
บทที่ 3 

ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบักลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง 

 

          เน้ือหาของรายงานวจิยับทท่ี 3 เร่ืองความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนิน
ธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดั
ล าพนู เป็นการศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบักลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ประกอบไปดว้ย ขอ้มูล
สภาพทัว่ไปของบา้นดอนหลวง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีหลกัในการวิจยั แบ่งเป็น ท าเลท่ีตั้ง ขนาดเน้ือท่ี 
จ  านวนประชากร ลกัษณะของสภาพเศรษฐกิจ และตราสัญลกัษณ์เทศบาลต าบลแม่แรง  รวมทั้ง
ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและผลิตภณัฑข์องกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง แบ่งออกเป็น  
ประวติัความเป็นมาของกลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง ผลิตภณัฑข์องกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง   
ขอ้มูลรายช่ือสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงและคณะท างาน แบ่งออกเป็น รายช่ือสมาชิกกลุ่ม
และจ านวนเงินลงหุน้  รายช่ือและโครงสร้างกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง  แผนท่ีผูผ้ลิตและผูจ้ดั
จ  าหน่ายผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง  ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้       
บา้นดอนหลวง รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือและวธีิการดูแลรักษา     
โดยมีรายละเอียดส าคญัดงัน้ี 

 

ข้อมูลสภาพทัว่ไปของบ้านดอนหลวง              

(1) ท าเลทีต่ั้ง 

      บา้นดอนหลวง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่ 7 ต าบลแม่แรง  อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู โดยมี

ระยะทางห่างจากตวัเมืองจงัหวดัล าพนู ไปทางทิศใตร้ะยะทาง 15 กิโลเมตร และอยูห่่างจากทาง

หลวงแผน่ดินหมายเลข 106 สายป่าซาง-ล้ี ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มีขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป  

ของต าบลแม่แรงดงัน้ี 

      พื้นท่ีต าบลแม่แรง ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ดา้น

ทิศใตติ้ดต่อกบัต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ดา้นทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลป่าซาง

และต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ดา้นทิศตะวนัตก ติดต่อกบัต าบลท่าตุม้ อ าเภอป่าซาง 

จงัหวดัล าพนู 
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 (2)  ขนาดเนื้อที่ 

              ในเขตพื้นท่ีต าบลแม่แรง  มีเน้ือท่ี 16.191 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,119 ไร่ 1 งาน โดย

สภาพพื้นท่ีภูมิประเทศ เป็นพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและท าการเกษตร 

 
ภาพที ่3.1 แสดงสภาพพื้นท่ีบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 

ท่ีมา (เทศบาลต าบลแรง, ปี 2553) 
 

 ภาพท่ี 3.1 แสดงถึงสภาพพื้นท่ีบา้นดอนหลวง เป็นหมู่บา้นหมู่ท่ี 7 ตั้งอยูใ่นต าบลแม่แรง 

อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู มีระยะทางห่างจากตวัเมืองจงัหวดัล าพนูไปทางทิศใต ้คิดเป็นระยะทาง 

15 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 106  สายป่าซาง-ล้ี เป็นระยะทาง 
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1.5 กิโลเมตร โดยในเขตต าบลแม่แรงประกอบไปดว้ย 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นกองงาม หมู่ท่ี 

2 บา้นแม่แรง หมู่ท่ี 3 บา้นตน้ผึ้ง หมู่ท่ี 4 บา้นดอนตอง หมู่ท่ี  5 บา้นหนองเงือก  หมู่ท่ี 6 บา้นป่าข่า 

หมู่ท่ี 7 บา้นดอนหลวง หมู่ท่ี 8 บา้นป่าเบาะ หมู่ท่ี 9 บา้นดอนนอ้ย หมู่ท่ี 10 บา้นป่าบุก หมู่ท่ี 11 

บา้นสันกอดู่  ซ่ึงทั้ง 11  หมู่บา้น  เป็นพื้นท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตการปกครองของส านกังานเทศบาลต าบล

แม่แรง 

 

 (3) จ านวนประชากร  

             ในพื้นท่ีต าบลแม่แรง จ านวนประชากรทั้งส้ิน 7,491 คน แยกเป็นเพศชาย 3,630 คน 

เพศหญิง 3,861 คน และมีความหนาแน่นเฉล่ีย 464.90 คน/ตารางกิโลเมตร (ณ วนัท่ี 30 เมษายน 

2553) 

ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนขอ้มูลประชากรในพื้นท่ีต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

ชาย (คน)    หญงิ (คน)  

รวม (คน) 

1 บา้นกองงาม 361     479            537 1,016 

2 บา้นแม่แรง 267     363            373 736 

3 บา้นตน้ผึ้ง 123     193            178 371 

4 บา้นดอนตอง 304     459            449 908 

5 บา้นหนองเงือก 574     826            893 1,719 

6 บา้นป่าข่า 68       89              86 175 

7 บ้านดอนหลวง 307     401            404 805 

8 บา้นป่าเบาะ 259     346            387 733 

9 บา้นดอนนอ้ย 117     147            182 329 

10 บา้นป่าบุก 97     139            170 309 

11 บา้นสันกอดู่ 132    172             190 362 

    รวม 2,609  3,614           3,849 7,463 
 

ท่ีมา (เทศบาลต าบลแม่แรง, ปี 2553)  
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3.1 แสดงถึงจ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่แรง มี

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,609 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งหมด 7,463 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 

3,614 คน และเพศหญิง 3,849 คน โดยในพื้นท่ีหมู่ 7 บา้นดอนหลวง มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 307 

ครัวเรือน ประชากรรวม 805 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 401 คน และเพศหญิง 404 คน 

 

 (4)   ลกัษณะสภาพเศรษฐกจิ 

                      ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลแม่แรง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การท านา 

ท าสวน  และการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนและการท าหตัถกรรมงานฝีมือ ซ่ึง

ไดแ้ก่ การทอผา้ฝ้ายพื้นเมือง การยอ้มผา้ การท าผา้บาติก โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการประกอบ

อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการผลิตสินคา้หตัถกรรมในแต่ละพื้นท่ีดงัน้ี 

ตารางที ่3.2  แสดงการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการผลิตสินคา้หตัถกรรม 

                     ในพื้นท่ีต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ลกัษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

1 บา้นกองงาม ผา้มดัยอ้ม ผา้บาติก ไวน์สมุนไพร 

2 บา้นแม่แรง ท าตูโ้บราณ การทอผา้ 

3 บา้นตน้ผึ้ง ผา้มดัยอ้ม ตดัเยบ็ผา้พื้นเมือง แกะสลกัไม ้

4 บา้นดอนตอง ท าการเกษตร เยบ็รองเทา้ผา้ 

5 บา้นหนองเงือก การทอผา้ ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ ไมแ้กะสลกั  

รองเทา้ยางรถยนต ์

6 บา้นป่าข่า ท าผลิตภณัฑจ์กัสาน เช่น เข่งล าไย 

7 บ้านดอนหลวง การท าผ้า ผลติภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ไม้แกะสลกั 

8 บา้นป่าเบาะ ผา้บาติก แปรรูปอาหาร ตดัเยบ็เส้ือผา้ ไวน์สมุนไพร 

9 บา้นดอนนอ้ย การทอผา้ ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 

10 บา้นป่าบุก ผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ 

11 บา้นสันกอดู่ ผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ 
 

ท่ีมา (เทศบาลต าบลแม่แรง, ปี 2553) 
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 ขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 แสดงลกัษณะของการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหตัถกรรมใน

เขตพื้นท่ีต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู โดยประชากรส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพ

เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้หตัถกรรมท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีความช านาญ ไดแ้ก่ การท าผา้มดัยอ้ม 

การผลิตผา้บาติก การทอผา้ การผลิตสินคา้แปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือ การตดัเยบ็เส้ือผา้ การผลิต

สินคา้ท่ีท ามาจากไมแ้กะสลกั และการท าไวน์สมุนไพร โดยมีพื้นท่ีหลกัในการวจิยั คือ พื้นท่ีหมู่  7 

บา้นดอนหลวง ประชากรในพื้นท่ีมีความช านาญในการทอผา้ฝ้าย การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้าย

ทอมือ การตดัเยบ็เส้ือผา้ชุดพื้นเมือง และการแปรรูปสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตจากผา้ฝ้ายทอมือส าหรับ

ใชภ้ายในครัวเรือน 

 

 (5)  ตราสัญลกัษณ์เทศบาลต าบลแม่แรง 

         ตราสัญลกัษณ์ของเทศบาลต าบลแม่แรง เป็นรูปผูห้ญิงนัง่ก่ี อนัเป็นสัญลกัษณ์ของ

สินคา้เด่นท่ีท าการผลิตในพื้นท่ีหมู่ 7 ต าบลแม่แรง คือ ผา้ฝ้ายทอมือส าหรับใชภ้ายในครัวเรือน     

ในอดีตประชากรผูห้ญิงส่วนใหญ่ เม่ือวา่งจากการท านาตามฤดูกาล จะท าการทอผา้ส าหรับใช้

ภายในครัวเรือน และในปัจจุบนั ชาวบา้นหลายครัวเรือนไดห้นัมาประกอบอาชีพทอผา้ และการ

แปรรูปสินคา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายทอมือ  จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเขตพื้นท่ีต าบลแม่แรง  จึง

ท าใหก้ารทอผา้กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของตราเทศบาลต าบลแม่แรง 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่3.2 แสดงตราเทศบาลต าบลแม่แรง 

ท่ีมา (เทศบาลต าบลแรง, ปี 2553) 
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 ภาพท่ี  3.2  แสดงตราสัญลกัษณ์ของเทศบาลต าบลแม่แรง เป็นรูปผูห้ญิงนัง่ก่ี  ซ่ึงใชเ้ป็น

ตราสัญลกัษณ์ของการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของต าบลแม่แรง โดยในพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่แรง จะมี

การผลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในจงัหวดัล าพนู จึงท าใหก้ารผลิตผา้ฝ้ายทอมือ

กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของของการด าเนินธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีต าบลแม่แรง 

 

ประวตัิความเป็นมาและผลติภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง 

(1)  ประวตัิความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง 

       บา้นดอนหลวง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู เป็นหมู่บา้นชาว

ไทยยองท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปีพ.ศ.  2352 หรือเม่ือกวา่ 200 ปีท่ีผา่นมา เดิมช่ือหมู่บา้นกอถ่อน 

ในอดีตเป็นพื้นท่ีส าหรับการคา้ววัคา้ควาย ต่อมาในรัชสมยัพระเจา้กาวลิะ ไดมี้การกวาดตอ้นผูค้น

จากเมืองยอง ประเทศพม่า เขา้มาตั้งบา้นเรือนเพื่อบูรณะเมืองล าพนู โดยชาวบา้นท่ีอพยพมาส่วน

ใหญ่เป็นผูท่ี้มีเช้ือสายชาวเมืองยองในประเทศพม่า เม่ือไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีบา้นดอนหลวง 

ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู  ประกอบกบัท าเลท่ีตั้งของหมู่บา้น ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งอยูบ่น

ท่ีดอนสูง จึงมีการเรียกช่ือหมู่บา้นใหม่วา่ “บ้านดอนหลวง”  

ชาวบา้นดอนหลวง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร และอาชีพหตัถกรรม โดย

มีงานหตัถกรรมท่ีส าคญั คือ การทอผา้ฝ้าย ซ่ึงวฒันธรรมในการทอผา้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

ท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้น โดยบา้นพกัอาศยัของชาวบา้นดอนหลวง มีลกัษณะเป็นบา้นไมท้รงโบราณ

ในลกัษณะของชาวไทยยอง ตวัเรือนนิยมสร้างดว้ยไม ้มีบนัไดทางข้ึนท่ีมีหลงัคาคลุมยาวไปถึงตวั

เรือน มีห้องนอนขนาดใหญ่ท่ีสามารถพกัอยูอ่าศยัรวมกนัไดท้ั้งครอบครัว มีประตูหนา้ต่างใชไ้มข้ดั

แทนกลอน บริเวณใตถุ้นบา้นมีพื้นท่ียกพื้นสูง เพื่อใชเ้ป็นบริเวณส าหรับการทอผา้และการจดัท า

เคร่ืองจกัรสาน และยงัใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับเล้ียงดูลูกหลานในเวลากลางวนั ชาวบา้นในพื้นท่ีไดรั้บ

การถ่ายทอดวฒันธรรมในการทอผา้สืบทอดต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน จึงท าใหภ้ายในบริเวณพื้นท่ี

หมู่บา้นดอนหลวง มีการผลิตและการจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือตั้งอยูใ่นบริเวณเส้นทางหลกัของหมู่บา้น

โดยชาวบา้นท่ีเป็นสตรีจะทอผา้ดว้ยก่ีไมแ้บบโบราณ ในขณะเดียวกนัมีการออกแบบลวดลายผา้ท่ี

สวยงามภายใตภู้มิปัญญาของชาวบา้น พร้อมกบัการรักษาวฒันธรรมและกรรมวธีิการทอผา้ฝ้ายแบบ

โบราณไว ้ ในปัจจุบนัยงัมีการสาธิตการทอผา้ฝ้ายแบบโบราณ ดว้ยก่ีทอผา้ขนาดใหญ่ สามารถใช้
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ช่างทอพร้อมกนั 2 คน โดยมีขนาดหนา้กวา้งถึง 2 เมตร ซ่ึงผา้ฝ้ายทอมือแบบน้ีเหมาะส าหรับท าผา้

คลุมเตียง หรือน าไปใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้  

ในปี 2532-2547 นายไพศาล สุขร่องชา้ง เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น จึงไดเ้ร่ิมมีการ

จดัตั้งกลุ่มทอผา้ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยมีการรวบรวมสมาชิกจากกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายบา้นดอนหลวง

ท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ และในปี 2535 จึงไดมี้การจดัตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงข้ึน

อยา่งเป็นทางการ และมีนางจนัทร์ดี สุขสุด เจา้ของร้านจนัทร์ดีผา้ฝ้าย เป็นประธานกลุ่มคนแรก ซ่ึง

ผลจากการจดัตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการผลิตและการแปรรูปผา้ฝ้าย

ทอมือ เกิดความร่วมมือกนัในการจดัจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ เพื่อมิให้เกิดการแข่งขนัทางดา้นราคา

รวมทั้งการมีตวัแทนในนามกลุ่มส าหรับการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ี เช่น องคก์าร

บริหารส่วนต าบลแม่แรง และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนูท่ีใหง้บประมาณในการก่อตั้งกลุ่ม 

งบประมาณในการจดังานจ าหน่ายสินคา้ประจ าปี  รวมทั้งการติดต่อประสานงานในนามกลุ่มกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ ในการเขา้รับการ

อบรมเก่ียวกบัเทคนิคในการทอผา้ การออกแบบลายผา้ และการฟอกยอ้มผา้ฝ้ายโดยใชว้ตัถุดิบจาก

ธรรมชาติ โดยนบัจากการก่อตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงไดมี้การเปล่ียนแปลงประธานกลุ่มจาก

ประธานคนแรก คือ นางจนัทร์ดี สุขสุด เปล่ียนเป็นนางศรีนวล เป็งค าตา และนางบุญเมือง ค าปัน 

เจา้ของร้านบุญเมืองผา้ฝ้าย ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือแบบครบวงจร และ

เม่ือด ารงต าแหน่งครบวาระจึงไดเ้ปล่ียนมาเป็นนางบวัเพช็ร ขดัสงคราม และตั้งแต่ปี 2544 จนถึง

ปัจจุบนั นางสาวอุไร ผา้เจริญ ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นประธานกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง โดยมี

กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือแบบครบวงจรของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง คือ กลุ่มทอผา้ส่ีตะกอ  กลุ่ม

บุญเมืองผา้ฝ้าย กลุ่มทอผา้ฝ้ายทอมือเป็นผา้ผนื กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้าย และกลุ่มแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากเศษผา้ฝ้าย ผลจากการก่อตั้งกลุ่มมาไดมี้จ านวนสมาชิกเขา้ร่วมกลุ่มเพิ่มข้ึนเป็นสมาชิก

รวม 108 คน และไดเ้ร่ิมมีการระดมเงินทุนจากกลุ่มสมาชิก โดยใหส้มาชิกเขา้มาถือหุน้ขั้นต ่าคนละ 

1 หุน้ จ  านวนถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน 10 หุน้ ในราคาหุ้นละ 50 บาท เพื่อน าเงินทุนท่ีไดรั้บมาใชใ้นการ

ใหกู้ย้มืแก่สมาชิกภายในกลุ่ม 

ผลการจดัตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ไดก่้อใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหวา่งสมาชิกในการ

ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายทอมือ มีการจดังานจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ
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ในพื้นท่ีบา้นดอนหลวงเป็นคร้ังแรกในปี 2546 ภายใตช่ื้องาน  “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” 

โดยงานน้ีจดัข้ึนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนของทุกปี ภายในงานมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ี

ทางกลุ่มท าการผลิตในราคาพิเศษ การสาธิตการทอผา้โดยใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือในการทอผา้

แบบโบราณ และในปี 2554 ไดมี้การจดังานแต่งสีอวดลาย ผา้ฝ้ายดอนหลวง เป็นคร้ังท่ี 9 และมี

ก าหนดการจดังานระหวา่งวนัท่ี 1-5 เมษายน 2554 
 

  (2)  ผลติภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง 

         ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง แบ่งเป็นประเภท
สินคา้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

         (2.1)  ผา้ฝ้ายทอมือ หนา้กวา้ง 1 เมตร และหนา้กวา้ง 2 เมตร หรือผา้ฝ้ายท่ีมีการทอตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ เหมาะส าหรับการน าไปตดัเยบ็เป็นสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับใชใ้นการตกแต่ง
บา้น เช่น ผา้ม่าน ผา้คลุมเตียง ผา้คลุมโตะ๊ หรือน าไปตดัเยบ็เป็นผา้บุนวมส าหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 
เช่น เกา้อ้ี โซฟารับแขก เป็นตน้ 

           (2.2)  สินคา้ในหมวดเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ กระโปรง 
เส้ือพื้นเมือง  เส้ือผา้ฝ้ายส าเร็จรูป  ผา้ตดัชุดสีธรรมชาติ  ผา้ซ่ินทอพื้นท่ีมีลายปัก ผา้นุ่งพื้นเมือง 
กางเกงพื้นเมือง ตลอดจนการผลิตเส้ือพื้นเมืองตามแบบของลูกคา้ส าหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
และเด็กในช่วงเทศกาลส าคญั ๆ ประจ าปี เช่น งานสงกรานต ์หรืองานปีใหม่เมือง งานลอยกระทง  
หรือการตดัเยบ็ชุดพื้นเมืองส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาในพื้นท่ี เป็นตน้ 

            (2.3)  สินคา้ท่ีตดัเยบ็จากผา้ฝ้ายทอมือพื้นเมือง เหมาะส าหรับใชต้กแต่งบา้น เช่น 
ผา้ม่าน ปลอกหมอน  ผา้คลุมทีว ีหมอนพิง ตะกร้าผา้ ท่ีรองนัง่ เป็นตน้ 

            (2.4)  สินคา้ส าหรับใชภ้ายในครัวเรือนและสินคา้ท่ีระลึก เช่น  กล่องใส่กระดาษทิชชู 
รองเทา้ผา้เหมาะส าหรับสวมใส่ในบา้น  ผา้เช็ดมือ ผา้รองแกว้น ้า กระเป๋าผา้ฝ้าย พรมหนา้เตียง พรม
ส าหรับปูพื้นใหญ่ พรมปูพื้นตูเ้ยน็ พรมเช็ดเทา้ เป็นตน้ 

  ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง จดัเป็นผา้ทอฝ้ายทอมือท่ีมีคุณภาพดี 
ท าจากเส้นฝ้ายยนื 2 เส้น จึงท าใหเ้ส้นดา้ยมีความทนทาน มีทั้งการผลิตท่ีผา่นกระบวนการยอ้มโดย
ใชสี้จากธรรมชาติและการยอ้มจากโรงงานท่ีท าใหเ้ทคนิคการยอ้มสีท่ีทนทาน เหมาะส าหรับการใช้
งานทัว่ไป 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง โครงสร้างกลุ่มและผู้ผลติในพืน้ที ่

  (1)  รายช่ือสมาชิกกลุ่ม และจ านวนเงินลงหุ้น 

         ในปี 2553 สมาชิกผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีสมาชิกรวม 108  คน มีจ านวนหุ้น
รวม  ทั้งหมด 309 หุน้ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายช่ือสมาชิกกลุ่ม และจ านวนหุน้ท่ีสมาชิกแต่ละ
คนลงทุนดงัน้ี 

ตารางที ่3.3  รายช่ือสมาชิกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และจ านวนเงินลงหุน้ในการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

อนัดับ รายช่ือสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้าน
ดอนหลวง 

จ านวนหุ้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

นางบวัเพชร ขดัสงคราม 

  นางเขม็ทอง     ปาระมี 

  นางอรพิน     สุขร่องชา้ง  

  นางศรีนวล     เป็งค าตา 

  นางวนิดา     ก าแพงทิพย ์   

นางยพุิน     วรรณมะกอก 

นางแสงจนัทร์ จนัทร์จาน 

  นางยพุิน     นนัตา 

นางจนัทร์หอม  ผา้เจริญ 

นางสุนทรี ทานุโวหาร 
นายอาคม  ปาระมี 
 

นางบวัจร  หม่ืนศิริ 
นางวนัทนา  เอการ์ 
 

นางศรีทา  ธรรมขดัแกว้ 
 

นางจนัทร์นวล  หลา้ยอง 
นางนิลวรรณ  ปันธง 
 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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อนัดับ 

 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้าน
ดอนหลวง 

จ านวนหุ้น 

 

17 นางภทัรนิษฐ   พลสงฆ ์ 10 
18 นางสาวอุไร     ผา้เจริญ 10 
19 นางสุนนั     ปาสวสัด์ิ 3 
20 นางบวัเจิน     กาปัญญา 5 
21 นางประกายค า     วงัธิยอง 2 
22 นางเพชร     มูลรังษี 2 
23 นางอินทิรา     ค  าฉางขา้ว 2 
24 นายประภากร     สุธรรมยะ 2 
25 นางพุฒตาล     ค  ายอง 2 
26 นางสังวาลย ์    แกว้ยศ 2 
27 นางยพุิน     กนัธรรม 2 
28 นางพิมล     ศรีกอก 2 
29 นางสังวร     เทศวงค ์ 2 
30 นางไกรสร     หอยแกว้ 1 
31 นางอ าไพ     มูลรังษี 1 
32 นายสุวรรณ     ท  าทอง 1 
33 นางมลิวรรณ์     พวนันา 1 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

นางบวับาน     พิริยาสัยสันติ 
นางสมบูรณ์     ยาจนัทร์ 
นางวลิยัศรี  มูลรังสี 
นางเพญ็ศรี  สุขล่ิม 
นางวนัทนี  จนัทร์ศิลป์ 
นายเฉลิม  ลาวนนัท ์
นางนวลตา  พิริยาสัยสันติ 
นางสาวนงฆาร  จอมเขียว 
นางฟองค า  วงศรั์ตน 

10 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 

อนัดับ รายช่ือสมาชิกลุ่มทอผ้าบ้าน
ดอนหลวง 

จ านวนหุ้น 

43 นางเทียมตา    ปารีแกว้ 2 
44 นางร าพร     อะกะเรือน 2 
45 นางอ าพร     มะกอกนอ้ย 2 
46 นางเทียมตา     ต๊ิบปาละ 1 
47 นางวนัเพญ็     พิชยัพงค ์ 1 
48 นาวกณัหา     แกว้ยศ 1 
49 นางสุวรรณา     พรหมมาชยั 1 
50 นางบวัผนั     กามะพรหม 1 
51 นางจนัทร์ศรี     กนัธรรม 1 
52 นางอ าพร     ค  าสุวตัร์ 1 
53 นางจนัทร์เพญ็     ญาณะตาล 1 
54 นางออนแกว้     ฉางขา้วไชย 1 
55 นางมณีวรรณ     วนัตา 1 
56 นางสังวาล     ไชยวงศษ์า 1 
57 นางจนัทร์เพญ็     สุธรรม 1 
58 นางสายฝน     อินถาแป้น 1 
59 นางเพญ็ศรี     เตติตงั 1 
60 นางบวัเล่ียม     ต๊ิบปาละ 1 
61 
62 

นางสุจินดา     ต๊ิบปาละ 
นางอนงค ์ ไชยวงคษ์า 

1 
1 

63 นางยพุิน     อะกะเรือน 1 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

นางศรีเรือน     กนัธรรม 

นางศรีนวล  สุตาจนัทร์ 
นางลยัพร  อุตมะโน 

นางศรีสวาท  ชุ่มอุ่น 

นางฤทธ์  วนัตา 
นางลดัดา  อินชยัวงค ์

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 

อนัดับ รายช่ือสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้าน
ดอนหลวง 

จ านวนหุ้น 

70 
71 

นางบวัผาย  กนัทะวรรณ 
นางล าดวน     สุกณัทา 

1 
1 

72 นางกิจสมยั     ปารีแกว้ 1 
73 นางจนัทร์เพญ็     เอการ์ 1 
74 นางประทุมพร      มูลรังษี 1 
75 นางรจนา     โยริยะ 1 
76 นางมลัลิกา     อุตมะโน 1 
77 นางจนัทนา     พิริยาสัยสันติ 1 
78 นางสายฝน     จิตนารินทร์ 1 
79 นางกุหลาบ     แกว้ยองผาง 1 
80 นางร าพร     วงคช์ยั 1 
81 นางสาวสาคร     ดวงบุผา 3 
82 นางสมพร     เตจาค า 1 
83 นางบวัเยน็     ปารีแกว้ 1 
84 นางบวัลกั     นุโบจา 1 
85 นางใบ     อินสวา่ง 1 
86 นางนิภาพรรณ     ล้ิมพานิช 1 
87 นางชนนัทรณ์  ใหม่หลวงกาศ 1 
88 นางบวัจนัทร์     ปาระมี 1 
89 นางจนัทร์เพญ็     กนัธรรม 1 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

นางปรานี   มูลรังษี 

นางภทัราภรณ์  วงคช์มพู 
นางศรีพรรณ  พิริยาสัยสันติ 
นางเกษร  หวนัแกว้ 
นางเหรียญทอง  ฉางขา้วไชย 
นางจนัทร์ฟอง  กิติวรรณ 

นางรส  ปารีแกว้ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 

อนัดับ  รายช่ือสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้าน
ดอนหลวง 

จ านวนหุ้น 

97 นางบุญยวง     ยางตลาด 1 
98 นางลยั     ปัญญาสุด   1 
99 นางฟองจนัทร์     ผลเสง่ียมศกัด์ิ 1 
100 นางแดง  เสาร์สิงห์ 1 
101 นางพฒันา     แกว้ยองผาง 1 
102 นางแสงจนัทร์     วงคช์ยั 1 
103 นางขจร     อุตมะโน 1 
104 นางศรีวรรณ   ปาระมี 1 
105 นางจินตนา     หน่อชยั 1 
106 นางผอ่งศรี   กนัธรรม 1 
107 นางวลัภา   แกว้ยศ 1 
108 นางสาวอญัชลี   หลา้ยอง 1 

 

ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง, ปี 2553) 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 3.3 แสดงถึงรายช่ือสมาชิกและจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกแต่ละคน มีการลงทุนใน
กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ประกอบไปดว้ยจ านวนสมาชิกรวม 108 คน และมีจ านวนหุ้นท่ีถือรวม
ทั้งหมด 309 หุน้ โดยมีสมาชิกถือหุน้ใหญ่อยูใ่นอนัดบั 1-18 มีการถือหุน้คนละ 10 หุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้
ในจ านวนน้ี ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ก่อตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงมาตั้งแต่เร่ิมแรก  และสมาชิกส่วน
ใหญ่ จะถือหุ้นขั้นต ่า คือ คนละ 1 หุน้ 

 

 (2)  รายช่ือและโครงสร้างกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง 
         การจดัตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เปิดโอกาสใหมี้การเลือกตั้งคณะท างาน ซ่ึงจะมี
การคดัเลือกจากสมาชิกกลุ่ม เพื่อติดต่อประสานงานในนามกลุ่มกบัหน่วยงานของรัฐบาล การจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัการผลิตและการออกแบบผา้ฝ้ายทอมือ การเขา้ร่วมออกร้าน
จ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือในนามกลุ่ม การคดัเลือกสินคา้ส าหรับน ามาแสดงในงานประจ าปี การ
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จ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือท่ีผลิตจากสมาชิกภายในร้านคา้ของศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง 
ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีการจดัข้ึนในนามกลุ่ม ปัจจุบนักลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง มีท่ี
ปรึกษาเป็นอดีตประธานกลุ่มสองท่าน คือ นางบวัเพช็ร  ขดัสงคราม และนางบุญเมือง ค าปัน  โดย
ในปี 2553 มีคณะท างานของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 
 
 

ภาพที ่3.3 แสดงรายช่ือและโครงสร้างกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 
 

 ภาพท่ี  3.3  แสดงรายช่ือและโครงสร้างกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ในปี
2552-2553 ประธานกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง คือ นางสาวอุไร ผา้เจริญ และรองประธานกลุ่ม คือ 
นางสมบูรณ์ ยาจนัทร์ มีการแบ่งฝ่ายในการบริหารงานของกลุ่มออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงินและ
บญัชี มีนางนงคราญ กนัธรรม ดูแลงานทางดา้นการเงินและบญัชีในนามกลุ่ม  ฝ่ายการผลิตของกลุ่ม 
มีนางทองใบ ตวงไชยวงษ ์ดูแลงานทางดา้นการผลิตและแปรรูปผา้ฝ้ายทอมือในนามกลุ่ม และฝ่าย
การตลาด มีนางอมัพร  ค าสุวตัร ดูแลงานทางดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่ายสินคา้ในนามกลุ่ม 
และการติดต่อประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง มีการ
ติดต่อผา่นประธานกลุ่ม คือ นางสาวอุไร ผา้เจริญ  
         
       (3)  แผนทีผู้่ผลติ และผู้จัดจ าหน่ายผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง 
                           การจดัจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือของบา้นดอนหลวง มีการจ าหน่ายโดยการจดัตั้ง
ร้านคา้ในบริเวณสองฝ่ังถนนทางเขา้หมู่บา้นดอนหลวง รวมทั้งการจ าหน่ายผา่นร้านคา้ปลีกใน

นางสาวอุไร   ผา้เจริญ 
ประธานกลุ่ม 

นางสมบูรณ์   ยาจนัทร์ 
รองประธานกลุ่ม 

 

นางนงคราญ   กนัธรรม 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

นางทองใบ   ตวงไชยวงษ ์
ฝ่ายการผลติ 

นางอมัพร   ค  าสุวตัร 

ฝ่ายการตลาด 
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บริเวณตรงขา้มกบัวดัดอนหลวง รวมทั้งการจดัแสดงวธีิการทอผา้ดว้ยก่ีทอผา้แบบโบราณ และการ
ทอผา้ดว้ยก่ีขนาดใหญ่ โดยใชช่้างทอพร้อมกนั 2 คน และการทดลองใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เช่น อีดฝ้าย 
ก๋ง ซาลุ๋น กงผดัหลอด เป๋ีย กวงกวา๊ง บ่าก๊วก หลกัฮว้น เป็นตน้ มีการแสดงสาธิตการทอผา้ ภายใน
งานจดัจ าหน่ายสินคา้ประจ าปี ภายใตช่ื้องาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง”  ในช่วงตน้เดือน
เมษายนของทุกปี 
                       แผนท่ีผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายผา้ฝ้ายในบา้นดอนหลวงมีดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.4  แสดงรายช่ือผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
  ภาพท่ี 3.4 แสดงรายช่ือผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยพื้นท่ีตั้งของ
บา้นดอนหลวงอยูห่่างจากตวัเมืองล าพนูไปทางทิศใตร้ะยะทาง 15 กิโลเมตร ตั้งอยูใ่นอ าเภอป่าซาง 
และท่ีตั้งของบา้นดอนหลวง สามารถเขา้ไดโ้ดยผา่นทางเขา้บา้นสะปุ๋ง และมีระยะทางจากทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 106 สายป่าซาง-ล้ี ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยในบริเวณทางเขา้หมู่บา้น จะมี
ร้านคา้จ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือตั้งอยูริ่มสองฝ่ังถนนจนถึงบริเวณวดัดอนหลวง มีจุดเร่ิมตน้จากร้าน

ทางไปตวัเมืองล าพูน 15 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 106  สายป่าซาง-ลี้ ส่ีแยกไฟแดง    ทางไปอ าเภอล้ี

บา้นสะปุ๋ ง

อินทรผา้ฝ้าย

จนัทร์ดีผา้ฝ้าย

ระยะทางจากถนน 1.5 กิโลเมตร

วดัดอนหลวง

ศูนย์หัตถกรรมบ้านดอนหลวงศูนย์หัตถกรรมบ้านดอนหลวง

ร้าบุญเมืองผ้าฝ้ายทางไปต าบลแม่แรง

เฮือนไพรวลัย์ มีร้านคา้จ าหน่ายผา้ฝ้าย 
ประมาณ 10 ร้าน เช่น กลัยาผา้ฝ้าย

ร้านสายฝน

ร้านอ าไพผา้ฝ้าย

ร้านวลัยาผา้ฝ้าย

ร้านช่อผกา

ร้านศิริพร

ร้านพลอยใสผา้ฝ้าย

ร้านป้าแกว้

บวัเพช็รผา้ฝ้าย

ร้านพิณฝ้าย
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อินทรผา้ฝ้าย ร้านจนัทร์ดีผา้ฝ้าย จนถึงกลุ่มร้านคา้ท่ีตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มวดัดอนหลวง เช่น ร้านสายฝน 
ร้านอ าไพผา้ฝ้าย  ร้านวลัยาผา้ฝ้าย  ร้านพินฝ้าย  ร้านช่อผกา  ร้านศิริพร  ร้านป้าแกว้  ร้านพลอยใส
ผา้ฝ้าย และบวัเพช็รผา้ฝ้าย โดยพื้นท่ีฝ่ังตรงขา้มถนน จดัเป็นศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง ซ่ึงเป็น
ร้านคา้จ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือในนามกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ร้านบุญเมืองผา้ฝ้าย และยงัมีเฮือน
ไพรวลัย ์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีแบ่งให้เช่าส าหรับร้านคา้จ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือและสินคา้พื้นเมือง
อ่ืน ๆ มีร้านคา้ยอ่ยจ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตจากผา้ฝ้ายทอมืออีกประมาณ 10 ร้านคา้ 

 

ขั้นตอนและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการทอผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง 

(1) ขั้นตอนการผลติผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง 

       กระบวนการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ เป็นการผลิตผา้ฝ้ายโดยใชว้สัดุท่ีผลิตจากธรรมชาติ และ
ใชแ้รงงานคนในการทอดว้ยมือ โดยมีกระบวนการผลิตดงัน้ี 

       (1.1)  เร่ิมตน้จากการคดัเลือกฝ้าย โดยการเลือกฝ้ายท่ีมีลกัษณะปุยสวย น ามาตากแดด 
พร้อมกบัคดัเลือกส่ิงสกปรก ตวัแมลงและข้ีตาฝ้ายออก น าดอกฝ้ายมาป่ันเพื่อแยกเอาเมล็ดฝ้ายออก
จากปุยฝ้าย จะท าใหไ้ดปุ้ยฝ้ายท่ีมีลกัษณะขนปุยสวยงาม 

       (1.2) น าปุยฝ้ายไปคลึงเป็นกอ้นเป็นลูกดว้ยไมพ้นัลูกหย ีเพื่อใหปุ้ยฝ้ายรวมกนัเป็นกอ้น
ติดกบัไม ้เรียกวา่ การก๊ิกลูกหลี จากนั้นน าไปสู่ขั้นตอนการป่ันฝ้ายจากลูกหลี เพื่อใหไ้ดเ้ส้นดา้ย 

       (1.3)  น าเส้นดา้ยท่ีป่ันเป็นใยฝ้าย มามว้นเป็นวงเกลียว เรียกวา่ ไจฝ้าย จากนั้นน าไปลง
แป้งและท าการยอ้มสีโดยใชว้สัดุจากธรรมชาติ เช่น สีแดงไดจ้ากเปลือกไม ้หรือสีคร่ัง แลว้น าไป
ตามแดดให้แหง้ 

       (1.4)  น าเส้นดา้ยท่ีผา่นการยอ้มสีแลว้ มากรอดว้ยท่ีทบฝ้าย พร้อมกบัการต่อเส้นดา้ยท่ี
ผา่นการยอ้มสีเป็นเกลียว เพื่อใหสี้ของเส้นดา้ยเป็นเส้นเดียวกนั พร้อมกบัการแยกดา้ยเส้นยนืจาก
ดา้ยเส้นเดียวท่ีพนัอยู ่เพื่อให้ไดเ้ส้นดา้ยอยูด่ว้ยกนัเป็นชุดตามสีและจ านวนเส้นท่ีตอ้งการ 

       (1.5)  น าเส้นดา้ยเส้นยนื ไปประกอบกบัเส้นดา้ยอ่ืน ๆ พร้อมกบัการขึงดา้ยเส้นยนื
ประกอบกบัโครงของก่ี  ร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฟืม กระสวย มะลูแล่น สะป้าน เพื่อใชพ้นัขึง
ดา้ยเส้นยนืในตอนเร่ิมตน้ของการทอผา้ ปัจจุบนัดา้ยเส้นใยยนื นิยมใชฝ้้ายท่ีผลิตจากโรงงานแทน 
เน่ืองจากมีความเหนียวและขาดยากกวา่ดา้ยท่ีทอดว้ยมือ 

       (1.6)  ท าการทอผา้ตามลวดลายสี และรูปแบบท่ีตอ้งการโดยช่างทอท่ีมีความช านาญ 
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(2)  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการผลติผ้าฝ้าย 

       (2.1)  ฝ้าย  

                  กระบวนการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ เร่ิมจากการคดัเลือกฝ้ายท่ีเหมาะสมส าหรับใชท้อ
ฝ้าย โดยฝ้ายพื้นเมืองมีอยู ่2 พนัธ์ุ แบ่งตามลกัษณะของปุยฝ้าย คือ พนัธ์ุท่ีใหปุ้ยสีขาว ท่ีพบเห็นอยู่
ทัว่ไป ส่วนอีกพนัธ์ุหน่ึง เป็นพนัธ์ุท่ีใหปุ้ยสีน ้าตาลอ่อน ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ สีข้ีตุ่น หรือสีตุ่น พนัธ์ุ
หลงัเป็นพนัธ์ุท่ีหายาก ปุยท่ีใหก้็สั้น ไม่ค่อยฟูเหมือนพนัธ์ุสีขาว และป่ันยากกวา่สีขาว แต่สีตุ่นเป็น
สีท่ีสวยงามตามธรรมชาติ ชาวบา้นจะเร่ิมปลูกฝ้ายกนัราวเดือนพฤษภาคม จะเก็บดอกฝ้ายราวเดือน
พฤศจิกายน ในช่วงท่ีดอกแก่เก็บไดก้็ตอ้งรีบเก็บก่อนท่ีฝ้ายจะร่วงลงพื้น มิฉะนั้นเม่ือปุยฝ้ายสัมผสั
กบัความสกปรกของพื้นดิน อาจจะท าใหฝ้้ายเสียหาย หรือตอ้งเสียเวลาเก็บส่ิงสกปรกทิ้ง ฝ้ายท่ีเก็บ
แลว้ตอ้งเอาออกมาตาก ดูตวัแมลงแลว้คดัเลือกเอาชนิดท่ีปุยสวย คดัข้ีตาฝ้ายท่ีเป็นส่ิงสกปรกติดปุย
ออกทิ้งไป 

 
ภาพที ่3.5  แสดงถึงลกัษณะฝ้าย 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 

 ภาพท่ี 3.5 แสดงถึงลกัษณะของตน้ฝ้ายและปุยฝ้ายท่ีใชผ้ลิตเป็นเส้นดา้ย โดยฝ้ายท่ีใชใ้น
การผลิตแบ่งตามลกัษณะของปุยฝ้าย คือ พนัธ์ุท่ีใหปุ้ยสีขาว และพนัธ์ุท่ีใหปุ้ยสีตุ่น โดยจะมีการ
คดัเลือกปุยจากดอกฝ้าย แลว้น าปุยฝ้ายไปตากแดด พร้อมกบัการคดัเลือกปุยท่ีสวยและเลือกส่ิง
สกปรกท่ีติดมากบัปุยออก เพื่อน าฝ้ายไปผลิตเป็นเส้นดา้ยต่อไป 
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       (2.2)   อีดฝ้าย  
                  อีดฝ้าย เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับป่ันเอาเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้าย  ท าจากไม้
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเกลียวคลา้ยฟันเฟือง เรียกวา่ ปูอีด มี 2 อนั ท าหนา้ท่ีขดักนัเป็นฟันเฟือง
เพื่อใหส้ามารถหมุนอีดฝ้ายได ้ส่วนท่ีต่อจากฟันเฟือง เรียกวา่ แม่เฮืออีด มีไมล่ิ้มสอดไว ้เพื่อปรับ
ขนาดความกวา้งหรือแคบของช่องแม่เฮืออีด ตามขนาดของเมล็ดฝ้าย เม่ือผูใ้ชห้มุนอีดฝ้าย เมล็ดฝ้าย
ก็จะถูกคดัออกจากปุยฝ้าย และท่ีแม่เฮืออีด จะมีผา้รองรับฝ้ายเพื่อเป็นทางใหฝ้้ายไหลลงสู่ตะกร้ามิ
ใหไ้หลออกจากตะกร้า 
 

 
ภาพที ่3.6  แสดงลกัษณะของอีดฝ้าย 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 

 ภาพท่ี 3.6 แสดงลกัษณะของอีดฝ้าย ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับป่ันเอาเมล็ดฝ้ายออกจาก
ปุยฝ้าย โดยอีดฝ้ายท าจากไมเ้น้ือแขง็ ท่ีมีลกัษณะขดักนัเป็นฟันเฟือง เพื่อใหส้ามารถหมุนอีดฝ้ายได ้

 

       (2.3) ก๋งและซาลุ่น   
                             ก๋ง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการยงิฝ้ายหรือดีดฝ้าย มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยคนัธนู ตวัก๋ง
ท าดว้ยไมไ้ผเ่หลาใหโ้คง้ ส่วนสายก๋งท าดว้ยหวาย สายก๋งตอ้งเหลาใหล้ะเอียดเอาเฉพาะส่วนท่ีเป็น
ผวิหวาย เพื่อมิใหฝ้้ายติดสายก๋งซ่ึงสายก๋งจะตอ้งมนัและล่ืน  
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                    ซาลุ่น คือ กระบุง หรือตะกร้าสานขนาดใหญ่ ท าดว้ยไมไ้ผต่ามแบบโบราณใชร่้วมกบั
ก๋ง โดยหลงัจากการยงิฝ้ายดว้ยก๋ง จะวางซาลุ่นนอนตะแคงเอาไว ้ซ่ึงซาลุ่นตอ้งยาวไดข้นาดกบัก๋ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่3.7 แสดงลกัษณะของก๋งและซาลุ่น 

ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

  

 ภาพท่ี 3.7 แสดงถึงลกัษณะของก๋ง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการยงิฝ้าย หรือดีดฝ้าย มีลกัษณะ
คลา้ยคนัธนู โดยตวัก๋งท าจากไมไ้ผเ่หลาใหโ้คง้ ส่วนซาลุ่น คือ กระบุง หรือตะกร้าสานขนาดใหญ่ท่ี
ท าจากไมไ้ผ ่ใชส้ าหรับยงิฝ้ายดว้ยก๋ง 
 

       (2.4)  ไมพ้นัลูกหลี    
                   ไมพ้นัลูกหลี คือไมท่ี้ใชเ้ป็นแกนกลางในการพนัหรือคลึงปุยฝ้ายใหเ้ป็นกอ้นติด
กบัไม ้ทางลา้นนาจะเรียกวา่การก๊ิกลูกหลี ซ่ึงไมพ้นัลูกหลีจะท ามาจากไมไ้ผเ่หลาใหก้ลม มีลกัษณะ
คลา้ยกบัไมต้ะเกียบแต่มีขนาดยาวกวา่ตะเกียบ ส่วนแป้นลูกหลีใชเ้ป็นแป้นรองในการก๊ิกลูกหลี ท า
ดว้ยไม ้หรืออาจจะเอาเกา้อ้ีรองนัง่มาใชแ้ทนแป้นลูกหลีก็ได ้เม่ือพนัลูกหลีเสร็จหน่ึงลูกก็จะถอดลูก
หลีออกจากไมพ้นัลูกหลีและวางลูกหลีเอาไวแ้ลว้ท าลูกใหม่ต่อไป 
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ภาพที ่3.8  แสดงลกัษณะของไมพ้นัลูกหยี 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 ภาพท่ี 3.8 แสดงถึงลกัษณะของไมพ้นัลูกหย ีซ่ึงเป็นไมท่ี้ใชเ้ป็นแกนกลางในการพนั หรือ
คลึงปุยฝ้ายใหเ้ป็นกอ้นติดกบัไมพ้นัลูกหย ีก่อนน าไปสู่ขั้นตอนการป่ันฝ้ายใหเ้ป็นเส้นดา้ยต่อไป 
 
       (2.5)  กงผดัหลอด 
                 กงผดัหลอดเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป่ันฝ้ายจากลูกหลีใหเ้ป็นเส้นดา้ย เร่ิมตน้จาก
การน าเส้นดา้ยท่ีจะใชเ้ป็นเส้นเร่ิมตน้ไปผกูไวใ้นส่วนท่ีเรียกวา่ แหว๋ หรือแหวนของเผี๋ยน จากนั้นก็
น าลูกหลีมาวางทาบใส่เส้นดา้ยเร่ิมตน้ แลว้ใชมื้อขวาหมุนเผีย๋นเพื่อใหว้งลอ้ของเผีย๋นหมุน ส่วนมือ
ซา้ยจะใชดึ้งลูกหลีท่ีวางทาบกบัเส้นดา้ยเร่ิมตน้ดงักล่าว ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะเป็นผลท าให้ใยฝ้ายหรือ
ลูกหลีค่อย ๆ เช่ือมต่อกบัเส้นดา้ยเร่ิมตน้กลายเป็นเส้นเดียวกนั การดึงลูกหลีจะตอ้งดึงดว้ยน ้าหนกั
มือท่ีพอดี เพื่อใหไ้ดเ้ส้นดา้ยท่ีมีขนาดสม ่าเสมอไม่เป็นเส้นใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป และเส้นดา้ยไม่
ขาดในขณะท่ีป่ันฝ้าย โดยใยฝ้ายท่ีถูกป่ันเป็นเส้นแลว้จะถูกหมุนกรอไปอยูใ่นส่วนท่ีเรียกวา่แหว๋ ท่ี
ท าหนา้ท่ีในการกรอดา้ย และเผีย๋นจะมีขาตั้งขา้งเดียว ทั้งน้ีเพื่อให้เผีย๋นสามารถเอียงเขา้หาผูป่ั้น
ฝ้าย ซ่ึงจะท าใหผู้ป่ั้นฝ้ายนัง่ป่ันฝ้ายไดส้บายมากข้ึน 
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ภาพที ่3.9  แสดงลกัษณะของกงผดัหลอด 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 ภาพท่ี 3.9 แสดงถึงลกัษณะของอุปกรณ์กงผดัหลอด ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป่ันฝ้ายจาก
ลูกหยใีหเ้ป็นเส้นดา้ย 
 

       (2.6)   เป๋ียและท่ีทบฝ้าย 
                         เป๋ีย เป็นเคร่ืองมือในการถอดเส้นดา้ย เม่ือป่ันฝ้ายจากลูกหลีแลว้น าไปใส่เขา้ไป
ในแหว๋ของเผีย๋นเรียบร้อยแลว้ ฝ้ายจะกลายเป็นเส้นดา้ย จากนั้นจะท าการถ่ายเส้นดา้ยจากแหว๋มาท า
เป็นลกัษณะมว้นโคง้ใส่ในเป๋ียจนกระทัง่หมดจากแหว๋ แลว้ท าการถอดเส้นดา้ยออกจากเป๋ีย จะได้
เส้นดา้ยเป็นวง แลว้ปิดมว้นไวเ้ป็นเกลียว เรียกวา่ ไจฝ้าย หรือเขด็ฝ้าย จากนั้นจะน าไจฝ้ายไปผา่น
กระบวนการยอ้มสีต่อไป 

                 ท่ีทบฝ้าย มีลกัษณะเป็นโครงไมเ้น้ือแขง็ เหมาะใชส้ าหรับการทบฝ้ายใหเ้ป็น
มว้น วธีิการใชเ้หมือนกบัเป๋ีย แต่สามารถมว้นฝ้ายเป็นเกลียวไดใ้นปริมาณท่ีมากกวา่ 
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ภาพที ่3.10  แสดงลกัษณะของเป๋ียและท่ีทบฝ้าย 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 ภาพท่ี 3.10 แสดงถึงลกัษณะของอุปกรณ์เป๋ียและท่ีทบฝ้าย โดยเป๋ียใชส้ าหรับการถ่าย
เส้นดา้ยใหมี้ลกัษณะเป็นมว้นโคง้ เพื่อน าไปสู่กระบวนการยอ้มสี ในขณะท่ีท่ีทบฝ้ายมีลกัษณะการ
ใชง้านเหมือนกนั แต่สามารถมว้นเส้นดา้ยไดใ้นปริมาณท่ีมากกวา่ 
 
       (2.7)  กวงกวา๊งและบ่าก๊วก 
                 กวงกวา๊งและบ่าก๊วก เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการต่อเส้นดา้ยท่ีผา่นการยอ้มสีแลว้
เพื่อใหสี้เดียวกนัเป็นเส้นเดียวกนั โดยการน าไจดา้ยท่ียอ้มสีแลว้ไปสวมคลอ้งกวงกวา๊ง แลว้เอา
ปลายดา้ยขา้งหน่ึงไปผกูไวท่ี้รูของบ่าก๊วก แลว้น าบ่าก๊วกไปใส่ในแกนหมุนท่ีเรียกวา่ หางเห็น 

หลงัจากนั้นน ามาหมุนบ่าก๊วกเพื่อเป็นการต่อดา้ยจากกวงไปสู่บ่าก๊วก เม่ือมีการหมุนดา้ยหมดจาก 
กวง จะท าใหด้า้ยทั้งหมดไปพนัอยูท่ี่บ่าก๊วก จากนั้นก็ถอดบ่าก๊วกออกจากแกนหมุน หรือหางเห็น
วางไว ้แลว้ท าลกัษณะอยา่งเดียวกนัน้ีส าหรับไจดา้ยสีอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงดา้ยท่ีต่อเป็นเส้นเดียวกนัแลว้
ส่วนหน่ึงจะมีการถ่ายดา้ยจากบ่ากวก๊เขา้สู่หลอดดา้ยโดยใชเ้ผีย่น เพื่อน าหลอดดา้ยไปใส่ในกระสวย
ส าหรับใชเ้ป็นดา้ยเส้นพุง่ต่อไป 

   

 

เป๋ีย ทีท่บฝ้าย
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ภาพที ่3.11  แสดงลกัษณะของกวงกวา๊งและบ่าก๊วก 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 ภาพท่ี 3.11 แสดงลกัษณะของกวงกวา๊งและบ่าก๊วก ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการต่อเส้นดา้ยท่ี
ผา่นการยอ้มสี เพื่อใหเ้ป็นเส้นเดียวกนั โดยบ่าก๊วกเป็นเคร่ืองมือส าหรับพนัดา้ยท่ีหมุนจากกวงกวา๊ง 
 
       (2.8)  หลกัฮว้น หรือผา่ขอข๋ินหูก 

                 หลกัฮว้น หรือผา่ขอข๋ินหูก เป็นอุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัแยกดา้ยเส้นยนืจากดา้ยเส้นเดียว
ท่ีพนัอยูก่บับ่าก๊วกใหด้า้ยอยูก่นัเป็นชุดตามสีและจ านวนเส้นท่ีตอ้งการ โดยการดึงเส้นดา้ยจากบ่า
ก๊วกไปขึงบนหลกัฮว้น จะท าใหด้า้ยไขวไ้ปมาซ่ึงจะตอ้งดึงดา้ยใหตึ้ง เพื่อมิให้ดา้ยไหลมารวมกนั 
จนดา้ยหมดจากบ่าก๊วก จากนั้นท าการถอดดา้ยออกจากหลกัฮว้นหูกโดยท าการถอดสลบัไปมาแลว้
มดัดา้ยท่ีถอดออกมาใหเ้ป็นชุด ๆ ตามท่ีไดฮ้ว้นและการวนสลบัเอาไว ้เม่ือท าเสร็จแลว้ก็จะไดด้า้ย
เส้นยนืเพื่อเตรียมข้ึนก่ีต่อไป ทั้งน้ีหากตอ้งการเส้นดา้ยท่ีมีขนาดยาว สามารถขยายความกวา้งของ
หลกัฮว้นดา้ยออก เน่ืองจากหลกัฮว้นดา้ยจะมีล่ิมท่ีสอดไวท่ี้หลกัเพื่อใชใ้นการปรับความกวา้งของ
หลกัฮว้นดา้ยไว ้
 

 

กวงกว๊าง และบ่าก๊วก
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ภาพที ่3.12  แสดงลกัษณะหลกัฮว้น หรือผา่ขอข๋ินหูก 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 ภาพท่ี 3.12 แสดงลกัษณะของเคร่ืองมือหลกัฮว้น หรือผา่ขอข๋ินหูก ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การจดัแยกดา้ยเส้นยนืจากเส้นเดียวท่ีพนัอยูก่บับ่าก๊วก เพื่อท าใหด้า้ยอยูก่นัเป็นชุดตามสี และจ านวน
เส้นท่ีตอ้งการ 
 
 (2.9)  ก่ีทอผา้ 
            ก่ีทอผา้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ฟืม 
กระสวย มะลูแล่น สะป้าน ไมตี้นย  ่า และส่วนอ่ืน ๆ เป็นโครงของก่ีเพื่อใชพ้นัขึงฝ้ายเส้นยนืใน
ตอนเร่ิมตน้ของการทอผา้ ซ่ึงดา้ยเส้นยนืในปัจจุบนั นิยมใชเ้ส้นฝ้ายยนืท่ีมีการผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแทน เน่ืองจากเส้นดา้ยมีความเหนียวและขาดยากกวา่เส้นดา้ยท่ีทอดว้ยมือ ซ่ึงถา้ขึงไว้
นาน จะท าใหด้า้ยเส้นยนืเป่ือย เป็นส่วนหน่ึงของโครงก่ีอยูด่า้นล่างขา้งหนา้ก่ีท่ีใชใ้นการพาดดา้ย
เส้นยนืเขา้สู่ฟืม 
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ภาพที ่3.13  แสดงถึงลกัษณะของก่ีทอผา้ 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

  

 ภาพท่ี 3.13 แสดงถึงลกัษณะของก่ีท่ีใชส้ าหรับทอผา้ท่ีมีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น ฟืม 
กระสวย มะลูแล่น สะป้าน ไมตี้นย  ่า และส่วนอ่ืนๆ ท่ียดึประกอบเป็นโครงของก่ี เพื่อใชพ้นัขึงฝ้าย
เส้นยนืในตอนเร่ิมตน้ของการทอผา้ 
 

       (2.10)  อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบก่ีส าหรับทอผา้ 
                                อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบโครงสร้างของก่ีส าหรับใชใ้นการทอผา้มีดงัน้ี 

                                (2.10.1) เขาฟืม เขาฟืมเป็นส่วนท่ีใชร้้อยดา้ยหลวั ซ่ึงเป็นเส้นดา้ยขาวจาก
โรงงาน มีความหนาและยดืหยุน่มากกวา่ปกติ ดา้ยหลวัจะเป็นดา้ยท่ีร้อยดา้ยเส้นยนือีกทีหน่ึง เพื่อ
แยกดา้ยเส้นยนืแต่ละเส้นเขา้สู่ฟืม 

                   (2.10.2) สะป้าน โดยสะป้านมีลกัษณะเป็นไมท้่อนกลม ๆ  ใชส้ าหรับมว้นผา้ท่ี
ทอแลว้ ซ่ึง สะป้ายจะอยูชิ่ดกบัท่ีนัง่ของช่างทอ เวลาใชใ้ห้หมุนเขา้หาตวัเพื่อเก็บผา้ส่วนท่ีทอเสร็จ
แลว้เอาไวเ้พื่อท่ีจะไดท้อส่วนท่ีเหลือต่อไป 
 

 

 

 



 65 

 
ภาพที ่3.14  แสดงลกัษณะของเขาฟืมและสะป้านท่ีใชป้ระกอบก่ีทอผา้ 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 จากภาพท่ี 3.14 แสดงลกัษณะของเขาฟืม ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใชร้้อยดา้ยหลวั ซ่ึงเป็นดา้ยขาวจาก
โรงงาน มีความหนาและยดืหยุน่มากกวา่ปกติ ดา้ยหลวัจะเป็นดา้ยท่ีร้อยดา้ยเส้นยนือีกทีหน่ึง เพื่อ
แยกดา้ยเส้นยนืแต่ละเส้นเขา้สู่ฟืม ในขณะท่ีสะป้าน เป็นไมท้่อนกลม ๆ ใชม้ว้นผา้ท่ีทอแลว้ โดย
สะป้านอยูชิ่ดกบัท่ีนัง่ของช่างทอ ใชห้มุนเขา้หาตวัเพื่อเก็บผา้ส่วนท่ีทอเสร็จแลว้เอาไวเ้พื่อท่ีจะได้
ทอส่วนท่ีเหลือต่อไป  

 

                 (2.10.3)  มะลูแล่น โดยมะลูแล่น มีลกัษณะคลา้ยรอกจ านวน 2 อนั แขวนลงมา
จากโครงก่ี ท าหนา้ท่ียกเขาฟืมข้ึนลง 
                 (2.10.4)  ไมตี้นย  ่า ปกติไมตี้นย  ่าจะตั้งอยูบ่ริวณส่วนล่างของก่ี โดยช่างทอจะใช้
เทา้เหยยีบ เพื่อสับดา้ยเส้นยืนใหห่้างออกจากกนั แลว้ร่อนดา้ยดว้ยกระสวยอีกทีหน่ึง 
 
 
 
 
 

เขาฟืม สะป้าน
 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.15  แสดงลกัษณะของมะลูแล่นและไมตี้นย  ่าท่ีใชป้ระกอบก่ีทอผา้ 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 จากภาพท่ี 3.15 แสดงลกัษณะของมะลูแล่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยรอกจ านวน 2 อนั ท่ีแขวนลง
มาจากโครงก่ี ท าหนา้ท่ียกเขาฟืมข้ึนลง และไมตี้นย  ่าท่ีตั้งอยูส่่วนล่างของก่ี ใชเ้พื่อเหยียบสับดา้ยยนื
ใหห่้างออกจากกนั แลว้ร่อนดา้ยดว้ยกระสวยอีกที 
 
              (2.10.5) ไมข้ดั โดยไมข้ดั เป็นไมไ้ผข่นาดสั้น ๆ 2 อนั มีไวข้ดัดา้ยเส้นยนืบนก่ี เพื่อ
ปรับความตึงความหยอ่นของดา้ยเส้นยนืใหพ้อดี มิให้ตึง หรือหยอ่นจนเกินไป มิฉะนั้นก็จะทอผา้
ออกมาไม่สวย 
              (2.10.6) กระสวยหรือสวย ใชส้ าหรับใส่ดา้ยเส้นพุง่ เพื่อร่อนดา้ยส าหรับการต่อลาย
หรือข้ึนลาย กระสวยนิยมท าดว้ยไมมี้รูปร่างลกัษณะคลา้ยเรือยาว และดา้ยเส้นพุง่ คือ ดา้ยท่ีไดจ้าก
การป่ันฝ้าย มีสีสันตามลายท่ีช่างทอตอ้งการ 
 
 
 

มะลูแล่น ไม้ตีนย า่
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ภาพที ่3.16  แสดงลกัษณะของไมข้ดัและกระสวย หรือสวยท่ีใชป้ระกอบก่ีทอผา้ 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 

 
 จากภาพท่ี 3.16 แสดงลกัษณะของไมข้ดั ท่ีท าจากไมไ้ผข่นาดสั้น 2 อนั เพื่อเอาไวข้ดัดา้ย
เส้นยนืบนก่ี ส าหรับปรับความตึงความหยอ่นของเส้นดา้ยยนืใหพ้อดี ในขณะท่ีกระสวย หรือสวย 
จะใชส้ าหรับใส่ดา้ยเส้นพุง่ เพื่อร่อนดา้ยในการต่อลาย หรือข้ึนลายผา้ 
 
              (2.10.7) หวขีนหมู โดยหวขีนหมู เป็นหวท่ีีท าจากขนหมูป่า ใชส้ าหรับหวดีา้ยเส้น
ยนืเพื่อมิใหด้า้ยพนักนัในระหวา่งการทอปัจจุบนัหวขีนหมูหายากจึงใชแ้ปลงขดัพื้นแทน 
              (2.10.8)  ผงั มีลกัษณะเป็นไมไ้ผเ่หลาใหโ้คง้อ่อนท่ีปลายสวมดว้ยโลหะมีลกัษณะ
เป็นสองงา้มเล็กๆ เพื่อใชขึ้งผา้ส่วนท่ีเป็นริมผา้ท าใหมี้ความกวา้งเท่ากนั 
 
 
 
 
 

ไม้ขดั กระสวย หรือสวย
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ภาพที ่3.17  แสดงลกัษณะของหวขีนหมูและผงัท่ีใชป้ระกอบก่ีทอผา้ 
ท่ีมา (ศูนยห์ตัถกรรมบา้นดอนหลวง, 2553) 
 

 จากภาพท่ี 3.17 แสดงลกัษณะของหวขีนหมู ท่ีท าจากขนหมูป่า ใชส้ าหรับหวีดา้ยเส้นยนื 
เพื่อมิใหพ้นักนัในระหวา่งการทอ และผงั คือไมไ้ผเ่หลาใหโ้คง้อ่อน เพื่อใชขึ้งผา้ส่วนท่ีเป็นริมผา้ ท า
ใหผ้า้มีความกวา้งเท่ากนั 

 

จุดเด่นของผลติภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมอื และวธีิการดูแลรักษา 

 ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ เป็นการผลิตท่ีใชฝ้้ายท่ีปลูกในพื้นท่ี มีการลงแป้งและการยอ้มสีจาก
วสัดุจากธรรมชาติ เช่น สีแดง ไดจ้ากไมค้ร่ัง และจากเปลือกไมอ่ื้น ๆ  ผูใ้ชจึ้งควรตากในท่ีร่มและ
ควรหลีกเล่ียงการซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้ เพราะจะท าใหเ้ส้นดา้ยเกิดขาดยุย่ไดง่้าย 

 วธีิการดูแลรักษาผา้ฝ้ายทอมือ  ผูใ้ชค้วรซกัดว้ยมือ หรือใส่ถุงผา้ส าหรับการซกัดว้ยเคร่ือง
ซกัผา้ โดยเลือกระบบแบบถนอมเส้นใย หรือแบบซกัผา้ไหม และควรตากผา้ในท่ีร่ม เพื่อหลีกเล่ียง
แสงแดด ซ่ึงผา้ฝ้ายทอมือเม่ือใชบ้่อย จะท าใหเ้ส้นใยมีความแน่น เพราะเส้นใยธรรมชาติจะขยายตวั
เองเม่ือผา่นการซกั  จึงเป็นผา้ท่ีมีความทนทานและคุม้ค่าในการใชง้าน   

หวขีนหมู ผงั
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สรุป 

 กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นท่ี 7 บา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพนู และมีระยะทางห่างจากตวัเมืองล าพนูไปทางทิศใต ้ระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยการ
ก่อตั้งกลุ่มเกิดข้ึนในปี 2535 เป็นผลจากการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือใน
พื้นท่ีบา้นดอนหลวง เพื่อก่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัในการผลิตและจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือภายใน
พื้นท่ี รวมทั้งการมีตวัแทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในปี 2553 กลุ่ม
ทอผา้บา้นดอนหลวง มีสมาชิกรวมกนักวา่ 100 คน และมีนางสาวอุไร ผา้เจริญ เป็นประธานกลุ่ม 
จากผลการจดัตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบนั ไดก่้อใหเ้กิดความร่วมมือในการผลิตและจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ
ในพื้นท่ีจงัหวดัล าพนู และทางกลุ่มมีการจดังานจ าหน่ายสินคา้ประจ าปีภายใตช่ื้องานแต่งสีอวดลาย 
ผา้ฝ้ายดอนหลวง โดยสินคา้ท่ีท าการผลิตและจ าหน่ายเป็นสินคา้ส าหรับใชใ้นการตกแต่งบา้น สินคา้
ในหมวดเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม  สินคา้ส าหรับใชภ้ายในครัวเรือน  ตลอดจนสินคา้ท่ีระลึกจากผา้
ทอมือ ซ่ึงกระบวนการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่ม เป็นการผลิตโดยใชแ้รงงานคนส าหรับการทอผา้ 
มีการผา่นกระบวนการฟอกสีโดยใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ส าหรับการดูแลรักษาผา้ฝ้ายทอมือ ควร
ซกัดว้ยมือและตากไวใ้นท่ีร่ม เพื่อใหผ้า้ฝ้ายทอมือมีอายใุนการใชง้านไดน้านยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




