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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ผ้ายกเป็ นกระบวนการทอลวดลายบนเนือ้ ผ้าโดยใช้การทอเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษทาให้เกิด
ลวดลายยกนูน ขึน้ บนผ้าวิธี การทอจะคัดเส้น ยืน ขึน้ ลงเป็ นจังหวะที่แตกต่างกันตามลวดลายที่
ต้องการ แล้วใช้เส้นพุ่งพิเศษสอดเข้าไป หากใช้เส้นไหมทอ จะเรียกว่า ผ้ายกไหม ถ้าใช้ไหมเงิน
ไหมทองในการทอจะเรียกว่า ผ้ายกทอง ผ้ายกนครนัน้ มีลกั ษณะโดดเด่น และมีช่ือเสียงมาตัง้ แต่
สมัยอยุธยาตอนปลาย ใช้เส้นไหมเนือ้ ละเอียด แทรกลวดลายด้วยเส้นไหมเงินและเส้นไหมทอง
ผืนผ้ามีการวางโครงสร้างของลวดลายที่ประกอบไปด้วยท้องผ้าและกรวยเชิง ซึ่งนิยมใช้ในราช
สานักสาหรับพระมหากษัตริยพ์ ระราชทานให้กับบุคคลสาคัญ เจ้านายและข้าราชการชัน้ สูงใน
อดีตนุ่งห่มเพื่อแสดงสถานะของบุคคลตามยศถาบรรดาศักดิ์ เมื่อถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาล
ที่ 5 วัฒนธรรมการแต่งกายของตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพล และมีการปฏิรูปการแต่งกายตามแบบ
อารยประเทศ ทาให้บทบาทของผ้ายกนครที่เคยใช้น่งุ ห่มลดลง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรใน
พืน้ ที่บา้ นเนินธัมมัง หมู่ 5 ตาบลแม่เจ้าอยู่หวั อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระองค์
ทรงได้เห็นถึงปั ญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพืน้ ที่ ซึ่งมีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลักคือการทานา มีผลผลิตและรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่า ทาให้หวั หน้าครอบครัวต้องออกไป
ทางานต่างถิ่น พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างศาลาศิลปาชีพ
เพื่อให้เป็ นพืน้ ที่ส่วนรวมเพื่อปฏิบตั ิงานด้านหัตถกรรม เช่น งานทอผ้า งานแปรรูปกระจูด ให้กับ
ราษฎรในพืน้ ที่และหมู่บา้ นใกล้เคียง และในปี พ.ศ. 2550 ทางศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมังได้
น้อมนาพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง ที่ให้มีการฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครขึน้ มา โดยมีผืนผ้าต้นแบบซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ ายในการจัดการความรูโ้ ดยวิธีการถอดองค์ความรู ้
และถ่ายทอดให้กับชาวบ้านจนสามารถทอผ้ายกเมืองนครได้สาเร็จ จนสามารถดาเนินงานไปได้
ด้วยดีประสบผลสาเร็จทัง้ ในด้านการอนุรกั ษ์พัฒนาผ้ายกเมืองนครและด้านการสร้างอาชีพและ
รายได้ท่มี ่นั คงให้แก่ชาวบ้าน
ผ้ายกเมืองนคร เป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญของพัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายสาหรับการ
แสดงโขนมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ฯ หรื อ โขนพระราชทาน ซึ่ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี นาถในรัช กาลที่ 9 ทรงตั้ง พระราชหฤทัยฟื ้ น ฟูก ารแสดงโขน ไม่ ใช่ แค่ก ารฟื ้ น ฟู
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นาฏศิลป์ ไทย แต่เป็ นการฟื ้ นฟูงานฝี มือหัตถศิลป์ ไทยหลายสาขา โดยใช้ความรู ค้ วามสามารถ
จากช่างฝี มือผูช้ านาญที่อยู่ในทุ กภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ศิลปะการแสดงโขนชัน้ สูงนีม้ ีความ
ถูกต้องครบถ้วนงดงามตามแบบแผน ซึ่งองค์ประกอบที่สาคัญในการจัดแสดงโขนพระราชทานนัน้
มี 7 องค์ประกอบ คือ บทประพันธ์และผูก้ ากับการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การจัดทาฉาก
ระบบแสงและเสียง เครื่องแต่งกาย ดนตรี การประชาสัมพันธ์ เครื่องแต่งกายโขนประกอบด้วย
5 ส่วน ได้แก่ พัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ หัวโขน และแต่งหน้าโขน ผ้านุ่งของตัว
ละครโขน เป็ นส่วนหนึ่งในพัสตราภรณ์ แต่เดิม นั้นได้ส่ งั ทอผ้ายกจากแหล่งผลิตจากเมื องสุรตั
ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ นแหล่งทอผ้ายกที่สาคัญมาตัง้ แต่อยุธยา โดยจะกาหนดความต้องการขนาด
ของผ้าความกว้างยาวให้มีขนาดใกล้เคียงผ้าโบราณมากที่สดุ จนกระทั่งมีการฟื ้ นฟูภมู ิปัญญาการ
ทอผ้ายกทองโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ชาวบ้านได้รบั การฝึ กหัดและทอขึน้ อีกครัง้ ทา
ให้ในปี พ.ศ.2557 ในการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพฯในชุด“นางลอย”ได้มีการนาผ้า
ยกเมืองนครของศูนย์ศิล ปาชีพ บ้านเนินธัม มังมาใช้ตัดเย็บเป็ นเครื่องแต่งกายของตัวละครโขน
จานวน 43 ผืน(นา้ ใจดี นครินทร์, 2557)
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ ายมีบทบาทสาคัญในการเริ่มฟื ้ นฟู
ผ้ายกนคร โดยสามารถดาเนินงานไปได้ดว้ ยดีและประสบผลสาเร็จทัง้ ในด้านการฟื ้ นฟูอนุรกั ษ์ผา้
ยกนครจนมีคุณภาพความงดงามเป็ นที่ยอมรับ และด้านการสร้างอาชีพและรายได้ท่ีม่นั คงให้กับ
ชาวบ้าน โดยการดาเนินงานนัน้ ต้องอาศัยการจัดการความรูท้ ่ีได้แบ่งความรูอ้ อกเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ คือ 1. ความรู ช้ ัดแจ้ง ซึ่ งเป็ นความรู ท้ ่ีอยู่ในตารา เอกสารวิชาการหรือหลักฐานอื่น ๆ ทาง
ประวัติ ศ าสตร์ 2. ความรู ้ซ่ อ นเร้น เป็ นความรู ้ท่ี ฝั ง อยู่ ใ นตั ว บุ ค คล เป็ นความรู ้ท่ี เกิ ด จาก
ประสบการณ์ มีความเฉพาะตัว ยากที่จะนาความรูน้ นั้ ออกมาใช้หรือจัดการได้นอกจากตัวบุคคล
จะยิ น ยอม การจัด การความรู น้ ั้น วิจ ารณ์ พานิ ช (2549)ได้ก ล่า วว่า การจัด การความรู ้ คื อ
เครื่องมื อเพื่ อไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒ นางาน การ
พัฒนาคน การพัฒนาองค์กรและชุมชน
ผ้ายกนครในรูปแบบโบราณนัน้ ปั จจุบนั มีเพียงผืนผ้าที่หลงเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ นครศรีธ รรมราช และหลักฐานว่าผ้ายกนครเคยได้ถูกนาไปใช้ในราชสานัก ทั้งนีท้ าง
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ได้ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านผ้าทอ มาศึกษาความรู ซ้ ่ึงประกอบไปด้วย
รูปแบบของผ้าและกระบวนลายจากผืนผ้าจริ ง จนได้รูปแบบขัน้ ตอนวิธีการที่จะสามารถทอผ้าผืน
ใหม่ให้มีลกั ษณะเหมือนต้นแบบที่สุด นามาถ่ายทอดและฝึ กให้กบั ชาวบ้านซึ่งไม่มีพืน้ ฐานในการ
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ทอผ้ามาก่อนจนสามารถทอผ้าได้งดงามและส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญด้านการทอ
ผ้าของทางมูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพ ฯ คอยดูแลและให้คาปรึกษาในทุกกระบวนการ
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญ ที่จะศึกษาการจัดการความรู ข้ องกลุ่มทอผ้ายก ศูนย์
ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็ นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะอนุรกั ษ์ผา้ ยกนคร โดยมีการศึกษาข้อมูลจาก
หลายๆฝ่ ายหลายๆด้านมาใช้เป็ นพื ้นฐานเพื่อนาไปสู่ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปั จจุบัน
ผลิตภัณ ฑ์ผา้ ยกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้มีความโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงรายได้แก่
ชาวบ้านและชุมชน ซึ่งในอนาคตจะเป็ นประโยชน์ในการใช้เป็ นต้นแบบสาหรับการนาไปใช้อนุรกั ษ์
และจัดการทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมในอนาคตได้ สิ่งจาเป็ นที่เราควรจะศึกษาเรียนรู ้ เป็ นการ
พัฒนาศักยภาพของภูมิปัญญาที่มีอยู่ มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อการดารงอยู่ของวัฒนธรรม
ควบคู่กบั การพัฒนาเป็ นอาชีพและรายได้ อีกทัง้ ยังเป็ นการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและสานึกรักบ้าน
เกิดของตน
จุดประสงค์ของการศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการจัด การความรู ้ข องกลุ่ม ทอผ้า ยก ศูน ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า น
เนินธัมมัง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ทาให้ทราบถึงกระบวนการจัดการความรูข้ องกลุ่มทอผ้ายก ที่สามารถฟื ้ นฟู ปรับปรุงและ
พัฒนาผ้ายกนครได้สาเร็จ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทางในการนาไปใช้ในการอนุรกั ษ์
และจัดการทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ช่างทอผ้า ผูถ้ ่ายทอดการทอผ้า และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการจัดการความรู ข้ องกลุ่มทอ
ผ้ า ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บ้ า นเนิ น ธั ม มั ง หมู่ 5 ต าบลแม่ เ จ้ า อยู่ หั ว อ าเภอเชี ย รใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
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กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร จานวน
ทัง้ หมด 12 คน ดังนี ้ ช่างทอผ้ายกเมืองนคร 7 คน ผูถ้ ่ายทอดการทอผ้า 2 คน ผูด้ แู ลศูนย์ศิลปา
ชี พ บ้านเนิ นธั ม มัง 2 คน และผู้แทนจากมูล นิ ธิ ส่ ง เสริม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ 1 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผ้ายก หมายถึง ผ้าที่ท อด้วยเทคนิ คการยก ซึ่ง เป็ น กระบวนการทอลวดลายบน
เนือ้ ผ้า โดยใช้การทอเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษเกิดเป็ นลวดลายยกนูนขึน้ บนเนือ้ ผ้า วิธีการทอจะคัดเส้น
ยืนขึน้ ลงเป็ นจังหวะที่แตกต่างกันตามลวดลายที่ตอ้ งการแล้วใช้เส้นพุ่งพิเศษสอดเข้าไป หากใช้
เส้นไหมทอเรียก ยกไหม ถ้าใช้เส้นเงินหรือทองทอเรียกว่าผ้ายกเงินและผ้ายกทอง
2. ผ้ายกเมื องนคร หมายถึ ง ผ้าทอพื ้น เมื องของจัง หวัดนครศรีธ รรมราช ที่ ท อด้ว ย
เทคนิคการยก โดยเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษทาให้เกิดเป็ นลวดลายนูนบนผืนผ้า ประกอบด้วยส่วนท้องผ้า
ส่วนช่อแทงท้อง ส่วนขอบผ้า(สังเวียน) และส่วนเชิงผ้า(กรวยเชิง)
2.1 ส่วนท้องผ้า หมายถึง ส่วนที่อยู่ ตรงกลางของผืนผ้า เป็ นส่วนที่มีเนือ้ ที่มากที่สุด
ของผ้า ลายท้องผ้าที่นิยมทอคือ กลุ่มลายพันธุ์ไม้ กลุ่มลายสัตว์ กลุ่มลายเรขาคณิต กลุ่มลาย
เบ็ดเตล็ด
2.2 ส่วนช่อแทงท้อง หมายถึง ส่วนที่ลอ้ มรอบส่วนของท้องผ้า เป็ นลายทรงพุ่มคล้าย
ดอกบัวเรียงกัน โดยปลายแหลมของลายจะพุ่มเข้าหาลายท้องผ้าทุกด้าน
2.3 ส่วนขอบผ้า(สังเวียน) หมายถึง ส่วนที่เป็ นแถบยาว อยู่ติดกับขอบผ้าด้านบนและ
ล่างตลอดผืนจากชายผ้าด้านหนึ่งจรดชายผ้าอีกด้านหนึ่ง
2.4 ส่วนเชิงผ้า(กรวยเชิง) หมายถึง ส่วนล่างของผ้า หรือริมผ้า ซึ่งจะตัง้ ฉากกับส่วน
ขอบผ้า(สังเวียน) ประกอบไปด้วยลายกรวยเชิ งซึ่งเกิดจากการประกอบลายประจายามก้ามปู
ประจายามเกลียวใบเทศ ลายเครือเถา ซึ่งลายกรวยเชิงจะมี 1-3 ชัน้
3. ผ้ายกเนินธัม มัง หมายถึง ผ้ายกเมืองนครที่ผลิตจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. การจัดการความรู ้ หมายถึง กระบวนการร่วมมือในการจัดการเพื่ออนุรกั ษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาการทอผ้ายกเมืองนครของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีรายละเอียดของการจัดการความรู ้ 2 อย่าง ดังนี ้
1. การจัดการความรูด้ า้ นกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ (สอน)
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2. การจัดการความรูด้ า้ นกระบวนการผลิต
กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึ ก ษาการจัด การความรู ก้ ลุ่ม ทอผ้า ยก ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า นเนิ น ธั ม มั ง จัง หวัด
นครศรีธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอตามหัวข้อดังนี ้
1. การจัดการความรู ้
1.1 ความหมายของการจัดการความรู ้
1.2 กระบวนการจัดการความรู ้
1.3 เครื่องมือการจัดการความรู ้
1.4 โมเดลการจัดการความรู ้
2. มูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ผ้ายก
5.1 ผ้ายกในภาคใต้
5.2 ประวัติความเป็ นมาของผ้ายกเมืองนคร
5.3 ลักษณะของผ้ายกเมืองนคร
5.4 ลักษณะการใช้ผา้ ยกเมืองนคร
5.5 วัตถุดิบการทอผ้ายก
5.6 กระบวนการทอผ้ายก
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. การจัดการความรู้
1.1 ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองค์ความรู ท้ ่ี
มีอยู่ในองค์กรซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาองค์ความรูแ้ ละจัดการให้เป็ นระบบ เพื่อให้
ทุ ก คนในสามารถเข้า ถึ ง ความรู ้ และพั ฒ นาตนเองให้เป็ นผู้รู ้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
โดยที่ความรูม้ ี 2 ประเภท คือ 1) ความรูฝ้ ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้
ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็ นความรู ท้ ่ี
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สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก เช่น ทักษะในการทางาน งาน
ฝี มื อ หรือ การคิ ด เชิ งวิ เคราะห์ 2) ความรู ช้ ัด แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ น ความรู ท้ ่ี ส ามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ
วิจารณ์ พานิช (2549) กล่าวถึงความหมายของการจัดการความรูไ้ ว้ว่า คือเครื่องมือ
เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการพร้อม ๆกัน ได้แก่ 1.บรรลุเป้าหมายของงาน 2.บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒ นาคน 3.บรรลุเป้าหมายการพัฒ นาองค์กรไปเป็ นองค์กรเรียนรู ้ 4.บรรลุ
ความเป็ นชุมชนหมู่คณะ ความเอือ้ อาทรระหว่างกันในที่ทางาน
จากนิยามข้างต้นสรุ ปได้ว่า การจัดการความรู ้ คือ การรวบรวมและจัดระบบองค์
ความรู ท้ ่ี มี อ ยู่ ในองค์ก ร ทั้ง ความรู แ้ บบฝั ง อยู่ ในคน (Tacit Knowledge) และความรู ช้ ัด แจ้ง
(Explicit Knowledge) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึ งความรู ใ้ นรู ปแบบเดียวกัน เพื่ อการบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาชุมชนต่อไป
1.2 กระบวนการจัดการความรู้
ตามแนวส านักงานก.พ.ร.และสถาบันเพิ่ ม ผลผลิ ตแห่ งชาติ (2548) กระบวนการ
จัดการความรู ้ มี 7 ขัน้ ตอน ได้แก่
1.การบ่งชีค้ วามรู ้ คือการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจคืออะไร จาเป็ นต้องใช้
ความรูอ้ ะไรบ้าง
2.การสร้างและแสวงหาความรู ้ เช่นการสร้างความรูใ้ หม่ รักษาความรูเ้ ก่า
3.การจัด การความรู ใ้ ห้เป็ น ระบบ เป็ น การวางโครงสร้า งความรู ้ วิ เคราะห์แยก
ประเด็นความรูท้ ่มี ีให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใจ
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ เป็ นการปรับปรุงและตรวจสอบทัง้ รูปแบบและ
เนือ้ หาให้มีความเป็ นมาตรฐานและถูกต้อง
5.การเข้าถึงความรู ้ เผยแพร่และทาให้ความรูน้ นั้ เข้าถึงได้ง่ายสะดวก
6.การแบ่งบันและแลกเปลี่ยนความรู ้ ทาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็ นการจัดระบบการ
ทางานเป็ นแบบพี่เลีย้ ง การทาชุมชนแห่งการเรียนรู ้ หรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็ นต้น
7.การเรีย นรู ้ ใช้ค วามรู เ้ ป็ น ส่วนหนึ่ ง ของงานเสมอ เป็ น วงจรของความรู ท้ ่ี ส ร้า ง
ประสบการณ์ใหม่และพัฒนาการเรียนรู ้
กระบวนการเรียนรูท้ งั้ 7 ขัน้ ตอนจะต้องเป็ นกระบวนการที่หมุนเวียนและต้องเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องโดยคนในองค์กรต้องรูว้ ่าจะทาอะไร ทาแล้วได้ประโยชน์อะไร และประเมินว่าได้ทา
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ตามเป้าหมายหรือไม่ และที่สาคัญคือ คนจะต้อง อยากทาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมี
แรงจูงใจให้อยากทา
และการที่จะทาให้กระบวนการจัดการความรูท้ งั้ 7 ขัน้ ตอน เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง และ
ยั่ง ยื น จ าเป็ น ต้อ งมี กระบวนการบริห ารจัด การการเปลี่ ย นแปลง (Change Management
Process) เพื่อผลักดัน และช่วยส่งเสริมปรับเปลี่ยน ให้ “คน” อยาก “ทา” รวมทัง้ จัดสรรทรัพยากร
ที่จาเป็ น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในองค์กรให้เอือ้ ต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ้ ย่างทั่วถึง
กระบวนการบริห ารจัด การการเปลี่ ย นแปลง(Change Management Process)
เป็ นแนวคิดที่ตอ้ งการจัดการความรูภ้ ายในองค์กร ได้ม่งุ เน้นถึงปั จ จัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะ
มีผลกระทบต่อการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. การเตรี ย มการและปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เช่ น กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ว มและ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหาร, โครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กรหรือทีมที่รบั ผิดชอบ, มีระบบติดตามและ
ประเมินผล, มีการกาหนดปั จจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2. การสื่ อสาร เช่ น การสร้างกิ จ กรรมที่ ท าให้ทุกคนเข้าถึง เป้าหมายขององค์กร,
ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ กับทุกคน, แต่ละคนจะมีสว่ นร่วมได้อย่างไร
3. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาและเข้าถึงความรูส้ ะดวกขึน้ เพื่อที่จะ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ ยนความรู เ้ ร็วขึน้ โดยการเลื อกใช้เครื่อ งมื อ ขึน้ อยู่กับ ชนิ ดของความรู ้ /
ทรัพยากร, ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร
4. การเรียนรู ้ เพื่ อ สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญ และหลักการของการจัดการ
ความรู ้ โดยการเรียนรูต้ อ้ งพิจารณาถึงเนือ้ หา, กลุม่ เป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินและปรับปรุง
5. การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการ
นาผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและดาเนินการให้ดีขึน้ , มีการนาผลการวัดมาสื่อสารกับ
บุคลากรเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความรู ้ และการวัดผลต้องพิจารณาว่าจะวัดผลใน
ขั้น ตอนไหน ได้แก่ วัด ระบบ (System), วัด ที่ ผลลัพ ธ์ (Out put) หรือประโยชน์ท่ี จ ะได้รับ (Out
come)
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยควรพิจารณาจากความต้องการของ
บุคลากร, แรงจูงใจระยะสัน้ และระยะยาว, การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่
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1.3 เครื่องมือการจัดการความรู้
เพื่อให้มีการนาความรู ไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร การจัดการความรู จ้ ึง
จาเป็ นต้องอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. เครื่องมื อที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู ้ เหมาะส าหรับความรู ช้ ัดแจ้ง เป็ นการ
เข้าถึงแบบทางเดียว
2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู ้ เหมาะสาหรับความรู ฝ้ ั งในคน อาศัย
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นหลัก
เครื่ อ งมื อ ที่ นิ ย มใช้ กั น มากคื อ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ หรื อ ชุ ม ชน นั ก ปฏิ บั ติ
(Community of Practice : CoP) เป็ นวิธีการหนึ่งในการจัดการความรูข้ ององค์กร และจะนาไปสู่
การเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู ้ ด้วยการสร้างชุม ชนเพื่อท าการแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นความรู ้
รวมทั้ง ประสบการณ์ของผู้ท่ี ส นใจในเรื่อ งเดี ย วกัน มี วัต ถุป ระสงค์ร่วมกัน ผ่ านรู ป แบบที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ โดยอาจจะพบปะกันจริง หรือพบปะทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ น
การทาให้เกิดการทางานที่ปรึกษาและร่วมมือกัน หากองค์กรสามารถเชื่อมโยงชุมชนนักปฏิบัติ
หลายๆชุมชนเข้าด้วยกัน ก็จะเป็ นเครือข่ายการทางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างให้บุคลากรมีความรู ้
จากหลายๆด้าน และหลากหลายมากขึน้ เมื่อได้แบ่งปั นความรูผ้ ่านชุมชนนักปฏิบตั ิ (วีระพจน์ กิมา
คม)
เครื่องมือ (Tools)
1. ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of practice : CoP)
เป็ นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็ นทางการ ซึ่งเกิดจากความใกล้ชิด สนใจและ
พึงพอใจบนพืน้ ฐานที่ใกล้เคียงกัน
2. การศึกษาดูงาน (Study tour)
วิธีพัฒนาความสามารถพนักงาน มุ่งเน้นในเรื่องการสอนงานให้กับพนักงานให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ในระยะเวลาสัน้ โดยใช้พ่เี ลีย้ งคอยแนะนาและสอนงาน
3. การทบทวนหลังปฏิบตั ิการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR)
การอภิ ปรายเกี่ ยวกับ ผลงานที่ผ่ านมา เพื่ อศึกษาแนวทางพัฒ นาจุด เด่น และ
ปรับปรุงจุดด้อย เรียนรูท้ งั้ ความสาเร็จและล้มเหลว
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4. เวทีเสวนา (Dialogue)
เป็ นการปรับฐานความคิด โดยการฟั งจากผูอ้ ่ืนและจากความหลากหลายทาง
ความคิด หลังจากนัน้ คือการจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปได้โดยง่าย และคานึงถึงภาพในองค์รวมเป็ น
ที่ตงั้
5. ฐานความรู บ้ ทเรี ย นและความส าเร็จ (Lesson Learned and Best Practices
Databases)
ฐานความรู ้เ ดิ ม ที่ ท างองค์ ก รได้ มี ก ารจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู ้ท่ี เ กิ ด ขึ ้น จาก
ประสบการณ์ ทัง้ ในรูปแบบของการประสบความสาเร็จและความล้มเหลว ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะ
ทาให้พ นักงานในองค์กรสามารถเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว อีกทั้งฐานความรู น้ ีย้ ัง
สามารถเป็ นเครื่องมือในการจัดการความรูต้ ่อไปได้
6. แหล่งผูร้ ูใ้ นองค์กร (Center of Excellence-COE)
เป็ นกาหนดแหล่งผูร้ ูใ้ นองค์กร หรือข้อมูลที่บอกว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผูร้ ู ้
ได้ท่ไี หน อย่างไร
7. เล่าเรื่อง (Storytelling)
เรื่องบอกเล่าสามารถทาให้ผูฟ้ ั งเข้าไปอยู่ร่ วมในความคิด และร่วมแสดงความ
คิดเห็นกับเรื่องราวได้
8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
การประชุมที่เชิญสมาชิกจากทีมอื่นมาแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่ทีม
9. เวทีถาม – ตอบ (Forum)
เป็ นเวทีท่เี ราสามารถโดยคาถามเข้าไป เพื่อให้ผรู้ ูใ้ นที่นนั้ ตอบคาถาม หรือ ส่งต่อ
ให้ผเู้ ชี่ยวชาญอื่นตอบ
10. อื่นๆ
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1.4 โมเดลการจัดการความรู้

ภาพประกอบ 1 โมเดลการจัดการความรู ้ SECI Modal
ที่มา: Nonaka Ikujiro และ Hirotaka (1995)
โมเดลการจัดการความรู ้ โมเดลเซกิ (SECI Model) ถูกเสนอโดย โนนากะ กับ ทาเคอุ
ชิ ( Nonaka Ikujiro และ Hirotaka, 1995) คื อ แผนภาพแสดงความสัม พั น ธ์ก ารผสานความรู ้
ระหว่ า งความรู ้ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) กั บ ความรู ้ชั ด แจ้ ง (Explicit Knowledge) ใน 4
กระบวนการ เพื่อยกระดับความรู ใ้ ห้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นวัฎจักร โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู ้ (Socialization) การสกัด ความรู อ้ อกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู ้
(Combination) และการผนึ ก ฝั งความ รู ้ (Internalization) และวนกลั บ มาเริ่ ม ต้ น ท าซ ้ า ที่
กระบวนการแรก เพื่อพัฒนาการจัดการความรูใ้ ห้เป็ นงานประจาที่ย่งั ยืน
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ขัน้ ตอนการจัดการความรูข้ อง SECI Model
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Socialization) S : Tacit to Tacit
กระบวนการที่ 1 การส่ ง ต่ อ ความรู ้ฝั ง ลึ ก กั บ ความรู ้ฝั ง ลึ ก (Tacit knowledge)
ด้วยกัน เป็ นการแบ่งปั นประสบการณ์ระหว่างผูร้ ู ้ เช่น การพูดคุย การประชุม ที่มาจากความรู ้ การ
เรียนรู ้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แล้วนามาแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมเดียวกัน
2. การสกัดความรูอ้ อกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit
กระบวนการที่ 2 การส่ ง ต่ อ ความรู ฝ้ ั ง ลึ ก (Tacit knowledge) กับ ความรู ้ชัด แจ้ง
(Explicit knowledge) อาจเป็ น การน าเสนอในเวที วิ ช าการ หรือ บทความตี พิ ม พ์ เป็ น การน า
ความรู ฝ้ ั งลึกให้สื่ อสารออกไปภายนอก ซึ่งความรู ฝ้ ั งลึกจะถูกพัฒ นาให้ตกผลึกและกลั่นกรอง
นาไปสู่การแบ่งปั น เป็ นแนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ หรือเอกสารที่ทาให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้
เรียนรูท้ ่เี ข้าใจได้ง่าย
3. การควบรวมความรู ้ (Combination) C : Explicit to Explicit
กระบวนการที่ 3 การรวมกันของความรู ช้ ัดแจ้ง (Explicit knowledge) ที่ ผ่านการ
จัดระบบ และบูรณาการความรู ท้ ่ีต่างรู ปแบบเข้าด้วยกัน เช่น นาความรู ไ้ ปสร้างต้นแบบใหม่ ไป
สร้า งสรรค์ง านใหม่ ได้ค วามรู ใ้ หม่ โดยความรู ช้ ัด แจ้ง ได้จ ากการรวบรวมความรู ภ้ ายในหรื อ
ภายนอกองค์กร แล้วนามารวมกัน และพัฒนาทาให้เกิดความรูใ้ หม่เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร
4. การผนึกฝังความรู ้ (Internalization) I : Explicit to Tacit
กระบวนการที่ 4 การส่ง ต่ อ ความรู ช้ ัด แจ้ง (Explicit knowledge) สู่ค วามรู ฝ้ ั งลึ ก
(Tacit knowledge) ในระดับ บุ ค คล ครอบคลุม การเรีย นรู ้แ ละลงมื อ ท า ซึ่ ง ความรู ้ชัด แจ้ง ถู ก
เปลี่ยนเป็ นความรูฝ้ ังลึกในระดับบุคคลจะทาให้มีประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
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ภาพประกอบ 2 วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยตัวแบบก้นหอย (Spiral
Model)
ที่มา: Barry W.Boesm (1988)
วงจรชีวิตของการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ด้วยตัวแบบก้นหอย (Spiral Model) หรือ วงจร
ชี วิ ต แบบก้ น หอย (Spiral life cycle model) ของ Barry W.Boesm (1988) คื อ การพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์จาเป็ นต้องมีการดาเนินการหลายวงรอบ ทบทวนจนกว่าจะได้ซอฟต์แวร์ท่ี
สมบูรณ์ ในแต่ละรอบมีรายละเอียดกิจกรรมแตกต่างกันไป เช่น กาหนดแนวคิดการดาเนินการที่
ต้องการ กาหนดการดาเนินการ สร้างต้นแบบแรก ประเมิ นทางเลือกที่เหมาะสม ทบทวนแผน
พัฒนาต้นแบบ และทดสอบใหม่ ออกแบบในรายละเอียด ทดสอบครัง้ สุดท้าย นาไปติดตัง้ และใช้
งาน แล้วตรวจสอบว่าต้องดาเนินการทาซา้ รอบใหม่หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ (Determine objectives) เป็ น สิ่งแรกที่ต้องทาทุกรอบ ซึ่ง
อาศัยข้อมูลก่อนหน้านีเ้ พื่อประกอบการวางแผน กาหนดตัวชีว้ ดั ระบุทางเลือก
2. ระบุปัญหา และแก้ไขความเสี่ยง (Identify and resolve risks) เป็ นกิจกรรมที่นา
ทางเลือกมาประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไข
3. พัฒ นาและทดสอบ (Development and test) เป็ นกิจ กรรมที่ ต้องจัด การความ
เสี่ยงให้หมดไป ด้วยการแก้ปัญหาตามที่ได้ประเมินไว้
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4. วางแผนส าหรับวงรอบต่อไป (Plan the next iteration) เป็ นกิ จ กรรมที่ วางแผน
อนาคตที่จะทดสอบ และประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละรอบ

ภาพประกอบ 3 โมเดลปลาทู
ที่มา: ประพนธ์ ผาสุขยืด (2549)
โมเดลปลาทู (Tuna Model) เปรียบการจัดการความรู ้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3
ส่วนสัมพันธ์กนั
ส่ ว นหางปลา เรี ย กว่ า KV ย่ อ มาจาก Knowledge Vision หมายถึ ง ส่ ว นที่ เป็ น
เป้าหมาย หรือทิศทางของการจัดการความรู ้ คือจะทา KM ไปเพื่ออะไร
ส่วนตัวปลา เรียกว่า KS ย่อมาจาก Knowledge Sharing หมายถึงส่วนที่เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เป็ นส่วนที่ยากที่สุดในกระบวนการทา KM เพราะต้องเกิดจากปั จจัย และ
สภาพแวดล้อมที่สง่ เสริมให้ตวั บุคคลพร้อมที่จะแบ่งบันและเรียนรูด้ ว้ ยกัน
ส่ ว นหางปลา เรี ย กว่ า KA ย่ อ มาจาก Knowledge Assets หมายถึ ง ส่ ว นที่ เป็ น
เนือ้ หาความรูท้ ่ีสกัดไว้สะสมเป็ นคลังความรู ้
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2. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ไป
ทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศ ได้ทอดพระเนตรเห็น ทั้งทุกข์และสุขของราษฎร ทรง
พบว่าราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นกสิ กรต้องประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ฝนแล้ง นาล่ม ศัตรู พืช
รบกวน ทาให้การประกอบอาชีพไม่ได้ผล อีกทัง้ ทรงพบว่าราษฎรไทยมีฝีมือทางหัตถกรรมหลาย
ชนิดซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรกั ษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติชาติสืบไป พระองค์จึงทรงทุ่ มเท
ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร
วัตถุประสงค์สาคัญคือเพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ เกษตรกรที่ประสบปั ญหา
ในการเพาะปลูก หรือว่างจากฤดูเพาะปลูกให้ได้มีงานทาอยู่กับบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรไม่ตอ้ ง
ละทิง้ ถิ่นฐานของตนเข้าไปทางานรับจ้างในเมืองใหญ่ๆ อันก่อให้เกิดปั ญหาชุมชนแออัดในระยะ
ยาวต่อไป นับว่าเป็ นการช่วยรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดินของราษฎรผูม้ ีรายได้นอ้ ยเหล่านีอ้ ีกทางหนึ่ง
ด้วย และสาหรับชาวไทยภูเขาซึ่งเคยมีอาชีพปลูกฝิ่ น ก็ทรงส่ง เสริมให้หนั ไปประกอบอาชีพการเป็ น
ช่างเงินหรือช่างทองซึ่งเป็ นงานฝี มือที่ชาวไทยภูเขามีความชานาญอยู่แล้ว
วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือเพื่อรักษาและฟื ้ นฟูหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่ง
กาลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ
การทอผ้าแพรวา การจักสานย่านลิเภา การทาเครื่องถมเงินและถมทอง การคร่า เป็ นต้น เนื่องจาก
หัตถกรรมประเภทนีต้ อ้ งใช้ฝีมือ เวลา และความอดทนมาก จึงหาผูท้ ่ีสนใจสืบทอดวิชาเหล่านีเ้ ป็ น
อาชีพได้ยากยิ่ง
สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นี นาถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้เปิ ด สอน
หัตถกรรมแทบทุกประเภทแก่บุตรหลานของราษฎรผูย้ ากไร้ขึน้ ในสวนจิตรลดา และในบริเวณพระ
ตาหนักทุกภาคเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐานไปประทับเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร
ทรงรับเด็กยากจนและการศึกษาน้อยผู้ยังไม่ เคยมี ประสบการณ์ทางการช่ างใด ๆ เข้ามาเป็ น
นักเรียนศิลปาชีพ ทรงเสาะหาครู ผูม้ ีฝีมือที่ยังหลงเหลืออยู่มาถ่ายทอดผลงานและพระราชทาน
กาลังใจแก่สมาชิกศิลปาชีพ หมุนเวียนไปทั่วประเทศเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ โปรดที่จะทรงใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทุกชนิดเพื่อเป็ นตัวอย่างแก่ราษฎรทั่วไป
งานของศิลปาชีพเจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว มีสมาชิกศิลปาชีพกระจายอยู่ท่ วั ทุก
ภาคของประเทศ และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้แพร่หลายกว้างขวางเป็ นที่นิยม ในหมู่ราษฎรไทยและ
ชาวต่ า งประเทศ สมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นี น าถต้อ งทรงใช้จ่ ายพระราชทรัพ ย์เพื่ อ
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โครงการศิลปาชีพเป็ นจานวนมาก จึงมีผูก้ ราบบังคมทูลขอให้ทรงจัดตัง้ ขึน้ เป็ นมูลนิธิ ซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้ มูลนิธิขึน้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 โดยพระองค์ทรง
ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริห ารของมู ล นิ ธิ ด้ว ย ต่ อ มารัฐ บาลได้ เห็ น ถึ ง ผลงานและ
คุณประโยชน์มลู นิธิ จึงได้รบั เป็ นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ โดยจัดตัง้ เป็ นกองศิลปาชีพขึน้ ในสานักราช
เลขาธิการ เมื่ อพ.ศ.2538 เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ(สานักราชเลขาธิการ)
วิสัยทัศน์
กองศิลปาชีพ เป็ นหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานสนองพระราชกระแส เกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชดาริ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่ อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และยังธารงรักษาไว้ซ่งึ วัฒนธรรม และศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่ค่แู ผ่นดิน อีกทัง้
อนุรกั ษ์ป่าไม้ แหล่งนา้ พันธุพ์ ืช และสัตว์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
พันธกิจ
๑. ดาเนินการสนองพระราชกระแส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เกี่ยวกับงานศิลปาชีพและงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อให้เป็ นอาชี พเสริม เพิ่มรายได้แก่
ราษฎรไทย
๒. อนุรกั ษ์ พัฒ นา และเผยแพร่วัฒ นธรรม ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็ นที่รูจ้ ักอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ใน และต่างประเทศ รวมทัง้ ดูแลความเป็ นอยู่ของสมาชิกศิลปาชีพ
๓. จัด ตั้ง และด าเนิ น งานศูน ย์ศิ ล ปาชี พ กับ โครงการศิ ล ปาชี พ และด าเนิ น การ
ฝึ กอบรม ให้แก่สมาชิกศิลปาชีพส่วนภูมิภาค(สานักราชเลขาธิการ)
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3. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติความเป็ นมา
พื ้ น ที่ บ้ า นเนิ น ธั ม มั ง หมู่ 5 ต าบลแม่ เ จ้ า อยู่ หั ว อ าเภ อเชี ย รใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เกิดเหตุการณ์นา้ ท่วมใหญ่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงเสด็จ
เยี่ยมราษฎรในพืน้ ที่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2536 พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปั ญหาความยากจน
ของผูค้ นที่น่ นั ซึ่งมีอาชีพหลักคือการทานา ผลผลิต ในการทานาได้นอ้ ย ทาให้หัวหน้าครอบครัว
ต้องออกไปหางานทาต่างถิ่นเหลือแต่แม่บา้ น เด็ก และคนชรา พระองค์จึงทรงพระราชทานงาน
หัตถกรรมเพื่อเป็ นอาชีพเสริม เช่น งานทอผ้าฝ้าย ฟื ้ นฟูงานหัตถกรรม
พระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้การก่อสร้างศาลา
ศิ ล ปาชี พ ขึ น้ ( หลัง เก่ า ) เพื่ อ ใช้เป็ น พื ้น ที่ ป ฏิ บัติ ง านของกลุ่ม แปรรู ป พื ช กระจู ด เมื่ อ วัน ที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2537 และพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพืน้ ที่ และ
หมู่บา้ นใกล้เคียงเป็ นต้นมา การแบ่งกลุ่มงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง แบ่งออกเป็ น กลุ่ม
ทอผ้า กลุม่ แปรรูปกระจูด และกลุม่ ปักผ้าด้วยมือ
ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชี่ ยวชาญการทอผ้ายกไป
ฝึ กสอนศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังจนทอผ้ายกได้สาเร็จ พัฒนาฝี มือทอผ้ายกเมืองนครได้อย่าง
สวยงาม สมาชิกสามารถทอผ้ายกตามแบบราชสานักที่ได้รบั การฟื ้ นฟู ถูกต้องตามองค์ประกอบ
ของผ้าโบราณซึ่งนามาใช้ในพระราชพิธีสาคัญในราชสานัก
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่ ต้ั ง : หมู่ 1 บ้า นคงคาล้อ ม, หมู่ 2 บ้า นบางงู และหมู่ 5 บ้า นเนิ น ธั ม มั ง ต.แม่
เจ้าอยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สภาพพืน้ ที่
หมู่ 1 บ้านคงคาล้อม มีอาณาเขต 1 ไร่
หมู่ 2 บ้านบางงู มีอาณาเขต 1 ไร่
หมู่ 5 บ้านเนินธัมมัง ประมาณ 5 ไร่
การรวมกลุ่ม
การสมัครเป็ นสมาชิกต้องผ่านกองราชเลขาสมเด็จพระบรมราชินีนาถก่อนโดยรับ
ราษฎรในพืน้ ที่ โดยเป็ นราษฎรที่มีความตัง้ ใจจริง
สถานทีท่ อผ้า
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
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วิธีการจัดจาหน่าย
1. จัดส่งให้กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
2. จาหน่ายทั่วไป ณ.ร้านค้า ในศูนย์ศิลปาชีพฯ
การจัดการ
โครงการศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บ้ า นเนิ น ธั ม มั ง เป็ นโครงการพระราชด าริ ใ นสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2537 ณ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เริ่มแรกมี สมาชิก 10 คน ทอผ้าตามพระราชเสาวนียฯ์ ส่งกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ปั จจุบันมี
สมาชิก 131 คน มีสานักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปเป็ นหน่วยงานเสริมสนับสนุน กี่ทอผ้า จานวน 20
ชุด และโรงเรือน 1 หลัง ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของชุดประสานงาน จากกองพันทหารช่างที่ 402
กองทัพภาคที่ 4
การดาเนินงานของกลุ่มทอผ้า
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ทางกองศิ ลปาชี พ สวนจิ ต รลดา จะจัด ส่งด้ายผ้าฝ้ ายมาให้กับ กลุ่ม
สมาชิก ฯ โดยผ่านทางกองทัพ ภาคที่ 4 และมอบหมายให้กับชุดประสานงาน ฯ เป็ นผู้ แจกจ่าย
ให้กับสมาชิก ฯ เมื่อสมาชิก ฯ ทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางชุดประสานงาน ฯ จะเป็ นผูด้ าเนินการ
รวบรวมผลิตภัณฑ์ผา้ ทอทัง้ หมด แล้งส่งกลับไปยังกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา โดยสมาชิก ฯ จะ
ได้รับ ค่ า ตอบแทน เมตรละ 50 บาท ซึ่ง ทางกองศิ ล ปาชี พ ฯ จะจัด ส่ ง ด้า ยผ้า ฝ้ า ยมาให้ปี ละ
ประมาณ 2 ครัง้ จะทอผ้าได้ครัง้ ละประมาณ 70 - 80 เมตร เฉลี่ยครัง้ ละ 3,500 - 4,000 บาท/คน
ประเภทที่ 2 เมื่ อสมาชิก ฯ ว่างเว้นจากการทอผ้าจากกองศิลปาชี พ ฯ สมาชิ กจะ
รวบรวมเงินกันเพื่อไปซือ้ ด้ายจาก ต.เกาะยอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งจะเป็ นด้ายโทเรและด้ายไหม
ประดิษฐ์นามาทอแล้วจาหน่ายให้กบั กลุ่มเพื่อจาหน่ายในพืน้ ที่ และจังหวัดใกล้เคียง ในราคาหลา
ละ 150 - 200 บาท ซึ่งสมาชิก ฯ จะมีรายได้เฉลี่ย คน / เดือน ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท (บุญ
แก้ว)
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4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลพืน้ ฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธ รรมราช เป็ น จัง หวัด ที่ มี ค วามส าคัญ ในทางประวัติ ศ าสตร์ ยุท ธศาสตร์
รัฐศาสตร์ และศาสนา มาตัง้ แต่ในอดีต มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งเป็ นร่องรอยของความ
เจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีศิลปะและงานช่างฝี มืออันเป็ นเอกลักษณ์ มีพนื ้ ที่
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ บางพืน้ ที่ยงั ประกอบไปด้วยที่ราบลุ่มมีแหล่งนา้
ป่ าไม้ ภูเขา จึงเหมาะแก่การทากสิกรรม มีการทานากันอย่ างกว้างขวาง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ได้แก่ ยางพารา มะพร้าว ปาล์ม น ้ามัน มี การทาสวนผลไม้ พื ช ผักสวนครัว ตลอดจนพื ช ไร่อี ก
มากมาย นอกจากนีย้ งั มีชายฝั่งทะเลที่มีความยาวมากทาให้มีการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งกัน
หลายพืน้ ที่ นับได้ว่า นครศรีธรรมราชเป็ นจังหวัด ที่เป็ นอู่ขา้ วอู่นา้ อีกและมีความหลากหลายทาง
ภูมิศาสตร์
การปกครอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี พืน้ ที่ทั้งหมดโดยประมาณ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็ น 23 อาเภอ คือ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอ
จุฬาภรณ์ อาเภอฉวาง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอชะอวด อาเภอเชียรใหญ่ อาเภอบางขัน
อาเภอปากพนัง อ าเภอขนอม อ าเภอทุ่ง สง อ าเภอนบพิ ต า อาเภอหัวไทร อ าเภอนาบอน
อาเภอพรหมคีรี อาเภอพิปูน อาเภอพระพรหม อาเภอร่อนพิบูลย์ อาเภอลานสกา อาเภอสิชล
อาเภอท่าศาลา อาเภอช้างกลาง อาเภอถา้ พรรณรา
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่
นครศรี ธ รรมราช เป็ น เมื อ งโบราณที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ ง ในด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม
การเมือง การปกครอง และศาสนา หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏใน
ขณะนีย้ ืนยันได้ ว่านครศรีธรรมราช มีกาเนิดมาแล้วตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 7 เป็ นอย่างน้อย
คาว่า"นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
แปลความหมายได้ว่า "นครอันงามสง่าแห่ง พระราชาผูท้ รงธรรม"
ในพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็ นช่วงเวลาที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด
ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช เนื่องมาจากนครศรีธรรมราชเป็ นสถานีการค้า
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ส าคัญ ของคาบสมุท รไทยเป็ น จุด พัก เรือ เป็ น จุด ถ่ า ยและซื อ้ สิ น ค้าระหว่า งชาติ ต ะวัน ตกกับ
ตะวันออก อีกทัง้ บริเวณหาดทรายแก้วนัน้ เปรียบเสมือนศูนย์กลางของผูค้ น เป็ นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างความศรัทธาและความเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงทาให้
ผูค้ นจากทุกที่ในภาคใต้เข้ามา ตัง้ ถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น
จากหลั ก ฐานต านานเมื อ งนครศรี ธ รรมราช และต านานของพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช ต่างแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในยุค
ดังกล่าวและรวมไปถึงความสามารถในการควบคุมหัวเมือง อื่น ๆ ได้ท่วั คาบสมุทร ถึงขนาดยกทัพ
ไปตีลงั กาถึง 2 ครัง้ และมีการสถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลงั กาวงศ์ขึน้ มีการบูรณะพระเจดีย์
เดิม ให้เป็ นทรงระฆังคว่า ศิลปะลังกา จนนครศรีธรรมราชกลายเป็ นศูนย์กลางวัฒ นธรรม ที่ได้
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอื่น ๆ
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ได้รบั การแต่งตัง้ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้า นภาลั ย ให้ ขึ ้น เป็ นเจ้า เมื อ งต่ อ จากเจ้า พระยานครศรี ธ รรมราช (พั ฒ น์) เจ้า พระยา
นครศรีธรรมราช (น้อย) มีความสามารถปราบปรามหัวเมืองมลายู และยังเป็ นนักการทูตที่สาคัญ
โดยเฉพาะการเจรจากับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 2-3 ทาให้เมืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพล
ต่อหัวเมืองมลายู เป็ นที่น่านับถือยาเกรงแก่บริษัทอังกฤษ ซึ่งกาลังแผ่อิทธิพลทางการค้าขายและ
ทางการเมือง ในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายหลั ง ที่ เ จ้า พระยานครศรี ธ รรมราช (น้ อ ย ) ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรม เจ้ า พระยา
นครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) ผู้เป็ นบุตรไม่เข็มแข็งเท่าที่ควร ทาให้หัวเมืองอื่น กระด้างกระเดื่อง
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแก้ไขการปกครองโดยให้มี การปกครองเป็ น
มณฑล นครศรีธรรมราชจึงเป็ นมณฑลหนึ่ งของประเทศไทย โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระยาสุขมุ นัยวินิต (ปั้นสุขมุ ) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ในพ.ศ. 2439
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้มี
การแต่งตัง้ ตาแหน่งอุปราชปั กษ์ใต้ เพื่อปกครองหัวเมืองปั กษ์ใต้ทงั้ หมด ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง้ สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลทิฆมั พร กรมหลวงลพบุรี ราเมศวร์ ดารงตาแหน่ง อุปราชปั กษ์ใต้
จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุบมณฑล นครศรีธรรมราชลง
เป็ นจังหวัดหนึ่งของราชอาณาจักรไทย(สานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)
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5. ผ้ายก
ในสมัย อยุธยามี ความเจริญ มั่ง คั่งและมี ค วามเข้ม แข็ง อันเกิดจากการเป็ น ศูน ย์กลาง
การค้ากับนานาชาติ ได้ขยายอิทธิพลอานาจเพื่อแผ่พระบรมเดชานุภาพ และสร้างเครือข่ายทาง
การค้าเข้าครอบคลุม บ้านเมื องทางตอนเหนื อเช่ น สุโขทัย และล้านนา ตลอดจนบ้านเมื องใน
คาบสมุทรมลายู เช่น นครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงค์ และปัตตานี
ในช่ วงเวลาดังกล่าวสังคมอยุธยามี ความพร้อมบริบูรณ์ในด้านศิลปวัฒ นธรรมหลาย
แขนงเฟื่ องฟู รวมทั้งวัฒ นธรรมด้านการนุ่งห่มแต่งกาย เพราะนอกเหนือจากการได้ครอบครอง
ดินแดนใกล้เคียงบางอาณาจักรซึ่งมีวตั ถุดิบและบุคลากรพร้อมในการผลิตสิ่งทอพิเศษ ด้วยการที่
อยุธยาเป็ นศูนย์กลางการค้ากับนานาชาติ ทาให้สินค้าจากซีกโลกตะวันตกและตะวันออกหลั่งไหล
เข้ามา ราชสานักอยุธยาจึงมีโอกาสคัดสรรสิ่งทอและวัตถุดิบในการรังสรรค์สิ่งทอเพื่อใช้ในการของ
ราชสานัก ส่งผลให้มีการจัดระเบียบชนชัน้ ทางสังคมและแบ่งแยกสถานภาพบุคคลในสังคมให้
ซับซ้อนกว่าเมื่อก่อน เพื่อเป็ นการส่งเสริมสถานภาพอันสูงส่งของพระมหากษัตริยแ์ ละตอบสนอง
ความเชื่อในแง่ท่ีว่าพระมหากษัตริยเ์ ปรียบเสมือนองค์อวตารหรือตัวแทนของสมมติเทพ ที่ปกครอง
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ทาหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุขให้เกิดแก่พระราชอาณาจักร
ราชส านักอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์จึงได้เลือกสรรสิ่งทอส าหรับองค์พ ระมหากษัตริย์
บรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ซึ่งมี สถานภาพทางสังคมลดหลั่นกันไป โดยนามาใช้ในวาระและ
โอกาสที่แตกต่างกันออกไป มี ทั้ง ที่ผลิต ในราชอาณาจักรสยาม และสิ่ง ทอที่ผ ลิตโดยหัวเมื อ ง
ประเทศราชที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม รวมทัง้ สิ่งทอที่นาเข้าจากต่างประเทศ
5.1 ผ้ายกในภาคใต้
ผ้าจวนตานี
ผ้าจวนตานี หรือผ้าล่องจวน เป็ นผ้าทอดั้งเดิมบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศ
ไทย ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเดิมมีจุดศูนย์กลางคือเมืองปั ตตานีในอดีต ซึ่ง
เป็ นเมืองท่าสาคัญในคาบสมุทรมลายู มีการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมกับประเทศ
ต่าง ๆ เช่น จีน อินเดีย ประเทศในแถบอาหรับ ยุโรปและมาลายา โดยมีสินค้าประเภทผ้าไหม เส้น
ไหม และฝ้าย เป็ นสินค้าที่มีการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนอยู่ดว้ ย
ผ้าจวนตานี มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากผ้าทอที่อ่ืน ๆ คือ เป็ นผ้าทอที่มีส่วนที่ทอ
ด้วยเทคนิคมัดหมี่ตรงเชิงผ้า เรียกว่า จูวา ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ น จวน ซึ่งแปลว่าร่องหรือทาง
ผ้าจวนตานี ทอจากเส้นไหม และเส้นใยฝ้าย ยกด้วยเส้นเงินหรือเส้นทอง มีแถบริว้
ลวดลายวางเป็ นแนวแทรกอยู่ระหว่างผืนผ้าและชายผ้าทัง้ สองด้าน โดยการทอนัน้ จะใช้สีท่ีตดั กัน
โดยบริเวณท้องผ้าจะใช้สีหลัก ได้แก่ ม่วง เขียว ฟ้า นา้ ตาล ส่วนชายผ้าทั่วไปจะใช้เฉดสีแดง แต่
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ละแถบของผ้าจวนตานีจะมี 5 สี ซึ่งคาว่า “ลิมา” คืออีกชื่อของผ้าจวนตานี แปลว่า ห้า จานวน
ลวดลายบนผืนผ้าจะมีตงั้ แต่ 5-7 ลาย เช่น ลายโคม ลายประจายามก้านแย่ง ลายตาราง เป็ นต้น
ซึ่งจะทอแบบวิธีมดั หมี่ และทอแบบยกสอดดิน้ เสริมในผืนผ้า
การใช้ประโยชน์
ใช้เป็ นผ้าคลุมศีรษะ ใช้คล้องคอ ใช้นุ่งคาดอก ใช่สวมใส่สาหรับผูห้ ญิ ง ใช้นุ่งคาด
สวมทับด้านบนของกางเกงสาหรับผูช้ าย โดยจะใช้ในโอกาสพิเศษเท่านัน้
ผ้าพุมเรียง
การทอผ้าพุมเรียงนัน้ อยู่ท่ีตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชาว
ไทยมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสงขลา เมืองปั ตตานีและเมืองไทรบุรี ซึ่งสืบเชือ้ สายมาจากชาว
มลายูในหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็ นผูน้ าความรูก้ ระบวนการทอผ้าติดต่อมาด้วย ผ้าพุมเรียงมีการยก
ดอกด้วยเส้นไหม หรือดิน้ เงินดิน้ ทอง โดยจะใช้วตั ถุดิบทัง้ ฝ้ายและไหม โดยแบ่งออกเป็ นผ้าที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน จะทอด้วยฝ้าย ส่วนผ้าที่ใช้ในงานหรือพิธีการต่าง ๆ จะทอด้วยไหม
ลวดลายและกรรมวิธีการทอ
ผ้าพุมเรียง แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าฝ้ายปนไหม
ลวดลายดัง้ เดิมที่นิยมกันมาในอดีต เช่น ลายยกเบ็ด ลายคชสีห์ ลายดอกพิกุล ลาย
ดอกโบตั๋น ลายราชสี ห์ ลายครุ ฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายศรีวิชัย ลายเบญจรงค์ ลายกริช
ลายราชวัตร ลายก้านต่อดอก และลายนพเก้า ช่างทอผ้าจะมีล วดลายต้นแบบที่ใช้เป็ นตัวอย่างใน
การเก็บลายผ้า เรียกว่า “ผ้าครู”
กรรมวิธีก ารทอผ้าพุ ม เรียง ใช้เทคนิคที่เรียกว่า “ยกดอก” คือ การทอผ้าให้เกิด
ลวดลาย ใช้วิธีเก็บตะกอลายเช่นเดียวกับการทอขิด โดยยกตะกอ เพื่อแยกเส้นด้ายยืน เพื่อให้
เส้นด้ายพุ่งผ่านไป จะยกครัง้ ละกี่ เส้นก็ได้ แล้วแต่ลวดลายที่กาหนดเอาไว้ เมื่อทอพุ่งกระสวยไป
มาควบคู่กับการยกตะกอ ทาให้เกิดเป็ นลวดลายนูนขึน้ บนผ้า ด้ายเส้นพุ่งนิยมใช้ดิน้ เงิน หรือดิน้
ทองเพื่อความสวยงาม
การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในสมั ย โบราณผ้า ยกดิ ้น เงิ น ดิ ้น ทองไม่ ใ ช่ ผ้า ที่ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันของคนทั่วไป ใช้ได้เฉพาะในราชสานักเท่านัน้ สาหรับเจ้านายชัน้ สูง ในปั จจุบนั นี ้
คนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงและใช้ผา้ ประเภทนีไ้ ด้ แต่ก็จะใช้ในโอกาสที่พิเศษจริง ๆ เช่น งานแต่งงาน
พิธีสเุ หร่า หรือให้นาคนุ่งในงานบวช
ผ้าทอนาหมื่นศรี
ผ้าทอนาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง จากเอกสารจดหมาย
เหตุ พระราชกิจรายวัน วันที่ 29 มิถุนายน 2548 กล่าวถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 6) เสด็จจังหวัดตรัง ว่า “สมุหเทศาภิบาลมณฑล ได้ทรงจัดผ้าพรรณทุกอย่าง
ซึ่งเป็ นของทาในพืน้ บ้าน เช่น ผ้ายก ผ้าราชวัตร ต้าตาสมุก ผ้าคาด ผ้าเช็ดหน้า ถวายประทานแจก
แก่ขา้ ราชการตามสมควร” และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จ พระ
มงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ป ระพาสหัวเมื องปั ก ษ์ใต้ ร.ศ. 128 ได้ท อดพระเนตรผ้าทอที่ เมื อ งตรัง
ข้อความตอนหนึ่งว่า “ใต้ถุนเรือนใช้เป็ นที่หัดทอผ้ามีผูห้ ญิงมาหัดทอมาก” แสดงให้เห็นว่าผ้าทอ
เมืองตรังมีมาก
คาบอกเล่าของคนเฒ่ าคนแก่แห่งบ้านนาหมื่ นศรี บอกว่าการทอผ้าได้ขาดหายไป
ช่วงหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพราะขาดเส้นด้ายที่จะใช้ทาวัตถุดิบ รวมทัง้ การทอผ้า
ประจาบ้านที่ใช้วสั ดุธรรมชาติป่ ั นฝ้าย ย้อมสีเองลดลง เนื่องจากการมีเส้นใยย้อมสีสาเร็จรูปเข้ามา
แทนที่ หรือการมีผา้ จากโรงงานและเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปที่สามารถซือ้ ได้ง่าย ใน พ.ศ. 2514 ยายนาง
ช่วยรอด คนดัง้ เดิมของหมู่บา้ นรวบรวมคนทอผ้ารุ่นเดียวกันได้ 3 คน ช่วยกันซ่อมแซมกี่ ทอผ้ากับ
เครื่องมือให้ใช้การได้ แล้วลงมือทอผ้า ต่อมานางกุศล นิลลออ บุตรสาวของยายนาง เป็ นผูร้ บั
ช่วงต่องานทอผ้า
ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้าทอนาหมื่นศรี แบ่งตามลักษณะโครงสร้างผืนผ้า
ได้ 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าพืน้ ผ้าตา ผ้ายกดอก
ผ้าพืน้ เป็ นผ้าที่ใช้เส้นด้ายยืนสีเดียว มี ผา้ พืน้ ธรรมดา แบ่งเป็ นผ้าพืน้ สีเรียบและ
ผ้าพืน้ สีเหลือบ ผ้าหางกระรอก และผ้าล่องหรือผ้าริว้ มีลายต่าง ๆ ได้แก่ ลายหัวพลู ลายดอกเข็ม
ลายดอกข่อย
ผ้าตา เป็ นผ้าที่ใช้เส้นด้ายยืนสลับกันตัง้ แต่สองสีขนึ ้ ไป ลายตาสมุก ลายดอกดอกมุด
ลายลูกโซ่ตาราง และลายตานก
ผ้ายกดอก เป็ นผ้าที่ใช้เส้น ด้ายพุ่ง 2 ชนิด เกิดจากการทอด้วยวิธียกดอก หรือการ
สร้างลวดลาย โดยการเพิ่มเส้นด้ายพุ่ง มักใช้ลวดลายดั้งเดิมที่มีความซับซ้อน ใช้จานวนตะกอ
(เขา) มากนับร้อยตะกอ ลวดลายของผ้ายกนาหมื่นศรี ได้แก่ ลายแก้วชิงดวง ลายลูกแก้ว ลาย
ลูกแก้วโข่ง ลายราชวัตร ลายดอกจัน ลายเกสร ในปั จจุบนั มีลวดลายเพิ่มขึน้ อีกกว่า 30 ลาย เช่น
ลายดาวล้อมเดือน ลายพิกุลแก้ว ลายลูกหวาย ลายจัตุรสั ลายดอกมะพร้าว ลายดอกเทียน ลาย
ท้ายมังคุด ลายเม็ดแตง ลายข้าวหลามตัด ลายราชวัตรห้อง ลายช่อมาลัย ลายช่อลอกอ ลายทีนดั
ลายครุฑ ลายนกเหวก (นกการะเวก) ลายตุ๊กตาถือดอกบัว ลายกินรี
ลักษณะพิเศษของผ้าทอนาหมื่นศรี คือ โครงสร้างของผืนผ้า ลวดลายและสี มี
การนาลวดลายหลายๆแบบมารวมไว้ เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วสี่หน่วยใน ลายดอกจัน
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บางผื น ผสมลายเฉพาะชุ ด ลายลู ก แก้ว เป็ น ต้น ส่ ว นเอกลัก ษณ์ ด้า นสี ถ้า เป็ นผ้า ห่ ม และ
ผ้าเช็ดหน้ายกดอกที่ทอใช้เอง จะใช้ดา้ ยยืนสีแดง ยกดอกสีเหลือง ยกดอกสีขาวหรือสีเขียว
ผ้าทอนาหมื่นศรี ใช้กี่ในการทอ 2 ชนิด ดังนี ้
1. กี่พืน้ เมือง กี่ทอผ้าในอดีตนั้นจะเรียกว่า หูก ซึ่งเป็ นกี่ทอผ้าแบบพื ้นเมือง เป็ นกี่
ขนาดเล็ ก ภาคใต้เรียกว่า กี่ เตีย้ การสอดเส้น พุ่ง จะใช้ “ตรน” ที่ ท ามาจากไม้ไผ่ล าเล็ ก ๆ แทน
กระสวย ปั จ จุบันกี่ แบบนีม้ ักจะทอเป็ น ผ้าเช็ ดหน้า ผ้าพานช้าง(ใช้ในพิ ธี ศพ) ผ้าสไบ เพราะกี่
ประเภทนีม้ ีขนาดเล็ก ทอผ้าได้ชา้ ลายที่ทอส่วนใหญ่เป็ นลายลูกแก้ว และลายลูกแก้วชิงดวง
2. กี่กระตุก เป็ นกี่ทอผ้ามีจะสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปเองได้ ชาวนาหมื่นศรี
จะทอด้วยกี่กระตุกสาหรับผ้าที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นกี่ท่ีทอได้เร็วและสามารถทอผ้า ที่หน้ากว้าง ๆ
ได้ ส่วนใหญ่จะทอผ้าโสร่ง ผ้าขาวผ้า มีลายต่าง ๆ เช่น ลายตาหมากรุก ลายหางกระรอก ลายดอก
จัน
5.2 ประวัติความเป็ นมาของผ้ายกเมืองนคร
จันทรา ทองสมัคร (2554) ได้พูดถึงว่า ผ้ายกเมืองนครเป็ นผ้าพืน้ เมือง เอกลักษณ์
ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และขนบประเพณี เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ผลักดัน
ให้เกิดการเรียนรูค้ ิดค้นวัตถุทงั้ เส้นไหม เส้นทอง เส้นฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ นามาใช้ในการทอ
เป็ นเครื่องนุ่งห่มที่มีความงามทางวัฒนธรรม และสามารถประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆสืบทอดกันมา
แต่โบราณ แล้วพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและประโยชน์การใช้สอยเรื่อยมา
ผ้ายกเมืองนคร ได้รบั การยกย่องตั้งแต่ในอดีตว่ามีความงดงามแบบอย่างผ้าชั้นดี
เป็ นที่ตอ้ งการในหมู่ชนชัน้ สูง และมีช่ือเสียงด้านฝี มือในการทอผ้ายกชัน้ เยี่ยมมาตัง้ แต่ในอดีต เป็ น
ที่รูจ้ กั กันแพร่หลาย
การทอผ้ายกเมืองนครในเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองใกล้เคียงซึ่งเป็ นเมืองใน
บังคับปกครองของนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าคงจะมีการทอผ้ามาตัง้ แต่ในสมัยอาณาจักรตาม
พรลิงค์แล้ว เนื่องจากตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) เป็ นเมืองท่าสถานีการค้าที่สาคัญ ศูนย์กลาง
การซื อ้ ขายแลกเปลี่ ยนสิ น ค้า ทั้ง จี น ทั้ง อิน เดีย และชาติต่ าง ๆ ผ้าจากจี น และอิน เดีย จึ ง เป็ น
สินค้าออกที่นามาขายในคาบสมุทรไทย จากการติดต่อค้าขายทาให้เกิดการเผยแพร่ถ่ายทอดทาง
ศิลปวัฒนธรรม ชาวพืน้ เมืองรับการถ่ายทอดความรูว้ ิธีการทอและการแต่งกายนุ่งผ้า ซึ่งทาให้ชาว
พืน้ เมื องรู จ้ ัก การทอผ้า ทั้งผ้าพื ้น เรียบ และผ้ายกดอก ดัง ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุจี น
กล่าวถึงผูค้ นในอาณาจักรตามพรลิงค์ เวลาแต่งงานสวมใส่ ผา้ ยกดอก ซึ่งการรับวัฒนธรรมการ
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ทอผ้านี ้ ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุง ผสมผสาน รูปแบบลักษณะการทอให้มีลกั ษณะการทอให้มี
ลักษณะเฉพาะของการทอผ้ายกเมืองนครโดยไม่ลอกเลียนแบบของอินเดียและจีนไปทัง้ หมด
ส่วนการทอผ้ายกดอกที่ทอลวดลายสีสนั วิจิตรงดงาม เริ่มทากันในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย กล่าวกันว่าชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้แบบอย่างการทอผ้ามาจากแขกเมืองไทรบุรี เมื่อครัง้
เมืองไทรบุรีคิดขบฎเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ยกกองทัพไปปราบขบฎได้กวาดต้อนครอบครัวเชลย
มาเป็ น จ านวนมากรวมไปทั้ง พวกช่ า งฝี มื อ แขกช่ า งทอผ้า เมื อ งไทรบุ รีไ ด้ม าเป็ น ครู ส อนคน
นครศรีธรรมราชให้รูจ้ กั การทอผ้ายก โดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้ให้การอุปถัมภ์ และส่งเสริม
การทอผ้ายกเป็ นอย่างมาก ทาให้การทอผ้ายกสมัยนัน้ พัฒนาขึน้ กว่ าสมัยก่อนๆมาก โดยเกณฑ์
ผูห้ ญิง บ่าวไพร่ ลูกหลานกรมการเมือง ตลอดจนชาวบ้านที่สนใจให้ฝึกหัดการทอผ้ายก
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการทอผ้ายกเมืองนคร น่าจะรับเอาวิธีการทอผ้ายกดอก
ของชาวมลายูมาผสมผสานกับความรูด้ งั้ เดิมประยุกต์เข้ากับลวดลายไทยและพัฒนากรรมวิธีการ
ทอที่ซับซ้อนและพิถีพิถันมากขึน้ ประกอบกับวัสดุท่ีนามาทอเป็ น เส้นทอง ซึ่งมีราคาสูง ผ้ายก
เมื อ งนครจึ ง ถื อ เป็ น งานประณี ต ศิ ล ป์ ชั้น สูง เป็ น ที่ เชิ ด หน้าชูต าอย่ า งหนึ่ ง ของประเทศไทยใน
ขณะนัน้ นับตัง้ แต่รชั กาลพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจนถึงรัชกาลพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นยุค
สมัยที่บ้านเมื องเป็ นปึ กแผ่ น และสภาพเศรษฐกิจ ดี ทาให้การจัดการภายในราชสานักมีความ
เรี ย บร้อ ย ส่ ง ผลให้ มี ก ารท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะในแขนงต่ า ง ๆ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง โดยมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นองค์อปุ ถัมภก ผ้ายกเมืองนครเป็ นที่ตอ้ งการอย่างมากของราชสานัก เพราะ
เป็ นผ้าที่พระมหากษัตริยพ์ ระราชทานให้กบั บุคคลสาคัญ เจ้านาย และข้าราชบริพารขัน้ สูงใช้สวม
ใส่เวลาเข้าเฝ้า เพื่อแสดงสถานะของบุคคล และในฐานะผ้าที่คณ
ุ ภาพดีมีความงดงามและราคา
แพงจึงเป็ นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชนชัน้ สูง เจ้านาย ขุนนาง ตลอดจนคหบดี ผูม้ ีทรัพย์ทงั้ หลาย
ปรากฏว่าราชสานักสยามได้มีหมายเกณฑ์ให้ผสู้ าเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช
ทอผ้ายกส่งไปยังกรุ งเทพฯอยู่บ่อย ๆ พร้อมทั้งยังได้พระราชทานทองคา เส้นไหม เส้นทอง และ
พระราชทานทรัพย์เป็ นค่าแรงงานในการทอและซือ้ ไหมดิบจากจีน ทัง้ นีก้ ็เพราะมีพระประสงค์ท่จี ะ
นาผ้ายกเมืองนครมาใช้เป็ นพระภูษาทรงและพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนาง
ข้าราชบริพ าร ผูป้ ระกอบคุณ งามความดี ผู้มี ความชอบในราชการ ดังหลักฐานจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 2 กล่าวถึงในปี จ.ศ.1175 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ให้ขุนสวัสดิ์คุมเอาผ้ายกทอง
เกณฑ์เข้ามาส่ง ลายพืน้ แดง 1 ผืน ลายเจ็ดสีพืน้ ม่วง 1 ผืน ครบสองผืนตามเกณฑ์ แล้วให้เบิก
ทองสองหีบใหญ่ ครั่งหนักหาบหนึ่งไปให้เจ้าพระยานครทอผ้ายก และดังข้อความในสารตรา
เจ้าพระยาอรรคมหา มาถึงผูป้ กครองเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่า ...ต้องพระราชประสงค์ผา้
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ยกทองนุ่งดวงเกล็ดพิมเสน ฝี มือช่างเมืองนครสาหรับ พระราชทานพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายหน้า
ฝ่ ายในศรีต่างกัน 24 ผืน... (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, 2536)
ในวาระการเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี ร ะหว่ า งประเทศกั บ นานาอารยประเทศ องค์
พระมหากษัตริยท์ รงเอาความงามอันโดดเด่นของผ้ายกเมืองนครมาใช้ประโยชน์เป็ นสื่อสัมพันธ์ใน
การเชื่อมสัม พันธไมตรี โดยพระราชทานผ้ายกเมืองนครแด่องค์ประมุขของประเทศนั้น ๆ เป็ น
เครื่องราชบรรณาการ ดังในสมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้
พระราชทานผ้า จ านวน 17 ชิ ้น มอบแด่ แฟรงคลิ น ปิ แอร์ (Frankin Pierce) ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเป็ นของที่มีคณ
ุ ค่าและงดงามจากราชสานัก โดยเฉพาะผืนผ้ายกเมืองนคร
ลวดลายเกล็ดพิมเสน เป็ นผืนที่มีความสวยงามเป็ นพิเศษ ทอด้วยเส้นทอง ปั จจุบนั ผ้าผืนนีอ้ ยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ของสถาบันสมิโซเนียน วอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในสมั ย พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 5 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเมื อ ง
นครศรีธรรมราชกับกรุงเทพฯ เป็ นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นนัก สืบเนื่องจากนโยบายการปกครองได้
รวมอานาจเข้าสูศ่ นู ย์กลาง ลิดรอนอานาจหัวเมืองใหญ่รวมทัง้ เมืองนครศรีธรรมราชด้วย
ดังนัน้ เมื่อทางราชสานักเกณฑ์ให้ทอผ้ายกเมืองนครส่งไปถวายตามธรรมเนียมที่เคย
ปฏิบัติ พระยานครศรีธรรมราช (หนูพร้อม) ขัดเคืองนโยบายการปฏิรูปการปกครองที่ลดอานาจ
เจ้าเมืองลง จึงส่งผ้ายกเมืองนครที่มีคณ
ุ ภาพต่ากว่าที่เคยเป็ นมาเข้าไปทูลฯถวาย ทาให้เกิดความ
ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยิ่งนัก เมื่อถึงคราวต้องใช้ผา้
ยกคุณภาพดี ดังเช่นคราวที่มีพระราชประสงค์ให้จดั หาสิ่งของต่าง ๆ พืชพรรณเพาะปลูกที่มีอยู่ใน
บ้านเมืองและเครื่องมือประกอบการ ทามาหากิน อาวุธ สิ่งของ กระบวนการช่าง เพื่อจัดแสดง
ฉลองพระนครครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2525 จึงทรงมีรบั สั่งให้หาซือ้ หรือแบ่งปั นผ้ายกเมืองนครแต่
ครัง้ เจ้าพระยานครศรีธรรมราชคนก่อนจากทายาท
ดังความในพระราชหัตถเลขาถึงพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ เมื่อวันจันทร์ขึน้ 4 ค่า เดือน
สาม ปี มะเส็ง ตรีศกศักราช 1243 ตรงกับวันที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2424 มีขอ้ ความตอนหนึ่ง
ว่า “...ถึงคุณสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ด้วยฉันอยากได้ผา้ ยกเมืองนคร ผ้ายกสงขลา และผ้าเช็ดปากยกสี
ต่าง ๆ ลายต่าง ๆ ทัง้ ผ้านุ่ง ผ้าเช็ดปาก คิดว่าในรายการเกณฑ์เอศซฮิบิเชนก็คงจะมีมาบ้าง แต่ก็
คงจะเป็ นอย่างเลวที่สดุ จึงจะได้สง่ มา ถ้าจะสั่งให้ทาตามธรรมเนียม ก็คงจะได้เลวเหมือนอย่างที่
สั่งไปครัง้ ก่อน ครัง้ นีอ้ ยากจะได้ผา้ ที่ดีจริง ๆถ้าได้ผา้ แต่ครัง้ เจ้าพระยานครยิ่งดี ของที่ลกู หลานเขา
คงจะมีอยู่ดว้ ยกันทุกคน เธอจะช่วยคิดอ่านอย่างใด เป็ นอย่างขอซือ้ ขอปั น ถึงจะแพงก็ไม่ว่า ขอ
แต่ให้ได้ดีอย่างเดียว...” (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, 2536)
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าภานุรงั สีสว่างวงศ์กรมพระยาภานุพนั ธุวงศ์วรเดช
ได้เสด็จตรวจราชการหัวเมืองปั กษ์ใต้ ในปี พ.ศ.2427 ได้รบั รายงานที่เกี่ยวข้องกับผ้ายกเมืองนคร
ว่า “ผ้านุ่งผ้าห่ม ผ้ายกไหม ผ้ายกทองไม่มีขายในตลาด เป็ นของทอเฉพาะผูส้ ่งั จะซือ้ และเป็ นผูท้ า
ในบ้านผูว้ ่าราชการเมืองกรมการผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ราคาสิ่งของในตลาด ผ้าม่วงราคาผืนละ 6 เหรียญ
ผ้า ริว้ ผ้าตา ผ้า พื ้น ผื น ละ 6 ก้อ น หรือ 2 ย าไป หรือ 6 ต าลึ ง ผ้า ขาวผ้า ไหมผื น ละ 7 เหรีย ญ
ผ้าขาวม้าด้า ยกุลี ล ะ 8-10 บาท ผ้าเช็ ด ปาก ผ้าขาวกุลี ล ะ 4 บาท ผ้าโสร่ง ไหม ผื น ละ 4-5-6
เหรียญ ผ้าโสร่งด้ายผืนละ 1 บาท”
จากรายงานแสดงถึงการจัดการการทอผ้ายกเมืองนคร คงจะมีอยู่เฉพาะในวังเจ้า
เมือง โดยมีคนในตระกูลเจ้าเมืองเป็ นผูค้ วบคุมดูแลการทอและการผู กลาย ซึ่งเป็ นลายที่ซบั ซ้อน
มาก ความลับในการทอผ้ายกเมืองนครจึงถ่ายทอดให้เฉพาะบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จัดตัง้ มณฑลขึน้ อานาจของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชลดลง ไม่มีการเลีย้ งบ่าวไพร่ไว้ใน
วังและในครัวเรือนมากมายเหมือนเมื่อก่อน นับแต่นนั้ มาการทอผ้า ยกเมืองนครแบบอย่างผ้าชัน้ ดี
ลดน้อยลง และเนื่องจากการทอผ้ายกเมืองนครมีความประณีตต้องใช้เวลาในการทอนานมาก ไม่
คุม้ กับรายได้ท่ไี ด้รบั ช่างทอผ้ายกจึงเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น
5.3 ลักษณะของผ้ายกนคร
การทอผ้าพืน้ เมืองของนครศรีธรรมราช มี 2 ลักษณะ คือ
1. ผ้ายก เป็ นกระบวนการทอลวดลายบนเนือ้ ผ้า โดยใช้การทอเพิ่ม เส้นพุ่งพิเศษ
(Supplementary Weft) เกิดเป็ นลวดลายยกนูนขึน้ บนเนือ้ ผ้า วิธีการทอจะคัดเส้นยืนขึน้ ลงเป็ น
จังหวะที่แตกต่างกันตามลวดลายที่ตอ้ งการแล้วใช้เ ส้นพุ่งพิเศษสอดเข้าไป หากใช้เส้นไหมทอ
เรียกผ้ายกไหม ถ้าใช้เส้นเงินหรือเส้นทองทอเรียกว่าผ้ายกเงินและผ้ายกทอง
ผ้ายกเมืองนคร เป็ นชื่อเฉพาะหมายถึง ผ้าทอพืน้ เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ทอด้วยการเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษทาให้เกิดเป็ นลวดลายนูนบนผืนผ้า มีลายเชิง ผ้าเป็ นกรวยเชิงชั้น
เดียวหรือกรวยเชิงซ้อนกันหลายชัน้ และกรวยเชิงขนานกับริมผ้า โดยดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็ น
ลายกรวยเชิง
2. ผ้าทอยกดอก ลักษณะของผ้าทอยกดอกใช้กรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายโดย
การยกตะกอ แยกเส้นด้ายยืนขึน้ เป็ นลวดลายเฉพาะ ไม่ได้เพิ่มเส้นด้ายยืนหรือเส้ นด้ายพุ่งพิเศษ
เข้าไป ลักษณะการทอใช้ตะกอร่วมที่ออกแบบให้สามารถทอได้ทงั้ ลายขัดและลายยกดอกสลับกัน
ไปในเนือ้ ผ้า การยกและการข่มเส้นยืนในแนวหน้าผ้าที่แตกต่างกัน แล้วสอดเส้นพุ่งเข้าไประหว่าง
ช่องกลางเส้นยืน พุ่งข้ามแยกจากโครงสร้างของผ้าลายขัด ทาให้เกิดเป็ นลวดลายนูนขึน้ บนผืนผ้า
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สังเกตได้จากลายยกดอกจะแทรกอยู่ในเนือ้ ผ้าลายขัด เกิดเป็ นผ้ายกดอกที่มีลายขัดอยู่ในตัว ทา
ให้ เ นื ้ อ ผ้ า มี ค วามแข็ ง แรงทนทานต่ อ การใช้ ส วมใส่ ซึ่ ง ในปั จจุ บั น กลุ่ ม ทอผ้ า พื ้ น บ้ า น
นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ทอผ้ายกดอกด้วยกี่กระตุก ทาให้ทอได้เร็ว
ลายท้องผ้า
ท้องผ้า คือ บริเวณส่วนกลางผืนผ้ายกเมืองนครโบราณ ลายท้องผ้าที่นิยมทอ
แบ่งเป็ น 4 กลุม่
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ลายพันธุไ์ ม้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
1.1 ลายดอกไม้ ได้แก่ ลายดอก พิกุล (ดอกลอย) ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอก
พิ กุล ก้านแย่ง ลายดอกพิ กุล สลับ ลายลูก แก้ว ลายดอกมะลิร่วง ลายดอกมะลิ ก้านแย่ ง ลาย
ดอกไม้
1.2 ลายต้นไม้ ได้แก่ ลายใบไม้ ลายตาย่านัด ลายหัวพลู ลายเม็ดพริกไทย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มลายสัตว์ ได้แก่ ลายม้า ลายหางกระรอก ลายหิงห้อยซมสวน ลาย
แมงมุม ก้านแย่ง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มลายรู ปทรงเรขาคณิ ต ได้แก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั
ลายเกล็ด พิมเสนรูปเพชรเจียระไน ลายดอกเขมร ลาย ราชวัต ลายตาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่
ลาย ลูกแก้ว ลายลูกแก้วฝูง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายไทยประยุกต์ ลายก้านแย่ง ลายเครือเถา
ลายประจายาม เป็ นต้น
ลายเชิ งผ้า (ลายกรวยเชิง) เป็ นลายส่วนล่างของผ้า หรืออยู่ บริเวณริม ผ้า พบมี 3
ลักษณะ ดังนี ้
1. กรวยเชิงซ้อนหลายชัน้ พบในผ้ายกเมืองนครสาหรับ พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ เจ้าเมืองและขุนนางชัน้ สูง นิยมทอด้วยเส้นไหมทอง ซึ่งมีราคาแพงมาก ริมผ้ามี
ลายขอบผ้า (สังเวียน) เป็ นแนวยาวตลอดทัง้ ผืน กรวยเชิงส่วนใหญ่มีตงั้ แต่ 2 - 3 ชัน้ ซึ่งประกอบ
รวมกับลายประจายามก้ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ลายเครือเถา เป็ นต้น ส่วนลายท้อง
ผ้าจะเป็ นลายเกล็ดพิมเสน ลายดอกพิกลุ เป็ นต้น
2. กรวยเชิงชัน้ เดียว ทอด้วยเส้นไหมทองหรือเส้น ไหมเงิน พบในผ้ายกเมืองนคร
สาหรับลูกหลานเจ้าเมือง และขุนนางคหบดี ลักษณะกรวยเชิงสั้น ทอคั่นด้วยลายประจายาม
ก้ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ไม่มีลายขอบผ้า ส่วนของลายท้องผ้า จะเป็ นลายดอกพิกุล
ลายลูกแก้วฝูง เป็ นต้น
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3. กรวยเชิงขนานกับริมผ้า เป็ นผ้าสาหรับสามัญชนทั่วไป ลวดลายกรวยเชิงถูก
ดัดแปลงมาไว้ท่ีริมผ้าด้านใด ด้านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลายอื่นมาเป็ นลายกรวยเชิงเพื่อให้
สะดวกในการทอและทาให้สามารถทอได้เร็วขึน้ ผ้าลักษณะนีม้ ีทงั้ ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ายหรือทอ
ผสมฝ้ายแกมไหม ที่พบจะเป็ นผ้านุ่งสาหรับ ผูห้ ญิ ง หรือใช้สาหรับนุ่งให้เจ้านาคในพิธีอุปสมบท
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)
ผ้ายกนัน้ เป็ นการทอผ้าที่มีขนั้ ตอนยุ่งยากกว่าผ้าทอยกดอก ซึ่งจะใช้เส้นไหมทอง
หรือเส้นไหมเงินเป็ นเส้นพุ่งพิเศษ ใช้คนทอ 4-6 คน ทอเป็ นรูปแบบลายที่มีส่วนประกอบครบทั้ง
ลายสังเวียน ลายท้องผ้า ลายช่อแทงท้อง ลายกรวยเชิง 1-3 ชัน้
5.4 ลักษณะการใช้ผ้ายกเมืองนคร
การแต่งกายของคนไทยสมัยโบราณใช้ กาหนดตาแหน่งและชนชัน้ ในสังคมมีแบบ
แผนการแต่งกายและการใช้ผา้ แตกต่างกันไปตาม ฐานันดรศักดิ์ ยศ และตาแหน่ง ผ้ายกเมืองนคร
เข้ามามีบทบาทในฐานะผ้าชัน้ ดี พระมหากษัตริย์ พระราชทานผ้าแก่ขา้ ราชบริพาร ประเภทของผ้า
และคุณภาพของผ้าที่พระราชทานจะแตกต่างกัน ตามบรรดาศักดิ์ ซึ่งส่วนมากจะเป็ นผ้าไหม ผูท้ ่ี มี
ตาแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาและเจ้าพระยานุ่งผ้ายก ท้องผ้าลายดอก ผูม้ ีบรรดาศักดิ์เป็ นหลวงนุ่ง
ผ้ายกล่องจวน เป็ นผ้าท้องสีพนื ้ ไม่มีลาย มีกรวย เชิงหลายชัน้ สตรีฝ่ายในเจ้านายผูห้ ญิงนุ่งผ้ายกมี
กรวยเชิงชัน้ เดียว ซึ่งการใช้ผา้ แสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนถึงฐานะในทางสังคม ใครมีฐานะอย่างไร
สังเกตได้จากการใช้ผา้ เจ้านายและชนชัน้ สูงจะใช้ ผ้าไหม เพราะเป็ นผ้าพิเศษที่ตอ้ งใช้ฝีมือในการ
ทอและการดูแลรักษามาก ชาวบ้านโดยทั่วไปใช้ ผ้าฝ้าย เพราะมีขนั้ ตอนและกรรมวิธีในการผลิต
ไม่ซบั ซ้อนและไม่ตอ้ งพิถีพิถันในการดูแลมากนัก ในนครศรีธรรมราชก็เช่นเดียวกันสาหรับผ้ายก
ทอง เป็ น เครื่องนุ่ง ห่ ม เฉพาะเจ้าเมื อ งนครศรีธ รรมราช และข้าราการชั้น ผู้ใหญ่ ของเมื อง หรือ
เจ้าพระยา นครศรีธรรมราชส่งผ้ายกทองเข้าไปถวายในราชสานัก และถวายเจ้านายในเมืองหลวง
รวมทัง้ จัดหาให้คหบดี ข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช นุ่งผ้าสัมมะรส ในพิธีถือนา้ พิพฒ
ั น์สตั ยา
ซึ่งเป็ น ผ้ายกสีขาวกรวยเชิงเป็ นทอง ส่วนเจ้านายผูห้ ญิง นุ่งผ้ายกจีบเวลาออกรับแขกเมือง หรือไป
ร่วมพิธี ทาบุญที่วดั อยู่เป็ นประจา ส่วนผ้ายกธรรมดาใช้กนั ทั่วไปซึ่งมักจะใช้ในพิธีแต่งงาน นุ่งไป
วัดหรืองาน มงคลอื่น ๆ เช่น งานบวชนาคและงานโกนจุก ผูห้ ญิ งมักจะนุ่งผ้า ยกดอกหน้านาง
ผูช้ ายนุ่งผ้า หางกระรอก (จันทรา ทองสมัคร, 2554)
ผ้ายกเมืองนครจัดเป็ นสิ่งสูงค่ามีราคา ถือเป็ น สิ่งที่สวยงามมีใช้เฉพาะกลุ่มชนชัน้ สูง
เท่านัน้ จึงเป็ นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคมของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เมื่อวัฒนธรรมการแต่งกายของตะวันตกเข้ามาพร้อมกับการค้ากับต่างประเทศ จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
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รัชกาลที่ 4 เริ่ม ปฏิรูปการแต่งกายตามแบบอย่างอารยประเทศ ต่อมาในสมัยพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ได้ออกพระราชบัญญัติการแต่งกายของข้าราชการ นุ่งกางเกงแบบสากลนิยม
บทบาทของผ้ายกเมืองนครที่เคยใช้น่งุ ห่มจึงลดลง
หน้าทีใ่ ช้สอยของผ้ายกตามบริบทของสังคมไทย
(ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, 2560) ได้กล่าวถึงหน้าที่การใช้งานของผ้ายกไว้ ดังนี ้
1. ผ้านุ่ง ใช้ในการพระราชพิธีท่ีกาหนดให้แต่งกายเต็มยศบางพระราชพิธี เช่น พระ
ราชพิธีถือนา้ พิพัฒ น์สัตยา พระราชพิธีโสกันต์และพระราชพิธีเกศากัณฑ์ พระราชพิธีจรดพระ
นังคัล แรกนาขวัญ พระราชพิ ธีต รียัม พวายตรีป วาย เป็ น ต้น รวมทั้งใช้ในวาระส าคัญ เช่ น พิ ธี
บรรพชาอุปสมบท พิธีมงคลสมรส และพิธีโกนจุก เป็ นต้น มี ลักษณะเป็ นผ้าผืนยาวประมาณ 3
เมตรเศษ กว้างประมาณ 90 เซนติเมตร
ซึ่งตามปกติลกั ษณะการนุ่งผ้าแบบสุภาพทัง้ บุรุษและสตรีในวัฒนธรรมของชาวสยาม
มีอยู่ 2 แบบ คือ การนุ่งจีบ และการนุ่งโจงกระเบน สาหรับพิธีการสาคัญมีลักษณะการนุ่งผ้าที่
พิเศษซับซ้อนขึน้ ไป เช่นการนุ่งจีบโจงไว้หางหงส์ สาหรับเจ้านายโสกันต์และเกศากันต์ การนุ่ง
แบบบ่าวขุน สาหรับพระยาแรกนาและพระยายืนชิงช้า เป็ นต้น ส่วนการนุ่งผ้าในโอกาสลาลองหรือ
อยู่ในที่รโหฐาน ชาวสยามนิยมนุ่งผ้าแบบ นุ่งลอยชาย
สาหรับผูท้ ่ีมีหน้าที่ขึน้ ขี่บังคับช้างประเภทต่าง ๆ มีตารากล่าวไว้ถึงการนุ่งผ้าหลาย
แบบ มีความพิเศษพิสดารแตกต่างกัน เพื่อให้ผา้ นุ่งมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกต่อการบังคับ
ช้าง หรือการประกอบคชกรรมอื่น ๆ ผ้านุ่งบางผืนที่ใช้ในการนีจ้ ึงมีขนาดพิเศษต้องทอเป็ นผ้า 2 ผืน
นามาเย็บเพลาะติดกัน
ราชสานักสยาม จัดแบ่งผ้านุ่งยกออกเป็ น 2 กลุม่
กลุ่มแรก ไว้สาหรับพระราชทานเป็ นบาเหน็จความชอบแก่ขุนนาง และพระบรมวงศา
นุวงศ์ หรือในบางครัง้ ได้พระราชทานเป็ นเครื่องราชบรรณาการไปยังผูป้ กครองหรือประมุขประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเจริญสัมพันธไมตรี โดยทั่วไปเรียกกันว่า “ผ้ายก”
กลุ่ ม ที่ ส อง ไว้ส าหรับ พระราชทานเป็ นเครื่ อ งยศหรื อ เครื่ อ งแบบขุ น นางตาม
บรรดาศักดิ์ ซึ่งมีลวดลายแตกต่างกันไปตามทาเนียบ เรียกว่า “สมปั กยก”
2. ผ้าห่ม มี ขนาดใกล้เคียงกับผ้าขาวม้าในปั จ จุบัน คือ มี ความกว้างประมาณ 70
เซนติเมตร ความยาวประมาณ 185 เซนติเมตร ใช้สาหรับห่มหรือคลุมไหล่กันความหนาวเย็นทั้ง
บุรุษและสตรี หรือใช้เป็ นผ้าแถบคาดอก ผ้าสไบห่มเฉวียงบ่าสาหรับสตรี
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3. ผ้าคาดเอว เป็ นผ้าผืนแคบยาว มีความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร ความยาว
ประมาณ 185 เซนติเมตร ใช้เป็ นผ้าเกีย้ วหรือสมรดสาหรับคาดหรือเคียนเอวบุรุษในโอกาสพิเศษ
4. ผ้าเช็ดปาก มีลกั ษณะสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ขนาดตัง้ แต่ 40 เซนติเมตร ไปจนกระทั่ง 65
เซนติเมตร ใช้สาหรับเช็ดปากเพื่อซับนา้ หมาก หรือเหน็บไว้ตรงสะเอวเพื่อความสวบงาม รวมทัง้ ใช้
ห่อของต่าง ๆที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั เช่น เชี่ยนหมาก
5. เชิงผ้านุ่งหรือสังเวียนยก เป็ นผ้าที่ ทอเฉพาะส่วนเชิงผ้าหรือสังเวียนผ้า ส่วนใหญ่
ใช้สาหรับนามาเย็บต่อเข้ากับผ้านุ่งเชิงผ้านุ่งโจงกระเบน มีลกั ษณะเหมือนกับองค์ประกอบส่วนเชิง
ผ้าที่เรียกว่า“สังเวียน” มีความกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เมตรเศษ
6. ผ้า ส าหรับ ตั ด เสื ้อ และตั ด เย็ บ เป็ น สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้อ่ื น ๆ เช่ น หมวก หมอน
ถลกบาตรย่ า มพระภิ ก ษุ ถุ ง ล่ ว ม ผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร ์ ภู ษ าโยง เป็ นต้ น มี ทั้ ง ผ้า ยกที่ ผ ลิ ต ขึ ้น ใน
ราชอาณาจักร และผ้า ยกที่ ส่ ัง ทอเป็ น พับ ไม่ มี ช าย สั่ง น าเข้าจากต่ างประเทศ มี ช่ื อ เรีย กตาม
แหล่งที่มา เช่น ตาด เข้มขาบ อัตลัต และเยียรบับ จากอินเดีย
7. ผ้าปูลาด มีทั้งชนิดที่นาผ้ายกชนิดสั่งทอเป็ นพับจาพวก ตาด เข้มขาบ อัตลัต
และเยียรบับ จากอินเดีย รวมทัง้ แพรจีน มาตัดเย็บให้ได้ขนาดตามต้องการและชนิดที่ส่งั ทอเป็ น
ผื นขนาดใกล้เคียงกับผ้านุ่ง แต่มัก ใช้รูป แบบการจัดวางองค์ป ระกอบลวดลาย โดยวางกรอบ
สี่เหลี่ยมล้อมรอบผืนผ้าในทานองเดียวกับพรม
รู ปแบบของผ้ายก
สามารถแบ่งกลุม่ ตามลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า ดังนี ้

ภาพประกอบ 4 รูปแบบผ้ายก
ที่มา : หนังสือผ้ายก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2560
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1. แบบมี กรอบมี เชิง ผ้ายกกลุ่ม นีพ้ บหลายขนาด แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย
โดยส่วนใหญ่ ถ้าเป็ นผ้านุ่งมีขนาดความกว้างประมาณ 90 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร ขนาดความ
ยาวประมาณ 3 เมตร ส่วนใหญ่ ออกแบบบรรจุลวดลายลงบนผืนผ้าในแนวนอน แบ่งส่วนสาคัญ
เป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
1. ท้องผ้า คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของผืนผ้า นับเป็ นส่วนที่โดดเด่นที่สุดและมีเนือ้ ที่
มากที่สดุ บนผืนผ้า

ภาพประกอบ 5 ท้องผ้า
ที่มา : หนังสือผ้ายก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2560
2. สังเวียนหรือขอบผ้า มีลกั ษณะเป็ นแถบยาว อยู่ติดกับขอบผ้าด้านบนและด้านล่าง
วิ่งตลอดผืนจากชายผ้าด้านหนึ่งจรดสุดชายผ้าอีกด้านหนึ่ง สังเวียนผ้ากลุ่มนีป้ ระกอบด้วยแถบ
หลายแถบประกอบกันเป็ นชุด แถบที่มีขนาดใหญ่ตรงกลาง เรียกว่า “แม่ลาย” การผูกลายในส่วน
นีใ้ ช้ลายไม่ต่ากว่าสองลายสลับต่อเนื่องกันตลอดทัง้ แถบ ตรงปลายสุดของแถบบริเวณชายผ้าทัง้
สองด้านผูกเป็ นลายทรงกรวยหันปลายแหลมออกด้านนอกชายผ้า ทัง้ ด้านบนและด้านล่างของแม่
ลาย มีแถบขนาดเล็กวิ่งขนาบไปตลอดแนว บรรจุลายในทานองเดียวกับแม่ลายแต่เนื่องจากมี
ขนาดเล็กและแคบกว่า จึงจาเป็ นต้องตัดทอนรายละเอียดลง เรียนส่วนนีว้ ่า “ลูกขนาบ”
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ภาพประกอบ 6 สังเวียน
ที่มา : หนังสือผ้ายก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2560
3. ชุดลายกรวยเชิง คือชุดลายที่ตั้งฉากกับลายชุดสังเวียน โดยมีเนือ้ ที่อยู่ระหว่าง
ลายชุด

ภาพประกอบ 7 กรวยเชิง
ที่มา : หนังสือผ้ายก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2560
4. ช่ อแทงท้อง เป็ นลายทรงพุ่ม คล้ายดอกบัวหางยาวหลายขนาด เรียงล าดับกับ
ล้อมรอบท้องผ้าทัง้ สี่ดา้ น
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ภาพประกอบ 8 ช่อแทงท้อง
ที่มา : หนังสือผ้ายก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2560
5.5 วัตถุดิบการทอผ้ายก
วัตถุดิบที่จาเป็ นในการทอผ้ายก มีดงั นี ้
1. เส้นไหม คือเส้นไหมที่มาจากธรรมชาติ เป็ นเส้นไหมดิบจากการปลูกหม่อนเลีย้ ง
ไหมที่ส่วนใหญ่ผลิตจากภาคอีสาน ส่วนภาคใต้นนั้ ภูมิอากาศไม่เหมาะสมกับการปลูกหม่อนเลีย้ ง
ไหม
2. เส้นไหมเงินหรือเส้นไหมทอง ใช้สาหรับเป็ นเส้นพุ่งพิเศษ เพื่อให้เกิดลวดลายยก
บนผืนผ้าที่มีความงดงามกว่าการใช้เส้นไหมปกติ เส้นไหมเงินหรือเส้นไหมทองเกิดจากการนาเส้น
เงินหรือเส้นทอง มาดึงให้เป็ นเส้นเล็กและบาง นาไปปั่ นหรือพันรวมกับเส้นด้าย โดยให้เส้นด้าย
เป็ นแกน(ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, 2560)
5.6 กระบวนการทอผ้ายก
1. การเตรียมเส้นไหม จะประกอบไปด้วยการเตรียมเส้นไหมยืน และการเตรียม
เส้นไหมพุ่ง ซึ่งธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ได้กล่าวถึงวิธีการเตรียมเส้นไหม ดังนี ้
1.1 การเตรี ย มเส้ น ไหมยื น คื อ เส้น ไหมที่ น อนไปตามทางยาวของผ้า ซึ่ ง มี
กระบวนการเตรียม ดังนี ้
- การลงแป้งด้วยการใช้นา้ ข้าว โดยนาเส้ นไหมดิบที่ผ่านการฟอกและการย้อมสี
เรียบร้อยแล้วไปชุบในนา้ ข้าวที่เตรียมไว้ บิดออก กระตุกเส้นไหมไม่ให้พันกัน แล้วจึงนาไปตาก
แดด เมื่อแห้งดีนาเส้นไหมมาหวีดว้ ยหวี เพื่อให้เส้นไหมสะอาด การลงแป้งนัน้ จะทาให้เส้นไหม
แข็งไม่เป็ นขุยเมื่อนาไปทอ
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- การกรอเส้นไหมเข้าหลอด ทาได้โดยการนาเส้นไหมที่ลงแป้งเรียบร้อยแล้วสวมที่
ระวิง นาเส้นไหมที่หมุนจากระวิงไปพันหลอดค้น ซึ่งสวมติดกับแกนหลอดของไน เมื่อหมุนวงล้อ
ไน แกนหลอดจะหมุนดึงเส้นไหมจากระวิงเข้าหลอดค้น กรอไหมจนครบจานวนหลอดที่ตอ้ งการ
ใช้ในการค้นไหม
- การค้นไหมหรือสาวไหม โดยใช้รางค้นและหลักค้น โดยนาหลอดค้นที่กรอไหมแล้ว
ใส่ในแกนของรางค้น โดยจะใส่ไหมในรางค้นประมาณ 30-40 หลอด แล้วนารางค้นไปผูกไว้ในที่
สูง เช่น ตงหรือรอดของบ้าน นาหลักค้นมาวางไว้ใต้รางค้น แยกหลักค้นหรือลูกคราด 2 แถวออก
จากกัน ระยะห่างขึน้ อยู่กบั ว่าจะนาเส้นไหมไปใช้ทอผ้ากี่ผืน จากนัน้ รวบเส้นไหมทัง้ 30 เส้น จาก
หลอดในรางค้นมาไขว้เป็ นรู ปเลข 8 สวมลูกคราดที่ 1 และ 2 ของหลักค้นที่ 1 แล้วดึงไหมทัง้ หมด
พันอ้อมลูกคราดที่ 1 ของหลักค้นที่ 2 แล้วดึงกลับมาพันอ้อมลูกคราดที่ 3 ของหลักค้นที่ 1 จากนัน้
ดึงเส้นไหมทั้งหมดพันอ้อ มลูกคราดอื่น ๆ กลับไปกลับมาระหว่างหลักค้น 2 แถว (หลักค้นแต่ละ
แถวมีลกู คราด 11 หลัก) จนกระทั่งถึงลูกคราดที่ 10 และ 11 ของหลักค้นที่ 2 จะต้องเก็บไหมขัดกัน
แล้วพันกลับไปกลับมาจากลูกคราดที่ 11 ถึงลูกคราดที่ 1 จนกว่าจะได้ความยาวที่ตอ้ งการ แล้ว
จึงปลดไหมม้วนเข้ากับไม้นัดหวี เพื่อที่จะนาไปสอดฟั นหวี การเก็บเส้นไหมให้ขดั กัน มีผลทาให้
เส้นไหมยืนถูกแบ่งเป็ น 2 ชุด จะผลัดกันขึน้ ลงตอนทอผ้า
- การสอดฟั นหวี หรือ ฟั นฟื ม คือ การสอดเส้นไหมยืนด้านที่เก็บขัดกัน เข้าไปในช่อง
ฟั นหวี ช่องละ 2 เส้น เมื่อนาไหมเข้าไปในช่องฟั นหวีแล้วจะนาไปหวีเพื่อม้วนเข้ากระดานม้วนหูก
1.2 การเตรียมเส้นไหมพุ่ง หรือ เส้นไหมพุ่งพิเศษ คือเส้นไหมที่ทอดขวางไปตาม
แนวยาวของหูก มีหน้าที่พ่งุ ขัดกับเส้นไหมยืน การเตรียมเส้นไหมพุ่ง หรือเส้นไหมพุ่งพิเศษ คือ
หลังจากฟอกและย้อมสี เส้นไหมแล้ว นามากรอเข้าหลอดพุ่ งหรือลูกเรียด โดยใช้ไนและระวิง
เช่นเดียวกับเส้นไหมยืน แล้วบรรจุหลอดพุ่งลงในกระสวย
2. การก่อตะกอและการเก็บดอก
1. การก่อตะกอ หรือก่อเขา คือการร้อยคล้องเส้นไหมยืน 2 ชุด ด้วยด้ายทัง้ ด้านบน
และล่างของเส้นไหมทุกเส้น เพื่อให้ตะกอหรือเขา ยกเส้นไหมขึน้ ลงสลับกันตอนทอผ้า การก่อ
ตะกอต้องทาทีละซีก คือ ก่อจากด้านบนของทุกตะกอก่อน แล้วจึงพลิกเส้นไหมยืนกลับมาก่อส่วน
ด้านล่าง จนครบตะกอที่ใช้ทอผ้า ตะกอที่ก่อเสร็จแล้ว เรียกว่า หนึ่งตับ วิธีการก่อตะกอเนือ้ หรือ
ก่อเขาเนือ้ ทาในหูกถัดไปจากฟั นหวี โดยใช้ไม้นดั ใหญ่สอดไปในระหว่างเส้นไหมยืนที่ขดั กัน แล้ว
ตัง้ ไม้นัดขึน้ (ขันนัด) ทาให้เส้นไหมยืนแยกเป็ น 2 ชุด ใช้ดา้ ยสอดเข้าไปจากด้านซ้ายไปด้านขวา
โดยนาไม้ลูกเขา 2 อัน วางบนไม้ตะกอเนือ้ แล้วดึงด้ายผ่านเส้นไหมยืน อ้อมตะกอเนือ้ ขึน้ ไปพัน
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กับไม้ลูกเขาอันบน ทาให้เกิดเป็ นห่วงคล้องเส้นไหมยืน 1 เส้น ทาแบบเดียวกันต่อเนื่องจนหมด
เส้นไหมชุดที่ 1 จึงปลดไม้ตะกอเนือ้ และถอดไม้นดั ออก แล้วเริ่มก่อตะกอที่ 2 ซีกบนต่อไป โดยใช้
ไม้นัดใหญ่ สอดเข้าไประหว่างเส้นไหมยืนที่ขัดกัน แล้วขันนัดดึงเส้นไหมยืนชุดที่ 2 ขึน้ มา สอด
ด้ายเข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนทัง้ 2 ชุด แล้วก่อตะกอซีกบนแบบเดียวกันจนหมดเส้น
ไหมยืนชุดที่ 2 เมื่อเสร็จแล้วจึงพลิกเส้นไหมยืนกลับขึน้ เพื่อก่อตะกอซีกล่างอีก 2 ตะกอ
2. การเก็บดอกลายผ้า ใช้ขนเม่นนับแบ่งเส้นไหมยืนออกเป็ นกลุ่ม ๆ โดยการแยก
เป็ นเส้นยกและเส้นข่มตามลวดลายที่ตอ้ งการ การเก็บดอกจะเก็บเพียงครึ่งดอก โดยเก็บจาก
กลางลายไปยังริมของลาย เมื่อต้องการจะทอให้เต็มดอกหรือเต็มลาย ก็ยกตะกอชุดเดิมกลับจาก
ตะกอสุด ท้ายไปยัง ตะกอแรก การก่ อตะกอลายหรือก่ อ เขาลาย ท าโดยใช้ด้ายผูก เส้น ไหมที่
แบ่งกลุ่มไว้จนครบทุกตะกอ ใช้ไม้นดั สอดเส้นไหมยืนที่เป็ นเส้นยกและเส้นข่ม ขันนัดดึงเส้นยกขึน้
มา ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นไหม 2 กลุ่ม สอดด้ายเข้าไปในช่องว่างจากด้านขวาไปซ้าย นา
ไม้ลกู เขา 2 อัน ตัง้ บนไม้ก่อตะกอดอก แล้วเริ่มใช้ดา้ ยร้อยคล้องเส้นยกทีละเส้นจนหมดลาย ก็จะ
ได้ตะกอซีกบนของตะกอลายตะกอที่ 1 จากนั้นก็ก่อตะกอซีกบนของตะกอลายอื่น ๆ ถัดไปจน
หมด แล้วจึงพลิกเส้นไหมขึน้ เพื่อก่อตะกอลายในส่วนของเส้นข่มทีละเส้นเช่นเดียวกับเส้นยก
3. การทอ
การทอเนือ้ ผ้า
1. สับตะกอเนือ้ ผ้า โดยใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่ 1 เพื่อรัง้ ตะกอขัดที่ 1 ลง ซึ่งจะ
ดึงเส้นไหมยืนกลุ่ม ที่ 1 ลงมาด้วย ตะกอที่ 2 ก็จะยกเส้นไหมยืนกลุ่ม ที่ 2 ขึน้ เกิดเป็ นช่ องว่าง
ระหว่างเส้นไหมยืนทัง้ 2 กลุม่
2. พุ่งกระสวยเส้นไหมพุ่ง เข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้น ไหมทั้ง 2 กลุ่ม จากขวาไป
ซ้าย ทาให้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไปสานขัดกับเส้นไหมยืน และใช้มือซ้ายรับกระสวย
3. กระทบฟั นหวี เพื่ออัดเส้นไหมพุ่งให้ชิดแน่น โดยกระทบ 1-2 ครัง้
4. สับตะกอโดยใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่ 2 ตะกอขัดที่ 2 จะรัง้ เส้นไหมยืนกลุ่มที่ 2
ลง และตะกอขัด ที่ 1 จะดึง เส้นไหมกลุ่ม ที่ 1 ขึน้ เปิ ด เป็ นช่ องว่างระหว่างเส้น ไหมทั้ง 2 กลุ่ม
เหมือนเดิม แต่ตาแหน่งของเส้นไหมยืนจะสลับกัน
5. พุ่งกระสวย เข้าไปในช่องจากซ้ายไปขวา ใช้มือขวารับกระสวย เส้นไหมพุ่งก็จะ
สอดเข้ามาสานขัดกับเส้นไหมยืน จากนัน้ จึงกระทบฟั นหวีอีกครัง้
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การทอยกดอก หรือทอลาย
การทอแบบเพิ่ ม เส้น ไหมพุ่ ง พิ เศษติ ด ต่ อ กัน ตลอดหน้า กว้างของผ้า (ยกเขา) มี
กรรมวิธีแบบเดียวกับผ้าขิด
1. ยกไม้ลกู เขาดึงตะกอลายที่ 1 ซีกบนขึน้ และใช้เท้าเกี่ยวไม้ลกู เขารัง้ ตะกอลายที่ 1
ซีกล่างลง ทาให้เส้นไหมยืนที่เป็ นเส้นยกและเส้นข่ม ซึ่งร้อยด้ายห่วงของตะกอลายที่ 1 ไว้แยก
ออกเป็ นช่อง
2. สอดไม้นัดเข้าไปในช่องว่าง ปล่อยมือและเท้า ขันนัด ดึงเส้นไหมยืนที่เป็ นเส้น
ยกขึน้ ปล่อยไม้นดั ค้างไว้ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนที่เป็ นเส้นยกและเส้นข่ม
3. พุ่งกระสวยเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปในช่องว่าง แล้วพลิกไม้นัดนอนลง ทาให้เส้นไหม
ยืนถูกดึงกลับมาตาแหน่งเดิม
4. ทาลายขัดผ้า 1 เส้น โดยใช้วิธีแบบการทอเนือ้ ผ้าตะกอลายที่ 2 และตะกอลาย
ถัดไป ก็ใช้วิธีเช่นเดียวกับตะกอลายที่ 1 เมื่อทอครบทุกตะกอก็จะได้ลายครึง่ ลาย ถ้าจะทอให้เต็ม
ลายก็ใช้ตะกอลายเดิม ทวนกลับจากตะกอสุดท้ายจนถึงตะกอที่ 1 (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, 2560)
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
1. ณปภัช ชัยมงคล (2558) ได้ศึกษาการบริหารจัดการความรูก้ ิจกรรมทางการศึกษา
ศิลปะของพิพิธภัณฑ์บา้ นจิม ทอมป์ สัน
โดยศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการความรูก้ ิจกรรมทางการศึกษาศิลปะพิพิธภัณฑ์
บ้านจิม ทอมป์ สัน ในส่วนของ Art center ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 -2558 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือ กลุ่มผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิการในพิพิธภัณฑ์บา้ นจิมทอมป์ สัน ผูเ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้าร่วม
กิ จ กรรมและผู้เชี่ ย วชาญ อาจารย์ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ ง กั บ ศิ ล ปะ
ศิล ปศึกษาการจัดการความรู ส้ ังคมวิทยาทั้งหมดจานวน 8 คน เครื่องมื อในการวิจัยได้แก่การ
สัม ภาษณ์ การวิจัยครัง้ นี ้ ได้กาหนดเครื่องมื อในการวิจัยคือการ สัม ภาษณ์แบบเจาะจง มี การ
ทดสอบเครื่องมือวิจยั เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยสร้างแบบสัมภาษณ์ และนาไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้ หาร่ว มกับผูเ้ ชี่ยวชาญการจัดความรูก้ ิจกรรมการศึกษา
ศิลปะ เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการความรู ข้ องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์บ้านจิ ม ทอมป์ สัน มี
ขัน้ ตอนและ กระบวนการเช่นเดียวทฤษฎีการบริหารจัดการความรู(้ KM) ทรูบานและคณะ(พรธิดา
วิ เชียรปั ญ ญา . 2547 : 52) โดยมี กระบวนการการจัดการความรู ต้ ามล าดับ 6 ขั้นตอนดังนีก้ าร
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สร้างความรูก้ ารจัดและ เก็บความรูก้ ารเลือกและกรองความรูก้ ารกระจายความรูก้ ารใช้ความรูก้ าร
ติดตามและตรวจสอบ ความรู โ้ ดยพบว่ากิจกรรมทางศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์บา้ นจิม ทอมป์
สันที่ดาเนินมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา สามารถอนุรกั ษ์พฒ
ั นาคุณภาพมนุษย์พฒ
ั นาต่อยอด
การเรียนรูไ้ ด้อย่างตรง ตามเป้าหมายขององค์กรการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมให้ประชาชน
ทั่วไปได้เรียนรู โ้ ดยไม่ จ ากัด ช่ วงอายุการให้ความรู อ้ ย่างหลากหลายในการดาเนิ นกิ จ กรรมทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการเปิ ดมิ ติการเรียนรู ร้ ู ปแบบใหม่ ท่ีพัฒ นาให้เกิดการเรียนรู อ้ ันเป็ น
ประโยชน์สงู สุด และเป็ นแหล่งการเรียนรูท้ ่มี ีคณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ
2. เพี ยงเพ็ ญ อ่อนแก้ว (2546) ศึกษา การถ่ายทอดความรู ก้ ารทอผ้าพื ้นเมื องใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิจัย พบว่าผูท้ อผ้าเกือบทัง้ หมดเป็ น เพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 36.90 ปี ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักทอผ้าและ
ทานาในสัดส่วนที่เท่ากัน รายได้เฉลี่ย 3,791.67 บาทต่อเดือน ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินครึ่งหนึ่ง
เป็ นเพศชายอายุโดยเฉลี่ย 43.61 ปี เกือบทัง้ หมด สมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
บทบาทและส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการประสานงาน จากการศึกษา การถ่ายทอดความรูก้ ารทอ
ผ้าพืน้ เมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีการถ่ายทอดความรูก้ ารทอผ้าแบบ นอกระบบเป็ น
ส่วนใหญ่โดยมีวิทยากรเข้ามาให้ความรูใ้ นหมู่บา้ นซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลในครอบครัว ที่
ทอผ้าส่วนใหญ่เป็ นแม่ และพบว่าการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการทอผ้านัน้ ผูเ้ รียนได้เริ่มเรียนรูเ้ มื่ออายุโดย
เฉลี่ย 28.6 ปี และเหตุผลที่เรียนทอผ้าส่วนใหญ่ระบุว่ามีความชอบ ใจรัก เห็นคนอื่นทาจึงอยากทา
บ้างและต้องการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผูท้ อผ้าทุกคนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างทอผ้าพืน้ รองลงมา
เป็ นผ้าเก็บนัดหรือผ้ายกดอก สาหรับลวดลายผ้าพืน้ เมืองที่ทอ ส่วนใหญ่สามารถทอผ้าลายดอก
พิกุล ลายลูกแก้ว ลวดลายที่ผูท้ อส่วนใหญ่ หัดทอเป็ นลายแรก คือลายลูกแก้ว ซึ่งผูท้ อระบุว่าเป็ น
ลายที่ง่ายที่สดุ ส่วนลายที่ยากที่สดุ คือลายดอกพิกุล ปัญหาที่สาคัญในการถ่ายทอดความรูก้ ารทอ
ผ้าพืน้ เมือง พบว่า ขาดแหล่งจาหน่าย
ความคิดเห็นของผูท้ อผ้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรูก้ ารทอผ้า
พืน้ เมืองในจังหวัด นครศรีธรรมราช พบว่า ผูท้ อผ้าทุกคนเห็นด้วยว่า การถ่ายทอดความรูก้ ารทอผ้า
พืน้ เมืองจะประสบความสาเร็จ และได้ผลดีขึน้ อยู่กบั ตัวผูเ้ รียน การทอผ้าเพื่อให้เกิดความชานาญ
จาเป็ นที่จะต้องฝึ กหัดเป็ นประจา และผูท้ ่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการอนุรกั ษ์การทอผ้า
พืน้ เมืองให้คงอยู่สืบไป เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่เห็ นด้วย เช่นเดียวกับผูท้ อผ้าใน 2 ประเด็นแรก
แต่มีสดั ส่วนที่ต่ากว่าผูท้ อผ้า ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผูท้ อผ้า และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรูก้ ารทอผ้าพืน้ เมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
3. เนตรนภาลัย แซ่หลี (2557) การศึกษาและพัฒนากระบวนการทอผ้าลายยกดอก
เพื่อการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์เครื่องแต่งกาย กรณีศึกษา: ผ้าลายยกดอกกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค
ตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการออกแบบ ลายผ้ า ยกดอกในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชให้มีความร่วมสมัย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาครัง้ นีต้ งั้ อยู่ บน
ความเชื่อที่ว่า การทาความเข้าใจกับบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยในมิติท่ี เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอยกดอกของกลุ่ม ทอผ้าบ้านตรอกแค ตาบลขอนหาด อาเภอ ชะอวด ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช น่าจะเป็ นแนวทางในการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึน้ ผลจากการศึกษา
สามารถสรุปประเด็นที่พบได้ ดังนี ้ การศึกษาบริบทร่วมสมัยที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบลวดลาย
ผ้าทอยกดอกของกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด ทาให้เข้าใจสถานการณ์
การทอผ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปั จจุบนั ประเด็นปั ญหาที่แท้จริงใน ปั จจุบัน และแนวคิด
การออกแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย การออกแบบตามขัน้ ตอนของกระบวนการออกแบบทาให้การ
ทางานเป็ นระบบสามารถกาหนดแนวทางการออกแบบได้ตรงจุดประสงค์เป็ นผล ให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความพึงพอใจในผลงานการออกแบบ แต่ก็ยงั มีปัญหาที่ ตอ้ งปรับปรุงแก้ไข ใน เรื่องการทอผ้าที่
ไม่ค่อยตรงตามแบบที่ออกแบบไว้ โดยการปรับทัศนคติในเรื่องแนวคิดการออกแบบ ให้ตรงกัน
ระหว่างนักออกแบบกับช่างทอผ้า เพื่อให้ช่างทอผ้าเข้าใจวัตถุประสงค์การออกแบบมาก ยิ่งขึน้
โดยนักออกแบบควรจะมีเวลาทางานร่วมกับช่างทอผ้าในขัน้ ตอนการสร้างต้นแบบอย่าง ใกล้ชิด
4. นพเวช บุญมี (2559)การจัดการความรู ภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตพืน้ ที่ช่มุ นา้ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยสรุ ปได้ว่า ความรู ภ้ ูมิปัญญาที่ชาวชุมชนในพืน้ ที่ช่มุ นา้ ดอนหอยหลอด
ใช้ในการดารงชีวิตอยู่กับระบบนิเวศธรรมชาติในพืน้ ที่มาตัง้ แต่ครัง้ อดีต เป็ นความรูท้ ่ีเกิดจากการ
สังเกต เรียนรู ้ และเข้าใจระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ หล่อหลอมเป็ นวิถีอาชีพต่าง ๆ เช่น
ประมงพื ้นบ้าน เก็บหอยในดอน เพาะเลี ย้ งสัตว์นา้ นาเกลือ สวนมะพร้าว เป็ นต้น จากการจัด
กระบวนการจัดการความรูร้ ่วมกับชุมชน และถอดบทเรียนจากกระบวนการวิจยั เสนอว่า แนวทาง
ที่จะสืบสานความรู ภ้ ูมิปัญ ญาท้องถิ่นเหล่านีไ้ ว้ไม่ให้สูญหาย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีคุณค่า จาเป็ นต้องมีการจัดการความรู ้ โดยการค้นหาและ
รวบรวมความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทาเป็ นตาราความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น ในรู ปของเอกสาร สื่อ
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อิเลคทรอนิคส์ และสื่อออนไลน์ ตลอดจนสร้างพิพิธภัณ ฑ์หรือศูนย์เรียนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ช่มุ นา้ ดอนหอยหลอดเพื่อถ่ายทอดความรูส้ ่เู ยาวชนในพืน้ ที่ และ เชื่อมโยงความรูภ้ ูมิปัญญา
ท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็ น เส้นทางท่องเที่ยวทางภูมิปัญญา รวมถึงกาหนดปฏิทินท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับฤดูกาล และระบบระเบียบของธรรมชาติ
5. (วรารัตน์ วัฒนชโนบล และ คณะ, 2558)การจัดการความรูก้ ารทอผ้าพืน้ บ้านของ
กลุม่ อาชีพบ้านสุขเกษม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจยั สรุปได้ว่า ลักษณะของการถ่ายทอดความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นของการทอ
ผ้าพืน้ บ้าน กลุ่มอาชีพบ้านสุขเกษม มี 2 ลักษณะ คือ 1. การถ่ายทอดความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่น
ดัง้ เดิมในอดีต เช่น การบอกเล่า การฝึ กปฏิบตั ิจากการสังเกต และการปฏิบตั ิจากการฝึ กฝนของ
บรรพบุรุษ 2. การถ่ายทอดความรู ภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการพัฒนาแล้วในปั จจุบนั ได้แก่ การ
ปฏิบตั ิและฝึ กฝนของกลุม่ แม่บา้ น และการไปเป็ นวิทยากรรับเชิญในการสาธิตวิธีการผลิต
สรุปกระบวนการจัดการความรูภ้ มู ิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าพืน้ บ้าน มี 5 ขัน้ ตอน
ที่สาคัญ ดังนี ้ 1. การกาหนดความรู ้ 2. การแสวงหาและยึดกุมความรู ภ้ ายใน 3. การแลกเปลี่ยน
ความรูอ้ ย่างไม่เป็ นทางการ 4. การจัดเก็บความรู ้ 5. การถ่ายทอดความรู ้
งานวิจัยต่างประเทศ
1. Abd. Rahman Ahmad และ Irid (2008) งานวิจัย เรื่อง Managing knowledge
management through strategic management perspectives นวัตกรรมและการจัดการความรู ้
ในโลกาภิ วัตน์ทางธุ รกิจ : ทฤษฎี และการปฏิบัติก ารจัด การการจัดการความรู ผ้ ่านการบริห าร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารจัดการองค์ความรูค้ วรได้รบั การดาเนินการ
และนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างรอบคอบ วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถแปล
วิสัยทัศน์เชิ งกลยุทธ์และพันธกิจสู่การปฏิบัติได้ ควรใช้ความระมัดระวังในการพิ จารณาความ
ต้องการขององค์กรและปั จจัยที่อาจมีผลต่อกระบวนการ KM องค์กรควรพิจารณาและประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเมื่อเลือกกลยุทธ์ KM เนื่องจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันต้อง
ใช้กลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันในการจัดการกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เมื่อองค์กรต้องการใช้ KM
สาเร็จ จาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์เป็ นระยะ ๆ และองค์กรจาเป็ นต้องเลือกกระบวนการที่เหมาะสม
ที่จะดาเนินการอย่างรอบคอบ
2. Jelenic (2011) งานวิจยั เรื่อง The importance of knowledge management in
organizations-with emphasis on the balanced scorecard learning and growth
perspective ความสาคัญ ของการจัดการความรู ใ้ นองค์กรที่มีจิตสานึกด้านการเรียนรู แ้ ละการมี
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ส่วนร่วมในการเจริญ เติบโต สรุ ป ได้ว่า บริษัทสมัยใหม่ ค วรตระหนักถึงกระบวนการทางธุ รกิจ
ทัง้ หมดเป็ นกระบวนการความรู ้ ความรู น้ ีถ้ ือเป็ นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ของ บริษัท แหล่งที่มา
ของความได้เปรียบด้านธุรกิจและความสาเร็จทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ความจาเป็ นในการถ่าย
โอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในทุกโครงสร้างระดับ บริษัท สามารถทาได้ดว้ ยกลยุทธ์และ
ความรู ค้ วามเข้าใจในการใช้และประเมิ นความรู ้ มี เป้าหมายเพื่ อพัฒ นาความรู ท้ ั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรและการแสดงผลโดยรวมขององค์กร คือสามารถทาได้ดว้ ยการใช้ ดัชนีชีว้ ัด ที่
สมดุลเป็ นแนวคิดในการวัดสมรรถนะที่กว้างขึน้ ซึ่งเน้นการดาเนินงานที่ไม่ใช่การเงินและประสาน
กิจกรรมทางธุรกิจด้วยวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
และคน ความจริงก็คือมุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละการเติบโตหมายถึงคุณภาพของทรัพยากรบุคคล
ใน บริษัทสิ่งที่จาเป็ นสาหรับความสาเร็จของบริษัท
3. Byounggu Choi และ Lee (2002) งานวิ จั ย เรื่ อ ง Knowledge management
strategy and its link to knowledge creation process ยุทธศาสตร์การจัด การความรู แ้ ละการ
เชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างองค์ความรู ้ สรุปวัตถุประสงค์หลักของบทความนีค้ ือเพื่อศึกษาว่ากล
ยุท ธ์การจัด การความรู แ้ ตกต่ างกัน อย่ างไรในการสร้างความรู ้ ผลการทดสอบเชิ ง ประจักษ์ใน
แบบจาลองโค้งหักเห เพื่อสร้างความสัม พันธ์กับกระบวนการสร้าง แบบจาลองนีอ้ นุม านได้ว่า
บริษัทควรปรับกลยุทธ์ความรูข้ องตนเองควบคู่ไปกับโหมดการสร้างความรู ้ ประการแรกเน้นว่าการ
จัดตาแหน่งแบบไดนามิกของกลยุทธ์ขอบรูส้ ามารถนาไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรที่ดีขึน้ ประการ
ที่สองข้อเสนอแนะสาหรับการจัดตาแหน่งมีสี่โหมดการสร้างความรู ้ ผลเชิงประจักษ์ของเราเป็ น
รากฐานทางทฤษฎีว่าทาไม บริษัทต่าง ๆ ควรปรับกลยุทธ์ความรูข้ องตนพร้อมกับโหมดการสร้าง
ประการที่สามพบว่ากลยุทธ์ความรูค้ วรแตกต่างกันไปตามแผนกต่าง ๆ สุดท้ายการศึกษาของเรา
ใช้มุมมองเชิงกระบวนการ แม้ว่าการจัดการความรู จ้ ะขึน้ อยู่กับกระบวนการมากกว่าวัตถุ แต่มี
การศึกษาเชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อยจากมุมมองเชิงกระบวนการ
4.Tan Nya ling, Lim Ying San, และ Hock (2009) งานวิจยั เรื่อง Trust: Facilitator
of Knowledge-sharing Culture ผู้สนับสนุนด้านการแบ่งปั นความรู ว้ ั ฒ นธรรม: ผู้มี ส่วนร่วมใน
การแบ่งปันความรูว้ ฒ
ั นธรรม
วัฒนธรรมการแบ่งปั นความรูม้ ีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับองค์กรเพื่อให้ม่นั ใจได้
ว่าพวกเขาสามารถสร้างและรักษาความรูห้ ลักไว้ได้ไม่เพียง แต่ความรูใ้ หม่ ๆ เป็ นส่วนสาคัญของ
องค์กรเท่านั้น ในมุมมองของเรื่องนีค้ วรจะนาวัฒ นธรรมของการแบ่งปั นความรู ไ้ ปใช้กับ บริษัท
เหล่านีเ้ นื่องจากบทบาทของความรู ไ้ ด้กลายเป็ นปั จจัยสาคัญในการอยู่รอดของหลาย ๆ องค์กร
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ปั ญ หาความไว้วางใจมักถูกอ้างถึง ว่าเป็ นความท้าทายที่ ส าคัญ ที่สุดอย่างหนึ่ งส าหรับองค์ก ร
เนื่องจากไม่ง่ายที่จะสร้างและยา้ วัฒนธรรมองค์กรที่ มีส่วนร่วมในการแบ่งปั นความรู ้ ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็ นสาหรับองค์กรโดยเฉพาะผูจ้ ดั การในการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั นความรูท้ ่ีสามารถ
ส่งเสริมการสร้างการทางานร่วมกันและการแบ่งปัน
5. Meric S. Gertler แล ะ A. (2004) งาน วิ จั ย เรื่ อ ง Local social knowledge
management: Community actors, institutions and multilevel governance in regional
foresight exercises
สิ่งสาคัญ สาหรับผูก้ าหนดนโยบายในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นคือการสร้าง
เงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตของรูปแบบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากขึน้ ในบริบทของ
ระบบนวัตกรรมเชิงพลวัตหรือภูมิภาคที่พาดพิงถึง การสารวจความคาดหวังในอนาคตของภูมิภาค
อาจเป็ นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของตน ภูมิภาคที่ประสบ
ความสาเร็จจะต้องมีสว่ นร่วมในการฝึ กการมองการณ์ไกลในภูมิภาคเพื่อระบุและปลูกฝังทรัพย์สิน
ดาเนินการกระบวนการทางานร่วมกันในการวางแผนและดาเนินการเปลี่ยนแปลงและกระตุน้ ให้
เกิดความคิดในระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมการเติบโตชุมชนและภูมิภาคต่าง ๆเช่น บริษัท จาเป็ นต้อง
คิดค้นและปรับ ตัวเพื่ อให้ส ามารถแข่งขันได้ ผลที่ตามมาภูมิ ภ าคที่ป ระสบความส าเร็จ จะต้อง
สามารถมี ส่วนร่วมในการฝึ กการมองการณ์ไกลในระดับภูมิ ภ าคเพื่ อระบุและปลูกฝั งทรัพ ย์สิน
ดาเนินการตามกระบวนการร่วมมือในการวางแผนและดาเนินการเปลี่ยนแปลงและกระตุน้ ให้เกิด
ความคิดในระดับภูมิภาคที่สง่ เสริมการเติบโต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่อง การจัดการความรูก้ ารทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่
ทหารที่ เป็ น ผู้ดูแ ลศูน ย์ศิ ล ปาชี พ และการสัม ภาษณ์ช่ างทอผ้า น ามาท าการวิเคราะห์ ตาม
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณ ภาพ โดยวิเคราะห์เนือ้ หา คือ นาเนือ้ หามาจาแนกออกเป็ น
หมวดหมู่ เพื่อให้ได้เนือ้ หาครบถ้วนตามที่ระบุในความมุ่งหมายและขอบเขตการวิจยั แล้วนาเสนอ
ในรูปแบบการบรรยาย พร้อมรายละเอียดและรูปภาพประกอบ
1.กลุม่ ตัวอย่าง
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ช่างทอผ้า ผูถ้ ่ายทอดการทอผ้า และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการจัดการความรู ข้ องกลุ่มทอผ้า
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง หมู่ 5 ตาบลแม่เจ้าอยู่หวั อาเภอเชียรใหญ่จงั หวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์ในการเลือ ก
กลุม่ ตัวอย่างจากจุดประสงค์ของการวิจยั ทัง้ 2 ข้อ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรูข้ องกลุ่มทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอาศัยข้อมูลจากผูท้ ่ี ควบคุมการดาเนินงาน และผูท้ ่ีปฏิบตั ิงานโดยตรง
ตัง้ แต่เริ่มแรกหรือมีประสบการณ์ทางานโดยตรงไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในกระบวนการจัดการความรู ด้ า้ นกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ และด้านกระบวนการผลิตเป็ น
อย่างดี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการ ซึ่งในที่นีห้ มายถึง ช่างทอผ้า ซึ่งมีประชากรจานวนหนึ่ง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้
ที่ได้รบั การเรียนการสอนของโครงการรุน่ แรก
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กลุม่ ตัวอย่าง จานวนทัง้ หมด 12 คน ดังนี ้
1. ช่ างทอผ้ายกเมื องนคร จานวน 7 คน โดยคัดเลือกเป็ นกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้แก่
1.1 ช่างทอผ้ายกเมืองนครรุน่ แรก จานวน 5 คน
1.2 ช่างทอผ้ายกเมืองนครรุน่ สอง จานวน 2 คน
2. ผูถ้ ่ายทอดการทอผ้ายกเมืองนคร จานวน 2 คน
2.1 ครู ผู้ส อนการทอผ้า ยกเมื อ งนครประจ าศูน ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า นเนิ น ธั ม มั ง
จานวน 1 คน
2.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผ้ายก จานวน 1 คน
3. ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการความรู ้
3.1 หัวหน้าชุดประสานงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จากกองพันทหาร
ช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง จานวน 1 คน
3.2 ผูด้ แู ลศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จานวน 1 คน
3.3 ผู้ แ ทนจากมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ จานวน 1 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลสาหรับการวิจยั มาจาก 2 ส่วน ดังนี ้
2.1 ข้อมูลเอกสาร
ผู้วิ จั ย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า รวบรวมข้อ มู ล จากหนั ง สื อ เอกสาร บทความ วารสาร
วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเอกสารเฉพาะจากแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น
2.2 ข้อมูลภาคสนาม
2.2.1 การสัมภาษณ์
การวิจยั ในครัง้ นีม้ ีความต้องการที่จะศึกษากระบวนการจัดการความรูข้ องศูนย์ศิลปา
ชีพบ้านเนินธัม มัง และศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทอผ้ายกเมืองนคร การเก็บข้อมูลใช้การ
สัมภาษณ์เป็ นหลัก โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้
วิธีการเตรียมประเด็นที่ตอ้ งการจะศึกษาและสนใจ เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด
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2.2.2 การสอบถาม
ประกอบไปด้วยแบบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามมีเวลาตอบด้วนตนเอง มีอิสระ ไม่รีบร้อนมีเวลาให้คิดวิเคราะห์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะ
ตอบ
2.2.3 การสังเกต
ใช้การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม โดยสังเกตสภาพแวดล้อม ความเป็ นอยู่ของสถานที่
ทางาน สังเกตวิธีก ารถ่ายทอดความรู ้ สังเกตการมีส่วนร่วมในการจัดการความรูข้ องกลุ่มทอผ้า
การจัดกิจกรรมให้ความรูท้ งั้ ในและนอกพืน้ ที่
2.2.4 การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก บันทึกเทปเสียง การถ่ายภาพประกอบ และบันทึก
วิดีโอ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมื อ ในการวิ จัย ประกอบด้ว ย แบบสัม ภาษณ์ แ ละแบบสอบถาม ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้
สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะจงกั บ บุ ค คลทั้ ง 3 กลุ่ ม เป็ นการสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข้อ มู ล ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยข้อคาถามจะประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมาย การวางแผนการ
ทางาน การประสานงานและกระบวนการทางานร่วมกัน ซึ่งจะแบ่งคาถามเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะ
ของการถ่ายทอดความรู(้ สอน) และระยะของการผลิต
ในส่ว นของแบบสอบถามนั้น จะสอบถามกลุ่ม ของผู้ท่ี ได้รับ การเรีย นการสอนของ
โครงการรุ่นแรก โดยข้อคาถามจะประกอบด้วย ความพึง พอใจในด้านการถ่ายทอดความรู(้ สอน)
ด้านการเรียนรู ้ ด้านทักษะความรู ้ และด้านเจตคติ
1. แบบสัมภาษณ์ ใช้สาหรับสัมภาษณ์ช่างทอผ้ายกเมืองนคร ผูถ้ ่ายทอดการทอผ้ายก
เมืองนคร ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการความรู ้ จานวน 54 ข้อ
2. แบบสอบถาม ใช้ส าหรับสอบถามผู้ท่ี ได้รบั การเรียนการสอนของโครงการรุ่นแรก
จานวน 15 ข้อ
การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจยั ครัง้ ได้ ได้ผ่านการทดสอบ
เครื่องมื อการวิจัยเพื่อหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยทางผู้วิจัยได้นาแบบสัม ภาษณ์และ
แบบสอบถามไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อมทัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและด้านศิลปะการทอ
ผ้า ร่วมกันตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
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1. อาจารย์ ดร. อธิ พั ช ร์ วิ จิ ต สถิ ต รัต น์ อาจารย์ป ระจ าคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ดร. ศุภมาส เจียมรังสรรค์ อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมขุ จักรวรรดิ
3. ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ บุญ เต็ม อาจารย์ป ระจาสาขาวิช าจิ ต รกรรมไทย
คณะศิลปะประจาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง“การจัดการความรูก้ ลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช” เป็ น การวิ จัย พรรณนา (Descriptive Research) เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Data) จากการเก็บข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกภาพและบันทึกเสียง แล้ว
นามาวิเคราะห์ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดระเบียบ โดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนตามจุดประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. กระบวนการจัด การความรู ้ข องกลุ่ม ทอผ้ายก จะประกอบไปด้วยข้อ มูลภาพการ
ทางานภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ข้อมูลเสียงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การจด
บันทึกการพูดคุยทั่วไป และข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ ประวัติความเป็ นมาของ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ประวัติความเป็ นมา ความสาคัญการใช้งานของผ้ายก และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
2. ความพึงพอใจของผูท้ ่ีได้รบั การถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ
จะประกอบไปด้วยข้อมูลการตอบแบบสอบถาม และการจดบันทึกความคิดเห็นที่มี ต่อการจัด
โครงการการเรียนการสอน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. กระบวนการจัดการความรู ้ จะแยกเป็ น 2 ประเด็น คือ กระบวนการจัดการความรูใ้ น
ระยะแรก และกระบวนการจัดการความรูใ้ นระยะสอง
วิเคราะห์บทสัม ภาษณ์จ ากกลุ่ม ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบบท
สัม ภาษณ์ของแต่ละกลุ่ม ว่ามี การตอบและแสดงความคิดเห็น ที่สอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร
เพื่ อ ที่ จ ะวิ เ คราะห์ว่ า ทุ ก ฝ่ ายนั้น มี ก ารร่ ว มมื อ กั น ด าเนิ น งานอย่ า งไร และมี ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการทางานเหมือนกันหรือสอดคล้องกันอย่างไร นามาวิเคราะห์ประมวลร่วมกับหลักการ
หรือทฤษฎีการจัดการความรูท้ ่ไี ด้ศกึ ษา และสรุปกระบวนการจัดการความรู ้
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2. ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ของแบบสอบถามความพึ ง พอใจนั้ น น าผลการตอบ
แบบสอบถามของทัง้ 5 คน มาวิเคราะห์แต่ละท่านมีความคิดเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
ใช้วิธีทางสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินรูปแบบ คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2538)
เมื่อ

̅ = ∑X
X
N
̅
X หมายถึง ค่าเฉลี่ย
∑ X หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ
N
หมายถึง จานวนข้อมูล

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ,
2538)
S.D. = √
เมื่อ

N(∑ X2 )−(∑ X)2
N(N−1)

S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
∑ X หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ
∑ X 2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
N
หมายถึง จานวนข้อมูล

3. การนาเสนอ
โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ป แบบการเรียบเรียงแบบพรรณนา พร้อมทั้งตาราง
เปรียบเทียบและรูปภาพประกอบ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อให้ได้กระบวนการจัดการความรู ข้ องกลุ่ม ทอผ้ายก
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง และความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดความรูท้ ่ีมีต่อการจัดการ
สอนของโครงการ โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามหัวข้อหลักดังนี ้
1. กระบวนการจัดการความรู้
ผ้ายกเมืองนคร เป็ นผ้าที่มีช่ือเสียงในราชสานักว่าเป็ นผ้าชัน้ ดี ซึ่งบริบทการใช้งานผ้าใน
สมัยก่อน ใช้สาหรับการกาหนดตาแหน่งและชนชัน้ ในสังคม ทัง้ แบบแผนในการแต่งกายและการ
ใช้ชนิ ดของผ้าก็ แตกต่ างกันออกไปตามฐานันดรศักดิ์ ยศ และตาแหน่ ง ผ้ายกเมื องนครนั้น มี
เทคนิคการทอเฉพาะด้วยการเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษทาให้เกิดลวดลายนูนบนผืนผ้า หากใช้เส้นไหมทอ
เรียกผ้ายกไหม หากใช้เส้นเงินหรือเส้นทองในการทอ เรียกว่า ผ้ายกเงินและผ้ายกทอง ผ้ายก
เมื องนครได้สูญ หายไป เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 4-5 มี การปฏิรูปการแต่งกายตามแบบอย่าง
อารยประเทศ จึงทาให้บทบาทของผ้ายกเมืองนครที่เคยใช้แต่งกายลดลง
เมื่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้ก่อตัง้ ขึน้ มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านฝึ กอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ ไม่ว่าจะเป็ นการปั กผ้า การสานกระจูด และการทอผ้า ชาวบ้านได้มีการหัดทอผ้าฝ้าย ทอ
ผ้า ฝ้ า ยยกดอกจนช านาญ และได้น้ อ มน าพระราชเสาวนี ย์ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ที่ให้มีการฟื ้ นฟู ผ้ายกเมืองนคร ซึ่งเป็ นผ้ายก
แบบราชส านั ก ของนครศรี ธ รรมราชในอดี ต ที่ ไ ด้สูญ หายไปแต่ ยั ง คงมี ต้น แบบให้เห็ น อยู่ ใ น
พิพิธภัณฑ์และในพระบรมมหาราชวัง ให้กลับมาเป็ นส่วนหนึ่งของพัสตราภรณ์สาหรับการแสดง
โขน ด้วยทรงเห็นถึงความสาคัญ ของผ้ายกเมืองนคร และทรงอยากให้ผา้ ยกเมืองนครยังคงอยู่
และได้รบั การสืบสานเป็ นงานหัตถกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยศูนย์
ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง โดยมีการร่วมกันจัดการความรูจ้ นประสบความสาเร็จทั้งในแง่ของการ
พัฒนาคน เป็ นการสร้างอาชีพพัฒนาความสามารถและสร้างรายได้ อีกทัง้ ยังประสบความสาเร็จ
ในด้านการฟื ้ นฟู อนุรกั ษ์และพัฒนาผ้ายกเมืองนครขึน้ อีกครัง้
โดยแบ่ งกระบวนการจัดการความรู ข้ องกลุ่ม ทอผ้ายก ศูนย์ศิ ลปาชี พ บ้านเนิน ธัม มัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ น 2 ด้าน คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ (สอน) และกระบวนการ
ผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (สอน)
1.การบ่งชีค้ วามรู้

ภาพประกอบ 9 อาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาชิกผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง คณะกรรมการกลุ่มทอผ้า ชุด
ประสานงานจากกองทัพ ภาคที่ 4 กองพัน ทหารช่ า งที่ 402 ค่ ายอภัย บริรัก ษ์ จัง หวัด พั ท ลุง
ตัวแทนครู จากสถาบันสิรกิ ิติ์ และตัวแทนชุมชน และผูน้ าท้องถิ่น ได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันบ่งชี ้
ความรู ้ โดยหัวหน้าชุดประสานงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้มีการเล่าถึงพระราชดาริ
ของพระองค์ท่าน ทางสมาชิกผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับศูนย์ศิลปาชีพบ้า นเนินธัมมัง
จึงได้ทราบถึงพระเสาวนียข์ องพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พัน ปี ห ลวง ท าให้เกิ ด ความสนใจ และความเต็ ม ใจที่ จ ะน้อ มน าพระราชด าริในการที่ จ ะ
ดาเนินการอนุรกั ษ์ผา้ ยกเมืองนคร ด้วยเห็นถึงความสาคัญของผ้ายกเมืองนคร ที่เปรียบเสมือ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคนอยากสืบสานให้ผา้ ยกเมืองนครนัน้ ไม่สญ
ู หายและ
คงอยู่ต่ อ ไป โดยมี ก ารก าหนดความรู ท้ ่ี จ ะน ามาใช้ในการอนุ รัก ษ์ และพัฒ นาผ้ายกเมื อ งนคร
รวมถึงการวางแผนในการถ่ายทอดความรู ้ ดังนัน้ จากการประชุมเพื่อดาเนินการพัฒ นาความรู ้
เรื่องผ้ายกเมืองนคร สมาชิกได้มีความเห็นตรงกันว่าควรนาพระราชดาริมาใช้เป็ นแนวทางในการ
ฟื ้ นฟูพฒ
ั นาผ้าทอ และการถ่ายทอดความรูส้ ่ปู ระชาชนและเยาวชนให้เห็นถึงความสาคัญของผ้า
ยกเมืองนคร โดยเป้าหมายในการที่จะฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครนัน้ คือการ อนุรกั ษ์ และการสร้างครูรุ่น
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แรก บนพืน้ ฐานขององค์ความรูเ้ ดิม ต้องหัดให้คนมีความชานาญ ต้องสร้างคนให้เป็ นครู รุ่นแรก
ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรูจ้ ากหลายด้านไม่ว่าจะเป็ นหลักฐานทางวัตถุ เอกสาร หนังสือ ต้องมีการ
เรียนรูแ้ ละถอดองค์ความรูเ้ ดิมออกมาโดยผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครู และถ่ายทอดความรูไ้ ปสู่ช่างทอ ใน
การบ่งชีค้ วามรู น้ ั้น สมาชิกมีความเห็นตรงกันว่าความรู ท้ ่ีควรจะนามาพัฒ นาและถ่ายทอดนั้น
ได้แก่ 1. ความรูด้ า้ นประวัติความเป็ นมา ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของผ้ายกเมืองนคร 2.
ความรูด้ า้ นกระบวนการทอผ้า 3. ความรูเ้ รื่องวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผ้า
2. การแสวงหาความรู้
จากการร่วมกันกาหนดความรู ท้ งั้ 3 ประเด็น ข้างต้น สมาชิกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัด การความรู ก้ ารทอผ้ายกเมื อ งนคร ของศูน ย์ศิ ล ปาชี พ บ้านเนิ น ธั ม มัง ได้แ บ่ ง งานให้แ ก่
ตัวแทนครู จากสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งก็คือ อาจารย์แหลมทอง สีภูไปแสวงหาความรู เ้ รื่องความรูด้ า้ น
ประวัติความเป็ นมา ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของผ้ายกเมืองนคร รวมถึงการแสวงหา
ความรูด้ า้ นกระบวนการทอผ้า
อาจารย์แหลมทอง สีภู เป็ นอาจารย์ประจาอยู่ท่ีโรงฝึ กศิลปาชีพหรือสถาบันสิริกิติ์
ซึ่งการที่จะอนุรกั ษ์ผา้ ยกเมืองนครนัน้ ต้องทาการศึกษาด้านประวัติ ความเป็ นมา ความสาคัญและ
การใช้ประโยชน์ของผ้ายกเมืองนคร และต้องศึกษาผืนผ้ายกเมืองนคร ซึ่งต้องศึกษาตัวผืนผ้า เพื่อ
นาองค์ความรูไ้ ปถ่ายทอดให้กับช่างทอ โดยผืนผ้ายกเมืองนคร เป็ นหลักฐานที่เป็ นองค์ความรู ท้ ่ี
สาคัญ โดยพบหลักฐานผืนผ้ายกโบราณ ในพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาตินครศรีธรรมราช อาจารย์
แหลมทอง สีภู จึงได้ประสานงานให้ทางสถาบันสิริกิติ์ทาเรื่องขออนุญาตที่จะไปถอดลาย เก็บ
ลายผ้าโบราณจากผืนผ้าจริง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ซึ่งผืนผ้านั้นมีความ
ชารุดมากแล้ว พร้อมทัง้ หาข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนจากพิพิธภัณฑ์ผ้ าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะมีขอ้ มูลผ้าในพระบรมมหาราชวัง ข้อมูลความรู จ้ ากวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากอาจารย์แ หลมทอง สี ภู จะเป็ น ผู้ค้น คว้า หาข้อ มู ล แล้ว ทาง กองราช
เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง
ได้มีการเชิญอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ที่บา้ นท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอาจารย์วีรธรรม
เป็ นผูด้ แู ลเครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน และเป็ นผูก้ ่อตัง้ กลุ่มผ้ายกทอง “จันทร์โสมา” ที่จงั หวัด
สุริน ทร์ นอกจากจะเป็ น ผู้ ท่ี มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นผ้า ยกทองแล้ว ยัง เป็ น ผู้ท่ี มี ค วามรู ค้ วาม
เชี่ยวชาญในงานศิลปหัตถกรรมหลายแขนง โดยเฉพาะในเรื่องผ้าทอทุกรัชสมัย และยังเป็ นผู้
สะสมผ้าโบราณที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ให้เป็ นผู้ให้ข้อมูล
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เกี่ยวกับผ้ายกเมืองนคร เนื่องจากท่านจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องที่มาที่ไป ของ
ผ้าต่าง ๆ เพราะท่านก็จะมีผา้ ที่ท่านเก็บรักษาไว้จานวนหนึ่ง เป็ นผ้ายกราชสานัก ซึ่งมีผา้ อยู่ชิน้ นึง
ซึ่งท่านเก็บเอาไว้เป็ นผ้ายกในสมัย รัชกาลที่ 4 และให้ท่านเป็ นผูช้ ่วยดูแลเรื่องลวดลายของผ้ายก
เมื องนครที่ถอดลายมาจากพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาจารย์
แหลมทอง สีภู
ส่วนการแสวงหาความรู เ้ รื่องวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผ้า นั้นมอบหมายให้กองพัน
ทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็ นชุดประสานงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้ าน
เนินธัมมัง ประสานงานไปยังกองศิลปาชีพ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการเบิกวัสดุ และ
อุปกรณ์ในการทอผ้า โดยทาหนังสือแจ้งถึงจุดประสงค์ในความจาเป็ นในการที่จะนาวัสดุ อุปกรณ์
ที่เหมาะสมมาใช้ในการทอผ้ายกเมืองนคร เพื่อการฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ผา้ ยกเมืองนคร
ในภาคส่วนของสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังนั้นจะหาข้อมูลความรู ใ้ น
ด้านวัตถุดิบหรือทรัพยากรในท้องถิ่นที่สามารถนามาใช้ในการทอผ้าได้
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ
เมื่อได้ไปแสวงหาความรูม้ าแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียจึงได้นาความรูท้ ่ีได้ศึกษามารวบรวม จัดประเภทของข้อมูลและร่วมกันสรุปผลว่าข้อมูลความรู ้
ของแต่ละด้านนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง โดยความรู ใ้ นส่วนที่ 1. ความรู ด้ า้ นประวัติความ
เป็ นมา ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของผ้ายกเมืองนคร นัน้ มีทงั้ ในส่วนของข้อมูลเอกสาร
สาคัญที่จะบ่งบอกประวัติความเป็ นมาหรือประวัติการใช้งานของผ้ายกเมืองนครตัง้ แต่อดีต โดย
ได้ขอ้ มูลมาจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลจากคาบอกเล่าเรื่อง
การใช้งานใช้ประโยชน์ของผ้ายกเมืองนครจากอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย และผูเ้ ชี่ยวชาญ
เรื่องผ้า ข้อมูลของผ้ายกเมืองนครในมิติบทบาทของการใช้งานในราชสานัก จากพิพิธภัณฑ์ผา้ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทัง้ หลักฐานที่เป็ นตัวผืนผ้ายกโบราณ ที่พบใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ นครศรี ธ รรมราช และผื น ผ้ า ยกเมื อ งนคร ที่ มี ก ารเก็ บ ไว้ใ น
พระบรมมหาราชวัง
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ภาพประกอบ 10 ผืนผ้ายกเมืองนคร ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
2. ความรูด้ า้ นกระบวนการทอผ้า เมื่อได้พบหลักฐาน ซึ่งคือผืนผ้ายกโบราณ ทาให้
ได้ศึกษาถึงองค์ความรูท้ งั้ รูปแบบของตัวผืนผ้า รูปแบบของกระบวนการทอ ลักษณะของลวดลาย
การบรรจุลวดลาย การใช้สี 3. ความรูเ้ รื่องวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผ้า หลังจากที่ได้ขอ้ มูลในด้าน
รูปแบบการทอ จากการศึกษาผืนผ้ายกโบราณ ทาให้ทราบว่าในการที่จะทอผ้ายกเมืองนครนั้น
ต้องใช้เส้นไหมในการทอ โดยเส้นไหมนั้นก็ต้องเป็ นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ จึงได้มี การหา
วัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อนามาใช้ยอ้ มเส้นไหม รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ท่ีทางกองศิลปาชีพได้
ส่งมา ประกอบไปด้วยกี่ทอผ้า และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการทอผ้ายก อุปกรณ์ในการเตรียมเส้น
ไหม
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (ด้านการถ่ายทอดความรู้)
เมื่ อ ได้รวบรวมข้อ มูล องค์ค วามรู จ้ ัด เป็ น ประเภทแล้ว จะมี ก ารตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อ หรือ ความถูก ต้อ งโดยการน าข้อ มูล ทั้ง 3 ด้า น ทั้ง ความรู ด้ ้านประวัติ ค วามเป็ น มา
ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของผ้ายกเมือ งนคร ความรูด้ า้ นกระบวนการทอผ้า และความรู ้
เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผ้า ที่ได้รวบรวมมาพิ จารณาร่วมกัน เพื่อศึกษาถึงความสัม พันธ์
เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้องและมีหลักฐานมีเหตุผลรองรับ
จากการที่ อ าจารย์ แ หลมทอง สี ภู ได้ ไ ปถอดลายผ้ า ยกเมื อ งนคร ที่ อ ยู่ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และได้มีการประมวลรูปแบบของผืนผ้า รูปแบบลาย
ลัก ษณะของลวดลาย ซึ่ง รู ป แบบของผ้ายกเมื อ งนครที่ ใช้กัน ในราชส านัก นั้น มี ค วามตายตัว
อาจารย์แหลมทอง สีภู กล่าวว่า “กระบวนการของลายผ้ายกราชสานัก ค่อนข้างจะมีกรอบบังคับ
อยู่ คือ จะต้องมีเชิงเป็ นกรวยเชิง 3 ชัน้ ไม่ว่าจะเป็ นลายอะไรก็ตอ้ งมีกรวยเชิงอยู่เชิงผ้า 3 ชัน้ ส่วน
ที่อยู่แถบข้างทัง้ 2 ข้างตามแนวความยาวของผ้า เรียกว่า ลายสังเวียน กระเถิบขึน้ มาจากลายเชิง
ผ้า ก็จะเป็ น ลายแทงท้องผ้า เล็ก ๆ แล้วเข้าสูใ่ จกลางผ้า ตรงกลางเรียก ลายท้องผ้ า ส่วนมากลาย
เชิงผ้าก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ส่วนลายท้องผ้าจะมีหลายลายที่นามาทอ ทุกผืนที่เราแกะได้ เรา
ก็รวบรวมกระบวนลายต่าง ๆ ครบทุกอย่าง ทัง้ กรวยเชิง สังเวียน ท้องผ้า” เมื่อได้ขอ้ มูลของผ้ายก
เมืองนครมาแล้ว อาจารย์แหลมทอง สีภู ก็ได้มีการปรึกษากับอาจารย์วี รธรรม ตระกูลเงินไทย
เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับผ้ายกและรูปแบบของผ้ายก เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ หลังจากนัน้
ลวดลายและข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งผ่านสถาบันสิริกิติ์ ไปยังกองราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อให้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวงทรงทอดพระเนตร โดย
พระองค์จะทรงพระราชทานคาแนะนาว่าลวดลายไหนที่เหมาะสมในการที่จะนาไปถ่ายทอดให้กบั
ช่างทอผ้า โดยจะคานึงถึงความเหมาะสมในการเรียนครัง้ แรกของช่างทอ ต้องไม่ง่ายหรือยาก
จนเกินไป แล้วทางอาจารย์แหลมทอง สีภู จะนามาปรับปรุงให้เหมาะสมในการนาไปถ่ายทอด
ความรูแ้ ก่ช่างทอที่ศนู ย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังต่อไป
5. การเข้าถึงความรู้ (ด้านการถ่ายทอดความรู้)
มีการประชุม ของศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง และสมาชิกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการศูนย์ศิลปาชี พ บ้านเนินธัม มัง คณะกรรมการกลุ่ ม ทอผ้า ชุด
ประสานงานจากกองทัพ ภาคที่ 4 กองพัน ทหารช่ า งที่ 402 ค่ ายอภัย บริรัก ษ์ จัง หวัด พั ท ลุง
ตัวแทนครู จากสถาบันสิริกิติ์ และตัวแทนชุมชน ผูน้ าท้องถิ่น และกองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็ จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชิ นีน าถ พระบรมราชชนนี พันปี ห ลวงที่ได้ลงพื ้น ที่ในการ
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ประชุมครัง้ นีด้ ว้ ย เพื่อดาเนินการเรื่องการฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครด้วยการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อสร้าง
ช่างทอที่เป็ นครูรุ่นแรกขึน้ มา โดยมีการประชุมทัง้ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังรวมถึงศูนย์ศิลปา
ชีพบ้านตรอกแค ซึ่งในอดีตที่มีการก่อตัง้ ศูนย์ศิลปาชี พบ้านเนินธัมมังมีการเรียนการทอผ้าฝ้าย
ร่วมกัน แต่ภายหลังมีการแยกตัวออกไปเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานเนื่องจากพืน้ ที่มีความ
ห่างไกลกัน โดยอาศัยการประสานงานและการดูแลของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งมอบหมายให้กอง
พลพัฒนาที่ 4 จัดกาลังพลจากกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง เป็ นหน่วย
รับผิดชอบกากับดูแล การประชุมนัน้ เป็ นไปเพื่อการอธิบายถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการ
ที่ตอ้ งฟื ้ นฟูผา้ ยกนครขึน้ มาอีกครัง้ และได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่มีความสามารถและความ
ชานาญเพื่อการเรียนรูเ้ รื่องการทอผ้ายกเมืองนคร โดยมีผสู้ มัครจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
5 คน ประกอบด้วย นางกฤษกร ม้าแก้ว นางจาปี กลางบน นางอารี ล้านเพ็รช นางจุไร คงทอง
นางผณิต คงแก้ว และศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค 5 คน รวมเป็ นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นแรก 10 คน
โดยมีอาจารย์แหลมทอง สีภู เป็ นอาจารย์ประจาอยู่ ท่ีศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง และมีอาจารย์วีร
ธรรม ตระกูลเงินไทยร่วมด้วย

ภาพประกอบ 11 อาจารย์แหลมทอง สีภู
ที่มา: (วลัญช์ สุภากร, 2561)
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ภาพประกอบ 12 อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย
ที่มา: (ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ)
การเข้าถึงความรูใ้ นเรื่องผ้ายกเมืองนครนัน้ อาศัยการเรียนรูจ้ ากบุคคลไปสูบ่ คุ คลและ
สื่อในการเรียนรู ้ ซึ่งการเรียนรู จ้ ากบุคคลนั้นเกิดจากการถ่ายทอดความรูจ้ ากอาจารย์ โดยเป็ น
หน้าที่รบั ผิดชอบของอาจารย์แหลมทอง สีภู เนื่องจากเหตุผลที่อาจารย์เป็ นผูถ้ อดลายจากผ้ายก
เมืองนครโบราณ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จึงเป็ นผูท้ ่ีมีความเข้าใจเรื่องผ้ายก
ทั้งในด้านประวัติความเป็ นมา และกระบวนการทอ อีกทั้งอาจารย์แหลมทอง สีภูนั้นมีความรู ้
ความสามารถในการทอผ้าจากการที่ ได้มาเรียน ฝึ กเรื่องผ้าต่าง ๆ อยู่ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เรียนเป็ นระยะเวลา 3 ปี กว่า จึงได้ออกตามเสด็จ ไปช่วยสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ช่วยพระองค์ท่านสอนเรื่องผ้าต่าง ๆ ลาย
ผ้าต่าง ๆ แม้กระทั่งเรื่องการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม และประจาเป็ นอาจารย์อยู่ท่สี ถาบันสิรกิ ิติ์
การถ่ายทอดความรูน้ นั้ เริ่มต้นจากการเล่าเรื่อง โดยอาจารย์แหลมทอง สีภู จะเล่า
ถึงประวัติความเป็ นมาของผ้ายกเมื องนคร การใช้งานในอดีต ว่า “ผ้ายกเมื องนครเกิดมาได้
อย่างไร ก็เพราะว่าช่างสมัยก่อนที่จะทอผ้า ที่มีฝีมือดี ที่จะส่งไปใช้ในวังหลวง ก็จะเป็ นโซนที่อยู่
ทางภาคใต้ เพราะทางภาคใต้จะมีความชานาญเรื่องทอผ้า มาตัง้ แต่มีขา้ ศึกแล้วมีการกวาดต้อน
พวกที่มีฝีมือดีจากเมืองที่เป็ นแขก ทางแขกของอิสลามมาอยู่ทางนครศรีธรรมราช ช่างฝี มือก็จะมา
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จากเขาเหล่านี ้ เพราะมีความชานาญในเรื่องทอผ้ายก แต่ลายเราไม่ได้เอาทางของแขกมา เขียนขึน้
เป็ นลายไทยของเรา เขียนเป็ นลายพุ่มข้าวบิณฑ์บา้ ง ลายดอกซีกดอกซ้อน ลายราชวัตร เป็ นลายที่
ราชสานักใช้อยู่ ก็ได้ลายพวกนีส้ ่งมา ทางเมืองนครศรีธรรมราชทอส่งมา ทางราชสานัก ในวังสมั ย
นัน้ ก็เป็ นสมัยอยุธยา ก็ใช้มาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ ก็มีหลักฐานจากในวัง แล้วก็มีการทอสืบทอด
มาหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งรัตนโกสินทร์เราก็ยังใช้ผา้ พวกนีอ้ ยู่เป็ นเครื่องราชบรรณาการ
ให้กับบรรดาขุนนางเวลาเข้าเฝ้า ขั้นยศของพระองค์เจ้าต่าง ๆ ก็ใช้ผา้ นี ้ เป็ นผ้าทรงผู ก จนมาถึง
รัชกาลที่ 5 ก็มีการปรับเปลี่ยนการแต่งกายเวลาเข้าเฝ้า ให้เข้ากับยุคของสากลในสมัยนัน้ ก็มีการ
เปลี่ยนจากนุ่งโจงกระเบน ก็มานุ่งเป็ นจีบหน้านาง จนมาดัดแปลงเป็ นชุดไทยดุสิต ชุดไทยบรม
พิมาน ซึ่งมีการตัดเย็บแทนที่จะนุ่งเป็ นผืนยาว อันนีค้ ือการใช้ผา้ ในสมัยโบราณ” การเล่าเรื่องนัน้
จะช่วยให้ช่างทอมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการทางานที่ตรงกัน เห็นถึงความสาคัญในการ
ฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ผา้ ยกเมืองนคร ทาให้เกิดความภูมิใจที่จะได้ปฏิบตั ิงานในส่วนนี ้
หลังจากนั้นมีการให้ช่างทอไปชมผืนผ้ายกเมื องนคร ที่พิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช เพื่อให้เห็นถึงความงดงามของผ้า และฟั งบรรยายจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และ
อาจารย์แหลมทองเพื่ อการเข้าถึงความรู อ้ ีกด้วย อีกทั้งยังมี โอกาสที่ทางกองราชเลขานุการใน
พระองค์มีการทาหนังสือเพื่อขออนุญาตยืมผืนผ้าจากในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
มาให้ช่างทอชมอย่างใกล้ชิด ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง การศึกษาจากผืนผ้านั้นเป็ นไปแต่
เพียงการมองและการบรรยายจากอาจารย์แหลมทองเท่านั้น เนื่องจากผ้านั้นมีความชารุ ดและ
หลุดลุ่ยมาก มีการไปศึกษาการทอผ้าจากแหล่งอื่นที่เขาประสบความสาเร็จแล้ว เช่น ไปเยี่ยมชม
และเรียนรูท้ ่ีบา้ นจันทร์โสมา จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็ นแหล่งที่มีการทอผ้ายกแบบราชสานัก และมีการ
ย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานนัน้ ได้รบั มาจากกองศิลปาชีพ โดยผ่านทางกอง
พันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก โดยมีการเรียนการ
สอนในทุกกระบวนการขัน้ ตอนที่เกี่ยวกับการทอผ้ายกเมืองนคร ทัง้ การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ปลูก
คราม เลีย้ งคราม การฟอกไหม ย้อมไหม แกะขีต้ ีเกลียว เดินเส้นไหม การดูกราฟผ้า แกะลาย
กราฟ คัดลาย เก็บลาย การทอ
เริ่มต้นการเรียนด้วยการมีการสอนให้ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม และมีการทดลองปลูก
คราม โดยมีอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็ นผูส้ อน ซึ่งการปลูกครามนั้นจะเริ่มหว่านเมล็ด
ในช่วงฤดูฝน เมื่อมีอายุสกั 4 เดือน จะเริ่มแก่ ออกดอก ออกฝัก ก็เก็บครามทัง้ ใบทัง้ ต้น แช่นา้ 12 วัน และเติมปูนกินหมาก ตักและกวนขึน้ ลงจนขึน้ ฟอง แล้วทิง้ ไว้ 1 คืน หลังจากนั้นครามจะ
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ตกตะกอน เทนา้ ออก จะได้เนือ้ คราม แล้วนาครามมาเลีย้ งต่อ โดยต้องก่อหม้อครามใสนา้ ด่าง
การเลีย้ งครามนัน้ เป็ นสิ่งที่ยากมาก ต้องมีอากาศและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และให้อาหารอย่าง
เพียงพอ ไม่อย่างนั้นครามก็จะตาย นางสุชาดา ม้าแก้ว เล่าว่า “ครามก็เคยปลูกเคยเลีย้ ง แต่
ครามเลีย้ งไม่ได้ผล เพราะอากาศร้อน ครามตายหมด ไม่ให้สี”

ภาพประกอบ 13 ต้นหม่อนที่ทดลองปลูก
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
นางศรีสจั จา ปุณญาณุภพ ได้เล่าว่าอาจารย์แหลมทอง สีภู เป็ นผูส้ อน การแกะขีต้ ี
เกลียว คัดเส้นไหม การเดินเส้นไหม การม้วนไหม การดูกราฟผ้า การคัดลาย แกะลาย และการ
ทอ ส่วนการฟอกไหม ย้อมไหม อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็ นผูส้ อน มีรายละเอียด ดังนี ้
1.แกะขีต้ ีเกลียวและคัดเลือกเส้นไหม การแกะขีค้ ือ การแกะปุ่ มปมที่อยู่บนเส้นไหม
และต้องตีเกลี ยวเพื่ อเลื อกเส้นไหมที่ไม่ ใหญ่ หรือเล็กเกิน ไป เมื่ อได้ตามจานวนที่ต้องการแล้ว
นามาทาไจ คือการทาเส้นไหมให้เป็ นริว้ เส้นไหม 1 ไจ จะมีประมาณ 4-5 ริว้ คั่นไว้ เพื่อเวลาที่นา
ไหมไปฟอกย้อมในกระทะ เส้นไหมจะได้ไม่ตีกนั ไม่พนั กัน
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ภาพประกอบ 14 การแกะขีต้ ีเกลียวไหมดิบ
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563

ภาพประกอบ 15 การทาเส้นไหมให้เป็ นไจ
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
2.การฟอก คือการทาความสะอาดเส้นไหมให้สะอาด ล้างคราบ ล้างกาวไหมที่เป็ น
เมือกๆ เช่น ไหมดิบจะมีสีเหลืองๆ ต้องล้างทาความสะอาดให้เป็ นสีขาว วัตถุดิบที่ใช้ในการฟอก
นั้นมาจากธรรมชาติ โดยจะใช้หง้าวกล้วย (หัวกล้วย) ที่ตอ้ งไปขุดขึน้ มาจากใต้ดิน มาหั่นเป็ น
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แว่นๆ นาไปตากแดดให้แห้ง แล้วนาไปเผาเป็ นขีเ้ ถ้า นาขีเ้ ถ้าละลายนา้ กรองด้วยผ้าขาวบางให้ใส
จะได้นา้ ด่าง โดยขีเ้ ถ้า 1 กิโลกรัม จะได้นา้ ด่าง 2-3 กิโลกรัม วิธีการฟอกคือ ต้มนา้ ด่างผสมกับนา้
ธรรมดา โดยนา้ ด่าง 1 ลิตร ผสมกับนา้ ธรรมดา 3-5 ลิตร ฟอกเสร็จนาไปใส่ในนา้ เย็น ใช้มือลอง
จับเส้นไหมดู หากยังลื่นอยู่ แสดงว่าไม่สะอาด ต้องนาลงไปฟอกใหม่ จนกว่าจะรู ส้ ึกว่าเส้นไหม
สากๆ เสร็จแล้วนาไปตากให้หมาดๆ ไม่ตอ้ งแห้ง

ภาพประกอบ 16 การฟอกไหม
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
3.การย้อมสี ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติท่อี ยู่ในหมู่บา้ น เช่น สีเหลือง จากกิ่งต้นพูด สี
ชมพูอ่อนอมส้ม จากกาบมะพร้าว สีม่วง จากเม็ดมะขาม สีดา จากใบคุระ สีนา้ ตาล จากราช
พฤกษ์ สีแดง จากนา้ สนิม เป็ นต้น อย่างกิ่งต้นพูดจะให้สีเหลือง นามาสับๆ แล้วต้ม 2-3 ชั่วโมง
และกรองด้วยผ้าขาว ไม่ให้มีเศษไม้ลงไป เมื่อกรองจนนา้ สะอาดแล้วก็ตงั้ ไฟ เอาไหมใส่ห่วงลงไป
ย้อม พยายามกลับไหมตลอด ต้องคนต้องสาวเส้นไหมตลอดทุก ๆ 5 นาที เพื่อให้เส้นไหมดูดนา้ สี
ได้เสมอกันทั้งหมด และเพื่อไม่ให้เส้นไหมไปกองอยู่กน้ กระทะ และเกิดการไหม้ได้ ต่อมาเมื่อ
เห็นว่าสีเสมอกันดีแล้ว ก็นาขึน้ มาผึ่งลม และกระตุกให้เส้นไม่ตีกนั เมื่อเส้นไหมร่วงดีแล้ว นามา
แขวนให้โดนแดดราไร (แดดไม่จดั ) และมีลมโกรกเบาๆ จนแห้งสนิท ใช้เวลา 2-3 วัน และนาไหม
นั้นไปแกะขีต้ ีเกลียวอีกรอบหลังจากฟอกย้อมเสร็จ ไหมเส้นไหนที่ไม่แข็งแรงก็จะขาดหรือหลุด
หรือถ้าไม่สะอาดก็จะเกิดปุ่ มปมซึ่งต้องแกะให้เยอะที่สุด ซึ่งจะใช้เวลาตี เกลียวไหมใส่กระบอก
ประมาณ 3 รอบ วนไปซา้ ๆ
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ภาพประกอบ 17 วัสดุธรรมชาติในการฟอกย้อมเส้นไหม
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563

ภาพประกอบ 18 การย้อมไหม
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
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ภาพประกอบ 19 เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563

ภาพประกอบ 20 การแกะขีต้ ีเกลียวหลังย้อมสี
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
4.เดินเส้นไหมและม้วนไหม เมื่ อตีเกลียวใส่กระบอกได้ประมาณ 50 กระบอก ก็
นาไปเดินเส้นไหม ซึ่งปกติจะเดินครัง้ ละ 3 ผืน ผืนนึง จะมีความยาว 3.50 เมตร 3 ผืน เท่ากับ 15
เมตร การเดินเส้นไหมจะเดินตามความยาวของผืนผ้า ฟั นฟื มกี่ซี่ก็ใส่เส้นไหมตามจานวน โดยที่ 1
ซี่ของฟั นฟื มจะมีเส้นไหม 2 เส้น เดินกลับไปกลับมาที่รางเดินเส้นไหม เดินเส้นไหมเสร็จก็มว้ นไหม
โดยการม้วนไหมนัน้ จะม้วนใส่ไม้กระดาน ซึ่งจะต้องใช้คนทัง้ หมดที่มีในการช่วยกันม้วน ขัน้ ตอน
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การม้วนไหมนัน้ เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญมาก ถ้าม้วนไม่ดีไม่เสมอกัน จะทาให้ตอนทอเกิดปั ญหาได้
ม้วนเสร็จนาไปใส่ฟันฟื ม การใส่ฟันฟื มใช้คน 2 คน คนหนึ่งส่งเส้นไหม อีกคนรับเส้นไหมโดยใช้
เบ็ด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไม้บรรทัดเหล็กที่ปลายงอเป็ นตะขอเหมือนเบ็ด

ภาพประกอบ 21 การเดินเส้นไหม
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563

ภาพประกอบ 22 การม้วนเส้นไหม
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
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ภาพประกอบ 23 การนาเส้นไหมใส่ฟันฟื ม
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
5.การเก็บตะกอสัน้ หรือตะกอพืน้ ตะกอสัน้ คือ ตะกอที่ไว้สาหรับเหยียบลายขัดเวลา
ทอเส้นไหม เส้นทอง พอยกยกทองแล้วทอเสร็จ ก็ตอ้ งเหยียบตะกอสัน้ แล้วนาเส้นไหมที่อยู่ ในลูก
หลอด(ลูกเรือ) พุ่งเพื่อขัดระหว่างเส้นทอง 2 เส้น ไม่ให้ชนกัน ทาให้เกิดลวดลาย

ภาพประกอบ 24 การเก็บตะกอสัน้
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
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6.การเก็ บ ตะกอยาว หรือ ตะกอลาย คือ ตะกอไว้ส าหรับ เก็ บ ลาย ตะกอลายจะมี
จานวนกี่ตบั ขึน้ อยู่กับความละเอียดความมากของลวดลาย ตะกอยาวมีความสาคัญหากตะกอ
ลายขาด ก็ตอ้ งต่อทันที ไม่อย่างนัน้ การทอลายก็จะผิดไปด้วย

ภาพประกอบ 25 การเก็บตะกอยาว
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
7.การเก็บลาย เมื่อเก็บตะกอยาวเสร็จแล้ว ก็ตอ้ งเก็บตะกอลาย ซึ่งจะมีลวดลายที่ส่ง
มาในลักษณะแผ่นกราฟเล็ก ๆ ต้องนาไปขยายเพื่อนาไปเก็บตะกอลายตามแผ่นกราฟ โดยจะใช้
เวลาเก็บตะกอลายเกือบๆปี แล้วแต่ความยาก-ง่ายของลวดลาย

ภาพประกอบ 26 การเก็บลาย
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
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8.การทอ จะเริ่มทอจากเชิงผ้าที่ 1 เชิงที่ 2 เชิงที่ 3 ต่อด้วยการทอท้องผ้า และทอเชิง
ผ้าที่ 3 , 2 และ 1 ตามลาดับ ความยาวของผ้ายกที่ทอนัน้ จะต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า 3.30 เมตร
แต่ไม่เกิน 3.50 เมตร ใช้เวลาทอประมาณ 6-8 เดือน ขึน้ อยู่กบั ความยาก-ง่ายของลวดลาย เมื่อทอ
เสร็จแล้วจะนาผ้าส่งทางสวนจิตรลดา โดยทางทหารชุดประสานงานเป็ นคนดูแล ความยาวแต่ละ
ผืนนัน้ จะนาไปใช้กบั ตัวละครที่ต่างกัน เช่น ตัวละครตัวพระ-นาง, พระลักษณ์-พระราม มีขนาดตัว
ที่เล็ก ก็จะเหมาะกับการใช้ผา้ ขนาด 3.30 เมตร แต่หากเป็ นตัวละครทศกัณฐ์ ก็จะเหมาะกับการใช้
ผ้าที่มีความยาวถึง 3.50 เมตร

ภาพประกอบ 27 การทอ
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2563
โดยในการทอนั้น ได้แ บ่ ง ให้ท อลวดลายจากผ้ายกเมื อ งนครในพิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน
แห่งชาติ นครศรีธรรมราช ที่มีทงั้ หมด 5 ลาย ให้ผเู้ รียนทัง้ 5 คน ได้ศกึ ษาและทอคนละลาย โดย
ให้ทอเป็ นผ้าผืนเล็ก ๆ ที่มีองค์ประกอบของผ้ายกเมืองนครครบถ้วนทัง้ ลายกรวยเชิง ลายสังเวียน
และลายท้องผ้า เพื่อเป็ นผ้าครูท่ใี ช้เป็ นตัวอย่างในการทอครัง้ ต่อ ๆ ไป
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ภาพประกอบ 28 ผืนผ้ายกเมืองนคร 5 ลาย ที่ทอสาเร็จครัง้ แรก
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาในการเรียนการสอนนั้น เริ่ม ต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 กว่าจะได้
ชิน้ งานสาเร็จชิน้ แรก อาจารย์แหลมทอง สีภู กล่าวว่า “การลงไปสอนนัน้ ไม่มีอะไรเป็ นเรื่องราว
หรือเป็ นทฤษฎีมากมาย ส่วนมากจะเน้นปฏิบตั ิ อาจารย์ก็จะเตรียมกราฟลาย มาอธิบายให้ผเู้ รียน
เข้าใจว่าส่วนนีค้ ือลายอะไร เราต้องเก็บแบบไหน ลักษณะวาง จะวางกี่ตะกอ จานวนเส้นไหมที่เรา
จะทอต้องเอาความถี่เท่าไหร่ ขนาดเส้นไหมจะต้องใช้ประมาณไหน ถึงจะพอดีกบั ลาย ทาให้ลาย
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ไม่ยืดเกินไป ทาให้ลายสมส่วนตามที่เราต้องการ ก็จะเน้นปฏิบตั ิเลย จะเน้นเรื่องการสังเกตกราฟ
การอ่านกราฟ การคานวณเส้นไหม และเรื่องสี โดยปี พ.ศ. 2551-2552 ยังเป็ นการเรียนอยู่เลย ยัง
ไม่มีชิน้ งานสาเร็จ จะเป็ นการเรียนด้วยการนาเส้นด้ายมาฝึ กทอก่อน การสอนใช้เวลา 2 ปี กว่า ๆ
กว่าจะมาลงเป็ นเส้นไหมได้ กว่าจะได้ชิน้ งาน”
โดยระหว่างการสอนนัน้ จะมีการติดตามผลและดูแ ลในสิ่งที่ขาดเหลือของศูนย์ศิลปา
ชีพบ้านเนินธัมมัง โดยทางชุดประสานงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ครู ประจาศูนย์และ
คณะกรรมการกลุ่มทอผ้าและสมาชิก จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลและ
ปั ญหาในการทางาน นอกจากนีย้ ังมีคณะท่านผูห้ ญิงจรุ ตจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และเจ้าหน้าที่กองงานศิลปา
ชีพ ที่จะลงพืน้ ที่เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการทางานเกือบทุกเดือน อาจารย์แหลมทอง สีภู ที่
เป็ นครูผูส้ อน กล่าวว่า “มีการลงมาดูบ่อยมาก เดือนละครัง้ ก็ว่าได้ ช่วงไหนที่ผูท้ อเข้าใจ เราก็ให้
เขาทอ กะระยะที่เขาทอประมาณนีใ้ ห้เสร็จ พอจะขึน้ ลายใหม่ เราก็ลงมาดูอีก”
การเข้าถึงความรูข้ องศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังเป็ นไปในรูปแบบของตัวศูนย์เองที่
เป็ นเสมือนแหล่งเรียนรู ้ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่ปฏิบตั ิงานสามารถให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ในการฟื ้ นฟู
ผ้ายกเมืองนคร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องประวัติความเป็ นมา การทอผ้ายกเมืองนคร และมีขอ้ มูลรูปภาพ
ที่ทางชุดประสานงานได้ถ่ายบันทึกเก็บไว้เพื่อเป็ นข้อมูลในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ แก่ผูส้ นใจมา
เยี่ยมชม
6. การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู้
การเรีย นการสอนในการทอผ้ายกเมื อ งนครนั้น เป็ น ไปในรู ป แบบของการท าไป
ด้วยกัน เรียนรูด้ ว้ ยกัน อีกทัง้ กลุ่มในการเรียนนัน้ มีสมาชิกเพียง 10 คนเท่านัน้ ค่อย ๆ เป็ น ค่อย
ๆ ไป ระหว่างการเรียนนัน้ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ระหว่าง
การเรียนสมาชิกก็มี การปรึกษาซึ่งกันและกัน ทาความเข้าใจในแต่ละอย่าง หากใครไม่ เข้าใจ
เพื่อน ๆ ในกลุ่มสมาชิกก็จะช่วยทบทวนและอธิบายด้วย การพูดคุยทาให้ทุกคนมีความเข้าใจที่
ตรงกันหรือเกิดการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างกัน ส่วนในระหว่างที่อาจารย์ผสู้ อนไม่
อยู่ หากมีปัญหาก็สามารถติดต่ออาจารย์แหลมทอง สีภู ได้ทางโทรศัพท์และทางไลน์ เพื่อพูดคุย
ปรึกษาได้ตลอด และหลังจากที่อาจารย์ได้สอนครบทุกกระบวนการแล้ว อาจารย์ก็จะกลับไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติท่ีสถาบันสิริกิติ์ อาจารย์ก็จะลงพืน้ ที่มาติดตามเดือนละ 1 ครัง้ นางสุชาดา
ม้าแก้ว กล่าวว่า “ระหว่างที่เราทดลองทอผ้านัน้ หากมีปัญหา เราทัง้ 5 คน ก็จะมาปรึกษากัน
ก่อน ช่วยกันคิด ช่วยกันทาด้วยความเข้าใจของ 5 คนก่อน ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาก็จะติดต่อ
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หาอาจารย์ บางทีถา้ พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวไม่เข้าใจ ก็ถ่า ยรู ปสิ่งที่เป็ นปั ญหา ส่งไปให้
อาจารย์ดู อาจารย์ก็จะแนะนาและแก้ไขปัญหาได้”
7. การเรียนรู้
ช่างทอของศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง มีฝีมือดี เรียนรู ไ้ ด้เร็ว มีทักษะในการทอผ้ายก
เมืองนครได้อย่างงดงาม ทักษะที่เกิดขึน้ จากการฝึ กฝนด้วยตัวเอง ทาให้มี ความเข้าใจในทุก ๆ
กระบวนการทอ มีประสบการณ์ในการแก้ปัญ หา และมี การนาคาติชมไปพัฒ นาฝี มือและแก้ไข
ข้อบกพร่องในการทอต่อไปจนเกิดทักษะความชานาญ
นางสุชาดา ม้าแก้ว หัวหน้าของกลุม่ ทอผ้ายก เล่าถึงการเรียนว่า “ตอนแรก ๆ ที่ให้
เขาหัดทา ทาทัง้ วันทัง้ คืน ไม่ยอมกลับบ้าน เพราะอยากจะรู ้ว่าลายผ้าจะออกมาเป็ นอย่างไร แต่
การกระทบครัง้ หนึ่งไม่ใช่ว่าจะเห็นลาย ต้องใช้เวลา ก็อยากเห็นว่าลายจะสวยไหมจากฝี มือของ
ตัวเอง” การที่กลุ่มผูเ้ รียนได้ศึกษาและทดลองทาด้วยตัวเอง ทาให้มีการปรึกษา ช่วยกันออกความ
คิดเห็น เพื่อแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึน้ ในการฝึ กทอผ้า ช่ว ยกันแนะนาซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดความ
เข้าใจและเกิดการเรียนรูท้ ่ยี ่งั ยืน
1.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
1. การบ่งชีค้ วามรู้
หลังจากที่ศนู ย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้มีการร่วมกันฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครขึน้ มาอีก
ครัง้ ด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ละความเข้าใจในเรื่องผ้ายกเมืองนครครบทุกกระบวนการแล้ว ช่าง
ทอรุ่นแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้รบั การเรียนรู แ้ ละฝึ กฝนการทอผ้ายกเมืองนครจน
สาเร็จออกมาเป็ นชิน้ งาน ผลงานที่ออกมานัน้ มีความประณีตและสวยงาม การดาเนินงานร่วมกัน
ของศูน ย์แ ละผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ฟื ้ นฟู ผ้ า ยกเมื อ งนครนั้น ถื อ ว่ า มี ค วามราบรื่ น และเป็ น
ผลสาเร็จ จึงมีการประชุมกันเพื่อวางแผนในการที่จะผลิตผ้ายกเมืองนครต่อไป สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ได้ทรงติดตามการทางานของศูนย์มา
โดยตลอด ได้เห็นถึงผลส าเร็จ ของการฟื ้ นฟูและการพัฒ นาผ้ายกเมื องนคร อีกทั้งในขณะนั้น
พระองค์ท่านมีการอนุรกั ษ์และสืบสานการแสดงโขนอยู่ดว้ ย จึงมีพระราชเสาวนียใ์ ห้มีการทอผ้า
ยกเมื องนครที่ศูน ย์ศิล ปาชี พ บ้านเนิน ธัม มัง เพื่ อนาส่งไปใช้ในการแต่ งกายของการแสดงโขน
พระราชทาน
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ภาพประกอบ 29 การแสดงโขนพระราชทาน
ที่มา: (ไทยโพสต์, 2561)
การแสดงโขนพระราชทานซึ่งเป็ น การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 75 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 เป็ น ความร่วมมื อ
ระหว่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และคณะกรรมการใน
การจั ด สร้า งเครื่ อ งแต่ ง กายโขนและละครตามพระราชเสาวนี ย์ข องสมเด็ จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการอนุรกั ษ์และสืบสานการ
แสดงโขนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็ นศิลปวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สญ
ู หายไป โดยมีท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์
ทีขะระ ผูช้ ่วยเลขาธิการมูลนิธิศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอานวยการจัดการแสดงโขน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งหลังจากนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราช
เสาวนียใ์ ห้จัดการแสดงโขนออกสู่สายตาประชาชนต่อเนื่องทุกปี กลายเป็ นต้นกาเนิดการแสดง
โขนพระราชทาน ในปี ต่อ ๆ มา โดยจัดแสดงที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
เครื่องแต่งกายโขน สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง ทรงมีปณิธานที่จะสืบสานโขน ซึ่งเป็ นศิลปะขัน้ สูงของชาติ โดยทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯให้มีการศึกษารูปแบบของเครื่องแต่งกายโขนละครแบบโบราณ โดยมีการรือ้ ฟื ้ นศิลปะทาง
เชิงช่างต่าง ๆ ให้กลับมามี ผูศ้ ึกษาและสืบทอดต่อไป โดยเครื่องแต่งกายโขน ประกอบด้วย 5
ส่วน ได้แก่ พัสตราภรณ์ ศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ หัวโขน และการแต่งหน้าโขน
พัส ตราภรณ์โขน คือเครื่องประดับตกแต่ง ในส่วนที่ เป็ นผ้า ผ้านุ่ง เป็ น ส่วนหนึ่ ง
ของพัสตราภรณ์โขน การนุ่งผ้าของตัวละครโขนในปั จจุบนั ที่ ตัวพระนิยมนุ่งผ้าสัน้ เหนือสนับเพลา
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หรื อ การนุ่ง แบบหางหงส์นิ ย มนุ่ ง เลยเข่ า ขึ น้ มา ซึ่ง แตกต่ า งไปจากแบบชุด โขนละครโบราณ
คณะกรรมการจัดทาชุดเครื่องแต่งกายโขนจึงสั่งทอผ้ายกจากเมืองสุรตั ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็ น
แหล่งทอผ้ายกที่สาคัญในสมัยอยุธยา พร้อมทัง้ กาหนดขนาดความกว้างและยาวของผ้าให้มีความ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ชุ ด โขนแบบโบราณ จนกระทั่ ง มี ก ารฟื ้ นฟู ก ารทอผ้ า ยกโบราณของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
มีการประชุมกันระหว่างคณะกรรมการอานวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ คณะกรรมการในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน พร้อมทัง้ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ถึงเหตุจาเป็ นและความสาคัญที่จะต้องใช้ผา้ ยกเมืองนครนั้นมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการ
แสดงโขน ด้วยเหตุท่ีผา้ ยกเมืองนครนัน้ เป็ นสิ่งของมีค่าที่ใช้ในการแต่งกายของพระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ในอดีตเปรียบเสมือนเป็ นสิ่งของที่นิยมใช้เฉพาะชนชัน้ สูง ซึ่งการแสดงโขนนัน้
เป็ นการแสดงที่ รวมเอาศิลปะชั้นสูงมาไว้ร่วมกัน เรื่องราวของการแสดงนั้นก็คือรามเกี ยรติ์ ซึ่ง
เปรียบเป็ นสมมุติเทพเช่นเดียวกับชนชัน้ กษัตริย์ จึงมีความเห็นสมควรในการที่จะนาผ้ายกเมือง
นครที่มีลวดลายโบราณมาใช้เพื่อเป็ นเครื่องแต่งกายในการแสดงโขน โดยมีการกาหนดรูปแบบ
เครื่องแต่งกายโขนในแต่ละครัง้ ว่าจะต้องใช้ผา้ จานวนกี่ผืน ต้องการลวดลายอะไรบ้าง อย่างละ
กี่ผืน และเพื่อกาหนดการดาเนินการด้านการผลิตให้แก่ทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
เมื่อทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้ประชุมกันแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ก็ได้
ข้อสรุ ปในการที่จะผลิตผ้ายกเมืองนครใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน โดยน้อมนาพระราชดาริ
ของสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เพื่อเป็ น
การอนุรกั ษ์ เผยแพร่ผา้ ยกเมืองนครให้เป็ นที่รูจ้ ักมากยิ่งขึน้ และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
โดยทางคณะกรรมการของศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า นเนิ น ธั ม มั ง คณะกรรมการกลุ่ ม ทอผ้า ชุ ด
ประสานงาน และสมาชิก ได้ลงความเห็นว่าหากจะผลิตในปริมาณที่มากขึน้ และจุดประสงค์ท่ีมี
ความเฉพาะในการใช้งานนัน้ จาเป็ นที่ตอ้ งผลิตให้ได้ตามปริมาณที่ตอ้ งการ และต้องมีคณ
ุ ภาพที่
ดี โดยก าหนดว่ า ต้อ งใช้ค วามรู ้ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ การผลิ ต ซึ่ ง ได้แ ก่ 1. ปั จ จั ย ในการผลิ ต 2.
กระบวนการผลิต 3. ผลิตภัณฑ์
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
จากการร่วมกันกาหนดความรูใ้ นการผลิตทัง้ 3 ประเด็น ข้างต้น สมาชิกผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการความรูก้ ารทอผ้ายกเมืองนคร ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ได้แบ่งงาน
ในการแสวงหาความรู ้ ดังนี ้
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1. ปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วย คนหรือแรงงาน วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต
และเงิน กาหนดให้ทางชุดประสานงาน กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหาปัจจัยผลิต โดยในด้านคนหรือแรงงานนัน้ มีความจาเป็ นต้องรับสมัคร
สมาชิกเพิ่ม เพื่อที่จะสร้างช่างทอรุ่นต่อไป และเพื่อผลิตผ้ายกให้ทันในการแสดงโขนแต่ละครั้ ง
ส่วนด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์นนั้ ชุดประสานงานจะทาหนังสือเบิกของจากกองศิลปาชีพ เนื่องจาก
การแสดงโขนพระราชทานนัน้ มีการรวบรวมศิลปะของชาติโดยมาจากผลผลิตและฝี มือจากสมาชิก
โครงการศิลปาชีพ จากหลาย ๆ แห่ง ทั่วประเทศ กองศิลปาชีพ จึงเป็ นหน่วยงานที่อานวยความ
สะดวกเรื่องวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทอผ้า รวมไปถึงเรื่องเงินค่าตอบแทนของช่างทอด้วย
2. กระบวนการผลิต เป็ นหน้าที่ของอาจารย์แหลมทอง สีภู และช่างทอผ้ายกรุ่นแรก
ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง โดยอาจารย์แหลมทอง สีภู จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเรื่องการเตรียม
ในการทอผ้ายกเมืองนคร ในด้านของการทาลายกราฟของผ้า ลวดลาย เรื่องสี โดยการสอนหรือ
แนะแนวทางการทอแต่ละแบบให้กบั ช่างทอในช่วงเริ่มต้น ส่วนภาระรับผิดชอบของทางช่างทอ
นัน้ มีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน โดยต้องคอยดูแลและถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ช่างทอที่เข้า
มาใหม่ ดูแลความเรียบร้อยในการทางาน และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการกระบวนการผลิตทุก
อย่าง
3. ผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จแล้วทางชุดประสานงาน กองพันทหารช่างที่
402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง จะมีการดูแลตรวจนับทารายงานส่งและบรรจุ ส่งกลับมายัง
กองศิลปาชีพทัง้ หมด ผืนผ้ายกทัง้ หมดจะถูกนาไปใช้ในการแต่งกายของตัวละครโขนเท่านัน้
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ
ความรูด้ า้ นปั จจัยการผลิตนัน้ ในเรื่องของคนหรือแรงงาน จะมีการแบ่งเป็ นรุ่น เช่น
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 โดยค่าตอบแทนนัน้ รุ่นที่ 1 จะได้ค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน ค่าดูแลรักษาพยาบาล
และค่าชิน้ งาน เนื่องจากเป็ นช่างทอรุ่นแรกที่มีทงั้ ความรูแ้ ละประสบการณ์ในทุกกระบวนการของ
การทอผ้า ยกเมื อ งนคร ส่ ว นรุ่ น ที่ 2 นั้ น จะได้ค่ า ตอบแทนเป็ นเงิ น รายวัน และค่ า ชิ ้น งาน
เช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของวัตถุดิบ วัสดุอปุ กรณ์นนั้ ทางกองศิลปาชีพก็จะจัดส่งมาให้เพียงพอกับ
การปฏิบตั ิงานในแต่ละรอบ อาจจะปี ละ 2-3 ครัง้ โดยจะมีผูแ้ จกจ่ายงานและแจกจ่ายวัตถุดิบก็
คือ ชุดประสานของศูนย์ รวมไปถึงการทาเรื่องเบิกของและเบิกเงินเพื่อนามาแจกจ่ายสมาชิกใน
แต่ละรอบด้วย
ด้านกระบวนการผลิตนัน้ มอบหมายให้ทางอาจารย์แหลมทอง สีภู เป็ นผูด้ าเนินการ
เรื่องลายผ้า การกาหนดกราฟผ้า การกาหนดสี โดยจะลงพืน้ ที่มาดาเนินการพร้อมกับคาสั่งใน
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การทอแต่ละรอบมีหน้าที่ดูแลและคอยช่วยเหลือในการทางานในการเริ่มต้นเท่านัน้ หลัก ๆ แล้ว
การผลิ ตนั้น ช่างทอรุ่นแรกจะเป็ นผู้นาหลักในการปฏิบัติงาน และการสอนงานรุ่นน้อง ทุก ๆ
กระบวนการ และจะเป็ นผูท้ ่ีคอยแก้ไขปั ญหาในขัน้ แรก ส่วนหนึ่งชุดประสานงานก็จะมีการจัดทา
สื่อที่เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้ายกเมืองนครไว้ เพื่อไว้เป็ นสื่อในการเรียนรูแ้ ละการสอนช่างทอรุ่น
น้อง การปฏิบัติงานนั้นจะปฏิบัติงานเป็ นเวลา ตัง้ แต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น. วันจันทร์ - วัน
เสาร์
เมื่ อทอผ้าส าเร็จ แล้วผลิตภัณ ฑ์ผ้ายกทั้ง หมดนั้นจะไม่ มี การจัดจาหน่าย ทางชุด
ประสานงานกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง จะมีการตรวจนับทารายงาน
ส่งและบรรจุ ส่งกลับมายังกองศิลปาชีพทัง้ หมด ปี ละ 2 ครัง้ ทางเจ้าหน้าที่กองศิลปาชีพก็จะมี
การตรวจสอบคุณ ภาพของชิ น้ งาน พร้อมด้วยอาจารย์แหลมทอง สีภู เพื่อประเมิ นราคาของ
ชิน้ งานส่งเงินกลับไปให้กบั ช่างทอ ตัวผืนผ้ายกทัง้ หมดจะถูกนาไปใช้ในการแต่งกายของตัวละคร
โขน
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้งานพวกวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีการ
ทอผ้าต่าง ๆ ก็จะมีภาคส่วนที่คอยควบคุมดูแลอยู่ อย่างเช่นการเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ในการทอผ้านัน้
ก็จะเป็ นหน้าที่ของทหารชุดประสานงาน กองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
ที่คอยดูแลและประสานงานระหว่างภายในศูนย์ และประสานงานกับทางกองศิลปาชีพ เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย ส่วนในเรื่องกระบวนการทอนั้น ช่างทอมีความรูค้ วามเข้าใจในระดับหนึ่งแล้ว
ช่างทอรุ่นแรกนัน้ สามารถเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูด้ า้ นการผลิตให้กับรุ่นน้อ งให้เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามได้ แต่ยังคงมีการอธิบายและคาแนะนาจากอาจารย์แหลมทอง สีภู ที่มีการติดตาม
ดูแลเรื่องการทออยู่ตลอด อีกทัง้ ยังมีกาหนดเวลาเข้าออกในการทางานของสมาชิกทุกคน เพื่อ
ความเป็ นระเบียบ เรียบร้อย และเพื่อการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
5. การเข้าถึงความรู้
ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัม มังจะได้รบั คาสั่งงานในการทอผ้ายกจากกองศิลปาชี พ
ผ่านทางกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง จะมีการส่งจานวนความต้องการ
ผ้ายก รูปแบบลวดลาย รู ปแบบสี กราฟผ้าและรายละเอียดอื่น หลังจากนั้นศูนย์ศิล ปาชีพบ้าน
เนินธัมมังจะมีการประชุมวางแผนในการทางานแต่ละครัง้
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ภาพประกอบ 30 การประชุมประจาเดือน
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง, 2563
โดยกระบวนการทางานนั้นจะแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ กระบวนการก่อนการผลิต
กระบวนการผลิต และกระบวนการหลังการผลิตดังนี ้
1. กระบวนการก่อนการผลิต
กระบวนการก่อนการผลิตนัน้ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะความต้องการใช้งาน แบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ ดังนี ้
1. การทอลวดลายใหม่ เมื่ อทางคณะคณะกรรมการอานวยการจัดการแสดงโขน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคณะกรรมการในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ได้ขอ้ สรุปในการ
ใช้ล ายใหม่ โดยลวดลายนั้น อาจจะมาจากผ้าเก่ าที่ อยู่ในส านักพระราชวัง หรือพระภูษ าของ
พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง โดยมอบหมาย
งานไปทางสถาบันสิริกิติ์ ให้อาจารย์แหลมทอง สีภู จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ถอดลายใหม่ ทากราฟ
ลาย และกาหนดสี หลังจากนัน้ ก็จะมีคาสั่งจากกองศิลปาชีพ ลงไปทางกองพันทหารช่างที่ 402
ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง เมื่อได้รบั คาสั่งงานผ้ายก ก็จะมีการแจ้งให้ทางช่างทอของศูนย์
ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังทราบ พร้อมทัง้ อาจารย์แหลมทอง สีภู ก็จะลงพืน้ ที่เพื่อไปอธิบายเรื่อง
ลวดลายใหม่ ว่าต้องเก็บลายแบบไหน ลักษณะการวาง จะวางกี่ตะกอ จานวนเส้นไหมที่เราจะทอ
ต้องเอาความถี่เท่าไหร่ ขนาดเส้นไหมจะต้องใช้ประมาณไหน ถึงจะพอดีกับลาย ทาให้ลายไม่ยืด
เกินไป ทาให้ลายสมส่วนตามที่ตอ้ งการ หลังจากนัน้ หน้าที่การเก็บลายก็จะเป็ นของช่างทอรุ่นแรก
ทัง้ 5 คน จะเป็ นผูเ้ ก็บลาย ซึ่งใช้เวลาในการเก็บลายนัน้ 8 เดือน ถึง 1 ปี ก่อนที่จะทอออกมาเป็ น
ผืนได้
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2. การทอลวดลายเก่า ตัง้ แต่ท่ีมีการเรียนการสอนของช่างทอผ้ายกรุ่นแรกนัน้ ก็จะ
มี การเก็ บ ลายไว้แล้วบ้าง ซึ่ง ลายที่ เก็บ ไว้ส่วนใหญ่ จ ะเป็ น ลวดลายของผ้ายกโบราณที่ อ ยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โดยหากทางกองศิลปาชีพมีคาสั่งให้มีการทอผ้ายกใน
ลวดลายที่มีตะกออยู่แล้วนัน้ การทางานก็จะใช้ระยะเวลาน้อยลงกว่าการที่ตอ้ งคัดลายเก็บตะกอ
ลายใหม่ ตะกอลายที่มีนั้นสามารถนามาถ่ายลายเพื่อทอเป็ นผืนใหม่ได้เรื่อย ๆ โดยที่เมื่อได้รบั
คาสั่งมา ทางช่างทอก็สามารถวางแผนและดาเนินการทอผ้าได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งมีอาจารย์มาบอก
หรืออธิบายอีก เพราะเคยทาเคยทอกันมาแล้ว

ภาพประกอบ 31 การถ่ายลาย
ที่มา: ศรีสจั จา ปุณญานุภพ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
2. กระบวนการผลิต
เมื่อเตรียมตะกอลายพร้อมแล้ว ก็จะเป็ นขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท กระบวนการเตรียมเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง และกระบวนการทอ ดังนี ้
2.1 กระบวนการเตรียมเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ์ในการเตรียมเส้นไหม และวิธีขนั้ ตอนในการเตรียมเส้นไหม ดังนี ้
2.1.1 วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมเส้นไหม
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1. เส้นไหม เป็ นเส้นไหมน้อย ซึ่งเป็ นไหมเนือ้ ดี บางเบา เส้นเล็ก

ภาพประกอบ 32 เส้นไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
2. เส้นทอง หรือเรียกว่า ดิน้ ทอง เป็ นเส้นพุ่งพิเศษ ที่นาเข้ามาจากประเทศอินเดีย
ภายในมี แกนเส้นด้ายอยู่ขา้ งใน ส่วนที่เป็ นมันวาว ที่เป็ นทอง เป็ นลักษณะผสมของกะไหล่ทอง
ทองคาเปลว

ภาพประกอบ 33 เส้นทอง
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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3. ระวิง (หวิง) เป็ นเครื่องกรอด้ายหรือไหมให้เรียงเป็ นระเบียบเป็ นไจ ๆ ก่อนที่จะนา
เส้นไหมไปย้อมสี

ภาพประกอบ 34 ระวิง
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
4. อัก เครื่องคัดเส้นด้ายหรือเส้นไหม ทาด้วยไม้คล้ายหลอดด้าย ตรงกลางใช้ไม้
กากบาท เจาะรูตรงกลาง มีฐานและแกนไม้สาหรับสวมรูตรงจุดศูนย์กลางเพื่อให้อกั หมุน อักใช้
กรอด้ายหรือไหมจากระวิงให้เป็ นระเบียบ

ภาพประกอบ 35 อัก
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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5. เครื่องตีเกลียวไหม เป็ นอุปกรณ์เพื่อตีเกลียวเส้นไหมเพื่อเข้ากระบอกไหมหรือเข้า
ลูกหลอด

ภาพประกอบ 36 เครื่องตีเกลียวไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
6. เรีย้ (หลอดค้น,กระบอกไหม) เป็ นอุปกรณ์ท่ีใช้สาหรับในการค้นเส้นไหมยืน ทา
ด้วยปล้องไม้ไผ่ ปัจจุบนั ใช้ท่อพีวีซี

ภาพประกอบ 37 เรีย้
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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7. รางค้นหูก (รางค้น) ทามาจากไม้หรือเหล็กทาเป็ นรางยาว มีเหล็กปั กเป็ นระยะ
สาหรับเสียบเรีย้ (หลอดค้น, กระบอกไหม) ใช้สาหรับค้นเส้นไหมยืน

ภาพประกอบ 38 รางค้นหูก
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
8. หลักค้น นาเส้นไหมจากเรีย้ (กระบอกไหม) ที่เสียบเรียงสีตามสีของผ้าที่ตอ้ งการ
จะทอไว้แล้วในรางค้นหูก (รางค้น) เดินนาเส้นไหมไปพันหลักค้น จานวนรอบที่เดินไปมาขึน้ อยู่กบั
ความยาวของผืนผ้าที่ตอ้ งการจะทอ

ภาพประกอบ 39 หลักค้น
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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9. ไม้กระดานม้วนไหม ใช้สาหรับม้วนเส้นไหมยืนจากรางม้วนไหม เพื่อนาไปทอ
ต่อไป

ภาพประกอบ 40 เส้นไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
10. รางม้วนไหม เป็ นอุปกรณ์ในการช่วยตรึงและดึงให้เส้นไหมยืนบนไม้กระดาน
ม้วนไหมมีความแน่นและเสมอกัน โดยนาเส้นไหมที่ได้จากการหลักค้นค่อย ๆ ม้วนเข้าไปจนหมด

ภาพประกอบ 41 รางม้วนไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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2.1.2 วิธีขนั้ ตอนในการเตรียมเส้นไหมยืน
1. แกะขีต้ ีเกลียว คัดเลือกเส้นไหม
เส้นไหมที่ใช้จะเป็ นเส้นไหมน้อย เป็ นไหมที่สาวจากรังไหมชัน้ ใน เป็ นไหมเนือ้ ดี การ
แกะขีค้ ือ การแกะปุ่ มปมที่อยู่บนเส้นไหม และต้องตีเกลียวเพื่อเลือกเส้นไหมที่ไม่ใหญ่ หรือเล็ก
เกินไป เมื่อได้ตามจานวนที่ตอ้ งการแล้ว นามาทาไจ คือการทาเส้นไหมให้เป็ นริว้

ภาพประกอบ 42 ไหมดิบ
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 2 มีนาคม 2563
2. การฟอกและย้อม
โดยทัง้ 2 ขัน้ ตอนนี ้ ทางกองศิลปาชีพได้รบั ซือ้ มาจากทางของกลุ่มจันทร์โสมา บ้าน
ท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็ นผูก้ ่อตัง้ และดูแลที่น่ นั โดยทาง
กองศิ ล ปาชี พ จะรับ ซื อ้ เส้น ไหมดิ บ มาจากโครงการศิ ล ปาชี พ ในเครือ ข่าย แล้วส่งให้ท างกลุ่ม
จันทร์โสมา เพื่อฟอกย้อมไหม และส่งมาให้ทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังทอผ้ายกเพื่อใช้ใน
การแสดงโขนพระราชทาน เพื่อเร่งการทอผ้าให้เสร็จเร็วยิ่งขึน้ ท่านผูห้ ญิ งจรุ งจิตต์ ทีขะระ ราช
เลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
ได้เล่าถึงเหตุผลว่า “ระยะนีท้ ่ีไม่ให้ชาวบ้านไปย้อมสี เพราะเราเร่งโขน โขนก็จะมีสีผา้ ของแต่ละ
ตัว เช่น ไมยราพจะต้องสีหนึ่ง พระรามจะต้องสีหนึ่ง พระลักษณ์จะต้องสีเหลือง พระรามจะต้อง
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สีทอง จะมีสีแต่ละตัวของรามเกียรติ์ อาจารย์ก็เลยย้อมสีเส้นไหมแล้วเอาไปให้ทอ จะได้ทนั เล่น
โขน ชาวบ้านก็ทาเป็ น แต่มนั อาจจะช้า เราจะต้องส่งสีธรรมชาติไปให้ชาวบ้าน”
กลุ่มจันทร์โสมา มีช่ือเสียงในการอนุรกั ษ์ศิลปหัตถกรรมการทอผ้ายกทองแบบราช
สานักโบราณ ซึ่งที่กลุ่มจันทร์โสมานัน้ มีกระบวนการทอที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็ นการเตรียมเส้น
ไหม การย้อมสีธรรมชาติ และการทอ โดยการย้อมสีธรรมชาติของที่น่นี นั้ นอกจากจะย้อมเพื่อใช้
ทอผ้าภายในกลุ่มแล้ว ยังส่งให้กบั กองศิลปาชีพอีกด้วย โดยกรรมวิธีในการฟอกไหมและการย้อม
สีธรรมชาติของกลุม่ จันทร์โสมามีดงั นี ้
1. การฟอกไหม คือการทาความสะอาดเส้นไหม เส้นไหมดิบนัน้ จะมีแป้งกาวเคลือบ
ไว้ ทาให้ไหมกระด้างและย้อมไม่ติดสี จึงต้องมีการทาความสะอาดเส้นไหม โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ใช้เหง้ากล้วยนามาฝานตากแห้ง มาเผาไฟเพื่อให้ได้ขเี ้ ถ้า
2. นาขีเ้ ถ้าที่ได้มาละลายในนา้ สะอาดและกรองด้วยผ้าขาว จนได้นา้ ด่างที่ใส
3. นานา้ ด่างเทใส่กะละมัง แล้วจึงนาเส้นไหมดิบลงแช่ 6 ชั่วโมง หรือข้ามคืน
4. นาไปต้มต่อให้เดือด 1-2 ชั่วโมง จนความเป็ นเมือก ๆ ละลายจนหมด จึงยกลง
จากเตา

ภาพประกอบ 43 การทานา้ ด่าง
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
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ภาพประกอบ 44 การฟอกไหม
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
2. การย้อมสีเส้นไหม
การย้อมสีไหมของกลุม่ ทอผ้ายกทอง “จันทร์ โสมา” นัน้ จะใช้วสั ดุจากธรรมชาติ โดย
จะย้อมแม่สีหลัก 3 สี คือ สีนา้ เงิน สีแดง สีเหลือง ก่อน เรียกว่าเป็ นสีขนั้ ที่ 1 ก่อนที่จะย้อมเป็ นสีอ่ืน
ๆ ต่อไป
2.1 วัสดุยอ้ ม
วัสดุให้สีจากธรรมชาติท่กี ลุม่ ทอผ้ายกทอง “จันทร์ โสมา” ใช้ในการย้อม มีดงั นี ้
1. รังครั่ง สาหรับย้อมสีแดง
2. เปลือกประโหดหรือมะพูด สาหรับย้อมสีเหลืองสด เหลืองมะนาว
3. เปลือกผลทับทิม สาหรับย้อมสีเหลืองดิน
4. ต้นคราม สาหรับย้อมสีนา้ เงินหรือสีคราม
5. ใบเหมือด สาหรับย้อมครั่ง มีความเป็ นกรดช่วยทาให้สีติดดีขึน้
6. ใบชงโค สาหรับย้อมครั่ง มีความเป็ นกรดช่วยทาให้สีติดดีขนึ ้
7. สารส้ม เป็ นตัวติดสีและทาให้สีติดดีขนึ ้
8. มะขาม เป็ นส่วนผสมในการเตรียมนา้ ด่าง สาหรับย้อมคราม และใช้สาหรับแช่
เส้นไหมในการย้อมสีแดง
2.2 วิธีการย้อม
สีนา้ เงิน ใช้ตน้ ครามในการย้อม จะให้สีนา้ เงินหรือสีคราม
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วิธีการเตรียม
1. ชาวบ้านจะหว่านเมล็ดครามช่วงต้นฤดูฝน โดยจะครามจะโตจนใช้งานได้ช่วงฤดู
หนาว โดยต้นครามจะมีใบแก่เต็มที่ และเริ่มออกดอก ออกฝั ก ชาวบ้านก็จะเกี่ยวครามทัง้ ต้นมา
มัดเป็ นฟ่ อนแล้วนามาแช่นา้ ในภาชนะ เช่น ตุ่มนา้ ประมาณ 1-2 วัน ก็กลับฟ่ อนคราม 1 ครัง้ พอ
ใบครามมีความเปื่ อย นา้ กลายเป็ นสีเขียวนา้ ทะเลสด จึ งเอาฟ่ อนครามออก จากนั้นนาปูนกิน
หมากมากวนและตักขึน้ ลงจนขึน้ ฟอง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้นา้ คราม แล้วทิง้ ไว้ 1 คืน
2. หลังจากนัน้ สีครามก็จะตกตะกอนอยู่ตรงก้นภาชนะ ส่วนนา้ ครามก็จะเปลี่ยนเป็ น
สีนา้ ตาลเข้ม ค่อย ๆ รินนา้ ที่มีนา้ ตาลทิง้ ไป เหลือไว้แต่ตะกอนสีนา้ เงินเข้ม ให้นามาปั้ นเป็ นก้อน
ขนาดเท่าผลส้มเขียวหวาน ผึ่งตากแดดให้แห้งเพื่อเก็บไว้ยอ้ มต่อไป
3. ทาการก่อหม้อนิลหรือหม้อครู คือ การทานา้ ด่างจากขีเ้ ถ้าของการเผาหง้าวกล้ วย
และนา้ เปรีย้ วจากการต้มมดแดงอีกส่วนหนึ่ง มาผสมกันในหม้อดินในปริมาณเท่ากัน จากนัน้ นา
ก้อนครามมาคลึงด้วยมือในนา้ ด่างกลางแดด ให้ก้อนครามค่อย ๆ ละลาย โดยจะต้องทาทุกวัน
ประมาณ 7-10 วัน ก้อนครามถึงจะละลายหมด
4. หลังจากนัน้ ต้องนาหม้อครามมาผึ่งแดดทุกวัน และต้องตักนา้ ครามเทขึน้ ลงทุกวัน
จนมี ฟ องขึน้ แล้วนาหม้อครามไปเก็บ ในที่ มื ด หลังจากนั้นให้สังเกตว่าจะเกิดฝ้าขึน้ มาเป็ น สี
เหลือบ เรียกว่า ดอกคราม นา้ ครามก็จะเป็ นสีนา้ เงินเข้ม ต้องรอให้นา้ ครามเปลี่ยนจากสีนา้ เงิน
เข้มกลายเป็ นสีเขียวมรกตจึงจะใช้ยอ้ มไหมได้

ภาพประกอบ 45 หม้อคราม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 2 มีนาคม 2563
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วิธีการย้อม
1. ไหมที่จะย้อมสีครามนัน้ ต้องนาไปแช่นา้ เปล่าก่อนเป็ นระยะเวลา 1 คืน บิดนา้ ให้
หมาด
2. ละลายนา้ ครามจากครามเปี ยกหรือครามก้อนก็ได้ ละลายลงในนา้ ของนา้ ด่าง
ผสมกับนา้ เปรีย้ วต่าง ๆ เช่น มะขาม
3. ตักนา้ ครามในหม้อครูลงมาผสมเล็กน้อย ทิง้ ไว้ 1 คืน
4. นาหม้อที่จะย้อมครามไปตากแดดให้รอ้ น แล้วตักนา้ ครามที่ผสมไว้ใส่ลงในหม้อ
นาเส้นไหมลงไปย้อม ต้องย้อมวันที่มีแดด ฝนตกย้อมไม่ได้ สีครามจะไม่ติดเส้นไหม
5. เมื่อสีอิ่ม ก็ยกไหมขึน้ นามาแขวนให้สะเด็ดนา้ แล้วนาเส้นเส้นไหมไปดึงให้ตรง
แล้วนาไปตากแดดให้แห้ง ต้องตากให้แห้ง กลางคืนห้ามตาก เพราะสีครามจะจางไปหมด
6. น าเส้น ไหมที่ แ ห้ง แล้ว มาล้า งน ้าสะอาด ไหม 1 ไจ ล้างในน ้า ที่ ผ สมสารส้ม ที่
ละลายแล้วเป็ นนา้ แรกหลังจากนัน้ จึงนาไปล้างนา้ เปล่าสะอาด 7 กะละมัง เพื่อล้างสีส่วนเกินออก
แล้วนาไปตากให้แห้ง จึงเก็บไว้ใช้ได้

ภาพประกอบ 46 ไหมย้อมสีคราม
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
สีเหลือง ใช้การย้อมจากเปลือกประโหด (มะพูด) และเปลือกทับทิม เปลือกประ
โหดนัน้ จะให้สีเหลืองสด เหลืองมะนาว ส่วนเปลือกทับทิมนัน้ จะให้สีเหลืองดิน โดยทัง้ สองอย่างนี ้
มีวิธีการเตรียมและการย้อมที่เหมือนกัน ดังนี ้
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ภาพประกอบ 47 (ซ้าย)เปลือกประโหด (ขวา) เปลือกทับทิม
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
วิธีการเตรียม
1. นาเปลือกของต้นประโหดที่ได้มาจากต้นประโหด หรือเปลือกของผลทับทิมมาตาก
แดดให้แห้งสนิท เมื่อแห้งแล้วนามาสับให้เป็ นชิน้ เล็ก ๆ
2. นาเปลือกประโหดหรือเปลือกทับทิมที่สบั แล้วไปต้มในนา้ เดือด ต้มทัง้ วัน หากนา้
แห้งก็เติมลงไปอีก จนกว่าเปลือกประโหดหรือเปลือกทับทิมจะออกสี แล้วก็กรองเอาเปลือกประ
โหดหรือเปลือกทับทิมออก ให้เหลือแค่นา้ สีเหลือง

ภาพประกอบ 48 การต้มเปลือกประโหด
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
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วิธีการย้อม
1. ไหมที่จะย้อมสีจากเปลือกประโหดหรือเปลือกทับทิมนัน้ ต้องนาไปแช่นา้ เปล่าก่อน
เป็ นระยะเวลา 1 คืน บิดนา้ ให้หมาด
2. นานา้ สีเหลืองที่เตรียมไว้ตงั้ ไฟ พร้อมนาเส้นไหมที่แช่ไว้แล้วลงจุ่มในนา้ สี ต้มให้
เดือด และเติมสารส้มที่ตาละเอียดลงไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ ใช้เวลาย้อมประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ระหว่างนัน้ ก็ตอ้ งคอยพลิกเส้นไหมกลับด้านเพื่อให้ไหมดูดสีเสมอกัน

ภาพประกอบ 49 การย้อมไหมสีเหลือง
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 2 มีนาคม 2563
3. ยกเส้นไหมออกจากกะละมังต้ม นามาแขวนให้สะเด็ดนา้ แล้วนาเส้นเส้นไหมไป
ดึงให้ตรง แล้วนาไปตากแดดให้แห้ง

ภาพประกอบ 50 (ซ้าย)การกระตุกไหม (ขวา)การตากเส้นไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 2 มีนาคม 2563
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5. นาเส้นไหมที่แห้งแล้วมาล้างนา้ สะอาด ไหม 1 ไจ ล้างนา้ เปล่าสะอาด 7 กะละมัง
เพื่อล้างสีสว่ นเกินออก แล้วนาไปตากให้แห้ง จึงเก็บไว้ใช้ได้

ภาพประกอบ 51 (ซ้าย)การล้างเส้นไหม (ขวา)ไหมย้อมสีเหลือง
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 2 มีนาคม 2563
ไหมที่ยอ้ มจากเปลือกประโหดนัน้ จะได้สีเหลืองสด โดยจะนาไปย้อมต่อด้วยสีคราม
เพื่อให้กลายเป็ นสีเขียว โดยสีเขียวนัน้ จะมีหลายเฉดสี มีทงั้ สีเขียวตอง สีเขียวธรรมดา สีเขียวเข้ม
ขึน้ อยู่กบั ความเข้มข้นของนา้ สีครามที่นาไปย้อม อย่างเขียวตองก็ใช้การย้อมครามโดยใช้ครามที่มี
ความเข้มข้นน้อย จะได้สีอ่อน ๆ ก็จะได้เขียวตอง หากอยากได้สีเขียวที่มีความเข้มขึน้ มาก็ยอ้ ม
ครามเนือ้ เข้มข้นขึน้ 2 รอบ 3 รอบ ส่วนไหมที่ยอ้ มจากเปลือกทับทิมนัน้ จะได้สีเหลืองดิน สีเหลือง
นวล ๆ โดยจะนาไปย้อมครามต่อ จะได้สีเขียวขีม้ า้

ภาพประกอบ 52 (บน) การย้อมไหมสีเขียว (ซ้าย-กลาง-ขวา) ไหมสีเขียวตอง,
ไหมสีเขียวธรรมดา, ไหมสีเขียวขีม้ า้
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
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สีแดง ใช้การย้อมจากครั่ง ซึ่งเป็ นแมลงชนิดหนึ่งจะทารังโอบกิ่งไม้เล็ก ๆ ครั่งจะ
ปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาทารังและเป็ นที่ผสมพันธุ์ ใช้ในส่วนของรังครั่งหรือขีค้ รั่งมาย้อมสี

ภาพประกอบ 53 ครั่ง
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
วิธีการเตรียม
1. นาครั่งมาล้างทาความสะอาด เพื่อแยกพวกเศษไม้ก่ิงไม้และสิ่งสกปรกออก แล้ว
นาไปตากให้แห้ง
2. ต้ม นา้ เปล่า 2-3 กะละมัง เมื่ อนา้ เดือด นาครั่งลงใส่ในอ่างเล็ก ๆ ประมาณ 1
กิโลกรัม หากต้องการสีแดงเข้มก็ใช้ครั่งเยอะ หากต้องการสีออกชมพูก็ใช้ครั่งน้อย แล้วก็ตักนา้
ร้อนใส่สกั ครึ่งอ่าง แล้วกวนให้มันละลาย ให้ครั่งละลายสีออกมา ค่อย ๆ ใส่นา้ ร้อน และคนนา้
จนกว่าครั่งจะให้สีจนหมด
3. นานา้ ครั่งที่ได้มากรอง และนาไปต้มต่อโดยจะใส่ใบเหมือดและใบชงโค เพื่อเป็ น
ตัวที่ทาให้ครั่งติดสี
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ภาพประกอบ 54 (ซ้าย)ใบเหมือด (ขวา)ใบชงโค
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
วิธีการย้อม
1. เส้นไหมที่จะใช้ยอ้ มนา้ ครั่งนัน้ จะต้องแช่นา้ มะขามเปี ยกก่อน เป็ นระยะเวลา 1 คืน
บิดนา้ ให้หมาด
2. นานา้ ครั่งที่เตรียมไว้ ตัง้ ไฟ พร้อมนาเส้นไหมจุ่มในนา้ สี ต้มให้เดือด ใช้เวลาย้อม
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ระหว่างนัน้ ก็ตอ้ งคอยพลิกเส้นไหมกลับด้านเพื่อให้ไหมดูดสีเสมอกัน
3. ยกเส้นไหมออกจากกะละมังต้ม นามาแขวนให้สะเด็ดนา้ แล้วนาเส้นเส้นไหมไป
ดึงให้ตรง แล้วนาไปตากแดดให้แห้ง
4. น าเส้น ไหมที่ แ ห้ง แล้วมาล้า งน ้า สะอาด ไหม 1 ไจ ล้างในน ้า ที่ ผ สมสารส้ม ที่
ละลายแล้วเป็ นนา้ แรกหลังจากนัน้ จึงนาไปล้างนา้ เปล่าสะอาด 7 กะละมัง เพื่อล้างสีส่วนเกินออก
แล้วนาไปตากให้แห้ง จึงเก็บไว้ใช้ได้

ภาพประกอบ 55 การย้อมและตากไหมสีแดง
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
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หากต้องการสีม่วง ก็นาไหมสีแดงที่ยอ้ มจากครั่งที่ตากแห้งแล้ว ไปย้อมครามต่อ
ตามความต้องการ

ภาพประกอบ 56 ไหมย้อมสีแดง
ที่มา: กลุม่ จันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง จ.สุรนิ ทร์
3. แกะขีต้ ีเกลียว
เป็ นการแกะขีต้ ีเกลียวหลังจากเส้นไหมผ่านการฟอกย้อมเสร็จแล้ว เส้นไหมจะถูกส่ง
จากจังหวัดสุรินทร์มายังกองศิลปาชีพ และส่งต่อมายังศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังเพื่อดาเนินการ
ต่อ โดยจะมีขนั้ ตอน ดังนี ้
1.นาเส้นไหมใส่วิง เพื่อให้เส้นไหมตึง โดยคลายเส้นไหมที่เป็ นไจไปสู่อัก เพื่อให้เส้น
ไหมเป็ นระเบียบ โดยจะสาวเส้นไหมจากวิงมาสู่อัก โดยขณะทาต้องแกะขีไ้ หมออกจากเส้นไหม
ด้วยใช้นวิ ้ โป้งกับนิว้ ชีม้ ือซ้ายลูบไปบนเส้นไหม พอเจอปุ่ มปมที่เป็ นขีไ้ หมก็แกะออก
2.นาไหมที่อยู่ในอักไปแช่นา้ เพื่อที่จะแกะขีไ้ หมอีกรอบหนึ่ง เนื่องจากการแกะครัง้
เดียวนัน้ ไม่เพียงพอ จึงต้องนาไปแช่นา้ ให้เส้นไหมเปี ยก พอเส้นไหมพองก็จะสัมผัสปุ่ มปมได้อย่าง
ชัดเจน
3.นาไหมที่อยู่ในอักซึ่งได้แช่นา้ หมาดๆ มาใส่ท่ีรองอัก หรือเรียกอีกอย่างว่าหางเห็น
เพื่อที่จะกรอไหมใส่หลอดหรือกระสวย โดยที่ไม่ตอ้ งเก็บขีไ้ หม นาหลอดหรือกระสวยแช่นา้ อีกครัง้
แล้วนาไปตีเกลียว
4.นาลูกหลอดหรือกระสวยที่มีเส้นไหมอยู่มาปั่ นตีเกลียวใส่กระบอก โดยใช้มือขวา
หมุน มือขวาผ่านเส้นไหมทัง้ 5 นิว้ เพื่อตรวจปุ่ มปมขีไ้ หม แล้วแกะออก เสร็จแล้วนากระบอกแช่นา้
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แล้วนาไปกรอใส่หลอดหรือกระสวยใหม่ เพื่อนาไปปั่ นตีเกลี ยวอีก 2 รอบ รวมทัง้ หมด 3รอบ ถึงจะ
นาไปทาเส้นยืนได้
4. การเดินเส้นไหม ม้วนไหม
เมื่อตีเกลียวใส่กระบอกได้ประมาณ 50 กระบอก ก็นาไปเดินเส้นไหม ซึ่งปกติจะเดิน
ครัง้ ละ 3 ผืน ผืนนึง จะมีความยาว 3.50 เมตร 3 ผืน เท่ากับ 15 เมตร การเดินเส้นไหมจะเดิน
ตามจานวนของฟั นฟื ม ฟั นฟื มกี่ซี่ก็ใส่เส้นไหมตามจานวน โดยที่ 1 ซี่ของฟั นฟื มจะมีเส้นไหม 2
เส้น เดินกลับไปกลับมาที่รางเดินเส้นไหม เดินเส้นไหมเสร็จก็มว้ นไหม โดยการม้วนไหมนัน้ จะ
ม้วนใส่ไม้กระดาน ซึ่งจะต้องใช้คนทั้งหมดที่มี ในการช่วยกันม้วน ขั้นตอนการม้วนไหมนั้นเป็ น
ขัน้ ตอนที่สาคัญมาก ถ้าม้วนไม่ดีไม่เสมอกัน จะทาให้ตอนทอเกิดปัญหาได้ ม้วนเสร็จนาไปใส่ฟัน
ฟื ม การใส่ฟันฟื มใช้คน 2 คน คนหนึ่งส่งเส้นไหม อีกคนรับเส้นไหมโดยใช้เบ็ด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไม้
บรรทัดเหล็กที่ปลายงอเป็ นตะขอเหมือนเบ็ด

ภาพประกอบ 57 การเดินเส้นไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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ภาพประกอบ 58 การเตรียมม้วนเส้นไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
5. การต่อเส้นยืนใหม่กบั ตะกอเดิม
จะต้องเก็บตะกอเดิมลงไปข้างล่าง เส้นที่ไขว้กันเป็ นเลขแปดตัง้ แต่หลักของการค้น
เส้นยืนนัน้ ก็ยงั อยู่ นาไม้ 2 กันขัดไว้ กันหลุดจากกัน แล้วจึงตัดเส้นยืนเพื่อผูกต่อกับเส้นยืนเดิม เส้น
ต่อเส้น โดยคนที่ 1 นั่งตรงจุดทอผ้า ใช้มือแหวกตะกอ คนที่ 2 ก็ช่วยแหวกตะกอลาย คนที่ 3
เป็ นคนผูก โดยจะผูก 2 เส้นเข้าด้วยกัน แล้วเอาเส้นที่ผกู เข้าด้วยกันแล้ว เอีย้ วผูกซ้ายทีนึงขวาทีนึง
จะทาให้เส้นยืนล็อคตายไม่เลื่อนหลุด

ภาพประกอบ 59 การต่อเส้นยืนใหม่กบั ตะกอเดิม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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2.1.3 การเตรียมเส้นพุ่ง
การเตรียมเส้นพุ่ง มี 2 แบบ ลักษณะที่ 1 คือ การเตรียมเส้นทอง โดยฟั่ นเกลียว 2
หลอด บีบกดให้เส้นทอง 2 เส้นรวมเป็ นเส้นเดียว ลักษณะที่ 2 การเตรียมเส้นไหม สีเดียวกับสีพืน้
โดยตีเกลียว 3-4 ครัง้ กรอเข้าหลอด แล้วนาเข้ากระสวย

ภาพประกอบ 60 การเตรียมเส้นพุ่ง
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
2.2 กระบวนการทอ
เมื่อได้รบั มอบหมายงานแล้วทางช่างทอก็จะมีการประชุมกันเพื่อมีการแบ่งงาน โดย
ที่ช่างทอรุ่นแรกนัน้ จะมีทงั้ หมด 5 คน ก็จะให้เป็ นหลักในการคุมกี่ทอของตัวเอง ส่วนรุ่นน้องจะมี
การแบ่งเพื่อทางานในแต่ละกี่ โดยแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกัน กี่ละ 5 คน มี 5 กี่ ซึ่ง
จะทอลายเดียวกันหมด กระบวนการทอจะประกอบด้วยวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการทอ และ
ขัน้ ตอนการทอ ดังนี ้
2.2.1 วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ในการทอ
กี่ (เก) อุ ป กรณ์ ส าหรับ ทอผ้า เป็ น ชนิ ด เกยก เป็ น กี่ ท่ี ส ามารถยกเคลื่ อ นที่ ไ ด้
โครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ทาด้วยไม้ มีสว่ นประกอบที่สาคัญ ดังนี ้

94

ภาพประกอบ 61 กี่ (เก)
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
1. ฟื ม (ฟั นฟื ม) แผงไม้ยาวมีฟันเป็ นซี่ ๆ คล้ายหวี สาหรับสอดเส้นด้ายหรือเส้นไหม
ใช้กระทบเส้นพุ่งให้กระชับ

ภาพประกอบ 62 ฟื ม (ฟั นฟื ม)
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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2. ตะกอยาว (ตะกอลาย) เชือกทาด้วยด้ายไนลอนที่รอ้ ยคล้องไหมยืน เพื่อแบ่งเส้น
ไหมเป็ นหมวดหมู่ตามที่ตอ้ งการเมื่อยกตะกอขึน้ ก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิ ดเป็ นช่อง เป็ นเส้นยกกับเส้น
ข่ม แล้วนาเชือกไนลอนที่เป็ นลาย ส่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

ภาพประกอบ 63 ตะกอยาว (ตะกอลาย)
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
3. ตะกอสั้น (ตะกอพืน้ ) คือ ตะกอที่ไว้สาหรับเหยียบลายขัดเวลาทอเส้นไหม เส้น
ทอง พอยกตะกอขึน้ แล้ว ส่งลายแล้ว ก็ต้องเหยียบตะกอสั้นแล้วนาเส้น ไหมที่อยู่ในลูกหลอด
(ลูกเรือ) พุ่งเพื่อขัดระหว่างเส้นทอง 2 เส้น ไม่ให้ชนกัน ทาให้เกิดลวดลาย

ภาพประกอบ 64 ตะกอสัน้ (ตะกอพืน้ )
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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4. คานกี่ เป็ นไม้ไผ่ท่ใี ช้ในการแขวนฟื ม แขวนตะกอสัน้ และส่วนประกอบอื่น ๆ

ภาพประกอบ 65 คานกี่
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
5. ตี นเหยียบ ไม้ 2-4 อัน ขึน้ กับ จานวนเขาหรือตะกอ โดยตีน เหยียบจะผูกเชื อ ก
เชื่อมโยงกับเขาหูกหรือตะกอ เพื่อใช้สาหรับเหยียบดึงเขาหูก 2-4 ตับ ให้รงั้ เส้นไหมยืนขึน้ หรือลง
สลับกันและเปิ ดช่องว่างให้กระสวยพุ่งผ่าน

ภาพประกอบ 66 ตีนเหยียบ
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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6. ไม้กระดานม้วนไหม เมื่อได้มว้ นเส้นไหมยืนมาแล้ว นาไม้กระดานม้วนไหมมายึด
กับกี่โดยมีตวั ไม้หูกระต่ายคาดหัวท้ายไม้กระดานม้วนไหม และใช้เหล็กดึงกระดานยึดตรึงกับกี่อีก
ครัง้

ภาพประกอบ 67 ไม้กระดานม้วนไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ภาพประกอบ 68 (ซ้าย) เหล็กดึงกระดาน (ขวา) หูกระต่าย
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
7. ไม้ลูกพันกลม เป็ นไม้ท่ีใช้สอดในเส้นไหมยืน เพื่อสะดวกในการม้วนเส้นไหมเข้า
กระดานม้วนไหมเมื่อม้วนเก็บเสร็จแล้วไม้ลกู พันจะอยู่สองข้างของกระดานม้วนไหม
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ภาพประกอบ 69 ไม้ลกู พันกลม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
8. ไม้นดั (ไม้ขนัดแบน) มี 2 อัน ทามาจากไม้แผ่นบาง ๆ ใช้พ่งุ สอดระหว่างด้ายเส้น
ยืน

ภาพประกอบ 70 ไม้นดั (ไม้ขนัดแบน)
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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9. ไม้ยกลาย ใช้ยกเส้น ยืน ให้เกิด ช่ องเพื่ อการส่งลายตะกอยาว(ตะกอลาย)จาก
ข้างล่างขึน้ มาข้างบน

ภาพประกอบ 71 ไม้ยกลาย
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
10. กระสวย เครื่องบรรจุหลอดด้าย ทาด้วยไม้ รูปร่างคล้ายเรือ ยาวประมาณ 1012 นิว้ หัวและท้ายเรียว ตรงกลางป่ อง มีร่องสาหรับใส่หลอดด้าย(ลูกหลอด) เพื่อใช้สาหรับพุ่ง
สลับไปมาระหว่างเส้นยืนสลับกับการกระทบฟื มให้เนือ้ ผ้าแน่น

ภาพประกอบ 72 กระสวย
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562

100
11. กระบอกไหม นากระบอกไหมสีเดียวกับสีเส้นยืน มาแขวนไว้บนกี่ เพื่อในขณะ
ที่ทอหากเส้นไหมยืนขาด ก็สามารถดึงเส้นไหมในกระบอกมาต่อได้เลย

ภาพประกอบ 73 กระบอกไหม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
12. ผ้าครู เป็ นการทดลองทอผ้าด้วยเส้นไหมประดิษฐ์ โดยมีลวดลายทัง้ ถ้วนทัง้ ลาย
กรวยเชิง ลายท้องผ้า ลายสังเวียน เพื่อเป็ นตัวอย่างในการทอผ้าผืนจริง

ภาพประกอบ 74 ผ้าครู
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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2.2.2 ขัน้ ตอนการทอ
เริ่มการทอ ด้วยการทอผ้าพืน้ ก่อน 10 เซนติเมตร ต่อด้วยปลายกรวยเชิง โดยการทอ
ผ้ายกต้องใช้จานวน 5 คน ในการทอ โดยก่อนจะทอ จะมีช่างทอ 2 คน นับเป็ นคู่ท่ี 1 ที่น่ งั ตรงข้าม
กันตรงปลายกี่ เป็ นคนเรียกลาย เส้นเชื อกไนลอนสีนา้ เงิน สีเหลืองสีแดง ที่ อยู่ข้างล่าง 1 เส้น
หมายถึง การเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษ 1 เส้น โดยทัง้ 2 คน วิธีการที่จะเรียกลายเส้นต่อเส้นให้มาทอได้
เริ่มจากการม้วนตะกอเก็บ ก็จะใช้ไม้มว้ นตะกอบน ตะกอล่างให้มนั ยกขึน้ ลง เส้นยืนทัง้ หมดก็จะ
แยกเป็ นเส้นยก กับเส้นข่ม แล้วจากนัน้ จึงดึงเส้นเชือกไนลอนที่เป็ นสีๆขึน้ มา ขยับ ซ้ายขวา เรียกวิธี
นีว้ ่า การส่งลาย เชือกไนลอนจึงขึน้ มาข้างบน แล้วนามาคล้องกับเชือกเก็บลาย
จากนัน้ ช่างทอ 2 คน คู่ท่ี 2 ที่อยู่ตรงกลางกี่ สอดไม้นัดใหญ่ บิดตัง้ ขึน้ แล้วจึงสอด
ไม้นัดเล็กอีกอันนึงในช่องสุดท้ายที่ติดกับตะกอและฟื มคนทอ พลิกขึน้ ก่อนที่จะพุ่ง ช่า งทอคู่ท่ี 1
จะบิดตะกอยืนลง ช่างคู่ท่ี 2 บิดไม้นดั ใหญ่นอนลง จึงถอดออก ซึ่งเป็ นจังหวะเดียวกันที่ช่างทอ 1
คนที่เป็ นคนทอ พุ่งกระสวยเส้นทอง ซึ่งเป็ นเส้นพุ่งพิเศษ จากนั้นใช้มือจัดระเบียบเส้นทองให้หัว
ท้ายเสมอกัน แล้วจึงพลิกไม้นดั เล็กลง เลื่อนออก แล้วกระทบฟื ม จากนั้นเหยียบไม้เหยียบข้างล่าง
ทาให้ตะกอสลับเส้นยกเส้นข่ม จากนัน้ จึงพุ่งเส้นเส้นไหมปกติตาม เพื่อล็อคเส้นทองไว้ แล้วทา
ตามขัน้ ตอนเดิมไปเรื่อย ๆจนหมดตะกอลาย ลายท้องผ้าต้องทอถึง 50 รอบ 1 รอบของตะกอ
ลาย ได้ความยาว 4 เซนติเมตร ถึงจะได้ความยาวของท้องผ้า 2 เมตร

ภาพประกอบ 75 การส่งลาย
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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ภาพประกอบ 76 (ซ้าย) การเพิ่มเส้นพุ่ง (ขวา) การกระทบฟื ม
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
3. กระบวนการหลังการผลิต
หลังจากที่ทอผ้าเสร็จได้ผืนนึง ก็จะตัดผ้า แล้วม้วนเก็บไว้ เผื่อรอรวบรวมส่งกอง
ศิลปาชีพ ระยะเวลารอบละ 6 เดือน ปี ละ 2 ครัง้ โดยจะมีการตรวจนับ ชั่งนา้ หนัก และแพ็คใส่
ลัง โดยเจ้าหน้าที่ทหารชุดประสานงาน ของกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง เป็ นผูด้ าเนินการประสานงานกับบริษัทขนส่งเพื่อส่งผลงาน และมีการทารายงานผลของ
การทางาน รายงานผลไปกองพัน กองทัพ แล้วก็ไปสวนจิตรลดา มีรายงานประจาเดือน แล้วทาง
กองศิลปาชีพสวนจิตรลดาก็จะส่งเงินมาให้สมาชิก

ภาพประกอบ 77 การตัดผ้า
ที่มา: ศรีสจั จา ปุณญานุภพ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
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ภาพประกอบ 78 ผ้าที่ตดั เรียบร้อยแล้ว
ที่มา: ศรีสจั จา ปุณญานุภพ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ภาพประกอบ 79 การขนส่งผ้า
ที่มา: ศรีสจั จา ปุณญานุภพ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
เมื่อผืนผ้าถึงกองศิลปาชีพ ก็จะมีการตรวจคุณภาพของผ้า อาจารย์แหลมทอง สี ภู
เล่าถึงการตรวจงานว่า “ผ้าที่เราทอได้ ผ้าโขนเนี่ย ทอเสร็จก็มีการส่งเข้ามาตรวจความเรียบร้อย
ตรวจเรื่องลาย เรื่องคุณ ภาพผ้าต่าง ๆ ที่สมาชิกเราทอได้ ก็ตอ้ งส่งเข้ามาในสวนจิตรลดา พอส่ง
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มาแล้วก็จะมีการคัดผืนที่ดีเยี่ยมที่สุด ที่สวยที่สุดให้ขึน้ ไปทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านเก็บไว้ใช้
เอง อาจารย์ก็จะเป็ นคนคัด และร่วมกันในหลายส่วน มีส่วนของอาจารย์ และมีส่วนของเจ้าหน้าที่
กองศิลปาชีพด้วยในการตรวจ”
นางสุชาดา ม้าแก้ว ก็เล่าถึงการตรวจงานว่า “ผ้าไหม เขาจะกางออกตรวจ ใช้ไฟ
ส่อ งที ล ะผื น เพื่ อ ตี ราคาแต่ ล ะผื น มี ร าคาตั้ง แต่ 3,000 บาทขึ น้ ไป มี 3,600 / 3,800 / 4,000
ส่วนมากก็เอาไปใช้งานโขน อย่างผืนที่ลายแปลกลายสวย เขาก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์”
6. การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู้
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังนัน้ เป็ นเหมือนกับศูนย์การเรียนรูท้ ่เี ปิ ดกว้างให้แก่บคุ คล
ทั้งภายในและภายนอกพื ้นที่ได้มี โอกาสเข้ามาเรีย นรู ไ้ ด้อย่างอิสระ มี การแบ่ งปั นความรู แ้ ละ
แลกเปลี่ยนความรูก้ บั หลายภาคส่วน ดังนี ้
1. สมาชิกในศูนย์
หลังจากที่ ช่างทอรุ่น แรกได้รบั การถ่ายทอดความรู ก้ ารทอผ้ายกเมื องนครมาจาก
อาจารย์และผู้ท่ี เกี่ ยวข้อง การทางานต่ อหลังจากนั้น จึง เป็ นหน้าที่ ของช่ างทอรุ่นแรกที่จ ะต้อง
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ช่างทอรุ่นหลัง เพื่อการปฏิบตั ิงานให้สาเร็จตามภาระงานในแต่ละครัง้ โดย
การสอนนั้นก็เป็ น เช่ นพี่ ส อนน้อง ทางานร่ วมกันท าให้การเรียนรู น้ ั้น เกิด ขึน้ โดยง่าย รุ่น น้องก็
สังเกตการณ์ทางานทางานรุ่นพี่ รุ่นพี่ก็แนะนาและสอนไปพร้อมกัน ทาให้สามารถสร้างบุคลากร
ในการทางานและการอนุรกั ษ์ในด้านการทอผ้ายกเมืองนครเพิ่มขึน้ เมื่อเกิดปั ญหาในการทางาน
ก็ช่วยกันปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างรุน่ พี่รุน่ น้อง

ภาพประกอบ 80 การทางานร่วมกัน
ที่มา: ถ่ายโดยผูว้ ิจยั วันที่ 3 ตุลาคม 2562
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2. ชุมชนและผูท้ ่มี าเยี่ยมชม
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังตั้งอยู่ในเขตชุมชน อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
ทางคณะครูจึงเห็นถึงความสาคัญในการที่จะนาเด็ก ๆ มาเยี่ยมชมที่ศนู ย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงความงดงามของผ้ายกเมืองนคร และตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของ
ทรัพยากรทางศิลปหัตถกรรมของบ้านเกิด โดยจะมีทางประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรยายถึงประวัติ
ความเป็ นมาความสาคัญ วิธีขนั้ ตอนในการทอผ้ายกเมืองนคร และทหารชุดประสานงานคอย
อานวยความสะดวก นอกจากนัน้ ยังมีโรงเรียนจากพืน้ ที่ใกล้เคียงและพืน้ ที่อ่นื มาเยี่ยมชมบ่อยครัง้
ก็จะมีการประสานเรื่องเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมผ่านทางทหารชุดประสานงาน ก็จะมีการเตรียมพืน้ ที่
และการบรรยายให้ความรูเ้ สมอ ส่วนนักท่องเที่ยวหรือผูท้ ่มี ีความสนใจก็มีเข้ามาเยี่ยมชมบ้าง

ภาพประกอบ 81 ผูเ้ ยี่ยมชม
ที่มา: ศรีสจั จา ปุณญานุภพ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
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3. ศูนย์ศิลปาชีพอื่น
การทอผ้ายกเมืองนครนัน้ ต้องใช้เวลาในการทอ 1-2 เดือน ใช้คนในการทอ 4-5 คน
ต่อผ้า 1 ผืน ซึ่งความต้องการผ้ายกเมืองนครเพื่อนาไปใช้ในการแต่งกายสาหรับตัวละครโขนนัน้ มี
ความต้องการใช้หลายร้อยผืน ทางกองศิลปาชีพจึงมีการขยายการผลิตออกไปในศูนย์ศิลปาชีพ
อื่น เช่น ศูนย์ศิลปาชีพศรีบวั ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งที่น่นั มีการดาเนินงาน 4 แผนก คือ เซรามิก
ทอผ้า งานกระดาษ (หัวโขน) และปักผ้า ซึ่งจะให้ศนู ย์ศิลปาชีพสีบวั ทองมีการทอผ้ายกเพื่อให้ทนั
ในการแสดงโขนพระราชทานในแต่ละครัง้ โดยทางกองศิ ลปาชี พ ได้มี คาสั่งผ่านทางทหารชุด
ประสานงาน ให้ช่างทอรุ่นแรก เป็ นผูไ้ ปช่วยในการสอนทอผ้ายกเมืองนครให้กับที่น่ ัน โดยใช้
ลวดลายจากที่ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัม มังไปสอน และในบางครัง้ ที่ศูนย์ศิลปาชีพ อื่นมี ความ
ต้องการในการสอนสมาชิกใหม่ ก็จะให้ช่างทอรุ่นแรกจากที่น่ีไปช่วยสอน เช่น ที่ศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านตรอกแค อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการทอผ้ายกนครอยู่แล้ว
7. การเรียนรู้
การเรียนรูน้ นั้ เกิดจากการทางานร่วมกันของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องภายในศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
เนินธัมมัง โดยการทางานมาเป็ นระยะเวลาหลายปี นนั้ สร้างให้เกิดความชานาญ ความรอบรูแ้ ละ
เชี่ยวชาญในการผลิตหรือการทอ โดยเกิดจากการเรียนรูต้ ลอดเวลา ทัง้ เรียนรูจ้ ากปั ญหาที่เกิดขึน้
เมื่อสามารถแก้ได้ก็จะเกิดการเรียนรูใ้ นการทางานในการแก้ปัญหา รวมถึงเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่
แม้อาจารย์ผสู้ อนเองก็ไม่สามารถบอกกล่าว หรือสอนได้หมด ทุกอย่างเกิดจากการใช้เวลาในการ
เรียนรู ้ การได้เรียนรู ก้ ารทางานเป็ นทีม การทางานร่วมกับผูอ้ ่ืน ที่มีนิสัยใจคอและศักยภาพที่
แตกต่างกัน เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีทงั้ เรื่องงานและเรื่องคน ช่างทอรุน่ แรกกล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่า เรา
ยังเรียนอยู่ อยู่ตลอดเวลา
ส่วนการเรียนรูจ้ ากภายนอกนัน้ คือการที่เมื่อมีการออกไปสอนการทอผ้ายกในที่ต่าง
ๆ โดยนางสุชาดา ม้าแก้ว และนางอารี ได้เล่ าว่า “มีการออกไปสอน ถ้าไปสอนก็คือไป 5 คน
ไปช่วยสอน แต่ละที่ท่ีไปสอนเราก็จะเจอครู ของเขา ซึ่งแต่ละที่สอนไม่เหมือนกัน พอเราไปสอน
เขาก็เสริม เราก็ได้เรียนรูไ้ ปด้วย”
การเรียนรูก้ ารทอผ้ายกเมืองนครนัน้ ได้รบั การถ่ายทอดและการร่วมกันจัดการความรู ้
จากผูท้ ่ีมีส่วนได้เสียทัง้ หมดของศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง เพื่ออนุรกั ษ์ฟื้นฟูการทอผ้ายกเมืองนคร
และเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน มีการสร้างช่างทอผ้ายกเมืองนครตัง้ แต่อดีตถึง
ปัจจุบนั เป็ นจานวน 5 รุน่
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ภาพประกอบ 82 การเรียนรูง้ าน
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2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทมี่ ีต่อการจัดการสอนของโครงการ
เป็ นการประเมินผลความพึงพอใจของผูท้ ่ีได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ หรือผูเ้ รียนรุ่นแรก
จานวน 5 คน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทอผ้ายกเมืองนคร ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ดว้ ยหลักสถิติและเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
1. ด้านการถ่ายทอดความรู ้ (สอน) ผู้เรียนมี ความพึงพอใจ ข้อ 1. การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ย 5 ส่วนรองลงมาคือข้อ 2. เนือ้ หามี ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ อยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.8 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.45
2. ด้านการเรียนรู ้ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ ข้อ 3. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และข้อ 4.
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
4.8 เท่ากัน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
3. ด้านทักษะความรู ้ ผู้เรียนมี ความพึงพอใจเท่ากันทั้ง 3 ข้อ คือ 1. ได้รบั ความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ 2. เกิ ด ทั ก ษะและความเข้า ใจมากขึ ้น 3. สามารถน าความรู ้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากัน
4. ด้านเจตคติ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจเท่ากันทั้ง 3 ข้อ คือ 1. ตระหนักถึงความสาคัญ
และคุณค่าของผ้ายกนคร 2. จะสืบสานและอนุรกั ษ์ผา้ ยกนครต่อไป 3. ความพึงพอใจในโครงการ
นี ้ มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากัน
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ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดความรูท้ ่มี ีต่อการจัดการสอนของ
โครงการ
คะแนนความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
รายการ

น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ค่าเฉลี่ย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
𝑋̅
1
2
3
4
5

S.D.

ด้านการถ่ายทอดความรู้ (สอน)
1. การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ

-

-

-

-

5

5

0.00

2. เนือ้ หามีความครบถ้วนสมบูรณ์

-

-

-

1

4

4.8

0.45

3. มีการลาดับเนือ้ หาเรียงลาดับตาม
ความง่ายไปยาก
4. มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม

-

-

-

2

3

4.6

0.55

-

-

1

2

2

4.2

0.84

1. ระยะเวลาในการเรียนมีความ
เหมาะสมกับตัวบทเรียน
2. บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู ้

-

-

-

2

3

4.6

0.55

-

-

-

2

3

4.6

0.55

3. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-

-

-

1

4

4.8

0.45

4. มีสว่ นร่วมในการแลกเปลี่ยนและ
แสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะความรู้

-

-

-

1

4

4.8

0.45

1. ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์การ
เรียนรู ้
2. เกิดทักษะและความเข้าใจมากขึน้

-

-

-

-

5

5

0.00

-

-

-

-

5

5

0.00

3. สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้

-

-

-

-

5

5

0.00

ด้านการเรียนรู้
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ตาราง 1 (ต่อ)
คะแนนความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
รายการ

น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ค่าเฉลี่ย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
𝑋̅
1
2
3
4
5

S.D.

ด้านเจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่า
ของผ้ายกนคร
2. จะสืบสานและอนุรกั ษ์ผา้ ยกนคร
ต่อไป
3. ความพึงพอใจในโครงการนี ้

-

-

-

-

5

5

0.00

-

-

-

-

5

5

0.00

-

-

-

-

5

5

0.00
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาการจั ด ความรู ้ก ลุ่ ม ทอผ้ า ยก ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บ้ า นเนิ น ธั ม มั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู ข้ องกลุ่ม ทอผ้ายก ศูนย์
ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูไ้ ด้รบั การ
ถ่ายทอดที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโครงการ
โดยมี การศึกษาข้อมูล เอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ทฤษฎี ในการ
จัดการความรู ้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์เชิง
ลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบไปด้วยช่างทอผ้า ผูถ้ ่ายทอดการทอผ้า และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการความรูข้ องศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 กระบวนการจัดการความรู้
จุดเริ่ม ต้นของกลุ่ม ทอผ้ายกศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธั มมัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
เริ่ม ต้น ด้วยการที่ ไม่ มี อ งค์ค วามรู ใ้ นด้ านการทอผ้ายกเมื อ งนครเลย จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งสร้า ง
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานในด้านนี ้ ซึ่งต้องดึงผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผ้า มาช่วยในการที่จะ
ถ่ายทอดความรู ้ หรือสร้างความรู ใ้ ห้กับ บุคลากรของที่ น่ี เพื่อสร้างครู รุ่นแรก บนพื ้นฐานองค์
ความรู ้เ ดิ ม โดยที่ จ ะต้อ งศึ ก ษาทั้ง จากข้อ มู ล เอกสาร และหลัก ฐาน มี ก ารร่ว มกัน ประชุ ม
ดาเนินการวางแผนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไปด้วยชาวบ้าน ตัวแทนชุมชน คณะกรรม
ของศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า นเนิ น ธั ม มั ง กองพั น ทหารช่ า งที่ 402 จากกองทั พ ภาคที่ 4 ซึ่ ง เป็ นชุ ด
ประสานงานของศูนย์ศิล ปาชีพ บ้านเนิ นธัม มัง ตัวแทนครู จากสถาบันสิ ริกิติ์ และตัวแทนจาก
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งจะเรียกการดาเนินงานช่วงระยะเวลานีว้ ่า ระยะแรก (ปี พ.ศ. 25502553) คือ ช่วงเวลาของการถ่ายทอดความรู ้ (สอน) ซึ่งจะต้องดาเนินการสอนช่างทอผ้ารุ่นแรก
จานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยช่า งทอผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จานวน 5 คน และ
จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค ที่แยกตัวจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จานวน 5 คน สอน
โดยอาจารย์แหลมทอง สีภู ซึ่งกว่าจะได้ชิน้ งานแรกที่สมบูรณ์ตอ้ งใช้เวลาในการเรียนและฝึ กฝน 3
ปี (ปี พ.ศ. 2551-2553)
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ระยะสอง (ปี พ.ศ. 2554 - ปั จจุบัน) เมื่อช่างทอรุน่ แรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
ได้รบั การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการทอผ้ายกเมืองนครจนสาเร็จออกมาเป็ นชิน้ งานที่มีความประณีตและ
สวยงาม การดาเนินงานร่วมกันของศูนย์ฯ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครนั้น
เป็ นผลสาเร็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง จึงมีพระ
ราชเสาวนียใ์ ห้มีการทอผ้ายกเมืองนครที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เพื่อนาส่งไปใช้ในการแต่ง
กายของการแสดงโขนพระราชทาน ซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านมีการอนุรกั ษ์และสืบสานการแสดง
โขนอยู่ คือการแสดงโขนพระราชทาน
มีการประชุมกันระหว่างคณะกรรมการอานวยการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพฯ คณะกรรมการในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน โดยมีการกาหนดรูปแบบและจานวนความ
ต้องการเครื่องแต่งกายโขนในแต่ละครัง้ ให้แก่ทางศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เมื่อทางศูนย์ศิลปา
ชีพ บ้านเนินธัมมังได้ประชุมกันแล้วตามรายละเอียดข้างต้น จึงได้ขอ้ สรุ ปในการที่จะผลิตผ้ายก
เมืองนครใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน เพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์เผยแพร่ผา้ ยกเมืองนครให้เป็ นที่รูจ้ กั
มากยิ่งขึน้ และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
ในการทอผ้ายกเมืองนครนัน้ จะต้องใช้คนทอต่อ 1 ผืน จานวน 5 คน โดยที่มีช่างทอรุ่น
แรก 1 คน ที่คอยดูแลและควบคุมกระบวนการทอ โดยใช้ระยะเวลาในการทอ 1-2 เดือน ต่อ 1 ผืน
หลังจากที่ทอผ้าเสร็จ ได้ผืนนึง ก็จ ะตัดผ้า แล้วม้วนเก็บไว้ โดยจะมี การตรวจนับ ชั่ง
นา้ หนักและแพ็คใส่ลัง โดยเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานของศูนย์ฯ เป็ นผูด้ าเนินการและมีการทา
รายงานผลของการทางานไปยังกองศิลปาชีพ เมื่อผืนผ้าถึงกองศิลปาชีพ ก็จะมีการตรวจคุณภาพ
ของผ้า เพื่อประเมินราคาค่าตอบแทนให้แก่ช่างทอและประเมินคุณภาพในการนาไปใช้งานต่อไป
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ตาราง 2 กระบวนการจัดการความรูข้ องกลุม่ ทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ขัน้ ตอนการจัดการ
ความรู้
1. การบ่งชีค้ วามรู้

ระยะแรก
ปี พ.ศ 2550 - 2553
- มีการประชุมร่วมกันของชาวบ้าน ตัวแทน
ชุมชน คณะกรรมของศูนย์ฯ ชุดประสานงาน
ของศูนย์ฯ ตัวแทนครูจากสถาบันสิริกิติ์
โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการทอผ้ายก
เมืองนครให้กลับมาอีกครั้ง ด้วยวิธกี าร
ถ่ายทอดความรู้ (สอน) เพื่อสร้างครูรุ่นแรก
- กำหนดความรู้ที่จะนำมาถ่ายทอดประกอบ
ไปด้วย 1. ด้านประวัติความเป็นมา
ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของผ้ายก
เมืองนคร 2. ด้านกระบวนการทอผ้า 3. ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ในการทอผ้า

ระยะสอง
ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั
- เมื่อการเรียนการสอนประสบความสำเร็จ
ช่างทอสามารถทอผ้ายกเมืองนครได้ดี จึงมี
การประชุมร่วมกันโดยมีเป้าหมายที่จะผลิต
ผ้ายกเมืองนคร เพื่อสร้างรายได้ โดยจะ
ผลิตเพื่อการนำผ้าไปใช้แต่งกายในการแสดง
โขนพระราชทาน
- กำหนดความรู้ที่ต้องใช้คือ 1. ด้านปัจจัย
ในการผลิต 2. ด้านกระบวนการผลิต 3.
ด้านผลิตภัณฑ์

- อ.แหลมทอง สีภู ตัวแทนครูจากสถาบัน
สิริกิตเิ์ ป็นผูร้ ับผิดชอบในการแสวงหาความรู้
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ
กระบวนการทอผ้ายกเมืองนคร ร่วมด้วย
กับอ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องผ้ายก โดยหาความรู้ทั้งจากข้อมูล
เอกสาร และหลักฐานวัตถุ
- ชุดประสานงานของศูนย์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการประสานงานขอวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทอผ้ายกจากกอง
ศิลปาชีพ
3. การจัดการความรู้ - ความรู้ด้านประวัติความเป็นมา มีทั้งใน
ให้เป็นระบบ
ส่วนของข้อมูลเอกสารจากวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร นครศรีฯ คำบอกเล่าเรื่องการ
ใช้งานของผ้ายกเมืองนครจากผู้เชีย่ วชาญ
เรื่องผ้า
- กระบวนการทอผ้า และวัสดุอุปกรณ์ในการ

- อ.แหลมทอง สีภู เป็นผูร้ ับผิดชอบด้าน
กระบวนการผลิต ประสานงานกับ
คณะกรรมการอำนวยการจัดแสดงโขน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในด้านรูปแบบ
ของผ้า ลวดลาย สี จำนวนที่ต้องการ
- ชุดประสานงานของศูนย์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาปัจจัยการผลิต
ทั้งเรื่องการรับสมัครช่างทอเพิ่ม การ
ประสานงานกับกองศิลปาชีพในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ในการทอผ้า รวมทั้งค่าตอบแทน
ด้วย
- กระบวนการผลิต มีการจัดระบบการ
ทำงาน ให้ช่างทอรุ่นแรก เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่รุ่นน้อง และวางแผนการ
ทำงาน
- ปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ จะมีการ
จัดส่งในการปฏิบัติงานแต่ละรอบ ปีละ 2-3

2. การสร้างและ
แสวงหาความรู้
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ทอ มีหลักฐานผืนผ้ายกเมืองนครโบราณ
จากราชสำนักและในพิพิธภัณฑ์

4. การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้

5. การเข้าถึงความรู้

6. การแบ่งปันและ
แลกเปลีย่ นความรู้

7. การเรียนรู้

ครั้ง ค่าตอบแทน ขึ้นกับประสบการณ์
ทำงาน โดยรุ่นแรกจะได้รับเงินเดือน ค่า
ชิ้นงาน ค่ารักษาพยาบาล รุ่นถัดมาได้รบั เงิน
รายวัน และค่าชิ้นงาน
- นำข้อมูลทั้งเอกสารและวัตถุมาพิจารณา - ชุดประสานงานของศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดูแล
ร่วมกัน เพื่อศึกษาความถูกต้องและ
และประสานงานในทุก ๆ ด้าน ส่วนเรื่อง
ความสัมพันธ์
การทอ ช่างทอรุ่นแรกจะเป็นผูด้ แู ลความ
เรียบร้อยในการทอทุกอย่าง โดยมี อ.แหลม
ทอง สีภู คอยเป็นที่ปรึกษา
- อ. แหลมทอง สีภู และอ.วีรธรรม ตระกูล - กระบวนการทำงาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
เงินไทย เป็นผูส้ อนการทอผ้า ซึ่ง
คือ 1. กระบวนการก่อนการผลิต จะเป็น
ประกอบด้วย การแกะขี้ตีเกลียว การ
การวางแผนรวมทั้งรายละเอียดในการผลิต
คัดเลือกเส้นไหม การฟอกไหมย้อมไหม
2. กระบวนการผลิต ประกอบด้วยการแกะ
การเดินเส้นไหมม้วนไหม การเก็บตะกอ
ขี้ตีเกลียว การคัดเลือกเส้นไหม การฟอก
และการทอ โดยในระหว่างการเรียนนั้นก็จะ ไหมย้อมไหม การเดินเส้นไหมม้วนไหม
มีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา
การเก็บตะกอและการทอ 3. กระบวนการ
ความสำคัญของผ้ายกเมืองนคร และ
หลังการผลิต กระกอบด้วยการตรวจนับ
การศึกษาความรู้จากแหล่งทอผ้าอืน่
การส่งผลิตภัณฑ์ และการตรวจงานเพื่อ
- เริ่มเรียนในปีพ.ศ. 2551 – 2553
ประเมินราคาค่าชิ้นงาน
- มีผู้เรียนทั้งหมด 10 คน
- การเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบของ
- การทำงานร่วมกันทั้งช่างทอรุ่นพี่และรุ่น
การทำไปด้วยกัน ระหว่างการเรียนสามารถ น้อง ทำให้เกิดการพูดคุย เรียนรูก้ าร
พูดคุย สอบถามได้อย่างอิสระ
ทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
- การเรียนเป็นกลุ่มทำให้มีการปรึกษาซึ่งกัน แก้ไขปัญหา
และกัน มีการแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างกัน - แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวและ
เยี่ยมชม
- มีการไปสอนทอผ้ายกเมืองนครให้แก่ศูนย์
ศิลปาชีพอื่น
- ช่างทอมีทักษะที่ดีในการทอผ้ายกเมือง
- เกิดการเรียนรู้อยูเ่ สมอ แต่ละงานแต่ละ
นคร และมีการฝึกฝนทักษะร่วมกัน ทำให้ได้ ครั้งจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไป ทำให้มี
เรียนรู้ในหลายมิติจนเกิดความชำนาญ
ประสบการณ์ในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ได้ดี
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1.2 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโครงการ
ผูท้ ่ีได้รบั การถ่ายทอดความรูห้ รือผูเ้ รียนรุ่นแรก มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สดุ โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
1. ด้านการถ่ายทอดความรู ้ (สอน) ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ ข้อ 1. การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ย 5 ส่วนรองลงมาคือข้อ 2. เนือ้ หามี ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.8 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.45
2. ด้านการเรียนรู ้ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ ข้อ 3. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และข้อ
4. มี ส่ว นร่วมในการแลกเปลี่ ย นและแสดงความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากถึ งมากที่ สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.8 เท่ากัน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45
3. ด้านทักษะความรู ้ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจเท่ ากันทัง้ 3 ข้อ คือ 1. ได้รบั ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ 2. เกิ ด ทั ก ษะและความเข้า ใจมากขึ ้น 3. สามารถน าความรู ้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากัน
4. ด้ า นเจตคติ ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจเท่ า กั น ทั้ ง 3 ข้ อ คื อ 1. ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ และคุณ ค่าของผ้ายกนคร 2. จะสืบสานและอนุรกั ษ์ผา้ ยกนครต่อไป 3. ความพึง
พอใจในโครงการนี ้ มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 5 เท่ากัน
และมี การแสดงความคิดเห็นและความรู ส้ ึกเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการในแง่มมุ ของด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้านการถ่ายทอดความรู ้ (สอน) ในการเรียนทอผ้ายกเมืองนคร เป็ นสิ่งใหม่และ
ยากสาหรับทุกคน เพราะไม่เคยทราบเรื่องราวของผ้ายกเมืองนครมาก่อน การจัดให้มีการเรียน
การสอนขึน้ เป็ นประโยชน์มาก ทาให้ทกุ คนมีความตัง้ ใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้
2. ด้านการเรียนรู ้ การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบของการร่วมกัน แม้ว่าจะเรียนกัน
คนละลวดลาย แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือและช่วยกันแก้ไขปั ญหาจนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็จ
3. ด้านทักษะความรู ้ จากการเรียนทาให้มีทักษะและมีความเข้าใจในการทอผ้ายก
เมืองนครมากขึน้ ฝึ กฝนจนเป็ นอาชีพที่สร้างรายได้ท่เี พียงพอและมั่นคง
4.ด้านเจตคติ มีความภูมิใจในการที่จะทางานในส่วนนีต้ ่อไป และมีความเต็มใจที่
จะสอนและสืบทอดให้แก่รุน่ น้องได้ทากันต่อไป
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2. การอภิปรายผล
กลุ่ ม ทอผ้ า ยก ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บ้ า นเนิ น ธั ม มั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ประสบ
ความสาเร็จในเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูผา้ ยกเมืองนคร และเพื่อสร้างรายได้
และอาชีพที่ย่งั ยืนให้กบั สมาชิก โดยผูว้ ิจยั แบ่งการอภิปรายผลได้เป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
2.1 กระบวนการจัดการความรู้
กลุ่ม ทอผ้ายก ศูน ย์ศิ ล ปาชี พ บ้านเนิ น ธั ม มัง จัง หวัด นครศรีธ รรมราช ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูผา้ ยกเมืองนคร และเพื่อสร้างรายได้และอาชีพ
ที่ย่ งั ยืนให้กับสมาชิก โดยใช้วิธีดาเนินงานสอดคล้องตามทฤษฎีกระบวนการจัดการความรู ข้ อง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี ้
1. การบ่ ง ชี ้ค วามรู ้ ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า นเนิ น ธั ม มั ง มี ก ารประชุ ม ร่ว มกั น ก าหนด
เป้าหมายในการที่จะดาเนินงานทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นระยะเริ่มต้นที่ยังไม่มีความรู ้ และระยะที่มีการ
ผลิตชัดเจน ในการประชุมเพื่อกาหนดเป้าหมายในระยะแรกนัน้ มีเป้าหมายที่จะต้องการฟื ้ นฟูผา้
ยกเมืองนคร ซึ่งจาเป็ นจะต้องสร้างความรูใ้ ห้กบั สมาชิกด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู ้ โดยกาหนด
องค์ความรูท้ ่ีจาเป็ นต้องใช้ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวประวัติของผ้ายกเมืองนคร วัสดุอปุ กรณ์ และ
กระบวนการวิธีในการทอผ้ายกเมืองนคร ในส่วนของระยะของการผลิตนัน้ มีเป้าหมายในการที่จะ
สร้างอาชีพและรายได้ โดยกาหนดสิ่งที่จาเป็ นต้องใช้ในการผลิต คือ ปั จจัยการผลิต กระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์
การประชุมและการพูดคุยจะทาให้ทุกฝ่ าย ผูม้ ีส่วนได้ส่วยเสียรูส้ ึกมีส่วนร่วม มีการ
แสดงความคิดเห็น โดยสารวจความรู ้ กาหนดหรือบ่งชีค้ วามรูท้ ่ตี อ้ งใช้ และกาหนดวิธีการที่จะนา
ความรูน้ นั้ มาใช้ดว้ ยวิธีการถ่ายทอดความรูเ้ พื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ เมื่อมีการกาหนดสิ่งที่จะต้องรู ้
ชัดเจน จะทาให้การดาเนินงานของทุกฝ่ ายนั้น เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นาไปสู่ความเข้าใจที่
เหมือนกันทุกฝ่ าย
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ คือ การรวบรวมและค้นหาความรู ้ การดาเนินงาน
ทั้งระยะของการถ่ายทอดความรู แ้ ละระยะของการผลิตนั้น มีการประชุม เพื่อการแบ่งงานหรือ
หน้าที่รบั ผิดชอบที่ชดั เจนของแต่ละฝ่ าย โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของแต่
ละด้าน การกาหนดงานที่ชัดเจนทาให้ทุกฝ่ ายรู ส้ ึกมีส่วนร่วมและมีคุณ ค่าในการทางาน สร้าง
ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการที่จ ะต้องปฏิ บัติหน้าที่ตนเองให้ดี เมื่ อแต่ละฝ่ ายได้รบั
หน้าที่ไปแล้วก็มี การไปค้นคว้าประสานงานกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อมูลจากเอกสาร
หลักฐานและบุคคล
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3. การจัดการความรู ใ้ ห้เป็ นระบบ คือการสังเคราะห์และจัดเก็บความรู ้ โดยเมื่อได้
ความรูใ้ นแต่ละด้านที่ตอ้ งการแล้วนัน้ นามารวบรวมจัดเก็บโดยแบ่งชนิดและประเภทให้เหมาะสม
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้ คือการสังเคราะห์วิเคราะห์ความรู ้ ในระยะแรก
ของกระบวนการถ่ายทอดความรูน้ นั้ ได้นาความรูท้ ่ไี ด้มาวิเคราะห์แยกแยะถึงความเหมาะสมและ
ถูกต้อง ว่าข้อมูลแต่ละอย่างนัน้ มีความเกี่ยวเนื่องกัน มีความเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่งกันและกันหรือไม่
มีความน่าเชื่อถือหรือมีหลักฐานรองรับหรือไม่ แล้วจึงประมวลความรูท้ ่ีได้อีกครัง้ เพื่อนาไปสู่การ
ถ่ายทอดความรูท้ ่มี ีประสิทธิภาพในขัน้ ต่อไป
ส่วนในระยะของการผลิตนัน้ เป็ นการนาองค์ความรูม้ าผนวกเข้ากับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่ฝ่ายรับผิ ดชอบได้ดาเนินการจัดหามา แล้วนามาวิเคราะห์ทดลอง เปรียบเทียบว่ามี
ความเหมาะสมในการที่ จ ะผลิ ต ผ้า ยกเมื อ งนครหรือ ไม่ สามารถอ านวยความสะดวกให้การ
ดาเนินงานในการผลิตนั้นเป็ นไปด้วยดีหรือไม่ อย่างไร เช่น ในระยะแรกมีการเรียนรูเ้ รื่อง การ
ย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย้อมสี และต้องควบคุม
คุณภาพของสีได้ ดังนัน้ เมื่อต้องการจะผลิตผ้ายกเมืองนครในจานวนที่มากขึน้ และมีระยะเวลาที่
ก าหนดชัด เจน ท าให้ต้อ งเปลี่ ย นจากการย้อ มสี เอง เป็ น การซื อ้ มาจากแหล่ ง อื่ น แทน เพื่ อ
ประหยัดเวลาและเพื่อคุณภาพของผ้ายกเมืองนครให้มีมาตรฐานเดียวกัน
5. การเข้าถึงความรู ้ คือการถ่ายทอดและการเผยแพร่ ใช้การถ่ายทอดหรือการสอน
ในการเข้าถึงความรู ้ โดยมีการประชุมก่อนที่จะถ่ายทอดความรู ้ เพื่อสื่อสารถึงรายละเอียดในการ
ดาเนินการเรียนการสอน เป็ นถ่ายทอดความรูจ้ ากตัวบุคคลไปสู่อีกบุคคล โดยใช้เครื่องมือจัดการ
ความรู ใ้ นการช่วยกระตุน้ ในการเรียนรู ้ ไม่ว่าจะเป็ นการเล่าเรื่อง (Storytelling) การศึกษาดูงาน
(Study tour) โดยบทบาทการเรียนการสอนในระยะแรก เป็ นไปในรูปแบบ ครู → ศิษย์ ระยะหลัง
จนถึงปั จจุบนั เมื่อตัวของผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดหรือศิษย์รุ่นที่ 1 มีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญ
แล้ว จึงเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูถ้ ่ายทอด เพื่อถ่ายทอดให้กบั รุ่นน้อง บทบาทในการเรี ยนการสอนจึง
กลายเป็ น ครู →ศิษย์ ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็ นทางการเท่ากับระยะแรก เป็ นการถ่ายทอดความรูใ้ น
ฐานะรุ่นพี่ → รุน่ น้อง มากกว่า ด้วยการที่อยู่ร่วมกัน ปฏิบตั ิงานร่วมกัน จึงเป็ นการสอนที่ไม่เป็ น
ทางการ ทาไปสอนไป แนะนากันไป มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการ
ประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อรายงานการทางาน รายงานปัญหาและปรึกษาเพื่อหาข้อแก้ไขต่อไป
การเข้าถึงและการเผยแพร่ ระยะเริ่มต้นนัน้ ไม่ได้มีการเผยแพร่มากนัก เป็ นช่วงเวลา
ที่กาลังสร้างความรูใ้ หม่และการฝึ กฝนเรียนรู ้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร หลังจากที่ศนู ย์
ศิ ล ปาชี พ บ้า นเนิ น ธั ม มั ง เริ่ม มี ค วามเข้า ใจมี ก ารด าเนิ น การและปฏิ บัติ ง านได้ดี ผลงานหรื อ
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ผลิ ตภัณ ฑ์ได้เริ่ม ปรากฎในการนาไปใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน จึ งได้มี การบันทึกข้อมูล
ความรู ต้ ่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานครัง้ ต่อ ๆ ไป เพื่อใช้ในการสอนงานรุ่นน้อง
และผูท้ ่มี าเยี่ยมชม โดยทาสื่อนาเสนอกระบวนการทอผ้ายกเมืองนคร
6. การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู ้ คือการถ่ายทอดและสร้างความรู อ้ ีกรู ปแบบ
หนึ่ง จากกระบวนการทางานทัง้ ในการเรียนการสอนในระยะแรกและในการผลิตนัน้ ทาให้มีการ
แบ่งปั นความรูแ้ ละแลกเปลี่ยนความรูก้ บั สมาชิกและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังที่
ทางานร่วมกัน ช่วยกันปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยแบ่งปั นประสบการณ์กนั ระหว่าง
รุ่นพี่รุ่นน้อง และมี การแบ่งปั นความรู ้ แลกเปลี่ยนความรูจ้ ากชุมชนและผูท้ ่ีมาเยี่ยมชม และการ
ไปดูงานการไปสอนทอผ้ายกที่ศนู ย์ศิลปาชีพอื่น การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรูน้ นั้ เกิดขึน้ อยู่
เสมอในการดาเนินงานทุกขัน้ ตอน
7. การเรียนรู ้ เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ในทุกกระบวนการของการดาเนินงานไม่ว่าจะเป็ นระยะ
ของการถ่ายทอดความรู ้ และระยะของการผลิต เมื่อทุกฝ่ ายได้เรียนรูใ้ นทุกกระบวนการและเข้าใจ
ระบบในการทางาน ไม่ใช่แค่การเรียนรูง้ านตามหน้าที่รบั ผิดชอบ แต่เรียนรูง้ านในทุก ๆ อย่างของ
ศูนย์ ฯ ทาให้เกิดองค์ความรู ้ เมื่อปฏิบตั ิซา้ ๆ ก็จะเกิดประสบการณ์ในการทางาน เทคนิคเฉพาะ
ในการทางาน และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการทางานต่อไป
การที่กลุ่มทอผ้ายกเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังประสบความสาเร็จใน
การฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครและการสร้างอาชีพรายได้ท่ีม่ นั คงให้กับสมาชิกนัน้ เกิดจากการร่ว มมือ
จากทุก ๆ ฝ่ าย เพราะทุกคนมีความสาคัญ มีบทบาทหน้าที่ท่ีช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มไปสู่
เป้าหมายจนสาเร็จได้ การแลกเปลี่ยนความรู แ้ ละการเรียนรูน้ นั้ อยู่ในทุก ๆ กระบวนการของการ
ดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดการเรียนรูท้ ่ยี ่งั ยืน
2.2 ผลของการจัดการความรู้
จากการใช้กระบวนการจัดการความรู ้ 7 ขัน้ ตอนเพื่อการรวบรวมและจัดระบบความรู ้
ทัง้ ความรูแ้ บบฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และความรูช้ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายแล้วในการพัฒ นางานแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒ นาคน พัฒ นาองค์กร และ
พัฒ นาชุม ชน โดยมี รายละเอีย ดการวิเคราะห์ความส าเร็จ ของกลุ่ม ผ้ายก ศูน ย์ศิ ลปาชี พ บ้า น
เนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี ้
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การพัฒนาคน
การจัดการความรู ช้ ่วยให้คนในองค์กรมีคน้ พบความสามารถและพัฒ นาความขีด
สามารถของตัวเอง อาทิเช่น ช่างทอผ้า จากที่ไม่มีความรูใ้ นด้านการทอผ้ายกเมืองนคร ก็สามารถ
เรียนรู ้ และพัฒ นาฝี มือจนได้รบั การยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญมีทักษะที่เป็ นเลิศในการทอ จน
สามารถสอนให้แก่ผูอ้ ่ืนได้ การทางานด้วยกันก็ช่วยให้เสริมสร้างนิสยั ที่ดีในการทางาน ไม่ว่าจะ
เป็ นการรับผิดชอบในการทางาน การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้
การเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และการสามัคคีในการทางาน รวมทัง้ การพัฒนาความเป็ นอยู่ของคนด้วย จาก
ที่มีอาชีพเป็ นเกษตรกร อาชีพค้าขาย มีรายได้ท่ีไม่แน่นอน สามารถมาทางานตรงนี ้ สร้างอาชีพ
และสร้างรายได้โดยที่ไม่ตอ้ งออกไปหางานที่อ่นื
การพัฒนางาน
งานนัน้ เป็ นหนึ่งในเป้าหมายของการจัดการความรู ้ ซึ่งเมื่อ “คน” ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ
ในการขับเคลื่อนงาน คนได้รบั การสร้างและพัฒนาความรู ้ เมื่อคนมีความรูค้ วามสามารถส่งผลให้
งานประสบความสาเร็จ และเกิดการพัฒนางานให้ดียิ่งขึน้ ความยากของงานทอผ้ายกเมืองนคร
นัน้ ต้องใช้ความประณี ต ความใส่ใจและความอดทนในการทางาน การฟื ้ นฟูผา้ ยกเมืองนครให้
สาเร็จนั้นเป็ นงานที่ยาก คุณค่าของผลงานก็ยิ่งมีมากเช่นกัน การพัฒนางานนั้นเกิดมาจากการ
เห็นคุณค่าของงาน การที่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังได้มองเห็นผลงานที่
ได้ร่วมกันทา ถูกนาไปใช้อย่างมีคุณค่า การได้ค่าตอบแทนพิเศษจากชิน้ งานในแต่ละครัง้ เป็ น
แรงจูงใจในการที่จะตัง้ ใจพัฒนางานให้ดีขนึ ้
การพัฒนาองค์กรและชุมชน
เมื่ อการทอผ้ายกเมืองนครของกลุ่มทอผ้า ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเนินธัมมัง ได้รบั การ
ยอมรับและมีช่ือเสียงในวงกว้าง ทาให้ช่ือของศูนย์ ฯ นั้นเป็ นที่รูจ้ ักทัง้ จากคนในท้องถิ่น และคน
ภายนอกที่ได้มีโอกาสเห็นผลงานจากที่ต่าง ๆ มีการเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมศูนย์ ฯ ซึ่งภายใน
ศูนย์ ฯ นัน้ มีงานหัตถกรรมหลายประเภท เป็ นเสมือนการเผยแพร่ผลงานอีกทางหนึ่ง ที่สาคัญ และ
เป็ นการสร้างรายให้แก่ชุมชน เมื่อผูท้ ่ีมาเยี่ยมชมได้เห็นการทางาน ก็จะเห็นถึงคุณค่าของงาน
เห็นถึงศักยภาพในการทางานร่วมกันของศูนย์ท่ีสามารถดาเนินการและจัดการการฟื ้ นฟูพฒ
ั นาผ้า
ยกเมืองนครจนประสบความสาเร็จ จนปั จจุบนั มีการเรียกผ้ายกเมืองนครที่ทอจากศูนย์ศิลปาชีพ
บ้านเนินธัมมังว่า“ผ้ายกเนินธัมมัง”
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3. ข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี ้
3.1 การเผยแพร่
ปัจจุบนั นีก้ ารเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังนัน้ ไม่ชดั เจน
เท่ าที่ควร มี เพียงสื่ อจากภายนอกที่เข้ามาศึกษาและจัดทาสื่อเพื่ อเสนอความรู เ้ พียงบางด้าน
เท่านัน้ และข้อมูลก็ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ทางศูนย์ ฯ จึงควรจัดทาฐานความรู ข้ องการ
ทางานทุก ๆ ด้าน อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อสะดวกในการนาไปใช้ของคนในองค์กรและเพื่อ
การเผยแพร่งาน โดยการเผยแพร่งานนัน้ ไม่เพียงแต่การออกร้าน การขาย หรื อการรอให้มีผสู้ นใจ
มาเยี่ยมชมและเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารแทนตัวศูนย์ ฯ เท่านัน้ แต่เป็ นการเผยแพร่วิธีขนั้ ตอนใน
การทางานของส่วนงานต่าง ๆ จากผูท้ ่ีปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณ ฑ์ ทาให้
บุคคลทั่วไป ผูเ้ ยี่ยมชมหรือผูส้ นใจผลิตภัณฑ์ได้เห็นถึงที่ม าที่ไป กระบวนการทางาน ความยาก
ของการทางาน ทาให้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีคณ
ุ ค่า โดยใช้สื่อเป็ นเครื่องมือในการเผยแพร่ ทัง้ นี ้
จะต้องสนับสนุนและจัดการเรียนรูใ้ นการสร้างสื่อของกลุ่มหรือของศูนย์ ฯ โดยร่วมกันกาหนดว่า
การเผยแพร่จะเป็ นไปในรูปแบบไหน และเพื่ออะไร มีการกาหนดผูท้ ่รี บั ผิดชอบที่มีความเหมาะสม
ในการดูแล
3.2 การสร้างการเรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอ
ในปั จจุบันนั้นช่างทอรุ่นหลังมีการเรียนรู ก้ ารปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ต่างจาก
การเรี ย นรู ้ใ นรู ป แบบของรุ่น ที่ 1 ที่ เรี ย นรู ้ใ นทุ ก ด้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นประวัติ ความเป็ นมา ทุ ก
กระบวนการขัน้ ตอนในการที่จะทอผ้ายกเมืองนคร ซึ่งการเรียนรูท้ ่ีครบทุกด้านนัน้ จะช่วยให้ผเู้ รียน
เห็นถึงประวัติความเป็ นมา ความสาคัญและความจาเป็ นในเรื่องที่กาลังจะเรียนรูห้ รือปฏิบตั ิงาน
สร้างความรูส้ ึกหวงแหนและปลูกฝังความคิดในการที่จะตัง้ ใจสืบสานงานในด้านนี ้ ดังนัน้ ทางศูนย์
ฯ จึ งควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีเป็ นทางการมากขึน้ โดยใช้ช่างทอรุ่นที่ 1 เป็ นครู ในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละอาจจะเชิญครูผเู้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูร้ ่วมจัดการเรียนการสอนในศูนย์ ฯ เมื่อครัง้
ระยะเริ่มต้นมาร่วมกันถ่ายทอดความรู ้ หรือจัดการเรียนรูน้ อกสถานที่หรือการไปดูงานในสถานที่ท่ี
ประสบความสาเร็จให้มากขึน้ เพื่อเป็ นการสร้างความรู แ้ ละเป็ นแรงสนับสนุนให้แก่ช่างรุ่นใหม่
ต่อไป
3.3 การวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรนาองค์ความรู ด้ า้ นการทอผ้ายกเมืองนคร ไปศึกษาต่อยอดในรู ปแบบของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความเฉพาะตัว เพื่อตอบ
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โจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคและสร้างรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ให้แก่สมาชิก ทัง้ นีค้ วรศึกษาและสร้าง
ช่องทางการเผยแพร่ท่ีผคู้ นจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์ โดยควร
สร้างสื่อเพื่อเสนอถึงเรื่องราวประวัติความเป็ นมาของการทอผ้ายกเมืองนคร ที่ศนู ย์ศิลปาชีพบ้าน
เนินธัมมัง ว่ามีกระบวนทางานของผลิตภัณฑ์แต่ละชิน้ อย่างไร มีความยากง่ายอย่างไร เพื่อ
สร้างมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ผา้ ยกเมืองนคร
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2. กระบวนการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้ (สอน)
2.1 มีการประชุมร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดวิธีการและ
เนือ้ หาความรูเ้ กี่ยวกับการทอผ้ายกนครอย่างไร
2.1.1 เป้าหมายในการถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการทอผ้ายกคืออะไร
2.1.2 ต้องใช้เนือ้ หาความรูใ้ นด้านใดบ้าง ในการที่จะถ่ายทอดความรู ้
2.1.3 ระยะเวลาในการดาเนินการ
2.1.4 มี ก ารก าหนดผู้ด าเนิ น การหรือหน่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในเรื่อ งเนื ้อหา
ความรูแ้ ละวิธีการถ่ายทอด (สอน)หรือไม่ อย่างไร
2.2 มี การวางแผนในการรวบรวมเนื ้อหาความรู ท้ ่ี จ ะถ่ ายทอดเกี่ ย วกับ การทอผ้า ยก
อย่างไร
2.2.1 แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งใดบ้าง (คน,กลุม่ ,สถานที่)
2.2.2 มีวิธีการขัน้ ตอนในการค้นคว้าและรวบรวมความรูอ้ ย่างไร
2.3 มีขนั้ ตอนของการจัดการความรูท้ ่ไี ด้รวบรวมมาอย่างไร และมีการกลั่นกรองความ
ถูกต้องความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
2.3.1 มีการแบ่งหรือจัดหมวดหมู่ของความรูอ้ ย่างไร
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2.3.2 ใช้วิธีการใดในการตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หาความรู ้
2.3.3 มีการปรับหรือบูรณาการความรู ใ้ หม่และความรู ท้ ่ีมีอยู่เดิม ให้มีความ
เหมาะสมกันอย่างไร
2.3.4 การลาดับเนือ้ หาความรูท้ ่จี ะถ่ายทอด (สอน) เป็ นอย่างไร
2.4 ขัน้ ตอนการถ่ายทอดความรู(้ สอน)
2.4.1 รูปแบบในการเรียนการสอน
2.4.2 มีการใช้สื่อในการถ่ายทอดความรูห้ รือไม่ อย่างไร
2.4.3 มีขนั้ ตอนในการถ่ายทอดความรูอ้ ย่างไร
2.4.4 แต่ละขัน้ ตอนของการเรียนและการสอนนัน้ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
2.4.5 เนือ้ หาในการถ่ายทอดความรูม้ ีอะไรบ้าง
2.4.6 มีการอบรมให้ความรูเ้ รื่องประวัติความเป็ นมา และความสาคัญของผ้า
ยกนครหรือไม่ อย่างไร
2.4.7 การใช้งานของผ้ายกนครในอดีตและปัจจุบนั
2.4.8 ผ้ายกนครมีลกั ษณะโครงสร้างองค์ประกอบของผืนผ้าและลวดลายเป็ น
อย่างไร
2.4.9 ผ้า ยกนครที่ เนิ น ธั ม มัง จะทอนั้น จะมี รู ป แบบอย่ า งไรและมี ล วดลาย
อะไรบ้าง
2.4.10 การติดตามประเมินผลการสอนเป็ นอย่างไร รูปแบบใด
2.5 มีกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูอ้ ย่างไร
2.5.1 มี การเปิ ดโอกาสให้ผู้ได้รบั การถ่ายทอดได้แสดงความคิดเห็ นหรือข้อ
สงสัยในระหว่างการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร
2.5.2 แนวทางในการขอคาปรึกษาหรือคาแนะนาเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียน
การสอน จะเป็ นไปในรูปแบบช่องทางใด
2.5.3 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์กับแหล่ งการเรียนรู ้
อื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร
2.6 การเรียนรู ้
2.6.1 เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างไรบ้าง
2.6.2 ผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ และมีการนาความรูไ้ ป
พัฒนาอย่างไรบ้าง
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3. กระบวนการจัดการความรู้ด้านการผลิต
3.1 มีการประชุมร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเพื่อกาหนดวิธีการและ
ความรูด้ า้ นการผลิตผ้ายกอย่างไร
3.1.1 วัตถุประสงค์ในการผลิตผ้ายกคืออะไร
3.1.2 มีการวางแผนระบบในการผลิตอย่างไร
3.1.3 ต้องใช้ความรูด้ า้ นใดบ้างในการผลิต
3.1.4 ระยะเวลาในการดาเนินการ
3.1.5 มีการกาหนดผูด้ าเนินการหรือหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในเรื่องวิธีการและ
ความรูด้ า้ นการผลิตหรือไม่ อย่างไร
3.2 มีการรวบรวมเนือ้ หาความรูใ้ นการผลิตอย่างไร
3.2.1 มีการแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งความรูใ้ ดบ้าง (คน,กลุม่ ,สถานที่)
3.2.2 มีวิธีการขัน้ ตอนในการค้นคว้าและรวบรวมความรูอ้ ย่างไร
3.3 มีขั้นตอนการจัดการความรู ด้ า้ นการผลิตให้เป็ นระบบ และมี การกลั่นกรองความ
ถูกต้องความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
3.3.1 มีการแบ่งหรือจัดหมวดหมู่ของความรูใ้ นด้านการผลิตอย่างไร
3.3.2 วางระบบการผลิตอย่างไรบ้าง (ปัจจัยการผลิต,การผลิต,ผลผลิต)
3.3.3 มี การล าดับสายการผลิตอย่างไร (กระบวนการที่แสดงถึงวิธี การผลิต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ล าดั บ ก่ อ นหลั ง เพื่ อ ความสะดวกของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผูด้ าเนินการ)
3.3.4 ระบบการขายและการตลาดเป็ นอย่างไร
3.4 ขัน้ ตอนการผลิต
3.4.1 ขัน้ ตอนในการผลิตเป็ นอย่างไร
3.4.2 ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการผลิตแต่ละขัน้ ตอน
3.4.3 วิธีการแจกจ่ายงานเป็ นอย่างไร
3.4.4 มีการติดตามและประเมินผลการผลิตอย่างไร
3.5 มีกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูอ้ ย่างไร
3.5.1 แนวทางในการสื่อสารเมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการคาแนะนาเพิ่มเติม
3.5.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์กบั แหล่งการผลิตอื่น
ๆหรือไม่ อย่างไร
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3.6 การเรียนรู ้
3.6.1 มีปัญหาหรืออุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการแก้ไขที่ดี
และเหมาะสมอย่างไร
3.6.2 มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง
3.6.3 มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรูข้ องผูป้ ฏิบตั ิงานบ้างหรือไม่
3.6.4 มีการบันทึกจัดเก็บความรู ้ และเผยแพร่ความรูส้ สู่ าธารณะอย่างไรบ้าง
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แบบสอบถาม
เรื่อง การจัดการความรู้กลุ่มทอผ้ายก ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โดย นางสาวนิตยา สีคง
นิสิตปริญญาโทภาคนอกเวลาราชการ สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการเข้า ร่ว มโครงการทอผ้า ยก ศูน ย์ศิ ล ปาชี พ บ้า น
เนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใช้เป็ นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating Scale)โดยมีเกณฑ์แบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี ้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ลงในช่องคะแนนที่ท่านเห็นว่ามีความสาคัญมากน้อยเพียงใด
หน้าข้อที่ท่านคิดว่าเป็ นความจริงที่สดุ
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รายการ
ด้านการถ่ายทอดความรู้ (สอน)

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

- การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
- เนือ้ หามีความครบถ้วนสมบูรณ์
- มีการลาดับเนือ้ หาเรียงลาดับตามความง่ายไปยาก
- มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
ด้านการเรียนรู้
- ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสมกับตัวบทเรียน
- บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู ้
- มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีสว่ นร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะความรู้
- ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู ้
- เกิดทักษะและความเข้าใจมากขึน้
- สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้
ด้านเจตคติ
- ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของผ้ายกนคร
- จะสืบสานและอนุรกั ษ์ผา้ ยกนครต่อไป
- ความพึงพอใจในโครงการนี ้
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................

ประวัติผู้เขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
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