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ค าน า 
 

หลักสูตรรายวิชาเลือก อช03062 การทอผา้ลายขิดค้อวงั  จดัทาํข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนในเขตพื้นท่ี
ให้บริการของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ได้ศึกษา
เรียนรู้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและสังคม  โดยสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ชุมชนท่ีอาศยัในอาํเภอคอ้วงั  
เอกสารหลกัสูตรวชิาเลือก อช03062   

ประกอบดว้ย  ผงัมโนทศัน์  รายละเอียดคาํช้ีแจงรายวิชา  โครงสร้างรายวิชาประกอบดว้ยเร่ืองท่ี1 
ความหมายของผา้ทอลายขิดคอ้วงั  เร่ืองท่ี2 ประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั เร่ืองท่ี 3 ความสําคญัของผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงั  เร่ืองท่ี 4 ประเภทของลายผา้  เร่ืองท่ี 5 วสัดุและอุปกรณ์    เร่ืองท่ี 6 กระบวนการทอผา้ลายขิด
คอ้วงั  เร่ืองท่ี  7 การแปรรูปผา้ลายขิดคอ้วงั  และ เร่ืองท่ี  8 โครงการทอผา้ลายขิดคอ้วงั  บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก  

เอกสารหลกัสูตรวิชาเลือก  อช03062 การทอผา้ลายขิดคอ้วงัสําเร็จลงไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูท้รงคุณวุฒิ นายมานิต เขียวศรี ประธานกรรมการสถานศึกษา( ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคอ้วงั
วิทยาคม)นายทศพร อินทรพนัธ์ุ ผูอ้าํนวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัยโสธร ตลอดจนภูมปัญญานางสุกญัญา  ทาฤทธ์ิ  และครู กศน.ตาํบล  ท่ีให้ความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในรายวิชาน้ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอคอ้วงั  
สังกดัสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัยโสธร สํานกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ขอขอบคุณในความร่วมมือมาในโอกาสน้ี 
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                                                                                         รักษาการในตาํแหน่ง 
                                   ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอคอ้วงั 
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ค าอธิบายรายวชิา  อช 03062  การทอผ้าลายขดิค้อวงั  จ านวน  3  หน่วยกติ 

ระดบัประถมศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    
1.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีอยูมี่กิน 

2.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อพฒันาอาชีพเขา้สู่ตลาด
แข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความเขม้แขง็ 

3.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเขา้สู่ตลาดการ
แข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมัน่คง 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะ 
 ความหมาย ประวติั ความสําคญัของผา้ลายขิดคอ้วงั ประเภทลายผา้ วสัดุอุปกรณ์ กระบวนการทอ
ผา้ลายขิด  การแปรรูปผา้ลายขิด และการทาํโครงการผา้ทอลายขิด 

เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทอผ้าลายขิดค้อวงั  เขียนโครงการ  ตลอดจน
ภาคภูมิใจและตอ้งการอนุรักษผ์า้ทอลายขิดคอ้วงั 
    

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง สัมภาษณ์ภูมิปัญญา  บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบติั  ณ  ฝึกปฏิบติัด้วย
ตนเองในแหล่งเรียนรู้ชุมชนใหเ้กิดความชาํนาญ ตลอดจนเขียนโครงการนาํเสนอผา้ทอลายขิดคอ้วงัและ ฝึก
ปฏิบติัดว้ยตนเองไดแ้ห่งเรียนรู้ชุมชน        
  

การวดัและประเมนิผล   
 ประเมินความก้าวหน้าด้วยวิธีการสัมภาษณ์  การสังเกตและการประเมินผลรวมด้วยการตรวจ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอลายขิดคอ้วงั  ตรวจโครงการ ทาํแบบทดสอบ  แบบสอบถามและสะทอ้นผล 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา อช 03062  การทอผ้าลายขดิค้อวงั  จ านวน  3 หน่วยกติ 
ระดบัประถมศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    
1.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีอยูมี่กิน 

2.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อพฒันาอาชีพเขา้สู่ตลาด
การตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความเขม้แขง็ 

3.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถจดัทาํแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเขา้สู่ตลาดการ
แข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมัน่คง 

 

ที่ 
 

หัวเร่ือง 
 

ตัวช้ีวดั 
 

เนือ้หา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

1. ความหมายของผา้
ทอลายขิดคอ้วงั 

1. บอกความหมายของผา้ทอ
และทอลายขิดคอ้วงัได ้

1.  ความหมายผา้ทอ 
2.  ความหมายของผา้ทอลายขิด 

5 

2. ประวติัของผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงั 

1. อธิบายประวติัผา้ทอลายขิด   
คอ้วงัในอดีตและปัจจุบนัได ้
 

1. ประวติัผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
    1.1  อดีต 
    1.2  ปัจจุบนั 

5 

3. ความสาํคญัของ    
ผา้ทอลายขิดคอ้วงั 

1. อธิบายความสาํคญัของผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงัดา้นวฒันธรรม  
และเศรษฐกิจได ้
2. ตระหนกัถึงความสาํคญัของ
ผา้ทอลายขิดคอ้วงัได ้

1. ความสาํคญัของผา้ทอลายขิด
คอ้วงั 
     1.1 วฒันธรรม 
     1.2  เศรษฐกิจ 

5 

4. ประเภทของลายผา้ 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ลายผา้แต่ละลายได ้

1.  ลายขดั 
2.  ลายขดัดอก 
3. ลายขิด 
   3.1  ลายขิดดอกแกว้ 
   3.2  ลายขิดดอกจอก 
   3.3  ลายขิดงูเหลือม 
 
 

10 



 

 

 

ที่ 
 

หัวเร่ือง 
 

ตัวช้ีวดั 
 

เนือ้หา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

5. วสัดุและอุปกรณ์ 1. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการ
ทอผา้ลายขิดคอ้วงัได ้

1. วสัดุ 
   1.1 เครือหูก 
   1.2  ดา้ย 
2. อุปกรณ์ 
   2.1 ก่ี 
   2.2 ฟืม 
   2.3 ไมเ้ก็บขิด 
   2.4 ไมช้อ้นขิด 
   2.5 กระสวย 
   2.6 ไมค้ ํ้าขิด 

5 

6. กระบวนการทอ
ผา้ลายขิดคอ้วงั 

1.  ปฏิบติัการทอผา้ลายขิดคอ้วงั
ไดถู้กตอ้งทุกขั้นตอน 
2.  ทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

1.  การเตรียม 
2.  การทอ 
3.  การเก็บรักษา 

50 

7. การแปรรูปผา้ลายขิด  
คอ้วงั 

1.  ออกแบบการแปรรูปผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงัในรูปแบบต่างๆ ได ้

1.  การทาํในรูปหมอน 
2.  การทอเป็นผา้สไบ 
3.  การทอเป็นผา้ถุง 

10 

8. โครงการทอผา้ลาย
ขิดคอ้วงั 

1.  เขียนโครงการผา้ทอลายขิด   
คอ้วงัได ้
 

1. โครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงั  
2.  โครงการพฒันาอาชีพผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงั 
3. โครงการขยายอาชีพผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงั 

30 

 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างรายวชิา อช 03062 การทอผ้าลายขดิค้อวงั 
ระดบัประถมศึกษา    ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น    ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สาระส าคญั 
1.  ความหมายของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 

2.  ประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
3.   ความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
4.   ประเภทของลายผา้ 
5.   วสัดุและอุปกรณ์ 
6.   กระบวนการทอผา้ลายขิดคอ้วงั 
7.   การแปรรูปผา้ลายขิดคอ้วงั 
8.   โครงการทอผา้ลายขิดคอ้วงั 

 

ผลการเรียนเรียนทีค่าดหวงั 

1.  บอกความหมายของผา้ทอและทอลายขิดคอ้วงัได ้
2.  อธิบายประวติัผา้ทอลายขิดคอ้วงัในอดีตและปัจจุบนัได ้
3.  อธิบายความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงัดา้นวฒันธรรมและเศรษฐกิจได ้
4.  ตระหนกัถึงความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงัได้ 
5.  เปรียบเทียบความแตกต่างของลายผา้แต่ละลายได ้
6.  เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการทอผา้ลายขิดคอ้วงัได ้
7.  ปฏิบติัการทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดถู้กตอ้งทุกขั้นตอน 
8.  ทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
9.  ออกแบบการแปรรูปผา้ทอลายขิดคอ้วงัในรูปแบบต่างๆ ได ้
10. เขียนโครงการผา้ทอลายขิดคอ้วงัได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองท่ี 1.  ความหมายของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 

เร่ืองท่ี 2.  ประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
เร่ืองท่ี 3.   ความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 



 

 

เร่ืองท่ี 4.   ประเภทของลายผา้ 
เร่ืองท่ี 5.   วสัดุและอุปกรณ์ 
เร่ืองท่ี 6.   กระบวนการทอผา้ลายขิดคอ้วงั 
เร่ืองท่ี 7.   การแปรรูปผา้ลายขิดคอ้วงั 
เร่ืองท่ี 8.   โครงการทอผา้ลายขิดคอ้วงั 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.  สัมภาษณ์ภูมิปัญญา    

3.  บรรยาย 

4.  สาธิตและปฏิบติั 

5.  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  

6.  เขียนโครงการและนาํเสนอโครงการ 

 

การวดัและประเมนิผล 
1.   ประเมินความกา้วหนา้ 
     1.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ 

     1.2 ประเมินจากการสังเกต 

2.  ประเมินผลรวม 
      2.1  ตรวจช้ินงาน 

     2.2  ทาํแบบทดสอบ 
      2.3  ทาํแบบสอบถาม 
      2.4  สะทอ้นผล 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองที่  1  ความหมายของผ้าทอลายขดิค้อวงั 
 

สาระส าคญั       
1. ผา้ทอหมายถึง การนาํเส้นฝ้ายหรือไหมมาขดักนัใหเ้ป็นลาย โดยขึงเส้นกลุ่มหน่ึงเป็นหลกั 

เรียกวา่ เส้นยนืแลว้ใชอี้กเส้นหน่ึง เรียกวา่เส้นพุง่ สอดตามขวางของเส้นยนื เม่ือสานขดักนัก็จะเกิดลวดลาย
ต่างๆ  

2.  ผา้ทอลายขิด หมายถึง ผา้ลวดลายท่ีไดจ้ากการทอดว้ยการเพิ่มเส้นดา้ยพุง่พิเศษ โดยใชข้นเม่น
หรือไมป้ลายแหลมงดั ชอ้น หรือสะกิดเส้นดา้ยยนืบางเส้นใหสู้งข้ึน และเวน้บางเส้นไวเ้ป็นช่วงๆ ตลอด
หนา้ผา้ ทาํใหเ้ส้นดา้ยยนืเกิดเป็นช่องวา่งเล็กบา้งใหญ่บา้งตามจงัหวะของลวดลายท่ีกาํหนด 
เรียกวา่ “เก็บขิด”  ปัจจุบนัใชต้ะกอ (เขา) ท่ีทาํข้ึนพิเศษสาํหรับยกเส้นดา้ยยนื แลว้จึงสอดเส้นดา้ยพุง่ท่ีเพิ่ม
พเิศษตามช่องเส้นดา้ยยนืไปจนตลอดความกวา้งของหนา้ผา้ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายของผา้ทอและผา้ทอลายขิดคอ้วงัได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา    
1. ความหมายของผา้ทอ   มีความสาํคญัดงัน้ี   

จากการศึกษาเอกสาร มีผูใ้ห้ความหมายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

สุกญัญา  ทาฤทธ์ิ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอ ไวว้า่ ผา้ทอ เป็นผา้ท่ีทอดว้ยไหมหรือฝ้าย แลว้

นาํไปทอตามลวดลายท่ีกาํหนด  

สา   บุติพนัคา  (2554) ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอ ไวว้า่ ผา้ทอ เป็นผา้ท่ีทอดว้ยฝ้ายหมดัหม่ีทอมือ 

มีความทนทาน ไม่หดตวั สีไม่ตก 

อุบล   รัตนวรรณ(2554) ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอ ไวว้า่ ผา้ทอ เป็นผา้ท่ีทอดว้ยไหม หรือฝ้าย มี

ลวดลาย และสีสันสวยงาม เหมาะสาํหรับนาํไปตดัเป็นชุดไทย หรือชุดทาํงาน  

สิงห์    เกิดแกว้(2554) ไดใ้ห้ความหมายของผา้ทอ ไวว้า่ ผา้ทอ เป็นผา้ทอดว้ยมือ โดยใชไ้หมหรือ

ฝ้าย ในการทอ มีเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน   

เตือนใจ   เกตุสิทธ์ิ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอ ไวว้า่ ผา้ทอ เป็นผา้ฝ้ายมดัหม่ี มีเอกลกัษณ์

เฉพาะในทอแต่ละทอ้งถ่ิน   มีลวดลาย และสีสันสวยงาม  



 

 

 จากท่ีผูรู้้ใหค้วามหมายผา้ทอดงักล่าวสามารถ สรุปความหมายของผา้ทอไดว้า่  ผา้ทอเป็นผา้ทอดว้ย

ไหมหรือฝ้ายแลว้นาํไปทอดตามลวดลายท่ีกาํหนดมีสีสันสวยงามและมีเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน

โดยการสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เหมาะสําหรับนาํไปตดัเป็นชุดไทยหรือชุด

ทาํงาน 

  2.    ความหมายของผา้ทอลายขิดคอ้วงั จากการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดใ้หข้อ้มูลความหมาย
ของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ดงัน้ี    

เตือนใจ  เกตุสิทธ์ิ (ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554  ณ บา้นโพนเมือง ม. 3  ต.ฟ้าห่วน  อ.คอ้วงั   
จ. ยโสธร) ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอลายขิด ไวว้า่ ผา้ลวดลายท่ีไดจ้ากการทอดว้ยการเพิ่มเส้นดา้ยพุง่พิเศษ
ท่ีเป็นความคิดของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีสืบทอดใหก้บัลูกหลาน 

สุกญัญา  ทาฤทธ์ิ (ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554  ณ บา้นโพนเมือง ม. 4 ต.ฟ้าห่วน อ.คอ้วงั จ. ยโสธร) 
ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอลายขิด ไวว้า่ การทอผา้ไหมทางยนื จะเอาสีอะไรก็ได ้แลว้แต่ผูท้อหรือผูส้ั่งชอบ 
แต่ทางพุง่จะเอาลวดลายอยา่งไร หรือดอกจะเป็นสีอะไรก็ตอ้งยอ้มเส้นใยไหมใหไ้ดด้งัท่ีตอ้งการ ถา้ขิดหลาย
ไมก้็ตอ้งก่อเขาหนา้ฟืมถึง 6-7 เขาก็มี ทอไปเก็บขิดไปตามลายตวัอยา่งท่ีตอ้งการ การทอผา้ขิดเก็บดอกเช่นน้ี 
ตอ้งมีไมค้ ํ้าอนัหน่ึงกวา้งประมาณ 4 น้ิว ยาวขนาด 2 ศอก เป็นไมบ้าง ๆ และมีไมเ้ล็ก ๆ ขนาดกา้นมะพร้าว
เป็นไมส้อดตามไมข้นาด 4 น้ิว ยาวขนาด 2 ศอก ไมเ้ล็ก ๆ น้ีเอาไวใ้ชส้าํหรับเก็บขิดให้เป็นลายต่าง ๆ ใน
บางคร้ังก็อาจใชไ้มเ้ก็บขิดน้ี 30-40 อนัก็มี แลว้แต่ความยากง่ายของลาย ฉะนั้นถา้หากวา่ใชไ้มเ้ก็บขิดจาํนวน
มากจะทาํใหท้อไดช้า้มาก เพราะตอ้งเก็บดอกทีละเส้น ๆ จนหมดตามลวดลายท่ีกาํหนดไว ้

สา   บุติพนัคา (ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554  ณ บา้นโพนเมือง ม. 4  ต.ฟ้าห่วน  อ.คอ้วงั  จ. ยโสธร) 
ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอลายขิด ไวว้า่ ผา้ทอลายขิดเร่ิมจากการป่ันดา้ยแลว้จึงนาํไปคน้นาํดา้ยเขา้ฟืมเพื่อ
ทาํการทอผา้ต่อจากนั้นก็เร่ิมเก็บลวดลายขิดเป็นลวดลายต่างๆ    

สิงห์    เกิดแกว้ (ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554  ณ บา้นโพนเมือง ม. 4  ต.ฟ้าห่วน  อ.คอ้วงั  จ. ยโสธร) 
ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอลายขิด ไวว้า่ ผา้ทอลายขิดเกิดจากการนาํมาทอและเก็บลวดลายสมยัก่อนมีการ
ป้ันดอกฝ้ายเป็นเส้นฝ้ายแลว้จึงนาํมาทอเป็นผา้ลายขิด ส่วนลายขิดเกิดจากการเก็บลวดลายของผา้ใน
สมยัใหม ่

อุบล   รัตนวรรณ (ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554  ณ บา้นนํ้าออ้ม ม. 9  ต.นํ้าออ้ม  อ.คอ้วงั  จ. ยโสธร)
ไดใ้หค้วามหมายของผา้ทอลายขิด ไวว้า่ การทอผา้ขิดตอ้งอาศยัความชาํนาญ และมีชั้นเชิงทางฝีมือสูงกวา่
การทอผา้อยา่งอ่ืน ๆ เพราะทอยากมาก มีเทคนิคการทอท่ีซบัซอ้นากวา่การทอผา้ธรรมดา เพระตอ้งใชเ้วลา
ความอดทน และความละเอียดลออ มีกรรมวธีิท่ียุง่ยาก ทอไดช้า้ 
   



 

 

 สรุป   
        ผา้ทอลายขิดคอ้วงั คือ การทอผา้ไหมทางยืนหรือการทอดว้ยการเพิ่มเส้นดา้ยพุ่งพิเศษท่ีเป็น

ความคิดของภูมิปัญญา  ผา้ทอลายขิดเร่ิมจากการป่ันดา้ยแลว้นาํไปคน้แลว้นาํดา้ยเขา้ฟืมเพื่อทาํการทอผา้

ต่อจากนั้นก็เร่ิมเก็บลวดลายขิดเป็นลวดลายต่างๆซ่ึงตอ้งอาศยัความชาํนาญและมีชั้นเชิงทางฝีมือสูงกวา่การ

ทอผา้อยา่งอ่ืนๆเพราะทอยากมากมีเทคนิคการทอท่ีซบัซอ้นกวา่การทอผา้ธรรมดา 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  การบรรยาย 

 2.     การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 3.     สัมภาษณ์ภูมิปัญญา 
 

การวดัและประเมนิผล 
 1.     ประเมินผลรวม 
 2.     การทาํแบบทดสอบปลายภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองที่  2  ประวตัขิองผ้าทอลายขดิค้อวงั 
 

สาระส าคญั 
 1.   ผา้ทอลายขิดคอ้วงัในอดีต 
 2.   ผา้ทอลายขิดคอ้วงัในปัจจุบนั เป็นอยา่งไร 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัได ้ 

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.  อดีตของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ไดส้ัมภาษณ์ภูมิปัญญา  จาํนวน  5  คน ในพื้นท่ีอาํเภอคอ้วงั จงัหวดั
ยโสธร  ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

สุกญัญา    ทาฤทธ์ิ.(2554).ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 ณ  ท่ีทาํการกลุ่มผา้ทอลายขิด  หมู่ท่ี  4 บา้นโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร 
ไวว้า่ “ การทอผา้ลายขิดเป็นการสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนมีการสืบทอดกนัมาเร่ือยๆทาํให้ชาวบา้นมีการ
ทอผา้เอาไวใ้ชใ้นครัวเรือน ต่อมาประมาณปี 2525 คุณแม่ทุมณี  วงศอ์ารีย ์ซ่ึงในขณะนั้นท่านมีความรู้ในการ
ทาํหมอนขิดและไดถ่้ายทอดใหก้บั นางสุกญัญา  ทาฤทิธ์และชาวบา้นผูท่ี้สนใจในการทอผา้ลายขิด ” 

เตือนใจ   เกตุสิทธ์ิ(2554)ได้ให้ข้อมูลประวติัของผา้ทอลายขิดค้อวงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 ณ  บา้นโพนเมือง  หมู่ท่ี  5  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้า่  “ไดเ้ร่ิมจดัตั้งคร้ัง
แรกปี  พ.ศ. 2546 ไดร้วมตวัจดัตั้งกลุ่มสตรีทอผา้ลายขิดท่ีบา้นโพนเมืองข้ึนโดยการสนบัสนุนของสํานกังาน
พฒันาชุมชน อาํเภอคอ้วงั มีสมาชิก 16  คน ” 

สา  บุติพนัคา (2554)ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 
2554 ณ  ท่ีทาํการกลุ่มผา้ทอลายขิด   บา้นโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้า่ “ เดิม
ตนอาศยัในหมู่บา้นโพนเมือง หมู่ท่ี  5 ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั  จงัหวดัยโสธร ประกอบอาชีพทาํนาใน
ยามว่างจากการทาํเกษตร จึงไดร้วมตวักบัเพื่อนบา้นหาอาชีพเสริมทาํเพื่อหารายไดใ้ห้กบัครอบครัวต่อมา 
นางสา  บุติพนัคา  มีความสนใจในการทอผา้จึงไดไ้ปศึกษาวิธีการทอผา้ลายขิดและไดส้มคัรเป็นสมาชิกใน
กลุ่ม สตรีทอผา้ลายขิด บา้นโพนเมือง ” 

สิงห์   เกิดแกว้ (2554)ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 
2554 ณ  ท่ีทาํการกลุ่มผา้ทอลายขิด   บา้นโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้า่ “ เดิม
ตนมีอาชีพทอผา้อยูแ่ลว้พอมีการจดัตั้งกลุ่มสตรีผา้ทอลายขิด ข้ึนท่ีบา้นโพนเมือง  หมู่ท่ี  4 ตนจึงไดส้มคัรเขา้



 

 

เป็นสมาชิกกลุ่ม เม่ือปี พ.ศ. 2546 ในช่วงแรก มีการระดมหุ้นเพื่อการลงทุนคนละ 20 บาท และมีการจดัตั้ง
ประธานกลุ่มโดยมี นางสุกัญญา  ทาฤทธ์ิ  เป็นประธานกลุ่ม  มีสมาชิกในกลุ่มเป็นคณะกรรมการ  มี
กฎระเบียบของกลุ่ม โดยในปี 2548 – 2549  องคบ์ริหารส่วนตาํบลฟ้าห่วน อาํเภอคอ้วงั  จงัหวดัยโสธร ได้
เขา้มาสนบัสนุนงบประมาณและฝึกอบรมการยอ้มสีธรรมชาติ  การตลาด   การทาํบญัชี   ทาํให้กลุ่มมีความ
เขม้แขง็ ” 

อุบล  รัตนวรรณ (2554)ไดใ้หข้อ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 
2554  บา้นนํ้ าออ้ม  หมู่ท่ี  9 ตาํบลนํ้ าออ้ม   อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้่า “ เดิมตนเองมีความรู้เก่ียวกบั
การทอผา้อยู่แลว้มีความสนใจท่ีจะทาํเป็นอาชีพจึงไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มผา้ทอลายขิดโดยมีนางสุกญัญา ทาฤทธ์ิ 
เป็นประธานกลุ่ม และเม่ือปี 2547 ไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอคอ้วงั
หรือในปัจจุบนัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอคอ้วงั ไดม้าส่งเสริม  สนบัสนุน
เก่ียวกบัอาชีพการทอผา้ลายขิดและการแปรรูปผลิตภณัฑต่์างๆเพิ่มข้ึน จึงทาํใหก้ลุ่มมีความเขม้แข็งและมีเงิน
หมุนเวยีนในกลุ่มตลอด ” 

ปัจจุบนัของ ผา้ทอลายขิดคอ้วงัไดส้ัมภาษณ์ภูมิปัญญา  จาํนวน  5  คน ในพื้นท่ีอาํเภอคอ้วงั จงัหวดั
ยโสธร  ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

สุกญัญา   ทาฤทธ์ิ (2554)ได้ให้ขอ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดค้อวงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม   
พ.ศ. 2554 ณ  ท่ีทาํการกลุ่มผา้ทอลายขิด   บา้นโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้่า   
“ ปัจจุบนัผา้ทอลายขิดคอ้วงัใชว้ิธีการทอผา้จากก๋ีกระตุกทาํให้สามารถเลือกลายผา้ไดอ้ยา่งหลากหลายและ
เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้เป็นสินคา้ OTOP ของบา้นโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั  จงัหวดัยโสธร 
นอกจากน้ีผา้ทอลายขิดคอ้วงัไดรั้บรางวลัเป็นผลิตภณัฑ์ OTOP 4 ดาว มีการเพิ่มลวดลายใหม่ ๆ  และนาํไป
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ตามความตอ้งการของทอ้งตลาด ” 

เตือนใจ   เกตุสิทธ์ิ(2554)ได้ให้ข้อมูลประวติัของผา้ทอลายขิดค้อวงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 บา้นโพนเมือง  หมู่ท่ี  3 ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้า่   “ ปัจจุบนัมีหน่วยงาน
จากส่วนต่างๆ  เข้ามาให้ความรู้  และสนับสนุนด้านเงินทุนในการทอผา้ทอลายขิดทาํให้ตนเองและ

ครอบครัวมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนไม่ตอ้งออกไปหาทาํงานต่างถ่ิน” 
สา    บุติพนัคา2554)ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 

2554 ณ  ท่ีทาํการกลุ่มผา้ทอลายขิด   บา้นโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้า่ “ เดิม
ตนเองก็เป็นสมาชิกในกลุ่มสตรีผา้ทอลายขิด บา้นโพนเมืองเหมือนกนัแต่ในปัจจุบนัน้ีตนไดน้าํผา้มาทอเอง
ท่ีบา้น ” 

 



 

 

สิงห์   เกิดแกว้ (2554)ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 
2554 ณ  ท่ีทาํการกลุ่มผา้ทอลายขิด   บ้านโพนเมือง  ตาํบลฟ้าห่วน  อาํเภอค้อวงั จงัหวดัยโสธร ไวว้่า           
“ ปัจจุบันการทอผ้าลายขิดมีการพัฒนาลวดลายท่ีหลากหลายได้แก่  ลายงูเหลือม  ลายขิดดอกจอก            
ลายขิดดอกแก้ว   ลายขดัดอกธรรมดา ฯลฯ ถือว่าเป็นวิชาท่ีอยู่คู่กบัท้องถ่ินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั        
จนเป็นอาชีพเสริม สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ” 

อุบล  รัตนวรรณ (2554)ได้ให้ข้อมูลประวติัของผา้ทอลายขิดค้อวงั ในวนัท่ี 6 เดือนกรกฎาคม     
พ.ศ. 2554  บา้นนํ้าออ้ม    ตาํบลนํ้ าออ้ม  อาํเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร ไวว้า่ “ ปัจจุบนักลุ่มทอผา้ลายขิดคอ้วงั
มีสมาชิกทั้งหมด  18 คน บริหารจดัการโดยจดัตั้งคณะทาํงานข้ึน  มีคณะกรรมการทั้งหมด  10  คนโดยมี  
นางสุกัญญา  ทาฤทธ์ิ  เป็นประธานกลุ่ม  มีการทอผา้ท่ีท่ีหลากหลายได้แก่ ผา้ขาวมา้  ผา้มดัหม่ี  ผา้ถุง         
ผา้สไบ  แต่ผา้ท่ีมีความนิยมมากคือผา้ทอลายขิด ในปัจจุบนัน้ีผา้ทอลายขิดขายไม่ทนัเพราะมีลูกคา้มาสั่งไว้
เยอะโดยเฉพาะชาวต่างชาติใหค้วามนิยมผา้ทอลายขิดคอ้วงัเพื่อนาํไปเป็นของฝากและตดัชุด ” 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. บรรยาย 
2. สัมภาษณ์ภูมิปัญญาตามใบงานท่ี 2 

 
การวดัและประเมนิผล 

1. ประเมินความกา้วหนา้   
1.   สัมภาษณ์  
2.   สังเกต 

2. ประเมินผลรวม   
1. การทาํแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองที่  3  ความส าคญัของผ้าทอลายขดิค้อวงั 
  

สาระส าคญั 
1. ด้านวฒันธรรมมีความสําคญัต่อวิถีการแต่งกาย  ในงานเทศกาลและพิธีสําคญัต่าง  ๆ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ  ซ่ึงชาวคอ้วงัยงัคงรักษาวฒันธรรมดั้งเดิม
ดา้นการแต่งกายดว้ยผา้ทอลายขิดคอ้วงัเอาไว ้  

2. ดา้นเศรษฐกิจ  การทอผา้ลายขิดคอ้วงั  แต่เดิมการทอผา้ทอลายขิดคอ้วงัมีไวใ้ชใ้นครัวเรือน   
แต่ปัจจุบนัสามารถทอเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดเ้สริมในครัวเรือนได ้

 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 1.  อธิบายความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ดา้นวฒันธรรม และเศรษฐกิจได ้
 2.  ตระหนกัถึงความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. ดา้นวฒันธรรม   
ในชีวิตประจาํวนัประชาชนในเขตอาํเภอคอ้วงัมีการดาํเนินชีวิตใชผ้า้ในชีวิตประจาํวนัโดยเฉพาะ

ผา้ลายขิดนาํมาใช้นุ่งห่มเป็นสไบ ผา้ถุง และหมอน ตามเทศกาลและพิธีสําคญัต่าง ๆ อาทิ  งานบวช  งาน

แต่งงาน  งานข้ึนบา้นใหม่ และวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  เป็นตน้  นอกจากน้ี  การนุ่งห่มผา้ทอลายขิด

คอ้วงัยงัสะทอ้นถึงฐานะความเป็นอยูข่องผูท่ี้สวมใส่ดว้ยและสะทอ้นอตัลกัษณ์ของความเป็นคนอาํเภอคอ้วงั  

และเป็นเอกลกัษณ์ของอาํเภอคอ้วงั  ดงัภาพประกอบ 1-5 
 

 
 

ภาพประกอบ  1  การแต่งกายผา้ทอลายขิดคอ้วงัในงานบวช 



 

 

 
 

ภาพประกอบ  2  การแต่งกายผา้ทอลายขิดคอ้วงัในงานแต่งงาน 

 
 

ภาพประกอบ  3  การแต่งกายผา้ทอลายขิดคอ้วงัในงานข้ึนบา้นใหม่ 
 

 
ภาพประกอบ  4  การแต่งกายผา้ทอลายขิดคอ้วงัในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 



 

 

 

 
ภาพประกอบ  5  การแต่งกายผา้ทอลายขิดคอ้วงัท่ีแสดงฐานะความเป็นอยู ่

2.ดา้นเศรษฐกิจ 
จากการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาํนวน  5  คน  ไดใ้ห้ขอ้มูลความสําคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั

ดา้นเศรษฐกิจไวด้งัน้ี  อาํเภอคอ้วงัมีผลิตภณัฑ์จากผา้ลายขิดซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็น
ศิลปะในการทอผา้ท่ีทอไวใ้ชใ้นครัวเรือน ในปัจจุบนัสามารถทอเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดเ้สริมในครัวเรือน
ใหก้บัคนในชุมชน 

3.สรุปผา้ทอลายขิดคอ้วงั  เป็นวถีิและภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษ  ชาวคอ้วงัยงัคงรักษา
วฒันธรรมดั้งเดิมเอาไว ้ โดยเฉพาะศิลปะในการทอผา้เพื่อใชส้อยในครัวเรือน  ทั้งเส้ือผา้และเคร่ืองใช ้ เช่น  
ท่ีนอน  หมอน  ผา้ห่ม  ดา้นเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัสามารถทอเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดเ้สริมในครัวเรือน 
  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. บรรยาย 

2. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามใบงานท่ี  3 

3. สัมภาษณ์ภูมิปัญญาตามใบงานท่ี  3 

4. สะทอ้นผลความสาํคญั 
 

การวดัและประเมินผล 
1.  ประเมินความกา้วหนา้   

1.1 การสังเกต 

1.2 การสัมภาษณ์ 



 

 

2.  ประเมินผลรวม 
  2.1 ทาํแบบทดสอบปลายภาค 

      2.2  สะทอ้นผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เร่ืองที่  4  ประเภทของลายผ้า 
สาระส าคญั 

1. ลายขดั มีลกัษณะเป็นรายขดัธรรมดา ไม่ซบัซอ้นมากนกั 
2. ลายขดัดอก มีลกัษณะเป็นลายขดัดอกพฒันาจากรายขดัดอกธรรมดา ใชด้า้ยพุง่เป็นช่วง ๆ แต่มี

ดอกสลบักนัไปมา 
3. ลายขิด ประกอบดว้ย 

1.1 ลายขิดดอกแกว้ มีลกัษณะนูนสะกิดข้ึนลงคลา้ยดอกแกว้ ลายดอกแกว้เป็นท่ีนิยมนาํไป
ถวายพระสงฆเ์ป็นสัญลกัษณ์ของคาวมดีและรู้จกักาละเทศ และคารวะต่อส่ิงท่ีเราเคารพนบัถือ  

1.2 ลายขิดดอกจอก มีลกัษณะนูนคลา้ยดอกจอก มีลกัษณะของดอกจบักนัเป็นกลุ่ม ๆ เล็ก ๆ 
สวยงาม การมดัลวดลายจะทาํสมํ่าเสมอและเป็นระเบียบ แสดงถึงความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือ ละเอียดอ่อน 

1.3 ลายขิดงูเหลือม มีลักษณะลายสลับซับซ้อนคล้ายงูเหลือม ผูส้วมใส่ผา้ขิดลายงูเหลือม 
ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้สามารถสวมใส่ไดไ้ม่มีใครวา่ ถา้ยงัไม่แต่งงานไม่สามารถสวมใส่ลายงูเหลือมได ้เพราะ
งูเหลือม หมายถึง ความเช่ือวา่ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้เป็นสมบูรณ์ในชีวิต ดงันั้น ลายงูเหลือมจึงไม่นิยมทอปน
กบัลายอ่ืนเป็นอนัขาด 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ผูเ้รียนบอกเปรียบเทียบความแตกต่างของผา้ทอแต่ละลายได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. ลายขดั มีลกัษณะการทอเป็นลายขดัธรรมดา เป็นลายท่ีมีมาแต่โบราณ โดยใชด้า้ยพุ่งชนเก่ียวกนั

เป็นช่วง ๆ  จะด้ายผ้าตามความยาวของผ้า เ ส้นยืน  จะได้ตามความยาวของเ ส้นยืน                     
ดงัภาพประกอบ 6 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6  ลายขดั 



 

 

2. ลายขดัดอก มีลกัษณะเป็นลายขดัเกิดจากความชาํนาญและพฒันาจากลายขดัธรรมดา ใชด้า้ยพุ่ง
เป็นช่วง ๆ แต่มีดอก ด้ายเส้นยืน ข้ึน 2 เส้น 3 เส้น สลับกันเป็นจุดเร่ิมต้นของลายขิด                
ดงัภาพประกอบ 7 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7  ลายขดัดอก 

3. ลายขิด 
3.1 ลายขิดดอกแกว้ มีลกัษณะการทอท่ีพฒันาจากลายธรรมดา แต่พุง่ดา้ยซอ้นกนัอยา่งต่อเน่ืองคลา้ย

ดอกแก้ว มีลกัษณะการเก็บขิดท่ีทอแบบลายแคบไมค้ดัหรือไมเ้ก็บขิดยกด้านข้ึนแล้ว ทาํให้เกิดลวดลาย
ชดัเจนข้ึน  ดงัภาพประกอบ 8 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 8  ลายขิดดอกแกว้  
   



 

 

 
3.2 ลายขิดดอกจอก มีลักษณะการเก็บ ท่ีประกบอย่างสร้างสรรค์ ใช้ผ ้าชนิดอ่ืนประกบ                   

ดงัภาพประกอบ 9 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                  ภาพประกอบ 9  ลายขิดดอกจอก 
 
3.3 ลายขิดงูเหลือม มีลกัษณะคลา้ยงูเหลือม โดยใชเ้ส้นดา้ยพุ่งหรือดา้นยืนพิเศษ โดยใชโ้ครงสร้าง

สัตวต์ามท่ีชอบและเก็บขิดเป็นช่อง ๆ ดงัภาพประกอบ 10 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                               ภาพประกอบ 10  ลายขิดงูเหลือม 
 
 
 
 



 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1.    บรรยาย 
2. นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามใบงานท่ี 4 
3. สมัภาษณ์ภมูิปัญญา 

การวดัและประเมนิผล 
1.   ประเมินความกา้วหนา้   

2.   ประเมินผลรวม 

      2.1  ทาํแบบทดสอบ 

       2.2  สะทอ้นผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เร่ืองที่  5  อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการทอผ้าลายขดิค้อวงั 
 

สาระส าคญั  
1. วตัถุดิบ ในการทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดแ้ก่ ดา้ยชนิดฝ้าย 
2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดแ้ก่ ดอกหวงิ ไน หลอดดา้ยคน้ รางคน้ 
   หลกัคน้ ฟืม หรือฟันหวี ตะขอเก่ียวดา้ย ( เบ็ดเขา้ฟืม ) ตะขอเก่ียวดา้ย ( เบด็เขา้ฟืม ) 

 ลูกหดั ( ระหดั ) ไมน้ดั ไมข้ดัดา้ย หรือฟันปลา เคร่ืองมว้นดา้ย ไมเ้ก็บขิดและกระสวย    

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการทอผา้ลายขิดคอ้วงัได ้ 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1.วตัถุดิบ ในการทอผา้ลายขิดคอ้วงัใชว้ตัถุดิบดา้ยชนิดฝ้ายเบอร์ 30 และ40  ดงัภาพประกอบ 11 

 

ภาพประกอบ 11  ฝ้าย 

2. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
2.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตรียมดา้ย ประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 

2.1.1  ดอกหวิง เป็นอุปกรณ์สําหรับหมุนเพื่อกรอเส้นดา้ยสีต่างๆเขา้หลอดดา้ย มีลกัษณะคลา้ย
กังหันลมมีแกนกลางวางบนฐานไม้สองข้าง ส่วนกลางของ ดอกหวิง  มีช่องสําหรับใส่เส้นด้าย                    
ดงัภาพประกอบ 12 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&sa=X&biw=1192&bih=512&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=o5qHTqNKfj74oM:&imgrefurl=http://www.khonkaenweaving-cluster.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=2&thispage=2&docid=J_urCL3xd5dHlM&imgurl=http://www.khonkaenweaving-cluster.com/images/column_1293101880/pro_resize.jpg&w=150&h=150&ei=kFzDTvaJL4vRrQeI3MHKCw&zoom=1


 

 

 

ภาพประกอบท่ี 12  ดอกหวงิ 
2.1.2  การนาํมอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นตวัช่วยหมุน เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้าทาํงาน เส้นดา้ยในดอก

หวงิจะหมุนดา้ยมาเก็บไวใ้นแกนมว้นดา้ย  ดงัภาพประกอบ 13 
 

 
 

ภาพประกอบ 13  ไน 
 

      2.1.3  หลอดดา้ยคน้ ( ลูกคน้ ) เป็นอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการคน้เส้นดา้ย โดยเส้นดา้ยทุกเส้น 
จะถูกมว้นหรือพนัเก็บไวใ้นหลอดคน้ ซ่ึง    มีลกัษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 8 น้ิว 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง   ประมาณ 1 น้ิว จาํนวน 152 หลอด หลอดคน้ทาํจากไมไ้ผ ่แต่ปัจจุบนัใชท้่อนํ้า
พลาสติกแทน  ดงัภาพประกอบ 14 

 



 

 

 
 

ภาพประกอบ 14  หลอดด้ายค้น  
2.1.4  รางคน้ เป็นอุปกรณ์สําหรับเรียงหลอดดา้ยคน้ เพื่อเตรียมไวส้ําหรับขั้นตอนการเดินเส้นดา้ย
ต่อไป รางคน้มีลกัษณะเป็นแถว 2 ชั้น มีแกนสําหรับใส่หลอดดา้ยคน้จาํนวน 152 แกน อยูบ่นเสา
สูงประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 5-8 เมตร    ดงัภาพประกอบ 15 

 

 
 

ภาพประกอบ 15   รางค้น 
 

2.1.5 หลกัคน้ เป็นอุปกรณ์สําหรับพนัเส้นดา้ยท่ีคน้ตามจาํนวนความยาวท่ีตอ้งการมี
ลกัษณะ เป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้งประมาณ 2 เมตร ยาว 5-8 เมตร ท่ีหวัหลกัคน้มีหลกัสูง
ประมาณ 6 น้ิว   จาํนวนประมาณ 20 หลกัอยูท่ ั้งสองดา้น ดงัภาพประกอบ 16 

 



 

 

 
 

ภาพประกอบ 16  หลกัค้น 
 

2.1.6 ฟืม หรือฟันหว ีมีลกัษณะคลา้ยหวี ยาวเท่ากบัความกวา้งของหนา้ผา้ทาํดว้ยโลหะ มี
ลกัษณะเป็นซ่ีเล็ก ๆ มีกรอบทาํดว้ยไมห้รือโลหะ แต่ละซ่ีของฟืมจะเป็นช่องสาํหรับสอด
ดา้ยยนื เขา้ไป เป็นการจดัเรียงดา้ยยนืใหห่้างกนัตามความละเอียดของเน้ือผา้ เป็นส่วนท่ี
ใชก้ระทบใหเ้ส้นดา้ย ท่ีทอเรียงติดกนัแน่นเป็นผืนผา้ ฟืมสมยัโบราณทาํดว้ยไม ้แกะสลกั
เป็นรูปนกหรือเป็นลวดลายต่าง ๆ สวยงามมาก  ดงัภาพประกอบ 17 

 
 

ภาพประกอบ 17 ฟืม 
 

 
2.1.7 ตะขอเก่ียวดา้ย ( เบด็เขา้ฟืม ) เป็นอุปกรณ์สาํหรับเก่ียวเส้นดา้ยเขา้ฟืม ทาํดว้ยเหล็ก
ยาวประมาณ 8 น้ิว ส่วนปลายทาํเป็นตะขอไวส้าํหรับเก่ียวเส้นดา้ยเขา้ฟืม ซ่ึงเส้นดา้ยทุก
เส้นจะตอ้งใชต้ะขอเก่ียวดา้ยสอดไวใ้นฟืมจนเตม็ทุกช่อง ดงัภาพประกอบ 18 



 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 18  ตะขอเกีย่วด้าย ( เบ็ดเข้าฟืม ) 
 

2.1.8 ลูกหดั ( ระหดั ) เป็นอุปกรณ์สาํหรับมว้นเก็บเส้นดา้ยท่ีคน้เสร็จแลว้ มีลกัษณะคลา้ย 
ระหดัวดินํ้า ซ่ึงอยูท่ี่ดา้นปลายของแกนระหดัทั้ง   สองดา้น โดยหมุนมว้นเส้นดา้ยเก็บไว้
เพื่อเตรียมใส่ในเคร่ืองทอผา้ ดงัภาพประกอบ 19  

 
 

ภาพประกอบ 19  ลูกหัด ( ระหัด ) 
 
 

 
 
 



 

 

3.1.9  ไมน้ดั เป็นไมท่ี้สอดอยูใ่นช่องดา้ยยนื เพื่อช่วยใหด้า้ยไม่พนักนั ดงัภาพประกอบ 20 
 

 
 

ภาพปรกอบ 20 ไม้นัด 
 

2.1.10  ไมข้ดัดา้ย หรือฟันปลา    เป็นอุปกรณ์สาํหรับขดัระหดัมว้นผา้เพื่อไม่ใหร้ะหดั
มว้นผา้  ขยบัเขยื้อนได ้ทาํใหเ้ส้นดา้ยตึงอยูต่ลอดเวลา เม่ือถึงขั้นตอนการทอผา้ก็จะง่าย
ข้ึน  ดงัภาพประกอบ 21 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 ไม้ขัดด้าย หรือฟันปลา     
 

 
 
 



 

 

2.1.11 ไมเ้ก็บขิด มีไวส้าํหรับสอดลายต่างๆ ดงัภาพประกอบ 22 
 

 
 

ภาพประกอบ 22  ไม้เกบ็ขิด 
 

2.1.12 กระสวย   คือไมท่ี้มีรูปเรียวตรงปลายทั้งสองขา้งตรงกลางใหญ่และมีร่องสาํหรับใส่
หลอดดว้ย ดงัภาพประกอบ 23 

 

 
 

ภาพประกอบ 23  กระสวย  
 
 
 



 

 

2.2 อุปกรณ์ส าหรับทอผ้ามีดังนี้ 
2.2.1 กี ่   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้แต่เดิมใชก่ี้มือหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ เก ” “ ก่ี ” 
หรือ “ หูก ” ซ่ึงพฒันามาจากหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการใหมี้การขดัลายกนัระหวา่งดา้ย
เส้นยนืกบัดา้ย เส้นพุง่เป็นจาํนวนมากเพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดเป็นผนืผา้ข้ึนได ้โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ ปัจจุบนัเรียกเคร่ืองมือท่ีใชท้อผา้วา่ "ก่ีกระตุก" ดงั
ภาพประกอบ 24 

 
 

 

ภาพประกอบ 24  กี ่

            การจัดกจิกรรมการเรียน 

1. บรรยาย   
2. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
3. สัมภาษณ์ภูมิปัญญา   

 

            การวดัและการประเมนิผล 

1. ประเมินความกา้วหนา้ 
1.1  การสัมภาษณ์ 
1.2  การสังเกต 

 2.  การประเมินผลรวม 
        2.1  ทาํแบบสัมภาษณ์ 



 

 

เร่ืองที่   6  กระบวนการทอผ้าลายขดิค้อวงั 
 

สาระส าคญั 
1. ขั้นตอนการเตรียมการทอผ้าลายขิดได้แก่   (1)การกรอดา้ยยนื ( 2)การเก็บตะกรอ (3)การเก็บตะกรอ

และ(4)การยอ้มดา้ย        
2. ขั้นตอนการทอผ้า   มีหลกัของการทอผา้ ก็คือการทาํให้เส้นดา้ยสองกลุ่มขดักนั โดยทั้งสองพวก    

ตั้งฉากกนั เส้นดา้ยกลุ่มหน่ึงเรียกวา่ ดา้ยยืนและอีกกลุ่มหน่ึงเรียกวา่ ดา้ยพุ่ง ลกัษณะของการขดักนัของดา้ย
พุง่และดา้ยยนื จะขดักนัแบบธรรมดาท่ีเรียกวา่ลายขดัหรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผา้มีลวดลาย สีสัน
ท่ีสวยงามแปลกตา                                                                 

3.   ขั้นตอนการเกบ็รักษา  ควรเก็บผา้ฝ้ายไวใ้นท่ีแหง้และมีแสงสวา่งนอ้ย ซ่ึงจะทาํใหผ้า้อยูใ่นสภาพ
เดิมไดน้าน อยา่เก็บผา้ไวใ้นท่ีอบัช้ืนและอุ่นเพราะผา้ฝ้ายจะข้ึนราง่ายซ่ึงราจะทาํใหผ้า้เส่ือมคุณภาพและขาด
เร็วกวา่ปกติ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.  ปฏิบติัการทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดถู้กตอ้งทุกขั้นตอน 
2.  ทอผา้ลายขิดคอ้วงัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. ขั้นตอนการเตรียมการทอผา้ลายขิด  มีดงัน้ี 

      1.1  การกรอด้ายยืน  เป็นการจดัเส้นด้ายท่ีอยู่ในไจให้ม้วนเข้าหลอดเสียก่อน  ดังภาพ      

ประกอบ 25 

        

  
 
 
 
 
 
 

ดังภาพประกอบ  25  การกรอดา้ยยนื   



 

 

        1.2  การกรอดา้ยพุง่จะคลา้ยกบัการกรอดา้ยยนืตรงท่ีเร่ิมจากการกรอดา้ยท่ีไจเขา้หลอด

ไวก่้อนแลว้จึงกรอเขา้หลอดพุ่งในภายหลงัถา้เป็นเส้นดา้ยพื้นเมืองจาํเป็นตอ้งคดัแยกคุณภาพก่อนเช่นคดั

แยกขนาดเส้นเป็นพวก ๆ ขณะเดียวกนัเวลากรอเม่ือพบปุ่มปมหรือขนาดท่ีผิดปกติมากๆ ตอ้งขจดัออกใน

ขั้นตอนน้ีเน่ืองจากเส้นดา้ยพื้นเมืองเป็นเส้นด้ายท่ีไม่มีเกลียวเม่ือตม้กาวออกแลว้เส้นจะแตกฟู  เสียก่อน      

ดงัภาพประกอบ 26 

 

 

                          
ดังภาพประกอบ 26  การกรอดา้ยพุง่ 

       1.3  การเก็บตะกรอ บางท่ีเรียกวา่ “เขา” ทาํดว้ยเส้นดา้ยท่ีมีความเหนียวพิเศษพิเศษคลอ้งอยูก่บั

ดา้ยยนืทุกเส้นประโยชน์ของตะกรอคือช่วยทาํใหด้า้ยยนืถูกแบ่งเป็นสองส่วนเม่ือคนทอเหยียบไมเ้ทา้เหยียบ

ตะกรอจะแยกดา้ยยืนออกเป็นช่องหรือเป็นแผ่นดา้นล่างและดา้นบนแลว้จึงสอดดา้ยพุ่งไปตามช่องดา้ยยืน

นั้นและเม่ือสลบัเทา้เหยยีบตะกรอจะสลบัดา้ยยืนจากดา้นล่างข้ึนบนและบนลงล่างเพื่อขดัเส้นพุ่งไวใ้นขณะ

ทอผา้กระสวย(Shuttle)มีลกัษณะส่ีเหล่ียมยาว ทาํดว้ยไมเ้น้ือแข็งปลายแหลมทั้งสองดา้นตรงกลางมีแกน

สาํหรับบรรจุหลอดดา้ยพุง่เพื่อส่งหรือสอบเขา้ไปในช่องดา้ยยืนแลว้ปล่อยดา้ยพุ่งไวย้าวตลอดหนา้ผา้สภาพ

ของผวิกระสวยจึงตอ้งมีความล่ืนเป็นพิเศษเพราะตอ้งวิง่ผา่นเส้นไหมทั้งไปและกลบัดว้ยความเร็วตอ้งสัมผสั

กบัเส้นไหมตลอดเวลาในขณะทอ  ดงัภาพประกอบ 27 

 



 

 

 
 

ดงัภาพประกอบ 27  การเก็บตะกรอ 

2. ขั้นตอนการทอ  
       การทอผา้ลายขิดคอ้วงัมีวธีิการทอเป็นขั้นๆ ดงัน้ี 

           ขั้นแรก เม่ือเตรียมดา้ยพุ่งและยนืเรียบร้อยแลว้ นาํเอาดา้ยยนืสืบต่อในเขาและฟันหว ีและกางก่ี
หรือหูกเสร็จแลว้ทาํการพุง่  ดงัภาพประกอบ 28 
 

 
ดังภาพประกอบ  28  ขั้นแรก 

ขั้นทีส่อง การพุง่ขั้นแรกเอาหลอดดา้ยเขา้กระสวย โดยร้อยดา้ยในหลอดทางรูของกระสวย   
ดงัภาพประกอบ 29 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังภาพประกอบ  29  ขั้นทีส่อง 
ขั้นทีส่าม ใชเ้ทา้เหยยีบไมเ้หยียบขา้งใดขา้งหน่ึง โดยเอาขา้งหน่ึงผกูมดัติดกนักบัไมเ้หยียบดา้ย

ท่ีอยู่ในระหว่างเขาก็จะสลบัข้ึนลงและมีช่องว่างตรงกลางจะกวา้งหรือแคบก็แลว้แต่การเหยียบไมเ้หยียบ    
ดงัภาพประกอบ 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังภาพประกอบ  30  ขั้นทีส่าม 
 



 

 

ขั้นทีส่ี่ ใชมื้อขา้งใดขา้งหน่ึงจบัดา้มกระสวยพร้อมทั้งเง่ือนดา้ย ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจบัฟืม หรือ
พนัหวใีหอ้า้กวา้งออกไป แลว้สอดกระสวยเขา้ไปในช่องวา่งของเส้นดา้ยนั้นแต่ตอ้งผลกัใหด้น้ขอบดา้ยอีก
ขา้งหน่ึงดว้ย ส่วนเง่ือนดา้ยท่ีจบัไวอี้กขา้งหน่ึงนั้นก็คงไวเ้ช่นเดิม ดา้ยในกระสวยก็จะคลายออกมาเองตาม
ความกวา้งของขอบผา้และฟันหวี เสร็จแลว้จึงดึงกระสวยออกจากขอบผา้นาํมาวางไวก่้อน เอามือไปจบัฟัน
หวหีรือฟืมพดัอดักระแทกเขา้มาหาตวัเองจนกวา่จะเห็นวา่เขา้ท่ี หรือแน่นดีแลว้จึงเปล่ียนเทา้เหยยีบใหม่อีก
ขา้งหน่ึง ซ่ึงจะสลบักบัคราวท่ีแลว้ ในขณะท่ีฟืมสลบักนันั้นผูเ้หยยีบก็จะสอดกระสวยเขา้ไปอีก ทาํดงัน้ีไป
เร่ือย ๆ จนไดข้นาดตามท่ีกาํหนด (หรือ ยกเขาสอดเอาไมด้าบใส่แลว้เอากระสวยพุง่ จบัขอบฟืมกระแทกให้
แน่น แลว้ยกเขาดอกเก็บลายใส่สีแลว้กระแทกใหแ้น่น ตามดว้ยเหยยีบไมเ้หยยีบแลว้เอากระสวยพุง่ตาม ทาํ
ไปเร่ือยๆ จนไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ)  ดงัภาพประกอบ 31 

 

 
ดังภาพประกอบ  31  ขั้นทีส่ี่ 

3.  ขั้นตอนการเก็บรักษาผา้ มีวธีิการ ดงัน้ี  
                   3.1  การดูแลรักษาและการจดัเก็บ  

            3.1.1  ควรเก็บผา้ใหพ้น้จากแสง ต่าง ๆ ซ่ึงอาจทาํใหผ้า้เสียหายได ้

                         3.1.2  ไม่ควรเก็บผา้ฝ้ายและผา้ลินินในตูล้ิ้นชกัไม ้

                         3.1.3   เม่ือจดัเก็บผา้ทอ ควรตรวจดูใหแ้น่ใจวา่พื้นท่ีนั้น ๆ มีสภาพท่ีมืด แหง้ และ เยน็ 

                         3.1.4   การจดัเก็บผา้ดว้ยวธีิท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเป็นวธีิการแขวนหรือจดัใส่กรอบ 

                         3.1.5   ควรจะดูดฝุ่ นผา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

                          

 



 

 

3.1.6   ควรระมดัระวงัเร่ืองแมลงกินผา้ เม่ือนาํผา้ช้ินใหม่มาสะสมรวมกบัผา้ช้ินเก่า ใหห่้อ

ผา้ ช้ินใหม่ดว้ยแผน่พลาสติกโพลีธีลีน (Polyethylene) มดัและผนึกใหแ้น่น ทิ้งไว ้3 อาทิตย ์สังเกต

ดูวา่ถา้ไม่มีแมลงมารบกวน จึงค่อยนาํเขา้รวมกบัผา้ชุดเก่าได ้

3.2  การดูแลรักษาและการจดัเก็บผา้ทอลายขิดคอ้วงั  ดงัภาพประกอบ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังภาพประกอบ 32  การเกบ็รักษา 

 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาดว้ยตนเองจากใบงานท่ี  6 

2. บรรยาย   

3. สาธิต และฝึกปฏิบติั  ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจนเกิดความชาํนาญ 

การวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยการสังเกตและสัมภาษณ์ 

2. ประเมินผลรวม 

       2.1  ตรวจผลิตภณัฑผ์า้ทอลายขิดคอ้วงั 

       2.2 ทาํแบบทดสอบปลายภาค 

 



 

 

เร่ืองที่  7  การแปรรูปผ้าทอลายขดิค้อวงั 
 

สาระส าคัญ 
 

1. การแปรรูปผ้าขิดลายค้อวงั มีการปรับปรุงลวดลายให้ทันสมัยสามารถนําไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น การทาํในรูปแบบหมอน การทอเป็นผา้สไบ การทอเป็นผา้ถุง เป็นตน้  
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 

1. ออกแบบการแปรรูปผา้ทอลายขิดคอ้วงัในรูปแบบต่างๆ ได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 

 การออกแบบการแปรรูปผา้ทอลายขิดคอ้วงัเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ มีดงัน้ี (ศึกษาเพิ่มเติม) 
1. การแปรรูปในรูปแบบลกัษณะต่าง ๆ มีดังนี ้
1.1 การแปรรูปหมอนในลกัษณะหมอนขวาน 
หมอนขวาน หมายถึง หมอนท่ีมีรูปทรงสามเหล่ียมท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ทอชนิดต่าง ๆ โดยใชผ้า้สีเยบ็

ประกอบเป็นช่องสามเหล่ียมเรียงซ้อนกนัตั้งแต่ ๑๐ ช่องข้ึนไป ดา้นนอกตวัหมอนเยบ็เป็นแนวขวางตาม
ขนาดของสามเหล่ียมดา้นใน เยบ็รองดา้นในดว้ยผา้ดิบชนิดบางอีกชั้น จากนั้นบรรจุนุ่นหรือฟางขา้วให้แน่น
ตามช่องสามเหล่ียมแล้วสอยปิดให้เรียบร้อยสวยงาม ใช้เป็นหมอนนั่งพิงด้านข้างและด้านหลัง      
ภาพประกอบ  33 

 

 
 

ภาพประกอบ  33   หมอนที่ท าจากผ้าทอขิดลายค้อวงั 



 

 

โดยมีวธีิการท าเร่ิมต้นจาก 
 

1. นาํผา้พื้นเมืองมาวดัตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 9 น้ิว ยาว 13 น้ิว ( เผือ่เยบ็ขา้งละ 0.5 น้ิว ) 
ภาพประกอบ 34 

 

 
ภาพประกอบ  34   ผ้าส่ีเหลีย่มผนืผ้ากว้าง 9 นิว้ ยาว 13 นิ้ว 

ตารางการวดัผา้ตดัตวัหมอน จะมี 9 ช่อง กวา้งช่องละ 2 น้ิว 3 กระเบียด ส่วนดา้นขา้งซา้ย-ขวา 
ดา้นบน-ล่าง จะกวา้งดา้นละ 0.5 น้ิว จะวดัผา้ไวเ้ผือ่พบัเยบ็เขา้ไป  ตามภาพประกอบ  34 

 

           

  
 
 
 

1 
 
 

 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 
 

 
5 
 

 
 
 
 

6 
 

 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 

9 
 

 

           
 

ภาพประกอบ  35  ตารางการวดัผ้าตัดตัวหมอน  9 ช่อง 



 

 

2. การวดัตดัผา้ทาํไส้หมอน จะมี 2 แผน่  ตามภาพประกอบ  36 
 

 
ภาพประกอบ  36  ตัดผ้าท าไส้หมอน 

 

3. ไส้หมอนแผน่ท่ี 1 จะมี 3 ช่อง กวา้งช่องละ 2 น้ิว 3 กระเบียดจุดไวด้ว้ยดินสอ แลว้ใชดิ้นสอขีด
เส้นและเผือ่ผา้ทั้ง 4 ดา้น 0.5 น้ิว แลว้พบัเขา้เวลาเยบ็  ตามภาพประกอบ 37 

 

 
 

ภาพประกอบ  37  ไส้หมอน 
 



 

 

ตางรางการวดัผา้ทาํไส้หมอน จะมี 3 ช่อง กวา้งช่องละ 2 น้ิว 3 กระเบียด และเผื่อผา้สําหรับเยบ็ดว้ย
ทุกคร้ัง  ตามภาพประกอบ 38 
     

  
 

1 
 
 

 
 

2 

 
 

3 

 

     
 

ภาพประกอบ 38  ไส้หมอน จะม ี3 ช่อง 
 
ไส้หมอนแผ่นที่ 1 เม่ือเราวดัตดัออกมาแลว้พบัเขา้นาํไปรีดก่อน กลดัดว้ยเข็มหมุด นาํไปเยบ็       

ตาม ภาพประกอบ 39 
 

 
ภาพประกอบ 39  ไส้หมอนแผ่นที่ 1 

 
 

 
 



 

 

นาํไส้หมอนไปเยบ็  ตามภาพประกอบ  40  
 

 
 

ภาพประกอบ  40  น าไส้หมอนไปเยบ็ 

 
ไส้หมอนแผ่นที่ 2 จะมี 6 ช่อง กวา้งช่องละ 2 น้ิว 3 กระเบียด และเผือ่เยบ็ดว้ย  ตามภาพประกอบ 41 

 

 
 

ภาพประกอบ 41  ไส้หมอนแผ่นที่ 2 



 

 

ตารางแผน่ไส้หมอน ตามภาพประกอบ  42 
 

        
  

 
1 
 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 

        
 

ภาพประกอบ  42  ตารางแผ่นไส้หมอน 
5. พบัคร่ึงแผน่ไส้หมอนแลว้เยบ็ตามรอยเส้นท่ี 4 เสร็จแลว้ ตลบพบักลบัทั้งดา้นบนและดา้นล่าง จบั

เส้นริมทางซา้ย และทางขวา มาเยบ็ทบัรอยเดิม  ตามภาพประกอบ  43 
 

 
 

ภาพประกอบ  43  การพบัคร่ึงแผ่นไส้หมอน 



 

 

แผน่ไส้หมอนท่ีเยบ็แลว้  ตามภาพประกอบ 44 
 

 
ภาพประกอบ 44  แผ่นไส้หมอนทีเ่ยบ็แล้ว   

 

6. ไส้หมอนแผน่ท่ี 1 และ แผน่ท่ี 2 มาเยบ็ประกบใหติ้ดกนั เยบ็ทบัรอยเยบ็เดิม เม่ือเยบ็ติดกนัจะเห็น
เป็นช่องสามเหล่ียม  ภาพประกอบ 44  และ  45 

 

1. 
 

 
 

ภาพประกอบ 44   ไส้หมอนแผ่นที่ 1 
 
 
 
 
 



 

 

2. 
 

 
 

ภาพประกอบ 45ไส้หมอนแผ่นที่ 2 

 
แผน่ไส้หมอนท่ีเราเยบ็ประกบกนัแลว้ จะสังเกตเห็นเป็นสามเหล่ียม  ดงัภาพประกอบ 46 
 

      

 

ภาพประกอบ 46  ใส้หมอนที่เยบ็แล้ว 
 
 
 



 

 

7. นาํแผน่ตวัหมอนท่ีวดัช่องขีดเส้นไวแ้ลว้ จาํนวน 9 ช่อง กวา้งช่องละ 2 น้ิว 3 กระเบียด และเผื่อ
เยบ็ทั้ง 4 ดา้น ๆ ละ 0.5 น้ิว  ตามภาพประกอบ  47 

 

 
ภาพประกอบ  47  ตัวหมอนทีว่ดัช่องขีดเส้น 

 
8. ให้เยบ็แผน่ไส้หมอนติดกบัตวัหมอน โดยเวน้แผน่ตวัหมอนเอาไว ้ 1 ช่อง ต่อไปก็เยบ็เวน้แผน่

หมอน  
เวน้ 1 ช่อง เยบ็ติดไส้หมอน  
เวน้ 2 ช่อง เยบ็ติดไส้หมอน  
เวน้ 1 ช่อง เยบ็ติดไส้หมอน  
เวน้ 2 ช่อง ท่ีเหลือเป็นช่องริมผา้ให้พลิกกลบัเย็บให้ติดกนัจนเสร็จ ให้สังเกตดูจะเห็นช่อง

สามเหล่ียม  ตามภาพประกอบ  48 
 

   
                             ภาพประกอบ  48  เยบ็แผ่นไส้หมอนติดกบัตัวหมอน 



 

 

9. เยบ็ตะเขบ็ริมแผน่หมอนติดกนัแลว้ พลิกกลบัเอาดา้นท่ีถูกออกมา แลว้นาํไปสอยติดหนา้หมอน  
ตามภาพประกอบ  49 

 

 
ภาพประกอบ  49  เยบ็ตะเข็บริมแผ่นหมอนติดกนั 

 
ตวัหมอนท่ีเยบ็เรียบร้อยแลว้ นาํไปสอยหนา้หมอนใส่  ตามภาพประกอบ  50 
 

 
ภาพประกอบ  50  ตัวหมอนทีเ่ยบ็เรียบร้อยแล้ว 

 
 



 

 

10. การสอยหนา้หมอนติดกบัตวัหมอน เราจะตอ้งวดัหนา้หมอนทั้ง 3 ดา้นก่อน วา่กวา้งเท่าใด แลว้
นาํกระดาษชาร์ตมาตดัเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า จาํนวน 12 ช้ิน แลว้นาํไปวดักบัผา้พื้นเมือง และเผื่อเยบ็ทั้ง 
สามดา้นดว้ย สอยใหติ้ดกนัไวที้ละช้ิน 12 ช้ิน นาํไปสอยติดตวัหมอนท่ีละหนา้  ตามภาพประกอบ 51 

 

 
ภาพประกอบ 51  การสอยหน้าหมอนติดกบัตัวหมอน 

 
การสอยหนา้หมอนติดตวัหมอน  ตามภาพประกอบ  52 
 

 
 

ภาพประกอบ  52    การสอยหน้าหมอนติดตัวหมอน 

 



 

 

11. การสอยหนา้หมอนสามเหล่ียม อีกดา้นจะสอยใหเ้ตม็ทั้ง 6 หนา้  ตามภาพประกอบ 53 
 

  
ภาพประกอบ 53  การสอยหน้าหมอนสามเหลีย่ม 

 

12. อีกดา้นเราจะสอยให้เหลือช่องไวใ้ส่นุ่น ซ่ึงเราจะสอยหนา้ละ 1 ดา้น เม่ือเราใส่นุ่นเสร็จแลว้จึง
สอยเก็บใหห้มดก็เสร็จส้ินกระบวนการ  ตามภาพประกอบ  54 

 

 
ภาพประกอบ  54  การสอยให้เหลือช่องไว้ใส่นุ่น 

 
 
 



 

 

 1.2 การแปรรูปในลกัษณะผ้าสไบ 
 สไบ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายเอาไวด้งัน้ี 

สไบ [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้คาดอกผูห้ญิง. (ข. ไสบ.).  
สไบกรองทอง น. ผา้สไบท่ีถกัดว้ยไหมทองไหมเงินใหเ้ป็นลวดลายโปร่งรูปดอกไม ้เป็นตน้   และมี

ผา้ซบัในอีกชั้นหน่ึง. 
สไบเฉียง น. วธีิห่มผา้สไบใหเ้ฉวยีงบ่าขา้งใดขา้งหน่ึง เรียกวา่ ห่มสไบเฉียง. 
สไบปัก น. ผา้สไบท่ีปักดว้ยด้ินเงินหรือด้ินทองและสอดไส้ดว้ยไหมสีต่าง ๆ. 
ผ้าสไบ เป็นผา้ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์ตั้งแต่คร้ังปู่ ยา่ ตายาย เป็นผา้ทอมืออนัเป็นท่ีนิยมใชก้นั

ในหมู่ชาวไทยทัว่ไป เม่ือก่อนทาํกนัไม่มากทาํเพื่อใช้เป็นสไบเฉียงธรรมดาและไม่ได้ใส่ลวดลาย สีสัน 

ปัจจุบนั นิยมทอดว้ยไหมทั้งผืน มีสีสันและลวดลาย ท่ีหลากหลายมากมาย นบัเป็นผา้ไทยอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
ไดน้บัความนิยมสูงในหมู่ผูนิ้ยมผา้ไทย ทั้งท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ  ตามภาพประกอบ  55 

 

 
 

ภาพประกอบ 55 ผ้าสไบทีท่อจากผ้าทอลายขิดค้อวงั 
 

เอกลกัษณ์/จุดเด่น 

ผ้าสไบขิดลายค้อวงั มีจุดเด่นดงัน้ี ตามภาพประกอบ  56 
 

1. ใชเ้ส้นไหมพนัธ์ุพื้นเมือง และผา่นการคดัเส้นไหมอยา่งดีมีคุณภาพ  
2. ยอ้มดว้ยสีธรรมชาติ สีไม่ตก ไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  
3. ยิง่ใชน้านผา้จะนุ่ม  
4. มีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ 



 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  56  ผ้าสไบทีท่อจากผ้าขิดลายค้อวงั 

 
วตัถุดิบและส่วนประกอบ 
  

ผา้สไบท่ีทอจากผา้ขิดลายคอ้วงั มีวตัถุดิบและส่วนประกอบ ตามภาพประกอบ  57 
 

1. เส้นไหมสาวดว้ยมือเล้ียงดว้ยใบหม่อนท่ีปลูกเอง  
2. สีท่ีไดคื้อธรรมชาติ ไม่ตอ้งซ้ือ หาเองตามหวัไร่ปลายนา เช่น เปลือกไม ้ใบไม ้รากไม ้

 

 
ภาพประกอบ  57  วตัถุดิบและส่วนประกอบ 

 

ขั้นตอนการผลติผ้าสไบทีท่อจากผ้าขิดลายค้อวงั 
 

ในอดีตการทอผา้สไบท่ีทอจากผา้ขิดลายคอ้วงั แต่ละผนืผูท้อจะปลูกหม่อนเล้ียงไหม แลว้นาํมาสาว
เป็นเส้นไหม เพื่อนาํมาทอเป็นผนื แต่ในปัจจุบนัการเล้ียงไหมเองไม่พอใช ้จึงตอ้งซ้ือเส้นไหมเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการผลิต ทุกขั้นตอนจะทาํดว้ยมือ สีท่ีใชคื้อสีธรรมชาติ อุปกรณ์ในการทอผา้ทาํข้ึนเอง โดยใชภู้มิปัญญา
ชาวบา้น ตามภาพประกอบดงัน้ี 

 

http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_61309939229.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0
http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_61309939229.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0
http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_51309939229.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0
http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_111309939230.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0
http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_111309939230.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0


 

 

ขั้นตอนที ่ 1  นาํเส้นไหม/ดา้ยมาตม้ในนํ้าร้อน เพื่อใหเ้ส้นไหม/ดา้ยอ่อนตวั ตามภาพประกอบ 58 
 

 
 

ภาพประกอบ  58  การต้มเส้นไหม/ด้าย  
 

ขั้นตอนที ่ 2  นาํเส้นไหม/ดา้ย ท่ีตม้เสร็จแลว้มาผึ่งลมใหส้ะเด็ดนํ้าเพื่อรอยอ้มสี  ตามภาพประกอบ   59 
 

 
 

                         ภาพประกอบ 59   เส้นไหม/ด้าย ทีต้่มเสร็จแล้วมาผึง่ลม 
 
 
 
 
 
 

http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_171309939231.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0
http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_151309939230.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0


 

 

ขั้นตอนที ่ 3  นาํเส้นไหม/ดา้ย ท่ีผึ่งแหง้แลว้มายอ้มสีตามตอ้งการ  ตามภาพประกอบ 60 
 

 
 

ภาพประกอบ  60  การย้อมสีเส้นไหม/ด้าย  
 

ขั้นตอนที่  4  นําเส้นไหม/ด้าย มาป่ันโดยใช้ไนป่ันเข้าอัก เพื่อเตรียมไวส้ําหรับเป็นเส้นยืน          
ตามภาพประกอบ 61 
 

 
 

ภาพประกอบ  61 การป่ันเส้นไหม/ด้าย เข้าอกัโดยใช้ไน  

 
 
 

http://www.otoptoday.com/thumbnails/phpThumb.php?src=/uploads/2011/07/06/11238_161309939231.jpeg&w=1004&h=567&aoe=0


 

 

ขั้นตอนที่  5  นาํเส้นไหม/ดา้ย มากรอโดยใช้เล็นกรอเขา้หลอด เพื่อเตรียมไวส้ําหรับเป็นเส้นทอ     
ตามภาพประกอบ  62 
 

 
 

ภาพประกอบ 62 การกรอเส้นไหม/ด้าย เข้าหลอด 
 

ขั้นตอนที ่ 6  นาํเส้นไหม/ดา้ย มาทอเป็นผา้สไบตามลวดลายท่ีตอ้งการ  ตามภาพประกอบ  63 
 

 
 

ภาพประกอบ  63  การทอผ้าและสอดขิดตามลวดลายทีต้่องการ 

 
 
 
 
 



 

 

ภาพผ้าสไบทีท่อจากผ้าขิดลายค้อวงั   ตามภาพประกอบ  64 

 

           
 

ภาพประกอบ  64   ภาพผ้าสไบทีท่อจากผ้าขิดลายค้อวงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 การแปรรูปในลกัษณะผ้าถุง 
 

การทอผ้า หรือ "การทอ" (อังกฤษ : weaving) ถือเป็นงานศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมือ       
อย่างหน่ึงท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผา้โดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขดั
ประสานกนัจนไดเ้ป็นผืนผา้ ทั้งน้ีตอ้งมีเคร่ืองมือในการทอ เรียกว่า “หูก” หรือ “ก่ี” (ในภาษาไทยถ่ินอีสาน
มกัเรียกการทอผา้วา่ "ตาํหูก") 

กิจกรรมการทอผา้นั้น นอกจากเป็นขั้นตอนการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม หน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษยแ์ลว้ ยงั
ถือเป็นงานศิลปะประเภททศันศิลป์ดว้ย เน่ืองจากมีการให้สีสันและลวดลายต่าง ๆ ในผืนผา้ ปัจจุบนัแมจ้ะมี
การใชเ้คร่ืองจกัรสาํหรับทอผา้ ใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับการควบคุมการผลิตและออกแบบลายผา้ แต่การทอผา้
ดว้ยมือก็ยงัเป็นศิลปะท่ีไดรั้บการยกยอ่งและช่ืนชมเสมอมา 

คาํว่า “ผ้าถุง” พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้นิยามคาํว่า “ผ้าถุง” หมายถึง 
เคร่ืองนุ่งห่มของผูห้ญิง ซ่ึงใชผ้นืผา้เยบ็ริมดา้นขา้งใหติ้ดกนั 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทอผ้าถุงทีท่อจากผ้าลายขิดค้อวงั 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ถุงท่ีทอจากผา้ลายขิดคอ้วงัซ่ึงแต่เดิมนั้นใชก่ี้มือหรือท่ีชาวบา้น    ในภาค
อีสานเรียกวา่ “กี”่ หรือ “หูก” ซ่ึงพฒันามาจากหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการใหมี้การขดัลายกนัระหวา่งดา้ย
เส้นยนืกบัดา้ยเส้นพุง่เป็นจาํนวนมากเพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดเป็นผนืผา้ข้ึนไดโ้ดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ 
ปัจจุบนัเรียกเคร่ืองมือท่ีใชท้อผา้ถุงท่ีทอจากผา้ลายขิดคอ้วงัวา่ "กีก่ระตุก" โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ถุง
ท่ีทอจากผา้ลายขิดคอ้วงั จะประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  ตามภาพประกอบ  65 
 

 
 

ภาพประกอบ  65  กีส่ าหรับทอผ้าถุงลายขิดค้อวงั 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


 

 

ขั้นตอนการทอผ้าถุงที่ทอจากผ้าลายขิดค้อวงั มีดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 สับตะกอให้ดา้ยแยกออกจากกนั โดยใชเ้ทา้เหยียบคานเหยียบท่ีอยูข่า้งล่างเพื่อเปิดช่องวา่ง
สาํหรับใหด้า้ยพุง่ ผา่นเขา้ไปได ้  ตามภาพประกอบ  66 
 

   
 

ภาพประกอบ  66  ขั้นที ่1  การทอผ้าถุง 
 
ขั้นที่ 2 ใช้มือพุ่งกระสวยด้ายพุ่งให้สอดไปตามหว่างด้ายท่ีมีช่องสอดกระสวยซ่ึงทาํด้วยไม ้         

ตามภาพประกอบ  67 
 

 
           

ภาพประกอบ  67  ขั้นที ่2  การทอผ้าถุง 
 



 

 

ขั้นที่ 3 ปล่อยเทา้ท่ีเหยียบคานเหยียบออก เพื่อให้ด้ายพุ่งรวมเป็นหมู่เดียวกนัตามเดิม จากนั้น
กระทบฟันหวโีดยแรง ฟันหวจีะพาดา้ยพุง่ใหเ้ขา้มาประชิดกนัเป็นเส้นตรง   ตามภาพประกอบ  68 
 

 
 

ภาพประกอบ  68  ขั้นที ่3 การทอผ้าถุง 
ขั้นที ่4 เหยยีบคานเหยยีบอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัขั้นท่ี 1 กระทบฟันหวีโดยแรงอีกคร้ังหน่ึง 

จากนั้นจึงพุง่ดา้ยเส้นท่ี 2 จะทาํใหไ้ดผ้า้เน้ือแน่นข้ึน   ตามภาพประกอบ 69 
 

 
 

ภาพประกอบ  69  ขั้นที ่3 การเหยยีบคานและกระทบหวี 
 



 

 

โดยช่างทอผา้จะตอ้งทาํตามขั้นตอนตั้งแต่ ขั้นท่ี 1 ถึง ขั้นท่ี 4 สลบักนัไปจนกว่าจะไดผ้ืนผา้ตาม
ความตอ้งการ หรือ จนหมดความยาวของดา้ยยนื แรงกระแทกของฟืมหรือฟันหวี จะมีผลต่อความยาวของผา้
ท่ีทอคือทาํให้เน้ือผา้แน่น หนา หรือ บางได ้คือ ช่างทอผา้บางคนท่ีกระแทกฟันหวีแรงจะมีอตัราการทอผา้
ไดป้ระมาณ 4-5 หลา ต่อวนั และเน้ือผา้จะหนาแน่นในขณะท่ี ถา้กระแทก ฟันหวีเบาจะทอไดถึ้ง 6-7 หลาต่อ
วนัและได้เน้ือผา้จะบางเบา ดงันั้น คุณภาพและราคาของผา้จึงต่างกนั เพราะแรงกระแทกในการทอด้วย    
ตามภาพประกอบ 70   
 

     
ภาพประกอบ 70  ขั้นที ่3 การทอผ้าถุง 

 

เม่ือปฏิบติัตามขั้นตอนตั้งแต่ ขั้นท่ี 1 ถึง ขั้นท่ี 4 สลบักนัไปจนหมดความยาวของดา้ยยืนแลว้ก็จะได้
ผา้ถุงลวดลายท่ีสวยงาม  ตามภาพประกอบ 71 
 

    
                                       ภาพประกอบ 71  ผา้ถุงลวดลายท่ีสวยงาม 



 

 

สรุป  การแปรรูปผา้ลายขิดคอ้วงั มีการปรับปรุงลวดลายให้มีความทนัสมยัสามารถนาํไปแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ได ้เช่น การทาํในรูปหมอนขวาน  การทอเป็นผา้สไบ การทอเป็นผา้ถุง เป็นตน้ 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

- บรรยาย 

- สัมภาษณ์ภูมิปัญญา 

- ศึกษาดว้ยตนเองตามใบงานท่ี  7 
 

การวดัและประเมินผล 
 

1. ประเมินความกา้วหนา้ 

1.1  สัมภาษณ์ 

1.2  สังเกต 
2. ประเมินผลรวม 

2.1  การทาํแบบทดสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เร่ืองที่  8  โครงการผ้าทอลายขดิค้อวงั 
สาระส าคญั  

1. โครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงัโครงการพฒันาอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงัและโครงการ
ขยายอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงัในแต่ละโครงการประกอบดว้ย  ช่ือโครงการ ผูรั้บผิดชอบโครงการ หลกัการ
และเหตุผล วตัถุประสงค์  ระยะเวลาดาํเนินการ  วิธีการดาํเนินการ  สถานท่ีดาํเนินการ  งบประมาณ  
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ การวดัและประเมินผล และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. เขียนโครงการผา้ทอลายขิดคอ้วงัได ้ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา  

1.โครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั 

    1.1 ความหมายของโครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั การกาํหนดหลกัสูตร ขั้นตอน วธีิการ 
ตลอดจนแนวปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมนั้น        

     1.2 องคป์ระกอบของโครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงัมี ดงัต่อไปน้ี 
                  1.2.1  ช่ือโครงการ 

                  ตอ้งเขียนส่ือความใหเ้ขา้ใจ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นกิจกรรมอะไร ทาํกบัใคร ท่ีไหน 
                         1.2.2  ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

        1.2.3  หลกัการและเหตุผล 
                 ใหบ้อกเหตุผลหรือท่ีมาของโครงการท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจให้รู้สึกวา่ควรจดั
โครงการน้ี 
                 ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์คร่าวๆ ของการทาํโครงการน้ี 
                 ควรใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนแต่ตอ้งไม่พรรณนายดืยาวเกินไป 
                 ไม่จาํเป็นตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องโครงการลงไปในส่วนน้ี 

                   1.2.4 วตัถุประสงคข์องโครงการมีแนวทางการเขียน ดงัน้ี 
        1) ใหร้ะบุวา่จดัโครงการไปเพื่ออะไร โดยระบุเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจไดง่้าย 
        2) ระบุเป็นขอ้ๆเรียงตามลาํดบัความสาํคญั 

            3) ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลสาํเร็จของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
            ดงัตวัอยา่ง 
            โครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั  อาํเภอคอ้วงั    จงัหวดัยโสธร 



 

 

  1.2.5  ระยะเวลาดาํเนินงาน 
     1) ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีจดัทาํโครงการ (เป็นวนัหรือเป็นช่วงก็ได)้ โดยตอ้งมี 

                                         (1) วนัท่ีเตรียมงาน 
                                         (2)วนัท่ีปฏิบติังาน 
                                         (3)วนัท่ีประเมินผล (ตอ้งไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเสร็จส้ินกิจกรรม)  

             2) ตอ้งระบุวนั เดือน ปี ใหช้ดัเจนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          3) ควรตรวจสอบวนัปิดกิจกรรมประจาํภาคการศึกษาดว้ย 
             ดงัตวัอยา่ง 

  1.2.6  สถานท่ีดาํเนินงาน 
       ใหร้ะบุสถานท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมและเตรียมกิจกรรม  
(ในบางกรณี) ดงัตวัอยา่ง 

   1.2.7  วธีิการดาํเนินงาน 
              1) ช้ีแจงลกัษณะการทาํงานอยา่งละเอียด เป็นขั้นตอน 

                                      2) หากมีรายละเอียดยอ่ยๆ ใหร้ะบุดว้ย และควรแนบเอกสารท่ีแสดง 
                       รายละเอียด        

              3)  เช่น Flow Chart, Action Plan มากบัโครงการดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน 
           4) ควรมีกาํหนดการของวนัท่ีปฏิบติังานระบุมาดว้ย 

                                      5) ใหแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้คือ 
                                           (1)  ขั้นเตรียมงาน ( ระบุ..... ) 

(2) ขั้นปฏิบติังาน ( ระบุ..... ) 
(3) ขั้นสรุปผล ( ระบุ..... ) 

ดงัตวัอยา่ง 
                   1.2.8  งบประมาณ 
                              1) ควรคาํนึงถึงความจาํเป็นตามรูปแบบลกัษณะของโครงการ 
                              2) เรียงลาํดบัความสาํคญัของค่าใชจ่้าย\ระบุรายละเอียดของค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่

จะใช ้โดยใหช้ี้แจงออกมาเป็นทีละหมวดแลว้แยกเป็นทีละรายการอยา่งละเอียด ดงัตวัอยา่ง 
   1.2.9  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ใหร้ะบุจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานหรือโครงการทั้งหมดซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
         1) จาํเป็นตอ้งแยกจาํนวนเป็นส่วนๆ คือ นิสิต อาจารย ์ฯลฯ 

                                    2)  มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการดาํเนินงาน 
                                         ดงัตวัอยา่ง 



 

 

  1.2.10 การวดัประเมินผลมีแนวทางการเขียน ไดแ้ก่ 
                                     1) อธิบายวธีิการหรือรูปแบบท่ีจะใชป้ระเมินผลโครงการ 
                                     2) ควรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
                                     3) ควรจะมีวธีิการประเมินใหเ้ป็นรูปธรรมหรือเป็นส่ิงท่ีวดัไดช้ดัเจน 

             4) ควรทาํการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ย 
                 ดงัตวัอยา่ง 
  1.2.11 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีแนวทางการเขียน ไดแ้ก่ 

      1) ใหร้ะบุวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้  ผูท่ี้เขา้ร่วม  ผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงาน  
สถาบนั  ชุมชน  หรือสังคมจะไดรั้บอะไรจากโครงการ 

            2) จาํนวนขอ้ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ต่อขอ้เรียงตามลาํดบั 
                 ความสาํคญั 
                                    3) ควรจะมีความเป็นไปไดจ้ริง และควรเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม 
                                    4) ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลท่ีเกิดข้ึนได ้
                                       ดงัตวัอยา่ง 

1.3 แนวทางการเขียนโครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
(1) ช่ือโครงการ  (2) ผูรั้บผดิชอบ (3) หลกัการและเหตุผล (4)  วตัถุประสงค ์(5)  

ระยะเวลา  (6)  สถานท่ีดาํเนินการ (7)  งบประมาณ (9)  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  (10)  การวดัและประเมินผล 
(11)  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 
2.โครงการพฒันาอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั 

     2.1 ความหมายของโครงการพฒันาอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงัการกาํหนดหลกัสูตร ขั้นตอน วธีิการ 
ตลอดจนแนวปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมนั้น        
     2.2 องคป์ระกอบของโครงการพฒันาอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั มีดงัต่อไปน้ี 

                  2.2.1  ช่ือโครงการ 
                  ตอ้งเขียนส่ือความใหเ้ขา้ใจ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นกิจกรรมอะไร ทาํกบัใคร ท่ีไหน 

                         2.2.2  ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
        2.2.3  หลกัการและเหตุผล 

                        ใหบ้อกเหตุผลหรือท่ีมาของโครงการท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจใหรู้้สึกวา่ควรจดั
โครงการน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์คร่าวๆ ของการทาํโครงการน้ีควรใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนแต่ตอ้งไม่พรรณนายดื
ยาวเกินไปไม่จาํเป็นตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องโครงการลงไปในส่วนน้ี 

                   2.2.4 วตัถุประสงคข์องโครงการมีแนวทางการเขียน ดงัน้ี 



 

 

        1) ใหร้ะบุวา่จดัโครงการไปเพื่ออะไร โดยระบุเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจไดง่้าย 
        2) ระบุเป็นขอ้ๆเรียงตามลาํดบัความสาํคญั 

            3) ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลสาํเร็จของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไดอ้ยา่งเป็น  
     รูปธรรม 
            ดงัตวัอยา่ง 
            โครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั    อาํเภอคอ้วงั   จงัหวดัยโสธร 

 
  2.2.5  ระยะเวลาดาํเนินงาน 

     1) ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีจดัทาํโครงการ (เป็นวนัหรือเป็นช่วงก็ได)้ โดยตอ้งมี 
                                         (1) วนัท่ีเตรียมงาน 
                                         (2)วนัท่ีปฏิบติังาน 
                                         (3)วนัท่ีประเมินผล (ตอ้งไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเสร็จส้ินกิจกรรม)  

             2) ตอ้งระบุวนั เดือน ปี ใหช้ดัเจนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          3) ควรตรวจสอบวนัปิดกิจกรรมประจาํภาคการศึกษาดว้ย 
             ดงัตวัอยา่ง 

  2.2.6  สถานท่ีดาํเนินงาน 
       ใหร้ะบุสถานท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมและเตรียมกิจกรรม  
(ในบางกรณี) ดงัตวัอยา่ง 

   2.2.7  วธีิการดาํเนินงาน 
              1) ช้ีแจงลกัษณะการทาํงานอยา่งละเอียด เป็นขั้นตอน 

                                      2) หากมีรายละเอียดยอ่ยๆ ใหร้ะบุดว้ย และควรแนบเอกสารท่ีแสดง 
                       รายละเอียด        

              3)  เช่น Flow Chart, Action Plan มากบัโครงการดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ืน 
           4) ควรมีกาํหนดการของวนัท่ีปฏิบติังานระบุมาดว้ย 

                                      5) ใหแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้คือ 
                                           (1)  ขั้นเตรียมงาน ( ระบุ..... ) 

(2) ขั้นปฏิบติังาน ( ระบุ..... ) 
(3) ขั้นสรุปผล ( ระบุ..... ) 

ดงัตวัอยา่ง 
                   2.2.8  งบประมาณ 
                              1) ควรคาํนึงถึงความจาํเป็นตามรูปแบบลกัษณะของโครงการ 



 

 

                              2) เรียงลาํดบัความสาํคญัของค่าใชจ่้าย\ระบุรายละเอียดของค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่
จะใช ้โดยใหช้ี้แจงออกมาเป็นทีละหมวดแลว้แยกเป็นทีละรายการอยา่งละเอียด ดงัตวัอยา่ง 

   2.2.9  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ใหร้ะบุจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานหรือโครงการทั้งหมดซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

         1) จาํเป็นตอ้งแยกจาํนวนเป็นส่วนๆ คือ นิสิต อาจารย ์ฯลฯ 
                                    2)  มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการดาํเนินงาน 
                                         ดงัตวัอยา่ง 

  2.2.10 การวดัประเมินผลมีแนวทางการเขียน ไดแ้ก่ 
                                     1) อธิบายวธีิการหรือรูปแบบท่ีจะใชป้ระเมินผลโครงการ 
                                     2) ควรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
                                     3) ควรจะมีวธีิการประเมินใหเ้ป็นรูปธรรมหรือเป็นส่ิงท่ีวดัไดช้ดัเจน 

             4) ควรทาํการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ย 
                 ดงัตวัอยา่ง 
  2.2.11 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีแนวทางการเขียน ไดแ้ก่ 

      1) ใหร้ะบุวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้  ผูท่ี้เขา้ร่วม  ผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงาน  
สถาบนั  ชุมชน  หรือสังคมจะไดรั้บอะไรจากโครงการ 

            2) จาํนวนขอ้ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ต่อขอ้เรียงตามลาํดบั 
                 ความสาํคญั 
                                    3) ควรจะมีความเป็นไปไดจ้ริง และควรเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม 
                                    4) ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลท่ีเกิดข้ึนได ้
                                       ดงัตวัอยา่ง 

1.3 แนวทางการเขียนโครงการพฒันาอาชีพผา้ทอครบุรี 
(1) ช่ือโครงการ  (2) ผูรั้บผิดชอบ (3) หลกัการและเหตุผล (4)  วตัถุประสงค ์ (5)  

ระยะเวลา  (6)  สถานท่ีดาํเนินการ (7)  งบประมาณ (9)  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  (10)  การวดัและประเมินผล 
(11)  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  

3.โครงการขยายอาชีพอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
         3.1 ความหมายของโครงการขยายอาชีพผา้ทอครบุรี การกาํหนดหลกัสูตร ขั้นตอน วิธีการ 
ตลอดจนแนวปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมนั้น        
     3.2 องคป์ระกอบของโครงการขยายอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั มีดงัต่อไปน้ี 

                  3.2.1  ช่ือโครงการ 



 

 

                  ตอ้งเขียนส่ือความใหเ้ขา้ใจ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นกิจกรรมอะไร ทาํกบัใคร ท่ีไหน 
                         3.2.2  ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

        3.2.3  หลกัการและเหตุผล 
                 ใหบ้อกเหตุผลหรือท่ีมาของโครงการท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจให้รู้สึกวา่ควรจดั
โครงการน้ี 
                 ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์คร่าวๆ ของการทาํโครงการน้ี 
                 ควรใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนแต่ตอ้งไม่พรรณนายดืยาวเกินไป 
                 ไม่จาํเป็นตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องโครงการลงไปในส่วนน้ี 

                   3.2.4 วตัถุประสงคข์องโครงการมีแนวทางการเขียน ดงัน้ี 
        1) ใหร้ะบุวา่จดัโครงการไปเพื่ออะไร โดยระบุเป็นขอ้ๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 
        2) ระบุเป็นขอ้ๆเรียงตามลาํดบัความสาํคญั 

            3) ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลสาํเร็จของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
            ดงัตวัอยา่ง 
            โครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั    อาํเภอคอ้วงั   จงัหวดัยโสธร 
  3.2.5  ระยะเวลาดาํเนินงาน 

     1) ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีจดัทาํโครงการ (เป็นวนัหรือเป็นช่วงก็ได)้ โดยตอ้งมี 
                                         (1) วนัท่ีเตรียมงาน 
                                         (2)วนัท่ีปฏิบติังาน 
                                         (3)วนัท่ีประเมินผล (ตอ้งไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเสร็จส้ินกิจกรรม)  

             2) ตอ้งระบุวนั เดือน ปี ใหช้ดัเจนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          3) ควรตรวจสอบวนัปิดกิจกรรมประจาํภาคการศึกษาดว้ย 
             ดงัตวัอยา่ง 

  3.2.6  สถานท่ีดาํเนินงาน 
       ใหร้ะบุสถานท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมและเตรียมกิจกรรม  
(ในบางกรณี) ดงัตวัอยา่ง 

   
 3.2.7  วธีิการดาํเนินงาน 
              1) ช้ีแจงลกัษณะการทาํงานอยา่งละเอียด เป็นขั้นตอน 

                                      2) หากมีรายละเอียดยอ่ยๆ ใหร้ะบุดว้ย และควรแนบเอกสารท่ีแสดง 
                       รายละเอียด        

              3)  เช่น Flow Chart, Action Plan มากบัโครงการดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน 



 

 

           4) ควรมีกาํหนดการของวนัท่ีปฏิบติังานระบุมาดว้ย 
                                      5) ใหแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้คือ 
                                           (1)  ขั้นเตรียมงาน ( ระบุ..... ) 

(2) ขั้นปฏิบติังาน ( ระบุ..... ) 
(3) ขั้นสรุปผล ( ระบุ..... ) 

ดงัตวัอยา่ง 
                   3.2.8  งบประมาณ 
                              1) ควรคาํนึงถึงความจาํเป็นตามรูปแบบลกัษณะของโครงการ 
                              2) เรียงลาํดบัความสาํคญัของค่าใชจ่้าย\ระบุรายละเอียดของค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่

จะใช ้โดยใหช้ี้แจงออกมาเป็นทีละหมวดแลว้แยกเป็นทีละรายการอยา่งละเอียด ดงัตวัอยา่ง 
   3.2.9  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ใหร้ะบุจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมงานหรือโครงการทั้งหมดซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
         1) จาํเป็นตอ้งแยกจาํนวนเป็นส่วนๆ คือ นิสิต อาจารย ์ฯลฯ 

                                    2)  มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการดาํเนินงาน 
                                         ดงัตวัอยา่ง 

  3.2.10 การวดัประเมินผลมีแนวทางการเขียน ไดแ้ก่ 
                                     1) อธิบายวธีิการหรือรูปแบบท่ีจะใชป้ระเมินผลโครงการ 
                                     2) ควรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 
                                     3) ควรจะมีวธีิการประเมินใหเ้ป็นรูปธรรมหรือเป็นส่ิงท่ีวดัไดช้ดัเจน 

             4) ควรทาํการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ย 
                 ดงัตวัอยา่ง 
  3.2.11 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมีแนวทางการเขียน ไดแ้ก่ 

      1) ใหร้ะบุวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้  ผูท่ี้เขา้ร่วม  ผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงาน  
สถาบนั  ชุมชน  หรือสังคมจะไดรั้บอะไรจากโครงการ 

            2) จาํนวนขอ้ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ต่อขอ้เรียงตามลาํดบั 
                 ความสาํคญั 
                                    3) ควรจะมีความเป็นไปไดจ้ริง และควรเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม 
                                    4) ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลท่ีเกิดข้ึนได ้
                                       ดงัตวัอยา่ง 

1.3 แนวทางการเขียนโครงการขยายอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั 



 

 

 (1) ช่ือโครงการ  (2) ผูรั้บผิดชอบ (3) หลกัการและเหตุผล (4)  วตัถุประสงค ์ (5)  ระยะเวลา  
(6)  สถานท่ีดาํเนินการ (7)  งบประมาณ (9)  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  (10)  การวดัและประเมินผล (11)  
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

   สรุป 
     การเขียนโครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั โครงการพฒันาอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงัและ

โครงการขยายอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญัของการเขียนโครงการ เขียน
แผนปฏิบติัการ ตรวจสอบการจดัทาํโครงการเขา้สู่อาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั โครงการพฒันาอาชีพผา้ผา้ทอ
ลายขิดคอ้วงั และโครงการขยายอาชีพผา้ทอลายขิดคอ้วงั มีเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์แผนและ
สามารถนาํมาใช้ในการปรับปรุงโครงการท่ีเก่ียวกบัการเขา้สู่อาชีพ การพฒันาอาชีพ และการขยายอาชีพ
ต่อไป 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  
               1.บรรยาย   
               2.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามใบงานท่ี 8 
               3.สัมภาษณ์ภูมิปัญญา ตามใบงานท่ี 8   
               4.เขียนและนาํเสนอโครงการผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
การวดัและประเมนิผล 

 1.ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์และสังเกต 
 2. การประเมินผลรวม 
      2.1 ตรวจโครงการผา้ทอลายขิดคอ้วงั 
     2.2 ทาํแบบทดสอบปลายภาค 
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ใบงานที ่1 ความหมายของผ้าทอลายขดิค้อวงั 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. เส้นยนื  หมายถึงอะไร        

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

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

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

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

2. การทอผา้ลายขิต คืออะไร  
.............................................................................................................................................................

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

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

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

3. การยก หมายถึงอะไร 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

4. การจก คืออะไร 

.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
5. วตัถุดิบ ท่ีนิยมนาํมาใชท้อผา้ลายขิดคืออะไร 

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

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

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

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

 



 

 

ใบงานที ่2 ประวตัขิองผ้าทอลายขดิค้อวงั 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. การทอผา้ลายขิดในอดีตกบัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

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

2. การทอผา้เก็บขิด มีลกัษณะอยา่งไร 

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

3. บอกกรรมวธีิในการทอผา้ลายขิด 

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

4. การเก็บขิดมีก่ีวธีิ 

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

5. อุปกรณ์ในการยอ้มสีไหม มีอะไรบา้ง 

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

 

 



 

 

ใบงานที ่ 3  ความส าคญัของผ้าทอลายขดิค้อวงั 
 

      ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัศึกษาอธิบายความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ดา้นวฒันธรรม 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

     2.     ใหน้กัศึกษาอธิบายความสาํคญัของผา้ทอลายขิดคอ้วงั ดา้นวฒันธรรม 
…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



 

 

ใบงานที ่4  ประเภทของลายผ้า 
 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามใหถู้กตอ้ง 
1. บอกความหมายของผา้ลายขิดต่อไปน้ี 

1.1ลายขิดดอกแกว้มีลกัษณะอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
1.2ลายขิดดอกจอกมีลกัษณะอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 1.3ลายขิดงูเหลือมมีลกัษณะอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

2. จงบอกการแปรรูปผา้ลายขิดมา 3 อยา่ง 
    
1...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ใบงานที ่5  วสัดุและอุปกรณ์   

ค าส่ัง  ใหน้กัศึกษาสัมภาษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้ลายขิดคอ้วงัมีอะไรบา้ง  

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

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

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

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

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

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

2.บอกประโยชน์ของอุปกรณ์การทอผา้ลายขิดคอ้วงั  

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

 
 
 
 
 



 

 

ใบงานที ่  6  กระบวนการทอผ้าลายขดิค้อวงั 
 

    ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่อไปน้ี 
1. ขั้นตอนการทอเตรียมการทอผา้ลายขิดคอ้วงัมีอะไรบา้ง 

       .............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. จงบอกขั้นตอนการทอผา้ลายขิดคอ้วงัมีอะไรบา้ง 

.............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. จงบอกขั้นตอนการเก็บรักษาผา้ลายขิดคอ้วงัมีอะไรบา้ง 

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

 
 



 

 

ใบงานที ่ 7   การแปรรูปผ้าทอลายขดิค้อวงั 
  

ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่อไปน้ี 
1. ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้การปฏิบติัการแปรรูปผา้ทอลายขิดคอ้วงัโดยละเอียด                            

อยา่งนอ้ย  1  ประเภท   
        ............................................................................................................................................. 

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

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

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



 

 

ใบงานที ่8   โครงการผ้าทอลายขดิค้อวงั 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาเขียนโครงการในแบบฟอร์มดา้นล่างใหถู้กตอ้ง 
 

แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ 
 

1.ช่ือโครงการ  ................................................................................................................................................. 
2.หลกัการและเหตุผล 

.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………. 
3.วตัถุประสงค ์

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
4.ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

…………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
5.สถานท่ีปฏิบติังาน 

………………………………………..…………………………………………………………… 
6.วธีิการดาํเนินงาน 
 …………………………………………..………………………………………………………… 
7.งบประมาณ 
            ……………………………………………….………………….……………….……………….. 
8.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
            ……………………………………………….…………………………………………………  
9.การวดัและประเมินผล  
 ………………………………………………………………….………………………………. 
10.ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
            …………………………………………………………….…………………………………….. 



 

 

 


