวิเคราะหข์อ้มลู   

1. กระบวนการจดัการความรู ้ จะแยกเป็น 2 ประเด็น คือ กระบวนการจดัการความรูใ้น
ระยะแรก และกระบวนการจดัการความรูใ้นระยะสอง 

วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม  โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบบท
สัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่ม  ว่ามีการตอบและแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร  
เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าทุกฝ่ายนั้นมีการร่วมมือกันด าเนินงานอย่างไร  และมีความเข้าใจใน
กระบวนการท างานเหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนัอย่างไร   น ามาวิเคราะหป์ระมวลรว่มกบัหลกัการ
หรือทฤษฎีการจดัการความรูท้ี่ไดศ้กึษา  และสรุปกระบวนการจดัการความรู ้
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2. ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจนั้น น าผลการตอบ
แบบสอบถามของทัง้ 5 คน  มาวิเคราะหแ์ต่ละท่านมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่  
ใชว้ิธีทางสถิติมาประกอบการวิเคราะห ์ดงันี ้  

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินรูปแบบ ค านวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และ องัคณา 
สายยศ, 2538) 

X̅       =      
∑X

N
 

เมื่อ  X̅      หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

 ∑X    หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแต่ละขอ้ 
 N    หมายถึง   จ านวนขอ้มลู 
 
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ , 

2538) 

S.D. = √
N(∑X2)−(∑X)2

N(N−1)
 

เมื่อ S.D.    หมายถึง  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง 

 ∑X    หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละขอ้ 

 ∑X2  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
 N        หมายถึง  จ านวนขอ้มลู 

3. การน าเสนอ 
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการเรียบเรียงแบบพรรณนา พรอ้มทั้งตาราง

เปรียบเทียบและรูปภาพประกอบ 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อให้ได้กระบวนการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผ้ายก  
ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  และความพึงพอใจของผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดความรูท้ี่มีต่อการจดัการ
สอนของโครงการ  โดยแบ่งการวิเคราะหต์ามหวัขอ้หลกัดงันี ้

1. กระบวนการจัดการความรู้ 
ผา้ยกเมืองนคร  เป็นผา้ที่มีชื่อเสียงในราชส านกัว่าเป็นผา้ชัน้ดี  ซึ่งบรบิทการใชง้านผา้ใน

สมยัก่อน ใชส้  าหรบัการก าหนดต าแหน่งและชนชัน้ในสงัคม  ทัง้แบบแผนในการแต่งกายและการ
ใช้ชนิดของผ้าก็แตกต่างกันออกไปตามฐานันดรศักดิ์ ยศ และต าแหน่ง  ผ้ายกเมืองนครนั้น มี
เทคนิคการทอเฉพาะดว้ยการเพิ่มเสน้พุ่งพิเศษท าให้เกิดลวดลายนูนบนผืนผา้  หากใชเ้สน้ไหมทอ  
เรียกผา้ยกไหม  หากใชเ้สน้เงินหรือเสน้ทองในการทอ  เรียกว่า ผา้ยกเงินและผา้ยกทอง  ผา้ยก
เมืองนครไดสู้ญหายไป เนื่องจากในสมัยรชักาลที่ 4-5 มีการปฏิรูปการแต่งกายตามแบบอย่าง
อารยประเทศ  จึงท าใหบ้ทบาทของผา้ยกเมืองนครที่เคยใชแ้ต่งกายลดลง   

เมื่อศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัไดก้่อตัง้ขึน้  มีการส่งเสรมิใหช้าวบา้นฝึกอาชีพเพื่อสรา้ง
รายได ้ ไม่ว่าจะเป็นการปักผา้  การสานกระจดู  และการทอผา้  ชาวบา้นไดม้ีการหดัทอผา้ฝา้ย ทอ
ผ้าฝ้ายยกดอกจนช านาญ  และได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิ ติ ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ใหม้ีการฟ้ืนฟู ผา้ยกเมืองนคร  ซึ่งเป็นผา้ยก
แบบราชส านักของนครศรีธรรมราชในอดีตที่ ได้สูญหายไปแต่ยังคงมีต้นแบบให้เห็นอยู่ใน
พิพิธภณัฑแ์ละในพระบรมมหาราชวงั  ใหก้ลบัมาเป็นส่วนหนึ่งของพัสตราภรณส์ าหรบัการแสดง
โขน  ดว้ยทรงเห็นถึงความส าคัญของผา้ยกเมืองนคร  และทรงอยากใหผ้า้ยกเมืองนครยังคงอยู่
และได้รบัการสืบสานเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยศูนย์
ศิลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  โดยมีการร่วมกันจัดการความรูจ้นประสบความส าเร็จทั้งในแง่ของการ
พฒันาคน เป็นการสรา้งอาชีพพฒันาความสามารถและสรา้งรายได ้ อีกทัง้ยงัประสบความส าเร็จ
ในดา้นการฟ้ืนฟ ูอนรุกัษแ์ละพฒันาผา้ยกเมืองนครขึน้อีกครัง้ 

โดยแบ่งกระบวนการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผ้ายก  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช    เป็น 2 ดา้น คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู ้(สอน) และกระบวนการ
ผลิต  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (สอน) 
1.การบ่งชีค้วามรู้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 อาคารศนูยศ์ิลปาชีพบา้นเนินธมัมงั 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  จงัหวดันครศรีธรรมราชและสมาชิกผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
ซึ่งประกอบไปดว้ย   คณะกรรมการศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  คณะกรรมการกลุ่มทอผา้  ชุด
ประสานงานจากกองทัพภาคที่  4 กองพันทหารช่างที่   402  ค่ายอภัยบริรักษ์  จังหวัดพัทลุง  
ตวัแทนครูจากสถาบนัสิรกิิติ์  และตวัแทนชมุชน และผูน้  าทอ้งถ่ิน   ไดม้ีการประชุมเพื่อร่วมกนับ่งชี ้
ความรู ้ โดยหัวหนา้ชุดประสานงานของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังไดม้ีการเล่าถึงพระราชด าริ
ของพระองคท์่าน  ทางสมาชิกผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั
จึงไดท้ราบถึงพระเสาวนียข์องพระองค์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ท าให้เกิดความสนใจ และความเต็มใจที่จะน้อมน าพระราชด าริในการที่จะ
ด าเนินการอนุรกัษ์ผา้ยกเมืองนคร  ดว้ยเห็นถึงความส าคัญของผา้ยกเมืองนคร  ที่เปรียบเสมือน
เอกลกัษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทุกคนอยากสืบสานใหผ้า้ยกเมืองนครนัน้ไม่สญูหายและ
คงอยู่ต่อไป โดยมีการก าหนดความรูท้ี่จะน ามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้ายกเมืองนคร  
รวมถึงการวางแผนในการถ่ายทอดความรู ้ ดังนัน้  จากการประชุมเพื่อด าเนินการพัฒนาความรู้
เรื่องผา้ยกเมืองนคร  สมาชิกไดม้ีความเห็นตรงกนัว่าควรน าพระราชด าริมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูพฒันาผา้ทอ และการถ่ายทอดความรูสู้่ประชาชนและเยาวชนใหเ้ห็นถึงความส าคัญของผา้
ยกเมืองนคร โดยเป้าหมายในการที่จะฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครนัน้คือการ อนุรกัษ์ และการสรา้งครูรุ่น
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แรก บนพืน้ฐานขององคค์วามรูเ้ดิม  ตอ้งหัดใหค้นมีความช านาญ  ตอ้งสรา้งคนใหเ้ป็นครูรุ่นแรก  
ซึ่งตอ้งอาศยัองคค์วามรูจ้ากหลายดา้นไม่ว่าจะเป็นหลกัฐานทางวตัถุ  เอกสาร หนงัสือ  ตอ้งมีการ
เรียนรูแ้ละถอดองคค์วามรูเ้ดิมออกมาโดยผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชาญ ครู  และถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ช่างทอ  ใน
การบ่งชีค้วามรูน้ั้น  สมาชิกมีความเห็นตรงกันว่าความรูท้ี่ควรจะน ามาพัฒนาและถ่ายทอดนั้น  
ไดแ้ก่ 1. ความรูด้า้นประวติัความเป็นมา  ความส าคญัและการใชป้ระโยชนข์องผา้ยกเมืองนคร  2. 
ความรูด้า้นกระบวนการทอผา้ 3. ความรูเ้รื่องวสัด ุอปุกรณ ์ในการทอผา้     

2. การแสวงหาความรู้   
จากการร่วมกันก าหนดความรูท้ัง้ 3 ประเด็น ขา้งตน้  สมาชิกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียใน

การจัดการความรูก้ารทอผ้ายกเมืองนคร ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ได้แบ่งงานให้แก่
ตวัแทนครูจากสถาบันสิริกิติ์  ซึ่งก็คือ  อาจารยแ์หลมทอง  สีภูไปแสวงหาความรูเ้ร่ืองความรูด้า้น
ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญและการใชป้ระโยชนข์องผา้ยกเมืองนคร  รวมถึงการแสวงหา
ความรูด้า้นกระบวนการทอผา้   

อาจารยแ์หลมทอง  สีภู  เป็นอาจารยป์ระจ าอยู่ท่ีโรงฝึกศิลปาชีพหรือสถาบันสิริกิติ ์ 
ซึ่งการที่จะอนุรกัษ์ผา้ยกเมืองนครนัน้ตอ้งท าการศึกษาดา้นประวติัความเป็นมา  ความส าคญัและ
การใชป้ระโยชนข์องผา้ยกเมืองนคร  และตอ้งศกึษาผืนผา้ยกเมืองนคร  ซึ่งตอ้งศกึษาตวัผืนผา้ เพื่อ
น าองคค์วามรูไ้ปถ่ายทอดใหก้ับช่างทอ   โดยผืนผา้ยกเมืองนคร เป็นหลกัฐานที่เป็นองคค์วามรูท้ี่
ส  าคญั  โดยพบหลกัฐานผืนผา้ยกโบราณ  ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  อาจารย์
แหลมทอง  สีภู  จึงไดป้ระสานงานใหท้างสถาบนัสิริกิติ์ท าเร่ืองขออนุญาตที่จะไปถอดลาย  เก็บ
ลายผา้โบราณจากผืนผา้จริง  ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ซึ่งผืนผา้นั้นมีความ
ช ารุดมากแลว้  พรอ้มทัง้หาขอ้มูลเพิ่มเติมบางส่วนจากพิพิธภณัฑผ์้าในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์ 
พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจะมีขอ้มูลผ้าในพระบรมมหาราชวัง  ขอ้มูลความรูจ้ากวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร  จงัหวดันครศรีธรรมราช    

นอกจากอาจารย์แหลมทอง  สีภู  จะเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูลแล้ว  ทางกองราช
เลขานุการในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ไดม้ีการเชิญอาจารยว์ีรธรรม  ตระกูลเงินไทย  ที่บา้นท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร ์ ซึ่งอาจารยว์ีรธรรม
เป็นผูด้แูลเครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน  และเป็นผูก้่อตัง้กลุ่มผา้ยกทอง “จนัทรโ์สมา” ที่จงัหวดั
สุรินทร ์ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผ้ายกทองแล้ว  ยังเป็นผู้ที่มีความรูค้วาม
เชี่ยวชาญในงานศิลปหัตถกรรมหลายแขนง  โดยเฉพาะในเรื่องผา้ทอทุกรชัสมัย  และยังเป็นผู้
สะสมผา้โบราณที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาถึงสมัยรตันโกสินทร ์  ให้เป็นผู้ให้ข้อมูล
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เก่ียวกบัผา้ยกเมืองนคร  เนื่องจากท่านจะเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องประวติัศาสตร ์เรื่องที่มาที่ไป ของ
ผา้ต่าง ๆ เพราะท่านก็จะมีผา้ที่ท่านเก็บรกัษาไวจ้ านวนหนึ่ง เป็นผา้ยกราชส านกั ซึ่งมีผา้อยู่ชิน้นึง 
ซึ่งท่านเก็บเอาไวเ้ป็นผา้ยกในสมัยรชักาลที่ 4 และใหท้่านเป็นผูช้่วยดูแลเรื่องลวดลายของผา้ยก
เมืองนครที่ถอดลายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับอาจารย์
แหลมทอง  สีภ ู  

ส่วนการแสวงหาความรูเ้รื่องวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผา้  นั้นมอบหมายใหก้องพัน
ทหารช่างที่  402  ค่ายอภัยบริรกัษ์  จังหวดัพัทลงุ  ซึ่งเป็นชุดประสานงานของศูนยศิ์ลปาชีพบ้าน
เนินธัมมงั  ประสานงานไปยงักองศิลปาชีพ  เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นเรื่องของการเบิกวสัด ุและ
อปุกรณใ์นการทอผา้  โดยท าหนงัสือแจง้ถึงจดุประสงคใ์นความจ าเป็นในการที่จะน าวสัด ุอปุกรณ์
ที่เหมาะสมมาใชใ้นการทอผา้ยกเมืองนคร  เพื่อการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษผ์า้ยกเมืองนคร   

ในภาคส่วนของสมาชิกของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังนั้นจะหาขอ้มูลความรูใ้น
ดา้นวตัถดิุบหรือทรพัยากรในทอ้งถิ่นที่สามารถน ามาใชใ้นการทอผา้ได ้  

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
เมื่อไดไ้ปแสวงหาความรูม้าแลว้ทางศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัและผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียจึงไดน้ าความรูท้ี่ไดศ้ึกษามารวบรวม จดัประเภทของขอ้มลูและร่วมกนัสรุปผลว่าขอ้มลูความรู้
ของแต่ละดา้นนั้นประกอบดว้ยขอ้มูลอะไรบา้ง โดยความรูใ้นส่วนที่ 1. ความรูด้า้นประวัติความ
เป็นมา  ความส าคญัและการใชป้ระโยชนข์องผา้ยกเมืองนคร   นัน้มีทัง้ในส่วนของขอ้มูลเอกสาร
ส าคญัที่จะบ่งบอกประวัติความเป็นมาหรือประวติัการใชง้านของผา้ยกเมืองนครตัง้แต่อดีต  โดย
ไดข้อ้มลูมาจากวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ขอ้มลูจากค าบอกเล่าเรื่อง
การใชง้านใชป้ระโยชนข์องผา้ยกเมืองนครจากอาจารยว์ีรธรรม  ตระกูลเงินไทย และผูเ้ชี่ยวชาญ
เรื่องผา้  ขอ้มลูของผา้ยกเมืองนครในมิติบทบาทของการใชง้านในราชส านกั  จากพิพิธภณัฑผ์า้ใน
สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์  พระบรมราชินีนาถ   รวมทัง้หลกัฐานท่ีเป็นตวัผืนผา้ยกโบราณ  ท่ีพบใน
พิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ  นครศรีธรรมราช  และผืนผ้ายกเมืองนคร ที่ มีการเก็บไว้ใน
พระบรมมหาราชวงั  
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ภาพประกอบ 10 ผืนผา้ยกเมืองนคร ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

2. ความรูด้า้นกระบวนการทอผา้  เมื่อไดพ้บหลกัฐาน  ซึ่งคือผืนผา้ยกโบราณ   ท าให้
ไดศ้ึกษาถึงองคค์วามรูท้ัง้รูปแบบของตวัผืนผา้ รูปแบบของกระบวนการทอ  ลกัษณะของลวดลาย 
การบรรจุลวดลาย  การใชส้ี   3. ความรูเ้รื่องวสัด ุอปุกรณ ์ในการทอผา้ หลงัจากที่ไดข้อ้มลูในดา้น
รูปแบบการทอ  จากการศึกษาผืนผา้ยกโบราณ  ท าใหท้ราบว่าในการที่จะทอผา้ยกเมืองนครนั้น  
ตอ้งใช้เส้นไหมในการทอ  โดยเสน้ไหมนั้นก็ต้องเป็นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ  จึงไดม้ีการหา
วตัถุดิบธรรมชาติในทอ้งถิ่นเพื่อน ามาใชย้อ้มเสน้ไหม  รวมถึงวัสดุ อปุกรณท์ี่ทางกองศิลปาชีพได้
สง่มา  ประกอบไปดว้ยก่ีทอผา้ และอปุกรณท์ี่เหมาะสมในการทอผา้ยก  อปุกรณใ์นการเตรียมเส้น
ไหม   
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4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (ด้านการถ่ายทอดความรู้) 
เมื่อได้รวบรวมข้อมูลองค์ความรูจ้ัดเป็นประเภทแล้ว  จะมีการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือหรือความถูกต้องโดยการน าข้อมูลทั้ง 3 ด้าน  ทั้งความรูด้้านประวัติความเป็นมา  
ความส าคญัและการใชป้ระโยชนข์องผา้ยกเมืองนคร  ความรูด้า้นกระบวนการทอผา้  และความรู้
เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผา้  ที่ได้รวบรวมมาพิจารณาร่วมกัน  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ ์
เพื่อที่จะไดข้อ้มลูที่มีความถกูตอ้งและมีหลกัฐานมีเหตผุลรองรบั 

จากการที่ อาจารย์แหลมทอง  สีภู   ได้ไปถอดลายผ้ายกเมืองนคร  ที่ อยู่ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  และไดม้ีการประมวลรูปแบบของผืนผา้  รูปแบบลาย  
ลักษณะของลวดลาย  ซึ่งรูปแบบของผ้ายกเมืองนครที่ใช้กันในราชส านักนั้นมีความตายตัว  
อาจารยแ์หลมทอง  สีภู  กลา่วว่า “กระบวนการของลายผา้ยกราชส านกั ค่อนขา้งจะมีกรอบบงัคบั
อยู่ คือ จะตอ้งมีเชิงเป็นกรวยเชิง 3 ชัน้ ไม่ว่าจะเป็นลายอะไรก็ตอ้งมีกรวยเชิงอยู่เชิงผา้ 3 ชัน้ ส่วน
ที่อยู่แถบขา้งทัง้ 2 ขา้งตามแนวความยาวของผา้ เรียกว่า ลายสงัเวียน กระเถิบขึน้มาจากลายเชิง
ผา้ ก็จะเป็น ลายแทงทอ้งผา้ เล็ก ๆ แลว้เขา้สูใ่จกลางผา้ ตรงกลางเรียก ลายทอ้งผ้า ส่วนมากลาย
เชิงผา้ก็จะมีความคลา้ยคลึงกนั ส่วนลายทอ้งผา้จะมีหลายลายที่น ามาทอ  ทุกผืนที่เราแกะได ้เรา
ก็รวบรวมกระบวนลายต่าง ๆ ครบทุกอย่าง ทัง้กรวยเชิง สงัเวียน ทอ้งผา้”  เมื่อไดข้อ้มลูของผา้ยก
เมืองนครมาแลว้  อาจารยแ์หลมทอง  สีภู  ก็ไดม้ีการปรึกษากบัอาจารยว์ี รธรรม  ตระกูลเงินไทย  
เรื่องขอ้มูลเก่ียวกบัผา้ยกและรูปแบบของผา้ยก เพื่อใหไ้ดชุ้ดขอ้มูลที่มีความสมบูรณ ์ หลงัจากนัน้
ลวดลายและขอ้มลูต่าง ๆ จะถูกส่งผ่านสถาบนัสิริกิติ์ ไปยงักองราชเลขานุการในพระองค ์เพื่อให้
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงทรงทอดพระเนตร  โดย
พระองคจ์ะทรงพระราชทานค าแนะน าว่าลวดลายไหนที่เหมาะสมในการที่จะน าไปถ่ายทอดใหก้บั
ช่างทอผา้  โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมในการเรียนครัง้แรกของช่างทอ  ตอ้งไม่ง่ายหรือยาก
จนเกินไป  แลว้ทางอาจารยแ์หลมทอง  สีภู  จะน ามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมในการน าไปถ่ายทอด
ความรูแ้ก่ช่างทอที่ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัต่อไป 

5. การเข้าถึงความรู้ (ด้านการถ่ายทอดความรู้) 
มีการประชุมของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง และสมาชิกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  ซึ่ง

ประกอบไปด้วย   คณะกรรมการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  คณะกรรมการกลุ่ มทอผ้า  ชุด
ประสานงานจากกองทัพภาคที่  4 กองพันทหารช่างที่   402  ค่ายอภัยบริรักษ์  จังหวัดพัทลุง  
ตวัแทนครูจากสถาบนัสิริกิติ ์ และตวัแทนชมุชน  ผูน้  าทอ้งถ่ิน   และกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ลงพื ้นที่ในการ
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ประชุมครัง้นีด้ว้ย  เพื่อด าเนินการเรื่องการฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครดว้ยการถ่ายทอดความรูเ้พื่อสรา้ง
ช่างทอที่เป็นครูรุ่นแรกขึน้มา  โดยมีการประชุมทัง้ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัรวมถึงศนูยศิ์ลปา
ชีพบา้นตรอกแค  ซึ่งในอดีตที่มีการก่อตัง้ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังมีการเรียนการทอผา้ฝ้าย
รว่มกนั  แต่ภายหลงัมีการแยกตวัออกไปเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานเนื่องจากพืน้ที่มีความ
ห่างไกลกัน     โดยอาศัยการประสานงานและการดูแลของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งมอบหมายใหก้อง
พลพฒันาที่ 4 จดัก าลงัพลจากกองพนัทหารช่างที่ 402 ค่ายอภยับรริกัษ์  จงัหวดัพทัลงุ  เป็นหน่วย
รบัผิดชอบก ากบัดแูล  การประชมุนัน้เป็นไปเพื่อการอธิบายถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการ
ที่ตอ้งฟ้ืนฟูผา้ยกนครขึน้มาอีกครัง้  และไดป้ระกาศรบัสมัครสมาชิกที่มีความสามารถและความ
ช านาญเพื่อการเรียนรูเ้รื่องการทอผา้ยกเมืองนคร  โดยมีผูส้มคัรจากศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง 
5 คน ประกอบดว้ย นางกฤษกร  มา้แกว้  นางจ าปี  กลางบน  นางอารี  ลา้นเพ็รช  นางจไุร  คงทอง 
นางผณิต  คงแกว้  และศูนยศิ์ลปาชีพบา้นตรอกแค  5 คน รวมเป็นกลุ่มทอผา้ไหมรุ่นแรก 10 คน 
โดยมีอาจารยแ์หลมทอง  สีภู เป็นอาจารยป์ระจ าอยู่ที่ศูนยศิ์ลปาชีพเนินธัมมัง และมีอาจารยว์ีร
ธรรม  ตระกลูเงินไทยรว่มดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 อาจารยแ์หลมทอง สีภ ู
 

ที่มา: (วลญัช ์สภุากร, 2561) 
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ภาพประกอบ 12 อาจารยว์ีรธรรม  ตระกลูเงินไทย 
 

ที่มา: (ศนูยส์ง่เสรมิศิลปาชีพระหว่างประเทศ) 

การเขา้ถึงความรูใ้นเรื่องผา้ยกเมืองนครนัน้อาศยัการเรียนรูจ้ากบคุคลไปสูบ่คุคลและ
สื่อในการเรียนรู ้  ซึ่งการเรียนรูจ้ากบุคคลนั้นเกิดจากการถ่ายทอดความรูจ้ากอาจารย ์ โดยเป็น
หนา้ที่รบัผิดชอบของอาจารยแ์หลมทอง  สีภู  เนื่องจากเหตผุลที่อาจารยเ์ป็นผูถ้อดลายจากผา้ยก
เมืองนครโบราณ  ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  จึงเป็นผูท้ี่มีความเขา้ใจเรื่องผา้ยก
ทั้งในดา้นประวัติความเป็นมา และกระบวนการทอ  อีกทั้งอาจารย์แหลมทอง  สีภูนั้นมีความรู้
ความสามารถในการทอผา้จากการที่ ไดม้าเรียน ฝึกเรื่องผา้ต่าง ๆ อยู่ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เรียนเป็นระยะเวลา 3 ปีกว่า จึงไดอ้อกตามเสด็จ ไปช่วยสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  ช่วยพระองคท์่านสอนเรื่องผา้ต่าง ๆ ลาย
ผา้ต่าง ๆ แมก้ระทั่งเรื่องการปลกูหม่อนเลีย้งไหม  และประจ าเป็นอาจารยอ์ยู่ท่ีสถาบนัสิรกิิติ ์

การถ่ายทอดความรูน้ัน้เริ่มตน้จากการเล่าเรื่อง  โดยอาจารยแ์หลมทอง  สีภู จะเล่า
ถึงประวัติความเป็นมาของผา้ยกเมืองนคร  การใช้งานในอดีต  ว่า  “ผ้ายกเมืองนครเกิดมาได้
อย่างไร ก็เพราะว่าช่างสมัยก่อนที่จะทอผา้ ที่มีฝีมือดี ที่จะส่งไปใชใ้นวังหลวง ก็จะเป็นโซนที่อยู่
ทางภาคใต ้เพราะทางภาคใตจ้ะมีความช านาญเรื่องทอผา้ มาตัง้แต่มีขา้ศึกแลว้มีการกวาดตอ้น
พวกที่มีฝีมือดีจากเมืองที่เป็นแขก ทางแขกของอิสลามมาอยู่ทางนครศรีธรรมราช  ช่างฝีมือก็จะมา
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จากเขาเหลา่นี ้เพราะมีความช านาญในเรื่องทอผา้ยก แต่ลายเราไม่ไดเ้อาทางของแขกมา เขียนขึน้
เป็นลายไทยของเรา เขียนเป็นลายพุ่มขา้วบิณฑบ์า้ง ลายดอกซีกดอกซอ้น ลายราชวตัร เป็นลายที่
ราชส านักใชอ้ยู่ ก็ไดล้ายพวกนีส้่งมา ทางเมืองนครศรีธรรมราชทอส่งมา ทางราชส านกั ในวงัสมัย
นัน้ก็เป็นสมัยอยุธยา ก็ใชม้าจนถึงยุครตันโกสินทร ์ก็มีหลกัฐานจากในวัง แลว้ก็มีการทอสืบทอด
มาหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งรตันโกสินทรเ์ราก็ยังใชผ้า้พวกนีอ้ยู่เป็นเครื่องราชบรรณาการ
ใหก้ับบรรดาขุนนางเวลาเขา้เฝ้า ขั้นยศของพระองคเ์จา้ต่าง ๆ ก็ใชผ้า้นี ้เป็นผา้ทรงผูก จนมาถึง
รชักาลที่ 5 ก็มีการปรบัเปลี่ยนการแต่งกายเวลาเขา้เฝ้า ใหเ้ขา้กบัยุคของสากลในสมยันัน้  ก็มีการ
เปลี่ยนจากนุ่งโจงกระเบน ก็มานุ่งเป็นจีบหน้านาง  จนมาดัดแปลงเป็นชุดไทยดุสิต ชุดไทยบรม
พิมาน ซึ่งมีการตดัเย็บแทนที่จะนุ่งเป็นผืนยาว อันนีคื้อการใชผ้า้ในสมัยโบราณ”  การเล่าเรื่องนัน้
จะช่วยใหช้่างทอมีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการท างานที่ตรงกนั  เห็นถึงความส าคญัในการ
ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษผ์า้ยกเมืองนคร ท าใหเ้กิดความภมูิใจที่จะไดป้ฏิบติังานในสว่นนี ้  

หลังจากนั้นมีการให้ช่างทอไปชมผืนผ้ายกเมืองนคร  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช  เพื่อใหเ้ห็นถึงความงดงามของผา้ และฟังบรรยายจากเจา้หนา้ที่พิพิธภัณฑแ์ละ
อาจารยแ์หลมทองเพื่อการเข้าถึงความรูอี้กด้วย อีกทั้งยังมีโอกาสที่ทางกองราชเลขานุการใน
พระองคม์ีการท าหนงัสือเพื่อขออนุญาตยืมผืนผา้จากในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  
มาใหช้่างทอชมอย่างใกลช้ิด ที่ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  การศึกษาจากผืนผา้นั้นเป็นไปแต่
เพียงการมองและการบรรยายจากอาจารยแ์หลมทองเท่านั้น  เนื่องจากผา้นั้นมีความช ารุดและ
หลดุลุ่ยมาก  มีการไปศึกษาการทอผา้จากแหล่งอื่นที่เขาประสบความส าเรจ็แลว้  เช่น ไปเยี่ยมชม
และเรียนรูท้ี่บา้นจนัทรโ์สมา  จงัหวดัสรุนิทร ์ เป็นแหล่งที่มีการทอผา้ยกแบบราชส านกั  และมีการ
ยอ้มสีเสน้ไหมดว้ยสีธรรมชาติ   

วสัด ุอปุกรณต่์าง ๆ ในการปฏิบติังานนัน้ไดร้บัมาจากกองศิลปาชีพ โดยผ่านทางกอง
พนัทหารช่างที่ 402 ค่ายอภยับริรกัษ์  จงัหวดัพทัลงุ เป็นผูอ้  านวยความสะดวก โดยมีการเรียนการ
สอนในทุกกระบวนการขัน้ตอนที่เก่ียวกบัการทอผา้ยกเมืองนคร  ทัง้การปลกูหม่อนเลีย้งไหม ปลกู
คราม เลีย้งคราม  การฟอกไหม  ยอ้มไหม  แกะขีตี้เกลียว  เดินเสน้ไหม  การดูกราฟผา้ แกะลาย
กราฟ  คดัลาย เก็บลาย การทอ  

เริ่มตน้การเรียนดว้ยการมีการสอนใหป้ลูกหม่อนเลีย้งไหม   และมีการทดลองปลูก
คราม  โดยมีอาจารยว์ีรธรรม ตระกูลเงินไทย  เป็นผูส้อน ซึ่งการปลูกครามนั้นจะเริ่มหว่านเมล็ด
ในช่วงฤดฝูน  เมื่อมีอายุสกั 4 เดือน จะเริ่มแก่  ออกดอก ออกฝัก  ก็เก็บครามทัง้ใบทัง้ตน้ แช่น า้ 1-
2 วัน  และเติมปูนกินหมาก ตักและกวนขึน้ลงจนขึน้ฟอง  แลว้ทิง้ไว ้1 คืน หลงัจากนั้นครามจะ
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ตกตะกอน เทน า้ออก  จะไดเ้นือ้คราม  แลว้น าครามมาเลีย้งต่อ  โดยตอ้งก่อหมอ้ครามใสน า้ด่าง  
การเลีย้งครามนัน้เป็นสิ่งที่ยากมาก  ตอ้งมีอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม และใหอ้าหารอย่าง
เพียงพอ  ไม่อย่างนั้นครามก็จะตาย  นางสุชาดา มา้แก้ว เล่าว่า “ครามก็เคยปลูกเคยเลีย้ง  แต่
ครามเลีย้งไม่ไดผ้ล  เพราะอากาศรอ้น  ครามตายหมด  ไม่ใหส้ี” 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 ตน้หม่อนท่ีทดลองปลกู 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

นางศรีสจัจา ปณุญาณุภพ  ไดเ้ล่าว่าอาจารยแ์หลมทอง สีภู  เป็นผูส้อน  การแกะขีตี้
เกลียว  คัดเสน้ไหม  การเดินเสน้ไหม การมว้นไหม การดูกราฟผา้ การคัดลาย แกะลาย และการ
ทอ  สว่นการฟอกไหม ยอ้มไหม  อาจารยว์ีรธรรม  ตระกลูเงินไทย เป็นผูส้อน  มีรายละเอียด ดงันี ้

1.แกะขีตี้เกลียวและคัดเลือกเสน้ไหม  การแกะขีคื้อ การแกะปุ่ มปมที่อยู่บนเสน้ไหม  
และต้องตีเกลียวเพื่อเลือกเส้นไหมที่ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป  เมื่อได้ตามจ านวนที่ต้องการแล้ว  
น ามาท าไจ คือการท าเสน้ไหมใหเ้ป็นริว้  เสน้ไหม 1 ไจ จะมีประมาณ 4-5 ริว้ คั่นไว ้เพื่อเวลาที่น า
ไหมไปฟอกยอ้มในกระทะ เสน้ไหมจะไดไ้ม่ตีกนั ไม่พนักนั 
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ภาพประกอบ 14 การแกะขีต้ีเกลียวไหมดิบ 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 การท าเสน้ไหมใหเ้ป็นไจ 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

2.การฟอก คือการท าความสะอาดเสน้ไหมใหส้ะอาด  ลา้งคราบ ลา้งกาวไหมที่เป็น
เมือกๆ เช่น ไหมดิบจะมีสีเหลืองๆ ตอ้งลา้งท าความสะอาดใหเ้ป็นสีขาว  วัตถุดิบที่ใชใ้นการฟอก
นั้นมาจากธรรมชาติ  โดยจะใชห้งา้วกล้วย (หัวกลว้ย) ที่ตอ้งไปขุดขึน้มาจากใตดิ้น  มาหั่นเป็น
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แว่นๆ น าไปตากแดดใหแ้หง้  แลว้น าไปเผาเป็นขีเ้ถา้  น าขีเ้ถา้ละลายน า้ กรองดว้ยผา้ขาวบางใหใ้ส  
จะไดน้ า้ด่าง  โดยขีเ้ถา้ 1 กิโลกรมั จะไดน้ า้ด่าง 2-3 กิโลกรมั วิธีการฟอกคือ ตม้น า้ด่างผสมกบัน า้
ธรรมดา  โดยน า้ด่าง 1 ลิตร ผสมกับน า้ธรรมดา 3-5 ลิตร ฟอกเสร็จน าไปใส่ในน า้เย็น  ใชม้ือลอง
จบัเสน้ไหมด ู หากยงัลื่นอยู่  แสดงว่าไม่สะอาด  ตอ้งน าลงไปฟอกใหม่ จนกว่าจะรูส้ึกว่าเสน้ไหม
สากๆ เสรจ็แลว้น าไปตากใหห้มาดๆ ไม่ตอ้งแหง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 การฟอกไหม 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

3.การยอ้มสี  ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่ในหมู่บา้น เช่น  สีเหลือง จากกิ่งตน้พดู  สี
ชมพอู่อนอมสม้ จากกาบมะพรา้ว  สีม่วง  จากเม็ดมะขาม  สีด า  จากใบคุระ  สีน า้ตาล  จากราช
พฤกษ์  สีแดง จากน า้สนิม เป็นตน้  อย่างกิ่งตน้พูดจะใหส้ีเหลือง  น ามาสบัๆ แลว้ตม้ 2-3 ชั่วโมง
และกรองดว้ยผา้ขาว  ไม่ใหม้ีเศษไมล้งไป  เมื่อกรองจนน า้สะอาดแลว้ก็ตัง้ไฟ  เอาไหมใส่ห่วงลงไป
ยอ้ม  พยายามกลบัไหมตลอด  ตอ้งคนตอ้งสาวเสน้ไหมตลอดทกุ ๆ 5 นาที เพื่อใหเ้สน้ไหมดดูน า้สี
ไดเ้สมอกันทั้งหมด   และเพื่อไม่ใหเ้สน้ไหมไปกองอยู่กน้กระทะ  และเกิดการไหมไ้ด ้ ต่อมาเมื่อ
เห็นว่าสีเสมอกนัดีแลว้  ก็น าขึน้มาผึ่งลม และกระตุกใหเ้สน้ไม่ตีกนั เมื่อเสน้ไหมร่วงดีแลว้  น ามา
แขวนใหโ้ดนแดดร าไร (แดดไม่จดั)  และมีลมโกรกเบาๆ จนแหง้สนิท ใชเ้วลา 2-3 วนั  และน าไหม
นั้นไปแกะขีตี้เกลียวอีกรอบหลงัจากฟอกยอ้มเสร็จ  ไหมเสน้ไหนที่ไม่แข็งแรงก็จะขาดหรือหลุด  
หรือถ้าไม่สะอาดก็จะเกิดปุ่ มปมซึ่งตอ้งแกะใหเ้ยอะที่สุด  ซึ่งจะใชเ้วลาตี เกลียวไหมใส่กระบอก
ประมาณ 3 รอบ วนไปซ า้ ๆ 
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ภาพประกอบ 17 วสัดธุรรมชาติในการฟอกยอ้มเสน้ไหม 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 การยอ้มไหม 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 
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ภาพประกอบ 19 เสน้ไหมยอ้มสีธรรมชาติ 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 การแกะขีต้ีเกลียวหลงัยอ้มสี 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

4.เดินเส้นไหมและม้วนไหม  เมื่อตีเกลียวใส่กระบอกไดป้ระมาณ 50 กระบอก  ก็
น าไปเดินเสน้ไหม  ซึ่งปกติจะเดินครัง้ละ 3 ผืน  ผืนนึง จะมีความยาว 3.50 เมตร  3 ผืน เท่ากบั 15 
เมตร  การเดินเสน้ไหมจะเดินตามความยาวของผืนผา้  ฟันฟืมก่ีซี่ก็ใส่เสน้ไหมตามจ านวน โดยที่ 1 
ซี่ของฟันฟืมจะมีเสน้ไหม 2 เสน้  เดินกลบัไปกลบัมาที่รางเดินเสน้ไหม  เดินเสน้ไหมเสรจ็ก็มว้นไหม 
โดยการมว้นไหมนัน้จะมว้นใส่ไมก้ระดาน ซึ่งจะตอ้งใชค้นทัง้หมดที่มีในการช่วยกนัมว้น  ขัน้ตอน
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การมว้นไหมนัน้เป็นขัน้ตอนที่ส  าคัญมาก ถา้มว้นไม่ดีไม่เสมอกัน  จะท าใหต้อนทอเกิดปัญหาได ้ 
มว้นเสร็จน าไปใส่ฟันฟืม  การใส่ฟันฟืมใชค้น 2 คน คนหนึ่งส่งเสน้ไหม อีกคนรบัเสน้ไหมโดยใช้
เบ็ด ซึ่งมีลกัษณะเป็นไมบ้รรทดัเหล็กที่ปลายงอเป็นตะขอเหมือนเบ็ด 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 การเดินเสน้ไหม 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 การมว้นเสน้ไหม 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 
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ภาพประกอบ 23 การน าเสน้ไหมใสฟั่นฟืม 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

5.การเก็บตะกอสัน้  หรือตะกอพืน้ ตะกอสัน้คือ ตะกอที่ไวส้  าหรบัเหยียบลายขดัเวลา
ทอเสน้ไหม เสน้ทอง  พอยกยกทองแลว้ทอเสร็จ ก็ตอ้งเหยียบตะกอสัน้แลว้น าเสน้ไหมที่อยู่ ในลูก
หลอด(ลกูเรือ) พุ่งเพื่อขดัระหว่างเสน้ทอง 2 เสน้ ไม่ใหช้นกนั ท าใหเ้กิดลวดลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 การเก็บตะกอสัน้ 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 
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6.การเก็บตะกอยาว หรือตะกอลาย คือตะกอไว้ส  าหรับเก็บลาย ตะกอลายจะมี
จ านวนก่ีตบั ขึน้อยู่กับความละเอียดความมากของลวดลาย  ตะกอยาวมีความส าคัญหากตะกอ
ลายขาด ก็ตอ้งต่อทนัที  ไม่อย่างนัน้การทอลายก็จะผิดไปดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 การเก็บตะกอยาว 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

7.การเก็บลาย  เมื่อเก็บตะกอยาวเสรจ็แลว้ ก็ตอ้งเก็บตะกอลาย ซึ่งจะมีลวดลายที่ส่ง
มาในลกัษณะแผ่นกราฟเล็ก ๆ ตอ้งน าไปขยายเพื่อน าไปเก็บตะกอลายตามแผ่นกราฟ โดยจะใช้
เวลาเก็บตะกอลายเกือบๆปี แลว้แต่ความยาก-ง่ายของลวดลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 การเก็บลาย 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 
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8.การทอ  จะเริ่มทอจากเชิงผา้ที่ 1 เชิงที่ 2 เชิงที่ 3 ต่อดว้ยการทอทอ้งผา้ และทอเชิง
ผา้ที่ 3 , 2 และ 1 ตามล าดบั  ความยาวของผา้ยกที่ทอนัน้จะตอ้งมีความยาวไม่ต ่ากว่า 3.30 เมตร 
แต่ไม่เกิน 3.50 เมตร ใชเ้วลาทอประมาณ 6-8 เดือน ขึน้อยู่กบัความยาก-ง่ายของลวดลาย  เมื่อทอ
เสรจ็แลว้จะน าผา้ส่งทางสวนจิตรลดา โดยทางทหารชดุประสานงานเป็นคนดแูล  ความยาวแต่ละ
ผืนนัน้จะน าไปใชก้บัตวัละครที่ต่างกนั เช่น ตวัละครตวัพระ-นาง, พระลกัษณ-์พระราม มีขนาดตัว
ที่เล็ก ก็จะเหมาะกบัการใชผ้า้ขนาด 3.30 เมตร แต่หากเป็นตวัละครทศกณัฐ์ ก็จะเหมาะกบัการใช้
ผา้ที่มีความยาวถึง 3.50 เมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 การทอ 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 2563 

โดยในการทอนั้นได้แบ่งให้ทอลวดลายจากผ้ายกเมืองนครในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ นครศรีธรรมราช  ที่มีทัง้หมด 5 ลาย  ใหผู้เ้รียนทัง้ 5 คน  ไดศ้กึษาและทอคนละลาย  โดย
ใหท้อเป็นผา้ผืนเล็ก ๆ ที่มีองคป์ระกอบของผา้ยกเมืองนครครบถว้นทัง้ลายกรวยเชิง  ลายสงัเวียน 
และลายทอ้งผา้   เพื่อเป็นผา้ครูที่ใชเ้ป็นตวัอย่างในการทอครัง้ต่อ ๆ ไป  
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ภาพประกอบ 28 ผืนผา้ยกเมืองนคร 5 ลาย ท่ีทอส าเรจ็ครัง้แรก 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

ระยะเวลาในการเรียนการสอนนั้น  เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553  กว่าจะได้
ชิน้งานส าเร็จชิน้แรก  อาจารยแ์หลมทอง  สีภู  กล่าวว่า  “การลงไปสอนนัน้ ไม่มีอะไรเป็นเรื่องราว 
หรือเป็นทฤษฎีมากมาย สว่นมากจะเนน้ปฏิบติั อาจารยก์็จะเตรียมกราฟลาย มาอธิบายใหผู้เ้รียน
เขา้ใจว่าส่วนนีคื้อลายอะไร เราตอ้งเก็บแบบไหน ลกัษณะวาง จะวางก่ีตะกอ จ านวนเสน้ไหมที่เรา
จะทอตอ้งเอาความถ่ีเท่าไหร่ ขนาดเสน้ไหมจะตอ้งใชป้ระมาณไหน ถึงจะพอดีกบัลาย ท าใหล้าย



 67 
 
ไม่ยืดเกินไป ท าใหล้ายสมส่วนตามที่เราตอ้งการ ก็จะเนน้ปฏิบติัเลย จะเนน้เรื่องการสงัเกตกราฟ 
การอ่านกราฟ การค านวณเสน้ไหม และเรื่องสี โดยปี พ.ศ. 2551-2552 ยงัเป็นการเรียนอยู่เลย ยงั
ไม่มีชิน้งานส าเร็จ จะเป็นการเรียนดว้ยการน าเสน้ดา้ยมาฝึกทอก่อน การสอนใชเ้วลา 2 ปีกว่า ๆ 
กว่าจะมาลงเป็นเสน้ไหมได ้กว่าจะไดช้ิน้งาน”   

โดยระหว่างการสอนนัน้จะมีการติดตามผลและดแูลในสิ่งที่ขาดเหลือของศนูยศิ์ลปา
ชีพบา้นเนินธัมมงั  โดยทางชุดประสานงานของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  ครูประจ าศูนยแ์ละ
คณะกรรมการกลุ่มทอผา้และสมาชิก จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้  เพื่อพูดคยุเก่ียวกับผลและ
ปัญหาในการท างาน  นอกจากนีย้ังมีคณะท่านผูห้ญิงจรุตจิตต ์ ทีขะระ ราชเลขานุการในสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  และเจา้หนา้ท่ีกองงานศิลปา
ชีพ  ที่จะลงพืน้ที่เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการท างานเกือบทุกเดือน  อาจารยแ์หลมทอง  สีภู  ที่
เป็นครูผูส้อน  กล่าวว่า “มีการลงมาดูบ่อยมาก เดือนละครัง้ก็ว่าได ้ช่วงไหนที่ผูท้อเขา้ใจ เราก็ให้
เขาทอ กะระยะที่เขาทอประมาณนีใ้หเ้สรจ็ พอจะขึน้ลายใหม่ เราก็ลงมาดอีูก”  

การเขา้ถึงความรูข้องศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัเป็นไปในรูปแบบของตวัศนูยเ์องที่
เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู ้ ซึ่งประกอบไปดว้ยบุคคลที่ปฏิบติังานสามารถใหข้อ้มลูต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟู
ผา้ยกเมืองนคร  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวติัความเป็นมา การทอผา้ยกเมืองนคร  และมีขอ้มลูรูปภาพ
ที่ทางชุดประสานงานไดถ้่ายบนัทึกเก็บไวเ้พื่อเป็นขอ้มลูในการน าเสนอขอ้มลูต่าง ๆ แก่ผูส้นใจมา
เยี่ยมชม 

6. การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ 
การเรียนการสอนในการทอผ้ายกเมืองนครนั้น  เป็นไปในรูปแบบของการท าไป

ดว้ยกนั  เรียนรูด้ว้ยกัน  อีกทัง้กลุ่มในการเรียนนัน้มีสมาชิกเพียง 10 คนเท่านัน้  ค่อย ๆ เป็น ค่อย 
ๆ ไป ระหว่างการเรียนนัน้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้สงสยัไดอ้ย่างเต็มที่  ระหว่าง
การเรียนสมาชิกก็มีการปรึกษาซึ่งกันและกัน  ท าความเขา้ใจในแต่ละอย่าง  หากใครไม่เขา้ใจ
เพื่อน ๆ ในกลุ่มสมาชิกก็จะช่วยทบทวนและอธิบายดว้ย  การพูดคุยท าใหทุ้กคนมีความเขา้ใจที่
ตรงกันหรือเกิดการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกนั   ส่วนในระหว่างที่อาจารยผ์ูส้อนไม่
อยู่  หากมีปัญหาก็สามารถติดต่ออาจารยแ์หลมทอง  สีภู ไดท้างโทรศพัทแ์ละทางไลน ์ เพื่อพดูคยุ
ปรึกษาไดต้ลอด  และหลังจากที่อาจารยไ์ดส้อนครบทุกกระบวนการแลว้  อาจารยก์็จะกลับไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติท่ีสถาบนัสิริกิติ์  อาจารยก็์จะลงพืน้ท่ีมาติดตามเดือนละ 1 ครัง้  นางสชุาดา  
มา้แกว้  กล่าวว่า  “ระหว่างที่เราทดลองทอผา้นัน้  หากมีปัญหา  เราทัง้ 5 คน ก็จะมาปรึกษากัน
ก่อน  ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท าดว้ยความเขา้ใจของ 5 คนก่อน  ถา้ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาก็จะติดต่อ
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หาอาจารย ์ บางทีถา้พูดคุยทางโทรศัพทอ์ย่างเดียวไม่เขา้ใจ  ก็ถ่ายรูปสิ่งที่เป็นปัญหา  ส่งไปให้
อาจารยด์ ู อาจารยก์็จะแนะน าและแกไ้ขปัญหาได”้ 

7. การเรียนรู้  
ช่างทอของศูนยศิ์ลปาชีพเนินธัมมัง มีฝีมือดี  เรียนรูไ้ดเ้ร็ว  มีทักษะในการทอผา้ยก

เมืองนครไดอ้ย่างงดงาม  ทักษะที่เกิดขึน้จากการฝึกฝนดว้ยตัวเอง ท าใหม้ีความเขา้ใจในทุก ๆ 
กระบวนการทอ มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และมีการน าค าติชมไปพัฒนาฝีมือและแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งในการทอต่อไปจนเกิดทกัษะความช านาญ 

นางสชุาดา  มา้แกว้  หวัหนา้ของกลุม่ทอผา้ยก  เล่าถึงการเรียนว่า  “ตอนแรก ๆ ที่ให้
เขาหดัท า  ท าทัง้วนัทัง้คืน  ไม่ยอมกลบับา้น  เพราะอยากจะรู้ว่าลายผา้จะออกมาเป็นอย่างไร  แต่
การกระทบครัง้หนึ่งไม่ใช่ว่าจะเห็นลาย  ตอ้งใชเ้วลา  ก็อยากเห็นว่าลายจะสวยไหมจากฝีมือของ
ตวัเอง” การที่กลุ่มผูเ้รียนไดศ้ึกษาและทดลองท าดว้ยตวัเอง ท าใหม้ีการปรกึษา ช่วยกนัออกความ
คิดเห็น เพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในการฝึกทอผา้ ช่วยกันแนะน าซึ่งกันและกัน  ท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจและเกิดการเรียนรูท้ี่ยั่งยืน  

 
1.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
หลงัจากที่ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัไดม้ีการร่วมกนัฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครขึน้มาอีก

ครัง้ดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องผา้ยกเมืองนครครบทุกกระบวนการแลว้  ช่าง
ทอรุ่นแรกของศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังไดร้บัการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการทอผา้ยกเมืองนครจน
ส าเรจ็ออกมาเป็นชิน้งาน  ผลงานที่ออกมานัน้มีความประณีตและสวยงาม  การด าเนินงานรว่มกนั
ของศูนย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อฟ้ืนฟูผ้ายกเมืองนครนั้นถือว่ามีความราบรื่นและเป็น
ผลส าเร็จ  จึงมีการประชุมกันเพื่อวางแผนในการที่จะผลิตผา้ยกเมืองนครต่อไป  สมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  ไดท้รงติดตามการท างานของศนูยม์า
โดยตลอด  ได้เห็นถึงผลส าเร็จของการฟ้ืนฟูและการพัฒนาผา้ยกเมืองนคร  อีกทั้งในขณะนั้น
พระองคท์่านมีการอนุรกัษ์และสืบสานการแสดงโขนอยู่ดว้ย  จึงมีพระราชเสาวนียใ์หม้ีการทอผา้
ยกเมืองนครที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  เพื่อน าส่งไปใช้ในการแต่งกายของการแสดงโขน
พระราชทาน   
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ภาพประกอบ 29 การแสดงโขนพระราชทาน 
 

ที่มา: (ไทยโพสต,์ 2561) 

การแสดงโขนพระราชทานซึ่งเป็นการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และคณะกรรมการใน
การจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนและละครตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหม้ีการอนุรกัษ์และสืบสานการ
แสดงโขนในดา้นต่าง ๆ ซึ่งเป็นศิลปวฒันธรรมของไทยไม่ใหส้ญูหายไป โดยมีท่านผูห้ญิงจรุงจิตต ์
ทีขะระ ผูช้่วยเลขาธิการมลูนิธิศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอ านวยการจดัการแสดงโขน
มลูนิธิส่งเสรมิศิลปาชีพฯ  ซึ่งหลงัจากนัน้สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราช
เสาวนียใ์หจ้ัดการแสดงโขนออกสู่สายตาประชาชนต่อเนื่องทุกปี กลายเป็นตน้ก าเนิดการแสดง 
โขนพระราชทาน ในปีต่อ ๆ มา โดยจดัแสดงที่หอประชมุใหญ่ ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  

เครื่องแต่งกายโขน   สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง  ทรงมีปณิธานที่จะสืบสานโขน  ซึ่งเป็นศิลปะขัน้สูงของชาติ  โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯใหม้ีการศึกษารูปแบบของเครื่องแต่งกายโขนละครแบบโบราณ  โดยมีการรือ้ฟ้ืนศิลปะทาง
เชิงช่างต่าง ๆ ให้กลับมามีผูศ้ึกษาและสืบทอดต่อไป  โดยเครื่องแต่งกายโขน  ประกอบดว้ย  5 
สว่น  ไดแ้ก่ พสัตราภรณ ์ ศิราภรณ ์ ถนิมพิมพาภรณ ์ หวัโขน และการแต่งหนา้โขน   

พัสตราภรณ์โขน  คือเครื่องประดับตกแต่งในส่วนที่เป็นผ้า  ผ้านุ่ง  เป็นส่วนหนึ่ง
ของพัสตราภรณโ์ขน การนุ่งผา้ของตัวละครโขนในปัจจุบนัที่ตัวพระนิยมนุ่งผา้สัน้เหนือสนบัเพลา  
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หรือการนุ่งแบบหางหงส์นิยมนุ่งเลยเข่าขึน้มา  ซึ่งแตกต่างไปจากแบบชุดโขนละครโบราณ  
คณะกรรมการจัดท าชุดเครื่องแต่งกายโขนจึงสั่งทอผา้ยกจากเมืองสุรตั  ประเทศอินเดีย  ซึ่งเป็น
แหลง่ทอผา้ยกที่ส  าคญัในสมยัอยธุยา  พรอ้มทัง้ก าหนดขนาดความกวา้งและยาวของผา้ใหม้ีความ
ใกล้เคียงกับชุดโขนแบบโบราณ  จนกระทั่ งมีการฟ้ืนฟูการทอผ้ายกโบราณของจังหวัด
นครศรีธรรมราช    

มีการประชุมกันระหว่างคณะกรรมการอ านวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ  คณะกรรมการในการจดัสรา้งเครื่องแต่งกายโขน  พรอ้มทัง้ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต ์ทีขะระ 
ราชเลขาธิการในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ถึงเหตุจ าเป็นและความส าคัญที่จะตอ้งใชผ้า้ยกเมืองนครนั้นมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงโขน  ดว้ยเหตุที่ผา้ยกเมืองนครนัน้เป็นสิ่งของมีค่าที่ใชใ้นการแต่งกายของพระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศใ์นอดีตเปรียบเสมือนเป็นสิ่งของที่นิยมใชเ้ฉพาะชนชัน้สงู  ซึ่งการแสดงโขนนัน้
เป็นการแสดงท่ีรวมเอาศิลปะชั้นสูงมาไวร้่วมกัน  เร่ืองราวของการแสดงนั้นก็คือรามเกียรติ์  ซึ่ง
เปรียบเป็นสมมุติเทพเช่นเดียวกับชนชัน้กษัตริย ์ จึงมีความเห็นสมควรในการที่จะน าผา้ยกเมือง
นครที่มีลวดลายโบราณมาใชเ้พื่อเป็นเครื่องแต่งกายในการแสดงโขน   โดยมีการก าหนดรูปแบบ
เครื่องแต่งกายโขนในแต่ละครัง้  ว่าจะตอ้งใชผ้า้จ านวนก่ีผืน  ตอ้งการลวดลายอะไรบา้ง  อย่างละ
ก่ีผืน   และเพื่อก าหนดการด าเนินการดา้นการผลิตใหแ้ก่ทางศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั 

เมื่อทางศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังไดป้ระชุมกันแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ก็ได้
ขอ้สรุปในการที่จะผลิตผา้ยกเมืองนครใชใ้นการแสดงโขนพระราชทาน  โดยนอ้มน าพระราชด าริ
ของสมเด็จสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อเป็น
การอนุรกัษ์  เผยแพร่ผา้ยกเมืองนครใหเ้ป็นที่รูจ้ักมากยิ่งขึน้  และเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก  
โดยทางคณะกรรมการของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง   คณะกรรมการกลุ่มทอผ้า  ชุด
ประสานงาน และสมาชิก  ไดล้งความเห็นว่าหากจะผลิตในปรมิาณที่มากขึน้  และจุดประสงคท์ี่มี
ความเฉพาะในการใชง้านนัน้  จ าเป็นที่ตอ้งผลิตใหไ้ดต้ามปริมาณที่ตอ้งการ  และตอ้งมีคณุภาพที่
ดี  โดยก าหนดว่าต้องใช้ความรู้ที่ เก่ียวข้องกับการผลิต  ซึ่งได้แก่ 1. ปัจจัยในการผลิต  2. 
กระบวนการผลิต 3. ผลิตภณัฑ ์

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
จากการร่วมกันก าหนดความรูใ้นการผลิตทัง้ 3 ประเด็น ขา้งตน้  สมาชิกผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียในการจดัการความรูก้ารทอผา้ยกเมืองนคร ของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง ไดแ้บ่งงาน
ในการแสวงหาความรู ้ดงันี ้
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1. ปัจจยัการผลิต  ประกอบไปดว้ย  คนหรือแรงงาน  วตัถดิุบและอปุกรณใ์นการผลิต  
และเงิน  ก าหนดใหท้างชุดประสานงาน  กองพนัทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกัษ์  จงัหวดัพัทลุง  
เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัหาปัจจยัผลิต  โดยในดา้นคนหรือแรงงานนัน้มีความจ าเป็นตอ้งรบัสมคัร
สมาชิกเพิ่ม  เพื่อที่จะสรา้งช่างทอรุ่นต่อไป  และเพื่อผลิตผา้ยกใหท้ันในการแสดงโขนแต่ละครั้ง   
สว่นดา้นวตัถดิุบและอปุกรณน์ัน้ชดุประสานงานจะท าหนงัสือเบิกของจากกองศิลปาชีพ  เนื่องจาก
การแสดงโขนพระราชทานนัน้มีการรวบรวมศิลปะของชาติโดยมาจากผลผลิตและฝีมือจากสมาชิก
โครงการศิลปาชีพจากหลาย ๆ แห่ง ทั่วประเทศ  กองศิลปาชีพจึงเป็นหน่วยงานที่อ  านวยความ
สะดวกเรื่องวตัถดิุบและอปุกรณใ์นการทอผา้  รวมไปถึงเรื่องเงินค่าตอบแทนของช่างทอดว้ย 

2. กระบวนการผลิต  เป็นหนา้ที่ของอาจารยแ์หลมทอง สีภู  และช่างทอผา้ยกรุ่นแรก
ของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  โดยอาจารยแ์หลมทอง  สีภู  จะเป็นผูร้บัผิดชอบเรื่องการเตรียม
ในการทอผา้ยกเมืองนคร ในดา้นของการท าลายกราฟของผา้ ลวดลาย เรื่องสี  โดยการสอนหรือ
แนะแนวทางการทอแต่ละแบบใหก้บัช่างทอในช่วงเริ่มตน้     ส่วนภาระรบัผิดชอบของทางช่างทอ
นัน้มีหนา้ที่ในการวางแผนการปฏิบติังาน  โดยตอ้งคอยดแูลและถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ช่างทอที่เขา้
มาใหม่  ดแูลความเรียบรอ้ยในการท างาน  และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในการกระบวนการผลิตทุก
อย่าง 

3. ผลิตภัณฑ ์ เมื่อไดผ้ลิตภัณฑส์ าเร็จแลว้ทางชุดประสานงาน กองพันทหารช่างที่ 
402 ค่ายอภยับรริกัษ์  จงัหวดัพทัลงุ  จะมีการดแูลตรวจนบัท ารายงานส่งและบรรจุ  ส่งกลบัมายงั
กองศิลปาชีพทัง้หมด  ผืนผา้ยกทัง้หมดจะถกูน าไปใชใ้นการแต่งกายของตวัละครโขนเท่านัน้ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
ความรูด้า้นปัจจยัการผลิตนัน้  ในเรื่องของคนหรือแรงงาน  จะมีการแบ่งเป็นรุ่น เช่น 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 โดยค่าตอบแทนนัน้  รุ่นที่ 1 จะไดค่้าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าดแูลรกัษาพยาบาล 
และค่าชิน้งาน  เนื่องจากเป็นช่างทอรุ่นแรกที่มีทัง้ความรูแ้ละประสบการณใ์นทุกกระบวนการของ
การทอผ้ายกเมืองนคร  ส่วนรุ่นที่  2 นั้น  จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินรายวัน และค่าชิ ้นงาน
เช่นเดียวกนั  สว่นเรื่องของวตัถุดิบ วสัดอุปุกรณน์ัน้  ทางกองศิลปาชีพก็จะจดัส่งมาใหเ้พียงพอกบั
การปฏิบติังานในแต่ละรอบ  อาจจะปีละ 2-3 ครัง้  โดยจะมีผูแ้จกจ่ายงานและแจกจ่ายวัตถุดิบก็
คือ  ชุดประสานของศนูย ์ รวมไปถึงการท าเรื่องเบิกของและเบิกเงินเพื่อน ามาแจกจ่ายสมาชิกใน
แต่ละรอบดว้ย 

ดา้นกระบวนการผลิตนัน้  มอบหมายใหท้างอาจารยแ์หลมทอง  สีภ ูเป็นผูด้  าเนินการ
เรื่องลายผา้  การก าหนดกราฟผา้  การก าหนดสี  โดยจะลงพืน้ที่มาด าเนินการพรอ้มกับค าสั่งใน
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การทอแต่ละรอบมีหนา้ที่ดูแลและคอยช่วยเหลือในการท างานในการเริ่มตน้เท่านัน้  หลกั ๆ แลว้
การผลิตนั้น  ช่างทอรุ่นแรกจะเป็นผู้น าหลักในการปฏิบัติงาน  และการสอนงานรุ่นน้อง ทุก ๆ 
กระบวนการ  และจะเป็นผูท้ี่คอยแกไ้ขปัญหาในขัน้แรก  ส่วนหนึ่งชุดประสานงานก็จะมีการจดัท า
สื่อที่เก่ียวกบักระบวนการทอผา้ยกเมืองนครไว ้ เพื่อไวเ้ป็นสื่อในการเรียนรูแ้ละการสอนช่างทอรุ่น
นอ้ง  การปฏิบัติงานนั้นจะปฏิบัติงานเป็นเวลา ตัง้แต่เวลา 8:00 น. ถึง  16:30 น. วันจันทร ์- วัน
เสาร ์ 

เมื่อทอผ้าส าเร็จแล้วผลิตภัณฑ์ผ้ายกทั้งหมดนั้นจะไม่มีการจัดจ าหน่าย  ทางชุด
ประสานงานกองพนัทหารช่างที่ 402 ค่ายอภยับริรกัษ์  จงัหวดัพทัลงุ  จะมีการตรวจนบัท ารายงาน
ส่งและบรรจุ  ส่งกลบัมายังกองศิลปาชีพทัง้หมด  ปีละ 2 ครัง้  ทางเจา้หนา้ที่กองศิลปาชีพก็จะมี
การตรวจสอบคุณภาพของชิน้งาน  พรอ้มด้วยอาจารย์แหลมทอง  สีภู เพื่อประเมินราคาของ
ชิน้งานส่งเงินกลบัไปใหก้บัช่างทอ  ตัวผืนผา้ยกทัง้หมดจะถูกน าไปใชใ้นการแต่งกายของตวัละคร
โขน 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
ส่วนที่เก่ียวกับการผลิตนัน้  ไม่ว่าจะเป็นการใชง้านพวกวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีการ

ทอผา้ต่าง ๆ ก็จะมีภาคส่วนที่คอยควบคมุดแูลอยู่  อย่างเช่นการเบิกวสัด ุอปุกรณ ์ในการทอผา้นัน้  
ก็จะเป็นหนา้ที่ของทหารชุดประสานงาน  กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภยับริรกัษ์  จงัหวดัพทัลงุ   
ที่คอยดแูลและประสานงานระหว่างภายในศนูย ์และประสานงานกบัทางกองศิลปาชีพ  เพื่อใหเ้กิด
ความเรียบรอ้ย    ส่วนในเรื่องกระบวนการทอนั้น  ช่างทอมีความรูค้วามเขา้ใจในระดับหนึ่งแลว้  
ช่างทอรุ่นแรกนัน้สามารถเป็นผูถ้่ายทอดความรูด้า้นการผลิตใหก้ับรุ่นนอ้งใหเ้ขา้ใจและสามารถ
ปฏิบัติตามได ้ แต่ยังคงมีการอธิบายและค าแนะน าจากอาจารยแ์หลมทอง สีภู  ที่มีการติดตาม
ดูแลเรื่องการทออยู่ตลอด  อีกทัง้ยังมีก าหนดเวลาเขา้ออกในการท างานของสมาชิกทุกคน  เพื่อ
ความเป็นระเบียบ เรียบรอ้ย  และเพื่อการด าเนินงานใหบ้รรลตุามเปา้หมาย    

5. การเข้าถึงความรู้  
ศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมังจะได้รบัค าสั่งงานในการทอผา้ยกจากกองศิลปาชีพ  

ผ่านทางกองพนัทหารช่างที่ 402 ค่ายอภยับรริกัษ์  จงัหวดัพทัลงุ  จะมีการส่งจ านวนความตอ้งการ
ผา้ยก  รูปแบบลวดลาย รูปแบบสี  กราฟผา้และรายละเอียดอ่ืน  หลงัจากนั้นศูนยศิ์ลปาชีพบา้น
เนินธัมมงัจะมีการประชมุวางแผนในการท างานแต่ละครัง้ 
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ภาพประกอบ 30 การประชมุประจ าเดือน 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั, 2563 

โดยกระบวนการท างานนั้นจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  กระบวนการก่อนการผลิต  
กระบวนการผลิต  และกระบวนการหลงัการผลิตดงันี ้

1. กระบวนการก่อนการผลิต 
กระบวนการก่อนการผลิตนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะความตอ้งการใชง้าน   แบ่งออกเป็น 2  

ลกัษณะ  ดงันี ้ 
1. การทอลวดลายใหม่ เมื่อทางคณะคณะกรรมการอ านวยการจัดการแสดงโขน

มลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  และคณะกรรมการในการจัดสรา้งเครื่องแต่งกายโขน  ไดข้อ้สรุปในการ
ใช้ลายใหม่  โดยลวดลายนั้นอาจจะมาจากผ้าเก่าที่อยู่ในส านักพระราชวัง หรือพระภูษาของ
พระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง โดยมอบหมาย
งานไปทางสถาบันสิริกิติ์ ใหอ้าจารยแ์หลมทอง  สีภู จะเป็นผูร้บัผิดชอบ ถอดลายใหม่  ท ากราฟ
ลาย  และก าหนดสี  หลงัจากนัน้ก็จะมีค าสั่งจากกองศิลปาชีพ  ลงไปทางกองพันทหารช่างที่ 402 
ค่ายอภัยบริรกัษ์  จังหวดัพัทลุง  เมื่อไดร้บัค าสั่งงานผา้ยก  ก็จะมีการแจง้ใหท้างช่างทอของศนูย์
ศิลปาชีพบา้นเนินธัมมังทราบ  พรอ้มทัง้อาจารยแ์หลมทอง  สีภู  ก็จะลงพืน้ที่เพื่อไปอธิบายเรื่อง
ลวดลายใหม่  ว่าตอ้งเก็บลายแบบไหน ลกัษณะการวาง จะวางก่ีตะกอ จ านวนเสน้ไหมที่เราจะทอ
ตอ้งเอาความถ่ีเท่าไหร่ ขนาดเสน้ไหมจะตอ้งใชป้ระมาณไหน ถึงจะพอดีกับลาย ท าใหล้ายไม่ยืด
เกินไป ท าใหล้ายสมสว่นตามที่ตอ้งการ  หลงัจากนัน้หนา้ที่การเก็บลายก็จะเป็นของช่างทอรุ่นแรก  
ทัง้ 5 คน  จะเป็นผูเ้ก็บลาย  ซึ่งใชเ้วลาในการเก็บลายนัน้ 8 เดือน ถึง 1  ปี ก่อนที่จะทอออกมาเป็น
ผืนได ้
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2. การทอลวดลายเก่า  ตัง้แต่ที่มีการเรียนการสอนของช่างทอผา้ยกรุ่นแรกนัน้   ก็จะ
มีการเก็บลายไว้แล้วบ้าง  ซึ่งลายที่เก็บไว้ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายของผ้ายกโบราณที่อยู่ใน
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  โดยหากทางกองศิลปาชีพมีค าสั่งใหม้ีการทอผา้ยกใน
ลวดลายที่มีตะกออยู่แลว้นัน้  การท างานก็จะใชร้ะยะเวลานอ้ยลงกว่าการที่ตอ้งคัดลายเก็บตะกอ
ลายใหม่  ตะกอลายที่มีนั้นสามารถน ามาถ่ายลายเพื่อทอเป็นผืนใหม่ไดเ้รื่อย ๆ โดยที่เมื่อไดร้บั
ค าสั่งมา  ทางช่างทอก็สามารถวางแผนและด าเนินการทอผา้ไดท้นัที  โดยไม่ตอ้งมีอาจารยม์าบอก
หรืออธิบายอีก  เพราะเคยท าเคยทอกนัมาแลว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 การถ่ายลาย 
 

ที่มา: ศรีสจัจา ปณุญานภุพ วนัที่ 4 ตลุาคม 2562 

2. กระบวนการผลิต 
เมื่อเตรียมตะกอลายพรอ้มแลว้  ก็จะเป็นขัน้ตอนของกระบวนการผลิต  ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท กระบวนการเตรียมเสน้ไหมยืนและเสน้ไหมพุ่ง  และกระบวนการทอ  ดงันี ้ 
2.1 กระบวนการเตรียมเสน้ไหมยืนและเสน้ไหมพุ่ง จะประกอบไปดว้ยวตัถุดิบ  วสัด ุ

อปุกรณใ์นการเตรียมเสน้ไหม  และวิธีขัน้ตอนในการเตรียมเสน้ไหม  ดงันี ้
2.1.1 วตัถดิุบ  วสัด ุอปุกรณ ์ในการเตรียมเสน้ไหม   
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1. เสน้ไหม  เป็นเสน้ไหมนอ้ย  ซึ่งเป็นไหมเนือ้ดี บางเบา  เสน้เล็ก 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 เสน้ไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

2. เสน้ทอง   หรือเรียกว่า  ดิน้ทอง  เป็นเสน้พุ่งพิเศษ ที่น าเขา้มาจากประเทศอินเดีย  
ภายในมีแกนเสน้ดา้ยอยู่ขา้งใน ส่วนที่เป็นมันวาว ที่เป็นทอง เป็นลักษณะผสมของกะไหล่ทอง 
ทองค าเปลว 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 เสน้ทอง 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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3. ระวิง (หวิง)  เป็นเครื่องกรอดา้ยหรือไหมใหเ้รียงเป็นระเบียบเป็นไจ ๆ ก่อนที่จะน า
เสน้ไหมไปยอ้มสี 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 ระวิง 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

4. อัก  เครื่องคัดเสน้ดา้ยหรือเสน้ไหม  ท าดว้ยไมค้ลา้ยหลอดดา้ย  ตรงกลางใชไ้ม้
กากบาท เจาะรูตรงกลาง  มีฐานและแกนไมส้  าหรบัสวมรูตรงจุดศูนยก์ลางเพื่อใหอ้กัหมุน  อักใช้
กรอดา้ยหรือไหมจากระวิงใหเ้ป็นระเบียบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 อกั 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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5. เครื่องตีเกลียวไหม  เป็นอปุกรณเ์พื่อตีเกลียวเสน้ไหมเพื่อเข้ากระบอกไหมหรือเขา้
ลกูหลอด 

 

 
 

ภาพประกอบ 36 เครื่องตีเกลียวไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

6. เรีย้ (หลอดคน้,กระบอกไหม)  เป็นอุปกรณ์ที่ใชส้  าหรบัในการคน้เสน้ไหมยืน  ท า
ดว้ยปลอ้งไมไ้ผ่  ปัจจบุนัใชท้่อพีวีซี  

 

 
 

ภาพประกอบ 37 เรีย้ 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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7. รางคน้หูก (รางคน้) ท ามาจากไมห้รือเหล็กท าเป็นรางยาว  มีเหล็กปักเป็นระยะ
ส าหรบัเสียบเรีย้ (หลอดคน้, กระบอกไหม) ใชส้  าหรบัคน้เสน้ไหมยืน  

 

 
 

ภาพประกอบ 38 รางคน้หกู 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

8. หลกัคน้  น าเสน้ไหมจากเรีย้ (กระบอกไหม) ที่เสียบเรียงสีตามสีของผา้ที่ตอ้งการ
จะทอไวแ้ลว้ในรางคน้หูก (รางคน้) เดินน าเสน้ไหมไปพนัหลกัคน้  จ านวนรอบที่เดินไปมาขึน้อยู่กบั
ความยาวของผืนผา้ที่ตอ้งการจะทอ  

 

 
 

ภาพประกอบ 39 หลกัคน้ 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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9. ไมก้ระดานมว้นไหม  ใชส้  าหรบัมว้นเสน้ไหมยืนจากรางมว้นไหม  เพื่อน าไปทอ
ต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 เสน้ไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

10. รางมว้นไหม  เป็นอุปกรณ์ในการช่วยตรึงและดึงใหเ้สน้ไหมยืนบนไม้กระดาน
มว้นไหมมีความแน่นและเสมอกนั  โดยน าเสน้ไหมที่ไดจ้ากการหลกัคน้ค่อย ๆ มว้นเขา้ไปจนหมด 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 รางมว้นไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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2.1.2 วิธีขัน้ตอนในการเตรียมเสน้ไหมยืน 
1. แกะขีตี้เกลียว คดัเลือกเสน้ไหม 
เสน้ไหมที่ใชจ้ะเป็นเสน้ไหมนอ้ย  เป็นไหมที่สาวจากรงัไหมชัน้ใน  เป็นไหมเนือ้ดี การ

แกะขีคื้อ การแกะปุ่ มปมที่อยู่บนเสน้ไหม  และตอ้งตีเกลียวเพื่อเลือกเสน้ไหมที่ไม่ใหญ่หรือเล็ก
เกินไป  เมื่อไดต้ามจ านวนที่ตอ้งการแลว้  น ามาท าไจ คือการท าเสน้ไหมใหเ้ป็นริว้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 42 ไหมดิบ 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 2 มีนาคม 2563 

2. การฟอกและยอ้ม  
โดยทัง้ 2 ขัน้ตอนนี ้ ทางกองศิลปาชีพไดร้บัซือ้มาจากทางของกลุ่มจนัทรโ์สมา บา้น

ท่าสว่าง จังหวดัสุรินทร ์ ซึ่งอาจารยว์ีรธรรม  ตระกูลเงินไทย  เป็นผูก้่อตัง้และดูแลที่นั่น  โดยทาง
กองศิลปาชีพจะรบัซือ้เส้นไหมดิบมาจากโครงการศิลปาชีพในเครือข่าย  แล้วส่งให้ทางกลุ่ม
จนัทรโ์สมา  เพื่อฟอกยอ้มไหม  และส่งมาใหท้างศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังทอผา้ยกเพื่อใชใ้น
การแสดงโขนพระราชทาน  เพื่อเร่งการทอผา้ใหเ้สร็จเร็วยิ่งขึน้ ท่านผูห้ญิงจรุงจิตต ์ทีขะระ ราช
เลขาธิการในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
ไดเ้ล่าถึงเหตผุลว่า  “ระยะนีท้ี่ไม่ใหช้าวบา้นไปยอ้มสี  เพราะเราเร่งโขน  โขนก็จะมีสีผา้ของแต่ละ
ตวั  เช่น ไมยราพจะตอ้งสีหนึ่ง  พระรามจะตอ้งสีหนึ่ง  พระลกัษณจ์ะตอ้งสีเหลือง  พระรามจะตอ้ง
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สีทอง  จะมีสีแต่ละตัวของรามเกียรติ์  อาจารยก็์เลยยอ้มสีเสน้ไหมแลว้เอาไปใหท้อ  จะไดท้นัเล่น
โขน  ชาวบา้นก็ท าเป็น  แต่มนัอาจจะชา้  เราจะตอ้งสง่สีธรรมชาติไปใหช้าวบา้น” 

กลุ่มจันทรโ์สมา มีชื่อเสียงในการอนุรกัษ์ศิลปหัตถกรรมการทอผา้ยกทองแบบราช
ส านักโบราณ  ซึ่งที่กลุ่มจันทรโ์สมานัน้มีกระบวนการทอที่ครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเสน้
ไหม  การยอ้มสีธรรมชาติ  และการทอ  โดยการยอ้มสีธรรมชาติของที่นี่นัน้  นอกจากจะยอ้มเพื่อใช้
ทอผา้ภายในกลุ่มแลว้  ยงัสง่ใหก้บักองศิลปาชีพอีกดว้ย  โดยกรรมวิธีในการฟอกไหมและการยอ้ม
สีธรรมชาติของกลุม่จนัทรโ์สมามีดงันี ้

1. การฟอกไหม  คือการท าความสะอาดเสน้ไหม  เสน้ไหมดิบนัน้จะมีแปง้กาวเคลือบ
ไว ้ ท าใหไ้หมกระดา้งและยอ้มไม่ติดสี  จึงตอ้งมีการท าความสะอาดเสน้ไหม โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1. ใชเ้หงา้กลว้ยน ามาฝานตากแหง้  มาเผาไฟเพื่อใหไ้ดข้ีเ้ถา้ 
2. น าขีเ้ถา้ที่ไดม้าละลายในน า้สะอาดและกรองดว้ยผา้ขาว  จนไดน้ า้ด่างที่ใส 
3. น าน า้ด่างเทใสก่ะละมงั  แลว้จึงน าเสน้ไหมดิบลงแช่ 6 ชั่วโมง หรือขา้มคืน 
4. น าไปตม้ต่อใหเ้ดือด 1-2 ชั่วโมง  จนความเป็นเมือก ๆ ละลายจนหมด จึงยกลง

จากเตา 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 การท าน า้ด่าง 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์
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ภาพประกอบ 44 การฟอกไหม 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์

2. การยอ้มสีเสน้ไหม 
การยอ้มสีไหมของกลุม่ทอผา้ยกทอง “จนัทร ์โสมา” นัน้ จะใชว้สัดจุากธรรมชาติ โดย

จะยอ้มแม่สีหลกั 3 สี คือ สีน า้เงิน สีแดง สีเหลือง ก่อน เรียกว่าเป็นสีขัน้ที่ 1 ก่อนที่จะยอ้มเป็นสีอื่น 
ๆ ต่อไป 

2.1 วสัดยุอ้ม  
วสัดใุหส้ีจากธรรมชาติที่กลุม่ทอผา้ยกทอง “จนัทร ์โสมา” ใชใ้นการยอ้ม มีดงันี ้
1. รงัครั่ง ส  าหรบัยอ้มสีแดง 
2. เปลือกประโหดหรือมะพดู ส าหรบัยอ้มสีเหลืองสด เหลืองมะนาว 
3. เปลือกผลทบัทิม ส าหรบัยอ้มสีเหลืองดิน 
4. ตน้คราม ส าหรบัยอ้มสีน า้เงินหรือสีคราม 
5. ใบเหมือด ส าหรบัยอ้มครั่ง มีความเป็นกรดช่วยท าใหส้ีติดดีขึน้  
6. ใบชงโค ส าหรบัยอ้มครั่ง มีความเป็นกรดช่วยท าใหส้ีติดดีขึน้ 
7. สารสม้ เป็นตวัติดสีและท าใหส้ีติดดีขึน้ 
8. มะขาม เป็นส่วนผสมในการเตรียมน า้ด่าง  ส าหรบัยอ้มคราม  และใชส้  าหรบัแช่

เสน้ไหมในการยอ้มสีแดง 
2.2 วิธีการยอ้ม 
สีน า้เงิน    ใชต้น้ครามในการยอ้ม จะใหส้ีน า้เงินหรือสีคราม 



 83 
 

วิธีการเตรียม 
1. ชาวบา้นจะหว่านเมล็ดครามช่วงตน้ฤดูฝน โดยจะครามจะโตจนใชง้านไดช้่วงฤดู

หนาว  โดยตน้ครามจะมีใบแก่เต็มที่ และเริ่มออกดอก ออกฝัก  ชาวบา้นก็จะเก่ียวครามทัง้ตน้มา
มดัเป็นฟ่อนแลว้น ามาแช่น า้ในภาชนะ  เช่น ตุ่มน า้ ประมาณ 1-2 วนั ก็กลบัฟ่อนคราม 1 ครัง้ พอ
ใบครามมีความเป่ือย น า้กลายเป็นสีเขียวน า้ทะเลสด จึงเอาฟ่อนครามออก  จากนั้นน าปูนกิน
หมากมากวนและตกัขึน้ลงจนขึน้ฟอง  เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหน้ า้คราม แลว้ทิง้ไว ้1 คืน 

2. หลงัจากนัน้สีครามก็จะตกตะกอนอยู่ตรงกน้ภาชนะ  ส่วนน า้ครามก็จะเปลี่ยนเป็น
สีน า้ตาลเขม้  ค่อย ๆ รินน า้ที่มีน า้ตาลทิง้ไป  เหลือไวแ้ต่ตะกอนสีน า้เงินเขม้  ใหน้ ามาป้ันเป็นกอ้น
ขนาดเท่าผลสม้เขียวหวาน  ผึ่งตากแดดใหแ้หง้เพื่อเก็บไวย้อ้มต่อไป 

3. ท าการก่อหมอ้นิลหรือหมอ้ครู  คือ การท าน า้ด่างจากขีเ้ถา้ของการเผาหงา้วกล้วย  
และน า้เปรีย้วจากการตม้มดแดงอีกส่วนหนึ่ง  มาผสมกนัในหมอ้ดินในปริมาณเท่ากนั  จากนัน้น า
กอ้นครามมาคลึงดว้ยมือในน า้ด่างกลางแดด  ใหก้้อนครามค่อย ๆ ละลาย โดยจะตอ้งท าทุกวัน  
ประมาณ 7-10 วนั  กอ้นครามถึงจะละลายหมด 

4. หลงัจากนัน้ตอ้งน าหมอ้ครามมาผึ่งแดดทกุวนั  และตอ้งตกัน า้ครามเทขึน้ลงทกุวนั
จนมีฟองขึน้  แล้วน าหม้อครามไปเก็บในที่มืด  หลังจากนั้นให้สังเกตว่าจะเกิดฝ้าขึน้มาเป็นสี
เหลือบ  เรียกว่า  ดอกคราม  น า้ครามก็จะเป็นสีน า้เงินเขม้  ตอ้งรอใหน้ า้ครามเปลี่ยนจากสีน า้เงิน
เขม้กลายเป็นสีเขียวมรกตจึงจะใชย้อ้มไหมได ้

 

 
 

ภาพประกอบ 45  หมอ้คราม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 2 มีนาคม 2563 
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วิธีการยอ้ม 
1. ไหมที่จะยอ้มสีครามนัน้ตอ้งน าไปแช่น า้เปล่าก่อนเป็นระยะเวลา 1 คืน   บิดน า้ให้

หมาด 
2. ละลายน า้ครามจากครามเปียกหรือครามก้อนก็ได ้ ละลายลงในน า้ของน า้ ด่าง

ผสมกบัน า้เปรีย้วต่าง ๆ เช่น มะขาม 
3. ตกัน า้ครามในหมอ้ครูลงมาผสมเล็กนอ้ย  ทิง้ไว ้1 คืน 
4. น าหมอ้ที่จะยอ้มครามไปตากแดดใหร้อ้น  แลว้ตักน า้ครามที่ผสมไวใ้ส่ลงในหมอ้  

น าเสน้ไหมลงไปยอ้ม   ตอ้งยอ้มวนัที่มีแดด  ฝนตกยอ้มไม่ได ้ สีครามจะไม่ติดเสน้ไหม 
5. เมื่อสีอ่ิม  ก็ยกไหมขึน้น ามาแขวนใหส้ะเด็ดน า้  แลว้น าเสน้เสน้ไหมไปดึงใหต้รง  

แลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้  ตอ้งตากใหแ้หง้  กลางคืนหา้มตาก  เพราะสีครามจะจางไปหมด 
6. น าเส้นไหมที่แห้งแล้วมาล้างน ้าสะอาด  ไหม 1 ไจ ล้างในน ้าที่ผสมสารส้มที่

ละลายแลว้เป็นน า้แรกหลงัจากนัน้จึงน าไปล้างน า้เปล่าสะอาด 7 กะละมงั เพื่อลา้งสีส่วนเกินออก  
แลว้น าไปตากใหแ้หง้  จึงเก็บไวใ้ชไ้ด ้

 

 
 

ภาพประกอบ 46 ไหมยอ้มสีคราม 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์

สีเหลือง  ใชก้ารยอ้มจากเปลือกประโหด (มะพูด)  และเปลือกทับทิม  เปลือกประ
โหดนัน้จะใหส้ีเหลืองสด เหลืองมะนาว  ส่วนเปลือกทบัทิมนัน้จะใหส้ีเหลืองดิน  โดยทัง้สองอย่างนี ้
มีวิธีการเตรียมและการยอ้มที่เหมือนกนั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 47 (ซา้ย)เปลือกประโหด (ขวา) เปลือกทบัทิม 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์

วิธีการเตรียม 
1. น าเปลือกของตน้ประโหดที่ไดม้าจากตน้ประโหด หรือเปลือกของผลทบัทิมมาตาก

แดดใหแ้หง้สนิท  เมื่อแหง้แลว้น ามาสบัใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ  
2. น าเปลือกประโหดหรือเปลือกทบัทิมที่สบัแลว้ไปตม้ในน า้เดือด  ตม้ทัง้วนั  หากน า้

แหง้ก็เติมลงไปอีก  จนกว่าเปลือกประโหดหรือเปลือกทับทิมจะออกสี  แลว้ก็กรองเอาเปลือกประ
โหดหรือเปลือกทบัทิมออก ใหเ้หลือแค่น า้สีเหลือง 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 การตม้เปลือกประโหด 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์
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วิธีการยอ้ม 
1. ไหมที่จะยอ้มสีจากเปลือกประโหดหรือเปลือกทบัทิมนัน้ตอ้งน าไปแช่น า้เปลา่ก่อน

เป็นระยะเวลา 1 คืน   บิดน า้ใหห้มาด 
2. น าน า้สีเหลืองที่เตรียมไวต้ัง้ไฟ  พรอ้มน าเสน้ไหมที่แช่ไวแ้ลว้ลงจุ่มในน า้สี  ตม้ให้

เดือด และเติมสารสม้ที่ต  าละเอียดลงไปประมาณ 1-2 ชอ้นโต๊ะ  ใชเ้วลายอ้มประมาณ 2-3 ชั่วโมง  
ระหว่างนัน้ก็ตอ้งคอยพลิกเสน้ไหมกลบัดา้นเพื่อใหไ้หมดดูสีเสมอกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 49 การยอ้มไหมสีเหลือง 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 2 มีนาคม 2563 

3. ยกเสน้ไหมออกจากกะละมงัตม้  น ามาแขวนใหส้ะเด็ดน า้  แลว้น าเสน้เสน้ไหมไป
ดงึใหต้รง  แลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 (ซา้ย)การกระตกุไหม (ขวา)การตากเสน้ไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 2 มีนาคม 2563 
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5. น าเสน้ไหมที่แหง้แลว้มาลา้งน า้สะอาด  ไหม 1 ไจ ลา้งน า้เปล่าสะอาด 7 กะละมงั 
เพื่อลา้งสีสว่นเกินออก  แลว้น าไปตากใหแ้หง้  จึงเก็บไวใ้ชไ้ด ้

 

 
 

ภาพประกอบ 51 (ซา้ย)การลา้งเสน้ไหม (ขวา)ไหมยอ้มสีเหลือง 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 2 มนีาคม 2563 

ไหมที่ยอ้มจากเปลือกประโหดนัน้จะไดส้ีเหลืองสด  โดยจะน าไปยอ้มต่อดว้ยสีคราม  
เพื่อใหก้ลายเป็นสีเขียว  โดยสีเขียวนัน้จะมีหลายเฉดสี มีทัง้สีเขียวตอง  สีเขียวธรรมดา  สีเขียวเขม้   
ขึน้อยู่กบัความเขม้ขน้ของน า้สีครามที่น าไปยอ้ม  อย่างเขียวตองก็ใชก้ารยอ้มครามโดยใชค้รามที่มี
ความเขม้ขน้น้อย จะได้สีอ่อน ๆ ก็จะไดเ้ขียวตอง  หากอยากไดส้ีเขียวที่มีความเขม้ขึน้มาก็ยอ้ม
ครามเนือ้เขม้ขน้ขึน้ 2 รอบ 3 รอบ  ส่วนไหมที่ยอ้มจากเปลือกทบัทิมนัน้จะไดส้ีเหลืองดิน สีเหลือง
นวล ๆ โดยจะน าไปยอ้มครามต่อ  จะไดส้ีเขียวขีม้า้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 52 (บน) การยอ้มไหมสีเขียว (ซา้ย-กลาง-ขวา) ไหมสีเขียวตอง,         
ไหมสีเขียวธรรมดา, ไหมสีเขียวขีม้า้ 

 
ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์
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สีแดง   ใชก้ารยอ้มจากครั่ง  ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งจะท ารงัโอบกิ่งไมเ้ล็ก ๆ ครั่งจะ
ปลอ่ยสารชนิดหนึ่งออกมาท ารงัและเป็นที่ผสมพนัธุ ์ ใชใ้นสว่นของรงัครั่งหรือขีค้รั่งมายอ้มสี 

 

 
 

ภาพประกอบ 53 ครั่ง 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์

วิธีการเตรียม 
1. น าครั่งมาลา้งท าความสะอาด  เพื่อแยกพวกเศษไมก้ิ่งไมแ้ละสิ่งสกปรกออก  แลว้

น าไปตากใหแ้หง้ 
2. ต้มน า้เปล่า 2-3 กะละมัง  เมื่อน า้เดือด  น าครั่งลงใส่ในอ่างเล็ก ๆ ประมาณ 1 

กิโลกรมั หากตอ้งการสีแดงเขม้ก็ใชค้รั่งเยอะ  หากตอ้งการสีออกชมพูก็ใชค้รั่งนอ้ย  แลว้ก็ตักน า้
รอ้นใส่สกัครึ่งอ่าง  แลว้กวนใหม้ันละลาย  ใหค้รั่งละลายสีออกมา  ค่อย ๆ ใส่น า้รอ้น และคนน า้ 
จนกว่าครั่งจะใหส้ีจนหมด  

3. น าน า้ครั่งที่ไดม้ากรอง  และน าไปตม้ต่อโดยจะใส่ใบเหมือดและใบชงโค  เพื่อเป็น
ตวัที่ท าใหค้รั่งติดสี  
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ภาพประกอบ 54 (ซา้ย)ใบเหมือด (ขวา)ใบชงโค 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์

วิธีการยอ้ม 
1. เสน้ไหมที่จะใชย้อ้มน า้ครั่งนัน้จะตอ้งแช่น า้มะขามเปียกก่อน เป็นระยะเวลา 1 คืน  

บิดน า้ใหห้มาด 
2. น าน า้ครั่งที่เตรียมไว ้ตัง้ไฟ  พรอ้มน าเสน้ไหมจุ่มในน า้สี  ตม้ใหเ้ดือด  ใชเ้วลายอ้ม

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง  ระหว่างนัน้ก็ตอ้งคอยพลิกเสน้ไหมกลบัดา้นเพื่อใหไ้หมดดูสีเสมอกนั   
3. ยกเสน้ไหมออกจากกะละมงัตม้  น ามาแขวนใหส้ะเด็ดน า้  แลว้น าเสน้เสน้ไหมไป

ดงึใหต้รง  แลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
4. น าเส้นไหมที่แห้งแล้วมาล้างน ้าสะอาด  ไหม 1 ไจ ล้างในน ้าที่ผสมสารส้มที่

ละลายแลว้เป็นน า้แรกหลงัจากนัน้จึงน าไปลา้งน า้เปล่าสะอาด 7 กะละมงั เพื่อลา้งสีส่วนเกินออก  
แลว้น าไปตากใหแ้หง้  จึงเก็บไวใ้ชไ้ด ้

 

 
 

ภาพประกอบ 55 การยอ้มและตากไหมสีแดง 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์
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หากตอ้งการสีม่วง  ก็น าไหมสีแดงที่ยอ้มจากครั่งที่ตากแหง้แลว้  ไปยอ้มครามต่อ
ตามความตอ้งการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 56 ไหมยอ้มสีแดง 
 

ที่มา: กลุม่จนัทรโ์สมา บา้นท่าสว่าง จ.สรุนิทร ์

3. แกะขีตี้เกลียว   
เป็นการแกะขีตี้เกลียวหลงัจากเสน้ไหมผ่านการฟอกยอ้มเสรจ็แลว้  เสน้ไหมจะถกูส่ง

จากจงัหวดัสรุินทรม์ายงักองศิลปาชีพ  และสง่ต่อมายงัศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัเพื่อด าเนินการ
ต่อ  โดยจะมีขัน้ตอน  ดงันี ้

1.น าเสน้ไหมใส่วิง เพื่อใหเ้สน้ไหมตึง โดยคลายเสน้ไหมที่เป็นไจไปสู่อัก เพื่อใหเ้สน้
ไหมเป็นระเบียบ  โดยจะสาวเสน้ไหมจากวิงมาสู่อัก  โดยขณะท าตอ้งแกะขีไ้หมออกจากเสน้ไหม
ดว้ยใชน้ิว้โปง้กบันิว้ชีม้ือซา้ยลบูไปบนเสน้ไหม พอเจอปุ่ มปมที่เป็นขีไ้หมก็แกะออก 

2.น าไหมที่อยู่ในอกัไปแช่น า้  เพื่อที่จะแกะขีไ้หมอีกรอบหนึ่ง  เนื่องจากการแกะครัง้
เดียวนัน้ไม่เพียงพอ  จึงตอ้งน าไปแช่น า้ใหเ้สน้ไหมเปียก พอเสน้ไหมพองก็จะสมัผสัปุ่ มปมไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

3.น าไหมที่อยู่ในอกัซึ่งไดแ้ช่น า้หมาดๆ  มาใส่ที่รองอกั หรือเรียกอีกอย่างว่าหางเห็น  
เพื่อที่จะกรอไหมใสห่ลอดหรือกระสวย  โดยที่ไม่ตอ้งเก็บขีไ้หม  น าหลอดหรือกระสวยแช่น า้อีกครัง้  
แลว้น าไปตีเกลียว 

4.น าลูกหลอดหรือกระสวยที่มีเสน้ไหมอยู่มาป่ันตีเกลียวใส่กระบอก  โดยใชม้ือขวา
หมนุ มือขวาผ่านเสน้ไหมทัง้ 5 นิว้ เพื่อตรวจปุ่ มปมขีไ้หม แลว้แกะออก  เสรจ็แลว้น ากระบอกแช่น า้ 
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แลว้น าไปกรอใส่หลอดหรือกระสวยใหม่ เพื่อน าไปป่ันตีเกลียวอีก 2 รอบ รวมทัง้หมด 3รอบ ถึงจะ
น าไปท าเสน้ยืนได ้

4. การเดินเสน้ไหม มว้นไหม 
เมื่อตีเกลียวใสก่ระบอกไดป้ระมาณ 50 กระบอก  ก็น าไปเดินเสน้ไหม  ซึ่งปกติจะเดิน

ครัง้ละ 3 ผืน  ผืนนึง จะมีความยาว 3.50 เมตร  3 ผืน เท่ากับ 15 เมตร  การเดินเสน้ไหมจะเดิน
ตามจ านวนของฟันฟืม  ฟันฟืมก่ีซี่ก็ใส่เสน้ไหมตามจ านวน โดยที่ 1 ซี่ของฟันฟืมจะมีเสน้ไหม 2 
เสน้  เดินกลบัไปกลับมาที่รางเดินเสน้ไหม  เดินเสน้ไหมเสร็จก็มว้นไหม โดยการมว้นไหมนัน้จะ
มว้นใส่ไม้กระดาน ซึ่งจะตอ้งใชค้นทั้งหมดที่มีในการช่วยกันม้วน  ขั้นตอนการมว้นไหมนั้นเป็น
ขัน้ตอนที่ส  าคญัมาก ถา้มว้นไม่ดีไม่เสมอกนั  จะท าใหต้อนทอเกิดปัญหาได ้ มว้นเสร็จน าไปใส่ฟัน
ฟืม  การใสฟั่นฟืมใชค้น 2 คน คนหนึ่งสง่เสน้ไหม อีกคนรบัเสน้ไหมโดยใชเ้บ็ด ซึ่งมีลกัษณะเป็นไม้
บรรทดัเหล็กที่ปลายงอเป็นตะขอเหมือนเบ็ด 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 การเดินเสน้ไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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ภาพประกอบ 58 การเตรียมมว้นเสน้ไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 8 กมุภาพนัธ ์2564 

5. การต่อเสน้ยืนใหม่กบัตะกอเดิม   
จะตอ้งเก็บตะกอเดิมลงไปขา้งล่าง  เสน้ที่ไขวก้ันเป็นเลขแปดตัง้แต่หลกัของการคน้

เสน้ยืนนัน้ก็ยงัอยู่ น าไม ้2 กนัขดัไว ้กนัหลดุจากกนั แลว้จึงตดัเสน้ยืนเพื่อผกูต่อกบัเสน้ยืนเดิม เสน้
ต่อเสน้  โดยคนที่ 1 นั่งตรงจุดทอผา้  ใชม้ือแหวกตะกอ  คนที่ 2 ก็ช่วยแหวกตะกอลาย  คนที่ 3 
เป็นคนผกู  โดยจะผกู 2 เสน้เขา้ดว้ยกนั แลว้เอาเสน้ที่ผกูเขา้ดว้ยกนัแลว้ เอีย้วผูกซา้ยทีนึงขวาทีนึง 
จะท าใหเ้สน้ยืนล็อคตายไม่เลื่อนหลดุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 59 การต่อเสน้ยืนใหม่กบัตะกอเดิม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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2.1.3 การเตรียมเสน้พุ่ง  
การเตรียมเสน้พุ่ง  มี 2 แบบ ลกัษณะที่ 1 คือ การเตรียมเสน้ทอง โดยฟ่ันเกลียว 2 

หลอด บีบกดใหเ้สน้ทอง 2 เสน้รวมเป็นเสน้เดียว  ลกัษณะที่ 2 การเตรียมเสน้ไหม สีเดียวกบัสีพืน้ 
โดยตีเกลียว 3-4 ครัง้ กรอเขา้หลอด  แลว้น าเขา้กระสวย 

 

 
 

ภาพประกอบ 60 การเตรียมเสน้พุ่ง 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

2.2 กระบวนการทอ   
เมื่อไดร้บัมอบหมายงานแลว้ทางช่างทอก็จะมีการประชุมกนัเพื่อมีการแบ่งงาน  โดย

ที่ช่างทอรุ่นแรกนัน้จะมีทัง้หมด 5 คน  ก็จะใหเ้ป็นหลกัในการคมุก่ีทอของตวัเอง  ส่วนรุ่นนอ้งจะมี
การแบ่งเพื่อท างานในแต่ละก่ี  โดยแต่ละคนก็จะมีความถนดัไม่เหมือนกนั  ก่ีละ 5 คน  มี 5 ก่ี  ซึ่ง
จะทอลายเดียวกันหมด  กระบวนการทอจะประกอบดว้ยวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการทอ  และ
ขัน้ตอนการทอ ดงันี ้

2.2.1 วตัถดิุบ วสัด ุอปุกรณใ์นการทอ   
ก่ี (เก)  อุปกรณ์ส าหรับทอผ้า  เป็นชนิดเกยก  เป็นก่ีที่สามารถยกเคลื่อนที่ ได ้ 

โครงสรา้งและสว่นประกอบต่าง ๆ ท าดว้ยไม ้ มีสว่นประกอบที่ส  าคญั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 61  ก่ี (เก) 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

1. ฟืม (ฟันฟืม)  แผงไมย้าวมีฟันเป็นซี่ ๆ คลา้ยหวี  ส  าหรบัสอดเสน้ดา้ยหรือเสน้ไหม  
ใชก้ระทบเสน้พุ่งใหก้ระชบั 

 

 
 

ภาพประกอบ 62 ฟืม (ฟันฟืม) 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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2. ตะกอยาว (ตะกอลาย) เชือกท าดว้ยดา้ยไนลอนที่รอ้ยคลอ้งไหมยืน เพื่อแบ่งเสน้
ไหมเป็นหมวดหมู่ตามที่ตอ้งการเมื่อยกตะกอขึน้ ก็จะดงึเสน้ไหมยืนเปิดเป็นช่อง เป็นเสน้ยกกบัเสน้
ข่ม แลว้น าเชือกไนลอนท่ีเป็นลาย สง่ไปอีกฝ่ังหนึ่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 63 ตะกอยาว (ตะกอลาย) 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

3. ตะกอสั้น (ตะกอพืน้) คือ ตะกอที่ไวส้  าหรบัเหยียบลายขัดเวลาทอเสน้ไหม เส้น
ทอง  พอยกตะกอขึน้แล้ว ส่งลายแล้ว ก็ต้องเหยียบตะกอสั้นแล้วน าเส้นไหมที่อยู่ในลูกหลอด
(ลกูเรือ) พุ่งเพื่อขดัระหว่างเสน้ทอง 2 เสน้ ไม่ใหช้นกนั ท าใหเ้กิดลวดลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 64 ตะกอสัน้ (ตะกอพืน้) 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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4. คานก่ี  เป็นไมไ้ผ่ที่ใชใ้นการแขวนฟืม แขวนตะกอสัน้ และสว่นประกอบอ่ืน ๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 65 คานก่ี 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

5. ตีนเหยียบ  ไม้ 2-4 อัน ขึน้กับจ านวนเขาหรือตะกอ โดยตีนเหยียบจะผูกเชือก
เชื่อมโยงกับเขาหูกหรือตะกอ เพื่อใชส้  าหรบัเหยียบดึงเขาหูก 2-4 ตับ ใหร้ัง้เสน้ไหมยืนขึน้หรือลง
สลบักนัและเปิดช่องว่างใหก้ระสวยพุ่งผ่าน 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 ตีนเหยียบ 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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6. ไมก้ระดานมว้นไหม  เมื่อไดม้ว้นเสน้ไหมยืนมาแลว้  น าไมก้ระดานมว้นไหมมายึด
กบัก่ีโดยมีตวัไมหู้กระต่ายคาดหวัทา้ยไมก้ระดานมว้นไหม  และใชเ้หล็กดึงกระดานยึดตรงึกบัก่ีอีก
ครัง้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 67 ไมก้ระดานมว้นไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

 

 
 

ภาพประกอบ 68 (ซา้ย) เหล็กดงึกระดาน (ขวา) หกูระต่าย 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

7. ไมลู้กพันกลม  เป็นไมท้ี่ใชส้อดในเสน้ไหมยืน เพื่อสะดวกในการมว้นเสน้ไหมเขา้
กระดานมว้นไหมเมื่อมว้นเก็บเสรจ็แลว้ไมล้กูพนัจะอยู่สองขา้งของกระดานมว้นไหม 
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ภาพประกอบ 69 ไมล้กูพนักลม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

8. ไมน้ดั (ไมข้นดัแบน)  มี 2 อนั ท ามาจากไมแ้ผ่นบาง ๆ ใชพุ้่งสอดระหว่างดา้ยเสน้
ยืน 

 

 

 
ภาพประกอบ 70 ไมน้ดั (ไมข้นดัแบน) 

 
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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9. ไม้ยกลาย  ใช้ยกเส้นยืนให้เกิดช่องเพื่อการส่งลายตะกอยาว(ตะกอลาย)จาก
ขา้งลา่งขึน้มาขา้งบน 

 

 
 

ภาพประกอบ 71 ไมย้กลาย 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

10. กระสวย  เครื่องบรรจุหลอดดา้ย  ท าดว้ยไม ้ รูปร่างคลา้ยเรือ ยาวประมาณ 10-
12 นิว้  หัวและทา้ยเรียว  ตรงกลางป่อง  มีร่องส าหรบัใส่หลอดดา้ย(ลูกหลอด) เพื่อใชส้  าหรบัพุ่ง
สลบัไปมาระหว่างเสน้ยืนสลบักบัการกระทบฟืมใหเ้นือ้ผา้แน่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 72 กระสวย 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 



 100 
 

11. กระบอกไหม  น ากระบอกไหมสีเดียวกบัสีเสน้ยืน  มาแขวนไวบ้นก่ี  เพื่อในขณะ
ที่ทอหากเสน้ไหมยืนขาด  ก็สามารถดงึเสน้ไหมในกระบอกมาต่อไดเ้ลย 

 

 
 

ภาพประกอบ 73 กระบอกไหม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

12. ผา้ครู  เป็นการทดลองทอผา้ดว้ยเสน้ไหมประดิษฐ์  โดยมีลวดลายทัง้ถว้นทัง้ลาย
กรวยเชิง ลายทอ้งผา้  ลายสงัเวียน  เพื่อเป็นตวัอย่างในการทอผา้ผืนจรงิ 

 

 
 

ภาพประกอบ 74 ผา้ครู 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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2.2.2 ขัน้ตอนการทอ 
เริ่มการทอ ดว้ยการทอผา้พืน้ก่อน 10 เซนติเมตร ต่อดว้ยปลายกรวยเชิง โดยการทอ

ผา้ยกตอ้งใชจ้ านวน 5 คน ในการทอ โดยก่อนจะทอ จะมีช่างทอ 2 คน นับเป็นคู่ที่ 1 ที่นั่งตรงขา้ม
กันตรงปลายก่ี เป็นคนเรียกลาย  เส้นเชือกไนลอนสีน า้เงิน สีเหลืองสีแดง ที่อยู่ข้างล่าง 1 เส้น 
หมายถึง การเพิ่มเสน้พุ่งพิเศษ 1 เสน้  โดยทัง้ 2 คน วิธีการที่จะเรียกลายเสน้ต่อเสน้ใหม้าทอได ้
เริ่มจากการมว้นตะกอเก็บ  ก็จะใชไ้มม้ว้นตะกอบน ตะกอล่างใหม้นัยกขึน้ลง  เสน้ยืนทัง้หมดก็จะ
แยกเป็นเสน้ยก กบัเสน้ข่ม  แลว้จากนัน้จึงดงึเสน้เชือกไนลอนที่เป็นสีๆขึน้มา ขยบัซา้ยขวา เรียกวิธี
นีว้่า การสง่ลาย  เชือกไนลอนจึงขึน้มาขา้งบน แลว้น ามาคลอ้งกบัเชือกเก็บลาย 

จากนัน้ช่างทอ 2 คน คู่ที่ 2 ที่อยู่ตรงกลางก่ี  สอดไมน้ัดใหญ่ บิดตัง้ขึน้  แลว้จึงสอด
ไมน้ัดเล็กอีกอันนึงในช่องสุดทา้ยที่ติดกับตะกอและฟืมคนทอ พลิกขึน้ ก่อนที่จะพุ่ง ช่างทอคู่ที่ 1 
จะบิดตะกอยืนลง ช่างคู่ที่ 2 บิดไมน้ดัใหญ่นอนลง จึงถอดออก ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันที่ช่างทอ 1 
คนที่เป็นคนทอ พุ่งกระสวยเสน้ทอง ซึ่งเป็นเสน้พุ่งพิเศษ จากนั้นใชม้ือจัดระเบียบเสน้ทองใหห้ัว
ทา้ยเสมอกนั แลว้จึงพลิกไมน้ดัเล็กลง เลื่อนออก แลว้กระทบฟืม จากนั้นเหยียบไมเ้หยียบขา้งล่าง 
ท าใหต้ะกอสลับเสน้ยกเสน้ข่ม  จากนัน้จึงพุ่งเสน้เสน้ไหมปกติตาม เพื่อล็อคเสน้ทองไว ้ แลว้ท า
ตามขัน้ตอนเดิมไปเรื่อย ๆจนหมดตะกอลาย     ลายทอ้งผา้ตอ้งทอถึง 50 รอบ  1 รอบของตะกอ
ลาย ไดค้วามยาว 4 เซนติเมตร ถึงจะไดค้วามยาวของทอ้งผา้ 2 เมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 75 การสง่ลาย 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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ภาพประกอบ 76  (ซา้ย) การเพ่ิมเสน้พุ่ง (ขวา) การกระทบฟืม 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 

3. กระบวนการหลังการผลิต  
หลังจากที่ทอผา้เสร็จไดผ้ืนนึง  ก็จะตัดผา้  แลว้มว้นเก็บไว ้ เผื่อรอรวบรวมส่งกอง

ศิลปาชีพ  ระยะเวลารอบละ 6 เดือน  ปีละ 2 ครัง้  โดยจะมีการตรวจนับ ชั่งน า้หนัก  และแพ็คใส่
ลัง  โดยเจา้หน้าที่ทหารชุดประสานงาน ของกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกัษ์  จังหวัด
พทัลงุ   เป็นผูด้  าเนินการประสานงานกบับริษัทขนส่งเพื่อส่งผลงาน  และมีการท ารายงานผลของ
การท างาน  รายงานผลไปกองพนั กองทพั แลว้ก็ไปสวนจิตรลดา  มีรายงานประจ าเดือน  แลว้ทาง
กองศิลปาชีพสวนจิตรลดาก็จะสง่เงินมาใหส้มาชิก 

 

 
 

ภาพประกอบ 77 การตดัผา้ 
 

ที่มา: ศรีสจัจา ปณุญานภุพ  วนัที่ 4 ตลุาคม 2562 
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ภาพประกอบ 78  ผา้ที่ตดัเรียบรอ้ยแลว้ 
 

ที่มา: ศรีสจัจา ปณุญานภุพ  วนัที่ 4 ตลุาคม 2562 

 

     
 

ภาพประกอบ 79  การขนสง่ผา้ 
 

ที่มา: ศรีสจัจา ปณุญานภุพ  วนัที่ 4 ตลุาคม 2562 

เมื่อผืนผา้ถึงกองศิลปาชีพ ก็จะมีการตรวจคุณภาพของผา้  อาจารยแ์หลมทอง  สีภ ู
เล่าถึงการตรวจงานว่า “ผา้ที่เราทอได ้ผา้โขนเนี่ย ทอเสร็จก็มีการส่งเขา้มาตรวจความเรียบรอ้ย 
ตรวจเรื่องลาย เรื่องคุณภาพผา้ต่าง ๆ ที่สมาชิกเราทอได้ ก็ตอ้งส่งเขา้มาในสวนจิตรลดา พอส่ง
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มาแลว้ก็จะมีการคัดผืนที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่สวยที่สุดใหข้ึน้ไปทอดพระเนตรใหพ้ระองคท์่านเก็บไวใ้ช้
เอง อาจารยก์็จะเป็นคนคดั และร่วมกนัในหลายส่วน มีส่วนของอาจารย ์และมีส่วนของเจา้หนา้ที่
กองศิลปาชีพดว้ยในการตรวจ” 

นางสุชาดา มา้แกว้ ก็เล่าถึงการตรวจงานว่า  “ผา้ไหม  เขาจะกางออกตรวจ  ใชไ้ฟ
ส่องทีละผืน  เพื่อตีราคาแต่ละผืน  มีราคาตั้งแต่ 3,000 บาทขึน้ไป มี 3,600 / 3,800 / 4,000 
สว่นมากก็เอาไปใชง้านโขน  อย่างผืนที่ลายแปลกลายสวย  เขาก็เก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ”์ 

6. การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้  
ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงันัน้เป็นเหมือนกบัศนูยก์ารเรียนรูท้ี่เปิดกวา้งใหแ้ก่บคุคล

ทั้งภายในและภายนอกพื ้นที่ได้มีโอกาสเขา้มาเรียนรูไ้ด้อย่างอิสระ  มีการแบ่งปันความรูแ้ละ
แลกเปลี่ยนความรูก้บัหลายภาคสว่น  ดงันี ้

1. สมาชิกในศนูย ์
หลังจากที่ช่างทอรุ่นแรกได้รบัการถ่ายทอดความรูก้ารทอผ้ายกเมืองนครมาจาก

อาจารย์และผู้ที่ เก่ียวข้อง  การท างานต่อหลังจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของช่างทอรุ่นแรกที่จะต้อง
ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัช่างทอรุ่นหลงั  เพื่อการปฏิบติังานใหส้  าเร็จตามภาระงานในแต่ละครัง้  โดย
การสอนนั้นก็เป็นเช่นพี่สอนน้อง  ท างานร่วมกันท าให้การเรียนรูน้ั้นเกิดขึน้โดยง่าย  รุ่นน้องก็
สงัเกตการณท์ างานท างานรุ่นพี่  รุ่นพี่ก็แนะน าและสอนไปพรอ้มกนั  ท าใหส้ามารถสรา้งบุคลากร
ในการท างานและการอนุรกัษ์ในดา้นการทอผา้ยกเมืองนครเพิ่มขึน้  เมื่อเกิดปัญหาในการท างาน  
ก็ช่วยกนัปรกึษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัระหว่างรุน่พี่รุน่นอ้ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 80 การท างานรว่มกนั 
 

ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ิจยั  วนัที่ 3 ตลุาคม 2562 
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2. ชมุชนและผูท้ี่มาเยี่ยมชม  
ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังตั้งอยู่ในเขตชุมชน  อยู่ใกลก้ับโรงเรียนบา้นเนินธัมมัง  

ทางคณะครูจึงเห็นถึงความส าคญัในการที่จะน าเด็ก ๆ มาเยี่ยมชมที่ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง 
เพื่อใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้ห็นถึงความงดงามของผา้ยกเมืองนคร  และตระหนักถึงคุณค่าความส าคญัของ
ทรพัยากรทางศิลปหตัถกรรมของบา้นเกิด  โดยจะมีทางประชาสมัพนัธข์องศนูยบ์รรยายถึงประวติั  
ความเป็นมาความส าคัญ  วิธีขัน้ตอนในการทอผา้ยกเมืองนคร  และทหารชุดประสานงานคอย
อ านวยความสะดวก  นอกจากนัน้ยงัมีโรงเรียนจากพืน้ที่ใกลเ้คียงและพืน้ที่อ่ืนมาเยี่ยมชมบ่อยครัง้  
ก็จะมีการประสานเรื่องเพื่อเขา้มาเยี่ยมชมผ่านทางทหารชุดประสานงาน  ก็จะมีการเตรียมพืน้ที่
และการบรรยายใหค้วามรูเ้สมอ  สว่นนกัท่องเที่ยวหรือผูท้ี่มีความสนใจก็มีเขา้มาเยี่ยมชมบา้ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 81  ผูเ้ยี่ยมชม 
 

ที่มา: ศรีสจัจา ปณุญานภุพ  วนัที่ 4 ตลุาคม 2562 
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3. ศนูยศิ์ลปาชีพอื่น 
การทอผา้ยกเมืองนครนัน้ตอ้งใชเ้วลาในการทอ  1-2 เดือน ใชค้นในการทอ 4-5 คน 

ต่อผา้ 1 ผืน ซึ่งความตอ้งการผา้ยกเมืองนครเพื่อน าไปใชใ้นการแต่งกายส าหรบัตวัละครโขนนัน้มี
ความตอ้งการใชห้ลายรอ้ยผืน  ทางกองศิลปาชีพจึงมีการขยายการผลิตออกไปในศูนยศิ์ลปาชีพ
อ่ืน  เช่น ศนูยศิ์ลปาชีพศรีบวัทอง  จงัหวดัอ่างทอง  ซึ่งที่นั่นมีการด าเนินงาน 4 แผนก  คือ เซรามิก  
ทอผา้  งานกระดาษ (หวัโขน) และปักผา้  ซึ่งจะใหศ้นูยศิ์ลปาชีพสีบวัทองมีการทอผา้ยกเพื่อใหท้นั
ในการแสดงโขนพระราชทานในแต่ละครัง้  โดยทางกองศิลปาชีพได้มีค าสั่งผ่านทางทหารชุด
ประสานงาน  ให้ช่างทอรุ่นแรก  เป็นผูไ้ปช่วยในการสอนทอผ้ายกเมืองนครใหก้ับที่นั่น  โดยใช้
ลวดลายจากที่ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังไปสอน  และในบางครัง้ที่ศูนยศิ์ลปาชีพอ่ืนมีความ
ตอ้งการในการสอนสมาชิกใหม่  ก็จะใหช้่างทอรุ่นแรกจากที่นี่ไปช่วยสอน  เช่น  ที่ศูนยศิ์ลปาชีพ
บา้นตรอกแค อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่มีการทอผา้ยกนครอยู่แลว้   

7. การเรียนรู้  
การเรียนรูน้ัน้เกิดจากการท างานร่วมกนัของผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายในศูนยศิ์ลปาชีพบา้น

เนินธัมมัง  โดยการท างานมาเป็นระยะเวลาหลายปีนัน้สรา้งใหเ้กิดความช านาญ ความรอบรูแ้ละ
เชี่ยวชาญในการผลิตหรือการทอ  โดยเกิดจากการเรียนรูต้ลอดเวลา  ทัง้เรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดขึน้  
เมื่อสามารถแกไ้ดก้็จะเกิดการเรียนรูใ้นการท างานในการแกปั้ญหา  รวมถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่
แมอ้าจารยผ์ูส้อนเองก็ไม่สามารถบอกกลา่ว  หรือสอนไดห้มด  ทุกอย่างเกิดจากการใชเ้วลาในการ
เรียนรู ้ การไดเ้รียนรูก้ารท างานเป็นทีม  การท างานร่วมกับผูอ่ื้น  ที่มีนิสัยใจคอและศักยภาพที่
แตกต่างกนั  เพื่อผลลพัธ์ที่ดีทัง้เรื่องงานและเรื่องคน  ช่างทอรุน่แรกกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่า เรา
ยงัเรียนอยู่  อยู่ตลอดเวลา   

สว่นการเรียนรูจ้ากภายนอกนัน้  คือการที่เมื่อมีการออกไปสอนการทอผา้ยกในที่ต่าง 
ๆ โดยนางสุชาดา มา้แก้ว  และนางอารี  ไดเ้ล่าว่า  “มีการออกไปสอน   ถ้าไปสอนก็คือไป 5 คน  
ไปช่วยสอน  แต่ละที่ที่ไปสอนเราก็จะเจอครูของเขา  ซึ่งแต่ละที่สอนไม่เหมือนกัน  พอเราไปสอน  
เขาก็เสรมิ  เราก็ไดเ้รียนรูไ้ปดว้ย”   

การเรียนรูก้ารทอผา้ยกเมืองนครนัน้ไดร้บัการถ่ายทอดและการร่วมกนัจดัการความรู้
จากผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทัง้หมดของศูนยศิ์ลปาชีพเนินธัมมัง  เพื่ออนุรกัษ์ฟ้ืนฟูการทอผา้ยกเมืองนคร
และเพื่อสรา้งอาชีพ  รายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในชมุชน  มีการสรา้งช่างทอผา้ยกเมืองนครตัง้แต่อดีตถึง
ปัจจบุนัเป็นจ านวน  5 รุน่   
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ภาพประกอบ 82 การเรียนรูง้าน 
 

ที่มา: ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั, 2563 
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2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทีม่ีต่อการจัดการสอนของโครงการ 

เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของผูท้ี่ไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้หรือผูเ้รียนรุ่นแรก 
จ านวน 5 คน  ที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนทอผา้ยกเมืองนคร  ของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  
โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการทอผา้ยก  ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยวิเคราะหด์ว้ยหลกัสถิติและเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1. ด้านการถ่ายทอดความรู ้(สอน) ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ขอ้1. การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ส่วนรองลงมาคือข้อ 2. เนือ้หามีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.45 

2. ดา้นการเรียนรู ้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ ขอ้ 3. มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และขอ้ 4. 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ  โดยมีค่าเฉลี่ย  
4.8 เท่ากนั และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  

3. ด้านทักษะความรู ้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจเท่ากันทั้ง 3 ขอ้ คือ 1. ได้รบัความรูแ้ละ
ประสบการณ์การเรียนรู้  2. เกิดทักษะและความเข้าใจมากขึ ้น  3. สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพได ้ มีคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากนั 

4. ดา้นเจตคติ  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจเท่ากันทั้ง 3 ขอ้ คือ 1. ตระหนักถึงความส าคัญ
และคณุค่าของผา้ยกนคร  2. จะสืบสานและอนรุกัษผ์า้ยกนครต่อไป  3. ความพงึพอใจในโครงการ
นี ้ มีคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากนั 
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ตาราง 1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดความรูท้ี่มีต่อการจดัการสอนของ

โครงการ 

 
 
 

รายการ 

คะแนนความคิดเห็น/ความพึงพอใจ  
 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

 
 

S.D. 
นอ้ย
ที่สดุ 

นอ้ย 
 

ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สดุ 

1 2 3 4 5 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ (สอน)        

1. การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ - - - - 5 5 0.00 

2. เนือ้หามีความครบถว้นสมบรูณ ์ - - - 1 4 4.8 0.45 

3. มีการล าดบัเนือ้หาเรียงล าดบัตาม
ความง่ายไปยาก 

- - - 2 3 4.6 0.55 

4. มีการใชส้ื่อการสอนที่เหมาะสม - - 1 2 2 4.2 0.84 

ด้านการเรียนรู้        

1. ระยะเวลาในการเรียนมีความ
เหมาะสมกบัตวับทเรียน 

- - - 2 3 4.6 0.55 

2. บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู ้ - - - 2 3 4.6 0.55 

3. มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั - - - 1 4 4.8 0.45 

4. มีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น 

- - - 1 4 4.8 0.45 

ด้านทักษะความรู้        

1. ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณก์าร
เรียนรู ้

- - - - 5 5 0.00 

2. เกิดทกัษะและความเขา้ใจมากขึน้ - - - - 5 5 0.00 

3. สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
การประกอบอาชีพได ้

- - - - 5 5 0.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
 

รายการ 

คะแนนความคิดเห็น/ความพึงพอใจ  
 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

 
 

S.D. 
นอ้ย
ที่สดุ 

นอ้ย 
 

ปาน
กลาง 

มาก 
 

มาก
ที่สดุ 

1 2 3 4 5 

ด้านเจตคติ        

1. ตระหนกัถึงความส าคญัและคณุค่า
ของผา้ยกนคร 

- - - - 5 5 0.00 

2. จะสืบสานและอนรุกัษผ์า้ยกนคร
ต่อไป 

- - - - 5 5 0.00 

3. ความพงึพอใจในโครงการนี ้ - - - - 5 5 0.00 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการจัดความรู้กลุ่มทอผ้ายก  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการจัดการความรูข้องกลุ่มทอผา้ยก  ศูนย์
ศิลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูไ้ดร้บัการ
ถ่ายทอดที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนของโครงการ   

โดยมีการศึกษาข้อมูลเอกสารซึ่งประกอบด้วย  หนังสือเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีในการ
จดัการความรู ้ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง   และขอ้มลูภาคสนามจากการสงัเกต สอบถาม สมัภาษณเ์ชิง
ลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบไปดว้ยช่างทอผา้  ผูถ้่ายทอดการทอผา้  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการ
จดัการความรูข้องศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  ซึ่งสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 กระบวนการจัดการความรู้ 
จุดเริ่มต้นของกลุ่มทอผ้ายกศูนยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น  

เริ่มต้นด้วยการที่ไม่มีองค์ความรูใ้นด้านการทอผ้ายกเมืองนครเลย  จึงจ าเป็นที่จะต้องสรา้ง
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานในดา้นนี ้ ซึ่งตอ้งดึงผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกับเรื่องผา้  มาช่วยในการที่จะ
ถ่ายทอดความรู ้หรือสรา้งความรูใ้ห้กับบุคลากรของที่นี่  เพื่อสรา้งครูรุ่นแรก  บนพื ้นฐานองค์
ความรู้เดิม โดยที่จะต้องศึกษาทั้งจากข้อมูลเอกสาร  และหลักฐาน  มีการร่วมกันประชุม
ด าเนินการวางแผนกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  ซึ่งประกอบไปดว้ยชาวบา้น ตัวแทนชุมชน คณะกรรม
ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง กองพันทหารช่างที่  402 จากกองทัพภาคที่  4 ซึ่งเป็นชุด
ประสานงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  ตัวแทนครูจากสถาบันสิริกิติ์  และตัวแทนจาก
มลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ซึ่งจะเรียกการด าเนินงานช่วงระยะเวลานีว้่า  ระยะแรก (ปีพ.ศ. 2550-

2553) คือ  ช่วงเวลาของการถ่ายทอดความรู ้(สอน) ซึ่งจะตอ้งด าเนินการสอนช่างทอผา้รุ่นแรก
จ านวน 10 คน  ซึ่งประกอบดว้ยช่างทอผา้จากศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง จ านวน 5 คน  และ
จากศูนยศิ์ลปาชีพบา้นตรอกแค  ที่แยกตัวจากศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  จ านวน 5 คน  สอน
โดยอาจารยแ์หลมทอง  สีภ ู ซึ่งกว่าจะไดช้ิน้งานแรกที่สมบรูณต์อ้งใชเ้วลาในการเรียนและฝึกฝน 3 
ปี (ปีพ.ศ. 2551-2553)  
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ระยะสอง (ปีพ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน) เมื่อช่างทอรุน่แรกของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั
ไดร้บัการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการทอผา้ยกเมืองนครจนส าเรจ็ออกมาเป็นชิน้งานที่มีความประณีตและ
สวยงาม  การด าเนินงานร่วมกันของศูนยฯ์ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  เพื่อฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครนั้น
เป็นผลส าเรจ็  สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง จึงมีพระ
ราชเสาวนียใ์หม้ีการทอผา้ยกเมืองนครที่ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง  เพื่อน าส่งไปใชใ้นการแต่ง
กายของการแสดงโขนพระราชทาน ซึ่งขณะนั้นพระองคท์่านมีการอนุรกัษ์และสืบสานการแสดง
โขนอยู่ คือการแสดงโขนพระราชทาน  

มีการประชุมกันระหว่างคณะกรรมการอ านวยการจดัการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพฯ  คณะกรรมการในการจดัสรา้งเครื่องแต่งกายโขน  โดยมีการก าหนดรูปแบบและจ านวนความ
ตอ้งการเครื่องแต่งกายโขนในแต่ละครัง้ใหแ้ก่ทางศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  เมื่อทางศนูยศิ์ลปา
ชีพบา้นเนินธัมมังไดป้ระชุมกันแลว้ตามรายละเอียดขา้งตน้ จึงไดข้อ้สรุปในการที่จะผลิตผา้ยก
เมืองนครใชใ้นการแสดงโขนพระราชทาน  เพื่อเป็นการอนรุกัษ์เผยแพร่ผา้ยกเมืองนครใหเ้ป็นที่รูจ้กั
มากยิ่งขึน้  และเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก  

ในการทอผา้ยกเมืองนครนัน้  จะตอ้งใชค้นทอต่อ 1 ผืน จ านวน 5 คน โดยที่มีช่างทอรุ่น
แรก 1 คน ที่คอยดแูลและควบคมุกระบวนการทอ โดยใชร้ะยะเวลาในการทอ 1-2 เดือน ต่อ 1 ผืน 

หลังจากที่ทอผา้เสร็จไดผ้ืนนึง  ก็จะตัดผ้า  แลว้ม้วนเก็บไว ้ โดยจะมีการตรวจนับ ชั่ ง
น า้หนักและแพ็คใส่ลัง  โดยเจา้หน้าที่ชุดประสานงานของศูนยฯ์ เป็นผูด้  าเนินการและมีการท า
รายงานผลของการท างานไปยงักองศิลปาชีพ เมื่อผืนผา้ถึงกองศิลปาชีพ ก็จะมีการตรวจคณุภาพ
ของผา้  เพื่อประเมินราคาค่าตอบแทนใหแ้ก่ช่างทอและประเมินคณุภาพในการน าไปใชง้านต่อไป 
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ตาราง 2 กระบวนการจดัการความรูข้องกลุม่ทอผา้ยก  ศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงั  จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 
ขัน้ตอนการจดัการ

ความรู ้
ระยะแรก 

ป ีพ.ศ 2550 - 2553 
ระยะสอง 

ป ีพ.ศ. 2554 - ปจัจบุนั 
1. การบง่ชีค้วามรู ้ - มีการประชุมร่วมกันของชาวบ้าน ตัวแทน

ชุมชน คณะกรรมของศูนย์ฯ ชุดประสานงาน
ของศูนย์ฯ ตัวแทนครูจากสถาบันสิริกิติ์  
โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฟ้ืนฟูการทอผ้ายก
เมืองนครให้กลับมาอีกครั้ง ด้วยวิธกีาร
ถ่ายทอดความรู้ (สอน) เพื่อสร้างครูรุ่นแรก 
- กำหนดความรู้ที่จะนำมาถ่ายทอดประกอบ
ไปด้วย 1. ด้านประวัติความเป็นมา  
ความสำคญัและการใช้ประโยชน์ของผ้ายก
เมืองนคร 2. ด้านกระบวนการทอผ้า 3. ดา้น
วัสดุ อุปกรณ์ในการทอผ้า 

- เมื่อการเรยีนการสอนประสบความสำเร็จ  
ช่างทอสามารถทอผ้ายกเมืองนครได้ดี  จึงมี
การประชุมร่วมกันโดยมเีป้าหมายที่จะผลติ
ผ้ายกเมืองนคร  เพ่ือสร้างรายได้  โดยจะ
ผลิตเพื่อการนำผ้าไปใช้แต่งกายในการแสดง
โขนพระราชทาน 
- กำหนดความรู้ที่ต้องใช้คือ 1. ด้านปัจจัย
ในการผลติ 2. ด้านกระบวนการผลิต  3. 
ด้านผลิตภณัฑ ์

   

2. การสรา้งและ
แสวงหาความรู ้

- อ.แหลมทอง สีภู ตัวแทนครูจากสถาบัน
สิริกิติเ์ป็นผูร้ับผดิชอบในการแสวงหาความรู้
ประวัติความเป็นมา  ความสำคญั  
กระบวนการทอผา้ยกเมืองนคร  รว่มด้วย
กับอ.วีรธรรม ตระกลูเงินไทย  ผู้เช่ียวชาญ
เรื่องผ้ายก  โดยหาความรู้ทั้งจากข้อมูล
เอกสาร  และหลักฐานวัตถ ุ
- ชุดประสานงานของศูนย์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการประสานงานขอวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทอผา้ยกจากกอง
ศิลปาชีพ 

- อ.แหลมทอง สีภู เป็นผูร้ับผิดชอบด้าน
กระบวนการผลติ  ประสานงานกบั
คณะกรรมการอำนวยการจัดแสดงโขน
มูลนิธิส่งเสรมิศิลปาชีพฯ ในด้านรปูแบบ
ของผ้า  ลวดลาย สี จำนวนท่ีต้องการ 
- ชุดประสานงานของศูนย์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต  
ทั้งเรื่องการรับสมัครช่างทอเพิ่ม  การ
ประสานงานกับกองศิลปาชีพในด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ในการทอผา้ รวมทั้งค่าตอบแทน
ด้วย 

3. การจดัการความรู้
ใหเ้ปน็ระบบ 

- ความรู้ด้านประวัติความเป็นมา  มีทั้งใน
ส่วนของข้อมูลเอกสารจากวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร นครศรีฯ คำบอกเล่าเรื่องการ
ใช้งานของผ้ายกเมืองนครจากผู้เชีย่วชาญ
เรื่องผ้า   
- กระบวนการทอผ้า และวัสดุอุปกรณ์ในการ

- กระบวนการผลิต  มีการจัดระบบการ
ทำงาน  ให้ช่างทอรุ่นแรก เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่รุ่นน้อง  และวางแผนการ
ทำงาน  
- ปัจจัยการผลิต  วัสดุ อุปกรณ์ จะมีการ
จัดส่งในการปฏิบัติงานแตล่ะรอบ ปีละ 2-3 
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ทอ  มีหลักฐานผืนผ้ายกเมืองนครโบราณ  
จากราชสำนักและในพิพิธภัณฑ ์
 

ครั้ง  ค่าตอบแทน ขึ้นกับประสบการณ์
ทำงาน โดยรุ่นแรกจะได้รับเงินเดอืน ค่า
ช้ินงาน ค่ารักษาพยาบาล รุ่นถัดมาได้รบัเงิน
รายวัน และค่าช้ินงาน 

4. การประมวลและ
กลัน่กรองความรู ้

- นำข้อมูลทั้งเอกสารและวัตถมุาพิจารณา
ร่วมกัน  เพื่อศึกษาความถูกต้องและ
ความสัมพันธ์ 

- ชุดประสานงานของศูนย์ฯ จะเปน็ผู้ดูแล
และประสานงานในทุก ๆ ด้าน  สว่นเรื่อง
การทอ  ช่างทอรุ่นแรกจะเป็นผูด้แูลความ
เรียบร้อยในการทอทุกอย่าง โดยม ีอ.แหลม
ทอง สีภู คอยเป็นท่ีปรึกษา 

5. การเขา้ถงึความรู ้ - อ. แหลมทอง สีภู และอ.วรีธรรม  ตระกลู
เงินไทย เป็นผูส้อนการทอผา้ ซึ่ง
ประกอบด้วย  การแกะขี้ตีเกลียว  การ
คัดเลือกเส้นไหม  การฟอกไหมย้อมไหม 
การเดินเส้นไหมม้วนไหม  การเกบ็ตะกอ
และการทอ  โดยในระหว่างการเรยีนนั้นก็จะ
มีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา 
ความสำคญัของผ้ายกเมืองนคร และ
การศึกษาความรู้จากแหล่งทอผ้าอืน่ 
- เริ่มเรยีนในปีพ.ศ. 2551 – 2553  
- มีผู้เรียนทั้งหมด 10 คน 

- กระบวนการทำงาน แบง่เป็น 3 ขั้นตอน 
คือ 1. กระบวนการก่อนการผลติ  จะเป็น
การวางแผนรวมทั้งรายละเอียดในการผลิต 
2. กระบวนการผลิต  ประกอบด้วยการแกะ
ขี้ตีเกลียว  การคัดเลือกเส้นไหม  การฟอก
ไหมย้อมไหม การเดินเส้นไหมม้วนไหม  
การเก็บตะกอและการทอ 3. กระบวนการ
หลังการผลิต  กระกอบด้วยการตรวจนับ  
การส่งผลิตภัณฑ์ และการตรวจงานเพ่ือ
ประเมินราคาคา่ช้ินงาน 

6. การแบง่ปนัและ
แลกเปลีย่นความรู ้

- การเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบของ
การทำไปด้วยกัน  ระหว่างการเรียนสามารถ
พูดคุย สอบถามได้อย่างอิสระ   
- การเรียนเป็นกลุ่มทำใหม้ีการปรกึษาซึ่งกัน
และกัน  มีการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกัน 

- การทำงานร่วมกันท้ังช่างทอรุ่นพี่และรุ่น
น้อง  ทำให้เกิดการพูดคุย  เรียนรูก้าร
ทำงานแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 
- แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวและ
เยี่ยมชม 
- มีการไปสอนทอผ้ายกเมืองนครให้แก่ศูนย์
ศิลปาชีพอ่ืน 

7. การเรยีนรู ้ - ช่างทอมีทักษะที่ดีในการทอผ้ายกเมือง
นคร และมีการฝึกฝนทักษะร่วมกนั ทำให้ได้
เรียนรู้ในหลายมิติจนเกดิความชำนาญ 

- เกิดการเรียนรู้อยูเ่สมอ  แตล่ะงานแต่ละ
ครั้งจะเจอปญัหาที่แตกต่างกันไป  ทำให้มี
ประสบการณ์ในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ได้ด ี
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1.2 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการ 

ผูท้ี่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูห้รือผูเ้รียนรุ่นแรก  มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน
การสอนของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากถึงระดบัมากท่ีสดุ โดยมีผลการวิเคราะหด์งันี ้

1. ดา้นการถ่ายทอดความรู ้(สอน) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ ขอ้1. การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ส่วนรองลงมาคือข้อ 2. เนือ้หามีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.45 

2. ดา้นการเรียนรู ้ผูเ้รียนมีความพงึพอใจ ขอ้ 3. มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และขอ้ 
4. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.8 เท่ากนั และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  

3. ดา้นทกัษะความรู ้ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจเท่ากนัทัง้ 3 ขอ้ คือ 1. ไดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณ์การเรียนรู้  2. เกิดทักษะและความเข้าใจมากขึ ้น  3. สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพได ้ มีคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากนั 

4. ด้านเจตคติ   ผู้ เรียนมีความพึ งพอใจเท่ ากันทั้ง  3 ข้อ  คือ 1. ตระหนักถึ ง
ความส าคัญและคุณค่าของผา้ยกนคร  2. จะสืบสานและอนุรกัษ์ผา้ยกนครต่อไป  3. ความพึง
พอใจในโครงการนี ้ มีคะแนนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากนั 

และมีการแสดงความคิดเห็นและความรูส้ึกเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการในแง่มมุของดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. ดา้นการถ่ายทอดความรู ้(สอน) ในการเรียนทอผา้ยกเมืองนคร เป็นสิ่งใหม่และ
ยากส าหรบัทุกคน  เพราะไม่เคยทราบเรื่องราวของผา้ยกเมืองนครมาก่อน  การจัดใหม้ีการเรียน
การสอนขึน้เป็นประโยชนม์าก ท าใหท้กุคนมีความตัง้ใจและความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้

2. ดา้นการเรียนรู ้ การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบของการรว่มกนั  แมว้่าจะเรียนกัน
คนละลวดลาย  แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาจนสามารถ
ปฏิบติังานไดส้  าเรจ็ 

3. ดา้นทักษะความรู ้ จากการเรียนท าใหม้ีทักษะและมีความเขา้ใจในการทอผา้ยก
เมืองนครมากขึน้  ฝึกฝนจนเป็นอาชีพที่สรา้งรายไดท้ี่เพียงพอและมั่นคง 

4.ดา้นเจตคติ  มีความภูมิใจในการที่จะท างานในส่วนนีต่้อไป  และมีความเต็มใจที่
จะสอนและสืบทอดใหแ้ก่รุน่นอ้งไดท้ ากนัต่อไป 
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2. การอภปิรายผล 

กลุ่มทอผ้ายก  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประสบ
ความส าเร็จในเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนคร  และเพื่อสรา้งรายได้
และอาชีพที่ยั่งยืนใหก้บัสมาชิก  โดยผูว้ิจยัแบ่งการอภิปรายผลไดเ้ป็น 2 ประเด็น ดงันี ้

2.1 กระบวนการจัดการความรู้ 
กลุ่มทอผ้ายก  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  จังหวัดนครศรีธ รรมราช  ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อการอนุรกัษฟ้ื์นฟูผา้ยกเมืองนคร  และเพื่อสรา้งรายไดแ้ละอาชีพ
ที่ยั่งยืนใหก้ับสมาชิก  โดยใชว้ิธีด าเนินงานสอดคลอ้งตามทฤษฎีกระบวนการจัดการความรูข้อง
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดงันี ้

1. การบ่งชี ้ความรู้  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังมีการประชุมร่วมกันก าหนด
เป้าหมายในการที่จะด าเนินงานทุกครัง้ไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มตน้ที่ยังไม่มีความรู ้และระยะที่มีการ
ผลิตชดัเจน  ในการประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมายในระยะแรกนัน้  มีเป้าหมายที่จะตอ้งการฟ้ืนฟูผา้
ยกเมืองนคร  ซึ่งจ าเป็นจะต้องสรา้งความรูใ้หก้บัสมาชิกดว้ยวิธีการถ่ายทอดความรู ้ โดยก าหนด
องคค์วามรูท้ี่จ  าเป็นตอ้งใช ้ ซึ่งประกอบดว้ยเรื่องราวประวติัของผา้ยกเมืองนคร  วสัดอุปุกรณ ์ และ
กระบวนการวิธีในการทอผา้ยกเมืองนคร   ในสว่นของระยะของการผลิตนัน้มีเป้าหมายในการที่จะ
สรา้งอาชีพและรายได ้ โดยก าหนดสิ่งที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต คือ ปัจจยัการผลิต  กระบวนการ
ผลิตและผลิตภณัฑ ์  

การประชุมและการพูดคุยจะท าใหทุ้กฝ่าย  ผูม้ีส่วนไดส้่วยเสียรูส้ึกมีส่วนร่วม มีการ
แสดงความคิดเห็น  โดยส ารวจความรู ้ ก าหนดหรือบ่งชีค้วามรูท้ี่ตอ้งใช ้ และก าหนดวิธีการท่ีจะน า
ความรูน้ัน้มาใชด้ว้ยวิธีการถ่ายทอดความรูเ้พื่อน าไปสูเ่ป้าหมายนัน้  เมื่อมีการก าหนดสิ่งที่จะตอ้งรู ้
ชัดเจน  จะท าใหก้ารด าเนินงานของทุกฝ่ายนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  น าไปสู่ความเขา้ใจที่
เหมือนกนัทกุฝ่าย 

2.  การสรา้งและแสวงหาความรู ้คือ การรวบรวมและคน้หาความรู ้ การด าเนินงาน
ทั้งระยะของการถ่ายทอดความรูแ้ละระยะของการผลิตนั้น  มีการประชุมเพื่อการแบ่งงานหรือ
หนา้ที่รบัผิดชอบที่ชดัเจนของแต่ละฝ่าย  โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของแต่
ละดา้น  การก าหนดงานที่ชัดเจนท าใหทุ้กฝ่ายรูส้ึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่าในการท างาน  สรา้ง
ความกระตือรือรน้และแรงจูงใจในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองให้ดี   เมื่อแต่ละฝ่ายได้รบั
หน้าที่ไปแล้วก็มีการไปค้นควา้ประสานงานกับส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้มูลจากเอกสาร 
หลกัฐานและบคุคล 
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3. การจัดการความรูใ้หเ้ป็นระบบ คือการสังเคราะหแ์ละจัดเก็บความรู ้ โดยเมื่อได้
ความรูใ้นแต่ละดา้นที่ตอ้งการแลว้นัน้  น ามารวบรวมจดัเก็บโดยแบ่งชนิดและประเภทใหเ้หมาะสม   

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้คือการสงัเคราะหว์ิเคราะหค์วามรู ้ ในระยะแรก
ของกระบวนการถ่ายทอดความรูน้ัน้  ไดน้ าความรูท้ี่ไดม้าวิเคราะหแ์ยกแยะถึงความเหมาะสมและ
ถกูตอ้ง  ว่าขอ้มลูแต่ละอย่างนัน้มีความเก่ียวเนื่องกนั  มีความเป็นเหตเุป็นผลซึ่งกนัและกนัหรือไม่  
มีความน่าเชื่อถือหรือมีหลกัฐานรองรบัหรือไม่  แลว้จึงประมวลความรูท้ี่ไดอี้กครัง้เพื่อน าไปสู่การ
ถ่ายทอดความรูท้ี่มีประสิทธิภาพในขัน้ต่อไป   

สว่นในระยะของการผลิตนัน้  เป็นการน าองคค์วามรูม้าผนวกเขา้กบัสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบั
การผลิตที่ฝ่ายรบัผิดชอบไดด้ าเนินการจัดหามา  แล้วน ามาวิเคราะห์ทดลอง เปรียบเทียบว่ามี
ความเหมาะสมในการที่จะผลิตผ้ายกเมืองนครหรือไม่  สามารถอ านวยความสะดวกให้การ
ด าเนินงานในการผลิตนั้นเป็นไปดว้ยดีหรือไม่  อย่างไร  เช่น  ในระยะแรกมีการเรียนรูเ้รื่อง  การ
ยอ้มสีเสน้ไหมดว้ยวัสดุธรรมชาติในทอ้งถิ่น  ซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยอ้มสี  และตอ้งควบคุม
คณุภาพของสีได ้ ดงันัน้เมื่อตอ้งการจะผลิตผา้ยกเมืองนครในจ านวนที่มากขึน้และมีระยะเวลาที่
ก าหนดชัดเจน  ท าให้ต้องเปลี่ยนจากการย้อมสีเอง  เป็นการซือ้มาจากแหล่งอ่ืนแทน  เพื่อ
ประหยดัเวลาและเพื่อคณุภาพของผา้ยกเมืองนครใหม้ีมาตรฐานเดียวกนั 

5. การเขา้ถึงความรู ้ คือการถ่ายทอดและการเผยแพร่  ใชก้ารถ่ายทอดหรือการสอน
ในการเขา้ถึงความรู ้ โดยมีการประชุมก่อนที่จะถ่ายทอดความรู ้ เพื่อสื่อสารถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการเรียนการสอน  เป็นถ่ายทอดความรูจ้ากตวับุคคลไปสู่อีกบุคคล  โดยใชเ้ครื่องมือจดัการ
ความรูใ้นการช่วยกระตุน้ในการเรียนรู ้ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่อง (Storytelling)  การศึกษาดูงาน 
(Study tour)  โดยบทบาทการเรียนการสอนในระยะแรก เป็นไปในรูปแบบ ครู → ศิษย ์ระยะหลงั
จนถึงปัจจุบนัเมื่อตวัของผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดหรือศิษยรุ์่นที่ 1 มีความเขา้ใจและมีความเชี่ยวชาญ
แลว้  จึงเปลี่ยนบทบาทเป็นผูถ้่ายทอด เพื่อถ่ายทอดใหก้บัรุ่นนอ้ง  บทบาทในการเรียนการสอนจึง
กลายเป็น ครู →ศิษย ์ในรูปแบบที่ไม่ไดเ้ป็นทางการเท่ากับระยะแรก เป็นการถ่ายทอดความรูใ้น
ฐานะรุ่นพี่ → รุน่นอ้ง มากกว่า  ดว้ยการที่อยู่ร่วมกนั ปฏิบติังานร่วมกนั  จึงเป็นการสอนที่ไม่เป็น
ทางการ  ท าไปสอนไป แนะน ากนัไป  มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ  โดยจะมีการ
ประชมุเดือนละ 1 ครัง้  เพื่อรายงานการท างาน รายงานปัญหาและปรกึษาเพื่อหาขอ้แกไ้ขต่อไป 

การเขา้ถึงและการเผยแพร ่ ระยะเริ่มตน้นัน้ไม่ไดม้ีการเผยแพร่มากนกั  เป็นช่วงเวลา
ที่ก าลงัสรา้งความรูใ้หม่และการฝึกฝนเรียนรู ้  ซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร  หลงัจากที่ศนูย์
ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังเริ่มมีความเข้าใจมีการด าเนินการและปฏิบัติงานได้ดี ผลงานหรือ
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ผลิตภัณฑ์ได้เริ่มปรากฎในการน าไปใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน จึงได้มีการบันทึกขอ้มูล
ความรูต่้าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการปฏิบัติงานครัง้ต่อ ๆ ไป เพื่อใชใ้นการสอนงานรุ่นนอ้ง
และผูท้ี่มาเยี่ยมชม  โดยท าสื่อน าเสนอกระบวนการทอผา้ยกเมืองนคร 

6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู ้ คือการถ่ายทอดและสรา้งความรูอี้กรูปแบบ
หนึ่ง  จากกระบวนการท างานทัง้ในการเรียนการสอนในระยะแรกและในการผลิตนัน้  ท าใหม้ีการ
แบ่งปันความรูแ้ละแลกเปลี่ยนความรูก้บัสมาชิกและผูท้ี่เก่ียวขอ้งในศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงัที่
ท างานร่วมกนั ช่วยกนัปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พูดคยุแบ่งปันประสบการณ์กนัระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นนอ้ง  และมีการแบ่งปันความรู ้แลกเปลี่ยนความรูจ้ากชุมชนและผูท้ี่มาเยี่ยมชม  และการ
ไปดงูานการไปสอนทอผา้ยกที่ศนูยศิ์ลปาชีพอ่ืน  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูน้ัน้เกิดขึน้อยู่
เสมอในการด าเนินงานทกุขัน้ตอน 

7. การเรียนรู ้ เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในทกุกระบวนการของการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นระยะ
ของการถ่ายทอดความรู ้ และระยะของการผลิต  เมื่อทุกฝ่ายไดเ้รียนรูใ้นทกุกระบวนการและเขา้ใจ
ระบบในการท างาน  ไม่ใช่แค่การเรียนรูง้านตามหนา้ที่รบัผิดชอบ  แต่เรียนรูง้านในทกุ ๆ อย่างของ
ศนูย ์ฯ  ท าใหเ้กิดองคค์วามรู ้ เมื่อปฏิบติัซ  า้ ๆ ก็จะเกิดประสบการณใ์นการท างาน  เทคนิคเฉพาะ
ในการท างาน  และประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาการท างานต่อไป 

การที่กลุ่มทอผา้ยกเมืองนคร  ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมังประสบความส าเร็จใน
การฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครและการสรา้งอาชีพรายไดท้ี่มั่นคงใหก้ับสมาชิกนัน้  เกิดจากการร่วมมือ
จากทุก ๆ ฝ่าย  เพราะทุกคนมีความส าคัญ  มีบทบาทหนา้ที่ที่ช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มไปสู่
เป้าหมายจนส าเร็จได ้ การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละการเรียนรูน้ัน้อยู่ในทุก ๆ กระบวนการของการ
ด าเนินงาน  ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัที่จะท าใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ยั่งยืน   

2.2 ผลของการจัดการความรู้ 
จากการใชก้ระบวนการจดัการความรู ้7 ขัน้ตอนเพื่อการรวบรวมและจดัระบบความรู้

ทัง้ความรูแ้บบฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  และความรูช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายแล้วในการพัฒนางานแลว้  ยังส่งผลใหเ้กิดการพัฒนาคน  พัฒนาองค์กร และ
พัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ความส าเร็จของกลุ่มผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
เนินธัมมงั จงัหวดันครศรีธรรมราช   ดงันี ้
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การพัฒนาคน   
การจัดการความรูช้่วยใหค้นในองค์กรมีคน้พบความสามารถและพัฒนาความขีด

สามารถของตวัเอง อาทิเช่น ช่างทอผา้  จากท่ีไม่มีความรูใ้นดา้นการทอผา้ยกเมืองนคร  ก็สามารถ
เรียนรู ้และพัฒนาฝีมือจนไดร้บัการยอมรบัว่ามีความเชี่ยวชาญมีทักษะที่เป็นเลิศในการทอ จน
สามารถสอนใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้  การท างานดว้ยกันก็ช่วยใหเ้สริมสรา้งนิสยัที่ดีในการท างาน ไม่ว่าจะ
เป็นการรบัผิดชอบในการท างาน  การรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้ 
การเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และการสามคัคีในการท างาน  รวมทัง้การพฒันาความเป็นอยู่ของคนดว้ย  จาก
ที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร อาชีพคา้ขาย มีรายไดท้ี่ไม่แน่นอน  สามารถมาท างานตรงนี ้ สรา้งอาชีพ
และสรา้งรายไดโ้ดยที่ไม่ตอ้งออกไปหางานที่อ่ืน 

การพัฒนางาน   
งานนัน้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการจดัการความรู ้ ซึ่งเมื่อ “คน” ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ

ในการขบัเคลื่อนงาน  คนไดร้บัการสรา้งและพฒันาความรู ้ เมื่อคนมีความรูค้วามสามารถส่งผลให้
งานประสบความส าเร็จ และเกิดการพัฒนางานใหดี้ยิ่งขึน้  ความยากของงานทอผา้ยกเมืองนคร
นัน้ตอ้งใชค้วามประณีต ความใส่ใจและความอดทนในการท างาน  การฟ้ืนฟูผา้ยกเมืองนครให้
ส  าเร็จนั้นเป็นงานที่ยาก  คุณค่าของผลงานก็ยิ่งมีมากเช่นกัน  การพัฒนางานนั้นเกิดมาจากการ
เห็นคณุค่าของงาน  การที่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของศนูยศิ์ลปาชีพบ้านเนินธัมมงัไดม้องเห็นผลงานที่
ไดร้่วมกันท า ถูกน าไปใชอ้ย่างมีคุณค่า  การไดค่้าตอบแทนพิเศษจากชิน้งานในแต่ละครัง้  เป็น
แรงจงูใจในการที่จะตัง้ใจพฒันางานใหดี้ขึน้ 

การพัฒนาองคก์รและชุมชน 
เมื่อการทอผา้ยกเมืองนครของกลุ่มทอผา้ ศูนยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมัง ไดร้บัการ

ยอมรบัและมีชื่อเสียงในวงกวา้ง  ท าใหช้ื่อของศูนย ์ฯ นั้นเป็นที่รูจ้ักทัง้จากคนในทอ้งถิ่น และคน
ภายนอกที่ไดม้ีโอกาสเห็นผลงานจากที่ต่าง ๆ มีการเขา้มาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมศนูย ์ฯ ซึ่งภายใน
ศนูย ์ฯ นัน้มีงานหตัถกรรมหลายประเภท  เป็นเสมือนการเผยแพรผ่ลงานอีกทางหนึ่งที่ส  าคญั และ
เป็นการสรา้งรายใหแ้ก่ชุมชน  เมื่อผูท้ี่มาเยี่ยมชมไดเ้ห็นการท างาน  ก็จะเห็นถึงคุณค่าของงาน  
เห็นถึงศกัยภาพในการท างานร่วมกนัของศนูยท์ี่สามารถด าเนินการและจดัการการฟ้ืนฟูพฒันาผา้
ยกเมืองนครจนประสบความส าเร็จ  จนปัจจุบนัมีการเรียกผา้ยกเมืองนครที่ทอจากศูนยศิ์ลปาชีพ
บา้นเนินธัมมงัว่า“ผา้ยกเนินธัมมงั” 
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3. ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
3.1 การเผยแพร ่
ปัจจุบนันีก้ารเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ของศนูยศิ์ลปาชีพบา้นเนินธัมมงันัน้ไม่ชดัเจน

เท่าที่ควร  มีเพียงสื่อจากภายนอกที่เข้ามาศึกษาและจัดท าสื่อเพื่อเสนอความรูเ้พียงบางด้าน
เท่านัน้  และขอ้มูลก็ไม่ไดม้ีการปรบัปรุงใหท้ันสมัย  ทางศูนย ์ฯ จึงควรจัดท าฐานความรูข้องการ
ท างานทุก ๆ ดา้น อย่างละเอียดและชดัเจน  เพื่อสะดวกในการน าไปใชข้องคนในองคก์รและเพื่อ
การเผยแพร่งาน  โดยการเผยแพร่งานนัน้ไม่เพียงแต่การออกรา้น การขาย หรือการรอใหม้ีผูส้นใจ
มาเยี่ยมชมและเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแทนตวัศนูย ์ฯ เท่านัน้  แต่เป็นการเผยแพร่วิธีขัน้ตอนใน
การท างานของส่วนงานต่าง ๆ จากผูท้ี่ปฏิบัติงานจริง เพื่อสรา้งเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ ์ท าให้
บุคคลทั่วไป ผูเ้ยี่ยมชมหรือผูส้นใจผลิตภัณฑไ์ดเ้ห็นถึงที่มาที่ไป  กระบวนการท างาน  ความยาก
ของการท างาน  ท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ต่ละอย่างมีคณุค่า  โดยใชส้ื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร ่ ทัง้นี ้
จะตอ้งสนบัสนุนและจดัการเรียนรูใ้นการสรา้งสื่อของกลุ่มหรือของศนูย ์ฯ  โดยร่วมกนัก าหนดว่า
การเผยแพรจ่ะเป็นไปในรูปแบบไหน  และเพื่ออะไร  มีการก าหนดผูท้ี่รบัผิดชอบที่มีความเหมาะสม
ในการดแูล   

3.2 การสรา้งการเรียนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ   
ในปัจจุบันนั้นช่างทอรุ่นหลังมีการเรียนรูก้ารปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว   ต่างจาก

การเรียนรู้ในรูปแบบของรุ่นที่  1 ที่ เรียนรู้ในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นประวัติ ความเป็นมา ทุ ก
กระบวนการขัน้ตอนในการที่จะทอผา้ยกเมืองนคร  ซึ่งการเรียนรูท้ี่ครบทุกดา้นนัน้จะช่วยใหผู้เ้รียน
เห็นถึงประวติัความเป็นมา  ความส าคญัและความจ าเป็นในเรื่องที่ก าลงัจะเรียนรูห้รือปฏิบติังาน  
สรา้งความรูส้ึกหวงแหนและปลกูฝังความคิดในการที่จะตัง้ใจสืบสานงานในดา้นนี ้ ดงันัน้ทางศนูย ์
ฯ จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เป็นทางการมากขึน้  โดยใชช้่างทอรุ่นที่ 1 เป็นครูในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละอาจจะเชิญครูผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผูร้่วมจดัการเรียนการสอนในศนูย ์ฯ เมื่อครัง้
ระยะเริ่มตน้มารว่มกนัถ่ายทอดความรู ้ หรือจดัการเรียนรูน้อกสถานที่หรือการไปดงูานในสถานที่ที่
ประสบความส าเร็จใหม้ากขึน้  เพื่อเป็นการสรา้งความรูแ้ละเป็นแรงสนับสนุนใหแ้ก่ช่างรุ่นใหม่
ต่อไป 

3.3 การวิจยัครัง้ต่อไป 
ควรน าองคค์วามรูด้า้นการทอผา้ยกเมืองนคร  ไปศึกษาต่อยอดในรูปแบบของการ

ออกแบบผลิตภัณฑท์ี่หลากหลาย  สรา้งเอกลักษณข์องผลิตภัณฑใ์หม้ีความเฉพาะตัว  เพื่อตอบ
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โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและสรา้งรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ใหแ้ก่สมาชิก  ทัง้นีค้วรศึกษาและสรา้ง
ช่องทางการเผยแพร่ที่ผูค้นจะสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภณัฑ ์  โดยควร
สรา้งสื่อเพื่อเสนอถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการทอผา้ยกเมืองนคร  ที่ศนูยศิ์ลปาชีพบา้น
เนินธัมมัง  ว่ามีกระบวนท างานของผลิตภัณฑแ์ต่ละชิน้  อย่างไร  มีความยากง่ายอย่างไร   เพื่อ
สรา้งมลูค่าใหก้บัผลิตภณัฑผ์า้ยกเมืองนคร   
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แบบสัมภาษณ ์
เร่ือง การจัดการความรู้กลุ่มทอผ้ายก ศูนยศ์ิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง                        

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย นางสาวนิตยา สีคง 

นิสิตปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ สาขาศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 อาย.ุ.....ปี     เพศ        ชาย    หญิง 
1.2 ภมูิล  าเนา  
1.3 ที่อยู่ปัจจบุนั 

1.4 สภาพสมรส   โสด       สมรส        หย่า/ม่าย/แยกกนัอยู่ 
1.5 ระดบัการศกึษา 
1.6 อาชีพหลกั 
1.7 อาชีพรอง 
1.8 วนั เดือน ปี ที่ตอบแบบสอบถาม 

2. กระบวนการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้ (สอน) 
2.1 มีการประชุมร่วมมือกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดวิธีการและ
เนือ้หาความรูเ้ก่ียวกบัการทอผา้ยกนครอย่างไร 
 2.1.1 เปา้หมายในการถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัการทอผา้ยกคืออะไร 
 2.1.2 ตอ้งใชเ้นือ้หาความรูใ้นดา้นใดบา้ง ในการที่จะถ่ายทอดความรู ้  
 2.1.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

2.1.4 มีการก าหนดผู้ด  าเนินการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องเนื ้อหา
ความรูแ้ละวิธีการถ่ายทอด (สอน)หรือไม่ อย่างไร 

2.2 มีการวางแผนในการรวบรวมเนื ้อหาความรูท้ี่จะถ่ายทอดเก่ียวกับการทอผ้า  ยก
อย่างไร 

 2.2.1 แสวงหาความรูจ้ากแหลง่ใดบา้ง (คน,กลุม่,สถานที่) 
 2.2.2 มีวิธีการขัน้ตอนในการคน้ควา้และรวบรวมความรูอ้ย่างไร 
2.3 มีขัน้ตอนของการจดัการความรูท้ี่ไดร้วบรวมมาอย่างไร      และมีการกลั่นกรองความ
ถกูตอ้งความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 2.3.1 มีการแบ่งหรือจดัหมวดหมู่ของความรูอ้ย่างไร 
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 2.3.2 ใชว้ิธีการใดในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หาความรู ้
2.3.3 มีการปรบัหรือบูรณาการความรูใ้หม่และความรูท้ี่มีอยู่เดิม ใหม้ีความ
เหมาะสมกนัอย่างไร 

 2.3.4 การล าดบัเนือ้หาความรูท้ี่จะถ่ายทอด (สอน) เป็นอย่างไร 
2.4 ขัน้ตอนการถ่ายทอดความรู(้สอน) 
 2.4.1 รูปแบบในการเรียนการสอน 
 2.4.2 มีการใชส้ื่อในการถ่ายทอดความรูห้รือไม่ อย่างไร 
 2.4.3 มีขัน้ตอนในการถ่ายทอดความรูอ้ย่างไร 
 2.4.4 แต่ละขัน้ตอนของการเรียนและการสอนนัน้ ใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่ 
 2.4.5 เนือ้หาในการถ่ายทอดความรูม้ีอะไรบา้ง 

2.4.6 มีการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องประวัติความเป็นมา และความส าคัญของผา้
ยกนครหรือไม่ อย่างไร 

 2.4.7 การใชง้านของผา้ยกนครในอดีตและปัจจุบนั 
2.4.8 ผา้ยกนครมีลกัษณะโครงสรา้งองคป์ระกอบของผืนผา้และลวดลายเป็น
อย่างไร 

 2.4.9 ผ้ายกนครที่ เนินธัมมังจะทอนั้นจะมีรูปแบบอย่างไรและมีลวดลาย
อะไรบา้ง 

 2.4.10 การติดตามประเมินผลการสอนเป็นอย่างไร รูปแบบใด 
2.5 มีกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่างไร 

2.5.1 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รบัการถ่ายทอดได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
สงสยัในระหว่างการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร 
2.5.2 แนวทางในการขอค าปรกึษาหรือค าแนะน าเพิ่มเติมหลงัจากจบการเรียน
การสอน จะเป็นไปในรูปแบบช่องทางใด 
2.5.3 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์กับแหล่งการเรียนรู้
อ่ืน ๆ หรือไม่ อย่างไร 

2.6 การเรียนรู ้
 2.6.1 เกิดกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัอย่างไรบา้ง 

2.6.2 ผูไ้ดร้บัการถ่ายทอดเกิดความเขา้ใจ เกิดทักษะ และมีการน าความรูไ้ป
พฒันาอย่างไรบา้ง 
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3. กระบวนการจัดการความรู้ด้านการผลิต 
3.1 มีการประชุมร่วมมือกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดวิธีการและ
ความรูด้า้นการผลิตผา้ยกอย่างไร 
 3.1.1 วตัถปุระสงคใ์นการผลิตผา้ยกคืออะไร 
 3.1.2 มีการวางแผนระบบในการผลิตอย่างไร 
 3.1.3 ตอ้งใชค้วามรูด้า้นใดบา้งในการผลิต 
 3.1.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

3.1.5 มีการก าหนดผูด้  าเนินการหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบในเรื่องวิธีการและ
ความรูด้า้นการผลิตหรือไม่ อย่างไร 

3.2 มีการรวบรวมเนือ้หาความรูใ้นการผลิตอย่างไร 
 3.2.1 มีการแสวงหาความรูจ้ากแหลง่ความรูใ้ดบา้ง (คน,กลุม่,สถานที่) 
 3.2.2 มีวิธีการขัน้ตอนในการคน้ควา้และรวบรวมความรูอ้ย่างไร 
3.3 มีขั้นตอนการจัดการความรูด้า้นการผลิตให้เป็นระบบ และมีการกลั่นกรองความ
ถกูตอ้งความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 3.3.1 มีการแบ่งหรือจดัหมวดหมู่ของความรูใ้นดา้นการผลิตอย่างไร 
 3.3.2 วางระบบการผลิตอย่างไรบา้ง (ปัจจยัการผลิต,การผลิต,ผลผลิต) 

3.3.3 มีการล าดับสายการผลิตอย่างไร (กระบวนการที่แสดงถึงวิธีการผลิต
อย่างต่อเนื่ อง ล าดับก่อนหลัง เพื่ อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานและ
ผูด้  าเนินการ) 

 3.3.4 ระบบการขายและการตลาดเป็นอย่างไร 
3.4 ขัน้ตอนการผลิต 
 3.4.1 ขัน้ตอนในการผลิตเป็นอย่างไร 
 3.4.2 ใชร้ะยะเวลาเท่าไหรใ่นการผลิตแต่ละขัน้ตอน 
 3.4.3 วิธีการแจกจ่ายงานเป็นอย่างไร 
 3.4.4 มีการติดตามและประเมินผลการผลิตอย่างไร 
3.5 มีกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่างไร 
 3.5.1 แนวทางในการสื่อสารเมื่อเกิดปัญหาหรือตอ้งการค าแนะน าเพิ่มเติม 

3.5.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณก์บัแหล่งการผลิตอ่ืน 
ๆหรือไม่ อย่างไร 



  129 

3.6 การเรียนรู ้
3.6.1 มีปัญหาหรืออปุสรรคบา้งหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแกไ้ขที่ดี
และเหมาะสมอย่างไร 

 3.6.2 มีการพฒันาปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์มีการต่อยอดผลิตภณัฑอ์ย่างไรบา้ง 
 3.6.3 มีการจดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะความรูข้องผูป้ฏิบติังานบา้งหรือไม่ 
 3.6.4 มีการบนัทกึจดัเก็บความรู ้ และเผยแพรค่วามรูสู้ส่าธารณะอย่างไรบา้ง 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการความรู้กลุ่มทอผ้ายก ศูนยศ์ิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
โดย นางสาวนิตยา สีคง 

นิสิตปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ สาขาศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพ บ้าน
เนินธัมมงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale)โดยมีเกณฑแ์บ่งเป็น 5 ระดบัดงันี ้
5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สดุ 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญมากนอ้ยเพียงใด  

หนา้ขอ้ที่ท่านคิดว่าเป็นความจรงิที่สดุ 
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                     รายการ 

ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ (สอน)  

- การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ      

- เนือ้หามีความครบถว้นสมบรูณ ์      

- มีการล าดบัเนือ้หาเรียงล าดบัตามความง่ายไปยาก      

- มีการใชส้ื่อการสอนที่เหมาะสม      
ด้านการเรียนรู้  

- ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสมกบัตวับทเรียน      

- บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู ้      

- มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั      

- มีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น      
ด้านทักษะความรู้  

- ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณก์ารเรียนรู ้      

- เกิดทกัษะและความเขา้ใจมากขึน้      

- สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ
ได ้

     

ด้านเจตคติ  

- ตระหนกัถึงความส าคญัและคณุค่าของผา้ยกนคร      

- จะสืบสานและอนรุกัษผ์า้ยกนครต่อไป      

- ความพงึพอใจในโครงการนี ้      

 
ขอ้เสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...

..............................................................................................................................................

...................... 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นิตยา  สีคง 
วัน เดือน ปี เกิด 5 ตลุาคม 2537 
สถานทีเ่กิด 180 หมู่ 3 ถนนชายทะเล ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก อ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตรีศิลปบณัฑิต(จิตรกรรมไทย) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร ์วิทยาเขตเพาะช่าง 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน หอ้ง1-6 ตกึ 3   

1148-50 สามแยกไฟฉาย ถนนพรานนก แขวงบา้นช่างหลอ่ เขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพมหานคร   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	จุดประสงค์ของการศึกษา
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่าง

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. การจัดการความรู้
	1.1 ความหมายของการจัดการความรู้
	1.2 กระบวนการจัดการความรู้
	1.3 เครื่องมือการจัดการความรู้
	1.4 โมเดลการจัดการความรู้

	2. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
	ประวัติ
	วิสัยทัศน์
	พันธกิจ

	3. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประวัติความเป็นมา
	ข้อมูลพื้นฐาน
	การจัดการ
	การดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า

	4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช

	5. ผ้ายก
	5.1 ผ้ายกในภาคใต้
	5.2 ประวัติความเป็นมาของผ้ายกเมืองนคร
	5.3 ลักษณะของผ้ายกนคร
	5.4 ลักษณะการใช้ผ้ายกเมืองนคร
	5.5 วัตถุดิบการทอผ้ายก
	5.6 กระบวนการทอผ้ายก

	6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	งานวิจัยในประเทศ
	งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	2.1 ข้อมูลเอกสาร
	2.2 ข้อมูลภาคสนาม

	3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการศึกษา
	1. กระบวนการจัดการความรู้
	1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (สอน)
	1.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต

	2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อการจัดการสอนของโครงการ

	บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
	1. สรุปผลการวิจัย
	1.1 กระบวนการจัดการความรู้
	1.2 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ

	2. การอภิปรายผล
	2.1 กระบวนการจัดการความรู้
	2.2 ผลของการจัดการความรู้

	3. ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	แบบสัมภาษณ์
	แบบสอบถาม
	ประวัติผู้เขียน

