
เครื่องถักทอ( Textile )
ภาษาอังกฤษใช Textile มาจากคํา Latin วา Texere ซึ่งโรมันใชใน

 ความหมายวา การทอ การขัด และการเปย



• เริ่มจากนําวัสดุมาทําอยางงายๆ เพียงเพื่อใชหม คลุม เปนเบื้องตน 
เชน พื้นที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและมีการลาสัตวเพื่อเอาเนื้อมาเปน

 อาหาร  สวนหนังและขนสัตวก็จะถูกนํามาทําเปนเครื่องนุงหมหรือป
 

ู

นอน  
• หรือผูเปนหัวหนาเผา
อาจจะลาสัตวดุรายหรือหายาก 
 เพื่อแสดงถึงความสามารถ
ของผูนํา  จึงนําหนังสัตว
หรือขนสัตวนั้นมาหมคลุม  



• จากการนําหนังและขนสัตวมาหมคลุมหรือปูนอน ทําใหเสนใยขนสัตว
 



ถูกอัดติดกันจนแนนและเกาะเกี่ยวกันเปนแผน  เปนที่มาของผา
 สักหลาด ( Felt ) ผาสักหลาดทีเ่กาแกที่สุด  ขุดพบที่หลุมฝงศพที่ 

Pazyryk ในไซบีเรีย  อายุประมาณ 500 ป กอนคริสตศักราช หรือเมื่อ 
2,500 ปมาแลว

• เมื่อมนุษยมีพัฒนาการเกี่ยวกับการทําอุปกรณเครื่องมือ มีการคิดทําเข็ม
 ใชเย็บโดยวิธีงาย ๆ คือ  นํากระดูกสัตวมาฝนใหเรียวเล็ก เจาะรู รอย
 เชือกหรือดาย  แลวใชเข็มนั้นเย็บหนังซึ่งอาจจะเปนชิ้นเล็ก ชิ้นนอย ให

 


ติดกันเปนผืนใหญ



เสื้อคลุม
 หนังกวางเรนเดียร 

ไซบีเรีย ( Cyberia)



(Felt )พรมผาสักหลาด  เคอรกิเซีย



ขั้นตอนการทําผาสักหลาด





ผาสักหลาด



• เขตรอนและเขตรอนชื้น ตองการเครื่องนุงหมที่บางกวา  จะใชวัสดุจาก
 พืชที่มีอยูใกลตัว เชน เปลอืกไมบางประเภท นํามาแชน้ํา แลวทุบให

 


เปลือกไมขยายตัวเรียงกันเปนแผน  นํามาทําเครื่องนุงหม 
• ปจจุบัน ยังคงมีการใชผาเปลือกไมในกลุมชนเผาดั้งเดิมตามหมูเกาะใน

 มาเลเซียและอินโดนีเซีย  บางคนใชทําเปนเสื้อหมคลุมคลายเสื้อยันต
• บางแหงในแอฟริกาก็ยังคงนิยมการใชเปลอืกไมในวิถีชีวิต 



ผายันตเปลือกไม 
มาเลเซีย



(Uganda) ชาวอูกันดา นุงผาเปลือกไม



•  นอกจากการทําผืนผาแลว มนุษยยังนําวัสดุประเภทตนกก เถาวัลย กิ่ง
 ไม มาสอด ขัด ผูก มัด ยึด ประสานกันจนเกิดเปนรูปทรงตางๆ เพื่อใช
 



งานตามความจําเปน เชน เปนเพิงพัก เปนกระทอมทรงโคงหรือครึ่ง
 วงกลม  

•  นําเถาวัลยหรือเปลือกไมมาฟนใหมีความเหนียวและมีความยาว
 ตอเนื่องกัน  สามารถมัดยึดเครื่องมืออาวุธ ประเภทขวานหิน  หรือ

 นํามาผูกเครื่องดักจับสัตว  
•  รูจักการทอเสื่อดวยพืชประเภทกก เปนตน



กระทอมเผาซูลู( Zulu ) ใชหลักการสอดขัด มดั ยึด แอฟริกา



การฟนเสนใยมะพราว 
( India )อนิเดีย



• ตอมา มนุษยเพิ่มพัฒนาการประดิษฐเสนใยใหเล็กและละเอียดขึ้น ทั้ง
 จากพืชและสัตว ดวยการปนเสนใยใหเปนเสนเล็กลง

• พัฒนาสูการนําเสนใยมาขึงเปนเสนยืน  แลวใชอีกเสนมาสอดเปนเสน
 พุงขัดกัน 



วัสดุ เสนใยที่ใชในการทอ



เสนใยที่ไดจากพืช ( Vegetable Fibers )

• มีสวนผสมของเซลลูโลส มีหลายชนิด  ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ทางภูมิประเทศและดินฟาอากาศ  



• เปลือกไม ( Bark )

• ฝาย ( Cotton )

• ใยมะพราว ( Coconut-palm fibers )

• ใยแฟลค ( Flax ) ใหเสนใยทอผาลินิน ( Linen )

• ใยกัญชง ( Hemp )

• กลวย ( Banana fibers ) พันธุ Abaca หรือปานมนิลา ของฟลิปปนส
• ใยสับปะรดฟลิปปนส ( Pina )

• ใยปาลม ( Palm fibers )

• ใยกลวยไม ( Orchid lraf fibers )

• ใยบัว ( Lotus fibers )



เปลือกไม ( Bark )

• เปนวัสดุที่เกาแกชนิดหนึ่ง  พบวาเอเชียตะวันออกเฉียงใต มนุษยรูจัก
 นําเปลือกไมมาใชงานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร  

• ปจจุบันยังคงมีการนําเปลือกไมมาใชงานในกลุมชนเผาบางกลุม เชน 
ในประเทศอินโดนีเซีย  นิยมใชเปลอืกไมตระกูลหมอนมาทํา

 เครื่องนุงหม  
• ในแอฟริกากลาง ใชไมตระกูลไทรหรือกราง ( Fig )

• ในอเมริกา บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมใชไมซีดา   ( Cedar )

• สวนพวกไอนุ ในญี่ปุน  ใชเปลือกไมประเภทตนเอลม (elm-bark) 
• นอกจากนี้ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟจิ และประเทศซาอีร ในแอฟริกา  

ก็ยังคงมีการนําเปลือกไมในพื้นถิ่นมาทําเครื่องนุงหม 



• วิธีการทําเครื่องนุงหมดวยเปลือกไมอยางงายๆ คือนําเปลือกไมไปแชน้ํา 
นํามาทุบใหยืด คลี่ใหขยายตัวเปนแผนกวาง แลวนํามาหม หรือตัดให

 


เปนรูปทรงเสื้อผาแบบหลวมๆ

• ในอดีต  เปลือกไมถูกใชในชีวิตประจําวัน  สวนฝายถูกใชในพิธีกรรม
 และงานเฉลิมฉลอง เพราะถือวาผาฝายเปนผาที่งดงาม มีกรรมวิธีการทํา
 ที่ซับซอนกวา พื้นผิวออนนุมกวา มีคุณคากวาผาเปลอืกไม



(  Africa) 
เปลือกไม แอฟริกา



Bark cloth beater ทีทุ่บเปลือกไม



Tonga ตองกา







( Tonga )ผาเปลือกไม ฝมือแมบานชาวตองกา ตกแตงดวยการพิมพลาย



เปลือกตนมูตาบา (Mutaba)           อูกันดา ( Uganda )



(  Africa)  แอฟริกา



(Sa Bark) เปลือกปอสา ไทย



เสื่อ สานจากเปลือกไมซีดา อินเดียนแดง อเมริกา



(Laos)ชาวลาว นุงผาเปลือกไม



( Fiji )ผาเปลือกไมพิมพลาย ฟจิ



ผาเปลือกไม ฮาวาย



( Japan )เสื้อเปลือกไม
 



(ตนElm)
 ของชาวไอนุ ญี่ปุน



( Cameroon  )  
 แคมเมอรูน



ผาเปลือกไม ซาเมา



ปาปว นิวกินี Barkcloth (tapa) 

from Papua New Guinea



( Peru )ชาวเปรู 
แถบลุมน้ําอเมซอน

 สวมผาเปลือกไม



Uganda การออกแบบสมัยใหม



เสนใยที่ใชทําเครื่องถักทอ



ตนปาลม (Raffia-palm)ใชเสนใยทําเครื่องถักทอ



ผาใยปาลม ( Palm fibers  จากตน Raffia-palm ) มาดากัสกา



( Congo )ผาทอ จากเสนใยปาลม 
คองโก



ฟางขาว



หมวกถัก
 วัสดุจากฟางขาว



รองเทาถัก
  อินเดีย (ฟางขาวสาล)ี



China



ใยปานกัญชง ( Hemp )

• ไดจากพืชชื่อ Cannabis sative ตระกูล Moracese บางครั้งเรียกปาน
 แท ( True Hemp ) เปนเสนใยจากพืชที่ใชทอผาที่มีอายุเกาแกที่สุด  ม
 

ี

กําเนิดจากเอเชีย  โดยมีการขุดพบหลักฐานที่หลงเหลืออยูในจีน เกาหลี 
ญี่ปุน และเปอรเซียทั้งเพื่อใชงานในขณะที่มีชีวิตอยู  และใชเปนผาหอ

 ศพกอนนําไปฝงหลังจากจากเสียชีวิตแลว ปจจุบันยังคงมีการผลิตอยู  
พื้นที่ซึ่งยังคงมีการผลิตในปริมาณที่มากคือจีนตอนใต  โดยเฉพาะ

 ชาวมงจะมีความสามารถในการผลิตมากที่สุด 



ใยปานกัญชง ( Hemp )



ใยปานกัญชง 



•  ญี่ปุนและเกาหลี นิยมทอผาปาน โดยการนําเสนใยจากตนปาน ซึ่งไดจากพืช
 หลายชนิด ทั้งใยกัญชง ( Hemp ), รามี  ( Ramie ), เถาวตนคัดซึ (Kudzu), ช

 
ิ

นาโนก(ิ Shina-no-ki )และอิรากุสะ( Irakusa ) มาทอเปนเครือ่งนุงหม  ตั้งแตศว.
 ที่ 6 เพราะญี่ปุนและเกาหลีขาดแคลนฝาย  เนื่องจากอากาศเย็น  ฝายเจริญงอก

 งามไดไมดนีัก  อีกทั้งพึ่งมีการนําฝายเขาไปปลูกในชวงศว.ที่ 15 นี้เอง  
• ผาปานมีลักษณะโปรง  ตาคอนขางหาง  เหมาะสาํหรับการใชในฤดูรอน  เดมิ

 เปนผาที่ใชทั้งขุนนางและชาวบาน  ตอมาจึงนําเขาผาไหมจากจีนสําหรับขุนนาง  
สวนชาวบานยังคงใชผาปานตลอดทั้งหนารอนและหนาหนาว  หากอากาศเย็นมาก

 ก็ตองสวมผาปานเยื่อไมซอนทบักันหลายชั้นเพื่อกันความหนาวเย็น  จนเปน
 เหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิความหนาวไปในตัววา  ปนีห้นาวขนาดใสเสื้อผาปาน 7 

ชั้น  หรือปนีห้นาวจัดมากจนตองสวมเสื้อผาปานตั้ง 12 ชั้น  เปนตน



ปานรามี (China grass)  เสนใยของปานรามี เรียกกันวา grass linen  
เปนเสนใยธรรมชาติที่เหนียวที่สุด มีลักษณะเปนมันคลายไหมมีเหลืองออน 



ผาลินิน ( Linen )



• เชื่อกนัวาผาลินนิมีกําเนดิจากเอชียตะวันออกแลวนําเขาสูยุโรป  
แตเริ่มพบหลักฐานปรากฏในอียิปต  ปจจุบนัตนัแฟลคปลูกมาก

 ในรัสเซีย  สหรัฐอเมริกา  เบลเยี่ยม  เยอรมันและจีน   
• กอนที่จะมีการนําเขาผาไหมและมีการผลิตผาไหมในยุโรปเอง  ผาลินิน

 ไดชื่อวาเปนผาที่มีคุณภาพดีที่สุด ที่ทอจากเสนใยที่ไดจากตนพืชที่ขึ้นได
 



ดีในยุโรป   โดยถูกใชมากในกลุมคนชั้นสูง  หรือในโอกาสพิเศษเชน  
งานหมั้น  งานแตงงานของชาวยุโรปตะวันออก 



ตนแฟลค ( Flax ) 

เปนตนปานชื่อ 
Linim usitatissimum 

 เรียกวาผา 

ลินิน ( Linen )



ตนแฟลค ( Flax ) ไทย



ผาลินิน ทอจากเสนใยแฟลค



ผาลินิน



ผาลินิน ทอจากตนแฟลก
 (ขวา)เชื่อวา เปนผาหอศพพระเยซู 

2,000 ปเศษ



ใยกลวย ( Banana fibers ) พันธุ Abaca หรือปานมนิลา



ใยกลวย อบากา



เสนใยกลวย อบากา



ผาทอ เสนใยปานมะนิลา



Philippinesใยสบัปะรดฟลิปปนส ( Pina ) 
ชื่อลาตินวา Bromela Pigna

• ถือเปนราชินีผาของฟลิปปนส  เพราะมีคุณสมบัติที่ดีหลายอยางคือ 
เหนียวเทากับปอ แตบาง ใส และนุม ใสแลวเย็นสบาย เสนใยที่ไดจาก

 สวนใบของพืชดังกลาวจะมีคุณภาพตางกันคือ  เสนใยที่ไดจากสวนใน
 สุดจะมีคุณภาพดีที่สุด คือ เสนละเอียด เลก็ นุม เหนียว เหมาะกับการ
 นําไปทอผาปูประดับแทนบูชา  ชุดแตงงานเจาสาว หรือชุดนางงาม  

• สวนเสนใยที่ไดจากเปลือกนอกสุด เสนจะใหญ หยาบ จึงมักจะใชทอ
 อวน มุง ผามาน ผาซับใน  เปนตน



เสนใยสับปะรด ( Pina ) ฟลปิปนส



เสนใยสับปะรด( Pina ) และผาทอฟลปิปนส



ผาใยสับปะรด



ผาปานมะนิลา



ฝาย ( Cotton )

•  เปนพืชชื่อ Gossypium  จัดอยูในตระกูล  Mallow ชื่อ Cotton ได
 



จากชื่อเมือง กาลกิัต ( Calicut ) แถบฝงมาลาบา ( Malaba ) ภาคใต
 



ของประเทศอินเดีย  เชื่อวาเปนสถานที่แรกที่มีการนําปุยฝายมาปนเพื่อ
 ใชทอผา  ซึ่งตกราว 2,000 ป กอนคริสตศักราช



ปุยฝาย



ฝายธรรมชาติ สีขาวและสีตุน



ฝายที่ปลูกโดยชาวชนบท  อนิเดีย



เครื่องหีดฝาย
 เพื่อแยกเมลด็และปุยฝาย

 ออกจากกนั



ดีดฝายใหฟู



การปนฝายดวยแว

( ทําดวยไมหรือดินเผา เปนตน )





การปนฝาย ไทย



• การปนฝายและทอผาดวยมือของชาวอินเดีย  ใชเปนเครื่องมือตอส
 

ู
เพื่อการประกาศเอกราชจากอังกฤษ  โดย มหาตมะ คานธี เปนผูนํา  
เ พื่อเปนการตอตานที่อังกฤษเขามาปกครองอินเดีย ซึ่งนําระบบ

 อุตสาหกรรมการทอผาหรือการใชเครื่องจักรเขามาใชในการผลิต  ชาว
 อินเดียเปนเพียงแรงงานในไร  เพื่อปลูกฝายสงโรงงานของบริษัทอังกฤษ  

การทอผาดวยมือจึงเปนสัญลักษณของการแสดงการไมยอมรับอังกฤษ



การปนฝาย  
อนิเดยี



การปนฝาย ไอริช



จีน



ใยกลวยไม ( Orchid leaf fibers )

• เปนเสนใยที่ไดจากสวนของใบกลวยไมเซเรทโดโย ( Seret Doyo ) 
ในรัฐกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย 



ทะเลสาบอินเล พมา



บัวหลวง



บัวหลวง



เสนใยบัว



ใยจากบัวหลวง



ปนใหเปนเสน



ปนใหเปนเสน



นําไปทอเปนผาใยบัว



เสนใยทีไ่ดจากสัตว  ( Animal fibers )

•  มีโปรตีนเปนสวนผสม สวนใหญจะไดจากขนสัตวพันธุตางๆ  เปน
 หลัก เชน แพะ แกะ อูฐ กระตาย นอกจากนั้นอาจจะไดจากการขับสาร

 บางประเภทออกจากตัวสัตว  เชน เสนไหม เปนตน



ขนสัตว ( Wool, Hair )

• มีพัฒนาการเริ่มจากการนําหนังสัตวมาหมคลุม และปูรอง  โดยวิธีการ
 ตากหนังสัตวใหแหง  หรือใชเกลือทา หรือหมักหนัง แตหนังที่ได

 


อาจจะแข็งและเมื่อถูกน้ําจะเปลี่ยนรูปทรง 
• เมื่อรูจักการเตรียมหนังสัตวดวยการขูดขนออก แลวใชน้ํามันปลาเปน

 สวนผสมในการทําน้ํายาฟอก  หรืออาจจะใชสวนผสมที่ไดจาก
 ธรรมชาติ เชน เปลือกไมโอก แชเปนป จนทําใหหนังออนตัว 

•  เสื้อขนสัตวซึ่งทําดวยไหมพรมที่อายุเกาแกที่สุดพบที่สุเมเรียน อายุไม
 



ต่ํากวา 4,000 ป  



Angora/Ankara Goat



Merino Goat นิวซีแลนด



Merino ram





Merino Sheep







 แพะแถบเทือกเขาหิมาลัย 



 แพะแถบเทือกเขาหิมาลัย 



( Alpaca )อัลปากา 
แถบเทือกเขาแอนดิส 



การปนดายจากขนอัลปากา เปรู



Camel wool

http://www.wovensouls.com/Detail-pages/old-tassels-camel-wool.html




สางใยขนสัตว



ปนเสนใยขนสัตว



ไหม ( Silk )

• เปนราชินีของเสนใย ถือกําเนิดในประเทศจีน ในสมัยจักรพรรดิ์หวงตี้  
เมื่อประมาณไมต่ํากวา 5,000 ปเศษมาแลว เปนเสนใยที่ไดจากตัว

 หมอนที่ปลอยสารออกมาเปนเสนใยพันรอบตัวเอง 
• มีการนําไหมมาเลี้ยง มาทอ ควบคุมการผลิตโดยพระนางซีหลิงสื้อ ซึ่ง

 เชื่อวาเปนผูคิดหูกทอฟาขึ้นมาใชทอผาไหมดวย 



• ความงดงามของผาไหมกอใหเกิดความตองการผาไหมจากภายนอกใน
 ปริมาณที่สูงมาก  เปนแรงจูงใจใหเกิดการเปดเสนทางเพื่อทําการคา

 ระหวางเอเชียกับยุโรป  และเรียกเสนทางสายนี้วาเสนทางสายไหม 
( Silk Road ) โดยเริ่มจากเมืองฉางอันในจีนไปยังกรุงโรม ประเทศ

 อิตาลีในปจจุบัน 
• ไหมถูกนําออกจากจีนไดใน ศว.ที่ 6 ( ค.ศ.

 
550 ) ดวยการขโมยไข

 


ไหมซอนใสไมเทาออกจากจีน  เพื่อถวายกษัตริยจัสติเนียน ณ เมืองไบ
 แซนติอุม  ความรูเรื่องไหมจึงถูกเปดเผยสูยุโรปเปนครั้งแรก 



ภาพเขียนสมยัจัสติเนียน กอนค.ศ.
 

400 ป
 



 เปนการนําไขไหมซอนใสไมเทามามอบใหจักรพรรดิ์



• อินเดีย เริ่มการใชเสนไหมจากการนํารังไหมในธรรมชาติมาใชซึ่ง
 ใหเสนใยไมดีนัก   กอนที่จะมีพัฒนาการเลี้ยงไหมเพื่อการคาดังเชน

 ปจจุบัน ปจจุบันอินเดียนิยมเลี้ยงไหมพันธุที่ฟกไดปละหลายครั้ง  ให
 



เสนไหมออกสีเหลือง ๆ
• ยุโรป เลี้ยงไหมพันธุฟกออกปละ 1 ครั้ง
• ไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต  นิยมเลี้ยงไหมพันธุที่ชื่อวา 

Bombyxmori จะลอกคราบปละ 4 ครั้ง ฟกออกเปนตัวปละหลายครั้ง 
รังมีขนาดเลก็ ใหเสนใยสีเหลือง มันวาว



วงจรไหม



วงจรชีวิตของไหม

• เริ่มตนตั้งแตแมผีเสื้อวางไข หลังจากวางไขแลวประมาณ 10-12 วัน ไข
 



จะฟกเปนตัวหนอนในไขไหมชนิดฟกออกธรรมชาติ สําหรับไขไหม
 ชนิดฟกออกปละครั้งจะตองนํามาฟกเทียม เมื่อไขฟกออกเปนตัวหนอน 

ตัวหนอนจะเริ่มตนกินใบหมอน ซึ่งตัวหนอนจะมี 5 วัย ใชเวลา
 ประมาณ 20-25 วัน จากนั้นหนอนไหมจะเริ่มสุก และทํารังหอหุม

 ตัวเอง หนอนไหมจะทํารังเสร็จภายใน 2-4 วัน เมื่อทํารังเสร็จจะ
 กลายเปนดักแดอยูภายในรังไหมประมาณ 10-12 วัน ก็กลายเปนผีเสื้อ

 เจาะทะลุรังออกมา หลังจากนั้นผีเสื้อผสมพันธุ ตัวเต็มวัยจะเริ่มวางไข
 



ทันที หลังจากวางไขเสร็จแลว 2-3 วัน จะตาย 



หนอนไหม กินใบหมอน



ชวงเริม่เขาฝก หยุดกินใบหมอน



การสรางเสนไหมของตัวหมอน



ชวงสุดทาย สรางเสนไหมหุมตัวดักแด





สาวเสนไหมจากหมอน้ํารอน 



การตมและสาวไหม จีน







เก็บขี้ไหม



เสนไหมที่สาวจากรัง



เสนไหมที่สาวได  กอนนําไปฟอกและยอมสี



ไหมอีรี่



เลี้ยงดวยใบละหุง หรอืมันสําปะหลัง 



เสนใยมีความเหนียว มัน แตไมแวววาว ทนเหงื่อไคลไดดี



เสนใยจากโลหะ เมืองสุรัต อินเดีย



 การถัก

• เปนวิธีการประดิษฐหรือสรางผืนผา โดยไมใชกี่ ( Non-Loom 
Textile ) ถือเปนเทคนิคแรกของมนุษยที่รูจักการสรางผืนผา โดยการ

 ใชวัสดุประเภทเสนใย ที่ไดจากเปลือกไมและเถาวัลย  ซึ่งไดรับแรง
 บันดาลใจจากการทําเครื่องจักสาน ที่ใชวัสดุมาพัน มัด ยึด และขัดกัน 

• อาจจะมีการใชเครื่องมือแบบงายๆ ชวย  วิธีการถักจะทําไดทั้งชาย 
หญิง ไมจํากัดพื้นที่



เทคนิคการถัก 

• ถักตาขาย( Netting ) การถักลายตาขาย ลายจะโปรง มีวิธีการงายๆ 
สามารถพบเห็นไดทั่วโลกแมแตชนเผาดั้งเดิม (  Primitive ) ใน

 สังคมปฐมภูมิซึ่งไมมีพัฒนาการทางดานการทอผาเลย  เชน ชนเผามาบ
 ลีหรือผีตองเหลืองในประเทศไทย ชนพื้นเมืองในนิวกินี  หรือชน

 พื้นเมืองบนที่สูงในจีนตอนใต  กส็ามารถถกัตาขายได  ดวยการใช
 



เปลือกตนปาน หรือใชเถาวัลยมาถัก  โดยถักใหเสนใยตอเนื่องกันเปน
 ยาม เทคนิคนี้เหมาะกับการถักเครื่องดักจับสัตว เชน แห อวน ยอ หรือ
 ของใชประเภทเปลญวน เปนตน





การถักแห



ถุงยาม เทคนคิการถักเน็ตติ้ง( Netting )





การถักโครเช ( Crochet )

• วัสดุ  ดาย ไหม ไหมพรม
• โครเช เปนเรียกจากภาษาฝรั่งเศส  หมายถึงโซ เกี่ยว ตะหวัด  เปนการ

 ถักดวยการใชเข็มที่มีปลายคลายตะขอ  ซึ่งอาจจะทําดวยไม  โลหะ 
กระดูก หรือพลาสติก 



( Crochet )



การถักนิตติ้ง ( Knitting )

• เปนการถักอีกวิธีหนึ่ง โดยใชอุปกรณถกัที่เรียกวา ไมนติ ซึ่งทําจาก ไม โลหะ 
หรือพลาสติก  มีลักษณะคลายตะปูยาว 

• ละเอียด  การถกัตองใชไมนิต 2 อัน คูกัน  หรืออาจจะมากกวานี้  ขึน้อยูกับ
 ลวดลายที่ถักดวย 

• วัสดุเริ่มจากการใชเสนดายที่ทําจากขนสัตว ( Wool ) เพราะยืดหยุนไดด ีตอมา
 เปนเสนใยจากฝาย  การถักนิตติ้ง เริ่มจากยุคที่ชาวคริสตเริ่มเขาสูอียิปต ( The 

Egyption Copts ) ตอมาในชวง ศว.ที ่16 การถักนิตติ้งก็ถูกนําออกไปเผยแพร
 


ผานหมอสอนศาสนาชาวคริสตไกลถึงเปร ูซึ่งเปนเขตรอน  ดวยเทคนิคและ

 วิธีการถักนิตติ้ง นิยมใชเสนใยจากขนสัตว เชน ขนแพะ ขนแกะ ซึ่งยืดหยุนไดดี 
สามารถสรางรูปทรงและกําหนดขนาดและสัดสวนของผูใชงานไดตามที่ตองการ 
จึงเหมาะกับการถักเสื้อไหมพรม หมวก และถุงมือ เพื่อกันหนาว 



ไมถักโครเชขนาดตาง ๆ



นติติ้ง



เสื้อ ถักนิตติ้ง



เปรู





การเปย ( Braid )

• การถักเปยหรือการเปย 
• เปนการใชเสนใยประเภทตางๆ ตั้งแตเสนผม ขนสัตว ฝาย ไหม ใยพืช 

เสนโลหะเงินและทอง ฯลฯ มาแบงเปนกลุมๆ ทําเปนเสนยืนตั้งแต 3 
เสนขึ้นไป ถักไขวกันไปมาคลายการขัดและสาน  ซึ่งจะใหรูปทรงทั้ง

 แบน เรียบ และนูน 



India เปยผม 108 เสน 
ตามความเชื่อ อนิเดีย



การเปยชายครุยผา



ลูกไม ( Lace )

• Lace เปนการถักลูกไม ทําใหเกิดลวดลายไดหลายวิธี โดยการใช
 



เครื่องมือหลายลักษณะชวยในการถัก เพื่อนําไปตกแตงเสื้อผา ของใช
 



ตางๆ โดยพบวาเริ่มทํามาตั้งแต ศว. ที่ 15 เริ่มจากแควน 
Dalmatia ( อดีตเปนสวนหนึ่งของยูโกสลาเวีย ปจจุบันอยูใน

 ประเทศอิตาลี)



วิธีการการถักลูกไม มีหลายเทคนิคเชน

• Bobbin Lace

• เปนการถักลูกไม ดวยวิธีการปกเข็มหมุดลงบนหมอน ตามลวดลายท
 

ี่

ออกแบบไวบนกระดาษ  แลวใชเสนไหมหรือเสนดายซึ่งพันกับ
 กระสวยซึ่งทําจากไม หรืองาชาง หรือกระดูก คลองหรือเกี่ยวเข็มหมุด 

เพื่อสรางลวดลายตามที่ออกแบบไว 



Bobbin หรือกระสวยดาย



ภาพหญิงสาวถักลูกไม 

โดยเวอรเมียร





การเรียนถักลูกไมในยุโรป จะเริ่มเรียนตั้งแตเด็กๆ



 เบลเยียม





Bobbin Lace



ลูกไม 



Tatting ( การถักแทต )

•  เปนการถักลูกไมดวยการใชกระสวยเล็กๆ หัวทายโคงเรียว ปากชิดกัน 
คลายปากคีม มีแกนสําหรับพันดายตรงกลาง  คลายกับการสานตาขาย

 ประเภทแห อวน แตจะมีความละเอียด ซับซอนมากกวา  สวนใหญ
 



ลูกไมที่ไดจะใชเพื่อการตกแตงริมผาเช็ดหนา ปกเสื้อ ผาคลุม ผาปูโตะ 
ฯลฯ





สิ่งทอ ( Loom Woven Textile )

•  สิ่งทอ  มาหลังสิ่งถัก  เปนการใชเสนใยมาขึงเรียงเปนเสนยืน  แลวนํา
 เสนใยอีกเสนที่เรียกวาเสนพุงมาขัดหรือสานขึ้นลงสลับกัน เพื่อใหเกิด

 แรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันไดดี 
• วิธีการที่ดีที่สุดคือ วิธีการทอ โดยการใชเครื่องมือที่เรียกวา กี ่( Loom )



 วิวัฒนาการกี่ทอผา 

• ระยะที่ 1 การมดัและพัน 
• เปนการนําเสนใยที่ไดจากธรรมชาติเชน หญา ฟางขาว ใบไม แลวนํา

 เถาวัลย เปลอืกไม มาฟน ทําเปนเชือกเพื่อมัด พัน ใหติดกันเปนผืน
 งายๆ เชน เสื้อกันฝนของโปรตุเกส  หมวกคลุมกันฝนของชนเผาใน
 ลาว เสื้อคลุมกันฝนและหิมะของจีนและญี่ปุน  ซึ่งยังคงพบเห็นการใช

 


อยูแมในปจจุบันนี้



เสื้อกันฝนจากหญา 
โปรตุเกส



ระยะที่ 2  เปนพัฒนาการมาจากแบบที่ 2

• ใชเสาเปนโครงหลัก  แตคานถวงตัวลางจะถูกยึดติดกับเสาแบบตายตัว  
ทําใหดายเสนยืนมีความตึงตัว ดีกวาแบบใชคานสอดถวงเสนยืน ของ

 แบบที่ 2 แบงออกไดเปน 2ลักษณะคือ 



 ระยะที่ 2 กี่เสาตั้ง คานถวง 
( Warp-Weight Loom ) หรือ ( Upright Loom )



• ระยะที่ 3  เปนพัฒนาการมาจากแบบที่ 2 คือ ใชเสาเปนโครงหลกั  
แตคานถวงตัวลางจะถูกยึดติดกับเสาแบบตายตัว  ทําใหดายเสนยืนม

 
ี

ความตึงตัว ดกีวาแบบใชคานสอดถวงเสนยืน ของแบบที่ 2 แบงออกได
 



เปน 2 ลักษณะคือ 



3.1 กี่ขึงแนวตัง้ ( Vertical type ) กี่ขึงแนวตั้ง คานตัวลาง
 

จะยึดติดเสา



3.2
 

กี่ขึงแนวนอน ( Horizontal type ) 

 หรือ Ground Loom



• การทอดวยเสนใยขนาดเล็กและบาง พบมาตั้งแตสมัยโบราณ เชน 
อียิปต พบในหลุมฝงศพที่ เบนี ฮาซัน ( Beni Hasan )กอน ค.ศ.

 
2020 

ป  ปจจุบัน นิยมใชกันมากในทวปีอเมริกาใตแถบเทือกเขาแอนดิส ใน
 เอเชียกลางพบวาพวกเบดูอินและอิสราเอลนิยมใช  สวนในอัฟริกาพบใน

 ประเทศโอมานและประเทศเซียลาลีโอน  เปนตน



4. กี่เอว (back-strap) หรือ 
(body-tension loom)



กี่เอว  จากภาชนะดนิเผา เปรู ค.ศ.
 

300
 

-
 

500



 กี่ขึงแนวนอน 



 กี่เอว(ลาว)







( Peru ) เปรู





เสื้อที่ทอจากกี่เอว







5. กี่แบบใชเทาเหยียบ ( Foot-loom )



กี่ทอผาและสวนประกอบหลัก







การทอผา ( Weaving )

• การทอผา เปนการนําเสนใยที่ถกูเตรียมไวมาสรางใหเปนแผน ผืน โดย
 การใชเครื่องมือและอุปกรณทอผาชวย  สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่ง

 ในขณะที่ทอนั้น ก็สามารถสรางลวดลายไดพรอมๆ กับการทอ เชน 



การทอลวงหรอืการทอพรม     

( Tapestry )



การทอลวงหรือการทอพรม     ( Tapestry )



การทอพรม เทคนิคลวง เผานาวาโฮ 



พรม เทคนิคลวง



การทอพรม เทคนิคลวง



ลวดลายผาคลุมไหลลายลวง อินเดีย 



 ซิ่นลุนตะยา เทคนิคลวง พมา 





การทอพรม







เนปาล



เทคนคิมัดปม 
(พรม)



ธิเบต(ในอินเดีย)



เครื่องมือใชในการทอพรม



ตัดใหเสมอ



ซักพรม อิหราน





2. การทอลายขัด ( Plain Weave, Tabby Weave )

• เปนการทอผาดวยการขัดงายๆ โดยการใชเสนพุงขัดเสนยืนในลักษณะ
 สลับกันตลอดแถว คือ ขึ้น 1 ลง 1 เพื่อใหผืนผาแนน เรียบ 

สม่ําเสมอกันตลอดผืน  แตเทคนิคนี้ก็สามารถทําใหเกิดลวดลายภายใน
 ผืนผาไดงดงามเชนกัน  ดวยการเรียงดายเสนยืน ใหมีสีสลับกันเปน

 แถบไปตามความยาวของเสนดาย  แลวใชเสนพุงเปนแถบสลับสีเชนกัน  
ผาที่ไดจะมีลักษณะเปนตาหมากรุก 



เปรู



อินเดีย



การทอลายขัด



3. การทอลายสอง( Twill )

• เปนการทอดวยการขาม 1 ยก 2 สลับกัน  ขาม 2 ยก 1 เหมือนกับ
 การสานเครื่องจักสานลาย 2 จะเกิดผา ลายฟนปลาเฮอรริง  ผา

 ดังกลาวจะมีความหนา เนื้อแนน เหมาะกับการนําไปใชงานหนัก เชน 
ผาหม ผาคลุม

• สามารถดัดแปลงเปนลาย 3 คือ ขาม 1 ยก 3  ซึ่งนิยมทอผาตวน
 ไหมหรือผาซาติน ( Satin Weave ) เนื้อผาจะหลวมกวาลาย 2 แตผา
 จะดูเรียบมัน  นิยมใชในเอเชียและยุโรป เพื่อใชตัดชดุนอน





3. การทอลายสอง( Twill )



ผามัสรู ( Mashru )

• เปนภาษาอาราบิค หมายความวา อนุญาต 
• ปกติชาวมุสลิมจะไมอนุญาตใหใชผาไหมสัมผัสผิวกาย  แตผามัสรู ใช

 


ไหมเปนเสนยืน  ใชฝายเปนเสนพุง  ประกอบกับการเลือกลายทอแบบ
 กระโดด  จึงทําใหผาที่ไดแยกเปนพื้นที่ทําจากเสนใยไหม ซึ่งจะปรากฏ
 ออกมามาก และอีกดานหนึ่งจะปรากฏเสนฝายชัด  ถือวาไมไดใชเสน

 ไหมลวน แตเปนการใชวัสดุผสมกัน  จึงอนุญาตใหมุสลิมใชได  โดย
 นําสวนที่เปนฝายใหสัมผัสผิวกาย  หรือดานใน สวนที่เปนไหมอยูดาน
 นอก

• ผามัสรูนิยมใชกันมากในเอเชียกลาง  โดยนําเขาจากอินเดียเปนสวน
 ใหญ



India

http://www.wovensouls.com/Detail-pages/antique-mashru-blouse-piece.html


ผายกและผาขิด ( Supplementary Weft Continuous )

• ผายก เปนการสรางลายผายกดอก  โดยการยกเสนพุง ขามเสนยืน เพื่อ
 ทําใหเกิดลวดลายบนผืนผา ในลักษณะที่ทําใหเกิดเปนรูป และพื้น แบบ 

Positive และ Negative เสนพุงทําหนาที่เปนทั้งโครงสรางหลัก 
และสรางลวดลายของผาตลอดเสน  หากเสนพุงขาด จะทําใหทั้งเนื้อผา

 และลวดลายเสียไปดวย



ผายก 
อินเดีย



• แตสําหรับการเรียกผายกของไทย  มักจะหมายถึงการทอผา ที่สราง
 ลวดลาย โดยการใชเสนไหมทอ แลวยกดอกตางสีกัน  หรืออาจจะเปน

 สีเดียวกันก็ได  ดวยการใชเสนพุงยกขามเสนยืน ในชวงที่ตองการสราง
 ลวดลายตลอดแนว  แลวเสริมเสนไหมพิเศษ สลับเสนยกดอกตลอด

 แนว เพื่อทําหนาที่เปนเนื้อผา  
• การทอผายกอาจจะใชเสนโลหะประเภทเงินหรือทองเปนเสนยกดอก  

ซึ่งอาจจะเรียกวายกดิ้นเงินดิ้นทอง  ผายกดังกลาว มีวิธีการทอดังเชน 
ผาขิด  แตตางกันที่วัสดุที่ใชทํา



ผาขิด ( Supplementary Weft Continuous )

• เปนการสรางลายยกดอก เชนเดียวกับผายก  โดยผาที่ไดจะปรากฏเปน
 ลาย Positive และ Negative แตตางกันที่การเสริมดายเสนพุง
 พิเศษลงไป สลับกับเสนยกดอก ตลอดแถว บนผืนผาหลัก หากเสนยืน
 ขาด โครงสรางผาหลักยังคงอยู แตจะขาดความสมบูรณของลวดลายท
 

ี่

เสริมเทานั้น พบวา ผาขิดนิยมใชฝายทอ 



ผาขิด 
( Supplementary 

Weft Continuous )



ผาจก ( Supplementary Weft Discontinuous )

• เปนการสรางลวดลายผา คลายกับการปกผาขณะที่ทอ  ดวยการเสริม
 ดายสีลงในแถวเดียวกัน ในขณะที่ทอ ในแตละแถวของเสนพุง  สลับ
 กับการทอเสนพุงตามปกติ  สวนดายที่เสริมเพื่อสรางลวดลาย ไมไดทํา
 หนาที่เปนโครงสรางหลักของผา  หากเสนดายที่เสริมเพื่อสรางลวดลาย
 ขาด โครงสรางผาหลักยังคงอยู



การทอจก



ผาจก



ผาจก แมแจม



ตลาดผาเมืองเวียงจันทน ลาว แหลงรวมผาขิดและจก



ผายกดอกนูน หรือยกดิน้เงิน ดิ้นทอง และเสนใยอื่นๆ 
( Brocade ) หรือ ( Supplementary Weft  of different of material )

• เปนการทอผาที่ตกแตงลวดลายผืนผา โดยเสนพุงที่เปนเสนเงิน เสนทอง 
หรือเสนใยอื่นๆ ที่ทําใหเกิดลวดลายยกดอกนูน  เทคนิคนี้ เริ่มจากการท

 
ี่

ไดรับความนิยมในยุโรป ขยายสูกลุมชาวมสุลิม โดยเฉพาะในอินเดีย  
นอกจากนี้ยังมีการผลิตในจีน  สวนเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับความ

 นิยมและมีการผลิตในมาเลเซียและอินโดนิเซีย



• ผายกดอกนูนที่ไดรับการยอมรับ และรูจักกันกวางขวาง คือ ผาเขมขาบ 
( Kinkhab ) แหงเมืองพาราณสี อินเดีย และผาชงเก็ด ( Songket ) ของ

 มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ซึ่งมาจากคําวา Songkit แปลวาการปกดวย
 เสนทอง



ยกดอกนูน
 

อินเดีย



การตกแตงหรือการสรางลวดลายสิ่งทอ

• การตกแตงสิ่งทอ มักจะทํากับผาที่ทอสําเร็จเปนผืนแลวเปนสวนใหญ 
จุดประสงคหลักก็เพื่อเพิ่มความงดงามใหกับผาที่ทอ แตมีบางเทคนิคท

 
ี่

เตรียมไปตั้งแตยังเปนเสนใย เชนการมัดหมี่ เปนตน การตกแตงมีหลาย
 วิธี เชน



การเขียนรูป หรือการวาดภาพ ( Paint Textile )

• มนุษยรูจักวิธีการทํามาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร เชน ภาพเขียนผนัง
 ถ้ํา  โดยการใชวัสดุจากธรรมชาติ เปนความเชื่อเกี่ยวการปกปอง

 คุมครอง  หรืออาจจะเปนการบันทึกเรื่องราว หรือเลียนแบบสิ่งที่พบ
 เห็น



พัฒนาการเขียนรูปหรือวาดภาพตกแตงผา

- เริ่มจากการใชนิ้วมือจุมสีเขียน
- ใชไมตดัปลาย ทุบใหปลายแยก 
ทําใหเปนพูกัน จุมสีเขียน

- ใชขนสัตวมัดปลายไม
- ใชพูกัน
- ใชเปลือกหอยหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ
- ใชแมพิมพดินเหนียวและไมแกะ 

ทําเปนแมพิมพ



แมพิมพแกะจากเปลือกหอย  กานา 



ไมแกะ อนิเดีย



พิมพ



ผาปทูี่นอน อินเดีย



Pen Work
• เดิมใชคําวา Kalamkari เปนภาษาอาหรับ =

 
Pen Work โดยเปอรเซีย 

ใชเรียกผาที่ผลิตในอินเดียแลวสงไปขายยังอาหรับ 
• ใชพูกันขนสัตว เขียนเสนขอบรูป แลวลงสีภายในรูป หรือปดดวยวัสด

 
ุ

อื่นๆ รูปและเรื่องที่นิยมเขียน ดวยเทคนิคการเขียน จะตางกันที่ผูซื้อ 
คือ ผูที่นับถือศาสนาพุทธ มักจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา  สวน

 ชาวฮินดู จะนิยมเขียนมหากาพย เรื่อง มหาภารตะและรามายณะ  สวน
 ผูที่นับถือศาสนามุสลิม จะเขียนลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต 



(Pen Work ) Kalamkari



(Pen Work ) Kalamkari



Pen Work (Kalamkari)



Pen Work (Kalamkari)



2. การพิมพ (Printing Textile)

• สวนการใชแมพิมพ ตะแกรงไหม (Silk Screen)เปนที่นิยมใน
 ญี่ปุน 



(ซาย)กิโมโนสเตนซิล ญี่ปุน, (ขวา)
 

ผาเปลือกกลวยพิมพลายสเตนซิล  
ฟจิ 



การยอม 

• ยอม เปนการสรางลวดลายใหเกิดบนผืนผาทั้งหลังทอและกอนทอ 
สามารถทําไดหลายวิธี เชน

• การมัดยอม ( Tie Dying) .ใชดายมัดผาเพื่อกันสีติด นิยมในจีน ญี่ปุน 
อินเดีย ปากีสถาน อินเดีย และอัฟริกา





จีน 



จีน



จีน



ญี่ปุน



ญี่ปุน



อินเดีย



อินเดีย



(ซาย)ผามัดยอม ตากีกสิฐาน (ขวา)มัดยอมลายเฉียง  อนิเดีย 



ผามัดยอมเทคนิคการเย็บแกมเบีย 



การมัดหมี่ ( Ikat)

เปนการมัดยอมเสนใยกอนนําไปทอ โดยการมัดเสนใยใหเปนลวดลาย
 ตามที่ออกแบบไวกอนนําไปยอม แลวจึงแกเชือกที่มัดออก จึงนําเสนใย
 นั้นไปทอ เรียกมัดหมี่ เปนวิธีการที่สีจะติดทนทานกวาการยอมบนผืน

 ผา นิยมในเอเชียและอัฟริกา แบงออกเปน



• - มัดหมี่เสนพุง (Weft Ikat)

• มัดหมี่เสนยืน (Warp Ikat)

• และแบบผสมคือมัดหมี่ทั้งเสนพุงและเสนยืนในผืนเดียวกัน (Double 
Ikat)

การมัดหมี่



มัดหมี่เสนพุง (Weft Ikat)



มัดหมี่เสนพุง



มัดหมี่เสนยืน



มัดหมี่เสนยืน



มัดหมี่สองทาง(Double Ikat)



ผาบาติก

• เปนการกันสีไมใหติดผาที่ตองการสรางลวดลายโดยการลงเทียนบนผืน
 ผากอนยอม เริ่มจากอินเดีย เขาสูศรีลังกา นําเขาอินโดนีเซียเรียกเปน

 ภาษาชวาวาปาเตะ( Batik ) นิยมในอินโดนีเซีย จีน พบในอัฟริกา
 ตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต เตอรกีสฐาน



ผาบาติก



บาติกศนูยศิลปาชีพ 
บางไทร









แอฟริกา



แอฟริกา



การตกแตงดวยเทคนคิ Patchwork Quilts 

การเย็บ (Sewing)

• เริ่มจากการซอมผาเกาที่ขาดใหยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก พบท
 

ี่

เกาแกที่สุดในหลุมฝงศพที่เมือง Pazyryk แถบเทือกเขาอัลไต 
ไซบีเรีย ทําไดหลายวิธี คือ 
Applique และ
ReverseApplique



อินเดีย



อินเดีย



Patchwork Quilts





Patchwork 
Quilts







Patchwork Quilts



การปกผาลายนนู แบบพมา (Pad and Stuffed Work)

•  เปนการตกแตงผาใหเกิดลวดลายโคงนูนขึ้นโดยใชฝายหรือขนหางมา
 แลวตกแตงดวยการปกลูกปด ดิน้เงิน ทอง หรือแผนโลหะชิ้นเล็กๆ 

(Sequins) ลงบนเสนนูนนั้น อังกฤษนิยมชวง ศว.16 สมัยของ
 พระนางอลิซาเบธไดขยายสูเปรู อเมริกา สวนเอเซียนิยมทํามากที่พมา
 เรียกวา Kalaga ซึ่งทํามาตั้งแต คศ.

 
1830 โดยทําภาพแขวน

 เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา เชน เวชสันดรชาดกเพื่อถวายวัด



การปกผาลายนนู แบบพมา (Pad and Stuffed Work)



4. การปก (Embroidery)



ผาปกจีน



ผาปกจีน



รองเทา จีน



ปกผา พมา



Cross-stitch



Cross-stitch



ปกบนหนัง



จับสมอก (Smocking)



จับสมอก (Smocking)



5. การติดกระจก (Mirrors)





6. การติดเหรียญ (Coins and Sequins)



7. การปกลูกปด (Beads)



การยอมเสนใยดวยวัสดุธรรมชาติ

• เปลือกไมโอก  ใหสนี้ําตาลเขม
• ดอกคําฝอย (Saffron) ใหสีแสดสด ในอดีตใชยอมจีวรพระในทวีปเอเชีย
• ใบอัลมอน (Almond) ใหสีเหลือง
• ลูกหวา ใหสมีวงออน  ใหสมีวงออน
• แกนขนุน (Jackfruit Trunk Core) ใหสีกากีแกมเขียว
• เปลือกเพกา หรือลิ้นฟา (Broken Bones) ใหสีเขยีวออน

• หัวขมิ้น

• ใบหูกวาง  ใหสีเขียวออน
• ใบเตย ใหสีเขียว
• ใบสัก (Teak  Leaf) ใหสีกากี

• ขมิ้น (Turmeric) ใหสีเหลือง
• หญาฝรัง่ ใหสีสม



การยอมเสนใย อินเดีย









การยอมดวยวัสดุธรรมชาติ

• การยอมสีดวยพืช ไลเคน (Lichen)



ขมิ้น



คราม (Indigo Tree)



การยอมคราม จีน



การยอมคราม ลาว



มะเกลือ (Ebony fruit)





มะเกลือ



เสื้อยอมมะเกลือ



ครั่ง (Stick Lac)



ทับทิม  
ใหสีเหลืองเขม



การยอมเสนใยขนสัตว



การยอมเสนใยขนอัลปากา เปรู



ใชสวนราก



การยอมเสนใยขนสัตว ดวยตัว cochineal เปรู





การยอมเสนใย
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