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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของ “โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี

อาเซียน” ซึ่งในรายงานเล่มนี้ประกอบด้วย  เหตุผลและความจ าเป็น  วัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการ

ของโครงการฯ การส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดย

ใช้ตลาดน า หรือออกแบบตามความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยการดึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาเป็นจุดขาย 

การอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน (ด้านเทคนิค)  การพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจาก

ธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลายการพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด     

ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพิมพ์ผ้าเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียน

ผ้าที่มีความสม่ าเสมอ การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสีผง

จากธรรมชาติ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า

หัตถกรรมสิ่งทอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงขึ้นทั้งด้านการผลิตและรูปแบบสินค้าที่สอดคล้องกับตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้ประยุกต์

ร่วมกับภูมิปัญญาการย้อมแบบดั้งเดิม โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียนนี้ 

เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของหอการค้าจังหวัดสกลนครและสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน ที่เล็งเห็นทั้งโอกาส

และภัยคุกคามจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน จึงได้จัดท าข้อเสนอโครงการขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มชุมชน 

สมาชิกในเครือข่ายสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน ในการพัฒนาด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพ่ิม

ศักยภาพของบุคลากรจนถึงการเข้าถึงตลาดภายใต้การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาด เพ่ือออก

สู่ตลาดในประเทศแถบอาเซียน โดยพ้ืนที่เป้าหมาย ๗ จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองคาย 

หนองบัวล าภู นครราชสีมาและอุดรธานี จ านวนผู้ประกอบการ ๕๑ กลุ่ม ให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น และท่ีส าคัญสามารถจ าหน่ายได้ดีในตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
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ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ “โครงการช่วยเหลือเพ่ือการ

ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า” กรมการค้าต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ

รองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน” สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสานส าหรับข้อมูล และข้อเสนอแนะในการ

ด าเนินโครงการ หอการค้าจังหวัดสกลนครที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดโครงการอบรมนี้  อีกทั้งผู้ที่ให้การ

สนับสนุนและให้ก าลังใจที่มิได้กล่าวนามในที่นี้อีกจ านวนมาก  ความอนุเคราะห์และเอ้ืออาทรต่อภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรของท่านประทับอยู่ในความทรงจ าที่ดีของพวกเราเสมอ 

 คณะผู้วิจัย 
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บทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary) 
 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอมือย้อมสี
ธรรมชาติและผ้าย้อมคราม ซึ่งผู้ประกอบการในท้องถิ่นเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างเศรษฐกิจชุมชน    
ให้เข้มแข็ง การเปิดการค้าเสรีอาเซียนก่อให้เกิดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ในเรื่องการแข่งขัน เนื่องจาก
สินค้าผ้าทอมือจากประเทศในอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านวัตถุดิบ ทักษะและวัฒนธรรม แต่ประเทศ
เพื่อนบ้านมีต้นทุนราคาที่ต่ ากว่าประเทศไทย จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
โดยใช้อัตลักษณ์ที่มีอยู่เป็นฐานในการต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเน้นการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตมุ่งสู่ตลาดสินค้าระดับกลางหรือตลาดเฉพาะ (Niche) ในระดับบน ด้วยเหตุผลดังกล่าว สหกรณ์คลัสเตอร์
หัตถศิลป์อีสาน จ ากัด จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต
และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และได้รับการสนับสนุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
“โครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอ (Crafts Textile Estate) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน” ด าเนินการในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ นครพนม 
บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร และสุรินทร์  โดยกิจกรรมของโครงการได้มุ่งเน้นไปที่การเตรียมความ
พร้อม การสร้างจุดแข็งใหม่ๆ ที่พัฒนาจากความสามารถในการแข่งขันหลัก (Core Competency) การพัฒนา
รูปแบบการผลิต กระบวนการผลิต การใช้สีธรรมชาติเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยใช้ต้นทุนและเวลา
ในการท างานที่ลดลง รวมไปถึงได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น  

จากผลส าเร็จของโครงการฯ ในพื้นที่ ๖ จังหวัดดังกล่าว สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสานต้องการ
ขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการผ้าทอมือในจังหวัดอื่นๆ จึงได้จัดท า  “โครงการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
รองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน” เสนอขอความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการ
ผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  ผ่านหอการค้าจังหวัดสกลนคร เพื่อ
ด าเนินการระยะที่ ๒ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย 
หนองบัวล าภู และอุดรธาน ี

กิจกรรมที่ด าเนินการประกอบด้วย  
กิจกรรมหลักที่ ๑ ส ารวจปัญหา ความต้องการและสถานการณ์ในด้านการผลิตควบคู่ไปกับการ

ประเมินโอกาสและความต้องการทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส ารวจ คัดเลือกและหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหา ความ

ต้องการ ตลอดจนประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนาจ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน
ใน ๗ จังหวัดเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วว่ามีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา ผลจากการ
ลงพื้นที่ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕๑ กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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๕ กลุ่ม จังหวัดขอนแก่น ๙  กลุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ๙ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ๙ กลุ่ม จังหวัดหนองคาย ๕ กลุ่ม              
จังหวัดหนองบัวล าภ ู๕ กลุ่ม และจังหวัดอุดรธานี ๙ กลุ่ม 

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ จัดท าภาพรวมสถานภาพการผลิต จุดเด่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ความโดดเด่นของแต่ละชุมชนและแนวโน้มความเชื่อมโยงกับกลุ่มน าร่องของเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน 
FTA รุ่นที่ ๑ โดยประเมินศักยภาพความพร้อมของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละมิติ ได้แก่ ศักยภาพของกลุ่ม ความ
เข้มแข็งของแกนน า ความสามารถในการผลิตที่มีอยู่เดิม (Facilities & Capability) ทักษะความช านาญและ
ความสามารถของกลุ่ม (Skill) วัตถุดบิในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งมีจุดเด่นและน่าสนใจ (Raw Material) และ
ศักยภาพของพื้นที่  เชิงเปรียบเทียบด้าน Logistic ทั้ง Supply Side และ Shipping Side (Logistic) 

กิจกรรมหลักที่ ๒  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช้ตลาดน า หรือออกแบบ
ตามความต้องการของต่างประเทศโดยการดึงอัตลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นจุดขาย (Unique Selling Point) โดย         
นักออกแบบที่มีประสบการณ์  

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการออกแบบ รวมถึงวางรูปแบบ      
แนวทางการพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยประเมินจากจุ ดเด่นของ
วัฒนธรรม ทักษะ ความถนัดและความสามารถในการผลิตให้กับกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่น้อย
กว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน ผลจากการลงพื้นที่ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน ๕๑ กลุ่มชุมชน 
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ ์๕ กลุ่ม จังหวัดขอนแก่น ๙  กลุ่ม จังหวัดชัยภูม ิ๙ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา  ๙ 
กลุ่ม จังหวัดหนองคาย ๕ กลุ่ม จังหวัดหนองบัวล าภ ู๕ กลุ่ม และจังหวัดอุดรธานี ๙ กลุ่ม 

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ ให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด้านออกแบบดีไซน์ (Design Coaching 
Workshop) ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๒ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
๔๐ กลุ่มชุมชน หรือจ านวน ๘๐ คน ซึ่งผลการจัดกิจกรรมในวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-     
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน โรงแรมราชาวดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๑๒ คน จาก ๕๑ กลุ่ม หัวข้อการให้ค าแนะน า ประกอบด้วย  

วิธีคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้เป็นที่จดจ า และขายได้ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวาง
กลุ่มสินค้าเพื่อน าเสนออย่างเป็นเรื่องราว (Collection Presentation) โดย ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน    
อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

การจับคู่เชื่อมโยงเครือข่ายร้อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ์ โดย คุณละมุน เร่งสมบูรณ์ รองประธาน
หอการค้า จังหวัดสกลนคร ฝ่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
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การให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการความส าคัญของการให้สี สีที่มีผลต่อการวางต าแหน่งทางการ
ตลาดและพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย (Colors in Design & Marketing) โดย ดร.ขาม จาตุรงคกุล      
อาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของ
บริษัท ก-ฮ บริษัทออกแบบดีเด่นและมุ่งเน้นวัฒนธรรมอีสาน 

Workshop เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างกรอบในการพัฒนาสินค้า ให้เป็นที่น าจดจ าและแข่งขันได้     
โดย ดร.ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของบริษัท ก-ฮ บริษัทออกแบบดีเด่นและมุ่งเน้นวัฒนธรรมอีสาน 

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชิญนักออกแบบจากต่างประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มีประสบการณ์
พัฒนาสินค้าให้กับแบรนด์ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเข้าสู่ตลาดและการขายได้        
ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้ผลิตที่น่าสนใจ และร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่ งทอเพื่อการค้า
และความเป็นไปได้ทางการตลาดจ านวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นผลิตภัณฑ์โดยมีนักออกแบบ/นักการตลาด/
ผู้เชีย่วชาญ ลงพื้นที่เพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 
๔๐ กลุ่มชุมชน ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยนักออกแบบและนักการตลาดก าหนดกรอบ (Theme) หรือ
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้าของแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 

 
 
กิจกรรมหลักที่ ๓ ปรับปรุงหลักสูตรของโครงการระยะที่ ๑ ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ

หัตถกรรมสิ่งทอใน ๗ จังหวัดที่จะด าเนินการ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความความรู้ปรับทัศนคติ เพื่อเตรียม
ความพร้อมและส่งเสริมความเข้มแข็งของคลัสเตอร์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการผลิตและการตลาด 

กิจกรรมย่อยที ่๓.๑ จัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพื่อการปรับตัว
รองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และจากการเปิดเขตการค้าเสร ี

ทีมนักออกแบบได้ร่วมกับกลุ่มชุมชนจ านวน 

๕๑ กลุ่ม ออกแบบและจัดท าผลิตภัณฑ์

ต้นแบบตามกรอบที่ก าหนดดังกล่าว จ านวน

ทั้งสิ้น ๑๒๐ ชิ้น โดยแนวทางการออกแบบ

จะต้องมีกลิ่นอายทางวัฒนธรรมแต่ร่วมสมัย

เหมาะกับการใช้งาน เข้ากับยุคสมัยและวิถี

ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีก าลังซื้อสูงทั้งในและต่างประเทศ  
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ที่เหมาะสมกบัศักยภาพและความต้องการของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชน โดยหลักสูตรการอบรม
แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ  

• การบรรยายในหัวข้อ“เทคนิคการบริหารการค้าและการค้าปลีก เพื่อกระตุ้นการซื้อจากลูกค้า
(Merchandising & Retailing Tips that Encourage Buying)”  

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ให้ผู้เข้ารับการอบรมทดลองจัดวางสินค้าและน าเสนอ
สินค้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท ากิจกรรม “Craft Tex Clinic” ในหัวข้อ การสร้างแบรนด์ 
การก าหนดราคาและจัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจที่สุด  

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพื่อการปรับตัว
รองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี 
รวมถึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการให้ค าปรึกษาแนะน า ทางด้านรูปแบบสินค้า (Design) แนวทางการออกแบบ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด (Merchandising) การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) 
และการเตรียมสื่อการขายจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
ซึ่งผลการจัดฝึกอบรมในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรม
ราชาวดี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน  

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถพัฒนา
รูปแบบ  คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น การมัดหมี่ การย้อม การทอ การตัดเย็บและการ
แปรรูป จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ ซึ่งผลการจัดฝึกอบรมในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

• การพัฒนาทักษะการมัดหมี่และการสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่  

• การพัฒนาทักษะการย้อมและการสร้างลวดลายด้วยนวัตกรรมใหม่  

• การพัฒนาการทอด้วยวิธีการทอเลียนแบบโน้ตดนตรี  

• การพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น  

• การพัฒนาทักษะการแปรรูป เพื่อท าของตกแต่งบ้าน และการประดับตกแต่งลงบนชิ้นงาน  
กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย     

การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้า
ที่มีความสม่ าเสมอ 

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จาก
พืชให้มีโทนสีและเฉดสีเพิ่มที่หลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) 
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ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ผลิตมีทางเลือก
ในการใช้สีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการด าเนินงานไดผ้งสีทั้งหมด ๑๕ เฉดสี  

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากถั่วเหลือง
และน้ ามันลินสีดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค ซึ่งได้ท าการทดสอบคุณภาพหมึกพิมพ์ในเรื่อง ความคงทนต่อ
แสง (Color Fastness to Light) ตามมาตรฐาน ISO 105-B02:1994 (E) ความคงทนของสีต่อการซัก (Color 
Fastness to Washing) ตามมาตรฐาน ISO 105-C01:1989 (E) ความคงทนของสีต่อการขัดถู (Color 
Fastness to Rubbing) ตามมาตรฐาน ISO 105-X12:2001 พบว่าความคงทนต่อแสงอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี 
ส าหรับความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อการขัดถูอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ การจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ การพัฒนากระบวนการ
พิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือการระบาย 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่มพร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชุด  

กิจกรรมย่อยที่  ๔.๔ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฯ การพัฒนากระบวนการผลิตสีผง       
จากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด 
และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอให้แก่กลุ่มสมาชิกจนสามารถใช้งานได้ จ านวน     
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง โดยมีสมาชิกโครงการระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เข้ารับการอบรม รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน ผลการจัดฝึกอบรมจ านวน ๑๕ ครั้ง มีสมาชิกโครงการทั้งระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ รวม ๑๓ จังหวัด     
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๒๔ คน  

กิจกรรมหลักที่ ๕ เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายการขายและระบบห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain)  
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โครงการพัฒนาศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอ    ห น้ า  ซ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน  

       

แผนที่ความเชือ่มโยงเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าทอใน ๑๓ จังหวัดของสมาชิกโครงการระยะที่ ๑ และ ๒ 
หมายเหตุ :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะที่ ๒ 

๖ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะที่ ๑ 

จังหวัดหนองคายรับวัตถุผ้าทอมาแปรรูปจากจังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดสกลนครรับวัตถุดิบครามมาจากจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งจ าหนา่ยวัตถุดิบเส้นไหมให้กับ ๖ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะ

ที่ ๑ จังหวัดนครพนมจ าหน่ายผ้าแถบให้กับ ๗ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะ

ที่ ๒ 

จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางรับสินค้าจาก ๑๒ จังหวัด แล้วท าการจัดจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบครามให้กับ ๗ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะ

ที่ ๒ 

จังหวัดขอนแกน่รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า และส่งต่อค าสั่งซื้อให้กับจงัหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ชยัภูมิ และ
หนองบัวล าภแูละส่งกลับมารวมรวบเป็นผลิตภัณฑ์ยังกลุ่มขอนแก่น 

จังหวัดบุรีรัมย์รับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากจงัหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ แล้วท าการจัด

จ าหน่ายไปยังต่างประเทศ ความเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกลุ่มจังหวัดในโครงการ 
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โครงการพัฒนาศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอ    ห น้ า  ฌ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน  

       

กิจกรรมหลักที่ ๖ จับคู่ธุรกิจทดสอบตลาดและเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้อุตสาหกรรมหัตถกรรมสิ่งทอไทยให้มีที่ยืนในตลาดโลก และส่งเสริมเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของ
ทักษะช่างทอไทยออกสู่สากล โดยการจัดกิจกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในเครือข่ายทั้ง
ระยะที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอมือ ได้มีโอกาสพบกับ
ตัวแทนจ าหน่ายในภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานระหว่างกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น  
โดยมีท่านชุตินันท์  สิริยานนท์  ผู้อ านวยการส านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ (ประธานคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา 
ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จ านวน ๑๔๙ ท่าน ตัวแทนผู้ซื้อและหน่วยงานราชการเข้าร่วมงาน 
จ านวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๖๙ คน ทั้งนี้ผู้ซื้อประกอบด้วย  

(๑) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่นจ านวน ๗ คน 
(๒) คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ เจา้ของตลาดต้นตาล ตลาดต้องชมและตลาดอู้ฟู่จังหวัด

ขอนแก่น  
(๓) คุณวิจักษณ์ พฒันภูทอง นักธุรกิจรุ่นใหม ่ 
(๔) ผู้แทนจากศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า 
(๕) คุณชลากร เศรษฐบัณฑิต กรรมการ YEC และหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี  

พบว่ากิจกรรมในวันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  จ.ขอนแก่น  รวม
ยอดจ าหน่ายทั้งสิ้น ๘๙๓,๗๐๐ บาท และมียอดสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-order) ของทุกกลุ่มรวมกันไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ญ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

สารบัญ 
 
 เรื่อง หน้า 
บทที่ ๑ บทน า  
 เหตุผลและความจ าเป็น ๑ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒ 
 ขอบเขตการด าเนินงาน ๓ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ ๕ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ 
 ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คาดหวัง ๑๙ 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ๒๐ 
 คณะท างาน ๒๐ 
บทที่ ๒ ส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล  
 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหา                     

ความต้องการ ตลอดจนประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนา จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชนใน ๗ จังหวัดเป้าหมาย ที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วว่ามีความ
เหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนา               

 

 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ จัดท าภาพรวมสถานภาพการผลิต จุดเด่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์                  
รูปแบบ ความโดดเด่นของแต่ละชุมชนและแนวโน้มความเชื่อมโยงกับกลุ่มน าร่องของ
เครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน FTA รุ่นที่ ๑ 

๓๐ 

 จัดท าฐานข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ความโดดเด่นของแต่ละชุมชน ๓๓ 
 การประเมินศักยภาพกลุ่มด้วยการให้คะแนน  ๑๓๕ 
บทที่ ๓ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช้ตลาดน าหรือออกแบบ 

ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยการดึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาเป็นจุดขาย 
 

 กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการออกแบบรวมถึงวาง
รูปแบบแนวทางการพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย    
โดยประเมินจากจุดเด่นของวัฒนธรรม ทักษะ ความถนัด และ ความสามารถในการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน 

๑๔๑ 

 กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ ให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด้านออกแบบดีไซน์ (Design Coaching 
Workshop) ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆละ ๒ วัน โดยมี
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน หรือจ านวน ๘๐ คน 

๑๕๕ 

 หัวข้อที่ ๑ วิธีคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้เป็นที่จดจ า และขายได้ กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การวางกลุ่มสินค้าเพ่ือน าเสนออย่างเป็นเรื่องราว (Collection Presentation) 

๑๕๗ 

 หัวข้อที ่๒ การจับคู่เชื่อมโยงเครือข่ายร้อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ์ 
 

๑๕๙ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ฎ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 เรื่อง หน้า 
 หัวข้อที่ ๓ การให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการความส าคัญของการให้สี สีที่มีผลต่อการวาง

ต าแหน่งทางการตลาดและพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย (Colors in Design & 
Marketing) 

๑๖๙ 

 หัวข้อที่ ๔ Workshop เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างกรอบในการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่น่า
จดจ าและแข่งขันได้ 

๑๗๐ 

 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรม  ๑๗๕ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชิญนักออกแบบจากต่างประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มี

ประสบการณ์พัฒนาสินค้าให้กับแบรนด์ในต่างประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบ
เข้าสู่ตลาดและการขายได้ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้ผลิตที่น่าสนใจและร่วมกัน 
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการค้าและความเป็นไปได้ทางการตลาดจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นผลิตภัณฑ์โดยมีนักออกแบบ /นักการตลาด /ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่
เพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน                                                               

๑๘๗ 

 (๑) นักออกแบบและนักการตลาดสร้าง Theme หรือทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กับสินค้าของแต่ละกลุ่มท่ีแยกประเภทไว้ 

๑๘๗ 

 (๒) ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ให้ค าอธิบาย ให้ค าแนะน า             
ในการพัฒนาต้นแบบแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่ม 

๑๙๓ 

 (๓) ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ ท าการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นงาน 

๑๙๕ 

 (๔) ออกแบบและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับในรูปแบบที่เป็นสากล ภาษาไทย           
และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๕๐๐ ชุดเพ่ือเตรียมการออกสู่เชิงพาณิชย์  

๒๔๘ 

บทที่ ๔ จัดท าหลักสูตร และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่สนใจ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน 
(ด้านเทคนิค) ให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 

 กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ จัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการ
ปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
และจากการเปิดเขตการค้าเสรี ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการในระดับชุมชน 

๒๔๙ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ฏ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

 

 

 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 
 

 เรื่อง หน้า 
 กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ                     

เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี รวมถึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการให้
ค าปรึกษาแนะน า(Craft Tex Clinic) ทางด้านรูปแบบสินค้า (Design) แนวทางการ
ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด (Merchandising) การ
วางแผนการตลาด (Marketing plan) และการเตรียมสื่อการขาย จ านวนไม่น้อยกว่า  
๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน เหมาะสม และมี
ศักยภาพในการพัฒนา               

๒๕๐ 

 กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพ่ือให้                   
สามารถพัฒนารูปแบบ คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น การมัดหมี ่
การย้อม การทอ การตัดเย็บและการแปรรูป จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน       
๑. การพัฒนาทักษะการมัดหมี่และการสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่                     
๒. การพัฒนาทักษะการย้อมและการสร้างลวดลายด้วยนวัตกรรมใหม่                     
๓. การพัฒนาการทอด้วยวิธีการทอเลียนแบบโน้ตดนตรี            
๔. การพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น  
๕. การพัฒนาทักษะการแปรรูป เพื่อท าของตกแต่งบ้านและการพัฒนาทักษะการประดับ
ตกแต่ง ลงบนชิ้นงาน (ปัก ติด ตกแต่ง)             

๒๕๕ 
 
 
 

๒๕๖ 
๒๕๗ 
๒๕๘ 
๒๕๙ 
๒๖๐ 

 สรุปการจัดกิจกรรมการอบรม ๒๖๑ 
บทที่ ๕ ศึกษา/วิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่

หลากหลายการพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึดซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ในการพิมพ์ผ้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิคและการพัฒนา
กระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอ  

 

 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye 
Powders) จากพืชให้มีโทนสีและเฉดสีเพ่ิมที่หลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี ด้วย
การแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับที่ไม่ 
เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้สีส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์                 
- แหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ                 
กระบวนการผลิตผงสีธรรมชาติ                

๒๖๕ 
 
 
 
 

๒๖๘ 
๒๗๙ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

 
 

 เรื่อง หน้า 
 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจาก 

ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค             
 - การเตรียมหมึกพิมพ์   

๓๓๒ 

 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ การจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ การพัฒนากระบวน 
การพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block Printing และ
การเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามัน
ลินสีด ที่สามารถพิมพ์ เขียนหรือระบายได้อย่างสม่ าเสมอ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม 
พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่น 

๓๕๖ 

 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๔ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนาใน
กิจกรรมหลักที่ ๔ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้งโดยมีสมาชิกโครงการเข้ารับการอบรม  
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน                 
 - สรุปผลการด าเนินการ   

๓๖๐ 
 
 

๓๖๐ 
 ๔.๔.๑  การผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืชให้มีโทนสีและ 

เฉดสีที่หลากหลาย ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่าความ
เป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

๔.๔.๒  การถ่ายทอดกระบวนการและวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์            
ได้แก่ เทคนิคการพิมพ์ผ้าแบบ Screen Printing, Hand Block Printing  
และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่ว 
เหลืองและน้ ามันลินสีด 

๓๖๑ 
 
 
 

๓๖๔ 

 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรม  ๓๗๓ 
บทที่ ๖ จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ  
 ภาพรวมกิจกรรม   ๓๘๒ 
 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมและเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ                                 ๓๘๓ 
 - การเชื่อมโยงการผลิต การออกแบบ การขาย การตลาด การร่วมทุน 

และก าหนดสถานที่ศูนย์กลางการ ประสานงาน รวมถึงการวางแผน 
การจัดแสดงสินค้าในประเทศต่างประเทศและทางออนไลน์ 

- การเจรจาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ 
- ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน ในกิจกรรมเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ  
- ผลสรุปของการจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน        
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ                                                                 

๓๘๗ 
 
 

๓๘๘ 
๓๙๐ 
๓๙๓ 
๔๐๔ 

 บรรณานุกรม  
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สารบัญรูป 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๒.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์     ๒๙ 
รูปที่ ๒.๒ ความช านาญ ทักษะและความสามารถท่ีถนัดของกลุ่ม ๓๑ 
รูปที่ ๒.๓ แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๒ 
รูปที่ ๓.๑ ตัวอย่างร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าท่ีมีการบริหารจัดการทั้งด้านการขาย การตลาด 

ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในต่างประเทศ 
๑๔๓ 

รูปที่ ๓.๒ ตัวอย่างร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาจ านวนมาก (Chain Stores) ในต่างประเทศ  ๑๔๔ 
รูปที่ ๓.๓ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่จ าหน่ายแก่นักออกแบบในต่างประเทศ ๑๔๕ 
รูปที่ ๓.๔ ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ ให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบกับกลุ่ม

ผู้ประกอบ 
๑๕๔ 

รูปที่ ๓.๕ บรรยากาศการลงทะเบียน ๑๕๕ 
รูปที่ ๓.๖ การเปิดกิจกรรมการให้ค าแนะน าฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร            

หัวหน้าโครงการ ฯ 
๑๕๕ 

รูปที่ ๓.๗ ภาพกิจกรรมให้ค าแนะน า ในหัวข้อที่ ๑ (ซ้าย) และหัวข้อที่ ๒ (ขวา)  
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑๕๖ 

รูปที่ ๓.๘ ภาพกิจกรรมให้ค าแนะน า ในหัวข้อที่ ๓ (ซ้าย) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ และหัวข้อ 
ที่ ๒ (ขวา) ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑๕๖ 

รูปที่ ๓.๙ การบรรยายให้ค าแนะน าในหัวข้อวิธีคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีให้เป็นที่จดจ า และขายได้ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวางกลุ่มสินค้าเพ่ือน าเสนออย่างเป็นเรื่องราว 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันพันธุ์ ครุฑะเสน 

๑๕๘ 

รูปที่ ๓.๑๐ แนวโน้มเทรนด์แฟชั่นในปี ๒๐๑๖ ในตลาดโลก ๑๕๘ 
รูปที่ ๓.๑๑ บรรยากาศในการประชุม การจับคู่เชื่อมโยงเครือข่ายร้อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ์ ๑๖๕ 
รูปที่ ๓.๑๒ แผนที่ความเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าทอใน ๑๓ จังหวัดของสมาชิกโครงการ 

ระยะที่ ๑ และ ๒ 
๑๖๘ 

รูปที่ ๓.๑๓ ตัวอย่างโลโก้ ลวดลายผ้า และผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบลายที่ดึงดูด ๑๖๙ 
รูปที่ ๓.๑๔ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการโดย อาจารย์ ดร.ขาม จาตุรงคกุล ๑๗๐ 
รูปที่ ๓.๑๕ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการของกลุ่มทอผ้าชัยเจริญ  จังหวัดขอนแก่น ๑๗๑ 
รูปที่ ๓.๑๖ อาจารย์ ดร.ขาม จาตุรงคกุล  ให้ค าแนะน าพร้อมทั้งยกตัวอย่างเกี่ยวกับการตั้งชื่อแบรนด์

ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและแปรรูปหม่อนไหม จ.ชัยภูมิและผู้เข้า
รับการอบรม 

๑๗๒ 

รูปที่ ๓.๑๗ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีดิน-ครามธรรมชาติ  
จ. อุดรธานี 

๑๗๓ 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๓.๑๘ การบรรยายโดย คุณณิศาชณ  บุปผาสังข์ จาก หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท์ ๑๗๔ 
รูปที่ ๓.๑๙ การบรรยายโดยคุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ จากร้านผ้าไหมขวัญตา ๑๗๔ 
รูปที่ ๓.๒๐ แผนภูมิแสดงหัวข้อระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม ๑๗๕ 
รูปที่ ๓.๒๑ แผนภูมิแสดงหัวข้อความสะดวกในการเดินมายังสถานที่ด าเนินกิจกรรม ๑๗๖ 
รูปที่ ๓.๒๒ แผนภูมิแสดงหัวข้อห้องประชุมที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมและบรรยากาศท่ีเหมาะสม ๑๗๗ 
รูปที่ ๓.๒๓ แผนภูมิแสดงหัวข้อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอ ๑๗๘ 
รูปที่ ๓.๒๔ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ๑๗๙ 
รูปที่ ๓.๒๕ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ๑๘๐ 
รูปที่ ๓.๒๖ แผนภูมิแสดงหัวข้อการฝึกอบรมน่าสนใจเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ ๑๘๑ 
รูปที่ ๓.๒๗ แผนภูมิแสดงหัวข้อเนื้อหาการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑๘๒ 

รูปที่ ๓.๒๘ แผนภูมิแสดงหัวข้อสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ๑๘๓ 
รูปที่ ๓.๒๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ๑๘๔ 
รูปที่ ๓.๓๐ แผนภูมิแสดงหัวข้อวิทยากร อาจารย์ ดร.ขาม จาตุรงคกุล ๑๘๕ 
รูปที่ ๓.๓๑ แผนภูมิแสดงหัวข้อความพึงพอใจในภาพรวม ๑๘๖ 
รูปที่ ๓.๓๒ Theme แนวทางการพัฒนาสินค้า ตามความต้องการของตลาด ๑๘๘ 
รูปที่ ๓.๓๓ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดส่งออก (Cross Culture) ๑๘๙ 
รูปที่ ๓.๓๔ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดส่งออก  

(Ikat Celebration) 
๑๘๙ 

รูปที่ ๓.๓๕ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดในประเทศ  
(Vintage Retro) 

๑๙๐ 

รูปที่ ๓.๓๖ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดในประเทศ 
 (Modern Tribe) 

๑๙๐ 

รูปที่ ๓.๓๗ แสดงตลาดสินค้าคนเมือง และส่งออก ๑๙๑ 
รูปที่ ๓.๓๘ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดเฉพาะกลุ่ม  

(Luxury Esan) 
๑๙๒ 

รูปที่ ๓.๓๙ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตลาดเฉพาะกลุ่ม  
(Organic Unique) 

๑๙๒ 

รูปที่ ๓.๔๐ ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ให้ค าอธิบาย ให้ค าแนะน าในการพัฒนา
ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการ 

๑๙๔ 
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๔.๑ บรรยากาศการจัดท าร่างหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ ๒๔๙ 
รูปที่ ๔.๒ การเปิดกิจกรรมการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร   

หัวหน้าโครงการ ฯ 
๒๕๐ 

รูปที่ ๔.๓  คุณสุรภีร์  โรจนวงศ์  นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน 
(AHPADA Thailand) ประธานในพิธีเปิดงาน 

๒๕๑ 

รูปที่ ๔.๔  คุณวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ วิทยากรประจ าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม
สิ่งทอ เพื่อการปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลง และจากการเปิดการค้าเสรี 

๒๕๑ 

รูปที่ ๔.๕ The Six “Right” of Retailing ๒๕๒ 
รูปที่ ๔.๖ ผลงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน โดยคุณจุฑาทิพ ไชยสุระ  

ในแบรนด์ทอใจ แฮนดี้คราฟ 
๒๕๓ 

รูปที่ ๔.๗ ผลงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน โดยคุณกนกพร ฟักเล็ก  
ในแบรนด์ฝ้ายแพรไหม 

๒๕๓ 

รูปที่ ๔.๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและเชื่อมโยง Supply & Value 
Chain โดย คุณละมุน  เร่งสมบูรณ์ 

๒๕๔ 

รูปที่ ๔.๙ การสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่ ๒๕๖ 
รูปที่ ๔.๑๐ สอนทักษะการมัดหมี่ ๒๕๖ 
รูปที่ ๔.๑๑ ผลิตภัณฑ์จากผลงานการสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่  

จากกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย โดยคุณสุภาณี ภูแล่นกี ่จากจังหวัดขอนแก่น 
๒๕๖ 

รูปที่ ๔.๑๒ คุณเพลินพิศ โตคีรีและคุณผ่องพรรณ ส่ายจา ก าลังสอนเทคนิคการพิมพ์ผ้า 
ด้วยการใช้สีธรรมชาติ 

๒๕๗ 

รูปที่ ๔.๑๓ คุณศริณยา ปานมณีและเจ้าหน้าที่ ก าลังสอนเทคนิคการพิมพ์ผ้าด้วยเทคนิคซิลค์สกรีน ๒๕๗ 
รูปที่ ๔.๑๔ สอนขั้นตอนการทอ ด้วยเทคนิคโน้ตดนตรี ๒๕๘ 
รูปที่ ๔.๑๕ วิทยากรก าลังสอนขั้นตอนการทอด้วยวิธีการทอเลียนแบบโน้ตดนตรี ๒๕๘ 
รูปที่ ๔.๑๖ วิทยากรสอนขั้นตอนการเขียนแบบ การตัดแบบกับผ้าและเย็บ ๒๕๙ 
รูปที่ ๔.๑๗ ผู้เข้ารับการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ช้างขนาดต่างๆ เพื่อท าของตกแต่งบ้าน ๒๖๐ 
รูปที่ ๔.๑๘ แผนภูมิแสดงช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ๒๖๑ 
รูปที่ ๔.๑๙ แผนภูมิแสดงการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโครงการ ๒๖๒ 
รูปที่ ๔.๒๐ แผนภูมิแสดงหัวข้อและเนื้อหาในการจัดโครงการฯ ๒๖๒ 
รูปที่ ๔.๒๑ แผนภูมิแสดงวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน        

ตรงประเด็น และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
๒๖๓ 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๔.๒๒ แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในภาพรวม ๒๖๔ 
รูปที่ ๕.๑ ตัวอย่างผงสีธรรมชาติ ๔ สีหลักจากโครงการระยะที่ ๑ ๒๖๕ 
รูปที่ ๕.๒ ผงสีธรรมชาติ ๑๕ สีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ๒๖๗ 
รูปที่ ๕.๓  ครั่ง ที่ใช้ย้อมสีครั่ง ๒๖๘ 
รูปที่ ๕.๔  การเลี้ยงครั่ง ๒๖๙ 
รูปที่ ๕.๕ ไม้ฝางสับเป็นชิ้นและผ้าย้อมฝาง ๒๗๐ 
รูปที่ ๕.๖ ล าต้นฝาง ๒๗๐ 
รูปที่ ๕.๗ รากยอป่า ๒๗๑ 
รูปที่ ๕.๘ ต้นยอป่า ๒๗๑ 
รูปที่ ๕.๙ เปลือกประโหดและผ้าที่ย้อมสีประโหด ๒๗๒ 
รูปที่ ๕.๑๐ ใบมะม่วง ผ้าที่ย้อมสีใบมะม่วงและต้นมะม่วง ๒๗๓ 
รูปที่ ๕.๑๑ ยางรงทอง ๒๗๔ 
รูปที่ ๕.๑๒ ต้นรงทอง ๒๗๔ 
รูปที่ ๕.๑๓ ต้นครามและใบคราม ๒๗๕ 
รูปที่ ๕.๑๔ ต้นฮ่อมและผ้าย้อมฮ่อม ๒๗๖ 
รูปที่ ๕.๑๕ ลูกมะเกลือและเส้นใยที่ย้อมสีมะเกลือ ๒๗๗ 
รูปที่ ๕.๑๖ ผลมะพลับสด ๒๗๘ 
รูปที่ ๕.๑๗ ครามเปียกและการย้อมสีเส้นด้ายด้วยคราม ๒๘๘ 
รูปที่ ๕.๑๘ (ก) ครามก้อนและฮ่อมก้อน (ข) ครามผงและฮ่อมผงที่ผ่านการอบ   ๒๘๘ 
รูปที่ ๕.๑๙ กะลามะพร้าวก่อนเผา (ซ้ายมือ) และหลังเผา (ขวามือ) ๒๘๙ 
รูปที่ ๕.๒๐ ถ่านกะลามะพร้าวบดเป็นผง ๒๘๙ 
รูปที่ ๕.๒๑ ผงสีจากแก่นฝางที่ปรับความเป็นกรดด่างโดยใช้สารส้ม (Alum) ปริมาณที่แตกต่างกัน ๒๘๙ 
รูปที่ ๕.๒๒ ผงสีจากแก่นฝางที่ปรับความเป็นกรดด่างโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)  

ปริมาณที่แตกต่างกัน 
๒๘๙ 

รูปที่ ๕.๒๓ คู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ  การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค  
Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้า
โดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามัน ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด 

๓๕๗ 

รูปที่ ๕.๒๔ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  
ครั้งที่ ๑-๓ ณ โรงแรมบุษราคัมจังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๕๗ 
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 สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๕.๒๕ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  

ครั้งที่ ๔-๖  ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๕๘ 

รูปที่ ๕.๒๖ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  
ครั้งที่ ๗-๙ ณ โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี                               
ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๕๘ 

รูปที่ ๕.๒๗ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  
ครั้งที่ ๑๐-๑๒ ณ กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ อ.พล จ.ขอนแก่น  
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๕๙ 

รูปที่ ๕.๒๘ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  
ครั้งที่ ๑๓-๑๕ ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด อ.พุทไธสง  
จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   

๓๕๙ 

รูปที่ ๕.๒๙ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๑-๓ ณ โรงแรมบุษราคัม  
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๖๑ 

รูปที่ ๕.๓๐ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๔-๖ ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา  
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๖๒ 

รูปที่ ๕.๓๑ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๗-๙ ณ  โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด- 
นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๖๒ 

รูปที่ ๕.๓๒ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๐-๑๒ ณ  กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ อ.พล  
จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๖๓ 

รูปที่ ๕.๓๓ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๓-๑๕ ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๖๓ 

รูปที่ ๕.๓๔ แนะน าเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอด้วยเทคนิคต่าง ๆ ๓๖๔ 
รูปที่ ๕.๓๕ สอนเทคนิค Silk Screen Printing ๓๖๕ 
รูปที่ ๕.๓๖ สอนการผลิตสิ่งทอด้วยเทคนิคการย้อมและเพ่ิมลวดลายโดยใช้เทคนิคพิเศษ ๓๖๖ 
รูปที่ ๕.๓๗ การน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ ๓๖๖ 
รูปที่ ๕.๓๘ สอนเทคนิค Silk Screen Printing และการท าผ้าลายหินอ่อน ๓๖๗ 
รูปที่ ๕.๓๙ สอนเทคนิค Silk Screen Printing ๓๖๘ 
รูปที่ ๕.๔๐ การน าสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ ๓๖๙ 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๕.๔๑ การน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการท าผ้ามัดย้อม ๓๖๙ 
รูปที่ ๕.๔๒ สอนเทคนิค Silk Screen Printing ๓๗๐ 
รูปที่ ๕.๔๓ การน าสีจากธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ ๓๗๑ 
รูปที่ ๕.๔๔ การน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการท าผ้ามัดย้อม ๓๗๑ 
รูปที่ ๕.๔๕ สอนเทคนิค Silk Screen Printing ๓๗๒ 
รูปที่ ๕.๔๖ การน าสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ ๓๗๓ 
รูปที่ ๕.๔๗ แผนภูมิแสดงหัวข้อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ๓๗๔ 
รูปที่ ๕.๔๘ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๓๗๕ 
รูปที่ ๕.๔๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อสิ่งอ านวยความสะดวก ๓๗๖ 
รูปที่ ๕.๕๐ แผนภูมิแสดงเข้าอบรมหัวข้อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓๗๗ 
รูปที่ ๕.๕๑ แผนภูมิแสดงหัวข้อความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ๓๗๘ 
รูปที่ ๕.๕๒ แผนภูมิแสดงหัวข้อความเหมาะสมของวิทยากร ๓๗๙ 
รูปที่ ๕.๕๓ แผนภูมิแสดงหัวข้อระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) ๓๘๐ 
รูปที่ ๕.๕๔ แผนภูมิแสดงหัวข้อช่วงเวลาการอบรม (วัน / เดือน / ฤดูกาล) ๓๘๑ 
รูปที่ ๖.๑ นายชุตินันท์  สิริยานนท์  ผู้อ านวยการส านักบริการการค้าต่างประเทศ 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ประธานคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่
ปรึกษาฯ) ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพ่ือสรุป และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

๓๘๔ 

รูปที่ ๖.๒ สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิด
การค้าเสรีอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการฯ 

๓๘๔ 

รูปที่ ๖.๓ บรรยากาศการประชุม และเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ ๓๘๕ 
รูปที่ ๖.๔ ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้นแบบในโครงการฯ ๓๘๖ 
รูปที่ ๖.๕ คุณชัยแสงเพชร อริยะสัจะธรรม ดีไซเนอร์ชื่อดังที่มีผลงานในระดับประเทศและ

ต่างประเทศ เข้าพูดคุยเรื่องการออกแบบ การขายและการตลาดกับผู้ประกอบสิ่งทอ 
๓๘๗ 

รูปที่ ๖.๖ (ซ้าย) ตัวแทนผู้ประกอบการสิ่งทอในโครงการฯ และสมาชิกเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์
อีสานแนะน าผู้ประสานงานของเครือข่าย ส าหรับให้สมาชิกในโครงการฝากขายสินค้า  
(ขวา) ตัวแทนผู้ซื้อจากภาคเอกชนแนะน าตัวกับสมาชิกในโครงการ 

๓๘๗ 

รูปที่ ๖.๗ นางรันดร  เหลินต้ายซ้าย จากกลุ่มทอผ้าและแปรรูปบ้านหนองผักตบ  
สาธิตขั้นตอนการเตรียมครามส าหรับย้อม 

๓๘๘ 
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 สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 
 

 เรื่อง หน้า 
รูปที่ ๖.๘ คุณวิจักษณ์ พัฒนภูทอง นักธุรกิจรุ่นใหม่ เข้าเจรจากับผู้ประกอบการสิ่งทอเพ่ือเลือกซื้อ

สินค้าตัวอย่างไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
๓๘๙ 

รูปที่ ๖.๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๙๓ 
รูปที่ ๖.๑๐ แผนภูมิแสดงหัวข้อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรม ๓๙๔ 
รูปที่ ๖.๑๑ แผนภูมิแสดงหัวข้อห้องประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีขนาดและบรรยากาศท่ีเหมาะสม ๓๙๕ 
รูปที่ ๖.๑๒ แผนภูมิแสดงหัวข้อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ ๓๙๖ 
รูปที่ ๖.๑๓ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ๓๙๗ 
รูปที่ ๖.๑๔ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ๓๙๘ 
รูปที่ ๖.๑๕ แผนภูมิแสดงหัวข้อการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการ 
๓๙๙ 

รูปที่ ๖.๑๖ แผนภูมิแสดงหัวข้อเนื้อหาการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการฯ 

๔๐๐ 

รูปที่ ๖.๑๗ แผนภูมิแสดงหัวข้อสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ๔๐๑ 
รูปที่ ๖.๑๘ แผนภูมิแสดงหัวข้อวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย กระตุ้นให้ผู้อบรมเกิดความคิดต่อยอด ใช้ภาษาที่
เหมาะสม ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็นและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

๔๐๒ 

รูปที่ ๖.๑๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ๔๐๓ 
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 สารบัญตาราง 
 

 
 

 เรื่อง หน้า 
ตารางที่ ๒.๑ รายชื่อสมาชิกเครือข่ายและผู้ประกอบการผ้าทอมือท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ศักยภาพฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกตามศักยภาพของกลุ่มหลังจากการจัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 

๒๒ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตจุดเด่นทางวัฒนธรรม และความเป็นไปได้
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

๑๔๗ 

ตารางที่ ๕.๑ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสูตรน้ ามันลินซีด  ๓๓๙ 
ตารางที่ ๕.๒ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีฝางสูตรน้ ามันลินซีด ๓๔๐ 
ตารางที่ ๕.๓ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีครามสูตรน้ ามันลินซีด ๓๔๐ 
ตารางที่ ๕.๔ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีใบมะม่วงสูตรน้ ามันลินซีด ๓๔๐ 
ตารางที่ ๕.๕ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีมะพูดสูตรน้ ามันลินซีด ๓๔๑ 
ตารางที่ ๕.๖ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสูตรน้ ามันผสม (น้ ามันลินซีดกับน้ ามันถั่วเหลือง) 

ส าหรับเทคนิคการพิมพ์มือ (Hand Block Printing) และเทคนิคการเขียนหรือระบาย         
๓๔๔ 

ตารางที่ ๕.๗ แสดง ระดับความคงทนของสีต่อแสง  ๓๕๓ 
ตารางที่ ๕.๘ แสดง ค าระดับความคงทนของสี (Grade) ต่อการซักล้าง                                         ๓๕๔ 
ตารางที่ ๕.๙ แสดง ค่าระดับความคงทนของสี (Grade) ต่อการขัดถู ๓๕๕ 
ตารางที่ ๖.๑ สรุปยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในกิจกรรมฯ ของผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้าน       ๓๙๑ 
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บทที่ ๑ บทน ำ 
 

๑. เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมสิ่งทอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติและผ้าย้อมคราม ที่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนกระจายอยู่  
ในทุกพ้ืนที่มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ซึ่งผู้ประกอบการในท้องถิ่นเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง จึงควรมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมด้านหัตถกรรมสิ่งทออย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง พบว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นประเทศผู้น าในตลาดโลกได้ เพราะมีความประณีตของงาน
หัตถศิลป์ที่มีคุณค่า มีความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดี นอกจากนั้น วัตถุดิบหาได้ จาก
ธรรมชาติภายในท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในตลาดโลกที่มีความตื่นตัวด้านภาวะโลก
ร้อนและใส่ใจในสุขภาพ เน้นสินค้าที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ (Organic Material) แนวโน้มความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของไทยเติบโตขึ้น โดยผู้ซื้อจากต่างประเทศต้องการสินค้าแปลกใหม่ที่ไม่สามารถหาได้
ทั่วไปในตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอของไทยจึงมีโอกาสจะขยายไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการซื้อสูง 
เช่น ตลาดบนในสหรัฐอเมริกา กลุ่มละตินอเมริกา กลุม่ประเทศในยุโรป กลุ่มประเทศแคริบเบียน กลุ่มตลาดบน
ในทวีปอเมริกา หรือตลาดบนในเอเชียรวมถึงประเทศจีนด้วย  

อย่างไรก็ตามด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอของไทยได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน    
ซึ่งยังมีข้อจ ากัดในด้านศักยภาพการแข่งขัน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(๑) สินค้าผ้าทอมือจากประเทศในอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน และความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านวัตถุดิบ ทักษะและความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม ท าให้หัตถกรรมสิ่งทอของไทยได้รับ
ผลกระทบเรื่องราคา เพราะประเทศในอาเซียน มีราคาที่ต่ า จึงมีการแข่งขันทางด้านราคา สินค้า
ผ้าทอมือไทยจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 

(๒) ช่างทอผ้าส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเรื่องการตลาดเชิงลึก ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ โดยใช้อัตลักษณ์และความโดดเด่นที่มีอยู่แต่เดิมเป็นฐานการต่อยอด 

(๓) ด้วยต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบของสินค้าหัตถกรรมไทย ไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาในตลาด
ขนาดใหญ่ (Mass) ได้ เนื่องจากไม่มีการรวมตัวกัน ต่างคนต่างผลิตตามใจตัวเอง ต้องเน้น       
การรวมกลุ่ม และต้องมุ่งสู่ตลาดสินค้าระดับกลางหรือตลาดเฉพาะ (Niche) ในระดับบน  

(๔) ยังไม่มีความพร้อมที่จะออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการตลาดได้เอง ผู้ประกอบการที่เป็น  
ผู้จัดจ าหน่ายจะท าการออกแบบสินค้าให้ Top Down  

(๕) ผู้ผลิตชุมชุน หรือ OTOP ด้านสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจ านวนมากที่ยังขาดองค์
ความรู้ในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึง 
การสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว  
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ด้วยสภาพปัญหาจากสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน จ ากัด จึงได้เสนอขอความช่วยเหลือจาก
โครงการช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า และได้รับการสนับสนุนตามโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอ (Crafts 
Textile Estate) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน เมื่อปี ๒๕๕๖ จ านวน     
๖ จังหวัด ได้แก่ นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนครและสุรินทร์ โดยกิจกรรมของโครงการ         
ได้มุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อม การสร้างจุดแข็งใหม่ๆ ที่พัฒนาจากความสามารถในการแข่งขันหลัก 
(Core Competency) การพัฒนารูปแบบการผลิต กระบวนการผลิต การใช้สีธรรมชาติเข้ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า โดยใช้ต้นทุนและเวลาในการท างานที่ลดลง รวมไปถึงได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น เป็นผล  
ให้กลุ่มผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น ภายใต้ต้นทุน
การพัฒนาที่ลดลง จนท าให้เกิดยอดขายและการสั่งซื้อที่มากขึ้น กว่า ๑๕% จากทั้งตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ โดยมีการจับคู่ธุรกิจผ่านเครือข่ายของที่ปรึกษาร่วม ได้แก่ สมาคมของขวัญของช าร่วยไทยและ  
ของตกแต่งบ้าน สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และได้ทดลองน าสินค้าเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จากผลตอบรับดังกล่าว ท าให้มีผู้ผลิตจ านวนมาก ที่ยังไม่ได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงกลุ่มผลิตเดิมที่ต้องการขยายโอกาสทางการตลาด และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง ยังคงจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจ าเป็นต้องช่วยเหลือกลุ่มชุมชนสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
โดยด าเนินการต่อยอด และขยายพ้ืนที่การด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอีก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมินครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี ประกอบกับปีการผลิตนี้เป็นช่วงฤดูแล้งชาวนาที่เป็น
ช่างทอผ้ามีเวลาเหลือมากขึ้น ไม่มีน้ าส าหรับท านา โดยเพ่ิมการพัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบให้มีความหลากหลายขึ้น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรในการเข้าถึงตลาด โดยร่วมมือกับภาคเอกชนหรือผู้ส่งออก  เช่น สมาพันธ์
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ที่มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการส่งออกกว่า ๑,๔๐๐ บริษัท และมียอดส่งออกกว่า ๙๐,๐๐๐ 
ล้านบาทต่อปี เพ่ือออกสู่ตลาดในประเทศแถบอาเซียนและเป็นศูนย์กลางหัตถกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน สามารถ
สร้างฐานการตลาดให้กับผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร้างศักยภาพและเตรียมตัวก่อนการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘  

 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มชุมชน ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นทั้งด้านการผลิตและรูปแบบสินค้า               
ที่สอดคล้องกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

๒.๒ เพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ ความสามารถในการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต สีที่ได้จากธรรมชาติ
รวมถึงเทคนิคในการย้อมและการทอ  โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 
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๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชุมชุนที่ขาดแคลนโอกาส ให้สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระยะยาวซึ่งกันและกัน โดยให้แต่ละภาคส่วนได้
ด าเนินการในสิ่งที่ถนัดและมีความเชี่ยวชาญ 

๒.๔ เพ่ือผลักดันให้เครือข่ายหัตถศิลป์อีสาน FTA รุ่นที่ ๑  สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และขยาย
พ้ืนที่ด าเนินงานให้เชื่อมโยงกับทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดห่วงโซ่มูลค่าและการผลิต  
(Supply & Value Chain)  สามารถรับค าสั่งซื้อและจัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ 

 
๓. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

๓.๑ ส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล 
๓.๑.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ ตลอดจน

ประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชนใน  ๗ จังหวัด
เ ป้ า ห ม า ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ไ ว้ แ ล้ ว ว่ า มี ค ว า ม เ ห ม า ะส ม  แ ล ะมี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร พั ฒ น า 
                ๓.๑.๒ จัดท าภาพรวมสถานภาพการผลิต จุดเด่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบความโดดเด่นของ   
แต่ละชุมชนและแนวโน้มความเชื่อมโยงกับกลุ่มน าร่องของเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน FTA รุ่นที่ ๑ 

๓.๒ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช้ตลาดน า หรือออกแบบตามความต้องการ   
ของตลาดต่างประเทศโดยการดึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาเป็นจุดขาย 

๓.๒.๑ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการออกแบบ รวมถึงวางรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายโดยประเมินจากจุดเด่นของวัฒนธรรม ทักษะ 
ความถนัด และ ความสามารถในการผลิตให้กับกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่ม
ชุมชน  

๓.๒.๒ ให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด้านออกแบบดีไซน์ (Design Coaching Workshop)  ให้กับ
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน หรือจ านวน ๘๐ คน 

๓.๒.๓ เชิญนักออกแบบจากต่างประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มีประสบการณ์พัฒนาสินค้าให้กับ       
แบรนด์ในต่างประเทศ  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเข้าสู่ตลาดและการขายได้  ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของ
กลุ่มผู้ผลิตที่น่าสนใจ และร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการค้าและความเป็นไปได้ทาง
การตลาดจ านวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นผลิตภัณฑ์ 

๓.๓ จัดท าหลักสูตร และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่สนใจจ านวน     
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน (ด้านเทคนิค) ให้กับสมาชิกของ
โครงการและผู้ที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

๓.๓.๑ จัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และจากการเปิดเขตการค้าเสรี ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชน 
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๓.๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี รวมถึงจัด
กิจกรรมคู่ขนานในการให้ค าปรึกษาแนะน า (Craft Tex Clinic) ทางด้านรูปแบบสินค้า (Design) แนวทางการ
ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด (Merchandising)  การวางแผนการตลาด 
(Marketing Plan) และการเตรียมสื่อการขาย จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งที่เป็น
สมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ 

๓.๓.๓ ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบ  
คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน การมัดหมี่ การย้อม การทอ การตัดเย็บและการแปรรูป 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ  

๓.๔ ศึกษา/วิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลายการ
พิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพิมพ์ผ้าเพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอ 

๓.๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืชให้มีโทนสี
และเฉดสีเพ่ิมที่หลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่า
ความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้
สีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๓.๔.๒ พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากถั่วเหลืองและน้ ามัน
ลินสีดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค 
 ๓.๔.๓ การจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ  การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วย
เทคนิค Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผง
ย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด ที่สามารถพิมพ์ เขียนหรือระบายได้อย่างสม่ าเสมอ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม 

๓.๔.๔ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนาในข้อ ๓.๔ การพัฒนา
กระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้
น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอให้แก่กลุ่มสมาชิกจน
สามารถใช้งานได้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง โดยมีสมาชิกโครงการเข้ารับการอบรม รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน 

๓.๕ จัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุป และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน ๑ ครั้ง โดยมี
ผู้ ป ระกอบการหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  และผู้ ที่ สน ใจ  เข้ า ร่ วมจ านวนไม่น้ อยกว่ า  ๑๐๐ คน 
          ๓.๖ จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการฯ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ชุด เสนอกรมการค้าต่างประเทศ 
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๔. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมหลักที่ ๑ ส ำรวจข้อมูล และจัดท ำฐำนข้อมูล 

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการ ตลอดจนประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน
ใน ๗ จังหวัดเป้าหมายได้แก่ อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ หนองบัวล าภู นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และขอนแก่น    
ที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วว่ามีความเหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนา 

- ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการออกแบบ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการ 
และประเมินศักยภาพความพร้อมในการพัฒนา โดยกระบวนการสัมภาษณ์ พูดคุยและเก็บ
ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน ามาสรุปและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ จัดท าภาพรวมสถานภาพการผลิต จุดเด่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ 
ความโดดเด่นของแต่ละชุมชนและแนวโน้มความเชื่อมโยงกับกลุ่มน าร่องของเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์ อีสาน 
FTA รุ่นที่ ๑ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากทีมงานลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล น ามาคัดกรอง รวบรวมและประเมินผล 
(๒)  จัดท าโครงสร้างการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล แนวทางการวิเคราะห์และพัฒนาในแต่ละมิติ 
(๓)  จัดท าฐานข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ความโดดเด่นของแต่ละชุมชน 
(๔)  การท าประเมินศักยภาพความพร้อมของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละมิติ ตามหลักเกณฑ์ความพร้อม

ของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละด้าน ได้แก่ 

- ศักยภาพของกลุ่ม ความเข้มแข็งของแกนน า และมีทายาทสืบทอดความสามารถของการ
ผลิตที่มีอยู่เดิม (Facilities & Capability) 

- ความช านาญ ทักษะและความสามารถท่ีถนัดของกลุ่ม (Skill) 

- วัตถุดิบในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีจุดเด่นและน่าสนใจ (Raw Material) 

- ศักยภาพของพ้ืนที่เชิงเปรียบเทียบด้าน Logistic ทั้ง Supply Side และ Shipping Side  
(Logistic) 
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กิจกรรมหลักที่ ๒ ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช้ตลำดน ำ หรือออกแบบ
ตำมควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศโดยกำรดึงอัตลักษณ์ของพื้นที่มำเป็นจุดขำย 

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการออกแบบ รวมถึงวางรูปแบบแนว
ทางการพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยประเมินจากจุดเด่นของวัฒนธรรม 
ทักษะ ความถนัด และ ความสามารถในการผลิตให้กับกลุ่มผู ้ผลิตที ่ได้รับการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า       
๔๐ กลุ่มชุมชน  

(๑) ส ารวจรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม จัดทีมนักออกแบบและ
นักการตลาดลงพ้ืนที่เพ่ือหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และจุดเด่นทางวัฒนธรรม และความ
เป็นไปได้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(๒) จัดท าแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการ
บริหารจัดการหรือตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละกลุ่ม 

กิจกรรมย่อยที ่ ๒.๒ ให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด้านออกแบบดีไซน์ (Design Coaching 
Workshop)  ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆละ ๒ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
๔๐ กลุ่มชุมชน หรือจ านวน ๘๐ คน   

(๑) จัดท าร่างหลักสูตร แนวทางการให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ ที่เหมาะกับ
ศักยภาพ ความต้องการของผู้ผลิตในระดับชุมชน 

(๒) เชิญกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้รูปแบบการ
ท างาน วิธีคิดในการออกแบบในระดับสากล 

(๓) เรียนเชิญวิทยากร นักออกแบบที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบในระดับนานาชาติ หรือ    
ที่เคยท างานร่วมกับแบรนด์ระดับสากล ชาวไทย หรือ ต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบและจ าหน่ายในตลาดสากลได้  พร้อมยืนยันก าหนดการ และสถานที่ชัดเจน 

(๔) ด าเนินการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมการลงทะเบียน  เตรียมประสานงานค่าใช้จ่าย 
(๕) ด าเนินการจัดกิจกรรม ตาม วันเวลา สถานที่ก าหนดของคณะกรรมการและคณะท างาน 
กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชิญนักออกแบบจากต่างประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มีประสบการณ์พัฒนา

สินค้าให้กับแบรนด์ในต่างประเทศ  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเข้าสู่ตลาดและการขายได้  ร่วมศึกษาความ
เป็นไปได้ของกลุ่มผู้ผลิตที่น่าสนใจ และร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการค้าและความเป็นไป
ได้ทางการตลาดจ านวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นผลิตภัณฑ์ โดยมีนักออกแบบ /นักการตลาด /ผู้เชี่ยวชาญ ลงพ้ืนที่
เพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  
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(๑) นักออกแบบและนักการตลาดสร้าง Theme หรือทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้า
ของแต่ละกลุ่มท่ีแยกประเภทไว้ 

(๒) ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ให้ค าอธิบาย ให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบ
แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๔๐  กลุ่ม 

(๓) ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ ท าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 
บรรจุภัณฑ์ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นงาน 

(๔) กลุ่มผู้ผลิตท าการขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มผู้ผลิตจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายวัสดุ    
ในการขึ้นต้นแบบ 

(๕) ถ่ายรูปและจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์  
(๖) ออกแบบและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับในรูปแบบที่เป็นสากล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อย่างละ ๕๐๐ ชุดเพ่ือเตรียมการออกสู่เชิงพาณิชย์  
 

กิจกรรมหลักที่  ๓ จัดท ำหลักสูตร และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้กับสมำชิกของโครงกำรและ   
ผู้ที่สนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน และอบรมเพิ่มทักษะเฉพำะทำงในกำรผลิตเฉพำะด้ำน (ด้ำนเทคนิค) 
ให้กับสมำชิกของโครงกำรและผู้ที่สนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน  

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ จัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และจากการเปิดเขตการค้าเสรี           
ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชน 

(๑) เชิญผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความเข้าใจธุรกิจหัตถกรรมสิ่งทอ เข้าร่วม
ให้ความเห็นทิศทางของหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า ๖ คน 

(๒) รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ การผลิต เทคโนโลยี ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
ความเป็นไปได้แนวทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสม         
เป็นที่ต้องการของตลาด  

(๓) คณะท างานจัดท ารูปแบบ และร่างหลักสูตรที่เหมาะสม เพ่ือน าไปปรับใช้กับกลุ่มผู้ผลิตเป้าหมาย 
กิจกรรมย่อยท่ี  ๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัว

รองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี 
รวมถึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการให้ค าปรึกษาแนะน า (Craft Tex Clinic) ทางด้านรูปแบบสินค้า (Design)   
แนวทางการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด (Merchandising)  การวางแผน
การตลาด (Marketing plan) และการเตรียมสื่อการขาย จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ 
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(๑) ส ารวจรายชื่อผู้ประกอบการในเครือข่ายและนอกเครือข่ายที่มีความประสงค์จะเข้ารับการ
อบรมแนวทางการเป็นผู้ผลิตสิ่งทอ  

(๒) จัดท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมก าหนดการ 
(๓) คัดเลือกรายชื่อผู้ประกอบการ เพ่ือเชิญกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเข้าร่วมอบรม 
(๔) ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ และโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมอบรม ส าหรับผู้ประกอบการ     

ที่สนใจ 
(๕) จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน เอกสารการอบรม ของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 
(๖) จัดเตรียมด้านสถานที่ในการฝึกอบรม รูปแบบการจัดสถานที่ อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมรวมถึงที่พักของผู้เข้าฝึกอบรมด้วย 
(๗) เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการผลิต ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ

พร้อมยืนยันก าหนดการ และสถานที่ให้ชัดเจน 
(๘) ด าเนินการรับลงทะเบียน เตรียมประสานงานด้านค่าใช้จ่าย  
(๙) จัดด าเนินการอบรม ตาม วันเวลา สถานที่ที่ก าหนดร่วมกันของคณะกรรมการและคณะท างาน 
(๑๐) เก็บข้อมูลการประชุม ทั้งการจดบันทึกภาพ และเสียง 
(๑๑) สรุปจัดท ารายงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี ๓.๓ ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพ่ือให้สามารถพัฒนา

รูปแบบ  คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น การมัดหมี่ การย้อม การทอ การตัดเย็บและ
การแปรรูป จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ 

(๑) ส ารวจรายชื่อผู้ประกอบการในเครือข่ายและนอกเครือข่ายที่มีความประสงค์จะเข้ารับการ
อบรมการผลิตเฉพาะด้านได้แก่ การมัดหมี่ การย้อม การทอ การตัดเย็บและแปรรูป 

(๒) จัดท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมก าหนดการ 
(๓) คัดเลือกรายชื่อผู้ประกอบการ เพ่ือเชิญกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเข้าร่วมอบรม 
(๔) ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ และโทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมอบรม ส าหรับผู้ประกอบการ     

ที่สนใจ 
(๕) จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน เอกสารการอบรม ของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 
(๖) จัดเตรียมด้านสถานที่ในการฝึกอบรม รูปแบบการจัดสถานที่ อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมรวมถึงที่พักของผู้เข้าฝึกอบรมด้วย 
(๗) เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการผลิต ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ

พร้อมยืนยันก าหนดการ และสถานที่ให้ชัดเจน 
(๘) ด าเนินการรับลงทะเบียน เตรียมประสานงานด้านค่าใช้จ่าย  
(๙) จัดด าเนินการอบรม ตาม วันเวลา สถานที่ที่ก าหนดร่วมกันของคณะกรรมการและคณะท างาน 
(๑๐) เก็บข้อมูลการประชุม ทั้งการจดบันทึกภาพ และเสียง 
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(๑๑) สรุปจัดท ารายงาน 
 

กิจกรรมหลักที่ ๔ ศึกษำ/วิจัย กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสีผงจำกธรรมชำติให้มีโทนสีและเฉดสี 
ที่หลำกหลำย กำรพิมพ์ผ้ำด้วยสีย้อมธรรมชำติโดยใช้น้ ำมันจำกพืชเป็นสำรยึด  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ใน
กำรพิมพ์ผ้ำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค และกำรพัฒนำกระบวนกำรพิมพ์และเขียนผ้ำที่มีควำม
สม่ ำเสมอ 

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จาก
พืชให้มีโทนสีและเฉดสีเพิ่มท่ีหลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) 
ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ผลิตมีทางเลือกใน
การใช้สีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๔.๑.๑ กระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน แต่สามารถสร้างโทนสีและ
เฉดสีที่หลากหลายขึ้น ด้วยการเติมสารช่วยติดสี (Mordant) ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
สารประกอบของเหล็ก สารประกอบของสังกะสี และสารประกอบของอะลูมิเนียม ลงไปในสีย้อมที่สกัดจากพืช
ต่างๆ ได้แก่ สีน้ าเงินจากครามและฮ่อม สีแดงจากครั่งและฝาง และสีเหลืองจากดอกค าฝอย มะพูดและ         
ใบมะม่วง แล้วจึงแปรรูปสารสีธรรมชาติที่สกัดได้ให้อยู่ในรูปผงสีโดยใช้สารส้มและโซดาซักผ้า โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ท าการรวบรวมผลงานวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการสรุปเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(๒) รวบรวมวัตถุดิบเพ่ือท าการสกัดสารสีธรรมชาติที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับ
พืชแต่ละชนิด 

(๓) ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารให้สี (Characterization) 
(๔) เติมสารช่วยติดสีลงในสารละลายสีย้อมด้วยความเข้มข้นต่างๆ โดยท าการแปรเปลี่ยน

ส่วนผสมสารช่วยติดสี เพื่อปรับโทนสีของสารละลายสีย้อม 
(๕) แปรรูปสารสกัดสีย้อมธรรมชาติที่มีสารช่วยติดสีให้อยู่ในรูปผง โดยใช้สารส้มและโซดาซักผ้า

เป็นสารรองรับและช่วยตกตะกอนตามล าดับ 
(๖) สรุปผล และจัดท ารายงาน 
๔.๑.๒ กระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน แต่สามารถสร้างโทนสีและ

เฉดสีที่หลากหลายขึ้น ด้วยการปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับในการตกตะกอนผงสี โดยใช้สารที่ไม่
เป็นมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สารประกอบของเซอโคเนียม สารประกอบของสังกะสี ลงไปในสี
ย้อมที่สกัดจากพืชต่างๆ ได้แก่ สีน้ าเงินจากครามและฮ่อม สีแดงจากครั่งและฝาง และสีเหลืองจากดอกค าฝอย 
มะพูดและใบมะม่วง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑)  ท าการรวบรวมผลงานวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการสรุปเพ่ือเป็นข้อมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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(๒)  จัดเตรียมวัตถุดิบและคัดเลือกสารช่วยติดสีและสารช่วยตกตะกอน  
(๓)  ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารให้สี (Characterization) ณ ค่าความเป็นกรด-ด่างต่างๆ 
(๔) ตกตะกอนสารละลายสีย้อมด้วยสารรองรับชนิดต่างๆ โดยท าการแปรเปลี่ยนส่วนผสมสาร

รองรับและสารช่วยตกตะกอนชนิดต่างๆ เพ่ือปรับโทนสีของสารละลายสีย้อม 
(๕)  แปรรูปสารสกัดสีย้อมธรรมชาติที่มีสารช่วยติดสีให้อยู่ในรูปผง โดยใช้สารประกอบของ     

เซอโคเนียม ได้แก่ เซอโคเนี่ยม ออกซิคลอไรด์ ออกตะไฮเดรต (ZrOCl2∙ 8H20) และ
สารประกอบของสังกะสี ได้แก่ ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) 

(๖)  สรุปผล และจัดท ารายงาน 
กิจกรรมย่อยท่ี ๔.๒ พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากถ่ัวเหลือง

และน้ ามันลินสีดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค 
๔.๒.๑ การผลิตสารข้นและสีส าหรับพิมพ์จากผงสีย้อมธรรมชาติส าหรับพิมพ์ด้วยเทคนิค Silk 

Screen Printing โดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด (Binder) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

(๑) น าผงสีย้อมธรรมชาติที่ผลิตได้จากกิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ มาผลิตเป็นสารข้น โดยใช้น้ ามันจาก 
ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด 

(๒) บดสารข้นให้มีความละเอียดจนอนุภาคผงสีสามารถผ่านแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์สกรีนได้สะดวก 
(ประมาณ ๕-๒๐ ไมครอน) 

(๓) น าสารข้นมาเตรียมเป็นหมึกพิมพ์โดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด ท าการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับผงสีแต่ละชนิด 

(๔) ทดสอบความเข้มของหมึกพิมพ์เพ่ือปรับให้ได้ความเข้มที่ต้องการ  
(๕) สรุปผล และจัดท ารายงาน 

              ๔.๒.๒ การผลิตสารข้นและสีส าหรับพิมพ์จากผงสีย้อมธรรมชาติส าหรับพิมพ์ด้วยเทคนิค Hand 
Block Printing โดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด (Binder) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

(๑) น าผงสีย้อมธรรมชาติที่ผลิตได้จากกิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ มาผลิตเป็นสารข้น โดยใช้น้ ามัน
จากถ่ัวเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด 

(๒) บดสารข้นให้อนุภาคผงสีมีความละเอียดประมาณ ๑๐-๒๐ ไมครอน 
(๓) น าสารข้นมาเตรียมเป็นหมึกพิมพ์โดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด   
     ท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับผงสีแต่ละชนิด 
(๔) ทดสอบความเข้มของหมึกพิมพ์เพ่ือปรับให้ได้ความเข้มที่ต้องการ  
(๕) สรุปผล และจัดท ารายงาน 
๔.๒.๓ การผลิตสารข้นและสีส าหรับเขียนผ้าจากผงสีย้อมธรรมชาติส าหรับเขียนหรือระบายบนผ้า

โดยใช้น้ ามัน ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด (Binder) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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(๑) น าผงสีย้อมธรรมชาติที่ผลิตได้จากกิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ มาผลิตเป็นสารข้น โดยใช้น้ ามัน     
     ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด  
(๒) บดสารข้นให้อนุภาคผงสีมีความละเอียดประมาณ ๑๐-๒๕ ไมครอน 
(๓) น าสารข้นมาเตรียมเป็นสีส าหรับเขียนหรือระบายผ้าโดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด

เป็นสารยึด ท าการพัฒนาสูตรสีให้เหมาะสมกับผงสีแต่ละชนิด 
(๔) ทดสอบความเข้มของสีเพื่อปรับให้ได้ความเข้มที่ต้องการ  
(๕) สรุปผล และจัดท ารายงาน 

 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ การจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ  การพัฒนากระบวนการ
พิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้า
โดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด ที่สามารถพิมพ์ เขียนหรือระบายได้อย่าง
สม่ าเสมอ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่น 

๔.๓.๑ การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing จากหมึกพิมพ์สี
ย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

(๑)  รวบรวมผ้าผืนประเภทต่างๆ เพ่ือทดลองท าการพิมพ์ ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าผสม
ระหว่างผ้าไหมและผ้าฝ้ายมาท าการทดลองพิมพ์ลายด้วยเทคนิคดังกล่าว  

(๒) ท าการปรับสูตรสารสีจนได้งานพิมพ์บนผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีคุณภาพสูง เช่น มีความเข้มของสี 
ความคมชัด ไม่เปื้อนซึม ติดสีได้ดีและทนต่อการขัดถูและซักล้าง 

(๓) ท าการทดลองเพ่ือหาสภาวการณ์ผนึกสี และสภาวะการซักที่เหมาะสม 
(๔) ทดสอบความคงทนในการซัก (Wash Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-C01:1989 (E) และ

ความคงทนต่อแสง (Light Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-B02:1994 (E) 
(๕) สรุปผลและจัดท ารายงาน 
๔.๓.๒ การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Hand Block Printing จากหมึกพิมพ์สี

ย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) รวบรวมผ้าผืนประเภทต่างๆ เพ่ือทดลองท าการพิมพ์ ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าผสม

ระหว่างผ้าไหมและผ้าฝ้ายมาท าการทดลองพิมพ์ลายด้วยเทคนิคดังกล่าว  
(๒) ท าการปรับสูตรสารสีจนได้งานพิมพ์บนผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีคุณภาพสูง เช่น มีความเข้มของสี 

ความคมชัด ไม่เปื้อนซึม ติดสีได้ดีและทนต่อการขัดถูและซักล้าง 
(๓) ท าการทดลองเพ่ือหาสภาวการณ์ผนึกสี และสภาวะการซักที่เหมาะสม 
(๔) ทดสอบความคงทนในการซัก (Wash Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-C01:1989 (E) และ

ความคงทนต่อแสง (Light Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-B02:1994 (E) 
(๕) สรุปผลและจัดท ารายงาน 
๔.๓.๓ การพัฒนากระบวนการสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สี

จากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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(๑) รวบรวมผ้าผืนประเภทต่างๆ เพ่ือทดลองท าการเขียนหรือระบายบนผ้า ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
และผ้าผสมระหว่างผ้าไหมและผ้าฝ้ายมาท าการทดลองเขียนหรือระบายบนผ้าด้วยเทคนิค
ดังกล่าว  

(๒) ท าการปรับสูตรสารสีจนได้สีส าหรับเขียนหรือระบายบนผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพดี เช่น   
มีความเข้มของสี ความคมชัด ไม่เปื้อนซึม ติดสีได้ดีและทนต่อการขัดถูและซักล้าง 

(๓) ท าการทดลองเพ่ือหาสภาวการณ์ผนึกสี และสภาวะการซักที่เหมาะสม 
(๔) ทดสอบความคงทนในการซัก (Wash Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-C01:1989 (E) และ

ความคงทนต่อแสง (Light Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-B02:1994 (E) 
(๕) สรุปผลและจัดท ารายงาน 
๔.๓.๔ จัดท าคู่มือพร้อมซีดี (CD) หรือดีวีดี (DVD) การผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ การผลิตหมึก

พิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด เทคนิคการพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติ        
ที่สามารถพิมพ์ได้สม่ าเสมอ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม  

กิจกรรมย่อยที่  ๔.๔ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนาในกิจกรรมหลัก
ที่ ๔  การพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อม
ธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอ
ให้แก่กลุ่มสมาชิกจนสามารถใช้งานได้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง โดยมีสมาชิกโครงการเข้ารับการอบรม     
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๔.๑ การผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืชให้มีโทนสีและเฉดสี            
ที่หลากหลาย ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็น
มลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  

๔.๔.๒ การถ่ายทอดกระบวนการและวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เทคนิคการพิมพ์ผ้า
แบบ Screen Printing, Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติ
สูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด 

(๑) ท าการส ารวจกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว 
(๒) ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ หรือสมาคมที่ต้องการเข้ารับการอบรม 
(๓) ท าการประเมินผู้เข้ารับการอบรม พร้อมจัดท าร่างหลักสูตรและเอกสารเพ่ือท าการอบรมเพ่ือ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตสิ่งทอในภาคอีสานจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คนครอบคลุม
ผู้ผลิตสิ่งทอที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระยะที่ ๑ จ านวน ๖ จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์  และพ้ืนที่ ๗ จังหวัดที่ด าเนินโครงการในระยะที่ ๒ 
นี้ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ หนองบัวล าภู นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม
พ้ืนที่ที่จะท าการอบรมท้ังสิ้น ๑๓ จังหวัด 

(๔) จัดเจ้าหน้าที่/นักวิจัยที่มีความช านาญลงพ้ืนที่ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ หนองบัวล าภู นครราชสีมา 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

กาฬสินธุ์ และขอนแก่น เพ่ือท าการอบรมในลักษณะการบรรยายเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา     
๑๕ ครั้งๆ ละ ๑ เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ ๑ การสกัดและท าสีย้อมธรรมชาติให้เป็นผง   
เรื่องที่ ๒ เทคนิคการย้อมและการพิมพ์ด้วยสีย้อมธรรมชาติ และเรื่องที่ ๓ การพิมพ์ด้วย
เทคนิค Silk Screen Printing, Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้า โดยมี
จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน  

(๕) ประเมินผลลัพธ์หลังการอบรม  พร้อมทั้งท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 
(๖) สรุปผลและจัดท ารายงาน 
 

กิจกรรมหลักที่  ๕ จัดประชุมสัมมนำเพื่อสรุป และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ จ ำนวน 
๑ ครั้งๆละ ๑ วัน  โดยมีผู้ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ เข้ำร่วมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
๑๐๐ คน 

 
กิจกรรมหลักที่  ๖ จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ของโครงกำรฯ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ชุด  เสนอกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๔ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร (Gantt Chart) ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒ เดือน 

เดือนที ่

๑ 

เดือนที ่

๒ 

เดือนที ่

๓ 

เดือนที ่

๔ 

เดือนที ่

๕ 

เดือนที ่

๖ 

เดือนที ่

๗ 

เดือนที ่

๘ 

เดือนที ่

๙ 

เดือนที่

๑๐ 

เดือนที่

๑๑ 

เดือนที่

๑๒ 

กิจกรรมหลักที่ ๑ ส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล             

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหา ความ

ต้องการ ตลอดจนประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ 

กลุ่มชุมชนใน ๗ จังหวัดเป้าหมาย 

 
        

   

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ จัดท าภาพรวมสถานภาพการผลิต จุดเด่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบความ

โดดเด่นของแต่ละชุมชนและแนวโน้มความเชื่อมโยงกับกลุ่มน าร่องของเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์

อีสาน FTA รุ่นที่ ๑ 

 
        

   

กิจกรรมหลักที่ ๒ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช้ตลาดน า หรือออกแบบ

ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยการดึงอัตลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นจุดขาย 

 
        

   

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการออกแบบ รวมถึงวางรูปแบบแนว

ทางการพัฒนาสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยประเมินจากจดุเด่น

ของวัฒนธรรม ทักษะ ความถนัด และ ความสามารถในการผลิตให้กับกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการ

คัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน  

 

        

   



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๕ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒ เดือน 

เดือนที ่

๑ 

เดือนที ่

๒ 

เดือนที ่

๓ 

เดือนที ่

๔ 

เดือนที ่

๕ 

เดือนที ่

๖ 

เดือนที ่

๗ 

เดือนที ่

๘ 

เดือนที ่

๙ 

เดือนที่

๑๐ 

เดือนที่

๑๑ 

เดือนที่

๑๒ 

กิจกรรมย่อยที่  ๒.๒ ให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด้านออกแบบดีไซน์ (Design Coaching 

Workshop)  ให้กบัสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชน หรือจ านวน  

๘๐ คน 

 

         

  

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชิญนักออกแบบจากต่างประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มีประสบการณ์พัฒนา

สินค้าให้กับแบรนด์ในต่างประเทศ  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเข้าสู่ตลาดและการขายได้   

ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้ผลิตที่น่าสนใจ และร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ

เพื่อการค้าและความเป็นไปได้ทางการตลาดจ านวนไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นผลิตภัณฑ์ 

 

         

  

กิจกรรมหลักที่ ๓ จัดท าหลักสูตร และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่

สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน  

(ด้านเทคนิค) ให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 

         

  

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ จัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพื่อการปรับตัวรองรับ

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และจากการเปิดเขตการค้า

เสรี ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชน 

 

         

  



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๖ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒ เดือน 

เดือนที ่

๑ 

เดือนที ่

๒ 

เดือนที ่

๓ 

เดือนที ่

๔ 

เดือนที ่

๕ 

เดือนที ่

๖ 

เดือนที ่

๗ 

เดือนที ่

๘ 

เดือนที ่

๙ 

เดือนที่

๑๐ 

เดือนที่

๑๑ 

เดือนที่

๑๒ 

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพื่อการปรับตัว

รองรับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขต

การค้าเสรี รวมถึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการให้ค าปรึกษาแนะน า (Craft Tex Clinic) ทางด้าน

รูปแบบสินค้า (Design) แนวทางการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด 

(Merchandising) การวางแผนการตลาด (Marketing plan) และการเตรียมสื่อการขาย จ านวนไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ 
 

 

         

  

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถพัฒนา

รูปแบบ  คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น การมัดหมี่ การย้อม การทอ การ

ตัดเย็บและการแปรรูป จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่

เป็นสมาชิกของโครงการฯ 
 

 

         

  

กิจกรรมหลักที่ ๔ ศึกษา/วิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่

หลากหลาย  การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด  ซึ่งเป็นนวัตกรรม

ใหม่ในการพิมพ์ผ้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มี

ความสม่ าเสมอ 

 

         

  



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๗ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒ เดือน 

เดือนที ่

๑ 

เดือนที ่

๒ 

เดือนที ่

๓ 

เดือนที ่

๔ 

เดือนที ่

๕ 

เดือนที ่

๖ 

เดือนที ่

๗ 

เดือนที ่

๘ 

เดือนที ่

๙ 

เดือนที่

๑๐ 

เดือนที่

๑๑ 

เดือนที่

๑๒ 

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืช

ให้มีโทนสีและเฉดสีเพิ่มที่หลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี 

(Mordant) ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้สีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

         

  

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากถั่วเหลือง

และน้ ามันลินสีดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค 

 
         

  

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ การจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ  การพัฒนากระบวนการพิมพ์

ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือ

ระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดที่สามารถพิมพ์ 

เขียนหรือระบายได้อย่างสม่ าเสมอ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่น 

 

         

  

กิจกรรมย่อยที่  ๔.๔ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนาในกิจกรรมที่  ๔ 

การพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย  การพิมพ์ผ้าด้วยสี

ย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มี
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๘ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒ เดือน 

เดือนที ่

๑ 

เดือนที ่

๒ 

เดือนที ่

๓ 

เดือนที ่

๔ 

เดือนที ่

๕ 

เดือนที ่

๖ 

เดือนที ่

๗ 

เดือนที ่

๘ 

เดือนที ่

๙ 

เดือนที่

๑๐ 

เดือนที่

๑๑ 

เดือนที่

๑๒ 

ความสม่ าเสมอให้แก่กลุ่มสมาชิกจนสามารถใช้งานได้ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง โดยมีสมาชิก

โครงการเข้ารับการอบรมรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คนจาก ๑๓ จังหวัด 

กิจกรรมหลักที่ ๕ จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุป และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ ฯ จ านวน ๑ 

คร้ัง โดยมีผู้ประกอบการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 
         

  

กิจกรรมหลักที่ ๖ จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการฯ พร้อม ซีดี (CD ) หรือ ดีวีดี (DVD) 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด เสนอกรมการค้าต่างประเทศ 

 
         

  

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

      

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๙ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน        

 

๖. ผลสัมฤทธิ์/ผลที่คำดหวัง 
๖.๑ กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ ได้รับการยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน

ภายใต้การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) 
๖.๒ กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ มีช่องทางการขายในรูปแบบที่หลากหลาย และยั่งยืนมากข้ึน ท าให้อาชีพการ

ทอผ้าในเชิงอนุรักษ์หรือผ้าทอมือได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ต่อไป 
 

๗. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
แผน 

(ผล) 

๑. มีผลการศึกษาศักยภาพ ความพร้อม ความต้องการ ปัญหา และแนวทางในการ

พัฒนาของเครือข่ายหัตถกรรมสิ่งทอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- - 

๒. ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด   ชิ้น ๘๐ 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเพ่ือ เตรียม

ความพร้อมและมีแนวทางการรับมือปรับตัวรองรับการแข่งขันของตลาด  

คน ๑๐๐ 

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านทักษะการผลิตเฉพาะด้าน และการ 

พัฒนาแปรรูปสินค้าที่หลากหลาย  

คน ๑๐๐ 

๕. คู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี การพัฒนา 

กระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block  

Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้า โดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่ว

เหลืองและน้ ามันลินสีด ที่สามารถพิมพ์ เขียนหรือระบายได้อย่างสม่ าเสมอ พร้อมซีดี 

(CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  

ชุด ๒๐๐ 

๖. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจาก

ธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้

น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความ

สม่ าเสมอลงไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มชาวบ้านจนสามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง 

โดยมีสมาชิกโครงการเข้ารับการอบรม จาก ๑๓ จังหวัด 

คน ๒๐๐ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๒๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๘. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ เลขท่ี ๖ ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๓๔ ๒๕๕๗๙๗ ๐๓๔ ๒๕๑๕๒๔ 

โทรสาร ๐๓๔ ๒๕๑๕๔๔ 

 

๙. คณะท ำงำน   

 ๙.๑ รศ.ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร         หัวหน้าโครงการ 

 ๙.๒ นางสาวศริณยา ปานมณี                     นักเคม ี

๙.๓ นายโกเมศ แสงอุทัย               นักวิจัย  

๙.๔ นางสาวกีรติกานต์ จิตตกาญจน์ นักวิจัย 

๙.๕ นางสาวฐิติมา เกียรติระบือไกล นักวิจัย 

๙.๖ ผศ.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน            นักออกแบบ 

๙.๗ นายสาธิต อ านรรฆ                              นักออกแบบ 

๙.๘ นายนิทัศน์ วิมลไสย ผู้ประสานงาน 

๙.๙ นายนที สุวรรณสุขุม                               ผู้ประสานงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๒๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

บทที่ ๒ ส ำรวจข้อมูล และจัดท ำฐำนข้อมูล 

ในบทนี้ จะกล่าวถึงการด าเนินงานตาม  กิจกรรมหลักที่  ๑  ส ารวจข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูล  
ใน ๗ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และ
อุดรธานี  ที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วว่ามีความเหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนา เพ่ือเตรียมการเร่งพัฒนา
ศักยภาพสิ่งทอของไทยเพ่ือให้แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน โดยท าการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการ และประเมินศักยภาพความพร้อมในการพัฒนา โดยกระบวนการสัมภาษณ์ 
พูดคุยและเก็บข้อมูล โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๒ กิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ ตลอดจน
ประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชนใน ๗ จังหวัด
เป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วว่ามีความเหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนา 

 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ ประเมินศักยภาพความพร้อม โดยกระบวนการสัมภาษณ์ พูดคุยกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และต้องการคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่มชุมชนใน ๗ จังหวัดเป้าหมายได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี  โดยสมาชิกเครือข่าย
และผู้ประกอบการผ้าทอมือมีความสนใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จึงได้ท าการ
พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม ตามศักยภาพ เช่น วัตถุดิบ การออกแบบ การขาย 
ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน  หลังจากได้ท าการประเมินตามข้อมูลเบื้องต้น       
ได้กลุ่มท่ีสนใจเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น ๕๑ กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย 

- จังหวัดกาฬสินธุ์  ๕  กลุ่มชุมชน 

- จังหวัดขอนแก่น  ๙  กลุ่มชุมชน 

- จังหวัดชัยภูมิ  ๙  กลุ่มชุมชน 

- จังหวัดนครราชสีมา ๙  กลุ่มชุมชน 

- จังหวัดหนองคาย  ๕  กลุ่มชุมชน 

- จังหวัดหนองบัวล าภู ๕  กลุ่มชุมชน 

- จังหวัดอุดรธานี   ๙  กลุ่มชุมชน 
สรุปรายชื่อกลุ่มท่ีผ่านการคัดเลือกตามศักยภาพ จ านวน ๕๑ กลุ่มชุมชน แสดงดังตารางที่ ๒.๑** 
** หมายเหตุ  ผลการลงพื้นที่ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ในการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ 
ตลอดจนประเมินศักยภาพความพร้อม ความต้องการในการพัฒนา แสดงในเอกสารประกอบ ฐานข้อมูลกลุ่ม
ชุมชนใน ๗ จังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๒๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ตารางที่ ๒.๑ รายชื่อสมาชิกเครือข่ายและผู้ประกอบการผ้าทอมือที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกตามศักยภาพของกลุ่ม หลังจาก
การจัดท าข้อมูลเบื้องต้น  
 
 

ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ/ต ำแหน่ง ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์
 

๑ กาฬสินธุ ์ กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา คุณบุญล้อม วงค์ชัยนันท์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๒๘ บ้านเสมา ม.๗ ต.หนองแขน 
 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐   

๐๘๗-๔๙๒๕๓๓๔ เ สื้ อ ผ้ า ฝ้ า ย ย้ อมสี
ธรรมชาติ 

มีทักษะการตัดเย็บดี  การใช้
เปลือกไม้ย้อมสี 

๒ กาฬสินธุ ์ กลุ่มหนองช้างแพรวาย้อม
คราม -คร่ัง 

คุณประกอบ ปัญจิต 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๗ บา้นหนองช้าง ม.๓  
ต.หนองช้าง อ.สามชัย 
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ 

๐๘๕-๗๓๙๘๗๓๙ ผ้าไหมแพรวา มีเทคนิคการทอแบบแพรวา 

๓ กาฬสินธุ ์ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว  คุณสี  คนหาญ 
(ประธานกลุ่ม) 

๖๑๐ ม.๑๓ ต.บัวขาว  
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
๔๖๑๑๐ 

๐๘๑-๒๗๘๙๐๙๑   
๐๘๑-๘๗๘๖๖๙๑ 

ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า 

๔ กาฬสินธุ ์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
ทอผ้าไหมแพรวา 

คุณสุวรรณ  ยุระตา 
(ประธานกลุ่ม) 

๗๒ ม.๓ ต.โพน อ.ค าม่วง  
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ 

๐๖๑-๑๑๒๓๗๙๑ ผ้าไหมแพรวา มีการเลี้ยงไหมเป็นของตนเอง 

๕ กาฬสินธุ ์ กลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวา คุณหนูวรรณ  ทะนาจันทร์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๗๓ ต.โพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ 
๔๖๑๘๐ 

๐๘๓-๓๓๘๓๙๕๖ ผ้าไหมแพรววา มีเทคนิคการทอแบบแพรวาที่มี
ความละเอียดประณีต 

๖ ขอนแก่น กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง คุณอรพิน  ทองหนองกอย 
(ประธานกลุ่ม) 

๓๕๒/๒๘ บ้านดอนหัน ม.๓  
ถ.ภูเวียง - กุดฉิม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ 

๐๘๑-๕๔๔๓๘๐๒ ผ้าพันคอ ผ้ามัดหมี่ 
ไหมสาวเย็น 

ไหมสาวเย็น 
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ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์

๗ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้าน 
หัวฝาย 

คุณสุภาณี  ภูแล่นกี ่
(ประธานกลุ่ม) 

๔๖ ม.๒ ต.ปอแดง อ.ชนบท  
จ.ขอนแก่น  ๔๐๑๘๐ 

๐๘๑-๙๘๗๒๔๘๐ ผ้าไหมมัดหมี่   
ผ้าไหมแต้มหมี่ 

ผ้าไหมแต้มหมี่ 

๘ ขอนแก่น SKJ Design คุณจุฑาทิพ  ไชยสุระ 
(เจ้าของกิจการ) 

๑/๔๓ ม.๑๔ ถ.กลางเมืองขอนแก่น   
ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า  
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๐๔๓-๒๒๑๑๕๑ 
๐๘๑-๕๔๕๐๓๑๐ 

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ 

๙ ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากผ้าบ้านขามเปี้ย 

คุณชัชฎาภรณ์ ช่วงรังสี 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๑๙ บ้านขามเปี้ย ม.๙ ถ.มิตรภาพ  
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 
๔๐๑๑๐ 

๐๘๑-๔๗๑๓๕๔๗ เ สื้ อ ส า เ ร็ จ รู ป 
กระเป๋าผ้า 

มีทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกาย 

๑๐ ขอนแก่น กลุ่มหัตถกรรมถักทอบ้านโนน 
สวรรค์ 

คุณวนิดา  บริภาษ 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๐๕ ม.๑๐ ต.เมืองเก่าพัฒนา  
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ 

๐๘๙-๖๙๐๑๘๖๒ ของช าร่วย  กระเป๋า  
ของฝาก 

ตุ๊กตาไดโนเสาร์ 

๑๑ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์ คุณเพ็ญ  ป้องจันทร์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๕๖ ม.๓ บ้านสัมพันธ์ ถ.หนองศาลา 
ต.บัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  
๔๐๑๓๐ 

๐๔๓-๔๖๓๑๒๐    
๐๘๘-๔๔๒๐๘๙๖ 

เสื้อผ้าส าเร็จรูป ผ้าพันคอจากผ้าขาวม้า 

๑๒ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ คุณพิศมัย  บุปผามาลา 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๓๘ ม.๑๑ บ้านชัยเจริญ ต.เก่างิ้ว  
อ.พล จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 

๐๘๕-๒๕๙๖๑๖๐   
๐๘๔-๓๙๒๑๐๑๑ 

ผ้ า ฝ้ า ย  ผ้ า ไ ห ม 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

มีการใช้สีธรรมชาติย้อมเส้นใย
จากเปลือกประดู่ 

๑๓ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเก่า
งิ้ว 

คุณดวงจันทร์ กลมีสี 
(รองประธานกลุ่ม)   

ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐ ๐๘๕-๒๕๙๖๑๖ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้า
มัดหมี่  ผ้าคลุมไหล่ 
กางเกงผ้าฝ้าย 

มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ 
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ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์

๑๔ ขอนแก่น กลุ่มถักทอไหม คุณปวันรัตน์  ศรีสวัสดิ์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๘๘ ม.๕ บ้านหนองบัว ต.ชุมแพ  
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐ 

๐๔๓-๓๑๓๕๐๓   
๐๘๐-๑๘๗๑๓๘๕   
๐๘๐-๗๕๑๐๙๑๔ 

หมวกไหมพรม  
ผ้าคลุมไหล่  
เสื้อถักจากผ้าไหม 

กระเป๋าถัก 

๑๕ ชัยภูมิ อุไรวรรณไหมไทย คุณอุไรวรรณ วิเศษแสง 
(ประธานกลุ่ม) 

๕๐ ม.๑๑ ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์  
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

๐๘๑-๕๔๔๓๘๙๖ ผ้าไหม สามารถออกแบบและมัดหัวหมี่
ขาย 

๑๖ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ ๓ คุณสมหมาย  อาจประจักษ์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๐๐/๓ ม.๓ ต.บ้านโสก  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
๓๖๑๔๐ 

 ทอผ้าไหม ผ้ามัดหมี ่

๑๗ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสกหมู่ 
๑๒ 

คุณสมหมาย  ชนะไธสง 
(ประธานกลุ่ม) 

๓๗๙ ม.๑๒ ต.บ้านโสก  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
๓๖๑๔๐ 

๐๘๘-๐๔๘๖๓๕๓ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ามัดหมี ่

๑๘ ชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง 
บ้านหนองตาไก้ 

คุณสุดาพร อาจสนาม 
(ประธานกลุ่ม) 

๓๐ ม.๑๑ บ้านหนองตาไก้ ถ.บ้าน
ลาด-คอนสวรรค์ ต.หนองขาม  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

๐๔๔-๐๕๖๐๑๔ 
๐๘๘-๔๗๐๔๑๙๑ 

ผ้ า ไ ห ม จ า ก ไ ห ม
พื้ น บ้ า น  ผ้ า ไ ห ม
มัดหมี่ 

ผ้ามัดหมี ่

๑๙ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ มผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมและแปรรูป
หม่อนไหม 

คุณกนกพร  ฟักเล็ก 
(ผู้ประสานงาน) 

๑๓ ม.๓ บ้านนามน ต.ศรีส าราญ  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

๐๔๔-๘๑๐๖๓๓ 
๐๘๘-๓๗๘๗๑๒๗ 

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
อินทรีย์ 

เส้นไหมออแกนิค 

๒๐ ชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าบ้านนาขาม คุณสุนทร  แจ้งทอง 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๒๘ ม.๘ ต.หนองตูม อ.ภูเขียว  
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 
 

๐๘๙-๕๘๕๔๘๐๒ ผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ ผ้าขิดและมัดหมี ่
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ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์

๒๑ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชา
สามัคค ี

คุณสุดารัตน์  แจ้งทอง 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๒๘ ม.๘ ต.หนองตูม อ.ภูเขียว 
 จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 

๐๘๕-๒๐๙๘๘๑๒ 
๐๘๙-๕๘๕๔๘๐๒ 

ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ มีเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้า 

๒๒ ชัยภูมิ รังไหมขัดตัวภูขจี คุณสุดาลักษณ์  ภู่พงษ์   
(ประธานกลุ่ม) 

๕๑/๑ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
๓๖๑๑๐ 

๐๘๖-๙๐๑๕๙๐๒ รังไหมขัดตัว, สบู่เนื้อ
ทองและสบู่บุปผชาติ 

รังไหมขัดตัว 
สบู่เนื้อผสมไหม 

๒๓ ชัยภูมิ ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม หั ต ถ ก ร ร ม
พื้นบ้านอ าเภอภูเขียว 

คุณสมหมาย  เศรษฐชวาล 
–วงษ์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๙/๗ ถ.ภูเขียว - ชุมแพ อ.ภูเขียว  
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 

๐๔๔-๘๖๑๒๗๓ 
๐๘๑-๒๖๔๒๕๕๔ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า
ไหมผ้าขิด ผ้ามัดหมี่
และผ้าฝ้าย ตุ๊กตา
ช้าง 

ตุ๊กตาช้าง 

๒๔ นครราชสีมา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน 

คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา 
(ประธานกลุ่ม) 

๖๒/๑ ม.๓ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย   
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๘๙-๙๔๙๓๗๘๘ ผ้ า ไ ห ม ย้ อ ม สี
ธรรมชาติ 

มีเทคนิคการทอแบบโน๊ตดนตรี 

๒๕ นครราชสีมา กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอ
ผ้าไทยและแปรรูป 

คุณอรุณี  การถาง 
(ประธานกลุ่ม) 

๙๓ ม.๒ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย  
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๙๕-๖๐๙๒๖๒๔ แปรรู ปผลิ ตภัณฑ์
จากผ้าไหม 

มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้า 

๒๖ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าหลากสีบ้านหนอง
หว้า 

คุณค าสี  บุญมี 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๓๕ ม.๗ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย   
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๘๙-๖๒๘๗๙๙๑ ทอผ้าฝ้าย ไหม มีทักษะในการทอ และสร้าง
ลวดลายมัดหมี่ 

๒๗ นครราชสีมา กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเพ็ดน้อย คุณจันทร์  จันทรงกุล 
(ประธานกลุ่ม) 

๙๙ ม.๖ ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย  
จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๒๐ 

๐๘๖-๒๕๓๓๐๑๕ ผ้าไหม มีทักษะในการทอ และสร้าง
ลวดลายมัดหมี่ 

๒๘ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองแสง คุณสมปอง  เลิศไธสง 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๘๕ ม.๕ บ้านหนองแสง อ.บัวลาย   
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๘๔-๘๒๕๕๖๐๕ ทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี ่

๒๙ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้ามัดหมี่แปรรูป  
คึมมะอ-ุสวนหม่อน 

คุณวิไลวรรณ  ทิพย์สม 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๖๔ ม.๙ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย   
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๘๔-๔๙๖๔๘๖๒ ทอผ้าไหมมัดหมี่ มีทักษะการทอผ้าลวดลายในตัว 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๒๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์

๓๐ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนดู่-โนน
จาน 

คุณค าผอง  บัวละคร 
(ประธานกลุ่ม) 

๑ ม.๒ ต.โนนจาน อ.บัวลาย  
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๙๐-๘๑๒๗๖๒๘ ทอผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ย้อม สีธรรมชาติ 

๓๑ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าหวาย คุณอนงค์  อะโนรี 
(ประธานกลุ่ม) 

๒๓ ม.๔ บ้านป่าหวาย ต.บัวลาย  
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

๐๘๗-๘๖๘๘๖๙๓ ทอผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี ่

๓๒ นครราชสีมา คญาบาติก คุณธนันญา  ดรเขื่อนสม 
(ประธานกลุ่ม) 

๒๔๔/๔ ม.๑๒ ต.เมืองปักธงชัย  
อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
๓๐๑๕๐ 

๐๘๖-๒๕๐๑๙๒๐ ทอผ้าไหม บาติก ผ้าไหมบาติก 

๓๓ หนองคาย กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อม 
สีธรรมชาติ หมู่ ๑ 

คุณพิกุล  ดวงอาสงฆ์ 
(รองประธานกลุ่ม) 

๒๔๙ ม.๑ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง   
จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ 

๐๘๔-๕๑๒๔๖๓๘ ผ้ าพันคอ ผ้ าคลุ ม
ไหล่  ผ้าไหม 

ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ 

๓๔ หนองคาย หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท์ คุณณิศาชณ  บุปผาสังข์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๒๒๔ บ้านหนองสองห้อง อ.เมือง  
จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐ 

๐๘๕-๔๒๙๙๕๕๓   
๐๘๘-๕๕๗๒๐๘๘ 

ผ้าขาวม้า ฝ้ายมัดหมี่ 
ผ้าคลุมไหล่ 

มีทักษะในการออกแบบเสื้อผ้า
จากผ้ามัดหมี ่

๓๕ หนองคาย กลุ่มทอผ้าบ้านโนนหงส์ทอง คุณหล่ า  ล้วนสม 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๔ ม.๖ บ้านโนนหงสท์อง  
ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาป ี
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐ 

๐๘๗-๒๒๖๘๔๑๒ ผลิตและจ าหน่ายผ้า
ทอพื้นเมือง 

ผ้าขาวม้าหลากสี 

๓๖ หนองคาย กลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี คุณนวนจันทร์  ทะวงษ์ศรี 
(รองประธานกลุ่ม) 

๑๔๘ ม.๑ บ้านนาฮี ต.ค่ายบกหวาน  
อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐ 

๐๘๔-๕๑๒๔๖๓๙ ผ้าส าเร็จรูป ผ้าไหมมัดหมี่  ๔ ตะกรอลาย
กระจับ 

๓๗ หนองคาย กลุ่มเย็บผ้า คุณศรีสมุทร  โกนากัน 
(ประธานกลุ่ม) 

๓๙๖ ม.๗ อ.เมือง จ.หนองคาย 
๔๓๐๐๐ 
 

๐๘๓-๓๔๓๖๙๘๑ ผ้าไหมมัดหมี่ กระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าทอมือ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๒๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์

๓๘ หนองบัวล าภ ู ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า พื้ น เ มื อ ง บ้ า น
หนองปิง 

คุณบัวเครือ  เดชโมรา 
(ประธานกลุ่ม) 

๗๗ ม.๖ บ้านหนองปงิ ต.โคกม่วง 
อ.โนนสัง  จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๔๐ 

๐๘๗-๙๕๔๑๖๖๘   
๐๘๓-๒๘๖๖๔๒๗ 

ทอผ้าไหม ฝ้าย ผ้าคลุมไหล่สีพื้นลายลูกแก้ว 

๓๙ หนองบัวล าภ ู กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
บ้านดินทรายอ่อน  
(ภูริษาผ้าไทย) 

คุณพัชรินทร์  ชัยรัตน์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๒๑ ม.๖ บ้านดินทรายอ่อน  
ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู 
๓๙๐๐๐ 

๐๔๒-๓๕๓๔๖๖   
๐๘๑-๕๙๒๖๑๘๕   
๐๘๑-๕๖๖๔๔๔๑ 

ผ้าไหมแปรูป ผ้าไหมขิดสลับมัดหมี่ 

๔๐ หนองบัวล าภ ู กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ า คุณล าดวน   นันทะสุทา 
(ประธานกลุ่ม) 

๒๓๑ ม.๒ บ้านโพธิ์ค้ า ต.นากลาง  
อ . น า ก ล า ง  จ . หน อ ง บั ว ล า ภู  
๓๙๑๗๐ 

๐๔๒-๓๕๙๓๗๐   
๐๘๗-๒๑๙๘๒๓๑ 

ผ้ าหมี่  ผ้ า ไหม ผ้ า
ฝ้าย ผ้าทุกชนิด และ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า 

มีทักษะทอผ้า     ขิดไหม ผ้าขิด
ฝ้ายลวดลายประณีต 

๔๑ หนองบัวล าภ ู ร้านผ้าไหมขวัญตา คุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ 
(ประธานกลุ่ม) 

๓๗ ม.๒ บ้านเมืองใหม่ ต.เมืองใหม่ 
อ.ศรีบุญเรือง จ .หนองบัวล าภู  
๓๙๑๘๐ 

๐๔๒-๓๕๓๖๕๑   
๐๘๙-๖๖๙๐๖๔๑ 

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย มีทักษะการแปรรูปผ้าและงาน
ด้นมือ 

๔๒ หนองบัวล าภ ู คาราวะไหมไทย คุณวรพงษ์  ชัยรัตน์ 
(เจ้าของกิจการ) 

๑๓๒ ม.๘ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญ-
เรือง  จ.หนองบัวล าภู ๓๙๑๘๐ 

๐๔๒-๓๕๓๔๖๖ 
๐๙๒-๕๔๗๙๕๔๕ 

ผ้าขิดไหม ผ้าขิดไหมทอมือ 

๔๓ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ 
บ้านนาโปร่ง 

คุณสมจิต  ปิตินพรัตน์ 
(ประธานกลุ่ม) 
 

๓๘ ม.๗ บ้านนาโปร่ง ต.บะยาว  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

๐๘๑-๒๖๐๙๘๔๘ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย  
ผ้าพื้นเมือง เสื้อผ้า
ส า เร็จรูปที่ตกแต่ ง
ด้วยมือ 

ผ้ามัดหมี่ลายพั่วดอกฮัง 

๔๔ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ - ขิดนาโปร่ง คุณชาญณรงค์  ปิตินพรัตน์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๗๖ ม.๗ ต.บะยาว อ.วังสามหมอ 
จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐ 
 

๐๘๑-๒๖๐๙๘๔๘ ผ้าทอมือพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่ลายพั่วดอกฮัง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๒๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้งส ำนักงำน เบอร์ติดต่อ ประเภทสินค้ำ อัตลักษณ ์

๔๕ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีดิน-
ครามธรรมชาติ 

คุณล าไย  บูชาศรีวงศ์ 
(ประธานกลุ่ม) 

๒๓๗ ม.๑๖ ต.วังทอง อ.บ้านดุง  
จ.อุดรธานี  ๔๑๑๙๐ 

๐๘๖-๒๒๒๒๖๕๘   
๐๙๒-๕๑๒๖๗๘๓ 

ผ้ า ฝ้ า ย ย้ อ ม สี
ธรรมชาติ 

มีทักษะการย้อมสีจากดิน หมัก
โคลน 

๔๖ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองสว่าง คุณสุบรรณ  แสงพล 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๑ ม.๖ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง  
จ.อุดรธานี  ๔๑๑๙๐ 

๐๘๖-๒๔๑๘๙๙๑ ผ้าฝ้าย  ผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 

๔๗ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ - ภูไท คุณใบ  กสินธเกตุ 
(ประธานกลุ่ม) 

๙๔ ม.๑ ต.หนองหญ้าไซ  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
๔๑๒๘๐ 

๐๘๗-๘๖๑๘๕๘๗ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอลายเอกลักษณ์
ภูไท 

๔๘ อุดรธาน ี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม - 
ฝ้าย  บ้านแสงบูรพา 

คุณลัดดาวัลย์  วรประเสริฐ 
(ประธานกลุ่ม) 

๑๑๙ ม.๑๑ ต.หนองอ้อ  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
๔๑๒๒๐ 

๐๘๘-๕๓๕๖๑๕๗ ผ้ามัดหมี่ มีทักษะทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสี
ธรรมชาติ 

๔๙ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดพญานาค คุณบางช้าง  ทิพย์เสถียน 
(ผู้ประสานงานกลุ่ม) 

๑๒๕ หมู่ ๑ ต.หนองหญ้าไซ  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

๐๘๗-๘๖๑๘๕๘๗ ผ้าฝ้ายทอมือ   
ผ้าพื้นเมือง 
ใยธรรมชาติ 

มีทักษะทอผ้าฝ้ ายลายเกล็ด
พญานาค 

๕๐ อุดรธาน ี กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน - บ้านโคก
สะอาด 

คุณรัดดา  ผาอาจ 
(ผู้ประสานงานกลุ่ม) 

๘๗ ม.๒ ต.หนองหญ้าไช  
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
๔๑๒๘๐ 

๐๖๑-๐๔๒๐๘๘๑ ผ้าทอมือพื้นเมือง มีทักษะทอผ้าไหมคลุมไหล่ย้อม
สีธรรมชาติ 

๕๑ อุดรธาน ี กลุ่มบ้านคอนอุดม คุณบัวทอง  หวางอุ้น 
(ประธานกลุ่ม) 

๙๑ ม.๑๑ ต.นาบัว อ.เพ็ญ  
จ.อุดรธานี  ๔๑๑๕๐ 

๐๘๖-๐๓๘-๓๔๖๐ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม มี ทั ก ษ ะ ท อ ผ้ า ไ ห ม ย้ อ ม สี
ธรรมชาติ 
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       กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ บ้านนาโปร่ง จ.อุดรธานี   กลุ่มทอผ้าบ้านโนนหงส์ทอง จ.หนองคาย 

 

 

 

 

 

 

       กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี จ.ชัยภูมิ      กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ า จ.หนองบัวล าภ ู

 

 

 

 

 

 
กลุ่มทอผ้าไหมพ้ืนเมืองบ้านป่าหวาย จ.นครราชสีมา    กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 
  

      กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น 

 รูปที่ ๒.๑ ส ารวจ คัดเลือก และหาข้อมูลด้านอัตลักษณ์ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

กิจกรรมย่อยท่ี ๑.๒ จัดท าภาพรวมสถานภาพการผลิต จุดเด่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบความโดดเด่นของ
แต่ละชุมชนและแนวโน้มความเชื่อมโยงกับกลุ่มน าร่องของเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน FTA รุ่นที่ ๑  

ด าเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากทีมงานลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล น ามาคัดกรอง รวบรวมและประเมินผล
ศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละมิติ โดยน าข้อมูลทางด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ (Uniqueness) รวมถึง
ศักยภาพ (Capability) ตามหลักเกณฑ์ความพร้อมของกลุ่มผู้ผลิตในแต่ละด้าน ได้แก่ 

(๑) ศักยภาพของกลุ่ม ความเข้มแข็งของแกนน า และมีทายาทสืบทอดความสามารถของการผลิตที่มี
อยู่เดิม (Facilities & Capability) 

(๒) ความช านาญ ทักษะและความสามารถท่ีถนัดของกลุ่ม (Skill) 
(๓) วัตถุดิบในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีจุดเด่นและน่าสนใจ (Raw Material) 
(๔) ศักยภาพของพ้ืนที่ เชิงเปรียบเทียบด้าน Logistic ทั้ง Supply Side และ Shipping Side 

(Logistic) 

(๑) ศักยภำพของกลุ่ม ควำมเข้มแข็งของแกนน ำ ควำมสำมำรถในกำรผลิตที่ มีอยู่ เดิม           
(Facilities & Capability) 

กลุ่มชุมชนของจังหวัด ๗ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ  
นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี กลุ่มชุมชนที่มีสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) จังหวัดหนองบัวล าภู มีสมาชิกจ านวน ๑๓๖ 
คน เป็นกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าไทย ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้าย และสินค้าพ้ืนเมือง เป็นต้น ซ่ึง
มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดีและมีร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มด้วย กลุ่มชุมชนที่มี
สมาชิกน้อยที่สุด ได้แก่ SKJ Design จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกจ านวน ๔ คน เป็นกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ ที่ก่อตั้งในปี ๒๕๕๖ แต่มีศักยภาพสูงในด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นการ
ออกแบบที่ทันสมัย ร่วมกับการใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติ  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายช่องทางขึ้นอยู่กับศักยภาพ      
ความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือทางการตลาด โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ดังนี้ 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 

- ทั้งในและต่างประเทศในแถบอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา และญี่ปุ่น เป็นต้น 

- งานที่จัดโดยภาครัฐ ได้แก่ กรมหม่อนไหม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (ศศป.) และงานกาชาด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

- ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าของโรงแรมและรีสอร์ท 

- ร้านจ าหน่ายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ 

- งานโอทอป (OTOP) และร้านจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม 

(๒)  ควำมช ำนำญ ทักษะและควำมสำมำรถที่ถนัดของกลุ่ม (Skill) 

กลุ่มชุมชนของจังหวัด ๗ จังหวัดเป้าหมายนั้น ใช้เครื่องมือพ้ืนบ้าน ได้แก่ กี่กระตุก กี่ธรรมดา 
จักรเย็บผ้า จักรโพ้ง กระสวย ฟืม และ หูก เป็นต้น  โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนของจังหวัด            
๗ จังหวัดเป้าหมาย มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ความนิยมในท้องตลาดโดยทั่วไป ทั้งนี้สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก ่

- กลุ่มทอผ้ำ ได้แก่  ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ ผ้าฝ้าย ผ้าไหมหาง
กระรอก ทอผ้าพื้น ผ้าไหม ผ้าไหมแพรวา ผ้าขิด ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแต้มหมี่      
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า 
ผลิตภัณฑ์จากไหมและฝ้าย ผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า ของช าร่วย ผ้าคลุมไหล่ หมวก  
เสื้อถัก ตุ๊กตา  

รูปที่ ๒.๒ ความช านาญ ทักษะและความสามารถท่ีถนัดของกลุ่ม 

(๓)  วัตถุดิบในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีจุดเด่นและน่ำสนใจ (Raw Material) 

กลุ่มชุมชนของจังหวัด ๗ จังหวัดเป้าหมายนั้น ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง
เป็นหลัก ได้แก่ ใยธรรมชาติ ฝ้าย มัดหมี่ เส้นไหม เส้นไหมอินทรีย์ และสีย้อมธรรมชาติ เป็นต้น และ 
มีวัตถุดิบอ่ืน ได้แก่ ใยประดิษฐ์ และสีย้อมผ้าแบบเคมี เป็นต้น 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

(๔) ศักยภำพของพื้นที่ เชิงเปรียบเทียบด้ำน Logistic ทั้ง Supply Side และ Shipping Side 
(Logistic) 

การเปิดประชาคมอาเซียน(AEC) ในปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้เกิดการขยายตลาดผู้บริโภคงาน     
หัตถกรรมมากขึ้น โดยพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อได้เปรียบเนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งลาว – กัมพูชา โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมแนวนโยบายพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจเชื่อมโยงอินโดจีนเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง การค้าตามแนวชายแดนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยโครงการได้จัดท าข้อเสนอเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือ
เพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
โครงการระยะแรกมี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์และ
สุรินทร์  มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมอีก ๗ จังหวัดคือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย 
หนองบัวล าภู และอุดรธานี 

 

รูปที่ ๒.๓ แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : www.google.co.th/  

 สรุปการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการในพ้ืนที่
เพ่ิมจะเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้า พัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด      
เพ่ือรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อไป 

 

http://www.google.co.th/search?q=แผนที่ภาคอีสาน&tbm=isch&imgil=mHaEgrAbAmCvjM%253A%253Beuw43q4SotZP9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dnp.go.th%25252Fparkreserve%25252Fhowtogo_map.asp%25253Flg%2525253D1&source=iu&pf=m&fir=mHaEgrAbAmCvjM%253A%252Ceuw43q4SotZP9M%252C_&biw=1366&bih=667&usg=__phZWISD2KZgwg4o1RBWOj9rkf_g%3D&ved=0ahUKEwj75sj7ndjKAhWPC44KHcjAA_QQyjcIKA&ei=aS-wVruOGY-XuATIgY-gDw#tbm=isch&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99&imgrc=X9VjvhnWwPTkSM%3A


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ควำมโดดเด่นของแต่ละชุมชน 

๑. จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๕ กลุ่ม 
๑.๑ กลุ่มแปรรูปผ้ำบ้ำนเสมำ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๘ บ้านเสมา หมู่ ๗ ต าบลหนองแขน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔๖๑๓๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณบุญล้อม  วงค์ชัยนันท์  (โทร ๐๘๗ - ๔๙๒๕๓๓๔) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ตัดเย็บด้วยมือด้วยเทคนิคที่แตกต่างเฉพาะตัว 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ขาดทักษะในการออกแบบ 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        เสื้อผ้าแปรรูป ราคาจ าหน่าย ๕๐๐ – ๘๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น งานแสดงสินค้าของอ าเภอและจังหวัด ส่งออกไป
จ าหน่ายยังประเทศลาว และกัมพูชาด้วย 

จุดแข็งของกลุ่ม สามารถผลิตหรือรองรับค าสั่งซื้อได้จ านวนมากๆ 

จุดอ่อนของกลุ่ม - ขาดความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ขาดความสามารถด้านการตลาด 

ศักยภำพ ศักยภาพค่อนข้างสูง มีตลาดรองรับสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 

โอกำส สามารถจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบและกลุ่มท่ีมีตลาดกว้างขวางรวมถึง
ส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ประธานกลุ่มมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย พร้อมร่วมพัฒนาและจับคู่ธุรกิจเพ่ือ
พัฒนาด้านการตลาดไปพร้อมๆ กับกลุ่มอ่ืน 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ควรออกแบบให้ทันสมัยให้คนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่
ได้ (เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย) 

- พัฒนาเรื่องทักษะการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ 

- การจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มท่ีผลิตวัตถุดิบและกลุ่มท่ีมีตลาดใหญ่กว่า 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           เสื้อย้อมคราม                                      เสื้อผ้าทอมือตกแต่งด้วยลายปักมือ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เสื้อย้อมสีจากเปลือกไม้                                         เสื้อผ้าทอปักมือ 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๑.๒ กลุ่มหนองช้ำงแพรวำ ย้อมครำม – ครั่ง จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๗ บ้านหนองช้าง หมู่ ๓ ต าบลหนองช้าง อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔๖๑๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๕๑ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณประกอบ  ปัญจิต  (โทร ๐๘๕ - ๗๓๙๘๗๓๙) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมแพรวา ผ้ามัดหมี่ลายภูไท 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองในหมู่บ้านจึงมีวัตถุดิบส าหรับผลิตครอบคลุมการผลิต 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถออกแบบลวดลายใหม่ๆได้ ผลิตเฉพาะลวดลายเดิมสืบทอดจาก 
บรรพบุรุษ 

รำงวัลที่ได้รับ นกยูงทองพระราชทานเลี้ยงไหมเอง 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม มีร้านค้ามารับซื้อถึงกลุ่ม จึงไม่ได้วางแผนการขาย และการหาตลาด 

จุดแข็งของกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยตนเองในหมู่บ้าน 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี ไม่มีความช านาญด้าน
การขาย 

ศักยภำพ ศักยภาพค่อนข้างสูง มีร้านค้ารับซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

โอกำส ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และฝีมือในการทอ สามารถเพ่ิมการผลิตได้อีกมาก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สมาชิกมีความตั้งใจพัฒนาสินค้า และมีสินค้าใหม่ๆ ออกจ าหน่าย 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ผลิตผ้าลวดลายใหม่ๆ โดยขอจากนักออกแบบของโครงการและขอ
ค าแนะน าในการออกแบบลายใหม่  

- เน้นการใช้สีธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- การวางแผนการตลาดเพ่ือหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน (เพ่ิมยอดขาย) 

- ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ้าไหมมัดหมี่ลายภูไท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๑.๓ กลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองบัวขำว จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๖๑๐ หมู่ ๑๓ ต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๙๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสี  คนหาญ  (โทร ๐๘๑ - ๒๗๘๙๐๙๑, ๐๘๑ - ๘๗๘๖๖๙๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าห่ม  ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ของใช้ในครัวเรือน 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติของท้องถิ่นภาคอีสาน 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ สีสันมีให้เลือกน้อย 

รำงวัลที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์ระดับสองดาวประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกตามโครงการ 
คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี ๒๕๕๕ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑๕๐ - ๑,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม วางจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) ประจ าปีที่เมืองทองธานี    
งานที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นและสถานที่ตั้งของกลุ่ม 

จุดแข็งของกลุ่ม มีสินค้าหลายอย่าง รู้ช่องทางจ าหน่ายท าให้ได้เปรียบกลุ่มที่ตั้งใหม่ และภาครัฐ
จัดงาน OTOP ให้ไปจ าหน่ายหลายสถานที่  

จุดอ่อนของกลุ่ม สมาชิกท่ีมีความช านาญในการผลิตมีน้อย เนื่องจากอายุมาก 

ศักยภำพ ศักยภาพปานกลาง ผลิตภัณฑ์มีทั่วไปในตลาด ไม่มีเอกลักษณ์ของกลุ่ม 

โอกำส มีก าลังผลิตสูงสามารถพัฒนาความโดดเด่นโดยเพิ่มลวดลายการพิมพ์ลงบน
ผลิตภัณฑ์ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ตั้งใจเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัยและโดดเด่นขึ้น 

- ตกแต่งเพ่ิมเติมด้วยเทคนิคการพิมพ์ลาย 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มที่มีตลาดใหญ่เพ่ือขยายตลาด และพัฒนาสินค้า 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

           

ผ้าเช็ดมือและถุงใส่ทิชชู 

   

            
 

ผ้ารองจาน 
 

         
 

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๓๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๑.๔ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้ำไหมแพรวำ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๗๒ หมู่ ๓ ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๘๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๕๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุวรรณ  ยุระตา  (โทร ๐๖๑ – ๑๑๒๓๗๙๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมแพรวา 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใช้สีธรรมชาติ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม่คงที่ การออกแบบยังไม่สวยงาม 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม การขายสินค้าจะขายเฉพาะตามงานแสดงสินค้าและสถานที่ตั้งกลุ่ม ไม่มีตลาด
รองรับการผลิตที่แน่นอน 

จุดแข็งของกลุ่ม มีกลุ่มผู้ผลิตหม่อนไหมที่ยั่งยืน 

จุดอ่อนของกลุ่ม - สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในการผลิตน้อย 

- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอาจไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกๆครั้ง 

ศักยภำพ ศักยภาพค่อนข้างสูง มีแนวทางในการผลิตของตนเองที่ชัดเจน ผลิตวัตถุดิบเอง
ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

โอกำส มีต้นทุนดี ผลิตวัตถุดิบเอง ได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และ 
โชวร์ูม สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ขยายโอกาสทางตลาดได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

- มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น  

- ได้รับการสนับสนุนสถานที่ด าเนินกิจกรรมและโชว์รูมจากจังหวัด 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การย้อมสีธรรมชาติที่คงทน สีไม่ตกและซีดง่าย 

- พัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบให้สูงขึ้น 

- เพ่ิมทักษะสมาชิกด้านการตลาด 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมต่างๆ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

         

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่และผ้าแพรวาของกลุ่ม 

       

ผลิตภัฌฑ์ผ้ามัดหมี่ ผ้าแพรวาและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

     

การท างานของสมาชิกกลุ่ม 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๑.๕ กลุ่มสหกรณ์ศิลปำชีพแพรวำ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๗๓ ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๓๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณหนูวรรณ  ทะนาจันทร์  (โทร ๐๘๓ - ๓๓๘๓๙๕๖) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมแพรวา ผ้าคลุมไหล่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ไหมแพรวาลายโบราณ  เอกลักษณ์ประจ าชนเผ่าภูไท (จังหวัดเดียวในไทย) 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตช้า เพราะเป็นงานประณีตและละเอียดอ่อน 

รำงวัลที่ได้รับ ชนะเลิศรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ประเภทผ้าไหมแพรวา 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จะมีร้านค้าในจังหวัดมารับซื้อที่สถานที่ตั้งกลุ่มและงานแสดงสินค้าต่างๆที่
หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น เช่น งานโอทอป (OTOP) กรมหม่อนไหม ศศป. และ 
ช่องทางการขายออนไลน์ (Online) 

จุดแข็งของกลุ่ม มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ เงินทุนหมุนเวียนดีและเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการเป็นระบบมาเป็นรุ่นที่ ๓ แล้ว 

จุดอ่อนของกลุ่ม คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจสืบทอดงาน เพราะกระบวนการผลิตยุ่งยากซับซ้อน 

ศักยภำพ ศักยภาพสูงมาก ผลิตวัตถุดิบเอง สินค้าประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น         
ท าให้มีช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง 

โอกำส สามารถพัฒนาและขยายประเภทของผลิตภัณฑ์ได้อีกหลากหลาย ก าลังผลิตสูง 
ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาทักษะการผลิตสินค้าให้ได้หลากหลายเทคนิค แต่ยังคงพ้ืนฐานการ
ทอผ้าแพรวา 

- ออกแบบลวดลายใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย 

- เพ่ิมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

- การหาช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
 

สมาชิกของกลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

     
    ทางกลุ่มได้มีการเลี้ยงไหมจากธรรมชาติ                        กี่ทอผ้าไหมแพรวา 
 

         
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาในลวดลายต่างๆของทางกลุ่ม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒. จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน ๙ กลุ่ม 
๒.๑ กลุ่มหัตถกรรมของฝำกภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๓๕๒/๒๘ บ้านดอนหัน หมู่ ๓ ถนนภูเวียง-กุดฉิม ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณอรพิน  ทองหนองกอย  (โทร ๐๘๑ - ๕๔๔๓๘๐๒) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าพันคอ ผ้ามัดหมี่ ไหมสาวเย็น 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นไหมท่ีทอด้วยกี่และย้อมวิธีการดั้งเดิม จึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ - ขาดการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์   

- ขาดช่องทางการจ าหน่าย 

รำงวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทประชาชนและชุมชน  
STI Thailand Award ๒๐๑๒ (Green Innovation) 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑๕๐ - ๑,๕๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายที่สถานประกอบการกลุ่ม งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) และฝากขาย 

จุดแข็งของกลุ่ม - ใช้สีธรรมชาติที่มีแหล่งในหมู่บ้าน เช่น ฝักคูณ 

- สามารถท าไหมสาวเย็นได้ 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดแคลนแรงงานเมื่อถึงฤดูกาลท านา 

ศักยภำพ มีความสนใจพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การสาวไหมที่ไม่ต้องต้ม   
ไม่ต้องฆ่าตัวดักแด้ 

โอกำส สามารถท าตลาดกลุ่มมุสลิมที่มีข้อห้ามเรื่องการสวมใส่ผ้าไหมที่ต้องฆ่าตัว
ดักแด้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สมาชิกกลุ่มต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการตลาดให้ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องวิธีการสาวไหมเย็นให้ได้คุณภาพเส้นไหมที่ดีขึ้น 

- พัฒนาเรื่องการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ 

- พัฒนาเรื่องการย้อมสีธรรมชาติให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

     
                    คุณอรพินหัวหน้ากลุ่ม                                   ผลิตภัณฑ์เสื้อส าเร็จรูปของกลุ่ม 

 

  
ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอไหม 

   

    
                        ผ้าคลุมไหล่ในเฉดสีต่างๆ                                    เสื้อถักจากไหมสาวเย็น 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๒ กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหม่ีบ้ำนหัวฝำย จังหวัดขอนแก่น 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๔๖ หมู่ ๒ ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     เริ่มก่อตั้ง มีสมาชิก ๔๐ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๘๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุภาณ ี ภูแล่นกี่ และ คุณนิดดา  ภูแล่นกี่ (บุตรสาว)  
(โทร ๐๘๑ - ๗๒๙๖๐๒๕, ๐๘๑ - ๙๘๗๒๔๐๘)     
อีเมล : niddaphu@gmail.com 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าไหมแต้มหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีการทอลายดั้งเดิมผสมเทคนิคใหม่ ลายเรขาคณิต เพ่ือให้เกิดลายที่ทันสมัย 
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น (มผช.) 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ยังมีการใช้สีเคมีอยู่มากจึงขายได้ราคาไม่สูง 

รำงวัลที่ได้รับ คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ๒๕๔๕ และได้รับ
การเชิดชูเป็นครูช่างหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศปี ๒๕๕๖ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ผ้าไหมเมตรละ ๑,๒๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม มีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยจ าหน่ายในสถานที่ตั้งกลุ่ม        
ฝากขายในศูนย์โอทอป/โรงแรม และการออกงานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 
ตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 

จุดแข็งของกลุ่ม สามารถพัฒนาเทคนิคการแต้มหมี่ที่ผลิตได้รวดเร็วกว่าการมัดย้อม    
ได้ลวดลายตามจินตนาการ มีการปลูกหม่อนตลอดปีพร้อมกับการเลี้ยงไหม 
ผลิตเส้นไหมใช้เอง 

จุดอ่อนของกลุ่ม คุณภาพวัตถุดิบไม่สม่ าเสมอ (ก าลังพัฒนา) อีกทั้งแรงงานการผลิตลดลง 

ศักยภำพ ทักษะการผลิตไหมแต้มหมี่ 

โอกำส สามารถท าตลาดทั้งในและต่างประเทศได้สูงขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สมาชิกในกลุ่มมีความกระตือรือร้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง
คุณภาพและสร้างสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาติในการแต้มหมี่ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์ 

- พัฒนาเรื่องการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

             
           ช่างขณะก าลังแต้มหมี่                                           ผ้าไหมแต้มหมี่ 

 

  
                    ผ้าไหมมัดหมี่                                              ผ้าไหมแต้มหมี่ 

 

  
                       ผ้าไหมมัดหมี่                                        ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในร้าน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๓ SKJ Design จังหวัดขอนแก่น 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑/๔๓ หมู่ ๑๔ ถนนกลางเมืองขอนแก่น ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า 

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๔ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณจุฑาทิพ  ไชยสุระ  (โทร ๐๘๑ - ๕๔๕๐๓๑๐, ๐๔๓ - ๒๒๑๑๕๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การออกแบบทันสมัย เน้นวัสดุและสีจากธรรมชาติ ลวดลายจินตนาการจาก

ธรรมชาติ เช่น ท้องฟ้าและเกลียวคลื่น 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ยังขาดการก าหนดความชัดเจนของสินค้า 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม มีทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ 

จุดแข็งของกลุ่ม ผู้น ามีความกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

จุดอ่อนของกลุ่ม มีสมาชิกน้อย ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 

ศักยภำพ การออกแบบ 

โอกำส สามารถท าตลาดทั้งในและต่างประเทศได้สูงขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาติ 

- พัฒนาเทคนิคการผลิตที่ลดต้นทุน 

- การก าหนดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อท าตลาดต่างประเทศ 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
 

คุณจุฑาทิพและสินค้าผ้าย้อมสี 
 

     
      เสื้อแจ๊กเก็ตและผ้าพันคอ                              คณุจุฑาทิพและลูกค้าชาวญึ่ปุ่น 

 

  
   ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอรูปแบบต่างๆ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๔๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๔ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผ้ำบ้ำนขำมเปี้ย จังหวัดขอนแก่น 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๑๙ บ้านขามเปี้ย ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด  

จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๗ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   นางชัชฎาภรณ์ ช่วงรังษี (โทร ๐๘๑ - ๔๗๑๓๕๔๗) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เสื้อส าเร็จรูป กระเป๋าผ้า 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมที่มีความประณีต 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เวลานานในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้น 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๖๐๐ – ๒,๕๐๐ บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายเฉพาะในงานแสดงสินค้าของภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดแคลนแรงงานในฤดูกาลท านา 

ศักยภำพ การตัดเย็บฝีมือประณีต 

โอกำส สามารถพัฒนาด้านการออกแบบและเทคนิคการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

สินค้า เพ่ือท าตลาดทั้งในและต่างประเทศให้สูงขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาเพื่อเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการใช้สีย้อมธรรมชาติ 

- พัฒนาเทคนิคการผลิต เช่น การพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติบน

ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 

- พัฒนาด้านการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 
 

เสื้อผ้าลินิน 
 

 

 
 

กระโปรงและกางเกงชาวเล 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๕ กลุ่มหัตถกรรมถักทอบ้ำนโนนสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๐๕ หมู่ ๑๐ ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 
๔๐๑๕๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณวนิดา บริภาษ  (โทร ๐๘๙ - ๖๙๐๑๘๖๒) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ท าจากไหมพรม เสื้อ ตุ๊กตาไดโนเสาร์ หมวก ของช าร่วยดอก
กุหลาบ   

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ - 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ มีคู่แข่งในตลาดสูง ขาดการออกแบบที่ดี 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๒๐ – ๒๐๐ บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าเฉพาะในอ าเภอ ยังไม่เคยออกงานแสดงสินค้า 

จุดแข็งของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี 

จุดอ่อนของกลุ่ม - กลุ่มขาดทุนหมุนเวียนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน  

- สมาชิกขาดทักษะในการออกแบบและการสร้างแพทเทิรน์ในการตัดเย็บ 

ศักยภำพ พ้ืนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีเรื่องราวไดโนเสาร์ 

โอกำส สามารถพัฒนาด้านการออกแบบและเทคนิคการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้า เพ่ือท าตลาดสินค้าที่ระลึกในการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย และพัฒนาคุณภาพสินค้า 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติ 

- พัฒนาเทคนิคการผลิต เช่น การพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
บนผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 

- พัฒนาด้านการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

- การหาตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 

    
 

    
 

สมาชิกกลุ่มและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ ากลุ่ม 

    
 

     ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอไดโนเสาร์           ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจไดโนเสาร์ 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๖ กลุ่มทอผ้ำบ้ำนสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๕๖ หมู่ ๓ บ้านสัมพันธ์ ถนนหนองศาลา ต าบลบัวเรียง อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณเพ็ญ  ป้องจันทร์ (โทร ๐๘๘ - ๔๔๒๐๘๙๖ , ๐๔๓ - ๔๖๓๑๒๐) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ผ้าสีพ้ืนลวดลายต่างๆ ผ้าลายสก็อต และเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป   

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ลวดลายของผ้าไม่มีความหลากหลาย 

รำงวัลทีไ่ด้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๒๐๐ – ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ออกจ าหน่ายตามงานโอทอป (OTOP) ต่างๆ  งานประจ าปีของจังหวัด  
งานออกร้านที่เมืองทองธานี  และห้างสรรพสินค้าบางแห่ง 

จุดแข็งของกลุ่ม มีความสามัคคีที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม แบ่งงานกันท าได้ดี 

จุดอ่อนของกลุ่ม สมาชิกไม่มีความรู้ด้านการตลาดและการจัดการ 

ศักยภำพ ผลิตสินค้าได้หลากหลาย ต้นทุนการผลิตไม่สูง 

โอกำส สามารถพัฒนาด้านการออกแบบ และเทคนิคการผลิตสินค้าใหม่ๆ           
การรับค าสั่งซื้อหรือรับผลิตได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สมาชิกต้องการพัฒนาสินค้าและหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมเติม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติ 

- พัฒนาเทคนิคการผลิต เช่น การพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
บนผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 

- พัฒนาด้านการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

- การหาตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า  

- การจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มท่ีมีตลาดใหญ่กว่า 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ชุดแปรรูปจากผ้ามัดหมี่ 

           

ผ้ามัดหมี่ 

 

ผ้าขาวม้าและผ้าสีพ้ืนลวดลายต่างๆ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๗ กลุ่มทอผ้ำชัยเจริญ จังหวัดขอนแก่น 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๓๘ หมู่ ๑๑ บ้านชัยเจริญ ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๗๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณพิศมัย บุปผามาลา  (โทร ๐๘๔ - ๓๙๒๑๐๑๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่  

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่ชาวบ้านสวมใส่เวลามีงานบุญต่างๆ มีความโดดเด่นที่เป็น
การใช้สีธรรมชาติย้อมซึ่งมีมาแต่โบราณ โดยกลุ่มได้อนุรักษ์การย้อมสี
ธรรมชาติดังกล่าวไว้จนถึงปัจจุบัน 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ลายของผ้าไหมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์มักจะถูกลอกเลียนแบบอยู่เสมอ 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายในงานโอทอป (OTOP) ขายส่งให้กับสหกรณ์ต่างๆ  และฝากขายตาม
ร้านขายของฝาก 

จุดแข็งของกลุ่ม ผู้น าเข้มแข็งและมีความโปร่งใส มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มจ านวนมาก จึงผลิตผ้า
ไหมได้มาก ท าให้มีสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนคล่องตัว 

จุดอ่อนของกลุ่ม การผลิตผ้าไหมได้มาก ท าให้หาช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ไม่เพียงพอ 

ศักยภำพ ความสามัคคีของสมาชิก และความมุ่งม่ันของผู้น าที่จะผลิตสินค้าให้
หลากหลาย ต้นทุนการผลิตไม่สูง 

โอกำส สามารถพัฒนาด้านการออกแบบ และเทคนิคการผลิตสินค้าใหม่ๆ  
การรับค าสั่งซื้อหรือรับผลิตได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาลวดลายใหม่ๆ  
และหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่ม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาด้านการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

- สร้างเครือข่ายเพื่อรับค าสั่งซื้อหรือรับผลิต 

- หาตลาดเพ่ิมเติม 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

   

                           ที่ท าการกลุ่ม                                                 สมาชิกในกลุ่ม 

   

   

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆ และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าชัยเจริญ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๘ กลุ่มทอผ้ำย้อมสีธรรมชำติเก่ำงิ้ว จังหวัดขอนแก่น 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๗๐ คน  

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง ๕ เมษายน ๒๕๔๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณดวงจันทร์  กลมีสี (รองประธาน)  (โทร ๐๘๕ - ๒๕๙๖๑๖ ) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่  

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การย้อมสีธรรมชาติ ๑๐๐% โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ เส้นฝ้าย เส้นไหม ไม่สามารถผลิตเองได้ต้องซื้อจากภายนอกกลุ่ม  

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม มีการจ าหน่ายในงานโอทอป (OTOP) การขายส่งให้กับสหกรณ์  และฝากขาย
ตามร้านขายของฝาก 

จุดแข็งของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนมาก ทอได้มากถึง ๑,๔๐๐ เมตรต่อเดือน จึงท าให้กลุ่ม
มีสภาพคล่องของเงินทุนดี 

จุดอ่อนของกลุ่ม การผลิตได้จ านวนมาก แต่ตลาดไม่กว้าง ท าให้ราคาขาย 

ศักยภำพ ความสามัคคีของสมาชิก และความมุ่งม่ันของผู้น าที่จะผลิตสินค้าให้
หลากหลาย ต้นทุนการผลิตไม่สูง 

โอกำส สามารถพัฒนาด้านการออกแบบ และเทคนิคการผลิตสินค้าใหม่ๆ     
การรับค าสั่งซื้อ หรือรับผลิตได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาลวดลายใหม่ๆ     
และหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่ม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ต่อยอดเรื่องการใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติ 

- พัฒนาเทคนิคการผลิต เช่น การแต้มหมี่ การพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อม
ธรรมชาติบนผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 

- ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม 

- หาตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าเพ่ิมเติม 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

    
ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 

 

  
 

ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่และมะเกลือ 
 

  
 

ถังบรรจุสีย้อมธรรมชาติ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๕๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๒.๙ กลุ่มถักทอไหม จังหวัดขอนแก่น 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๘๘ หมู่ ๕ บ้านหนองบัว ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๙ คน 

วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณปวันรัตน์  ศรีสวัสดิ์  
(โทร ๐๘๐ – ๑๘๗๑๓๘๕ , ๐๘๐ – ๗๕๑๐๙๑๔ , ๐๔๓ – ๓๑๓๕๐๓) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เสื้อถัก กระเป๋าถัก หมวกไหมพรม ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่  

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ - 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ลวดลายธรรมดา ไม่มีการออกแบบให้แตกต่างจากลวดลายเดิม 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑๐๐ - ๑,๕๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายสินค้า ณ ที่ท าการกลุ่ม และงานโอทอป (OTOP) เท่านั้น 

จุดแข็งของกลุ่ม มีความสามัคคีกันในกลุ่มดีมาก ร่วมมือร่วมใจกันผลิตสินค้า 

จุดอ่อนของกลุ่ม ฤดูกาลท านาจะขาดแรงงานในการผลิต 

ศักยภำพ ความสามัคคีของสมาชิก และความมุ่งม่ันของผู้น าที่จะผลิตสินค้าให้
หลากหลาย ต้นทุนการผลิตไม่สูง 

โอกำส สามารถพัฒนาด้านเทคนิคการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าด้วยการใช้
วัสดุธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติและการพิมพ์ตกแต่งสินค้า 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สมาชิกของกลุ่มมีความสามัคคีต้องการพัฒนาสินค้าและหาช่องทางตลาด
เพ่ิมเติม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติ 

- พัฒนาเทคนิคการพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติบนผลิตภัณฑ์            
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า 

- ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติม 

- หาตลาดที่เหมาะสมให้กับสินค้าเพ่ิมเติม 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มอ่ืนในโครงการเพ่ือช่วยสนับสนุนเรื่องตลาด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

      

 

ผ้าขาวม้าและผ้าพันคอลวดลายต่างๆ 

  
 

      
 

                     เสื้อถัก                                                    
 

กระเป๋าถัก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๓. จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน ๙ กลุ่ม 

๓.๑ อุไรวรรณไหมไทย จังหวัดชัยภูมิ  

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๕๐ หมู่ ๑๑ ต าบลบ้านโสก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๗๖ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณอุไรวรรณ  วิเศษแสง  (โทร ๐๘๑ - ๕๔๔๓๘๙๖) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมมัดหมี่ ออกแบบและมัดหัวหมี่เพ่ือจ าหน่าย 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ออกแบบลวดลายมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยการสร้างลายใน
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งลายที่ออกแบบนั้นสามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ - 

รำงวัลที่ได้รับ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ IP Creative Thai Silk การออกแบบลายผ้าไหม
ไทยร่วมสมัย ๒๕๕๔ 

- รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์จากรังไหมประเภทของตกแต่งบ้าน/
ของใช้ในบ้าน ระดับเยาวชน งานตรานกยูงพระราชทาน ๒๕๕๕ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ - ๓๐,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ใช้การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยผ่านระบบการขนส่งไปรษณีย์  
และบริษัทขนส่ง   

จุดแข็งของกลุ่ม มีมัดหมี่ที่ขึ้นลวดลายแล้วพร้อมทอ และน าหัวหมี่ที่ขึ้นลายพร้อมทอออกขาย 
(หลากหลายผลิตภัณฑ์) มีทายาทสืบต่องานผลิต 

จุดอ่อนของกลุ่ม ก าลังผลิตมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อ 

ศักยภำพ ศักยภาพค่อนข้างสูง มีวัตถุดิบในการผลิตในชุมชน ประธานกลุ่มมีความ
คล่องตัวท าประชาสัมพันธ์เก่ง มีช่องทางการตลาดที่ทันสมัย 

โอกำส สามารถขยายตลาดได้อีก เหมาะเป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนการจับคู่ธุรกิจ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ใช้สีย้อมธรรมชาติในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

- เพ่ิมเติมศักยภาพด้านเทคนิคการพิมพ์และการแต้มหมี่ 

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมการตลาดช่องทางใหม่ให้มากข้ึน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

   
หน้าร้านและที่ท าการกลุ่ม                     ผ้าไหมมัดหมี่ลายประตูนาคราช 

 
                 การมัดหมี่ตามแบบที่ออก      ช่างมัดหมี่ 

    
ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆ ที่กลุ่มออกแบบเอง 

  
หัวหมี่ที่มัดเรียบร้อยแล้วรอการน าไปย้อมและทอ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๓.๒ กลุ่มสตรีทอผ้ำบ้ำนโสก หมู่ ๓ อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๐๐/๓ หมู่ ๓ ต าบลบ้านโสก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๔๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสมหมาย  อาจประจักษ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมมัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลวดลายโบราณ สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ สีและลวดลายไม่ค่อยเป็นที่นิยมของตลาด 

รำงวัลทีไ่ด้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายสินค้าเฉพาะในจังหวัด และงานโอทอป (OTOP) 

จุดแข็งของกลุ่ม - ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี  

- ประธานกลุ่มเป็นผู้รับซื้อสินค้าและน าไปจ าหน่ายให้สมาชิก 

- มีการบริหารที่โปร่งใส มีบัญชีคุมงบประมาณต่างๆ 

จุดอ่อนของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 

ศักยภำพ ศักยภาพสูง มีร้านค้ารับซื้อตลอดทั้งปี ขายได้ราคาดี 

โอกำส - ฝีมือการทอละเอียด  

- มีวัตถุดิบในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

- ราคาแข่งขันได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ใช้สีย้อมธรรมชาติในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

- เพ่ิมเติมศักยภาพด้านเทคนิคการพิมพ์และการแต้มหมี่ 

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมการตลาดช่องทางใหม่ให้มากข้ึน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

    
 

ที่ท าการกลุ่มและเอกสารตลอดจนบัญชีต่างๆ ที่กลุ่มด าเนินงาน 
 

 
สมาชิกกลุ่ม 

   
     สมาชิกก าลังทอผ้า ณ ที่ท าการกลุ่ม         ผ้าไหมมัดหมี่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๓.๓ กลุ่มสตรีทอผ้ำบ้ำนโสก หมู่ ๑๒ อ ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๓๗๙ หมู่ ๑๒ ต าบลบ้านโสก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสมหมาย  ชนะไธสง  (โทร ๐๘๘ - ๐๔๘๖๓๕๓, ๐๘๙ - ๙๔๖๐๑๘๖) 
อีเมล : tum2505@hotmail.com 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้ามัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่เป็นผ้าที่ซักง่าย ดูแลรักษาง่าย สีไม่ตก เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ สินค้าของกลุ่มเป็นการย้อมสีเคมี จึงมีความนิยมน้อยกว่าสีธรรมชาติ  
และผลิตได้ช้า ไม่ทนัต่อความต้องการของผู้บริโภค 

รำงวัลที่ได้รับ - ผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย  
ผ้ามัดหมี่โทเร 

- โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ๒๕๕๒ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายในงานแสดงสินค้าที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น และส่งขายให้กับร้านค้า
ในจังหวัด 

จุดแข็งของกลุ่ม สมาชิกสามัคคีกันดี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

จุดอ่อนของกลุ่ม เส้นใยที่ใช้ในกลุ่ม ย้อมสีธรรมชาติไม่ได้ 

ศักยภำพ ศักยภาพสูง สินค้าสวยและมีคุณภาพ มีตลาดรองรับ 

โอกำส สามารถขยายตลาดได้อีกหากมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัย 
มากขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สมาชิกต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - เพ่ิมเติมศักยภาพด้านเทคนิคการพิมพ์และการแต้มหมี่ 

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สี  ลวดลาย ที่ทันสมัย 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มที่มีตลาดขนาดใหญ่ 

mailto:tum2505@hotmail.com


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

        

ที่ท าการกลุ่ม 

       

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ของกลุ่ม           ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ของกลุ่ม 

       

ทีมนักออกแบบได้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยเรื่องการออกแบบกับกลุ่ม 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๓.๔ กลุ่มทอผ้ำไหมพื้นเมืองบ้ำนหนองตำไก้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๓๐ หมู่ ๑๑ บ้านหนองตาไก้ ถนนบ้านลาด-คอนสวรรค์ ต าบลหนองขาม 

อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุดาพร  อาจสนาม  (โทร ๐๔๔ - ๐๕๖๐๑๔, ๐๘๘ – ๔๗๐๔๑๙๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมจากไหมพ้ืนบ้าน ผ้าไหมมัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สวย สีสันสดใสและหลากหลาย 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ย้อมสีเคมี 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๕๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม มีร้านขายสินค้าของกลุ่ม และจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆ ที่หน่วยงานราชการ

จัดขึ้น 

จุดแข็งของกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ร่วมแรงรวมใจกันผลิตสินค้าเป็นอย่างดี   

จุดอ่อนของกลุ่ม วัตถุดิบที่มียังไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องหาซื้อเพ่ิมเติม 

จากนอกชุมชน 

ศักยภำพ ศักยภาพปานกลาง มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนอยู่เสมอ 

โอกำส สามารถขยายตลาดได้อีกหากมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัย 

มากขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาช่องทางการขายใหม่ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - เพ่ิมเติมศักยภาพด้านเทคนิคการพิมพ์และการแต้มหมี่ 

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สี  ลวดลาย ที่ทันสมัย 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มที่มีตลาดขนาดใหญ่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

กี่ทอผ้าก าลังทอผ้าไหมมัดหมี่ลายนกยูงและดอกไม้ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

กี่ทอผ้าก าลังทอผ้าไหมมัดหมี่ลายกระจับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่ม 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๖๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๓.๕ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและแปรรูปหม่อนไหม จังหวัดชัยภูมิ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๓ หมู่ ๓ บ้านนามน ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
๓๖๑๔๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๐๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณกนกพร  ฟักเล็ก  (โทร ๐๘๘ - ๓๗๘๗๑๒๗, ๐๔๔ - ๘๑๐๖๓๓) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ สบู่โปรตีนไหม เส้นไหมออแกนิค (Organic) ชาเขียวใบ
หม่อนและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ความเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไม่มีสารเคมี 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ - 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        เส้นไหมราคากิโลกรัมละ ๑,๔๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ผู้ประกอบการสามารถติดต่อหรือสั่งจอง โดยกลุ่มได้รับซื้อจากสมาชิกและ
รวบรวมส่งผู้ทอและเครือข่ายของกลุ่มการขายผ่านสื่อออนไลน์บนเครือข่าย 
Social Network รวมทั้งเครือข่ายชมรมฯ 

จุดแข็งของกลุ่ม เป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอินทรีย์ (Organic Silk)  ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมีความเข้มแข็งของกลุ่ม มีการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อนของกลุ่ม การขาดแคลนแหล่งน้ าในการขยายพ้ืนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเลี้ยงหม่อนไหม ควบคุมได้ยาก 

ศักยภำพ มีศักยภาพสูง เลี้ยงไหมเอง ท าเส้นไหมได้เอง 

โอกำส มีโอกาสขยายการผลิตและตลาดได้อีกมาก ผู้น าเข้มแข็งหาเครือข่ายเก่ง 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความพร้อมและร่วมมือร่วมใจกันเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้า 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม เช่น การเติมสมุนไพรใน
พ้ืนที่ลงไปในผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  

- ศึกษาการพิมพ์สกรีนด้วยสีย้อมธรรมชาติเพ่ือท าบรรจุภัณฑ์ 

- จับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายอื่นๆ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

แปลงปลูกหม่อนซึ่งเป็นที่รกร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) น ามาจัดแบ่งให้ชาวบ้าน 

 
โรงเรือนเลี้ยงไหมและอุปกรณ์การสาวไหม     

สมาชิกของกลุ่ม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๓.๖ กลุ่มทอผ้ำบ้ำนนำขำม จังหวัดชัยภูมิ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๒๘ หมู่ ๘ ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๔๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุนทร  แจ้งทอง  (โทร ๐๘๙ – ๕๘๕๔๘๐๒) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าขิดและผ้าไหมมัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ - มีฝีมือประณีต  

- ลวดลายเป็นลายเฉพาะของพื้นที่ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากวัตถุดิบต้องหา
ซื้อจากภายนอกชุมชนและบางครั้งขาดตลาด 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๔๐๐ - ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าที่ร้านสุนทรผ้าขิด เมืองชัยภูมิ 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันผลิตสินค้าเพ่ือส่งเข้ากลุ่มวางจ าหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น 

จุดอ่อนของกลุ่ม - 

ศักยภำพ ศักยภาพปานกลาง  มีร้านค้าวางจ าหน่ายและมีเงินทุนหมุนเวียนดี 
สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อได้ 

โอกำส - การจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูปผ้าทอมือ 

- การแปรรูปสินค้าส าหรับส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความต้องการพัฒนาเทคนิคการทอและการย้อม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - เพ่ิมเติมศักยภาพด้านเทคนิคการพิมพ์และการแต้มหมี่ 

- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สี  ลวดลาย ที่ทันสมัย 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูปผ้าทอมือ 

 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

 

 
 

ผ้าฝ้ายขิดลวดลายพ้ืนเมือง 

 

ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่ม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๓.๗ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้ำนประชำสำมัคคี จังหวัดชัยภูมิ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๒๘ หมู่ ๘ ต าบลหนองตูม อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุดารัตน์  แจ้งทอง  (โทร ๐๘๕-๒๐๙๘๘๑๒, ๐๘๙ – ๕๘๕๔๘๐๒) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีฝีมือประณีต การออกแบบสอดคล้องกับตลาดในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบต้องหาซื้อจากภายนอกชุมชน บางครั้งขาดตลาด ผลิตไม่เพียงพอ 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๔๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าที่ร้านสุนทรผ้าขิด เมืองชัยภูมิ 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันผลิตสินค้าเพ่ือส่งเข้ากลุ่มวางจ าหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น 

จุดอ่อนของกลุ่ม - 

ศักยภำพ - ศักยภาพปานกลาง  มีร้านค้าวางจ าหน่ายและมีเงินทุนหมุนเวียนดี 

- สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อได้ 

- ผลิตและจ าหน่ายเอง 

โอกำส - การจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ 

- การแปรรูปสินค้าส าหรับส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

การผลิตสินค้าแปรรูปมีคุณภาพสูงต้องการขยายตลาดและหารูปแบบ       

การแปรรูปที่หลากหลายขึ้น 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ และผ้าทอมืออ่ืนๆ 

- ส่งสมาชิกไปอบรมเพ่ิมทักษะการออกแบบและการตลาด 

- สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้วยการพิมพ์และการท าหมี่แต้ม 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

   
ที่ท าการและหน้าร้านของกลุ่ม 

   
 

สมาชิกก าลังแปรรูปผ้าทอและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ส าเร็จแล้ว 
 

  
ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๓.๘ รังไหมขัดตัวภูขจี จังหวัดชัยภูมิ  

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๕๑/๑ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๖ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุดาลักษณ์  ภู่พงษ ์ (โทร ๐๘๖ - ๙๐๑๕๙๐๒)    

อีเมล : phukagee@gmail.com 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น รังไหมขัดตัว สบู่เนื้อทองและสบู่บุปผชาติ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ มีการแข่งขันการตลาดเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจากผู้ผลิตสบู่เพ่ิมข้ึน 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐ – ๑๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ร้านในจังหวัดรับซื้อท่ีกลุ่ม แสดงสินค้างาน OTOP 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันผลิตส่งขายเป็นกลุ่ม 

จุดอ่อนของกลุ่ม ทุนหมุนเวียนน้อย 

ศักยภำพ ศักยภาพปานกลาง สามารถผลิตได้ ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ก้อน/วัน หรือตาม

จ านวนการสั่งซื้อ  

โอกำส ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นครีมอาบน้ าเพ่ือกลุ่มลูกค้าเพศชายซึ่งมีแนวโน้ม

การตลาดเติบโตสูงขึ้น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการต่อยอดธุรกิจ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ 

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

- การหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมรายได้ของกลุ่ม 

 

mailto:phukagee@gmail.com


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม 
 

    
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม 
 

 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๓.๙ ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้ำนอ ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๙/๗ ถนนภูเขียว - ชุมแพ อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๓ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสมหมาย  เศรษฐชวาลวงษ์ (โทร ๐๘๑ - ๒๖๔๒๕๕๔, ๐๔๔ - ๘๖๑๒๗๓) 
แฟกซ์ : ๐๔๔ – ๘๖๑๒๗๓ 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น - ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่และผ้าฝ้าย เป็นตุ๊กตาช้าง 

- หมอนสมัยใหม่ (หมอนประจ าท้องถิ่นที่มีดีไซน์ร่วมสมัย) 

- สินค้าของที่ระลึกอ่ืนๆ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีฝีมือประณีต    

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย 

รำงวัลที่ได้รับ - จดสิทธิบัตรการออกแบบช้าง เลขท่ี ๓๒๑๗ 

- ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  มผช. ๑๙๖/๒๕๕๓ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐ – ๕๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าที่ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพ้ืนบ้านอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันผลิตสินค้าเพ่ือส่งเข้ากลุ่มวางจ าหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น 

จุดอ่อนของกลุ่ม - 

ศักยภำพ ศักยภาพปานกลาง  มีร้านค้าวางจ าหน่ายและมีเงินทุนหมุนเวียนดี 
สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อได้ ผลิตและจ าหน่ายเอง 

โอกำส - การจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือ 

- การแปรรูปสินค้าส าหรับส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

การผลิตสินค้าแปรรูปมีคุณภาพสูงต้องการขยายตลาดและหารูปแบบ        
การแปรรูปที่หลากหลายขึ้น 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ และผ้าทอมืออ่ืนๆ 

- ส่งสมาชิกไปอบรมเพ่ิมทักษะการออกแบบและการตลาด 

- สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้วยการพิมพ์ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 
 

  
 

ตุ๊กตาช้างที่กลุ่มได้จดสิทธิบัตรการออกแบบ 
 

 
 

ตุ๊กตาช้างวางจ าหน่ายที่ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพ้ืนบ้าน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๗๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๔. จังหวัดนครรำชสีมำ จ ำนวน ๙ กลุ่ม 

๔.๑ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรวิสำหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน จังหวัดนครรำชสีมำ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๖๒/๑ หมู่ ๓ ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา  (โทร ๐๘๙ - ๙๔๙๓๗๘๘) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอแบบตัวโน้ตดนตรี 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ - ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

- ใช้เทคนิคการทอแบบตัวโน๊ตดนตรี 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ การทอลวดลายบางครั้งขาดความสม่ าเสมอ 

รำงวัลที่ได้รับ - รางวัลรองชนะเลิศประกวดการทอผ้าไหมระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

- รางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดแต่งกายท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        มีหน้าร้านของกลุ่ม ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าที่ศูนย์จ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม งานแสดงสินค้าที่หน่วยงานของ
รัฐจัดขึ้น และงานแสดงสินค้าทั่วไป 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันผลิตสินค้า มีตลาดรองรับ มีวัตถุดิบในกลุ่มเพราะปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมเอง 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานน้อยผลิตไม่ทันความต้องการของผู้บริโภค  
ยังขาดความรู้ด้านการออกแบบ 

ศักยภำพ เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ และการประยุกต์ลายใหม่ๆ 

โอกำส สามารถน าไปท าตลาดโรงแรม รีสอร์ทได้  (ผ้าย้อมสีธรรมชาติทั้งหมด) 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความเชี่ยวชาญเรื่องการย้อมสีธรรมชาติสูง ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้
ช่วยสนับสนุนด้านการออกแบบ และเพ่ิมทักษะด้านการพิมพ์และการแต้มหมี่   

แนวทำงในกำรพัฒนำ น าเทคนิคต่างๆ เช่น มัดย้อม แต้มหมี่และพิมพ์ด้วยสีย้อมธรรมชาติมา
ประยุกต์สร้างลวดลายใหม่ๆ พัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ผ้าไหมยกดิ้นเงินทอลายโน้ตดนตรี 

      

           กี่ผ้าไหมยกดิ้นเงินทอลายโน้ตดนตรี                         ผ้าไหมยกดิ้นเงินทอลายโน้ตดนตรี 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๔.๒ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้ำไทยและแปรรูป จังหวัดนครรำชสีมำ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๙๓ หมู่ ๒ ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๘ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณอรุณี  การถาง  (โทร ๐๙๕ - ๖๐๙๒๖๒๔) 

อีเมล : wutti_korn@hotmail.com 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ๑๐๐% สีสันเรียบๆ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ - 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        - 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายในงานแสดงสินค้า เช่น งานโอทอป (OTOP) งานกาชาด และสถานที่

แสดงสินค้าของชุมชน 

จุดแข็งของกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองในกลุ่ม 

จุดอ่อนของกลุ่ม - 

ศักยภำพ มีความสนใจด้านการจัดการ การบริหารทุนหมุนเวียนและบริหารการขาย 

โอกำส สามารถท าตลาดสินค้าคนรุ่นใหม่ได้ ถ้าผลิตซิ่นลายสมัยใหม่ (โมเดิร์น) 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

พร้อมเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

แนวทำงในกำรพัฒนำ สร้างสรรค์ลวดลายและสีสันของผลิตภัณฑ์ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

                  

      ผ้าคลุมไหล่ไหมสีพ้ืน                                          ผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ 

     

             ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ                            ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ไหมและผ้าพันคอ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๔.๓ กลุ่มทอผ้ำหลำกสีบ้ำนหนองหว้ำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๓๕ หมู่ ๗ ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๔ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณค าสี  บุญมี  (โทร ๐๘๙ - ๖๒๘๗๙๙๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขาวม้า 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ยังใช้สีเคมี การใช้สีรวมถึงการออกแบบยังไม่ดี 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑๐๐ - ๒,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม - มีคนมารับซื้อที่หมู่บ้าน 

- ขายงานโอทอป (OTOP) ของจังหวัดต่างๆ 

- ขายสินค้าให้กับกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็งและฝากขาย 

- ขายให้จังหวัดใกล้เคียง  

จุดแข็งของกลุ่ม สมาชิกตั้งใจร่วมกันที่จะท าสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดประสบการณ์ในการค านวณต้นทุน และราคาขายที่เหมาะสม 

ศักยภำพ มีความสามารถในการย้อมและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง 

โอกำส สามารถน าผ้าย้อมสีมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปท าตลาดต่างประเทศได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง เข้าร่วมโครงการเพ่ือให้
ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าใหม่ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาเรื่องการย้อมสีให้สวยงามข้ึน 

- เพ่ิมทักษะการย้อมสีธรรมชาติ 

- เพ่ิมทักษะการพิมพ์และแต้มหมี่ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

ผ้าพันคอฝ้ายลายผ้าขาวม้า 

     

                       ผ้าไหมมัดหมี่                                           หนอนไหมที่สมาชิกเลี้ยง 

 

ผ้าขาวม้าและผ้าไหมมัดหมี่ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๔.๔ กลุ่มอำชีพทอผ้ำบ้ำนเพ็ดน้อย จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๙๙ หมู่ ๖ ต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๑ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณจันทร์  จันทรงกุล  (โทร ๐๘๖ - ๒๕๓๓๐๑๕) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้า  เส้นไหม 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้ว 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ การออกแบบลวดลายยังเป็นแบบเดิมๆ 

รำงวัลทีไ่ด้รับ โอทอป (OTOP) ๓ ดาว 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑๒๐ - ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จัดแสดงสินค้าทั่วไป เช่น งานโอทอป (OTOP) งานกาชาด ฯลฯ 

จุดแข็งของกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองในกลุ่มท าให้ได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้และทักษะด้านการตลาด 

ศักยภำพ ได้รับประกาศนียบัตรมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน 

โอกำส สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องใช้ในบ้านได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ต้องการให้ช่วยหาช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายใหม่ๆ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ต้องการให้พัฒนาลายผ้าให้มีสีเรียบๆ (เรียบหรู) 

- ใช้เทคนิคการพิมพ์สีช่วยสร้างลวดลายใหม่ๆ 

- เข้าอบรมเพ่ิมทักษะเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ 

- เข้าอบรมเพ่ิมทักษะในการจัดการ 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูปและกลุ่มท่ีแข็งแรงมีตลาดใหญ่ 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ผ้าขาวม้าและผ้าไหมมัดหมี่ของสมาชิกกลุ่ม 

   

                        กี่ทอผ้าของสมาชิก                                  เส้นไหมที่ทางกลุ่มท าการเลี้ยง 

 

                         ลายผ้าไหมมัดหมี่                        ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้าและเส้นไหมของสมาชิก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๔.๕ กลุ่มทอผ้ำฝ้ำยบ้ำนหนองแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๘๕ หมู่ ๕ บ้านหนองแสง อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๖ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสมปอง  เลิศไธสง  (โทร ๐๘๔ - ๘๒๕๕๖๐๕) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ การทอผ้ายังใช้ลวดลายเดิมๆ ไม่ค่อยปรับเปลี่ยน 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๒๕๐ - ๒,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายส่งให้กลุ่มบ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมกันผลิตสินค้าได้หลากหลาย 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการตลาด ขาดแคลนเรื่องทุนหมุนเวียน 

ศักยภำพ ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า 

โอกำส สามารถผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความพร้อมด้านวัตถุดิบและทักษะในการทอ ต้องการให้หาช่องทางการ

จ าหน่ายให้ ต้องการให้ช่วยหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาลายผ้าให้มีสีเอิร์ธโทน 

- เขา้อบรมเพ่ิมทักษะเรื่องการย้อมสีธรรมชาติแล้ว หันมาใช้วัสดุในท้องถิ่น

เป็นสีย้อม 

- ใช้เทคนิคการพิมพ์สีช่วยสร้างลวดลายใหม่ๆ 

- เข้าอบรมเพ่ิมทักษะในการจัดการ 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูปและกลุ่มท่ีแข็งแรงมีตลาดใหญ่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 

       
ผ้าไหมมัดหมี่ 

 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ และผลิตภัณฑ์ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๘๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๔.๖ กลุ่มทอผ้ำมัดหม่ีแปรรูป คึมมะอุ-สวนหม่อน จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๖๔ หมู่ ๙ ต าบลหนองหว้า อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณวิไลวรรณ  ทิพย์สม  (โทร ๐๘๔ - ๔๙๖๔๘๖๒) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมสีพื้นและผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ไม่มีการออกแบบลายใหม่ 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยสนับสนุนด้านการออกแบบ และเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่าย   

จุดแข็งของกลุ่ม มีวัตถุดิบในกลุ่มเพราะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการออกแบบ 

ศักยภำพ ต้องได้รับการฝึกฝนด้านการผลิตลวดลายใหม่ๆ 

โอกำส สามารถน าไปท าตลาดได้ ถ้าออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

สามารถน าไปท าตลาดได้ ถ้าออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การออกแบบลวดลายผ้าให้ทันสมัย 

- ใช้เทคนิคการพิมพ์สีช่วยสร้างลวดลายใหม่ๆ 

- เข้าอบรมเพ่ิมทักษะเรื่องการท าผงสีธรรมชาติ 

- เข้าอบรมเพ่ิมทักษะในการจัดการ 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูปและกลุ่มท่ีแข็งแรงมีตลาดใหญ่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

   

                       ที่ท าการกลุ่ม                                               ผ้าไหมหางกระรอก 

  

ผ้าไหมสีพืน้ 

       

ผ้าคุลมไหล่สีพ้ืนที่มีลวดลายในตัว 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๔.๗  กลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนโนนดู่ - โนนจำน จังหวัดนครรำชสีมำ  

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑ หมู่ ๒ ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณค าผอง  บัวละคร  (โทร ๐๙๐ - ๘๑๒๗๖๒๘) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติทอลายดั้งเดิม 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ลายไม่สม่ าเสมอในบางช่วง 

รำงวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศการประกวดทอผ้าของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม - ขายร่วมกับกลุ่มคึมมะอุ - สวนหม่อน ขายในที่ท าการกลุ่ม  

- งานของดีประจ าอ าเภอและจังหวัด (งานประจ าปี) 

จุดแข็งของกลุ่ม มีวัตถุดิบในกลุ่มเพราะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการออกแบบ 

ศักยภำพ ศักยภาพในการผลิตสูงมาก แต่ต้องได้รับการฝึกฝนด้านการผลิตลวดลายใหม่ๆ 

โอกำส สามารถน าไปท าตลาดระดับบนได้ ถ้าออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความสามารถในการทอเทคนิคตัวโน้ตดนตรี ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้

ช่วยสนับสนุนด้านการออกแบบ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย   

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การออกแบบลวดลายผ้าให้ทันสมัย 

- ผสมผสานเทคนิคการมัดย้อมกับเทคนิคการทอเทคนิคตัวโน้ตดนตรี 

- ใช้สีย้อมธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

  

ผ้าไหมมัดหมี่สีย้อมธรรมชาติ 

 

ผ้าไหมมัดหมี่สีย้อมธรรมชาติซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมประจ าพ้ืนที่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๔.๘ กลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนป่ำหวำย จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๓ หมู่ ๔ บ้านป่าหวาย ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๕๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณอนงค์  อะโนรี  (โทร ๐๘๗ - ๘๖๘๘๖๙๓) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมมัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ไม่มีการออกแบบลายใหม่ 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๕๐๐ - ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขายร่วมกับกลุ่มคึมมะอุ - สวนหม่อนและงานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 

จุดแข็งของกลุ่ม มีวัตถุดิบในกลุ่มเพาะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการออกแบบ 

ศักยภำพ สามารถพัฒนาและฝึกฝนด้านการผลิตลวดลายใหม่ๆ 

โอกำส สามารถน าไปท าตลาดได้ ถ้าออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยสนับสนุนด้านการออกแบบ และเพ่ิมช่อง

ทางการจ าหน่าย   

แนวทำงในกำรพัฒนำ - การออกแบบลวดลายผ้าให้ทันสมัย 

- ใช้สีย้อมธรรมชาติให้มากข้ึน 

- ใช้เทคนิคแต้มหมี่ช่วยในการออกแบบ 

- น าเทคนิคการพิมพ์มาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

    

ที่ท าการกลุ่ม 

 

ผ้าไหมมัดหมี่ 

    

                       ผ้าไหมมัดหมี่                                                 ผ้าไหมหางกระรอก 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๔.๙ คญำบำติก จังหวัดนครรำชสีมำ 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๔๔/๔ หมู่ ๑๒ ต าบลเมืองปักธงชัย อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๓๐๑๕๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณธนันญา  ดรเขื่อนสม  (โทร ๐๘๖ - ๒๕๐๑๙๒๐) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมบาติกลวดลายต่างๆ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นงาน Master Piece ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่คงที่ เมื่อต้องการผลิตซ้ า 

รำงวัลที่ได้รับ โอทอป (OTOP) ๕ ดาว ประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ปีพ.ศ.๒๕๕๕ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ - ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ตลาดหลักของกลุ่ม คือ  King Power  จุลไหมไทย และเข้าร่วมงานแสดง

สินค้าท่ัวไป รวมถึง Event ของหน่วยงานราชการ  

จุดแข็งของกลุ่ม สมาชิกร่วมมือร่วมใจ และขยันขันแข็งกันมาก 

จุดอ่อนของกลุ่ม สมาชิกไม่เข้าใจระบบการขาย ทั้งราคาขายและต้นทุนการขาย มักจะต้องการ

ให้ยืนราคาเดิมตลอด ทั้งที่วัตถุดิบข้ึนราคาแล้ว 

ศักยภำพ มีตลาดหลักของกลุ่มและมีเงินทุนหมุนเวียนดีมาก อาจเพ่ิมสินค้าของที่ระลึก

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพ่ิมรายได้ 

โอกำส พัฒนาสินค้าให้เป็นของฝาก ของที่ระลึก ให้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาช่องทางการตลาด และสนใจข้อมูล

โครงการคูปองนวัตกรรม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ใช้สีย้อมธรรมชาติ 

- ท าเทคนิคผสมระหว่างบาติกและการพิมพ์ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ๆ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ผ้าไหมและผ้าฝ้ายบาติก 

 

ผ้าไหมบาติกลายหินอ่อนและลายดอก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๕. จังหวัดหนองคำย จ ำนวน ๕ กลุ่ม 

๕.๑ กลุ่มทอผ้ำมัดหม่ีสีธรรมชำติ หมู่ ๑ จังหวัดหนองคำย 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๔๙ หมู่ ๑ ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณพิกุล  ดวงอาสงฆ์  (โทร ๐๘๔ - ๕๑๒๔๖๓๘) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ลวดลายพื้นเมืองอีสาน 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถท าลวดลายมัดหมี่ได้เหมือนเดิม 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๔๐๐ – ๑,๕๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม - จ าหน่ายสินค้าในที่ตั้งกลุ่ม  

- ส่งร้านค้าในตัวจังหวัด  

- งานแสดงสินค้าที่รัฐบาลจัดขึ้น 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือร่วมใจกันออกงานแสดงสินค้าตลอดทั้งปี 

จุดอ่อนของกลุ่ม เงินทุนหมุนเวียนน้อย   

ศักยภำพ สามารถผลิตแบบดั้งเดิม และพัฒนาลวดลายใหม่ที่ทันสมัย 

โอกำส สามารถหาตลาดใหม่ได้ เมื่อปรับเปลี่ยนลวดลายสินค้าให้ทันสมัย    

เพราะผ้าไหมกลุ่มนี้เป็นไหมเส้นละเอียดและเนื้อแน่น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีฝีมือด้านการทอและมัดย้อม ต้องการให้ช่วยพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

และหาช่องทางการขายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาการใช้สีธรรมชาติในการย้อม 

- พัฒนาลวดลายและเทคนิคใหม่ๆในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 

   

ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ย้อมคราม   ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ 

   

ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่หมักโคลน  ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่หมักโคลนและผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ย้อมคราม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๙๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๕.๒  หจก.นิศำชล แฮนดิครำฟท ์จังหวัดหนองคำย 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๒๔ บ้านหนองสองห้อง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณณิศาชณ  บุปผาสังข์  (โทร ๐๘๕ - ๔๒๙๙๕๕๓)   

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแปรรูปจากผ้ามัดย้อม ผ้ามัดหมี่และผ้าขิด 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีดีไซน์ของตัวเอง หลากหลายดีไซน์ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ - 

รำงวัลที่ได้รับ - รางวัลโอทอป (OTOP) ๕ ดาว   

- รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นจาดตลาด อตก. 

- ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมการส่งออก เพ่ือไปแสดงในงาน
ประชุมเอเปค ๒๐๐๓ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม มีร้านค้ามารับสินค้าท่ีกลุ่ม และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของหน่วยงานรัฐบาลที่
จัดขึ้น 

จุดแข็งของกลุ่ม มีลูกค้าประจ า 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ  

ศักยภำพ สมาชิกของกลุ่มมีความช านาญในการตัดเย็บผ้าไหม ซึ่งต้องใช้ความละเอียด
และประณีตมากกว่าผ้าธรรมดา 

โอกำส - สามารถสร้างเครือข่ายการผลิตได้ 

- ขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบแนวร่วมสมัยโดยใช้ผ้าทอมือ ต้องการจับคู่
ธุรกิจกับกลุ่มทอผ้าต่างๆ เพื่อท าตลาดต่างประเทศ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - เพ่ิมเติมการพิมพ์สีย้อมธรรมชาติและการเพ้นท์ลงบนผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการออกแบบและผลิต 

- การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน  

- การบริหารจัดการการตลาด 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

คุณณิศาชณ บุปผาสังข์ และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูปฝีมือการออกแบบและแปรรูปของคุณณิศาชณ 

 

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแปรรูปจากผ้ามัดย้อม ผ้ามัดหมี่และผ้าขิด 

 

  



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๕.๓ กลุ่มทอผ้ำบ้ำนโนนหงส์ทอง จังหวัดหนองคำย 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๔ หมู่ ๖ บ้านโนนหงส์ทอง ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๖ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณหล่ า  ล้วนสม (โทร ๐๘๗-๒๒๖๘๔๑๒) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าทอพ้ืนเมือง ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวมา้หลากสีสัน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ มีสินค้าชนิดเดียว เฉพาะผ้าขาวม้า 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐ – ๕๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม - วางจ าหน่ายสินค้าประจ าที่โรงแรม รีสอร์ทในจังหวัดบึงกาฬและ
หนองคาย  

- มีการแสดงสินค้าในเทศกาลต่างๆ และงานโอทอป (OTOP) 

จุดแข็งของกลุ่ม มีผู้น าที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อนของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอยู่ห่างไกลกัน 

ศักยภำพ - สมาชิกของกลุ่มมีความช านาญในการทอผ้าขาวม้า  

- มีความขยันในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  

- มีความพยายามในการเข้ารับการอบรมโครงการต่างๆ 

โอกำส ท าตลาดสินค้าที่ระลึกหลากหลายช่องทางได้ดี ก าลังผลิตสูง ราคาแข่งขันได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางการตลาดเพิ่ม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาสีสันของรูปแบบสินค้า 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของช าร่วยในงานพิธีต่างๆ เพื่อรับค าสั่งซื้อ 

- ใช้การพิมพ์สกรีนเข้ามาช่วยตกแต่งผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม  

- เพ่ิมช่องทางการขาย 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

        

     เสื้อแปรรูปของกลุ่มทอผ้าบ้านโนนหงส์ทอง 

 

     กี่ทอผ้าลวดลายผ้าขาวม้า                                             กี่ทอผ้ามัดหมี่ 

         

ผ้าขาวม้าวางจ าหน่ายที่รีสอร์ท        ผ้าพันคอและผ้าขาวม้าลวดลายต่างๆ ที่กลุ่มผลิต 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๕.๔ กลุ่มทอผ้ำบ้ำนนำฮี จังหวัดหนองคำย 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๔๘ หมู่ ๑ บ้านนาฮี อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณนวนจันทร์  ทะวงษ์ศรี  (โทร ๐๘๔ - ๕๑๒๔๖๓๙) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ ๔ ตะกรอ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ๔ ตะกรอ ลวดลายเอกลักษณ์พ้ืนเมืองและลายกระจับ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ลวดลายเดิม ไม่มีการพัฒนาลายใหม่ให้ทันสมัย 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าในที่ตั้งกลุ่ม ส่งร้านค้าในตัวจังหวัด และงานแสดงสินค้าที่

รัฐบาลจัดขึ้น 

จุดแข็งของกลุ่ม แบ่งงานกันท าอย่างเป็นระบบ 

จุดอ่อนของกลุ่ม เงินทุนหมุนเวียนน้อย  บางครั้งไม่พอซื้อวัตถุดิบ 

ศักยภำพ เป็นกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมตลาดได้ 

โอกำส สามารถหาตลาดใหม่ได้ เมื่อปรับเปลี่ยนลวดลายสินค้าให้ทันสมัย  

เพราะผ้าไหมกลุ่มนี้เป็นไหมเส้นละเอียดและเนื้อแน่น 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีทักษะในการมัดย้อมและทอผ้าในระดับดี ต้องการให้ช่วยพัฒนาลวดลาย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหาช่องทางการขายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ 

- น าทักษะการแต้มหมี่และพิมพ์สกรีนมาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

- จับคู่ธุรกิจหาช่องทางการขายเพ่ิม 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายดั้งเดิมของกลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี 

 
 

 
ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๕.๕ กลุ่มเย็บผ้ำ จังหวัดหนองคำย 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๓๙๖ หมู่ ๗ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณศรีสมุทร  โกนากัน  (โทร ๐๘๓ - ๓๔๓๖๙๘๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอมือ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเอกลักษณ์พ้ืนเมือง ผ้าฝ้ายมัดย้อมและผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ไม่มีการพัฒนาลายใหม่ให้ทันสมัย 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ – ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าในที่ตั้งกลุ่ม ส่งร้านค้าในตัวจังหวัด และงานแสดงสินค้าที่

รัฐบาลจัดขึ้น 

จุดแข็งของกลุ่ม ผลิตเส้นไหมได้เอง 

จุดอ่อนของกลุ่ม เงินทุนหมุนเวียนน้อย  อุปกรณ์การทอเก่ามาก 

ศักยภำพ เป็นกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมตลาดได้ 

โอกำส สามารถหาตลาดใหม่ได้ เมื่อปรับเปลี่ยนลวดลายสินค้าให้ทันสมัย  

เพราะกลุ่มนี้มีความสามารถในการแปรรูปสูง 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

นอกเหนือจากความสามารถในการมัดหมี่และการทอแล้ว ยังมีทักษะในการตัด

เย็บตุ๊กตาและสินค้าท่ีระลึกอ่ืนๆด้วย ต้องการให้ช่วยพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ และหาช่องทางการขายเพิ่มเติม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- ออกแบบการแปรรูปให้หลากหลายตามสมัยนิยม 

- จับคู่ธุรกิจหาช่องทางการขายเพ่ิม 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ผ้าฝ้ายมัดย้อมและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้ามัดย้อมเป็นตุ๊กตาช้างและกล่องใส่ทิชชู 

 

 
กระเป๋าถือและกระเป๋าสตางค์ท าจากผ้าทอมือ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๖. จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน ๕ กลุ่ม 
๖.๑ กลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองบ้ำนหนองปิง จังหวัดหนองบัวล ำภู 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๗๗ หมู่ ๖ บ้านหนองปิง ต าบลโคกม่วง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
๓๙๑๔๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๓ คน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณบัวเครือ  เดชโมรา  (โทร ๐๘๗ - ๙๕๔๑๖๖๘, ๐๘๓ - ๒๘๖๖๔๒๗) 
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ลายลูกแก้ว 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลายเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 
จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขันที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ลายเหมือนกันจ านวนมาก 
รำงวัลที่ได้รับ - รางวัลโอทอป (OTOP) ๒ ดาวปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- รางวัลโอทอป (OTOP) ๓ ดาวปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- รางวัลโอทอป (OTOP) ๔ ดาวปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๒๐๐ - ๑,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 
ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม  การขายสินค้าของกลุ่ม ส่วนมากเป็นงานแสดงสินค้า เช่น งานโอทอป 

(OTOP) ประจ าปีที่เมืองทองธานี 
จุดแข็งของกลุ่ม ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมมือกันในการออกงานแสดงสินค้า 
จุดอ่อนของกลุ่ม ในฤดูกาลท านา การผลิตสินค้าจะน้อยลงมาก 
ศักยภำพ ศักยภาพค่อนข้างสูง มีกลุ่มลูกค้าประจ าอยู่แล้วและติดอันดับสินค้าโอทอป 

(OTOP) แนะน าของจังหวัด 
โอกำส - สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากวัตถุดิบในพื้นที่ 

- ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปแปรรูปได้เป็นสินค้าอีกหลายประเภท 
- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูป 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

พร้อมเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและขาย 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้สีย้อมธรรมชาติ 
- พัฒนาเทคนิคการพิมพ์ด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติในพ้ืนที่ เพ่ือตกแต่งผ้าทอ

ให้สวยงามยิ่งข้ึน 
- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูปและจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่ม 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
 

ผ้าคลุมไหล่สีพ้ืนลวดลายลูกแก้ว 

 
 

ผ้าพันคอสีพื้นลวดลายลูกแก้ว 
 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๐๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๖.๒ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้ำนดินทรำยอ่อน (ภูริษำผ้ำไทย) จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๒๑ หมู่ ๖ บ้านดินทรายอ่อน ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

๓๙๐๐๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๓๖ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณพัชรินทร์  ชัยรัตน์   

(โทร ๐๔๒ – ๓๕๓๔๖๖ , ๐๘๑ – ๕๙๒๖๑๘๕ , ๐๘๑ – ๕๖๖๔๔๔๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมขิด ผ้าฝ้ายขิด ผ้ามัดหมี ่ผ้าไหมขิดสลับมัดหมี่ และแปรรูปเสื้อผ้า 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอขิดผสมมัดหมี่ ๔ ตะกรอ (ภูริษาผ้าไทย) และแปรรูปเสื้อผ้า 

(คาราวะ) 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ การออกแบบลวดลายผ้าไม่ทันสมัย 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ - ๕๐,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และหาช่องทางการตลาดใหม่เพ่ิมข้ึน 

จุดแข็งของกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน  

จุดอ่อนของกลุ่ม สมาชิกกระจายอยู่หลายอ าเภอ ประสานงานยาก 

ศักยภำพ ศักยภาพสูง มีการบริหารจัดการที่ดี มีร้านจ าหน่ายสินค้าเองด้วย 

โอกำส สามารถพัฒนารูปแบบและลวดลายเพ่ือขยายตลาดได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และหาช่องทางการตลาดใหม่เพ่ิมข้ึน 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ส่งสมาชิกไปอบรมเพ่ิมทักษะการผลิตด้วยเทคนิคอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

- ออกแบบลวดลายผ้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้น 

- ใช้เทคนิคผสมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

- จับคูธุ่รกิจกับกลุ่มแปรรูป 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

     

คุณพัชรินทร์ (ประธานกลุ่ม) โชว์ผ้าไหมขิดสลับมัดหมี่และอุปกรณ์ในการผลิต 
 

 
 

ผ้าไหมขิดสลับมัดหมี่เน้นสีจากธรรมชาติ 
 

  
คุณพัชรินทร์ (ประธานกลุ่ม) โชว์ครามหมักและแหล่งสีย้อมธรรมชาติ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๖.๓ กลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนโพธิ์ค้ ำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๓๑ หมู่ ๒ บ้านโพธิ์ค้ า ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
๓๙๑๗๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๕๗ คน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณล าดวน  นันทะสุทา  (โทร ๐๔๒ – ๓๕๙๓๗๐ , ๐๘๗ - ๒๑๙๘๒๓๑) 
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมขิด ผ้าฝ้ายขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลวดลายนูนเด่นชัด แต่ละลวดลายมีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนของวัตถุดิบสูง ค่าแรงสูง 
รำงวัลที่ได้รับ - ชนะเลิศรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 

พระบรมราชินีนาถ ประเภทผ้าขิด 
- ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ ๕ ดาว ตามโครงการโอทอป OTOP PRODUCT 

CHAMPION จ านวน ๔ ลาย 
- ชนะเลิศระดับประเทศในงานประกวดผ้าไหมสากล ปี ๒๕๔๖ 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เลขท่ี ๑๕ (๑)/๒๕๔๖ 
- ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน นกยูงสีน้ าเงิน (Thai Silk) ส าหรับผ้า

ไหมที่ใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน 
รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๔๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 
ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม ขาดประสบการณ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่

หลากหลาย (มีสถานที่จ าหน่ายเฉพาะที่กลุ่ม) 
จุดแข็งของกลุ่ม สมาชิกมีความสามัคคีกันในการผลิตสินค้า และร่วมใจกันพัฒนาความสามารถ

อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างลายผ้าใหม่ๆ ได้เสมอ 
จุดอ่อนของกลุ่ม การผลิตงานไม่ต่อเนื่อง เพราะงานทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการท านา 
ศักยภำพ ศักยภาพค่อนข้างสูง มีสถานที่จ าหน่ายของกลุ่ม มีลูกค้ารับซื้อตลอดปี 

โอกำส ราคาและคุณภาพสามารถแข่งขันได้ ยังขยายตลาดได้อีกมาก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีความพร้อมด้านการผลิตและฝีมือ ต้องการพัฒนาด้านการขายของกลุ่ม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ใช้สีย้อมธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น 
- เพ่ิมช่องทางจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

                
ผ้าฝ้ายมัดหมี่                                                    ผา้ไหมขิด 

                   

                    ผ้าไหมขิด                           ผลิตภัณฑท์ี่จ าหน่าย ผ้าไหมขิด ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 
 

  
รางวัลต่างๆ ที่กลุ่มได้รับ                            สมาชิกก าลังทอผ้าไหมขิด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๖.๔ ร้ำนผ้ำไหมขวัญตำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๓๗ หมู่ ๒ บ้านเมืองใหม่ ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง  
จังหวัดหนองบัวล าภู ๓๙๑๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๕๐ คน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ  (โทร ๐๔๒ – ๓๕๓๖๕๑ , ๐๘๙ - ๖๖๙๐๖๔๑) 
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเย็บมือ 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ งานผ้า “ด้นมือ” ท าให้เกิดลายเส้นที่สวยงาม ออกแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ งานประณีตจึงต้องใช้เวลาในการผลิต ท าให้ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการ

ของลูกค้า 
รำงวัลที่ได้รับ - 
รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๔๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 
ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม สินค้าจ าหน่ายที่สถานก่อตั้งกลุ่ม, BIG C สาขานาดี, JJ MALL และ ดิโอลด์

สยาม รวมถึงจ าหน่ายที่งานแสดงสินค้าต่างๆ 

จุดแข็งของกลุ่ม ผู้น ากลุ่มมีความทันสมัย จึงแสวงหาโอกาสในการน าสินค้าไปจ าหน่ายใน
สถานที่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

จุดอ่อนของกลุ่ม อาชีพหลักของสมาชิกกลุ่มคือ ท านา เมื่อถึงฤดูกาลท านาจึงท าให้ขาดแรงงาน
ผลิตสินค้า 

ศักยภำพ ศักยภาพสูงมากด้านการออกแบบ มีร้านขายผลิตภัณฑ์เอง และมีช่องทางการ
จ าหน่ายหลากหลาย 

โอกำส สามารถขยายตลาดได้อีกด้วยการเพ่ิมเทคนิคการพิมพ์สีธรรมชาติและการ
ออกแบบใหม่ๆ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - รับการอบรมเพ่ิมทักษะการย้อมและพิมพ์สีธรรมชาติ เพื่อน าไปตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม 

- ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้า  
- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มทอผ้าเพื่อหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
- ท าตลาดระดับบนเพิ่มข้ึน 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
สมาชิกก าลังเย็บเสื้อด้วยมือ                        ตวัอย่างผลิตภัณฑ์เสื้อเย็บมือ 

 

 
สมาชิกก าลังแปรรูปผ้า 

 

    
      เสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ตกแต่งด้วยการเย็บมือ                            คุณยายขวัญตาและสมาชิก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๖.๕ คำรำวะไหมไทย จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๓๒ หมู่ ๘ ต าบลเมืองใหม่ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ๓๙๑๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณวรพงษ์  ชัยรัตน์  (โทร ๐๔๒ – ๓๕๓๔๖๖ , ๐๙๒ - ๕๔๗๙๕๔๕) 

อีเมล : ton.aspire_4520@hotmail.com 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมขิดทอมือ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมขิดทอมือ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ลวดลายของสินค้าคล้ายๆ กับสินค้าของกลุ่มอ่ืน (ลวดลายเดิมในท้องถิ่น) 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม  มีร้านขายสินค้าหลักอยู่หน้าตลาด อตก.และตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ  

(รับผ้าจากบ้านดินทรายอ่อนไปจ าหน่าย) 

จุดแข็งของกลุ่ม กลุ่มดินทรายอ่อนเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกันผลิตดีมาก 

จุดอ่อนของกลุ่ม ฤดูกาลเก็บเกี่ยวมักขาดแรงงานหลักท่ีมีความช านาญในการผลิต 

ศักยภำพ ศักยภาพปานกลาง มีตลาดเล็กๆ ของตนเองเพ่ือรองรับสินค้า 

โอกำส สินค้ายังสามารถต่อยอดได้ ราคาแข่งขันได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการพัฒนารูปแบบของสินค้า และแสวงหาตลาดใหม่ๆ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ใช้เทคนิคผสมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

- ออกแบบลวดลายผ้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้น 

- รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

- ส่งสมาชิกไปอบรมเพ่ิมทักษะการผลิตด้วยเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มแปรรูป 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

  
ผ้าฝ้ายขิดและผ้าฝ้ายมัดหมี่ 

 

  
ผ้าไหมขิด 

 

 
ผ้ามัดหมี่สลับขิด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๗. จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน ๙ กลุ่ม 

  ๗.๑ กลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองลำยโบรำณบ้ำนนำโปร่ง จังหวัดอุดรธำนี 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๓๘ หมู่ ๗ บ้านนาโปร่ง ต าบลบะยาว อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 
๔๑๒๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๐๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสมจิต  ปิตินพรัตน์  (โทร ๐๘๑ – ๒๖๐๙๘๔๘) 
อีเมล : somjitpitinopparat@hotmail.com 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง (ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ)  

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าลายเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น ลายพั่วดอกฮัง ผลิตได้ยาก มีความซับซ้อน 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ - 

รำงวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศประกวดผ้าพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังภูพาน ๒๕๕๗ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        - ผ้าไหม ราคาเมตรละ ๘๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท 

- ผ้าคลุมไหล่ ราคาผืนละ ๑,๖๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

- ผ้าพันคอ ราคาผืนละ ๑๒๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 
งานประจ าปีของจังหวัด และงานกาชาด 

จุดแข็งของกลุ่ม รว่มมือกันพัฒนาลายใหม่ๆ ตลอดมา 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานที่มีความช านาญมีจ านวนน้อยลง 

ศักยภำพ - สินค้ามีคุณภาพดีและสามารถพัฒนาด้านลวดลายเพ่ิมข้ึนได้อีกมาก 

- หัวหน้ากลุ่มเข้มแข็ง เรียนรู้และวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยตลอดเวลา 

โอกำส สามารถท าตลาดได้หลากหลาย โดยเฉพาะแปรรูปสินค้าเพ่ือการส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

- สมาชิกมีความเชี่ยวชาญในการมัดย้อมและทอ ต้องการเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ การแต้มหมี่  

- ต้องการให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพิ่ม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือจัดหาช่องทางจ าหน่ายใหม่ 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขยายตลาดร่วมกัน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

ศาลาทรงงาน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาตาด นาโปร่ง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาตาด นาโปร่ง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

   

ผ้าพันคอและผ้าไหมมัดหมี่สีย้อมธรรมชาติ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๑๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๗.๒ กลุ่มทอผ้ำมัดหม่ี - ขิดนำโปร่ง จังหวัดอุดรธำนี 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๗๖ หมู่ ๗ ต าบลบะยาว อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๖๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณชาญณรงค์  ปิตินพรัตน์  (โทร ๐๘๑ – ๒๖๐๙๘๔๘) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าทอมือพ้ืนเมืองลายโบราณ ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ท้องถิ่น ลายพั่วดอกฮัง 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตได้ช้า เพราะต้องใช้ความประณีตสูงมาก 

รำงวัลที่ได้รับ รางวัลพระราชทานนกยูงสีทอง ประเภทผ้าพื้น ๒ ตะกรอ ย้อมสีเคมี ๒๕๕๑ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้า OTOP  

งานประจ าปีของจังหวัด และงานกาชาด 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือกันพัฒนาลายใหม่ๆ ตลอดมา 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานที่มีความช านาญมีน้อย 

ศักยภำพ สินค้ามีคุณภาพดีและสามารถพัฒนาด้านลวดลายเพ่ิมข้ึนได้อีกมาก 

โอกำส - สามารถท าตลาดได้หลากหลาย โดยเฉพาะแปรรูปสินค้าเพ่ือการส่งออก 

- ประธานกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุยังน้อย  

มีความกระตือรือร้นสูงมาก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือจัดหาช่องทางจ าหน่ายใหม่ 

- น าเทคนิคการพิมพ์สีย้อมธรรมชาติและการแต้มหมี่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขยายตลาดร่วมกัน 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

   

รางวัลนกยูงพระราชทานสีทองและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพ้ืน และผ้าไหมมัดหมี่ 

 

ผ้าไหมขิดและแพรวา 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๗.๓ กลุ่มทอผ้ำมัดหม่ีย้อมสีดิน - ครำมธรรมชำติ จังหวัดอุดรธำนี 
 

หัวข้อ 

 
ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๒๓๗ หมู่ ๑๖ ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณล าไย  บูชาศรีวงศ์  (โทร ๐๘๖ - ๒๒๒๒๖๕๘ , ๐๙๒ - ๕๑๒๖๗๘๓) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้ายย้อมสีดิน – ครามธรรมชาติ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าย้อมดิน หมักโคลน โดยพัฒนาต่อยอดจากผ้าย้อมคราม 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ สีของผ้าจะต่างกันในการย้อมแต่ละครั้ง (ท าซ้ าให้เหมือนเดิมยาก) 

รำงวัลที่ได้รับ รางวัลชมเชยการประกวดและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของเครือข่ายองค์
ความรู้ประจ าปี ๒๕๕๘ 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑๕๐ – ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายสินค้าในชุมชน งานประจ าปีของจังหวัด งานเมืองทองธานี  
ตลาดนาข่า ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก บ้านดุง จ.อุดรธานี 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการย้อมให้ทันสมัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

ศักยภำพ - สมาชิกกลุ่มมีความเชี่ยวชาญการมัดย้อมสีธรรมชาติและการหมักโคลน 

- กลุ่มสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้เอง 

- สินค้ามีความต้องการในตลาดอยู่มาก แต่ก าลังการผลิตยังมีข้อจ ากัด 

โอกำส การขยายตลาดสู่สากล ตลาด AEC ตลาดออนไลน์ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือหาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - น าสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะพืชในท้องถิ่นมาย้อมร่วมเพ่ือ
สร้างเฉดสีใหม่ๆ 

- ศึกษาเทคนิคการท าสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ แล้วน ามาเพ้นท์และพิมพ์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

- การหาช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ ส าหรับสินค้าย้อมสีธรรมชาติจากดิน 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

    

 ดินค าชะโนด อ.บ้านดุง ที่ใช้ย้อมเส้นใยส าหรับทอผ้า              ที่ท าการกลุ่ม 

    

           เส้นใยย้อมสีธรรมชาติ    รางวัลชมเชยเครือข่ายองค์ความรู้ประจ าปี 

 

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่และเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๗.๔ กลุ่มทอผ้ำฝ้ำยบ้ำนหนองสว่ำง จังหวัดอุดรธำนี 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๑ หมู่ ๖ ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๒๐ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณสุบรรณ  แสงพล  (โทร ๐๘๖ – ๒๔๑๘๙๙๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้าย  ผ้ามัดหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย  ผ้ามัดหมี่ ลายเอกลักษณ์ท้องถิ่นย้อมสีธรรมชาติ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตได้ช้า เพราะต้องใช้ความประณีตสูงมาก  

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ – ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 

งานประจ าปีของจังหวัด และงานกาชาด 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือกันพัฒนาลายใหม่ๆ ตลอดมา 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานที่มีความช านาญ มีจ านวนน้อยลง 

ศักยภำพ สินค้ามีคุณภาพดีและสามารถพัฒนาด้านลวดลายเพ่ิมข้ึนได้อีกมาก 

โอกำส สามารถท าตลาดได้หลากหลาย โดยเฉพาะแปรรูปสินค้าเพ่ือการส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - น าสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะพืชในท้องถิ่นมาย้อมร่วมเพ่ือ

สร้างเฉดสีใหม่ๆ 

- ศึกษาเทคนิคการท าสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ แล้วน ามาเพ้นท์และพิมพ์

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

- พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือจัดหาช่องทางจ าหน่ายใหม่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

              

ผ้าฝ้ายมัดหมี่      ชุดผ้าฝ้ายส าเร็จรูปมัดย้อม 

        
เส้นใยย้อมสีธรรมชาติ สีครามและสีจากดินค าชะโนด 

      
   อุปกรณ์ส าหรับการแปรรูปผ้าของกลุ่ม   ถุงผ้าที่ได้จากการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๗.๕ กลุ่มทอผ้ำมัดหม่ี – ภูไท จังหวัดอุดรธำนี 

 

หัวข้อ 

 

ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๙๔ หมู่ ๑ ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๗ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณใบ กสินธเกตุ (โทร ๐๘๗ – ๘๖๑๘๕๘๗) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือลายเอกลักษณ์ของชาวภูไท 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือลายเอกลักษณ์ของชาวภูไทที่มีลวดลายประณีต 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตได้ช้า เพราะต้องใช้ความประณีตสูงมาก และย้อมสีเคมี 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๕๐๐ – ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 

งานประจ าปีของจังหวัด และงานกาชาด 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมมือกันพัฒนาลายใหม่ๆ ตลอดมา 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานที่มีความช านาญ มีจ านวนน้อยลง  

ศักยภำพ สินค้ามีคุณภาพดีและสามารถพัฒนาด้านลวดลายเพ่ิมข้ึนได้อีกมาก 

โอกำส สามารถท าตลาดได้หลากหลาย โดยเฉพาะแปรรูปสินค้าเพ่ือการส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

มีทักษะในการมัดย้อมและทอละเอียดมาก ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้

ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - น าสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะพืชในท้องถิ่นมาย้อมร่วมเพ่ือ

สร้างเฉดสีใหม่ๆ ลดการใช้สีเคมี 

- ศึกษาเทคนิคการท าสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ แล้วน ามาเพ้นท์และพิมพ์

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

- พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือจัดหาช่องทางจ าหน่ายใหม่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือลายเอกลักษณ์ของชาวภูไท 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๗.๖ วิสำหกิจชุมชนทอผ้ำไหม - ฝ้ำยบ้ำนแสงบูรพำ จังหวัดอุดรธำนี 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนทีท่ ำกำร ๑๑๙ หมู่ ๑๑ ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๒๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๕๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณลัดดาวัลย์  วรประเสริฐ  (โทร ๐๘๘ – ๕๓๕๖๑๕๗) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอแบบขิดสลับมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ  

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอแบบขิดสลับมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติและคราม 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตได้ช้า เพราะต้องใช้ความประณีตสูงมาก 

รำงวัลที่ได้รับ - 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป  
(OTOP) งานประจ าปีของจังหวัด และงานกาชาด 

จุดแข็งของกลุ่ม - ปลูกฝ้ายและเลี้ยงไหมเอง  

- ร่วมมือกันพัฒนาลายใหม่ๆ อยู่เสมอ 

จุดอ่อนของกลุ่ม ในฤดูเก็บเกี่ยวจะขาดแรงงาน 

ศักยภำพ สินค้ามีคุณภาพดีและสามารถพัฒนาด้านลวดลายเพ่ิมข้ึนได้อีกมาก 

โอกำส สามารถท าตลาดได้หลากหลาย แปรรูปเป็นเสื้อส าเร็จรูป และแปรรูปสินค้า
เพ่ือการส่งออก 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

- มีทักษะในการทอผ้าทั้งแบบมัดหมี่และขิด 

- ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - ศึกษาเทคนิคการพิมพ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า 

- พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

- ใช้สีย้อมธรรมชาติให้มากข้ึน 

- จับคู่ธุรกิจเพ่ือจัดหาช่องทางจ าหน่ายใหม่ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

การท างานของกลุ่มตั้งแต่การท าฝ้ายและมัดหมี่ 

        

ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอแบบขิดสลับมัดหมี่ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๒๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๗.๗ กลุ่มทอผ้ำลำยเกล็ดพญำนำค จังหวัดอุดรธำนี 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๑๒๕ หมู่ ๑ ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๔ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณบางช้าง  ทิพย์เสถียน  (โทร ๐๘๗ – ๘๖๑๘๕๘๗) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าฝ้ายทอมือ  ผ้าพื้นเมืองลายโบราณ (ลายเกล็ดพญานาค) 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายลายโบราณและลายโมเดิร์น มีคนรุ่นใหม่ช่วยออกแบบลวดลาย 

ที่ทันสมัยมากขึ้น 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตได้ช้า เพราะต้องใช้ความช านาญสูง 

รำงวัลที่ได้รับ OTOP ๕ ดาว 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP)  

งานประจ าปีของจังหวัด และงานกาชาด 

จุดแข็งของกลุ่ม ผลิตฝ้ายเองในกลุ่ม และพัฒนาเทคนิคการทอร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานที่มีความช านาญ มีจ านวนน้อยลง 

ศักยภำพ สินค้ามีคุณภาพดี ควรส่งเสริมการออกแบบลวดลายใหม่เพ่ิมข้ึน 

โอกำส สามารถท าตลาดได้หลากหลาย โดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ท (สีธรรมชาติ) 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

- มีความสามารถในการประยุกต์การทอให้เป็นแบบสมัยใหม่ได้ 

- มีคนรุ่นใหม่ช่วยออกแบบลวดลายที่ดูทันสมัยขึ้น 

- ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - เพ่ิมเทคนิคการพิมพ์และแต้มหมี่ให้นักออกแบบของกลุ่มช่วยออกแบบ 

- สนับสนุนการใช้สีย้อมธรรมชาติเป็นหลัก 

- พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

- จัดหาช่องทางจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

    

 ผ้าทอมือลายเกล็ดพญานาค 

        

ผ้าพันคอลายเกล็ดพญานาคประยุกต์ 

 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

๗.๘ กลุ่มทอผ้ำพื้นบ้ำน - บ้ำนโคกสะอำด จังหวัดอุดรธำนี 

 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๘๗ หมู่ ๒ ต าบลหนองหญ้าไช อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๓๒ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณรัดดา  ผาอาจ  (โทร ๐๖๑ – ๐๔๒๐๘๘๑) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าใยธรรมชาติทอมือย้อมสีธรรมชาติ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าใยธรรมชาติลายคลาสสิค (ลายราชวัตร) 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ผลิตได้ช้า เพราะต้องใช้ความช านาญสูง 

รำงวัลที่ได้รับ โอทอป (OTOP) ๓ - ๕ ดาว 

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ – ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 

งานประจ าปีของจังหวัด 

จุดแข็งของกลุ่ม ผลิตฝ้ายเองในกลุ่ม และพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ร่วมกัน 

จุดอ่อนของกลุ่ม แรงงานที่มีความช านาญ มีจ านวนน้อยลง 

ศักยภำพ สินค้ามีคุณภาพดี ควรส่งเสริมการออกแบบลวดลายใหม่เพ่ิมข้ึน 

โอกำส สามารถท าตลาดได้หลากหลาย โดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ท (ผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ) 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิม 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาการแปรรูปและลวดลายของผลิตภัณฑ์  

- หาช่องทางจ าหน่ายเพ่ิมเติม 

 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 

   
  

ผ้าคลุมไหล่ไหมลายแถบสีย้อมธรรมชาติจากพืช 

 

ผ้าคลุมไหล่ไหมลายราชวัตร 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

 ๗.๙ กลุ่มบ้ำนคอนอุดม จังหวัดอุดรธำนี 
 

หัวข้อ ข้อมูล 

สถำนที่ท ำกำร ๙๑ หมู่ ๑๑ ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐ 

จ ำนวนสมำชิก     ๑๕ คน 

วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้ประสำนงำนกลุ่ม   คุณบัวทอง  หวางอุ้น  (โทร ๐๘๖ – ๐๓๘๓๔๖๐) 

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ ๑๐๐% ทอโดยใช้กี่แบบโบราณ 

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ กลุ่มอ่ืนๆ ลอกเลียนแบบลายอยู่เสมอ 

รำงวัลที่ได้รับ โอทอป (OTOP) ๓ และ ๔ ดาว 

  

รำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำย        ๓๐๐ – ๓,๐๐๐  บาทต่อชิ้น 

ข้อมูลด้ำนกำรตลำดของกลุ่ม จ าหน่ายที่สถานที่ตั้งกลุ่ม ร้านค้าในจังหวัด งานแสดงสินค้าโอทอป (OTOP) 

งานประจ าปีของจังหวัด 

จุดแข็งของกลุ่ม ร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายโบราณของบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่องมาหลายรุ่น 

จุดอ่อนของกลุ่ม ขาดแคลนแรงงานที่มีประสบการณ์ ขาดทุนหมุนเวียนคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะ

สืบทอดงานต่อ 

ศักยภำพ สามารถน าสินค้าไปท าตลาดต่างประเทศได้ 

โอกำส การพัฒนาวิธีการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน จะสามารถจ าหน่ายเป็น

สินค้าพรีเมี่ยมในตลาดต่างประเทศได้ 

ควำมพร้อม/ควำมคำดหวังที่จะ

ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ต้องการเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ช่วยหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

แนวทำงในกำรพัฒนำ - พัฒนาและให้ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตรฐานสากล 

- น าเทคนิคแต้มหมี่มาใช้สร้างลวดลายใหม่ๆ 

- จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มที่มีตลาดใหญ่กว่า 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 

ผ้าฝ้ายคลุมไหล่มัดหมี่คราม 

 

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ครามและมะเกลือ 

 

ถุงผ้าไหมย้อมสีเปลือกประดู่ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

กำรประเมินศักยภำพกลุ่มด้วยกำรให้คะแนน 
๕ คะแนน =  กลุ่มมีทักษะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า มีอุปกรณ์พร้อม ประธานมีความสามารถสูง 

กลุ่มได้รับรางวัลอยู่เสมอ กลุ่มทีทุนหมุนเวียนดี มีตลาดต่างประเทศ 
๔ คะแนน =  กลุ่มมีทักษะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า มีอุปกรณ์พร้อม ประธานมีความสามารถสูง 

กลุ่มได้รับรางวัลอยู่เสมอ กลุ่มที่มีทุนหมุนเวียนดี 
๓ คะแนน =  กลุ่มมีทักษะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า มีอุปกรณ์พร้อม ประธานมีความสามารถสูง  
๒ คะแนน =  กลุ่มมีทักษะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า มีอุปกรณ์พร้อม  
๑ คะแนน =  กลุ่มมีทักษะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า  
 

ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ คะแนนศักยภำพ 

๑ กาฬสินธุ์ กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา คุณบุญล้อม  วงค์ชัยนันท์ ๓.๐ 

๒ กาฬสินธุ์ กลุ่มหนองช้างแพรวาย้อมคราม -ครั่ง  คุณประกอบ  ปัญจิต ๓.๐ 

๓ กาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว คุณสี  คนหาญ ๓.๐ 

๔ กาฬสินธุ์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหม
แพรวา 

คุณสุวรรณ ยุระตา ๓.๐ 

๕ กาฬสินธุ์ กลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวา คุณหนูวรรณ  ทะนาจันทร์ ๔.๐ 

๖ ขอนแก่น กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง คุณอรพิน  ทองหนองกอย ๔.๐ 

๗ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย คุณนิดดา  ภูแล่นกี่ ๔.๕ 

๘ ขอนแก่น SKJ Design คุณจุฑาทิพ  ไชยสุระ ๓.๐ 

๙ ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 
บ้านขามเปี้ย 

คุณชัชฎาภรณ์  ช่วงรังษี ๓.๐ 

๑๐ ขอนแก่น กลุ่มหัตถกรรมถักทอบ้านโนน 
สวรรค์ 

คุณวนิดา  บริภาษ ๓.๐ 

๑๑ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์ คุณเพ็ญ  ป้องจันทร์ ๓.๕ 

๑๒ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ คุณพิสมัย  บุปผามาลา ๔.๕ 

๑๓ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเก่าง้ิว คุณดวงจันทร์  กลมีสี ๔.๐ 

๑๔ ขอนแก่น กลุ่มถักทอไหม คุณปวันรัตน์  ศรีสวัสดิ์ ๒.๕ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น้ า ๑๓๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน      
  

ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ คะแนนศักยภำพ 

๑๕ ชัยภูมิ อุไรวรรณ ไหมไทย คุณอุไรวรรณ  วิเศษแสง ๔.๕ 

๑๖ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสกหมู่ ๓ คุณสมหมาย  อาจประจักษ์ ๓.๐ 

๑๗ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสกหมู่ ๑๒ คุณสมหมาย ชนะไธสง ๓.๐ 

๑๘ ชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าไหมพ้ืนเมืองบ้านหนองตา
ไก ้

คุณสุดาพร  อาจสนาม ๓.๐ 

๑๙ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมและแปรรูปหม่อนไหม 

คุณกนกพร  ฟักเล็ก ๓.๕ 

๒๐ ชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าบ้านนาขาม คุณสุนทร  แจ้งทอง ๓.๐ 

๒๑ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี คุณสุดารัตน์  แจ้งทอง ๔.๐ 

๒๒ ชัยภูมิ รังไหมขัดตัวภูขจี คุณสุดาลักษณ์  ภู่พงษ์ ๓.๐ 

๒๓ ชัยภูมิ ศูนย์ส่ ง เสริมหัตถกรรม พ้ืนบ้ าน
อ าเภอภูเขียว 

คุณสมหมาย  เศรษฐชวาลวงษ์ ๒.๕ 

๒๔ นครราชสีมา กลุ่ มแม่บ้ าน เกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน 

คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา ๔.๕ 

๒๕ นครราชสีมา กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไทย
และแปรรูป 

คุณอรุณี  การถาง ๓.๐ 

๒๖ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าหลากสีบ้านหนองหว้า คุณค าสี  บุญมี ๓.๐ 

๒๗ นครราชสีมา กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเพ็ดน้อย คุณจันทร์  จันทรงกุล ๓.๐ 

๒๘ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองแสง คุณสมปอง  เลิศไธสง ๓.๐ 

๒๙ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้ามัดหมี่แปรรูปคึมมะอุ-
สวนหม่อน 

คุณวิไลวรรณ  ทิพย์สม ๓.๐ 

๓๐ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนดู่ จาน-โนน  คุณค าผอง  บัวละคร ๓.๐ 

๓๑ นครราชสีมา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าหวาย คุณอนงค์  อะโนรี ๓.๐ 

๓๒ นครราชสีมา คญาบาติก คุณธนันญา  ดรเขื่อนสม ๔.๕ 

๓๓ หนองคาย กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 
หมู่ ๑ 

คุณพิกุล  ดวงอาสงฆ์ ๓.๐ 
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ล ำดับ จังหวัด ชื่อกิจกำร ผู้รับผิดชอบ คะแนนศักยภำพ 

๓๔ หนองคาย หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท ์ คุณณิศาชณ  บุปผาสังข์ ๔.๕ 

๓๕ หนองคาย กลุ่มทอผ้าบ้านโนนหงส์ทอง คุณหล่ า  ล้วนสม ๒.๕ 

๓๖ หนองคาย กลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี คุณนวนจันทร์  ทะวงษ์ศรี ๓.๐ 

๓๗ หนองคาย กลุ่มเย็บผ้า คุณศรีสมุทร  โกนากัน ๓.๐ 

๓๘ หนองบัวล าภู กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองปิง คุณบัวเครือ  เดชโมรา ๓.๕ 

๓๙ หนองบัวล าภู กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง
บ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) 

คุณพัชรินทร์  ชัยรัตน์ ๔.๐ 

๔๐ หนองบัวล าภู กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ า คุณล าดวน  นันทะสุทา ๔.๐ 

๔๑ หนองบัวล าภู ร้านผ้าไหมขวัญตา คุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ ๔.๐ 

๔๒ หนองบัวล าภู คาราวะไหมไทย คุณวรพงษ์  ชัยรัตน์ ๔.๐ 

๔๓ อุดรธานี กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองลายโบราณ
บ้านนาโปร่ง 

คุณสมจิต  ปิตินพรัตน์ ๕.๐ 

๔๔ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่-ขิดนาโปร่ง คุณชาญณรงค์  ปิตินพรัตน์ ๔.๕ 

๔๕ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีดิน-คราม
ธรรมชาติ 

คุณล าไย  บูชาศรีวงศ์ ๔.๐ 

๔๖ อุดรธานี กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองสว่าง คุณสุบรรณ  แสงพล ๓.๕ 

๔๗ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ – ภูไท คุณใบ  กสินธเกตุ ๓.๕ 

๔๘ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้า ไหม -ฝ้าย
บ้านแสงบูรพา 

คุณลัดดาวัลย์  วรประเสริฐ ๓.๕ 

๔๙ อุดรธานี กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดพญานาค คุณบางช้าง  ทิพย์เสถียน ๔.๐ 

๕๐ อุดรธานี กลุ่ มทอผ้ า พ้ืนบ้ าน -บ้ าน โคก
สะอาด 

คุณรัดดา  ผาอาจ ๓.๐ 

๕๑ อุดรธานี กลุ่มบ้านคอนอุดม คุณบัวทอง  หวางอุ้น ๓.๐ 
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จากผลการประเมินพบว่ากลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นแกนน าให้แก่กลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนที่หรือจังหวัดของตน        
มีดังต่อไปนี้ 
จังหวัดกำฬสินธุ์  
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ เสื้อผ้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติ ผ้ำไหมแพรวำ ผ้ำฝ้ำยทอมือ ผ้ำห่ม ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำพันคอ 
ผ้ำคลุมไหล่และของใช้ในครัวเรือน  

• กลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกลุ่ม คือ คุณหนูวรรณ ทะนาจันทร์ มีความ
พร้อมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอเงินทุนหมุนเวียนดีและเป็นชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการ
เป็นระบบมาเป็นรุ่นที่ ๓ แล้ว 

จังหวัดขอนแก่น  
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้ำพันคอ ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำมัดหม่ี ไหมสำวเย็น ผ้ำไหมแต้มหม่ี ผ้ำย้อมสีธรรมชำติ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป ของฝำก ของตกแต่งบ้ำน เสื้อถักจำกผ้ำไหม 

• กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ประธานกลุ่ม คือ คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ และ คุณนิดดา ภูแล่นกี่ 
(บุตรสาว) มีการทอลายดั้งเดิมผสมเทคนิคใหม่ลายเรขาคณิตเพ่ือให้เกิดลายที่ทันสมัย ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) มีตลาดที่ญี่ปุ่น 

• กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ ประธานกลุ่ม คือ คุณพิศมัย บุปผามาลา เป็นผู้น าที่เข้มแข็งและมีความโปร่งใส    
มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มจ านวนมากและมีกลุ่มเครือข่ายที่ส าคัญ คือ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเก่างิ้ว 
จึงท าให้สามารถผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายได้จ านวนมาก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสภาพคล่องและเงิน
หมุนเวียนคล่องตัว มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้า การพัฒนาลวดลายใหม่ๆ และหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิม โดยมีบุตรสาวเป็นก าลังส าคัญที่มาสืบทอดกิจการและสามารถแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องแต่งกายได้หลากหลายดีไซน์ 

• กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง ประธานกลุ่ม คือ คุณอรพิน  ทองหนองกอย มีความสนใจพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การสาวไหมที่ไม่ต้องต้ม ไม่ต้องฆ่าตัวดักแด้ สามารถท าตลาดกลุ่มมุสลิมที่มี    
ข้อห้ามเรื่องการสวมใส่ผ้าไหมที่ต้องฆ่าตัวดักแด้ 

จังหวัดชัยภูม ิ 
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้ำไหมมัดหม่ี ออกแบบและมัดหัวหม่ีเพื่อจ ำหน่ำย ผ้ำทอย้อมสีธรรมชำติ สบู่โปรตีน
ไหม เส้นไหมออแกนิค ชำเขียวใบหม่อน ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ผ้ำขิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้ำขิด ผลิตภัณฑ์
จำกรังไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้ำไหม ผ้ำขิด ผ้ำมัดหม่ีและผ้ำฝ้ำย เป็นตุ๊กตำช้ำง หมอนสมัยใหม่ สินค้ำของ
ที่ระลึกอ่ืนๆ  

• อุไรวรรณไหมไทย ประธานกลุ่ม คือ คุณอุไรวรรณ วิเศษแสง มีความคล่องตัวท าประชาสัมพันธ์เก่ง    
มีช่องทางการตลาดที่ทันสมัย สืบทอดกิจการจากคุณแม่และยาย ลูกชายสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบลายผ้า และเข้ามาท าธุรกิจสืบทอดกิจการจากคุณแม่ด้วย 
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• กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี ประธานกลุ่ม คือ คุณสุดารัตน์ แจ้งทอง เป็นกลุ่มแปรรูป มีฝีมือ
ประณีต การออกแบบสอดคล้องกับตลาดในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง สืบทอดงานจากคุณแม่ คือ  
คุณสุนทร แจ้งทอง 

จังหวัดนครรำชสีมำ  
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้ำไหมย้อมสีธรรมชำติ แปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผ้ำไหมเป็นผ้ำซิ่น ผ้ำพันคอ และเสื้อ
ส ำเร็จรูป ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำไหมมัดหม่ีย้อมสีธรรมชำติ ผ้ำไหมหำงกระรอก  

• กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน ประธานกลุ่ม คือคุณวันเพ็ญ  แสงกันหา
สมาชิกในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันผลิตสินค้า มีตลาดรองรับ มีวัตถุดิบในกลุ่มเพราะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เอง ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ใช้เทคนิคการทอแบบตัวโน้ตดนตรี มีตลาดที่
หลากหลายมาก  รวมทั้งช่องทางจัดจ าหน่ายใน King Power  

• คญาบาติก ประธานกลุ่ม คือคุณธนันญา ดรเขื่อนสม ประธานเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์          
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย ตลาดหลักของกลุ่ม คือ  King Power จุลไหมไทย และเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าทั่วไป รวมถึง Event ของหน่วยงานราชการ 

จังหวัดหนองคำย 
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้ำพันคอ ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำไหมมัดหม่ี เสื้อส ำเร็จรูป แปรรูปกระเป๋ำ ผ้ำไหมมัดหม่ี     
๔ ตะกรอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกผ้ำทอมือ 

• หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท์ ประธานกลุ่ม คือ คุณณิศาชณ บุปผาสังข์ มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบแนวร่วมสมัยโดยใช้ผ้าทอมือ ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมการส่งออก เพ่ือไป
แสดงในงานประชุมเอเปค ๒๐๐๓ สามารถขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกได้ 

จังหวัดหนองบัวล ำภู  
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำไหมขิด ผ้ำฝ้ำยขิด ผ้ำมัดหม่ี ผลิตภัณฑ์ผ้ำแปรรูป 
เย็บมือ  

• กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) ประธานกลุ่ม คือคุณพัชรินทร์       
ชัยรัตน์ มีการร่วมมือกับคาราวะไหมไทยน าผลิตภัณฑ์ไปแปรรูป โดย คุณพัชรินทร์ท าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพการผลิต และคุณวรพงษ์รับผิดชอบทางด้านการตลาด มีสถานที่จัดจ าหน่ายอยู่ที่ตลาด อตก. 

• กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ า ประธานกลุ่ม คือ คุณล าดวน นันทะสุทา สมาชิกมีความสามัคคีกันในการ
ผลิตสินค้า และร่วมใจกันพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างลายผ้าใหม่ๆ ได้เสมอ        
มีบุตรชายและลูกสะใภ้สืบทอดกิจการ 

• ร้านผ้าไหมขวัญตา ประธานกลุ่ม คือ คุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ ผู้น ากลุ่มมีความทันสมัย มีความสามารถ
ด้านการออกแบบ สามารถผลิตสินค้าที่มีรูปแบบทันสมัยและสวยมาก สามารถขยายตลาดและน า
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สินค้าไปจ าหน่ายในสถานที่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ สินค้าจ าหน่ายที่สถานทีก่่อตั้งกลุ่ม
บิ๊กซี สาขานาดี, JJ MALL และ ดิโอลด์สยาม รวมถึงจ าหน่ายที่งานแสดงสินค้าต่างๆ  

จังหวัดอุดรธำนี  
ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้ำไหม ผ้ำทอมือพื้นเมืองลำยโบรำณ ผ้ำฝ้ำยย้อมสีดิน-ครำมธรรมชำติ ผ้ำมัดหม่ี  
ผ้ำฝ้ำยทอมือ ผ้ำใยธรรมชำติ ผ้ำมัดหม่ีย้อมครำมหรือย้อมสีธรรมชำติจำกเปลือกไม้ 

• กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองลายโบราณบ้านนาโปร่ง อ าเภอวังสามหมอ ประธานกลุ่ม คือ นางสมจิต ปิติ -
นพรัตน์ สืบทอดการทอผ้าไหมมัดหมี่มาจากคุณแม่และคุณน้าที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพและได้รับ
การฝึกฝนอย่างดีจากครูฝึกของศูนย์ศิลปาชีพฯ มีทักษะด้านการตลาดและการจัดการสูง ท าวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพ้ืนที่ในการน าผลิตภัณฑ์จากไหมไปประยุกต์กับวัสดุอ่ืนๆ เช่น การน า
ผลิตภัณฑ์จากรังไหมไปผลิตเป็นโต๊ะ เก้าอ้ี และจักรยาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นแกนน าให้แก่กลุ่มอ่ืนๆ     
ที่ส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอวังสามหมอ เนื่องจากมีศักยภาพในการเป็นตัวแทนรับซื้อ รับค าสั่งซื้อและจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครือข่ายที่มีการแข่งขันด้านการตลาดที่สูง มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
หลากหลาย มีเครือข่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอในหลายจังหวัด  

• กลุ่มทอผ้ามัดหมี่-ขิดนาโปร่ง อ าเภอวังสามหมอ ประธานเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์สืบทอดมา
จากแม่และยาย มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ร่วมสมัยขึ้น และมีความสามารถด้านการตลาด 

• กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีดิน-ครามธรรมชาติ บ้านหนองสองห้อง อ าเภอบ้านดุง ประธานกลุ่ม คือ     
นางล าไย  บูชาศรีวงศ์ ผลิตผ้าย้อมดินเมืองค าชะโนด สามารถพัฒนารูปแบบและขยายตลาดขึ้นสู่
ระดับบนและส่งออกได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่รู้ 
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บทที่ ๓ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช้ตลาดน า หรือออกแบบตามความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศโดยการดึงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาเป็นจุดขาย 

 

ในบทนี้ จะกลําวถึงกิจกรรมหลักท่ี ๒ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมสิ่งทอโดยใช๎ตลาดน า หรือ
ออกแบบตามความต๎องการของตลาดตํางประเทศโดยการดึงอัตลักษณ๑ของพ้ืนที่มาเป็นจุดขาย  โดยแบํงการ
ด าเนินงานออกเป็น ๓ กิจกรรมยํอย ดังนี้ 
 

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ คัดเลือก และหาข๎อมูลด๎านอัตลักษณ๑ในการออกแบบ รวมถึงวางรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาสินค๎า ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดเปูาหมาย โดยประเมินจากจุดเดํนของวัฒนธรรม ทักษะ 
ความถนัด และ ความสามารถในการผลิตให๎กับกลุํมผู ๎ผลิตที่ได๎รับการคัดเลือก จ านวนไมํน๎อยกวํา ๔๐ กลุํม
ชุมชน  
 

จากการส ารวจรายชื่อผู๎ประกอบการที่ได๎รับการคัดเลือกในการเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวนไมํน๎อยกวํา 
๔๐ กลุํมชุมชนใน ๗ จังหวัดเปูาหมายได๎แกํ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขอนแกํน ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย 
หนองบัวล าภู และอุดรธานี  โดยสมาชิกเครือขํายและผู๎ประกอบการผ๎าทอมือมีความสนใจอยํางมากที่จะเข๎า
รํวมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ จึงได๎ท าการพิจารณาคัดเลือกตามศักยภาพของกลุํม ได๎กลุํมที่สนใจเข๎ารํวม
จ านวนทั้งสิ้น ๕๑ กลุํมชุมชน ประกอบด๎วย 

 จังหวัดกาฬสินธุ๑  ๕  กลุํมชุมชน 

 จังหวัดขอนแกํน  ๙  กลุํมชุมชน 

 จังหวัดชัยภูมิ  ๙  กลุํมชุมชน 

 จังหวัดนครราชสีมา ๙  กลุํมชุมชน 

 จังหวัดหนองคาย  ๕  กลุํมชุมชน 

 จังหวัดหนองบัวล าภู ๕  กลุํมชุมชน 

 จังหวัดอุดรธานี   ๙  กลุํมชุมชน 
สรุปรายชื่อกลุํมที่ผํานการคัดเลือกตามศักยภาพ จ านวน ๕๑ กลุํมชุมชน 

 

โดยจากข๎อมูลการส ารวจรายชื่อผู๎ประกอบการที่ได๎รับคัดเลือก เข๎ารํวมกิจกรรมและได๎มีการลงพ้ืนที่
ส ารวจอัตลักษณ๑ จุดเดํน ศักยภาพตํางๆ ที่มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนารูปแบบและเทคนิคการผลิตภัณฑ๑ของ
ผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํตลาดได๎ โดยนักออกแบบได๎วิเคราะห๑ศักยภาพตามความเชี่ยวชาญเพ่ือให๎เหมาะสมกับตลาด
เปูาหมายทั้งในและตํางประเทศส าหรับผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมผ๎าทอมือ กลุํมตลาดเปูาหมายแบํงประเภทตาม
ชํองทางการกระจายสินค๎าที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู๎ประกอบการ ได๎แกํ ตลาดในประเทศ (Domestic 
Market) และตลาดสํงออก (International Market) 
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๑. ตลาดในประเทศ (Domestic Market) 

 สถานที่ทํองเที่ยว (Tourist Destination) 
 ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอมือ ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตและจ าหนํายในท๎องถิ่น และมีเอกลักษณ๑
เฉพาะที่แสดงถึงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในท๎องถิ่นนั้นๆ สถานที่ทํองเที่ยว (Tourist Destination) จึงเป็น     
ชํองทางการจ าหนํายที่มีศักยภาพที่ผู๎ผลิตสามารถผลิตได๎ในปริมาณไมํมาก เน๎นการขายปลีกเป็นหลัก       
และสินค๎าสามารถแสดงถึงเอกลักษณ๑ ภูมิปัญญา หรือลักษณะเฉพาะพิเศษอ่ืนๆ ในท๎องถิ่นนั้นๆ เพ่ือเป็นของ 
ที่ระลึกแกํนักทํองเทีย่วและผู๎มาเยือน 

 ร๎านค๎าปลีกและห๎างสรรพสินค๎าชั้นน า (Retailers) 
  เป็นชํองทางที่มีจ านวนไมํมาก ได๎แกํ ห๎างเซ็นทรัล เอ็มโพเรียม สยามพารากอน King Power 
Duty Free ซึ่งพ้ืนที่ในการจ าหนํายสินค๎าในกลุํมผ๎าทอมือ จะมีคํอนข๎างจ ากัด ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการแขํงขันกับ
ผู๎ประกอบการด๎วยกันเอง มีรูปแบบหลักๆ ๒ รูปแบบ ได๎แกํ  

- ฝากขาย (Consignment) โดยทางห๎างจะให๎พ้ืนที่ให๎ผู๎ประกอบการน าสินค๎าไปจัดแสดง หรือ     
ให๎จัดสํงสินค๎าและเจ๎าหน๎าที่ของทางห๎างน าไปจัดแสดงให๎ โดยทางห๎างจะคิดคําใช๎จํายประมาณ   
๓๕-๔๐% แล๎วแตํประเภทสินค๎าและความนําสนใจของสินค๎า  

- รูปแบบของการเชําพ้ืนที่จากทางห๎าง ซึ่งมีราคาแพงและมีความเสี่ยงคํอนข๎างสูง แตํสามารถสร๎าง
ภาพลักษณ๑ได๎ดี จ าเป็นต๎องมีการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ตกแตํงและน าสินค๎าเข๎าไปเสริมอยําง
ตํอเนื่อง หากสินค๎าบางรายการได๎มีการขายออกไปและจ าเป็นต๎องมีระบบในการจัดสํง การจัดท า
เอกสารน าสินค๎าเข๎า เอกสารเพื่อขอช าระคําสินค๎า เป็นต๎น 

 โรงแรม รีสอร๑ท (Interior Project/ Contract) 
  การน าเสนอขายไปยังผู๎ประกอบการ บริษัทรับออกแบบตกแตํง หรือเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว 
สถานประกอบการทํองเที่ยวตํางๆ ทั้งโรงแรม รีสอร๑ท ที่จัดแสดงตํางๆ (Theme Show) เป็นรูปแบบของการ
น าสินค๎าไปน าเสนอ ผํานทางตัวแทนขาย (Agent) หรือบริษัทรับออกแบบตกแตํง (Interior Design Firm) 
หรือบริษัทรับจัดเลี้ยง (Catering) ตํางๆ และหลังจากนั้นจะเป็นสั่งผลิต หรือสั่งท าตามค าสั่งซื้อ ปริมาณ     
การสั่งซื้อ คํอนข๎างมีจ านวนมาก และมูลคําสูง โดยเฉลี่ยเป็นหลักแสนบาทไปจนถึงหลายล๎านบาท จะเป็น    
การสั่งซื้อเป็นชํวงๆ ของปี สํวนใหญํจะเป็นชํวง Low Season ที่จะมีการปรับปรุง ตกแตํงเพ่ิมเติม หรือ      
เป็นชํวงเทศกาลงานเลี้ยงตํางๆ เป็นต๎น ระดับราคาขึ้นอยูํกับนโยบายและงบประมาณของแตํละ             
สถานประกอบการ ซึ่งโดยสํวนใหญํ สามารถท าก าไรได๎ดีในหมวดสินค๎าที่มีคูํแขํงน๎อย และสามารถตอบสนอง
ได๎รวดเร็ว จ าเป็นต๎องเข๎าไปให๎ค าแนะน า ไปมาหาสูํน าเสนอข๎อมูลและบริการคํอนข๎างบํอย อีกทั้งต๎องการ
ความรวดเร็วในการสํงมอบ ถ๎าสํงมอบได๎เร็วจะมีความได๎เปรียบในชํองทางนี้ 
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๒.  ตลาดส่งออก (International Market) 

 ร๎านค๎าปลีกระดับบน (Boutique Store) 
  เป็นตลาดที่มีผู๎ซื้อจ านวนมาก และมีก าลังซื้อสินค๎าได๎ในระดับสูง ลูกค๎าตัดสินใจซื้องําย เนื่องจาก
เจ๎าของกิจการร๎านค๎าปลีกระดับบนสามารถตัดสินใจสั่งซื้อได๎ทันที แตํการเข๎าถึงตลาดนี้ท าได๎คํอนข๎างยาก 
เพราะลูกค๎ากลุํมนี้ในตํางประเทศสํวนใหญํเป็นขนาดเล็กหรือ SMEs เชํนเดียวกับผู๎ประกอบการสํงออกในกลุํม
อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล๑จากประเทศไทย  ซึ่งมักจะไมํด าเนินการน าสินค๎าเข๎าเอง ท าให๎ต๎องมีตัวแทนหรือ
ตัวกลางเพ่ือน าเข๎าสินค๎าและกระจายสินค๎า 

 ร๎านค๎า/ห๎างสรรพสินค๎าที่มีสาขาจ านวนมาก (Chain Stores) 
   สินค๎าในร๎านค๎า/ห๎างสรรพสินค๎าที่มีสาขาจ านวนมาก มีระดับราคาขายปานกลางไปจนถึงสูง 
ขึ้นอยูํกับระดับทางการตลาดของห๎างสรรพสินค๎านั้นๆ ทั้งนี้รูปแบบของสินค๎าในแตํละแหํง มักจะมีแนวทาง
และความโดดเดํนเฉพาะตน ผู๎ผลิตที่ท าการค๎ากับลูกค๎าในชํองทางนี้มักจะได๎ความนําเชื่อถือ สามารถอ๎างอิงไป
ยังลูกค๎าในชํองทางอ่ืนๆ ได๎ไมํยาก แตํการที่จะสามารถท าการค๎ารํวมกับร๎านค๎า /ห๎างสรรพสินค๎าเหลํานี้ 
จ าเป็นต๎องมีความพร๎อมในด๎านการบริหารจัดการทั้งด๎านการขาย การตลาด ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต 

 

 
รูปที่ ๓.๑ ตัวอยํางร๎านค๎า/ห๎างสรรพสินค๎าที่มีการบริหารจัดการทั้งด๎านการขาย การตลาด ตลอดจนคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิตในตํางประเทศ  
 

 มาตรฐานการผลิตในตํางประเทศ หมายถึง การผลิตสินค๎าและรูปแบบให๎เป็นที่ต๎องการของตลาดใน
ตํางประเทศที่ต๎องมีลวดลายโดดเดํนมีความสวยงาม คุณภาพสม่ าเสมอ ได๎มาตรฐานเดียวกันเมื่อมีการสั่งซื้อ
จ านวนมาก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๔๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 
 

รูปที่ ๓.๒ ตัวอยํางร๎านค๎า/ห๎างสรรพสินค๎าที่มีสาขาจ านวนมาก (Chain Stores) ในตํางประเทศ 
 

 นักออกแบบ (Designers’ Brands/ High End Brands) 
  ตลาดนักออกแบบหรือแบรนด๑ชั้นสูง เน๎นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่เป็นสินค๎าเฉพาะตัวอยํางมาก
และการเลียนแบบได๎ยาก (Unique) มักมีกระบวนการพัฒนาที่ซับซ๎อนและใช๎เวลาเพ่ือให๎ได๎สินค๎าใหมํที่ไมํมีใน
ตลาดและตอบสนองลูกค๎าในกลุํมระดับไฮเอนด๑ (High End) ที่ซื้อสินค๎าที่มีคุณภาพและดีไซน๑ไมํซ้ าแบบใครใน
ราคาสูง สินค๎ามักเป็นกลุํมของแตํงบ๎านที่ใช๎วัสดุผสมผสานจากธรรมชาติ มีการสั่งซื้อในแตํละครั้งเป็นจ านวน 
(Volume) ที่ไมํสูงมากแตํสม่ าเสมอตลอดทั้งปีและขายได๎ในราคาสูง สินค๎าที่พัฒนาให๎นักออกแบบหรือแบรนด๑
ชั้นสูงจะต๎องรักษามาตรฐานคุณภาพและความสม่ าเสมอ และจะต๎องไมํน าเสนอรูปแบบที่ ได๎พัฒนาแล๎วให๎กับ
ลูกค๎ารายอ่ืน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๔๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 

 
 

รูปที่ ๓.๓ ตัวอยํางผลิตภัณฑ๑จากประเทศไทยที่จ าหนํายแกํนักออกแบบในตํางประเทศ 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๔๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

โดยจากข๎อมูลการส ารวจรายชื่อผู๎ประกอบการที่ได๎รับคัดเลือก เข๎ารํวมกิจกรรมที่มีการประเมินความ
เหมาะสมด๎านการตลาดรํวมกับผลส ารวจอัตลักษณ๑ จุดเดํน ศักยภาพตํางๆ ที่มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนา
รูปแบบและเทคนิคการผลิตภัณฑ๑ของผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํตลาดได๎ โดยทีมนักออกแบบในโครงการ ได๎แกํ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑ ดร.วัฒนพันธุ๑ ครุฑะเสน และนายสาธิต อ านรรฆ รํวมกับนักการตลาด ได๎แกํ คุณผํองพรรณ     
สํายจา จากนั้นได๎มีการแบํงกลุํมแนวคิดหลัก (Theme) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑โดยใช๎ตลาดน า ดังนี้ 

๑. แนวผสมผสานวัฒนธรรม (Cross Culture) เป็นการออกแบบที่น าวัฒนธรรม รูปแบบและลวดลาย
จากพ้ืนที่อ่ืนๆ เข๎ามาประยุกต๑กับการทอผ๎าและการสร๎างผลิตภัณฑ๑ของผู๎ประกอบการ 

๒. แนวสนุกสนานเฉลิมฉลอง (Ikat Celebration) ออกแบบลวดลายมัดหมี่ให๎ดูสดใสและสนุกสนาน 
๓. แนวย๎อนยุค (Retro Vintage) รูปแบบคลาสสิก 
๔. แนวชนเผําอยํางรํวมสมัย (Modern Tribe) มีลักษณะเฉพาะแบบชนเผําแตํทันสมัย 
๕. แนวอีสานหรูหรา (Luxury Esan) รูปแบบอีสานที่ดูหรูหรา 
๖. แนวเอกลักษณ๑ธรรมชาติ (Organic Unique) วัสดุมาจากธรรมชาติทั้งหมด 

 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๔๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

จากการวิเคราะห๑อัตลักษณ๑ จุดเดํน และศักยภาพของผู๎ประกอบการที่ได๎รับการคัดเลือก ซึ่งโอกาสที่จะสามารถพัฒนารูปแบบและเทคนิคการผลิ ตของ
ผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํตลาดได๎ ดังมีแนวทาง พร๎อมจุดเดํน ศักยภาพ อัตลักษณ๑ที่โดดเดํน และโอกาสในการพัฒนา ดังนี้ 

 
ตารางที่  ๓.๑ แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของกลุํมผู๎ผลิต จุดเดํนทางวัฒนธรรม และความเป็นไปได๎ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

ล าดับ จังหวัด ชื่อกิจการ ผู้รับผิดชอบ อัตลักษณ์และจดุเด่น กลุ่มตลาดที่เหมาะสม โอกาสและแนวทางการพัฒนา 

๑ กาฬสินธุ๑ กลุํมแปรรูปผ๎าบ๎านเสมา คุณบุญล๎อม วงค๑ชัยนันท๑ มีทักษะการตัดเย็บ 
การใช๎วัตถุดิบธรรมชาติ 

ขายปลีก สงํภายในประเทศ Modern Tribe เชํน เสื้อผ๎าแฟชั่นแนว
ล าลอง 

๒ กาฬสินธุ๑ กลุํมหนองช๎างแพรวาย๎อม
คราม -คร่ัง 

คุณประกอบ ปัญจิต มีเทคนิคการทอแบบแพรวา 
มีความละเอียดประณีตสูง 

ขายปลีกตลาดกลุํม 
High End 

Luxury Esan เชํน ของตกแตํงบ๎าน
ประเภทโคมไฟ 

๓ กาฬสินธุ๑ กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบวัขาว  คุณสี  คนหาญ มีเทคนิคการทอผ๎าแบบแพรวา ขายปลีกภายในประเทศ Retro V intage เชํน กระเป๋าถือ 
กระเป๋าสตางค๑ 

๔ กาฬสินธุ๑ กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  
ทอผ๎าไหมแพรวา 

คุณสุวรรณ  ยุระตา มีการเลี้ยงไหมเป็นของตนเอง 
มีเทคนิคการทอผ๎าแบบแพรวา 

ขายปลีก และขายสงํ 
ภายในประเทศ 

Luxury Esan เชํน ผ๎าคาดโต๏ะ 

๕ กาฬสินธุ๑ กลุํมสหกรณ๑ศิลปาชพีแพรวา คุณหนูวรรณ  ทะนาจันทร๑ มีเทคนิคการทอผ๎าแบบแพรวา 
มีความละเอียดประณีตสูง 

ขายปลีกภายในประเทศ 
ตลาดระดบับน 

Luxury Esan เชํน ของตกแตํงบ๎าน
ประเภท หมอนตกแตํง 

๖ ขอนแกํน กลุํมหัตถกรรมของฝากภูเวียง คุณอรพิน  ทองหนองกอย มีความเข๎มแข็ง มีความพร๎อมของ
กลุํมที่จะผลิตสินค๎าได๎หลากหลาย 

ขายสํงภายในประเทศ 
 

Cross Culture เชํน ผ๎าไหมมัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๗ ขอนแกํน กลุํมทอผ๎าไหมมัดหมี ่
บ๎านหัวฝาย 

คุณนิดดา  ภูแลํนกี ่ มีทักษะในด๎านศิลปะ ออกแบบ
พัฒน าสิ น ค๎ า  มี ศั ก ยภาพด๎ า น
การตลาดสูงสามารถขายในญี่ปุุน 

ขายปลีกในประเทศ ตลาด
ทํองเที่ยว 

Modern Tribe เชํน ผ๎าไหมมัดหมี่
ลวดลายใหมํ เสื้อผ๎าแฟชั่นและชุดตุ๏กตา
บาร๑บี้ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๔๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

ล าดับ จังหวัด ชื่อกิจการ ผู้รับผิดชอบ อัตลักษณ์และจดุเด่น กลุ่มตลาดที่เหมาะสม โอกาสและแนวทางการพัฒนา 

๘ ขอนแกํน SKJ Design คุณจุฑาทิพ  ไชยสุระ มีศักยภาพและความพร๎อมด๎าน
การตลาด สามารถประสานงานเชิง
ธุรกิจน าสินค๎าไปยังญี่ปุนุและเกาหลี 

ขายสํงภายในประเทศ 
ตลาดทํองเที่ยว และเพื่อการ

สํงออก 

Organic Unique เชํน เสื้อและ
ผ๎าพันคอ 

๙ ขอนแกํน กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผา๎ 
บ๎านขามเปี้ย 

คุณชัชฎาภรณ๑ ชํวงรังษ ี มีทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผา๎ 
 

ขายสํงภายในประเทศ 
 

Modern Tribe เชํน หมอนตกแตํง 

๑๐ ขอนแกํน กลุํมหัตถกรรมถักทอ 
บ๎านโนนสวรรค๑ 

คุณวนิดา  บริภาษ มีทักษะการแปรรูป 
มีความหลากหลายดา๎นการผลิต 

ขายสํง/ขายปลีกในประเทศ 
ตลาดนักทํองเที่ยว 

Ikat Celebration เชํน หมวกย๎อมสี
ธรรมชาติประดบัโครเชต๑ ใสไํด๎ ๒ ด๎าน 

๑๑ ขอนแกํน กลุํมทอผ๎าบา๎นสัมพันธ๑ คุณเพ็ญ  ปูองจันทร๑ มีทักษะการแปรรูป และพัฒนา
สินค๎า 

ขายสํงภายในประเทศ และ
สํงออก 

Modern Tribe เชํน เครื่องประดับ 
แหวนและเข็มกลัดจากผา๎ไหม 

๑๒ ขอนแกํน กลุํมทอผ๎าชัยเจริญ คุณพิศมัย  บุปผามาลา มีศักยภาพ ความเข๎มแข็งในการ
ผลิตและการท าธุรกิจ 

ขายสํงภายในประเทศ 
และสํงออก 

Cross Culture เชํน ผ๎ามดัหมี่ลวดลาย
ใหมํ 

๑๓ ขอนแกํน กลุํมทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาต ิ
เกํางิ้ว 

คุณดวงจันทร๑ กลมสี ี มีความพร๎อมในการผลิตที่หลาก 
หลาย ทั้งการทอผา๎และการแปรรูป 

ขายปลีก และขายสงํ
ภายในประเทศ 

Retro Vintage เชํน ผา๎มัดหมี่ลวดลาย
ใหมํ 

๑๔ ขอนแกํน กลุํมถักทอไหม คุณปวันรัตน๑  ศรีสวัสดิ ์ มีทักษะในการสร๎างลวดลายดว๎ย
การถัก 

ขายปลีก และขายสงํ
ภายในประเทศ 

Retro Vintage เชํน ผา๎พนัคอ 

๑๕ ชัยภูมิ อุไรวรรณไหมไทย คุณอุไรวรรณ วิเศษแสง มีศักยภาพความพร๎อมสูงทั้งดา๎น
การผลิตและการตลาด 

ขายสํงในประเทศ 
และตลาดสํงออก 

Cross Culture เชํน หมอนตกแตํงและ
ผ๎าคาดเตียง 

๑๖ ชัยภูมิ กลุํมสตรีทอผ๎าบ๎านโสก  
หมํู ๓ 

คุณสมหมาย  อาจประจักษ๑ มีศักยภาพความพร๎อมสูงทั้งดา๎น
การผลิตและการตลาด 

ขายสํงในประเทศ 
และตลาดสํงออก 

Modern Tribe เชํน ผ๎าพนัคอสกรีน
ลวดลายประดบัหินส ี

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๔๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

ล าดับ จังหวัด ชื่อกิจการ ผู้รับผิดชอบ อัตลักษณ์และจดุเด่น กลุ่มตลาดที่เหมาะสม โอกาสและแนวทางการพัฒนา 

๑๗ ชัยภูม ิ กลุํมสตรีทอผ๎าบ๎านโสก  
หมํู ๑๒ 

คุณสมหมาย  ชนะไธสง มีศักยภาพ ความเข๎มแข็งในการ
ผลิตและการท าธุรกิจ 

ขายสํงภายในประเทศ 
และเพื่อการสํงออก 

Modern Tribe เชํน ผ๎าพนัคอ 

๑๘ ชัยภูมิ กลุํมทอผ๎าไหมพืน้เมือง 
บ๎านหนองตาไก๎ 

คุณสุดาพร อาจสนาม มี ทั กษ ะ ใน กา ร ทอ  และ ส ร๎ า ง
ลวดลายมัดหมี่ การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Modern Tribe เชํน ผ๎าพนัคอสกรีน
ลวดลาย 

๑๙ ชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนกลุํมผูป๎ลูก
หมํอนเลี้ยงไหมและแปรรูป
หมํอนไหม 

คุณกนกพร  ฟักเล็ก มีการปลูกหมํอนเลี้ยงไหมแบบ
อินทรีย๑ ไร๎สารเคมี 

ตลาดระดบับนในประเทศ 
และสํงออก 

Organic Unique เชํน ผ๎ามัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๒๐ ชัยภูมิ กลุํมทอผ๎าบา๎นนาขาม คุณสุนทร  แจ๎งทอง มี เทคนิคการทอผ๎ า  ที่ ไ ด๎ ทั้ ง ใน
รูปแบบของผ๎าขิด และการมัดหมี่ 

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Modern Tribe เชํน ผ๎ามัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๒๑ ชัยภูมิ กลุํมสตรีสหกรณ๑บ๎านประชา
สามัคค ี

คุณสุดารัตน๑  แจ๎งทอง มี เทคนิคการทอผ๎ า  ที่ ไ ด๎ ทั้ ง ใน
รูปแบบของผ๎าขิด และการมัดหมี่ 

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Modern Tribe  เชํน ผ๎ามัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๒๒ ชัยภูมิ รังไหมขัดตัวภูขจ ี คุณสุดาลักษณ๑  ภูํพงษ๑   มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไหม เพื่อเป็น
สินค๎าประเภทสปา 

ตลาดค๎าปลีกและค๎าสํง
ภายในประเทศ 

Modern Tribe เชํน บรรจุภัณฑ๑ 

๒๓ ชัยภูมิ ศูนย๑สํงเสริมหัตถกรรม
พื้นบา๎นอ าเภอภูเขียว 

คุณสมหมาย  เศรษฐชวาล -
วงษ๑ 

มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งการทอผ๎า
และการแปรรูป 

ขายสํงในประเทศ 
และตลาดนักทํองเที่ยว 

Cross Culture เชํน ตุ๏กตาช๎าง  
พวงกุญแจหมี 

๒๔ นครราชสีมา กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนคึมมะอุ-สวนหมํอน 

คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา มีศักยภาพ ความเข๎มแข็งในการ
ผลิตและการท าธุรกิจ 

ขายสํงภายในประเทศ 
และเพื่อการสํงออก 

Modern Tribe เชํน ผ๎าทอลวดลาย
ใหมํ 

๒๕ นครราชสีมา กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  
ทอผ๎าไทยและแปรรูป 

คุณอรุณี  การถาง มี ค ว า ม พ ร๎ อ ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่
หลากหลาย ทั้งการทอผ๎าและการ
แปรรูป 

ขายปลีก และขายสงํ
ภายในประเทศ 

Ikat Celebration เชํน ผ๎าพนัคอ
สกรีนลวดลาย 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๕๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 

ล าดับ จังหวัด ชื่อกิจการ ผู้รับผิดชอบ อัตลักษณ์และจดุเด่น กลุ่มตลาดที่เหมาะสม โอกาสและแนวทางการพัฒนา 

๒๖ นครราชสีมา กลุํมทอผ๎าหลากสบี๎านหนองหวา๎ คุณค าส ี บุญมี มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาต ิ

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration เชํน ผ๎ามัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๒๗ นครราชสีมา กลุํมอาชีพทอผา๎บา๎นเพ็ดน๎อย คุณจันทร๑  จันทรงกุล มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาต ิ

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration เชํน ผ๎าพนัคอ
สกรีนลวดลาย 

๒๘ นครราชสีมา กลุํมทอผ๎าฝาูยบา๎นหนองแสง คุณสมปอง  เลิศไธสง มีเทคนิคการทอผ๎า ทีไ่ด๎ทั้งในรปูแบบ
ของผ๎าทอ และการมัดหมี ่

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Modern Tribe เชํน ผ๎าทอ
ลวดลายใหมํ 

๒๙ นครราชสีมา กลุํมทอผ๎ามัดหมี่แปรรูป  
คึมมะอ-ุสวนหมํอน 

คุณวิไลวรรณ  ทิพย๑สม มีเทคนิคการทอผ๎า ทีไ่ด๎ทั้งในรปูแบบ
ของผ๎าทอและการมัดหมี ่

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Modern Tribe เชํน ผ๎าทอ
ลวดลายใหมํ 

๓๐ นครราชสีมา กลุํมทอผ๎าไหมบา๎นโนนดู-ํโนนจาน คุณค าผอง  บัวละคร มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาต ิ

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration เชํน ผ๎าพนัคอ
สกรีนลวดลาย 

๓๑ นครราชสีมา กลุํมทอผ๎าไหมบา๎นปุาหวาย คุณอนงค๑  อะโนร ี มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาต ิ

ขายปลีกภายในประเทศ Luxury Esan เชํน ผา๎คาดโต๏ะ 

๓๒ นครราชสีมา คญาบาติก คุณธนันญา  ดรเขื่อนสม มีทักษะในด๎านศิลปะ ออกแบบ
พัฒนาสินคา๎ และทางด๎านการตลาด 

ขายสํงภายในประเทศ 
ตลาดทํองเที่ยว  

Modern Tribe เชํน  
ผ๎าไหมบาติก 

๓๓ หนองคาย กลุํมทอผ๎าฝาูยมัดหมี่ย๎อมสีธรรมชาต ิ
หมํู ๑ 

คุณพิกุล  ดวงอาสงฆ๑ มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาต ิ

ขายปลีกภายในประเทศ Cross Culture เชํน ผ๎าพันคอ 

๓๔ หนองคาย หจก.นิศาชล แฮนดคิราฟท๑ คุณณิศาชณ  บุปผาสงัข๑ มีทักษะในด๎านศิลปะ ออกแบบ
พัฒนาสินคา๎ และทางด๎านการตลาด 

ขายสํงภายในประเทศ 
ตลาดทํองเที่ยว และเพื่อ

การสํงออก 

Modern Tribe เชํน 
เสื้อผ๎าแฟชั่น 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๕๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 
 
 

ล าดับ จังหวัด ชื่อกิจการ ผู้รับผิดชอบ อัตลักษณ์และจดุเด่น กลุ่มตลาดที่เหมาะสม โอกาสและแนวทางการพัฒนา 

๓๕ หนองคาย กลุํมทอผ๎าบา๎นโนนหงส๑ทอง คุณหล่ า  ล๎วนสม มีเทคนิคการทอผ๎า ที่ได๎ทั้งในรูปแบบ
ของผ๎าขิด และการมัดหมี ่

ขายปลีกในประเทศ และ
ตลาดทํองเที่ยว 

Modern Tribe เชํน ตุ๏กตา 
รองเท๎าแตะ 

๓๖ หนองคาย กลุํมทอผ๎าบา๎นนาฮ ี คุณนวนจนัทร๑  ทะวงษ๑ศรี มีเทคนิคการทอผ๎า ที่ได๎ทั้งในรูปแบบ
ของผ๎าขิด และการมัดหมี่ 

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Modern Tribe เชํน ผ๎ามัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๓๗ หนองคาย กลุํมเย็บผ๎า คุณศรีสมุทร  โกนากัน มีเทคนิคการทอผ๎า ที่ได๎ทั้งในรูปแบบ
ของผ๎าขิด และการมัดหมี่ 

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Luxury Esan เชํน ผา๎ผนื 
ผสมผสานเทคนิคลวดลายมัดหมี่
และขิด 

๓๘ หนองบัวล าภ ู กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบา๎นหนองปงิ คุณบัวเครือ  เดชโมรา มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่ การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration เชํน ผ๎ามัดหมี่
ลวดลายใหมํ 

๓๙ หนองบัวล าภ ู กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑พื้นเมืองบ๎าน
ดินทรายอํอน (ภูริษาผ๎าไทย) 

คุณพัชรินทร๑  ชัยรัตน๑ มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration  เชํน ผ๎าไหม
มัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๔๐ หนองบัวล าภ ู กลุํมทอผ๎าไหมบา๎นโพธิ์ค้ า คุณล าดวน   นันทะสุทา มี ค ว า ม พ ร๎ อ ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่
หลากหลาย ทั้งการทอผ๎าและแปรรูป 

ขายปลีก และขายสงํ
ภายในประเทศ 

Cross Culture เชนํ ผ๎าไหม
มัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๔๑ หนองบัวล าภ ู ร๎านผา๎ไหมขวัญตา คุณสุมามาลย๑  เต๐จ๏ะ มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่ การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Cross Culture เชํน ชุดแฟชั่น  
สไตส๑ล าลอง 

๔๒ หนองบัวล าภ ู คาราวะไหมไทย คุณวรพงษ๑  ชัยรัตน๑ มีเทคนิคการทอผ๎า ที่ได๎ทังในรูปแบบ
ของผ๎าขิด และการมัดหมี่ 

ตลาดค๎าปลีกในประเทศ Modern Tribe เชํน กระเป๋า 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๕๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

ล าดับ จังหวัด ชื่อกิจการ ผู้รับผิดชอบ อัตลักษณ์และจดุเด่น กลุ่มตลาดที่เหมาะสม โอกาสและแนวทางการพัฒนา 

๔๓ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองลายโบราณ 
บ๎านนาโปรํง 

คุณสมจิต  ปิตินพรัตน๑ มีทักษะที่หลากหลาย ทั้งการทอผ๎า
และการแปรรูป 

ขายสํงในประเทศ 
และตลาดนักทํองเที่ยว 

Cross Culture เชํน  
ผ๎าไหมมัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๔๔ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ - ขิดนาโปรํง คุณชาญณรงค๑  ปิตินพรัตน๑ มี ค ว า ม พ ร๎ อ ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่
หลากหลาย ทั้งการทอผ๎าและแปรรูป 

ขายปลีก และขายสงํ
ภายในประเทศ 

Retro Vintage เชํน  
ผ๎ามัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๔๕ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมสีดิน-คราม
ธรรมชาต ิ

คุณล าไย  บูชาศรีวงศ๑ มีศักยภาพในการใช๎สีธรรมชาติ ความ
เข๎มแข็งในการผลิตและการท าธุรกิจ 

ขายสํงภายในประเทศ 
และเพื่อการสํงออก 

Organic Unique เชํน  
ชุดเสื้อผ๎าผู๎หญิง 

๔๖ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎าฝาูยบา๎นหนองสวําง คุณสุบรรณ  แสงพล มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Cross Culture เชํน  
ผ๎าไหมมัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๔๗ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ - ภูไท คุณใบ  กสินธเกตุ มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Cross Culture เชํน  
กรอบรูป และกลํองประดบั 

๔๘ อุดรธาน ี วิสาหกิจชุมชนทอผา๎ไหม - ฝูาย  
บ๎านแสงบูรพา 

คุณลัดดาวลัย๑  วรประเสริฐ มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration เชํน  
ผ๎ามัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๔๙ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎าลายเกล็ดพญานาค คุณบางช๎าง  ทิพย๑เสถียน มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Ikat Celebration เชํน  
ผ๎ามัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๕๐ อุดรธาน ี กลุํมทอผ๎าพื้นบ๎าน - บ๎านโคกสะอาด คุณรัดดา  ผาอาจ มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Cross Culture เชํน  
ผ๎ามัดหมี่ลวดลายใหม ํ

๕๑ อุดรธาน ี กลุํมบ๎านคอนอุดม คุณบัวทอง  หวางอุ๎น มีทักษะในการทอ และสร๎างลวดลาย
มัดหมี่  การย๎อมสีธรรมชาติ 

ขายปลีกภายในประเทศ Cross Culture เชํน ผ๎าพันคอ  
ผ๎าคลุมไหลํย๎อมสีธรรมชาต ิ
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หลังจากจัดทีมนักออกแบบและนักการตลาดลงพ้ืนที่ เพ่ือค๎นหาข๎อมูลด๎านอัตลักษณ๑ จุดเดํน และ
การตลาด เพื่อท าการสรุปแนวทางและวางรูปแบบที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของผู๎ประกอบการที่ได๎รับการคัดเลือก
ในโครงการ จ านวน ๕๑ กลุํม ให๎สอดคล๎องกับตลาดเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการ  ให๎มคีวามเหมาะสม ดังนี้ 
  
 
 
 

 
 

 

จังหวัดนครราชสีมา 
 
  
 

 
 
 

 
 

จังหวัดขอนแกํน 
 

 
 
 

                
 
 
    

                                          
จังหวัดชัยภูม ิ
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จังหวัดอุดรธานี 
 

 
  
 
 

 
 

จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

  
 
 
 
 
 

จังหวัดกาฬสินธุ๑ 
 
 
  
 
 
 
  

จังหวัดหนองคาย 
รูปที่ ๓.๔ ผู๎เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ๑ ให๎ค าแนะน าในการพัฒนาต๎นแบบกับกลุํมผู๎ประกอบ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ ให๎ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด๎านออกแบบดีไซน๑ (Design Coaching Workshop)  ให๎กับ
สมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวนไมํน๎อยกวํา ๑ ครั้งๆละ ๒ วัน โดยมีผู๎เข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา ๔๐ กลุํมชุมชน 
หรือจ านวน ๘๐ คน   
 

การด าเนินการจัดกิจกรรมยํอยที่ ๒.๒ ให๎ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด๎านออกแบบดีไซน๑ (Design 
Coaching Workshop)  ให๎กับสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๕๙  เป็น ๒ วัน จ านวน      
๑ ครั้ง ณ ห๎องแกรนด๑พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๒ คน 

 

รูปที่ ๓.๕ บรรยากาศการลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ ๓.๖ การเปิดกิจกรรมการให๎ค าแนะน าฯ โดยรองศาสตราจารย๑ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร หัวหน๎าโครงการ ฯ 
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โดยมีการแบํงหัวข๎อการให๎ค าแนะน าและกิจกรรมออกเป็น ๔ หัวข๎อ ดังนี้ 

 หัวข้อที่ ๑ วิธีคิดในการสร๎างผลิตภัณฑ๑ที่ให๎เป็นที่จดจ า และขายได๎ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑การ
วางกลุํมสินค๎าเพ่ือน าเสนออยํางเป็นเรื่องราว (Collection  Presentation)  
โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วัฒนพันธุ๑ ครุฑะเสน อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 หัวข้อที่ ๒ การจับคูํเชื่อมโยงเครือขํายร๎อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ๑  
โดย คุณละมุน เรํงสมบูรณ๑ รองประธานหอการค๎า จังหวัดสกลนคร ฝุายเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

 หัวข้อที่ ๓ การให๎ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการความส าคัญของการให๎สี สีที่มีผลตํอการวางต าแหนํง
ทางการตลาดและพัฒนาสินค๎าให๎เหมาะกับกลุํมเปูาหมาย (Colors in Design & Marketing)   

 หัวข้อที่ ๔ Workshop เชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร๎างกรอบในการพัฒนาสินค๎า ให๎เป็นที่นําจดจ าและ
แขํงขันได ๎
โดย อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล  อาจารย๑ประจ าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน เจ๎าของบริษัท ก-ฮ บริษัทออกแบบดีเดํนและมุํงเน๎นวัฒนธรรมอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๗ ภาพกิจกรรมให๎ค าแนะน า ในหัวข๎อที่ ๑ (ซ๎าย) และหัวข๎อที่ ๒ (ขวา) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๘ ภาพกิจกรรมให๎ค าแนะน า ในหัวข๎อที่ ๓ (ซ๎าย) ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
และหัวข๎อที่ ๒ (ขวา) ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
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หัวข้อที่ ๑ วิธีคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้เป็นที่จดจ า และขายได้ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวาง
กลุ่มสินค้าเพื่อน าเสนออย่างเป็นเรื่องราว (Collection Presentation)  
วิทยากร :  โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วฒันพันธุ๑ ครุฑะเสน อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมงานผู๎ชํวยวิทยากรจากภาคธุรกิจ 
ชํวงเวลาการให๎ค าแนะน า : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. 
 

 ผศ.ดร วัฒนพันธุ๑ ครุฑะเสน ได๎น าเสนอวิธีคิดในการสร๎างผลิตภัณฑ๑ที่ให๎เป็นที่จดจ าและขายได๎ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ การจัดวางสินค๎าเพ่ือน าเสนออยํางมีเรื่องราว โดยเน๎นหลัก ๓ ข๎อ คือ 

(๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํต๎องแตกตํางและนําจดจ าซึ่งผลิตภัณฑ๑ใหมํ แบํงออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

 Innovation หมายถึง ผลิตภัณฑ๑นวัตกรรมใหมํ ที่ไมํเคยมีมากํอนในตลาด 

 Modified หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ปรับปรุงใหมํ โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงผลิตภัณฑ๑ที่มีอยูํเดิมให๎
มีความแปลกใหมํมากขึ้น 

 Me-too หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ลอกเลียนแบบ ต๎องดูตลาดคูํแขํง ผลิตภัณฑ๑ใหมํส าหรับบริษัทแตํไมํ
ใหมํในท๎องตลาด 

(๒) เน๎นที่จุดขาย (USP : Unique Selling Point)  
(๓) การน าเสนอภาพลักษณ๑(Product Image & Presentation) 

 โดยกลําวถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ พร๎อมยกตัวอยํางกรณีศึกษาตํางๆ และภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ๑แตํละจังหวัดดังนี้  
กาฬสินธุ์ : ผ๎าไหมแพรวา  ผ๎าฝูายทอมือ  ผ๎าย๎อมสีคราม+ครั่ง  ผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ   
ขอนแก่น : ผลิตภัณฑ๑ถักทอจากไหม หมวกถักจากไหมพรม ผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าไหมมัดหมี่ ผ๎าไหมแต๎มหมี่ กางเกง
ผ๎าฝูาย ผ๎าทอส าเร็จรูป กระเป๋าผ๎า ของฝากและของช ารํวยจากผ๎าทอมือ ผ๎ามัดหมี่ไหมสาวเย็น 
ชัยภูมิ : ตุ๏กตาช๎างท าจากผ๎าไหม รังไหมส าหรับขัดตัว สบูํโปรตีนไหม ผ๎าขิด ผ๎ามัดหมี่ หมํอนไหมอินทรีย๑ 
นครราชสีมา : ผ๎าไหม ผ๎าไหมมัดหมี่ ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ ผ๎าไหมแปรรูป ผ๎าฝูาย ผ๎าไหมบาติก 
หนองคาย : ผ๎าฝูายทอพ้ืนเมือง ผ๎าส าเร็จรูป ฝูายมัดหมี่ ผ๎าไหมแปรรูป  
หนองบัวล าภู : ผ๎าขิดไหม  ผ๎าไหมและฝูาย  ผ๎าไหมแปรรูป 
อุดรธานี : ผ๎าทอมือพ้ืนเมือง  ผ๎าย๎อมครามสีดิน ผ๎าใยธรรมชาติ ผ๎าลายเกล็ดพญานาค เสื้อผ๎าส าเร็จตกแตํงมือ 
 

จากการวิเคราะห๑การพัฒนาสินค๎าหัตถกรรมสิ่งทอ  วิทยากรได๎กลําวถึงภาพรวมของผลิตภัณฑ๑ในแตํ
ละจังหวัด วํามีความคล๎ายคลึงกัน ไมํมีจุดเดํนหรือบํงบอกวําเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มาจากจังหวัดใด เชํน ผ๎าไหม      
มีลักษณะหน๎าตาเหมือนกัน ท าให๎ไมํมีจุดขาย สามารถไปซื้อที่ไหนก็ได๎ จึงได๎สรุปและวิเคราะห๑ถึงสาเหตุที่
สินค๎าใหมํล๎มเหลวเพราะไมํมีความโดดเดํน ปัจจัยแหํงความส าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ ภาพรวมของ
การจัดการด๎านผลิตภัณฑ๑ วิเคราะห๑ตลาดสินค๎าและแนวโน๎มเทรนด๑แฟชั่นในปี ๒๐๑๖ ในตลาดโลก รวมทั้ง
น าเสนอกรณีศึกษาวิธีคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ๑เพ่ือให๎เป็นที่จดจ าและขายได๎ นักออกแบบรู๎วําถ๎าเสื้อผ๎ าไมํ
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โดดเดํนก็จะสู๎แบรนด๑แฟชั่นไมํได๎ ซึ่งถูกลอกเลียนแบบได๎เร็วมาก ดังนั้นเสื้อผ๎าต๎องมีเทคนิค มีรายละเอียดมาก 
ต๎องใช๎เวลาในการผลิต ใช๎ความช านาญ เนื้อผ๎าพิเศษ ท าให๎เกิดสร๎างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎ 

รูปที่ ๓.๙ การบรรยายให๎ค าแนะน าในหัวข๎อวิธีคิดในการสร๎างผลิตภัณฑ๑ที่ให๎เป็นที่จดจ า และขายได๎ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑การวางกลุํมสินค๎าเพ่ือน าเสนออยํางเป็นเรื่องราว 

โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วฒันพันธุ๑ ครุฑะเสน 
 

รูปที่ ๓.๑๐ แนวโน๎มเทรนด๑แฟชั่นในปี ๒๐๑๖ ในตลาดโลก 
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หัวข้อที่ ๒ การจับคูํเชื่อมโยงเครือขํายร๎อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ๑  
วิทยากร : โดย คุณละมุน เรํงสมบูรณ๑ รองประธานหอการค๎า จังหวัดสกลนคร ฝุายเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ชํวงเวลาการให๎ค าแนะน าแบํงเป็น ๒ ครั้ง มีผู๎เข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา ๔๐ กลุํมชุมชน หรือจ านวน ๘๐ คน   
ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแกํน ได๎แกํ 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  

 เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. 
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  

 เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. 
 

ในกิจกรรมจับคูํเชื่อมโยงเครือขํายร๎อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ๑มีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง จ านวน 
๒ ครั้ง ผู๎เข๎ารํวมประชุม ประกอบด๎วยหัวหน๎ากลุํมผู๎ประกอบการผ๎าทอ จาก ๗ จังหวัดเปูาหมาย ได๎แกํ จังหวัด
กาฬสินธุ๑ ขอนแกํน ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี  มีผู๎เข๎ารํวมไมํน๎อยกวํา ๔๐ 
กลุํมชุมชน หรือจ านวน ๘๐ คน  โดยในการประชุมมีท าวัตถุประสงค๑ในการเชื่อมโยงเครือขํายในการผลิต
สินค๎าตามความถนัดของแตํละกลุํม ความรํวมมือกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ การวิเคราะห๑รูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑และตลาด รํวมกันของกลุํมเครือขําย ท าความรู๎จักและแนะน าผู๎ประกอบการในกลุํมเครือขํายจาก
โครงการ FTA รุํนที่ ๑ และได๎มีการก าหนดถึงรูปแบบความเชื่อมโยง สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ 

 เครือข่ายกลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวา โดยคุณหนูวรรณ ทะนาจันทร์ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มย่อย
ดังนี้ 
๑) กลุํมสหกรณ๑ศิลปาชีพแพรวา 
๒) กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม ทอผ๎าไหมแพรวา  
๓) กลุํมแปรรูปผ๎าบ๎านเสมา 
๔) กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบัวขาว 
 

กลุมํปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  ทอผ๎าไหมแพรวา ซึ่งมีความถนัดในการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม ท าเส๎นไหมเอง
และเป็นผู๎ผลิตไหมบ๎านให๎กับกลุํมเครือขํายในต าบลโพน ตลอดจนพื้นที่ใกล๎เคียง  กลุํมสหกรณ๑ศิลปาชีพแพรวา 
เป็นกลุํมที่มีศักยภาพสูงในการผลิตเส๎นไหมเอง สามารถสินค๎าที่มีความประณีตสูงมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว จึงเป็น
แกนน าในการท าหน๎าที่รับซื้อเส๎นไหมจากกลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม  ทอผ๎าไหมแพรวา น ามาย๎อมและทอ      
สํงขายให๎กับกลุํมตัวแทนจ าหนํายในจังหวัด   ส าหรับกลุํมแปรรูปผ๎าบ๎านเสมาและกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองบัวขาว   
ที่มีความถนัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผ๎าฝูายทั้งย๎อมสีเคมีและสีกลุํมธรรมชาติจะท าหน๎าที่ตัดเย็บเสื้อให๎
ตามค าสั่งซื้อท่ีรับมาจากการสั่งสินค๎าออนไลน๑ทั้งในและตํางประเทศ จะท าหน๎าที่รับซื้อเส๎นไหมและผ๎าทอจาก
สองกลุํมแรกมาแปรรูป และอาจมีการให๎สองกลุํมแรกรับงานแปรรูปไปท าบางสํวน 
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 เครือข่ายกลุ่มหนองช้างแพรวาย้อมคราม–ครั่ง โดยคุณประกอบ ปัญจิต 
๕)  กลุํมหนองช๎างแพรวาย๎อมคราม–ครั่ง 
กลุํมหนองช๎างแพรวาย๎อมคราม–ครั่งมีศักยภาพในการผลิตคํอนข๎างสูง ตั้งแตํท าการปลูกหมํอนเลี้ยง

ไหมเอง ฝีมือละเอียด ลวดลายเฉพาะ แตํไมํช านาญในการขาย โดยได๎เริ่มท าเครือขํายเพ่ือขยายชํองทางการจัด
จ าหนํายรํวมกับเครือขํายกลุํมสหกรณ๑ศิลปาชีพแพรวา เพ่ือจัดจ าหนํายทั้งในและตํางประเทศให๎มากขึ้น 

 

๒. จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๙ กลุ่ม ได้แก่ 

 เครือข่ายกลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง โดยคุณอรพิน ทองหนองกอย ประกอบด้วย ๕ กลุ่มย่อย
ดังนี้  
๑) กลุํมหัตถกรรมของฝากภูเวียง 
๒) กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผ๎าบ๎านขามเปี้ย 
๓) กลุํมหัตถกรรมถักทอบ๎านโนนสวรรค๑  
๔) กลุํมทอผ๎าบ๎านสัมพันธ๑ 
๕) กลุํมถักทอไหม  
กลุํมหัตถกรรมของฝากภูเวียง เป็นกลุํมที่มีความสนใจเรื่องสีธรรมชาติและเส๎นใยธรรมชาติ เป็นกลุํม  

ที่สนใจการเรียนรู๎เทคนิคและนวัตกรรมใหมํๆ เชํน การสาวไหมเย็นที่ไมํต๎องท าลายตัวดักแด๎ ซึ่งสามารถท า
ตลาดในกลุํมประเทศมุสลิมได๎ ท าหน๎าที่รับค าสั่งซื้อจากลูกค๎า และกระจายการด าเนินงานไปตามความถนัด
ของแตํละกลุํมในเครือขําย เชํน กลุํมหัตถกรรมของฝากภูเวียงท าหน๎าที่ทอ กลุํมหัตถกรรมถักทอบ๎านโนน
สวรรค๑และกลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผ๎าบ๎านขามเปี้ยท าหน๎าที่ตัดเย็บ และสํงตํอให๎กลุํมทอผ๎าบ๎านสัมพันธ๑    
ท าการแปรรูป ส าหรับกลุํมถักทอไหมมีการสั่งซื้อผ๎าทอจากกลุํมหัตถกรรมของฝากภูเวียง เพ่ือไปขายในตลาด
ของกลุํมด๎วย 

 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านหัวฝาย  โดยคุณนิดดา ภูแล่นกี่ ประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อยดังนี้ 
๖) กลุํมทอผ๎าไหมมัดหมี่บ๎านหัวฝาย 
๗) บริษัท SKJ Design  

กลุํมทอผ๎าไหมมัดหมี่บ๎านหัวฝายมีความถนัดการมัดหมี่ แต๎มหมี่และทอลวดลายตํางๆ ที่ทันสมัยและมีตลาด 
ทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุุน ได๎รํวมมือเป็นเครือขํายกับบริษัท SKJ Design ซึ่งมีความถนัด   
ในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่รํวมสมัยจากวัสดุที่ใช๎ย๎อมสีธรรมชาติ โดยเฉพาะผ๎าพันคอพยายามพัฒนาเทคนิค
การย๎อมแบบใหมํ รํวมกับการใช๎เส๎นใยธรรมชาติที่เป็นออแกนิคเพ่ือตอบสนองค าสั่งซื้อสินค๎าจากลูกค๎า
ตํางประเทศด๎วยกัน 

 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าชัยเจริญ โดยคุณพิสมัย บุปผามาลา ประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อยดังนี้ 
๘) กลุํมทอผ๎าชัยเจริญ 
๙) กลุํมทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติเกําง้ิว  
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กลุํมทอผ๎าชัยเจริญซึ่งมีเครือขํายจ านวนมากในอ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน มีความถนัดการมัดหมี่และ
ทอผ๎าซึ่ งมีศักยภาพเป็นแหลํงผลิตสินค๎าให๎กับกลุํมเครือขํายน าไปจ า หนํายได๎ โดยเมื่อได๎ลายจาก               
ทีมนักออกแบบของโครงการฯ จะสํงให๎กลุํมทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติเกํางิ้วและในเครือขํายด าเนินการผลิตเป็น   
ผ๎าผืน ลายตํางๆ เน๎นสีธรรมชาติที่ย๎อมจากมะเกลือ ประดูํ ครั่ง ฝางและพืชอ่ืนๆ จากนั้นน ามาท าการตัดเย็บ
และแปรรูปผลิตภัณฑ๑  
 

๓. จังหวัดชัยภูมิประกอบด้วย ๙ กลุ่ม ได้แก่ 

 เครือข่ายกลุ่มอุไรวรรณไหมไทย ประกอบด้วย ๕ กลุ่มย่อยดังนี้  
๑) กลุํมอุไรวรรณไหมไทย  
๒) กลุํมสตรีทอผ๎าบ๎านโสกหมูํ ๓ 
๓) กลุํมสตรีทอผ๎าบ๎านโสกหมูํ ๑๒ 
๔) กลุํมทอผ๎าไหมพ้ืนเมืองบ๎านหนองตาไก๎ 
๕) วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและแปรรูปหมํอนไหม 
เครือขํายกลุํมอุไรวรรณไหมไทย โดย คุณอุไรวรรณ วิเศษแสง เป็นกลุํมที่มีศักยภาพสูงในด๎าน       

การออกแบบโดยใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑มาชํวย มีชํองทางการตลาดที่ทันสมัยและหลากหลาย ได๎คนรุํนใหมํ  
คือ ลูกชายซึ่งจบสถาปัตยกรรมศาสตร๑และลูกสะใภ๎มาชํวยเรื่องการออกแบบ สามารถมัดหมี่เป็นลวดลายตํางๆ 
ทั้งดั้งเดิมและรํวมสมัยได๎ มีการเชื่อมโยงเครือขํายของกลุํมในอ าเภอคอนสวรรค๑ เพ่ือท ากิจกรรมเพ่ิมทักษะ   
ย๎อมและการทอของเครือขําย อีกทั้งยังเป็นศูนย๑กลางน าสินค๎าไปจัดจ าหนํายยังตลาดภายนอกอีกด๎วย        
การขายสินค๎าออนไลน๑ได๎อยํางเป็นระบบ มีลูกค๎าประจ าที่สั่งซื้อสินค๎าออนไลน๑จ านวนมาก 

 เครือข่ายกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคีประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อยดังนี้  
๖) กลุํมสตรีสหกรณ๑บ๎านประชาสามัคคี 
๗) กลุํมทอผ๎าบ๎านนาขาม 
กลุํมสตรีสหกรณ๑บ๎านประชาสามัคคี โดย คุณสุดารัตน๑ แจ๎งทอง เป็นกลุํมเครือขํายที่มีความสามารถ

ด๎านการตัดเย็บที่ประณีต มีศักยภาพสูงในการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ ส าหรับกลุํมทอผ๎าบ๎านนาขาม โดยคุณสุนทร  
แจ๎งทอง เป็นกลุํมที่ถนัดในการทอผ๎า ทั้งผ๎าฝูายและผ๎าไหม จะสํงผ๎าให๎กลุํมแรกน าไปแปรรูปบางสํวน และ   
จัดจ าหนํายเองบางสํวน นอกจากนั้นกลุํมสตรีสหกรณ๑บ๎านประชาสามัคคี ยังสามารถรับค าสั่งการตัดเย็บจาก
กลุํมสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการฯ จังหวัดขอนแกํนของเครือขํายกลุํมทอผ๎าชัยเจริญด๎วย 

 เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอภูเขียว ประกอบด้วย ๒ กลุ่มย่อยดังนี้  
๘) ศูนย๑สํงเสริมหัตถกรรมพื้นบ๎านอ าเภอภูเขียว 
๙) กลุํมรังไหมขัดตัวภูขจี 
ศูนย๑สํงเสริมหัตถกรรมพื้นบ๎านอ าเภอภูเขียวและรังไหมขัดตัวภูขจีเป็นกลุํมที่ท างานรํวมกันในการออก

ตลาดเพ่ือจ าหนํายสินค๎า ซึ่งสินค๎าเป็นสินค๎าที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะ ทั้งสินค๎าตกแตํงบ๎าน กลุํมเครื่องส าอาง และ
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ผ๎าทอ โดยศูนย๑สํงเสริมหัตถกรรมพ้ืนบ๎านอ าเภอภูเขียวมีความเชี่ยวชาญตลาดทั้งในและตํางประเทศ ได๎ให๎
ค าแนะน ากลุํมรังไหมขัดตัวภูขจีด๎วย 
 

๔. จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๙ กลุ่ม ได้แก่ 

 เครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน โดยคุณวันเพ็ญ แสงกันหา 
ประกอบด้วย ๘ กลุ่มย่อย ดังนี้ 
๑) กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวนหมํอน 
๒) กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหมทอผ๎าไทยและแปรรูป 
๓) กลุํมทอผ๎าหลากสีบ๎านหนองหว๎า 
๔) กลุํมอาชีพทอผ๎าบ๎านเพ็ดน๎อย 
๕) กลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านหนองแสง 
๖) กลุํมทอผ๎ามัดหมี่แปรรูป 
๗) กลุํมทอผ๎าไหมบ๎านโนนดูํ-โนนจาน 
๘) กลุํมทอผ๎าไหมบ๎านปุาหวาย 
เครือขํายกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ -สวนหมํอนเป็นเครือขํายที่ใหญํและ        

เข๎มแข็งมีจ านวนสมาชิกในเครือขํายหลายกลุํมครอบคลุมในอ าเภอบัวลาย เป็นกลุํมที่มีศักยภาพในการผลิต   
มีความเชี่ยวชาญเรื่องการย๎อมสีเส๎นไหมและฝูายด๎วยสีธรรมชาติและการทอด๎ วยเทคนิคใหมํ ที่เรียกกันวํา
เทคนิคตัวโน๏ตแบบเสียงดนตรี มีตลาดที่หลากหลายทั้งในและตํางประเทศ สามารถเป็นเชื่อมโยงเครือขําย
ภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล๎เคียง เชํน จังหวัดขอนแกํนและจังหวัดหนองบัวล าภู โดยคุณวันเพ็ญ 
แสงกันหา ได๎ให๎ค าแนะน าภายในกลุํมสมาชิกในโครงการฯ เชํน คุณสุมามาลย๑ เต๐จ๏ะ จากร๎านผ๎าไหมขวัญตา 
และกลุํมเครือขํายผู๎ประกอบการสิ่งทอใน อ.ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ต๎องการสร๎างเอกลักษณ๑เฉพาะ
ของงานให๎มีความทันสมัยและตอบโจทย๑ลูกค๎า จึงได๎รับค าแนะน าจากกลุํมทอผ๎าในเครือขํายคุณวันเพ็ญ      
แสงกันหา เรื่องเทคนิคการย๎อมและทอแบบโบราณ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากสีธรรมชาติในกลุํม 

 เครือข่ายกลุ่มคญาบาติกโดยคุณธนันญา ดรเขื่อนสม 
๙) กลุํมคญาบาติก 
เป็นกลุํมที่มีศักยภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ๑รํวมสมัยและมีเทคนิคเฉพาะตัวในท าลวดลายบาติก    

มีความรู๎เรื่องเทคนิคและการสร๎างเอกลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑ด๎วยเทคนิคบาติก ทั้งยังตลาดที่หลากหลายทั้งใน
และตํางประเทศ ได๎มีความรํวมมือกับสมาชิกในโครงการฯ จังหวัดขอนแกํนของเครือขํายกลุํมหัตถกรรมของ
ฝากภูเวียงในการรับค าสั่งซื้อรํวมกันอีกด๎วย 
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๕. จังหวัดหนองคายประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
๑) หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท๑ 
๒) กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมสีธรรมชาติ หมูํ ๑ 
๓) กลุํมทอผ๎าบ๎านโนนหงส๑ทอง 
๔) กลุํมทอผ๎าบ๎านนาฮี 
๕) กลุํมเย็บผ๎า 
กลุํม หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท๑โดยคุณณิศาชณ บุปผาสังข๑ เป็นกลุํมที่มีศักยภาพสูงทั้งในด๎าน       

การออกแบบและมีตลาดจ าหนํายสินค๎าทั้งในประเทศและตํางประเทศ จึงรับเป็นศูนย๑กลางของเครือขํายใน
จังหวัดหนองคาย โดยกลุํม หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท๑ได๎มีการแนะน าเรื่องเทคนิคการผลิตสินค๎าและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎กลุํมเครือขํายด๎วย 
 

๖. จังหวัดหนองบัวล าภูประกอบด้วย ๕ กลุ่ม ได้แก่ 

 เครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาไหมไทย)  
โดยคุณพัชรินทร์ ชัยรัตน์ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มย่อยดังนี้ 
๑) กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑พ้ืนเมืองบ๎านดินทรายอํอน (ภูริษาไหมไทย)   
๒) กลุํมคาราวะไหมไทย 
๓) กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านหนองปิง 
กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑พ้ืนเมืองบ๎านดินทรายอํอน (ภูริษาไหมไทย)  เป็นกลุํมที่ศักยภาพสูงในการผลิต

สินค๎า เชํน ผ๎าพื้น ผ๎าคลุมไหลํที่มีลวดลายดั้งเดิม เน๎นผ๎าไหม ผ๎าฝูายทอขิดผสมมัดหมี่ อีกทั้งยังมีความสามารถ
ด๎านการแปรรูป และมีหน๎าร๎านจ าหนํายสินค๎า ส าหรับกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองบ๎านหนองปิงที่ถนัดในการแปรรูปผ๎า
เชํนกัน  แตํยังมีตลาดไมํกว๎างขวางนัก ทั้งกลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑พ้ืนเมืองบ๎านดินทรายอํอน (ภูริษาไหมไทย)  
และกลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านหนองปิงรวมทั้งกลุํมเครือขํายในจังหวัด  จะใช๎ชํองทางของกลุํมคาราวะไหมไทยที่
มีหน๎าร๎านอยูํที่ตลาดจตุจักร ในการเพิ่มตลาดตํอไป 

 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ าโดยคุณล าดวน นันทะสุทา 
๔) กลุํมทอผ๎าไหมบ๎านโพธิ์ค้ า 
เป็นกลุํมที่มีความสามารถในการผลิตผ๎าไหมขิด ผ๎าฝูายขิดและผ๎าฝูายทอขิดผสมมัดหมี่              

ลายเอกลักษณ๑เฉพาะกลุํมที่มีความสวยงาม แตํยังขาดตัวแทนในการน าสินค๎าไปจัดจ าหนํายสินค๎า               
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ จึงได๎ท าการเชื่อมโยงเครือขํายกับเครือขํายกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองลายโบราณ   
บ๎านนาโปรํง จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวกลางน าสินค๎าไปจ าหนํายตํอไป 
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 เครือข่ายร้านผ้าไหมขวัญตา โดยคุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ 
๕) ร๎านผ๎าไหมขวัญตา 
ร๎านผ๎าไหมขวัญตา เป็นกลุํมที่มีศักยภาพสูงในด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความทันสมัย สวยงาม 

และมีชํองทางการจัดจ าหนํายหลากหลาย ทั้งในตัวจังหวัดและที่ดิโอลด๑สยาม กรุงเทพมหานครฯ ชิ้นงาน      
มีความประณีตที่ใช๎ระยะเวลาในการผลิตนาน จึงได๎รํวมท าเครือขํายกับจังหวัดขอนแกํน ในการน าสินค๎าไป
จ าหนํายด๎วย แตํยังประสบปัญหาด๎านเทคนิคการผลิต เชํน การทอและการย๎อมสี จึงได๎ขอค าแนะน าจาก
เครือขํายกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวนหมํอน เพ่ือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมด๎วย 
 

๗. จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ๙ กลุ่ม ได้แก่ 

 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ บ้านนาโปร่งโดยคุณสมจิต ปิตินพรัตน์ ประกอบด้วย     
๖ กลุ่มย่อยดังนี้  
๑) กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองลายโบราณ บ๎านนาโปรํง 
๒) กลุํมทอผ๎ามัดหมี่-ขิดนาโปรํง 
๓) กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ – ภูไท 
๔) กลุํมทอผ๎าลายเกล็ดพญานาค 
๕) กลุํมทอผ๎าพื้นบ๎าน–บ๎านโคกสะอาด 
๖) กลุํมบ๎านคอนอุดม 
 

 เครือขํายกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองลายโบราณ บ๎านนาโปรํงและกลุํมทอผ๎ามัดหมี่-ขิดนาโปรํง ซึ่งรับเป็น
ศูนย๑กลางเชื่อมโยงเครือขํายผ๎าทอในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล๎เคียง เชํน กาฬสินธุ๑และหนองบัวล าภู   
โดยกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองลายโบราณ บ๎านนาโปรํงและกลุํมทอผ๎ามัดหมี่-ขิดนาโปรํงเป็นกลุํมที่มีศักยภาพด๎านการ
ทอด๎วยเทคนิคลวดลายโบราณและผลิตภัณฑ๑รํวมสมัย ได๎รํวมกันพัฒนารูปแบบทอผ๎าพันคอและผ๎าคลุมไหลํ 
ย๎อมสีธรรมชาติให๎แกํกลุํมเครือขํายในจังหวัดอุดรธานีตามความถนัดของแตํละกลุํม โดยให๎เครือขํายกลุํมทอผ๎า
มัดหมี่ย๎อมสีดิน-ครามธรรมชาติผลิตผ๎าพื้นที่มีลวดลายเล็กน๎อย ทอผ๎าฝูายและฝูายเข็นมือ ย๎อมสีธรรมชาติจาก
เปลือกไม๎และใบไม๎ เป็นลายขัดและคั่นสี น ามาตกแตํงด๎วยการสกรีนลายสีธรรมชาติตามการออกแบบของ   
คุณสมจิต ปิตินพรัตน๑และจากข๎อมูลความต๎องการลูกค๎า และรับผ๎าทอจากลุํมทอผ๎าไหมบ๎านโพธิ์ค้ า จังหวัด
หนองบัวล าภู มาจ าหนํายให๎ลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศอีกด๎วย อีกทั้งยังรับเส๎นไหมจากกลุํมปลูกหมํอนเลี้ยง
ไหม ทอผ๎าไหมแพรวา มาย๎อมสีและสํงให๎สมาชิกในเครือขําย  

 เครือข่ายกลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมสีครามธรรมชาติ โดยคุณล าไย บูชาศรีวงศ์ ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม
ย่อยดังนี้  
๗) กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมสีดิน-ครามธรรมชาติ 
๘) กลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านหนองสวําง 
๙) กลุํมวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าไหม-ฝูาย บ๎านแสงบูรพา 
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กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมสีดิน-ครามธรรมชาติโดย คุณล าไย บูชาศรีวงศ๑ เป็นกลุํมที่มีศักยภาพในเรื่อง
พ้ืนที่ที่มีเรื่องราวและแหลํงวัตถุดิบ คือ ดิน ที่น ามาท าสีย๎อมผ๎า มีความสามารถในการแปรรูปด๎วย จะรับผ๎าทอ
ของกลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านหนองสวํางและกลุํมวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าไหม -ฝูาย บ๎านแสงบูรพา มาชํวยแปรรูป 
นอกจากนั้นคุณล าไยได๎คิดที่จะใช๎ดินที่มีในพื้นที่ของตนเองในการผลิตผงสีย๎อมธรรมชาติ เพ่ือจัดจ าหนํายให๎แกํ
กลุํมเครือขํายในโครงการอีกด๎วย ส าหรับด๎านการตลาดจะขยายโดยการเชื่อมโยงกับกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองลาย
โบราณ บ๎านนาโปรํง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑๑ บรรยากาศในการประชุม การจับคูํเชื่อมโยงเครือขํายร๎อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ๑ 
 
โดยในการประชุมการจับคูํเชื่อมโยงเครือขํายได๎มีการแจ๎งสมาชิกระยะที่ ๒ วํามสีมาชิกโครงการ ฯ  

ใน ๖ จังหวัดในโครงการระยะที่ ๑ ได๎แกํ จังหวัดนครพนม จังหวัดบุรีรัมย๑ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร๎อยเอ็ด 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร๑ โดยสมาชิกโครงการ ฯ ใน ๖ จังหวัดในโครงการระยะที่ ๑ ได๎มีการคัดเลือก
ตัวแทนของแตํละจังหวัดไว๎ จังหวัดๆ ละ ๒ คน โดยมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการคลัสเตอร๑หัตถศิลป์อีสาน 
FTA และ AEC รุํนที่ ๑ ตั้งแตํวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีนางค าพูล  สุราชวงศ๑ ประธานกลุํมทอผ๎าย๎อม
ครามบ๎านพันนา จังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการคลัสเตอร๑หัตถศิลป์อีสาน FTA และ AEC รุํนที่ ๑ 
และมีกลุํมเครือขํายของแตํละจังหวัด ดังนี้ 
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๑. จังหวัดนครพนม ได้แก่  

 กลุํมทอผ๎าและแปรรูปบ๎านหนองผักตบ โดยนางรันดร เหลินต๎ายซ๎าย 

 กลุํมทอผ๎าและแปรรูปบ๎านโคกหินแฮํ โดยนายประจักษ๑ จิตรมาตย๑ 
๒. จังหวัดบุรีรัมย ์

 สหกรณ๑ผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมบ๎านหัวสะพาน โดยนางรุจาภา  เนียนไธสง 

 กลุํมปลูกหมํอนเลี้ยงไหม หมูํ  ๓  โดยคุณวันทนา  เพียวงศ๑ 
๓. จังหวัดมุกดาหาร 

 กลุํมสตรีสหกรณ๑ทอผ๎าบ๎านเหลําปุาเปูด ตัวแทนกลุํมโดยนางวาสนา อาจวิชัย 

 กลุํมทอผ๎า โดยนายอุเทน จันทร๑เต็ม 
๔. จังหวัดร้อยเอ็ด 

 กลุํมออมทรัพย๑เกษตรทอผ๎าไหมกํูกาสิงห๑ โดยนางเพ็ญมาลี ค าภูเมือง 

 กลุมํออมทรัพย๑เกษตรทอผ๎าไหม บ.หนองเมียงแสน หมูํ ๒ โดยนางบัวชุม แจ๎งสนาม 
๕. จังหวัดสกลนคร 

 กลุํมทอผ๎าย๎อมครามบ๎านพันนา โดยมีนางค าพูล  สุราชวงศ๑ 

 กลุํมทอผ๎าไหม-ฝูายบ๎านโสก โดยนางละออง ธรรมจิต 
๖. จังหวัดสุรินทร์  

 กลุํมพัฒนาอาชีพผ๎าไหมบ๎านเขวาสินรินทร๑ โดยนางส ารวน ห๎องขวาง  

 กลุํมพัฒนาทอผ๎าไหม หมูํ ๑ โดยนางสาวจุฑารัตน๑ คูนสุข 
 

ต้นน้ า สมาชิกสํวนใหญํโครงการ ฯ ๖ จังหวัดในโครงการระยะที่ ๑ เป็นกลุํมที่มีทักษะความช านาญใน
การผลิตวัตถุดิบส าหรับการทอเป็นอยํางยิ่ง เชํน  ปลูกต๎นคราม ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม ได๎สร๎างเครือขํายการผลิต
รํวมกันภายในจังหวัดขึ้นมา โดยกลุํมท่ีมีบทบาทส าคัญในแตํละจังหวัด ได๎แกํ จังหวัดสกลนคร มีเครือขํายกลุํม
ทอผ๎าย๎อมครามบ๎านพันนา จังหวัดนครพนม มีเครือขํายกลุํมทอผ๎าและแปรรูปบ๎านหนองผักตบ และกลุํมทอ
ผ๎าและแปรรูปบ๎านโคกหินแฮํ จังหวัดมุกดาหาร มีเครือขํายกลุํมสตรีสหกรณ๑ทอผ๎ าบ๎านเหลําปุาเปูด ในสํวน
ของจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ได๎รํวมมือเป็นเครือขํายเพ่ือสํงครามเปียกที่ผลิตไปรวมกับสํวนของจังหวัด
สกลนคร จังหวัดบุรีรัมย๑เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมจ านวนมากจนรวมตัวเป็นสหกรณ๑ผู๎ปลูกหมํอน
เลี้ยงไหมที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลางน้ า จังหวัดบุรีรัมย๑ที่มีประสบการณ๑และความช านาญในการผลิตเส๎นไหมเอง ได๎ผลิตเส๎นไหม
หลายแบบ เพ่ือตอบสนองการน าไปย๎อม หรือทอ ของกลุํมเครือขํายในโครงการฯ จังหวัดนครพนม ที่มี
ความสามารถทอผ๎าแถบตกแตํง ได๎ทอผ๎าแถบ นอกจากนี้กลุํมจังหวัดสกลนครที่มีการขายครามเปียก ยังได๎รับ
ย๎อมไหม หรือฝูาย ให๎กลุํมเครือขํายในโครงการที่ไมํมีความช านาญในการย๎อมสีครามด๎วย  

 
ปลายน้ า จังหวัดสกลนคร ที่รับครามเปียกมาจากจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ได๎มีการจ าหนําย

ครามให๎กับกลุํมสมาชิกในโครงการระยะที่ ๑ ที่ต๎องการใช๎ครามแตํไมํมีพ้ืนที่ปลูกคราม เนื่องจากมีศักยภาพสูง
ในการผลิตครามเปียกคุณภาพดีสํงให๎กับสมาชิกในโครงการระยะที่ ๑ ได๎แกํ จังหวัดร๎อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย๑ 
และจังหวัดสุรินทร๑ และยังจ าหนํายไปยังสมาชิกในโครงการฯระยะที่ ๒ เชํน จังหวัดกาฬสินธุ๑ ชัยภูมิ ขอนแกํน 
นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภูและอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย๑มีความช านาญด๎านการทอผ๎า ซึ่งผลิตภัณฑ๑
ของเครือขํายในจังหวัดบุรีรัมย๑มีความประณีตสวยงาม และมีเอกลักษณ๑เป็นเส๎นไหมย๎อมจากสีธรรมชาติ 
สมาชิกในกลุํมมีความเชี่ยวชาญด๎านการตลาดและขายโดยเฉพาะ ท าให๎มีออเดอร๑ทั้งในและตํางประเทศ ท าหน๎าที่
เป็นผู๎รวบรวมน าสินค๎าจากกลุํมจังหวัดร๎อยเอ็ดและสุรินทร๑ มาพัฒนาและแปรรูปเพ่ือน าจัดจ าหนํายไปยังตลาด
ภายในประเทศ  
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โดยความเชื่อมโยงของเครือขํายทั้ง ๑๓ จังหวัด ประกอบด๎วยกลุํมสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการฯ ๖ จังหวัดใน
ระยะที่ ๑ และกลุํมสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการฯ ๗ จังหวัดในระยะที่ ๒ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได๎ดังนี้ 

รูปที่ ๓.๑๒ แผนที่ความเชื่อมโยงเครือขํายผู๎ประกอบการผ๎าทอใน ๑๓ จังหวัดของสมาชิกโครงการ 
ระยะที่ ๑ และ ๒ 
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ กลุม่จังหวัดในโครงการระยะที่ ๒ 

๖ กลุม่จังหวัดในโครงการระยะที่ ๑ 

จังหวัดหนองคายรับวัตถุผ้าทอมาแปรรูปจากจังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดสกลนครรับวัตถุดิบครามมาจากจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบเส้นไหมให้กับ ๖ กลุ่มจงัหวัดในโครงการระยะที่ ๑ 

จังหวัดนครพนมจ าหน่ายผ้าแถบให้กับ ๗ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะที่ ๒ 

จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางรับสินค้าจาก ๑๒ จังหวัด แล้วท าการจัดจ าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 

จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งจ าหนา่ยวัตถุดิบครามให้กับ ๗ กลุ่มจังหวัดในโครงการระยะที่ ๒ 

จังหวัดขอนแกน่รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้า และส่งต่อค าสั่งซื้อให้กับจงัหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และหนองบัวล าภู
และส่งกลับมารวมรวบเป็นผลิตภัณฑ์ยังกลุม่ขอนแกน่ 

จังหวัดบุรีรัมย์รับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ แล้วท าการจัดจ าหน่ายไป
ยังต่างประเทศ ความเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกลุ่มจังหวัดในโครงการ 
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หัวข้อที่ ๓ การให๎ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการความส าคัญของการให๎สี สีที่มีผลตํอการวางต าแหนํงทางการตลาด
และพัฒนาสินค๎าให๎เหมาะกับกลุํมเปูาหมาย (Colors in Design & Marketing)   
วิทยากร : โดย อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล 

อาจารย๑ประจ าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
เจ๎าของบริษัท ก-ฮ บริษัทออกแบบดีเดํนและมุํงเน๎นวัฒนธรรมอีสาน 
ชํวงเวลาการให๎ค าแนะน า : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
 อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล  กลําวถึงความส าคัญของการออกแบบลวดลายตํางๆ เพ่ือสํงเสริม
การตลาดซึ่งสอดคล๎องกับความเชื่อ ประเพณีท๎องถิ่นดั้งเดิมของภาคอีสาน โดยอธิบายถึงเหตุผลของการสร๎าง
ลายผ๎าขึ้นใหมํดังนี้ 

(๑) ลายดั้งเดิมมีการท าซ้ าๆ กัน  ท าให๎เกิดคูํแขํงจ านวนมาก  จึงจ าเป็นต๎องขยายตลาดของตนเองให๎ผู๎ซื้อ
มีโอกาสเลือกสินค๎าได๎หลากหลายมากขึ้น 

(๒) สร๎างความแปลกใหมํ  สร๎างการจดจ า สร๎างยี่ห๎อของตนเอง 
(๓) ตํอยอดความช านาญของตนให๎สูงขึ้น  ถํายทอดองค๑ความรู๎เป็นสมบัติของลูกหลานตํอๆ ไป 

 
 
 
 

  

รูปที่ ๓.๑๓ ตัวอยํางโลโก๎ ลวดลายผ๎า และผลิตภัณฑ๑ที่มีการออกแบบลายที่ดึงดูด 
 

 จากรูปอาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล  ได๎อธิบายวํา รูปแบบเดียวกัน หากใช๎สีที่เหมาะสมจะเกิดการ
ดึงดูดให๎มีความนําสนใจ อีกท้ังลวดลาย ไมํจ าเป็นจะต๎องจัดวางขนาดเดียวกันในผลิตภัณฑ๑ท้ังชิ้น สามารถที่จะ
ประยุกต๑ลวดลายให๎มีลายเล็ก หรือใหญํ เพ่ือให๎เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่แตกตํางกัน 
จากนั้นได๎กลําวถึงแนวทางการสร๎างสรรค๑ผลงาน ๓ ประการ 

(๑) สืบสาน  เก็บความเป็นอัตลักษณ๑เฉพาะตัวที่ดีไว๎    
(๒) พัฒนา  สํวนหนึ่งก็ต๎องปรับให๎ใช๎ได๎ในชีวิตประจ าวัน ออกแบบให๎เหมาะสมกับการใช๎งานของวิถี

ชีวิตของผู๎คนสํวนใหญํ      
(๓) หลอมรวม   โดยการออกแบบที่ผสมรวมเชื่อมตํออัตลักษณ๑ของความเป็นไทยอีสานกับภูมิภาคใน

โลกสากลให๎ลงตัวได๎อยํางพอดี    
โดยแบํงกลุํมผลิตภัณฑ๑ที่จะพัฒนาต๎นแบบ ๓ กลุํม  ได๎แกํ 
กลุํมท่ี ๑  เคหะสิ่งทอ (ตกแตํงบ๎าน) กลุํมท่ี ๒  เสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํมส าหรับชายและหญิง และกลุํมที่ ๓  สิ่งทอ
ประดับและตกแตํง (รํางกาย)  
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

หัวข้อที่ ๔ Workshop เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร๎างกรอบในการพัฒนาสินค๎า ให๎เป็นที่นําจดจ าและแขํงขันได๎ 
วิทยากร :โดย อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล 

อาจารย๑ประจ าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
เจ๎าของบริษัท ก-ฮ บริษัทออกแบบดีเดํนและมุํงเน๎นวัฒนธรรมอีสาน 
ชํวงเวลาการอบรม : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยแบํงกิจกรรมเป็น ๒ ชํวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๓.๑๔ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการโดย อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล 
 

ช่วงที่ ๑ เป็นการบรรยาย รํวมกับการท ากิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการโดย อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรง-
คกุล โดยคัดเลือกตัวแทนจ านวน ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมทอผ๎าชัยเจริญ  จังหวัดขอนแกํน วิสาหกิจชุมชนกลุํม     
ผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและแปรรูปหมํอนไหม จังหวัดชัยภูมิ กลุํมทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมสีดิน-ครามธรรมชาติ จังหวัด
อุดรธานี โดยให๎แตํละกลุํมออกมาพูดถึงจุดเดํน จุดด๎อยและแนวทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ๑ของกลุํม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

(๑) กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ  จังหวัดขอนแก่น  
จุดเด่น 

 มีการท าตั้งแตํเริ่มต๎น เส๎นไหม ย๎อม ทอ ในกลุํม 

 ในกลุํมจะมีผู๎สืบทอดรุํนหลังมาชํวยบ๎างท าให๎มีผู๎สืบทอดความรู๎ 
จุดด้อย 

 มีการย๎อมทั้งสีธรรมชาติและสีเคมี เมื่อกํอนขายดีมากเนื่องจากเป็นผ๎าที่มีการย๎อมสีธรรมชาติ 
แตํปัจจุบันมียอดขายลดลงเนื่องจากมีคํูแขํงท่ีเพ่ิมขึ้น เลยท าให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ดูเกลื่อนตาม
ท๎องตลาด 

แนวทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 ควรออกแบบผลิตภัณฑ๑เพ่ือให๎เข๎ากับผู๎ปฏิบัติธรรม 

 การเพ่ิมมูลคําของผ๎าทอจากสีย๎อมมะเกลือที่มีสีด า ถ๎ามีการพัฒนาการออกแบบและการเย็บ
ให๎เป็นชุดสูทส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจะดูเป็นสินค๎าไฮเอนด๑ (High End) มากขึ้น 
อีกท้ังควรดึงความเป็นอีสานจากลวดลายผ๎ามาใช๎เพิ่มมูลคํา 

 ควรมีการตั้งชื่อแบรนด๑ของผลิตภัณฑ๑ใหมํเพ่ือให๎ดูทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๓.๑๕ กลุํมทอผ๎าชัยเจริญ จ.ขอนแกํน น าเสนอสินค๎าและวิทยากรให๎ค าแนะน าแนวทางการพัฒนาสินค๎า 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

(๒) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและแปรรูปหม่อนไหม จังหวัดชัยภูมิ 
จุดเด่น 

 มัดหมี่ย๎อมสีธรรมชาติและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ๑ 

 สามารถเชื่อมโยงเครือขํายในจังหวัดชัยภูมิได๎ทั้งหมด 

 สามารถสํงเส๎นไหมไปมัดหมี่เชื่อมโยงกับกลุํมอุไรวรรณไหมไทยเป็น Supply Chain 
จุดด้อย 

 การตั้งราคาที่ต่ าไป 
แนวทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 มีการตั้งชื่อแบรนด๑ของผลิตภัณฑ๑ใหมํ เชํน Silk of Heaven , Happy Silk , Mulberry & 
Silk, Esan Folk Heaven , Wisdom Connection , Silk Wisdom , All Natural Silk 

 มีการใช๎สีธรรมชาติเพ่ิมขึ้น ท าให๎สามารถเพ่ิมมูลคําของผลิตภัณฑ๑ได๎มากขึ้นซึ่งทางกลุํมจึงคิด
วําควรรอให๎ผํานกระบวนการทดสอบมาตรฐานนกยูงกํอน จึงจะมีการเพ่ิมราคาสินค๎าเพ่ือ
รองรับกลุํมลูกค๎าในตลาดหลายระดับ 

 
รูปที่ ๓.๑๖ อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล  ให๎ค าแนะน าพร๎อมทั้งยกตัวอยํางเก่ียวกับการตั้งชื่อแบรนด๑ให๎กับ

วิสาหกิจชุมชนกลุํมผู๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมและแปรรูปหมํอนไหม จ.ชัยภูมิและผู๎เข๎ารับการอบรม 
 

 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

(๓) กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมสีดิน-ครามธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี 
จุดเด่น 

 มีค าชะโนดเป็นแหลํงทํองเที่ยว มีการย๎อมโคลนที่เป็นเอกลักษณ๑ 

 ภายในอ าเภอจะมีเครือขํายและการกระจายหน๎าที่ความรับผิดชอบ เชํน แตํละหมูํบ๎านจะมี
กลุํมย๎อม กลุํมทอที่แบํงกันอยํางชัดเจนเพื่อความรวดเร็วและเป็นการกระจายรายได๎อยําง
ทั่วถึง 

 มีการย๎อมโดยใช๎ดอกไม๎ตามฤดูกาลตํางๆ และย๎อมดินเพ่ือตอบสนองออเดอร๑ชาวยุโรป 
จุดด้อย 

 ควรมีการทอลวดลายอ่ืนเพ่ิมที่ไมํใชํลายลูกแก๎ว 

 เดิมมีการท าผ๎ามัดหมี่ ย๎อมคราม ซึ่งมีไมํมีความแตกตํางจากท๎องตลาด จึงมีการเปลี่ยนมาใช๎สี
ธรรมชาติเพ่ือลดต๎นทุนและสร๎างเอกลักษณ๑แกํผลิตภัณฑ๑ จึงท าให๎มีออเดอร๑จากตํางชาติเข๎า
มาประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ ผนืตํอเดือน 
 

แนวทางการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 มีการตั้งชื่อแบรนด๑ของผลิตภัณฑ๑ใหมํเพ่ือให๎นําสนใจมากยิ่งขึ้น เชํน มัดหมี่อุดรดิน Udon 
Earth IKAT 

 ต๎องเรียนเทคนิคการท าผ๎ามัดย๎อม การผลิตสีธรรมชาติเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑๗ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการของกลุํมทอผ๎ามัดหมี่ย๎อมสีดิน-ครามธรรมชาติ จ. อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

ช่วงที่ ๒ กิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการและการเสวนาของผู๎ประกอบการผ๎าทอ โดยคุณณิศาชณ        
บุปผาสังข๑ จาก หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท๑ และคุณสุมามาลย๑  เต๐จ๏ะ จากร๎านผ๎าไหมขวัญตา โดยทั้งสองได๎น า
เลําประวัติและประสบการณ๑ท าธุรกิจ จนกระทั่งได๎รางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางให๎ผู๎ประกอบการโดย   
คุณณิศาชณ บุปผาสังข๑ เน๎นหลักการท าธุรกิจแบบฟ้ืนฟู อนุรักษ๑  พัฒนาและคุณสุมามาลย๑  เต๐จ๏ะ เน๎นเรื่อง
ความคิดสร๎างสรรค๑ การเรียนรู๎อยูํเสมอ ซึ่งหลังจากจบการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดระหวํางผู๎ประกอบการผ๎าทอ ซึ่งเป็นแนวโน๎มที่ดีที่ท าให๎เกิดการเชื่อมโยงกันของกลุํมเครือขําย
ผู๎ประกอบการผ๎าทอใน ๗ จังหวัดที่เข๎ารํวมโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๓.๑๘ การบรรยายโดย คุณณิศาชณ  บุปผาสังข๑ จาก หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๑๙ การบรรยายโดยคุณสุมามาลย๑  เต๐จ๏ะ จากร๎านผ๎าไหมขวัญตา 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๘๒.๑๔ 

๑๓.๓๙ 

๔.๔๗ 

สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรม 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิด
การค๎าเสรีอาเซียน ในหัวข๎อ กิจกรรมยํอยที่ ๒.๒ ให๎ค าแนะน าเชิงปฏิบัติการด๎านออกแบบดีไซน๑ (Design 
Coaching Workshop) ให๎กับสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการ ซึ่งการด าเนินการดังกลําวนี้จัดขึ้นในวันที่ ๕-๖ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห๎องแกรนด๑พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน โดยมีผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๒ คนและผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามหัวข๎อตํางๆ
สามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 
 

๑. หัวข๎อชํวงเวลาและสถานที่ในการจัดมีรายละเอียดตามหัวข๎อยํอยตํอไปนี้ 
๑.๑ หัวข๎อระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๙๒ ๑๕ ๕ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๘๒.๑๔ ๑๓.๓๙ ๔.๔๗ ๐ ๐ 

 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๓.๒๐ แผนภูมิแสดงหัวข๎อระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน
ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อระยะเวลาด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมร๎อยละ ๘๒.๑๔ ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากและปานกลางร๎อยละ ๑๓.๓๙ และ ๔.๔๗ ตามล าดับ 

 
๑.๒ หัวข๎อความสะดวกในการเดินมายังสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๔๖ ๔๒ ๒๑ ๓ ๐ 

ร้อยละ ๔๑.๐๗ ๓๗.๕๐ ๑๘.๗๕ ๒.๖๘ ๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๒๑แผนภูมิแสดงหัวข๎อความสะดวกในการเดินมายังสถานที่ด าเนินกิจกรรม 

 
จากแผนภูมิแสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวนใหญํมี

ความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อความสะดวกในการเดินมายังสถานที่ด าเนินกิจกรรมร๎อยละ ๔๑.๐๗ 
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากปานกลางและน๎อย ร๎อยละ ๓๗.๕๐ ๑๘.๗๕ และ ๒.๖๘ ตามล าดับ 
 
 
 
 

๔๑.๐๗ 

๓๗.๕๐ 

๑๘.๗๕ ๒.๖๘ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 ๑.๓ หัวข๎อห๎องประชุมที่ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมและบรรยากาศที่เหมาะสม 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๔๖ ๔๒ ๒๑ ๓ ๐ 

ร้อยละ ๔๑.๐๗ ๓๗.๕๐ ๑๘.๗๕ ๒.๖๘ ๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๒๒ แผนภูมิแสดงหัวข๎อห๎องประชุมที่ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมและบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

 
จากแผนภูมิแสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวนใหญํมี

ความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อสถานที่ที่ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมและบรรยากาศที่เหมาะสมร๎อยละ ๖๐.๗๑ 
และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากร๎อยละ ๓๙.๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐.๗๑ 

๓๙.๒๙ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒. หัวข๎อการประชาสัมพันธ๑และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่โครงการมีรายละเอียดตามหัวข๎อยํอย
ตํอไปนี้ 

๒.๑ หัวข๎อได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมอยํางเพียงพอ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้เข้ารับการประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๕๕ ๕๓ ๔ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๔๙.๑๑ ๔๗.๓๒ ๓.๕๗ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๓ แผนภูมิแสดงหัวข๎อได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมอยํางเพียงพอ 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมอยํางเพียงพอร๎อยละ 
๔๙.๑๑ และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากและปานกลางร๎อยละ ๔๗.๓๒ และ ๓.๕๗ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น๎อย(๒) น๎อยสุด(๑) 

๔๙.๑๑ 

๔๗.๓๒ 

๓.๕๗ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๗๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 ๒.๒ หัวข๎อเจ๎าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าและตอบข๎อซักถามอยํางชัดเจน 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๖๑ ๕๐ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๕๔.๔๖ ๔๔.๖๔ ๐.๙๐ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๔ แผนภูมิแสดงหัวข๎อเจ๎าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าและตอบข๎อซักถามอยํางชัดเจน 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อเจ๎าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าและตอบข๎อซักถามอยํางชัดเจนร๎อยละ ๕๔.๔๖ 
และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากและปานกลางร๎อยละ ๔๔.๖๔ และ ๐.๙๐ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔.๔๖ 

๔๔๖๔ 

๐.๙๐ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 ๒.๓ หัวข๎อเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย๑สัมพันธ๑ดี 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๗๒ ๓๙ ๑ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๖๔.๒๙ ๓๔.๘๒ ๐.๘๙ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๕ แผนภูมิแสดงหัวข๎อเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย๑สัมพันธ๑ดี 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการด๎วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย๑สัมพันธ๑ดีร๎อยละ 
๖๔.๒๙ และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากและปานกลางร๎อยละ ๓๔.๘๒ และ ๐.๘๙ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น๎อย(๒) 
น๎อยสุด(๑) 

๖๔.๒๙ 

๓๔.๘๒ 

๐.๘๙ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓. หัวข๎อและเนื้อหาในการจัดโครงการ ฯ มีรายละเอียดตามหัวข๎อยํอยตํอไปนี้ 
 ๓.๑ หัวข๎อการฝึกอบรมนําสนใจเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎ประกอบการ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๙๕ ๑๗ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๘๔.๘๒ ๑๕.๑๘ ๐ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๖ แผนภูมิแสดงหัวข๎อการฝึกอบรมนําสนใจเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎ประกอบการ 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อการให๎ค าแนะน านําสนใจเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎ประกอบการ
ร๎อยละ ๘๔.๘๒ และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากร๎อยละ ๑๕.๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น๎อย(๒) 
น๎อยสุด(๑) 

๘๔.๘๒ 

๑๕.๑๘ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓.๒ หัวข๎อเนื้อหาการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑โครงการ 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๙๘ ๑๐ ๔ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๘๗.๕๐ ๘.๙๓ ๓.๕๗ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๗ แผนภูมิแสดงหัวข๎อเนื้อหาการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑

โครงการ 
 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน
ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อเนื้อหาการให๎ค าแนะน ามีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑โครงการร๎อยละ ๘๗.๕๐ และผู๎เข๎าผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากและปานกลางร๎อยละ 
๘.๙๓ และ ๓.๕๗ 
 
 
 
 
 
 

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น๎อย(๒) 
น๎อยสุด(๑) 

๘๗.๕๐ 

๘.๙๓ 

๓.๕๗ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓.๓ หัวข๎อสามารถตํอยอดความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎จริง 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๙๙ ๑๓ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๘๘.๓๙ ๑๑.๖๑ ๐ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๘ แผนภูมิแสดงหัวข๎อสามารถตํอยอดความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎จริง 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อเนื้อหาการให๎ค าแนะน ามีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑โครงการร๎อยละ ๘๘.๓๙ และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากร๎อยละ ๑๑.๖๑ 
 
 
 
 
 
 

๘๘.๓๙ 

๑๑.๖๑ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔.  หัวข๎อวิทยากรมีความสามารถในการถํายทอดความรู๎ ประสบการณ๑ ยกตัวอยํางประกอบการบรรยาย 
กระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเกิดความคิดตํอยอด ใช๎ภาษาที่เหมาะสม ตอบค าถามได๎ชัดเจนตรงประเด็นและใช๎
เวลาอยํางเหมาะสม มีรายละเอียดตามหัวข๎อยํอยตํอไปนี้ 
๔.๑ หัวข๎อวิทยากร ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วัฒนพันธุ๑ ครุฑะเสน 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๑๐๕ ๗ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๙๓.๗๕ ๖.๒๕ ๐ ๐ ๐ 

     

 
รูปที่ ๓.๒๙ แผนภูมิแสดงหัวข๎อวิทยากร ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วัฒนพันธุ๑ ครุฑะเสน 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อวิทยากร ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วัฒนพันธุ๑ ครุฑะเสน ร๎อยละ ๙๓.๗๕ 
และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากร๎อยละ ๖.๒๕ 
 
 
 
 

๙๓.๗๕ 

๖.๒๕ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔.๑ หัวข๎อวิทยากร อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๑๐๓ ๙ ๐ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๙๑.๙๖ ๘.๐๔ ๐ ๐ ๐ 

     

 

 
รูปที่ ๓.๓๐แผนภูมิแสดงหัวข๎อวิทยากร อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อวิทยากร อาจารย๑ ดร.ขาม จาตุรงคกุล ร๎อยละ ๙๑.๙๖ และผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมพึงพอใจระดับมากร๎อยละ ๘.๐๔ 
 
 
 
 
 
 

๙๑.๙๖ 

๘.๐๔ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๕. หัวข๎อความพึงพอใจในภาพรวม มีรายละเอียดตามหัวข๎อยํอยตํอไปนี้ 
 ๕.๑ หัวข๎อความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตํอการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
ระดับการให้คะแนนของผู้ประเมิน 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน ๘๐ ๓๐ ๒ ๐ ๐ 

ร้อยละ ๗๑.๔๓ ๒๘.๗๙ ๑.๗๘ ๐ ๐ 

 

 
รูปที่ ๓.๓๑ แผนภูมิแสดงหัวข๎อความพึงพอใจในภาพรวม 

 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสํวน

ใหญํมีความพึงพอระดับมากสุดในหัวข๎อความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตํอการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ร๎อยละ 
๗๑.๔๓ และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพึงพอใจระดับมากและปานกลางร๎อยละ ๒๖.๗๙ และ ๑.๗๘ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น๎อย(๒) 
น๎อยสุด(๑) 

๗๑.๔๓ 

๒๖.๗๙ 

๑.๗๘ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ เชิญนักออกแบบจากตํางประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มีประสบการณ๑พัฒนาสินค๎าให๎กับ 
แบรนด๑ในตํางประเทศ  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเข๎าสูํตลาดและการขายได๎  รํวมศึกษาความเป็นไปได๎ของ
กลุํมผู๎ผลิตที่นําสนใจ และรํวมกันออกแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการค๎าและความเป็นไปได๎ทาง
การตลาดจ านวนไมํน๎อยกวํา ๘๐ ชิ้นผลิตภัณฑ๑โดยมีนักออกแบบ /นักการตลาด /ผู๎เชี่ยวชาญ ลงพ้ืนที่เพ่ือให๎
ค าแนะน าในการพัฒนาต๎นแบบผลิตภัณฑ๑ให๎แกํผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวนไมํน๎อยกวํา ๔๐ กลุํมชุมชน ระยะเวลา
ไมํน๎อยกวํา ๑๕ วัน  
  

ในการด าเนินงานกิจกรรมยํอยที่ ๒.๓ เชิญนักออกแบบจากตํางประเทศหรือนักออกแบบไทยที่มี
ประสบการณ๑พัฒนาสินค๎าให๎กับแบรนด๑ในตํางประเทศ  ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเข๎าสูํตลาดและการขายได๎  
รวํมกันออกแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการค๎าและความเป็นไปได๎ทางการตลาด โดยแบํงการด าเนินงาน
ตามหัวข๎อดังนี้ 
 

 (๑) นักออกแบบและนักการตลาดสร้าง Theme หรือทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้าของแต่
ละกลุ่มที่แยกประเภทไว้ 
 จากการวิเคราะห๑ศักยภาพ อัตลักษณ๑ของผู๎ผลิตที่เข๎ารํวมโครงการ ท าให๎สามารถจ าแนกสินค๎า
เปูาหมาย ตลาดเปูาหมาย รวมถึงกลุํมผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพเหมาะสม กับตลาดเปูาหมาย จากการ
ประเมินจุดแข็ง จุดอํอน รวมถึงโอกาสทางการตลาดจะพบวํา ผู๎ประกอบการขนาดเล็ก จนถึงรายยํอย หรือ 
กลุํม OTOP/SMEs เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มักจะบริหารในรูปแบบตัวคนเดียว หรือธุรกิจในครอบครัว และ       
มีทีมงานในการบริหารขนาดเล็ก หากมีการจ๎างงานจะอยูํในรูปแบบของแรงงาน หรือการจ๎างท า ท าให๎ควร
มุํงเน๎นไปที่ความเชี่ยวชาญหลักของตนเอง ไมํสามารถมีทีมบริหารจัดการที่หลากหลายได๎ ดังนั้นสินค๎าที่จะ
พัฒนาควรที่จะตอบสนองกับตลาดใดตลาดหนึ่งที่ชัดเจน มองหาตลาด Niche หรือเฉพาะกลุํมตนเองให๎เจอ 
โดยเฉพาะตลาดที่มีก าลังซื้อสูง ในปริมาณการสั่งซื้อจ านวนไมํมาก อาทิเชํน ตลาดดีไซน๑ สินค๎านวัตกรรม 
สินค๎าเชิงวัฒนธรรม งานโครงการ ตกแตํงร๎าน ตกแตํงบ๎าน เป็นต๎น โดยจัดแบํงกลุํมแนวคิดของกลุํมสินค๎า  
โดยมี แนวคิดองค๑รวม (Main Concept) ให๎น าเสนอภาพใหญํในรูปแบบของนิคมหัตถกรรมผ๎าทอมือ      
แหลํงรวมชํางฝีมือและความเชี่ยวชาญ “Craft Textile Estate” เพ่ือแสดงถึงการน าอัตลักษณ๑แนวคิด 
รายละเอียดลวดลายเชิงวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ได๎รับอิทธิพล จากทั้งแหลํงอารยธรรมบ๎านเชี ยง จากทาง
ลาว หรือทางขอม และเขมร มาเพ่ือสร๎างแนวงาน และผลิตภัณฑ๑ซึ่งมีกลิ่นอายทางวัฒนธรรม แตํรํวมสมัย
เหมาะกับการใช๎งาน เข๎ากับยุคสมัยและไลฟ์สไตล๑ (Lifestyle) ของคนรุํนใหมํ เพ่ือเจาะกลุํมเปูาหมายที่มีก าลัง
ซื้อสูง ทั้งในและตํางประเทศ ทั้งในรูปแนวย๎อนยุค (Retro Vintage) แนวผสมผสานวัฒนธรรม (Cross 
Culture) แนวชนเผําอยํางรํวมใหมํ (Modern Tribe) แนวสนุกสนานเฉลิมฉลอง (Ikat Celebration) แนว
อีสานหรูหรา (Luxury Esan) และแนวเอกลักษณ๑ธรรมชาติ (Organic Unique) โดยนักออกแบบได๎ประเมิน
จากข๎อมูลในตารางที่ ๓.๑ และจัดกลุํมลงใน Theme ที่ได๎วางไว๎ โดยบางกลุํมยังคงรูปแบบผลิตภัณฑ๑เดิมที่
มีอัตลักษณ๑ บางกลุํมมีการออกแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํเพ่ือให๎เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑มากข้ึน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 
รูปที่ ๓.๓๒ Theme แนวทางการพัฒนาสินค๎า ตามความต๎องการของตลาด 

ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น ๓ กลุํม สินค๎า และตลาดยํอย ดังนี้ 
๑. ตลาดสํงออก Theme : แนวผสมผสานวัฒนธรรม (Cross Culture) และ แนวสนุกสนานเฉลิมฉลอง (Ikat 
Celebration)  
เนื่องจากสินค๎าที่เหมาะกับตลาดสํงออก ในกลุํมดีไซเนอร๑ตลาดสินค๎าระดับบน (High End Designers) ที่มุํง
ไปสูํ Sustainable หรือกลุํมสินค๎ารักษ๑โลก ซึ่งใช๎วัสดุใช๎แล๎ว หรือ วัสดุเหลือใช๎ มาออกแบบและพัฒนาให๎มี
รูปแบบสวยงาม นําใช๎ เหมาะกับการน าไปตกแตํงตํางๆ ซึ่งตลาดตํางประเทศมีแนวโน๎มความต๎องการสูง เป็น
สินค๎าที่ใช๎ทักษะฝีมือผสมผสานกับ   การออกแบบ จึงเหมาะกับผู๎ประกอบการไทยขนาดเล็ก SMEs หรือ 
OTOP 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๘๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 

รูปที่ ๓.๓๓ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับตลาดสํงออก (Cross Culture) 
 

 

รูปที่ ๓.๓๔ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับตลาดสํงออก (Ikat Celebration) 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒. ตลาดคนรุํนใหมํในประเทศ ตลาดนักทํองเที่ยวและสํงออก ทั้งในรูปแนวย๎อนยุค (Retro Vintage) 
และแนวชนเผําอยํางรํวมสมัย (Modern Tribe) กลุํมตลาดนี้เป็นกลุํมลูกค๎าคนท างานในเมือง หรือคนที่มีสไตล๑
มีรสนิยม (Taste) ในการออกแบบตกแตํงบ๎านและร๎านอาหาร หรือคอนโดมิเนียม ต๎องการสินค๎าที่บอกถึง    
แนวของตัวเอง ไมํซ้ าใคร แตกตํางและสร๎างให๎ดูดีในสายตาผู๎อ่ืน ซึ่งสินค๎าแนวนี้ได๎รับความนิยม และเป็น        
ที่ต๎องการมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมถึงตลาดนักทํองเที่ยวในประเทศ ที่ต๎องการมองหาความเกําแท๎ (Ethnic & 
Genuine) อีกทั้งเป็นสินค๎าที่มักจะไมํสามารถผลิตโดยเครื่องจักร หรือผลิตเป็นจ านวนมากในแบบ Mass 
Production ได๎ ต๎องอาศัยทักษะการตกแตํงหรืองานฝีมือเข๎ามาเสริม ให๎ออกแนวเกําๆ ย๎อนยุค หรือ Vintage 
แตํดูทันสมัย รํวมสมัย เป็นต๎น 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๓.๓๕ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับตลาดในประเทศ (Vintage Retro) 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
รูปที่ ๓.๓๖ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับตลาดในประเทศ (Modern Tribe) 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 

 
รูปที่ ๓.๓๗ แสดงตลาดสินค๎าคนเมือง และสํงออก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓. ตลาดในประเทศ ตลาดเฉพาะกลุํมที่มีก าลังซื้อสูง ได๎แกํ แนวอีสานที่หรูหรา (Luxury Esan) และ
เอกลักษณ๑ธรรมชาติ (Organic Unique) แนวโน๎มความต๎องการสินค๎าแบบไทยแท๎ๆ ที่มีคุณภาพสูง วิจิตร 
งดงาม เป็นของสะสม หรือใช๎สอย เพ่ือสร๎าง Character ให๎ผู๎ใช๎มีความโดดเดํน แตกตําง ถือวําเป็นตลาดที่มา
แรง และมีก าลังซื้อสูงมาก แตํปริมาณความต๎องการจ านวนจะไมํมาก ซึ่งถือเป็นตลาดเฉพาะกลุํม (Niche 
Market) ไปสูํตลาดเฉพาะบุคคล(Personalized & Customized Market) แตํนําสนใจมากขึ้น และอีกกลุํม
หนึ่ง คือ สินค๎าในกลุํมอาหาร สปา หรือสินค๎าเพ่ือสุขภาพเป็นแนวโน๎มที่มาแรง และมีความต๎องการสูงในตลาด 
ซึ่งเหมาะที่จะให๎เป็นของขวัญ ของฝาก หรือสํงเสริมการขาย แตํสินค๎าประเภทอาหาร สปา เครื่องส าอาง       
ก็จ าเป็นที่ต๎องมีสินค๎าประกอบ ที่เป็นของใช๎ ของขวัญ ให๎เข๎าคูํกัน หรือจัดเป็น Set สินค๎าได๎ ท าให๎สินค๎า
ประเภทงานหัตถกรรม ผ๎าทอมือ ของฝาก ควรพัฒนาให๎เข๎ากันเป็นชุด จะท าให๎มีโอกาสในการขายมากขึ้น 
และมีปริมาณความต๎องการของตลาดสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

รูปที่ ๓.๓๘ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับตลาดเฉพาะกลุํม (Luxury Esan) 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
  

รูปที่ ๓.๓๙ แสดงแนวทางการออกแบบส าหรับผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะกับตลาดเฉพาะกลุํม (Organic Unique) 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

(๒) ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ให้ค าอธิบาย ให้ค าแนะน าในการพัฒนาต้นแบบแก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๔๐ กลุ่ม 
 

 
 
 

      

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

    

     
 

 

รปูที่ ๓.๔๐ ผู๎เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ๑ให๎ค าอธิบาย ให๎ค าแนะน าในการพัฒนาต๎นแบบ 
แกํผู๎ประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 (๓) ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ ท าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า ๘๐ ชิ้นงาน 
โดยมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือบรรจุภัณฑ๑ ท าการขึ้นต๎นแบบโดยทีมนักออกแบบได๎รํวมกับกลุํม
ชุมชนจ านวน ๕๑ กลุํม ออกแบบและจัดท าผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบตามกรอบท่ีก าหนดดังกลําว จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๐ 
ชิ้นงาน โดยแนวทางการออกแบบจะต๎องมีกลิ่นอายทางวัฒนธรรมแตํรํวมสมัยเหมาะกับการใช๎งาน เข๎ากับยุค
สมัยและวิถีชีวิตของคนรุํนใหมํ เพ่ือเจาะกลุํมเปูาหมายที่มีก าลังซื้อสูงทั้งในและตํางประเทศ ดังนี้ 
๑. กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒. กลุ่มหนองช้างแพรวาย้อมคราม–ครั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๑๙๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๕. กลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๖. กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชิ้นงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๗. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชิ้นงาน 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดเสื้อผ๎าแฟชั่น 

ชุดตุ๏กตาบาร๑บี้ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๘. SKJ Design จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๙. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านขามเปี้ย จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๐. กลุ่มหัตถกรรมถักทอบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ ชิ้นงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๑. กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๒. กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๓. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติเก่างิ้ว จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๐๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๔. กลุ่มถักทอไหม จังหวัดขอนแก่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๕. อุไรวรรณไหมไทย จังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๖. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ ๓ จังหวัดชัยภูม ิต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๗. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ ๑๒ จังหวัดชัยภูม ิต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๘. กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านหนองตาไก้ จังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๑๙. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและแปรรูปหม่อนไหม จังหวัดชัยภูมิ 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๐. กลุ่มทอผ้าบ้านนาขาม จังหวัดชัยภูม ิต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๑. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๒. รังไหมขัดตัวภูขจี จังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๑๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๓. ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๔. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๕. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไทยและแปรรูป จังหวัดนครราชสีมา 
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๖. กลุ่มทอผ้าหลากสีบ้านหนองหว้า จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๗. กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านเพ็ดน้อย จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๘. กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองแสง จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๒๙. กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีแปรรูปคึมมะอุ-สวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา  
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๐. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนดู่-โนนจาน จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๑. กลุ่มทอผ้าบ้านป่าหวาย จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๒. คญาบาติก จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๒๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๓. กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายมัดหม่ี จังหวัดหนองคาย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๔. ผ้าทอมือ หจก.นิศาชลแฮนด์ดิดราฟท์ จังหวัดหนองคาย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๕. กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนนหงส์ทอง จังหวัดหนองคาย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๖. กลุ่มทอผ้าบ้านนาฮี จังหวัดหนองคาย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๗. กลุ่มเย็บผ้า จังหวัดหนองคาย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๘. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองปิง จังหวัดหนองบัวล าภู ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๓๙. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเ มืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) จังหวัดหนองบัวล าภู           
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๐. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ า จังหวัดหนองบัวล าภู ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๑. ร้านผ้าไหมขวัญตา จังหวัดหนองบัวล าภู ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๒. คาราวะไหมไทย จังหวัดหนองบัวล าภู ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๓๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๓. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านนาโปร่ง จังหวัดอุดรธานี  
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 

 
 

 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ผ๎าคลุมไหลํมัดหมี่                                              ผ๎าไหมทอลายโบราณ 

 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๔. กลุ่มทอผ้ามัดหม่ี – ขิดนาโปร่ง จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๕. กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีย้อมสีดิน-ครามธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๖. กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองสว่าง จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๗. กลุ่มทอผ้ามัดหม่ี – ภูไท จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๘. วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม - ฝ้าย  บ้านแสงบูรพา จังหวัดอุดรธานี  
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๔๙. กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดพญานาค จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๕๐. กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน – บ้านโคกสะอาด จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ๎าฝูายย๎อมสีธรรมชาติในพ้ืนที่ สีมํวง (ฝางกับคราม) สีชมพู (ฝาง) สีฟูา (ใบมะกรูดกับใบยูคาลิปตัส) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

๕๑. กลุ่มบ้านคอนอุดม จังหวัดอุดรธานี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ชิ้นงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาดผู๎ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ    ห น๎ า ๒๔๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค๎าเสรีอาเซียน       
    

(๔) ออกแบบและจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับในรูปแบบที่เป็นสากล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 
๕๐๐ ชุดเพื่อเตรียมการออกสู่เชิงพาณิชย์  

ผลการออกแบบเอกสารและแผํนพับที่รวมรวบผลการด าเนินการกิจกรรมเพ่ือน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาสินค๎า ตามความต๎องการของตลาดจากการวิเคราะห๑ศักยภาพ อัตลักษณ๑ของผู๎ผลิตจากกลุํมจังหวัด
เปูาหมาย  ๗ จังหวัดที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ จังหวัดกาฬสินธุ๑ ขอนแกํน ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย 
หนองบัวล าภู และอุดรธานี 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๔๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

บทที่ ๔ จัดท ำหลักสูตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร และอบรมเพิ่มทักษะเฉพำะทำงในกำรผลิตเฉพำะด้ำน 
(ด้ำนเทคนิค) ให้กับสมำชิกของโครงกำรและผู้ที่สนใจ  

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการด าเนินงานตามกิจกรรมหลักที่ ๓ จัดท าหลักสูตร และจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่สนใจ และอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน (ด้าน
เทคนิค) ให้กับสมาชิกของโครงการและผู้ที่สนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
๓ กิจกรรมย่อย  ดังนี้ 
กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ จัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และจากการเปิดเขตการค้าเสรี ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในระดับชุมชน 

การด าเนินการจัดท าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ  ได้มีการจัดระดมความคิดทีม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๖ คน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี           
ฉายะบุตร เป็นประธานในการจัดประชุม คุณผ่องพรรณ ส่ายจา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจหัตถกรรมสิ่งทอ
ทั้งในและต่างประเทศ คุณละมุน เร่งสมบูรณ์ รองประธานหอการค้า จ.สกลนครและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน นางสาวศริณยา ปานมณี นักวิจัย นางสาวเมภาวี  จงพิสุทธิ์  ผู้ประสานงาน
โครงการกับกลุ่มผู้ประกอบการ และนางสาวณปภัทฐ์ แพะขุนทด  ผู้ประสานงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุม        
ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมดังนี้ จากฐานข้อมูลกลุ่มชุมชนที่ทางโครงการได้รวบรวมและได้ท าการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลกลุ่มชุมชนใน ๗ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ โดยทีมงานได้ประเมินจากข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มชุมชน 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางธุรกิจ การผลิต เทคโนโลยี การขาย การตลาด ทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นได้ท า
การสรุปรูปแบบการอบรม และร่างหลักสูตรที่เหมาะสม เพ่ือน าไปปรับใช้กับกลุ่มผู้ผลิตต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ให้ความเห็นทิศทางของหลักสูตรว่า ทางกลุ่มผู้ประกออบการ มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่แล้ว สินค้าบางอย่างมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน บางกลุ่มขายได้ราคาสูง แต่กลุ่มขายได้ราคาต่ า และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการออกงาน
ต่อเนื่อง ทั้งในและนอกพ้ืนที่ ดังนั้น ควรมหีัวข้อการน าเสนอสินค้าให้น่าสนใจ แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการบาง
ท่าน เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นเก่า ดังนั้นหัวข้อที่จะน ามาใช้อบรมควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย หากหัวข้อเป็น
ภาษาอังกฤษควรมีภาษาไทยก ากับด้วย จากนั้นได้ท าการสรุปวัน เวลาและสถานที่ใช้ในการอบรม โดยก าหนดการ
ฝึกอบรมในกิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ และ ๓.๓ เป็นวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมราชาวดี  อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 
ค 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑ บรรยากาศการจัดท าร่างหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๕๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กิจกรรมย่อยที่  ๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี รวมถึง จัด

กิจกรรมคู่ขนานในการให้ค าปรึกษาแนะน า (Craft Tex Clinic) ทางด้านรูปแบบสินค้า (Design) แนวทางการ

ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด (Merchandising)  การวางแผนการตลาด 

(Marketing plan) และการเตรียมสื่อการขาย จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ 
 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้ กิจกรรมหลักที่ ๓ อบรมให้ความรู้และให้ค าแนะน าตามหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี ในหัวข้อนี้ กล่าวถึงผลการจัดกิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ โดยจัด
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและจากการเปิดเขตการค้าเสรี โดยมีเป้าหมาย    
ในกลุ่มจังหวัดน าร่อง ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู 
และอุดรธานี เพ่ือเร่งพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ รูปแบบสินค้า การออกแบบ รวมถึงการตลาดของไทยเพ่ือให้
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)  

ภำพรวมกิจกรรม 

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรม
ราชาวดี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าอบรมจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน จากกลุ่มชุมชนใน ๗  จังหวัดได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี จัดการเปิดกิจกรรมการ
อบรมโดยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะ-บุตร  หัวหน้า
โครงการ ฯ และมีคุณสุรภีร์  โรจนวงศ์  นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA 
Thailand) เป็นประธานในพิธี  

 
 
 
 
 
 

  
 

รูปที่ ๔.๒ การเปิดกิจกรรมการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  หัวหน้าโครงการ ฯ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๕๑ 
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รูปที่ ๔.๓ คุณสุรภีร์  โรจนวงศ์  นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน 

(AHPADA Thailand) ประธานในพิธีเปิดงาน 
 
วิทยำกรด้ำนกำรตลำด  คุณวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์  
ประวัติ  อดีต Merchandiser ห้างเซ็นทรัล อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
ที่ปรึกษาให้กับแบรนด์เครื่องส าอางชื่อดัง Etude Lola และ Popcorn NewYork  
หัวข้อในบรรยำย “Merchandising & Retailing Tips that Encourage Buying…!!!.”หรือ 
เทคนิคกำรบริหำรกำรค้ำ และกำรค้ำปลีก เพื่อกระตุ้นกำรซื้อจำกลูกค้ำ  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๔.๔ คุณวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ วิทยากรประจ าหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือ
การปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง และจากการเปิด

การค้าเสรี 
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โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ ช่วง คือ 

๑) การบรรยายในหัวข้อ“Merchandising & Retailing Tips that Encourage Buying…!!!.”หรือ 
เทคนิคการบริหารการค้า และการค้าปลีก เพ่ือกระตุ้นการซื้อจากลูกค้า 

๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิต “(Craft Tex Clinic)” 
คุณวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ ได้น าเสนอเค้าโครงหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 

- Retailing VS Merchandising (การค้าปลีก  VS การจัดการสินค้า) 

- What is Retailing? (การค้าปลีกคืออะไร)  

- The Six “Rights” of Retailing? (๖ สิ่งที่ค านึงถึงในการค้าปลีก) 

- Characteristics of Retailers (บุคลิกภาพของการค้าปลีก) 

- Retail Mix Management (ส่วนผสมของการค้าปลีก) 

- Store Decisions and Design (การตัดสินใจและออกแบบร้านค้าปลีก) 

- Branding (การบริหารตราสินค้า) 

- Pricing (การตั้งราคา) 
 

คุณวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ ได้น าเสนอเรื่องการจัดการสินค้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักขององค์กรค้า
ปลีกทุกๆ องค์กรโดยให้สินค้าขายในที่ๆเหมาะสม ถูกต้องตามเวลา มีปริมาณที่ถูกต้องแม่นย า ควรตั้งราคา
เพ่ือให้มีก าไรสูงสุด และวางแผนการส่งเสริมการขาย (การปรับราคาลงเมื่อมีสถานการณ์จ าเป็น) อีกทั้งยัง
บรรยายในหัวข้อการค้าปลีก ซึ่งผู้ค้าปลีกต้องควรตระหนักถึง ๖ สิ่งที่ถูกต้องและควรท า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเกิด
การซื้อซ้ า ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๔.๕ The Six “Right” of Retailing 

 
 จากรูปที่ ๔.๕ สามารถสรุปได้ว่า ในการค้าปลีก ท าเลที่ตั้งเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการค้า

ปลีก โดยท าเลที่ตั้งควรอยู่ในสถานที่สะดวกสบายส าหรับลูกค้า สินค้าควรมีปริมาณให้เลือกหลากหลายตาม
ความต้องการของผู้บริโภค จัดซื้อสินค้าในจ านวนมากพอส าหรับปริมาณการขาย และบริหารราคาทุนสินค้า 

The Six “Right” of Retailing 

Right 
Product 
สินค้า 

Right 
Quantity 
ปริมาณ 

Right 
Place 
สถานที่  

Right 
Time 
เวลา 

Right 
Price 
ราคา 

Right 
Service 
บริการ 
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อีกทั้งควรมีการรับประกันสินค้า มีบริการหลังการขาย มีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงข้อคิดเห็นเพ่ือจะได้น า
กลับมาปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีช่องทางทางเลือกในการช าระค่าสินค้าและบริการ 

 นอกจากการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอแล้ว ยังมีหัวข้อแนวทางการ
ออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แนวทางการตลาด (Merchandising) และการวางแผนการตลาด 
(Marketing Plan) อีกท้ังยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยการแบ่งกลุ่ม เป็น ๒ กลุ่มย่อยตาม
ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยให้น าสินค้าในกลุ่มขึ้นมาน าเสนอ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ทดลองท าตามหัวข้อการบรรยายในช่วงต้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมมากขึ้น มีการแบ่งหัวข้อการฝึก
ปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 

สร้างแบรนด์ ลิบายที่มาของการสร้างแบรนด์นี้ 

- ตั้งราคา ต้องท าการศึกษาตลาดคู่แข่งว่า ราคาเท่าไร 

- วิเคราะห์ “๖ สิ่งที่ถูกต้องและควรท า” ในการค้าปลีกของแบรนด์ที่กลุ่มสร้างขึ้น 

- จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจที่สุด 

รูปที่ ๔.๖ ผลงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน โดยคุณจุฑาทิพ ไชยสุระ ในแบรนด์ทอใจ แฮนดี้คราฟ 

    รูปที่ ๔.๗ ผลงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอผลงาน โดยคุณกนกพร ฟักเล็ก ในแบรนด์ฝ้ายแพรไหม 
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  หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยคุณวชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์ 

ในช่วงค่ า ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและเชื่อมโยง Supply & Value 

Chain โดยท าการสรุปข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากการ จัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าและบ่ายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม

เกิดความเข้าใจในหัวข้อการอบรมมากขึ้น จากนั้นท าการแนะน า ท าความรู้จักซึ่งกันและกัน แนะน าและ

กระจายข่าวทุนต่างๆให้ผู้ประกอบการได้รับทราบร่วมกัน การท างานร่วมกันและท ากิจกรรมเพ่ิมทักษะเฉพาะ

ทางในการผลิต (Craft Tex Clinic) โดย คุณละมุน  เร่งสมบูรณ์ รองประธานหอการค้า จ.สกลนครและ        

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน โดยเน้นการประชุมพูดคุยเรื่องเครือข่ายโดยมีแกนหลัก

เป็นสหกรณ์คลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน มีการจัดท ากลุ่มไลน์ (Group Line) เพ่ือให้สมาชิกได้ติดต่อสื่อสารกันได้

สะดวก พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด รับและกระจายออเดอร์ไปยังกลุ่มที่มีความช านาญในการผลิตสินค้าแต่ละ

ประเภท  โดยได้พูดคุยเพ่ือให้แต่ละกลุ่มทราบถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของตนและความถนัด เมื่อต้องท างาน

ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น กลุ่มที่ใหญ่และมีตลาดมาก ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเครือข่าย เมื่อมี

ออเดอร์ก็ส่งให้กลุ่มที่มีความถนัดเฉพาะงานท าการทอ หรือตัดเย็บและส่งกลับมายังกลุ่ม โดยไม่ต้องท าทั้งหมด

ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าได้ และยังท าให้สามารถรับออเดอร์ได้จ านวนมาก  เป็นแรงผลักดันให้

ตลาดของกลุ่มเครือข่ายเติบโตและเข้มแข็ง อีกทั้งยังพูดเรื่องปัญหาต่างๆ และการจัดการของกลุ่มอีกด้วย 

 

 
 

รูปที่ ๔.๘ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและเชื่อมโยง Supply & Value Chain 

โดย คุณละมุน  เร่งสมบูรณ์ 
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กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบ  
คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน การมัดหมี่ การย้อม การทอ การตัดเย็บและการแปรรูป 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งๆ ละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง
ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของโครงการฯ 

 

จัดการอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน เพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น จ านวน ๑ ครั้ง ๑ วัน  ก าหนดการในการจัดอบรม ในวันที่ 
๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน   
ผู้ เข้าอบรม ๑๑๘ คน จากกลุ่มชุมชนใน ๗ จังหวัดเป้าหมายได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย ชัยภูมิ 
หนองบัวล าภู นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และขอนแก่น และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละฐาน ทั้งหมด ๕ ฐาน 
โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตัดเย็บ และงานแปรรูป จ านวน ๙ ท่าน 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 

๑. การพัฒนาทักษะการมัดหมี่และการสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่ โดย คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ 
และ คุณนิดดา ภูแล่นกี่ 

๒. การพัฒนาทักษะการย้อมและการสร้างลวดลายด้วยนวัตกรรมใหม่ โดย คุณเพลินพิศ โตคีรี 
คุณผ่องพรรณ ส่ายจา และ คุณศริณยา ปานมณี 

๓. การพัฒนาการทอด้วยวิธีการทอเลียนแบบโน้ตดนตรี โดย คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา และ  
คุณวิไลวรรณ ทิพย์สม 

๔. การพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น โดย  คุณสุนทร แจ้งทอง และ คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ 
๕. การพัฒนาทักษะการแปรรูป เพ่ือท าของตกแต่งบ้าน และการพัฒนาทักษะการประดับ

ตกแต่ง ลงบนชิ้นงาน (ปัก ติด ตกแต่ง) โดยคุณผ่องพรรณ ส่ายจา คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ และ
คุณธนาวัน ปุนหาวงศ์ 
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๑. กำรพัฒนำทักษะกำรมัดหม่ีและกำรสร้ำงลวดลำยด้วยกำรแต้มหม่ี  

วิทยำกร คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ และ คุณนิดดา ภูแล่นกี่ 

รำยละเอียด 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอน และอธิบายขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน ทั้งเทคนิคการมัดหมี่ และแต้มหมี่ 

เน้นอธิบายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้จริง และท าการสาธิตให้ดูบนชิ้นงานตัวอย่าง พร้อมทั้งให้ค าแนะน า

ด้านเทคนิคต่าง ๆ และข้ันตอนการใช้สีในการแต้มหมี่ คุณสมบัติของสีที่ใช้ ความข้นเหลว และการละลาย โดย

สมาชิกมีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการเรียนรู้ และซักถามข้อสงสัยจากทีมวิทยากร 

 

 

 
 

 
 

รูปที่ ๔.๙ การสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่ 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๑๐ สอนทักษะการมัดหมี่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๔.๑๑ ผลิตภัณฑ์จากผลงานการสร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่ จากกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย 
โดยคุณสุภาณี ภูแล่นกี่ จากจังหวัดขอนแก่น 
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๒. กำรพัฒนำทักษะกำรย้อมและกำรสร้ำงลวดลำยด้วยนวัตกรรมใหม่  
วิทยำกร คุณเพลินพิศ โตคีรี คุณผ่องพรรณ ส่ายจา และ คุณศริณยา ปานมณี 
รำยละเอียด 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอน และอธิบายขั้นตอนในการผลิต เน้นอธิบายแบบตัวต่อตัวเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ

สามารถปฏิบัติได้จริง และลงมือท าตามขั้นตอนด้วยตนเอง พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะ และเทคนิคต่าง ๆ 

และขั้นตอนการพิมพ์ผ้าที่ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบไม้ที่มีรูปทรงต่างๆ ประยุกต์กับเทคนิคการ

ระบายด้วยสีพิมพ์เพ่ือตกแต่งชิ้นงานเพ่ิมเติม จากวิทยากรคุณเพลินพิศ โตคีรี  และการออกแบบลวดลายพิมพ์

ใหม่ๆ จากข้อมูลความต้องการจากลูกค้าโดยวิทยากร คุณผ่องพรรณ ส่ายจา อีกทั้งยังเพ่ิมเทคนิคการพิมพ์ผ้า

แบบซิลค์สกรีน (Silk Screen Printing) โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณศริณยา ปานมณี  ซึ่ง

สมาชิกมีความตั้งใจและมุ่งม่ันอย่างจริงจังที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่จากวิทยากรอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๑๒ คุณเพลินพิศ โตคีรีและคุณผ่องพรรณ ส่ายจา ก าลังสอนเทคนิคการพิมพ์ผ้าด้วยการใช้สีธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๔.๑๓ คุณศริณยา ปานมณีและเจ้าหน้าที่ ก าลังสอนเทคนิคการพิมพ์ผ้าด้วยเทคนิคซิลค์สกรีน 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๕๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓. กำรพัฒนำกำรทอด้วยวิธีกำรทอเลียนแบบโน้ตดนตรี  
วิทยำกร คุณวันเพ็ญ  แสงกันหา และ คุณวิไลวรรณ ทิพย์สม 
รำยละเอียด 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอน และอธิบายขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน เน้นอธิบายเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ

และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยน าข้อมูลการออกแบบเทคนิคการทอลายแบบโน้ตดนตรีและมีการสาธิต

วิธีการท าให้ดูบนชิ้นงานตัวอย่างจริง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าด้านเทคนิคต่างๆ และขั้นตอนการลงมือท าตาม

แบบที่วิทยากรเตรียมไว้ โดยสมาชิกมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างจริงจัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๑๔ สอนขั้นตอนการทอ ด้วยเทคนิคโน้ตดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๔.๑๕ วิทยากรก าลังสอนขั้นตอนการทอด้วยวิธีการทอเลียนแบบโน้ตดนตรี 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๕๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๔. กำรพัฒนำทักษะกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำแฟชั่น  
วิทยำกร คุณสุนทร แจ้งทอง และ คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ 
รำยละเอียด 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอน และอธิบายขั้นตอนในการผลิต เน้นอธิบายตามขั้นตอนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ

สามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีแบบงานชุดกิโมโนมาให้ผู้ปฏิบัติได้ลงมือท าตามขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่เขียนแบบ

ลงบนผ้า ตัด และเย็บ พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะ และเทคนิคต่าง ๆ และขั้นตอนการใช้จักรอุตสาหกรรมใน

การตัดเย็บ การเย็บมือ จากวิทยากรซึ่งสมาชิกมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างจริงจังเพ่ือให้ได้ชิ้นงานต้นแบบ 

รูปที่ ๔.๑๖ วิทยากรสอนขั้นตอนการเขียนแบบ การตัดแบบกับผ้าและเย็บ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๖๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๕. กำรพัฒนำทักษะกำรแปรรูป เพื่อท ำของตกแต่งบ้ำน และกำรพัฒนำทักษะกำรประดับตกแต่ง ลงบน
ชิ้นงำน (ปัก ติด ตกแต่ง) 

วิทยำกร คุณผ่องพรรณ ส่ายจา คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ และคุณธนาวัน ปุนหาวงศ์   
รำยละเอียด 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอน และอธิบายขั้นตอนในการผลิต เน้นอธิบายแบบตัวต่อตัวเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ

สามารถปฏิบัติได้จริง และลงมือท าตามขั้นตอนด้วยตนเอง พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะ และเทคนิคต่าง ๆ เช่น 

การวัดขนาดในแต่ส่วน การวาดแบบ การใช้จักรอุตสาหกรรมในการตัดเย็บ การเย็บมือ จากวิทยากร สมาชิกมี

ความตั้งใจและมุ่งม่ันอย่างจริงจังที่จะเรียนรู้การท า 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๔.๑๗ ผู้เข้ารับการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ช้างขนาดต่างๆ เพ่ือท าของตกแต่งบ้าน  

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๖๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

สรุปกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม 
   
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ           
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ในหัวข้อ กิจกรรมย่อยที่  ๓.๒ ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนาสินค้า
หัตถกรรมสิ่งทอ เพ่ือการปรับตัวรองรับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
และจากการเปิดเขตการค้าเสรี และกิจกรรมย่อยที่ ๓.๓ ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเฉพาะทางในการผลิตเฉพาะด้าน 
เพ่ือให้สามารถพัฒนารูปแบบ  คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น การมัดหมี่ การย้อม 
การทอ การตัดเย็บและการแปรรูป ในระหว่างวันที่  ๑๘-๑๙ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ  ห้องแกรนด์พาวิลเลียน 
โรงแรมราชาวดี  จังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปตามหัวข้อต่างๆได้ดังนี้ 

๑. ช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 

 
รูปที่ ๔.๑๘ แผนภูมิแสดงช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 

 

จากแผนภูมิแสดงช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดฝึกอบรมพบว่า ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม ความเห็นด้วยมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗ และ ๕๐ ตามล าดับ ในหัวข้อเรื่อง ความสะดวก
ในการเดินทางมายังสถานที่ฝึกอบรม มีความเห็นด้วยมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘ และ ๔๕ 
ตามล าดับ ความเห็นเรื่อง ห้องประชุมที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม มีขนาดและบรรยากาศที่เหมาะสม มีความเห็น
ด้วยมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และ ๕๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

มากที่สุด 
(๕)

มาก (๔) ปานกลาง 
(๓)

น้อย (๒) น้อยที่สุด 
(๑)

๑.๑ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม

๑.๒ ความสะดวกในการเดินทางมายัง
สถานที่ฝึกอบรม 

๑.๓ ห้องประชุมที่ใช้ในการจัด
ฝึกอบรม มีขนาดและบรรยากาศที่
เหมาะสม



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๖๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒.  การประชาสัมพันธ์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโครงการ 

 
รูปที่ ๔.๑๙ แผนภูมิแสดงการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโครงการ 

 

จากแผนภูมิแสดงการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโครงการ พบว่า การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมอย่างเพียงพอ มีความเห็นด้วยมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และ ๕๙ 
ตามล าดับ ในหัวข้อเรื่อง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีความเห็นด้วยมากและมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และ ๕๖ ตามล าดับ และความเห็นเรื่อง เจ้าหน้าที่ให้บริการให้ด้วยความสุภาพ    
เป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความเห็นด้วยมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และ ๖๐ ตามล าดับ 

๓. หัวข้อและเนื้อหาในการจัดโครงการฯ 

 
รูปที่ ๔.๒๐ แผนภูมิแสดงหัวข้อและเนื้อหาในการจัดโครงการฯ 

 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อและเนื้อหาในการจัดโครงการฯ พบว่า หัวข้อการฝึกอบรมน่าสนใจ เหมาะสม
กับความต้องการของผู้ประกอบการ ความเห็นด้วยมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕ และ ๒๖ ตามล าดับ 
ในหัวข้อเรื่อง เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ มีความเห็นด้วยมาก
และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๑ และ ๔๖ ตามล าดับ และความเห็นเรื่อง สามารถต่อยอดความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ความเห็นมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และ ๓๙ ตามล าดับ 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

มากที่สุด 
(๕)

มาก (๔) ปานกลาง 
(๓)

น้อย (๒) น้อยที่สุด 
(๑)

๒.๑ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
อบรมอย่างเพียงพอ

๒.๒ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบ
ข้อซักถามอย่างชัดเจน

๒.๓ เจ้าหน้าที่ให้บริการให้ด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ดี

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

มากที่สุด 
(๕)

มาก (๔) ปานกลาง 
(๓)

น้อย (๒) น้อยที่สุด 
(๑)

๓.๑ หัวข้อการฝึกอบรมน่าสนใจ 
เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
๓.๒ เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการฯ
๓.๓ สามารถต่อยอดความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
จริง
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๔. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
กระตุ้นให้ผู้อบรมเกิดความคิดต่อยอด ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๒๑ แผนภูมิแสดงวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน        
ตรงประเด็น และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

 
จากแผนภูมิแสดงวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน       

ตรงประเด็นและใช้เวลาอย่างเหมาะสม พบว่าหัวข้อวิทยากรคุณวชิราภรณ์  จีระว่องวิทย์ มีความเห็นด้วยมาก
และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๔ และ ๓๑ ตามล าดับ หัวข้อวิทยากรด้านทักษะการมัดหมี่และการสร้าง
ลวดลายด้วยการแต้มหมี่ มีความเห็นด้วยมากและมากที่สุดคิด เป็นร้อยละ ๕๗ และ ๓๗ ตามล าดับ หัวข้อ 
วิทยากรด้านทักษะการย้อมและสร้างลวดลายด้วยนวัตกรรมใหม่ มีความเห็นมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๕๕ และ ๓๘ ตามล าดับ หัวข้อวิทยากรด้านการทอด้วยเทคนิคการสร้ างลวดลายเลียนแบบโน้ตดนตรี           
มีความเห็นมากและมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๐ และ ๔๙ ตามล าดับ หัวข้อวิทยากรด้านทักษะการตัดเย็บ
เสื้อผ้าแฟชั่น มีความเห็นมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และ ๕๑ ตามล าดับ และหัวข้อวิทยากรด้าน
ทักษะการแปรรูปเพ่ือท าของตกแต่งบ้านและการพัฒนาทักษะการประดับตกแต่งลงบนชิ้นงาน (ปัก ติด 
ตกแต่ง) มีความเห็นด้วยมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๗ และ ๔๗ ตามล าดับ 

 
 
 
 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง 
(๓)

น้อย (๒) น้อยที่สุด (๑)

๔.๑ - วิทยากร อาจารย์วชิราภรณ์  จีระว่อง
วิทย์

๔.๒- วิทยากรด้านทักษะการมัดหมี่และการ
สร้างลวดลายด้วยการแต้มหมี่

๔.๓ วิทยากรด้านทักษะการย้อมและสร้าง
ลวดลายด้วยนวัตกรรมใหม่
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๕. ด้านความพึงพอใจในภาพรวม 

 
รูปที่ ๔.๒๒ แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในภาพรวม 

 
จากแผนภูมิแสดงความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดฝึกอบรม 

ครั้งนี้ มีความเห็นด้วยมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และ ๕๓ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

มากที่สุด 
(๕)

มาก (๔) ปานกลาง 
(๓)

น้อย (๒) น้อยที่สุด 
(๑)

ความพึงพอใจในภาพรวมที่
มีต่อการจัดฝึกอบรมครั้งนี้
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บทที่ ๕ ศึกษำ/วิจัย กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตสีผงจำกธรรมชำติให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลำกหลำย     
กำรพิมพ์ผ้ำด้วยสีย้อมธรรมชำติโดยใช้น้ ำมันจำกพืชเป็นสำรยึด  ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ในกำรพิมพ์ผ้ำ

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค และกำรพัฒนำกระบวนกำรพิมพ์และเขียนผ้ำที่มีควำมสม่ ำเสมอ 
  

ในบทนี้ จะกล่าวถึงการด าเนินงานตาม  กิจกรรมหลักที่ ๔ กระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสี
และเฉดสีที่หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืชเป็นสารยึด  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ในการพิมพ์ผ้าเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค และการพัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอ
ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืชให้มีโทนสี
และเฉดสีเพ่ิมที่หลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี ด้วยการแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่า
ความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้
สีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

สีย้อมธรรมชาติ (Natural Dyes) สามารถหาได้จากส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เช่น ดอกไม้ เมล็ด 
ใบไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้และราก ที่ให้สีสันสวยงามตามที่เราต้องการและหาได้ง่ายในทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติกันมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ       
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก แต่ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับ         
การถ่ายทอดเทคนิควิธีการท าจากบรรพบุรุษนั้น ต้องใช้ทักษะและความช านาญสูง ท าให้ปัจจุบันผู้ที่ท างาน
ด้านนี้มีอยู่อย่างจ ากัด อย่างไรก็ตามในภาวะปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและค านึงถึงสุขภาพ ได้ก่อให้เกิดกระแสความต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์ไลฟ์ไตล์ต่างๆ ที่มี
วัตถุดิบมาจากธรรมชาติเพ่ิมขึ้น  โดยการแปรรูปสีย้อมที่สามารถละลายน้ าได้ให้อยู่ในรูปแบบสีผงที่เรียกว่า 
“สารสีเลค (Lake Pigment)” ที่ไม่ละลายน้ า ท าให้ได้ผงสีที่มีความคงทนสูงขึ้นกว่าสีย้อมแบบเดิมที่ละลายน้ า 
โดยในเบื้องต้นได้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตผงสีจากแม่สีย้อมธรรมชาติจ านวน ๔ สี ได้แก่ สีน้ าเงินจาก
ครามและฮ่อม สีแดงจากครั่งและฝาง สีเหลืองจากมะพูดและใบมะม่วง และสีด าจากกะลามะพร้าวและผง
คาร์บอน ส าหรับใช้ผลิตหมึกพิมพ์ซิลค์สกรีนและแม่พิมพ์มือ                                       

รูปที่ ๕.๑ ตัวอย่างผงสีธรรมชาติ ๔ สีหลักจากโครงการระยะที่ ๑ 

ผงสีจำกครำม ผงสีจำกฮ่อม ผงสีจำกครั่ง ผงสีจำกฝำง 

ผงสีจำกมะพูด ผงสีจำกใบมะม่วง ผงสีจำกคำร์บอน ผงสีจำกกะลำมะพร้ำว 
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โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติให้มีจ านวนเฉดสีทีห่ลากหลาย
มากขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี และการท าหมึกพิมพ์ฐานน้ ามันเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตที่เน้นการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติเกือบทั้งหมด โดยผงสีที่ได้ทั้งหมดในโครงการนี้มีทั้งหมด ๑๕ เฉดสี ท าด้วยการแปรเปลี่ยน    
สารช่วยติดสี (Mordant) เช่น สารประกอบของเหล็ก  สารประกอบของสังกะสี และสารประกอบของ
อะลูมิเนียม การปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สามารถน าผงสีย้อมธรรมชาติไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคการพิมพ์ลายแบบซิลล์สกรีน (Silk Screen Printing) 
เทคนิคการพิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์มือ (Hand Block Printing) หรือท าเป็นสีส าหรับเขียนผ้าหรือระบายบนผ้าได้ 
และยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบนอกฤดูกาลและการให้สีไม่สม่ าเสมอที่มีความปลอดภัยสูง และยังช่วยให้
กระบวนการผลิตเร็วขึ้น มีรูปแบบแปลกใหม่หลากหลายขึ้น การผลิตชิ้นงานสามารถท าได้รวดเร็วและได้
มาตรฐานขึ้น เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาให้กับชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้สูงขึ้น  

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ สามารถผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ จากพืชให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลายได้

จ านวน ๑๕ เฉดสี จากกระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ดังนี้ 

๔.๑.๑ กระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน แต่สามารถสร้างโทนสีและ

เฉดสีที่หลากหลายขึ้น ด้วยการเติมสารช่วยติดสี (Mordant) ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

สารประกอบของเหล็ก สารประกอบของสังกะสี และสารประกอบของอะลูมิเนียม ลงไปในสีย้อมที่สกัดจากพืช

ต่างๆ ได้แก่ สีน้ าเงินจากครามและฮ่อม สีแดงจากครั่งและฝาง และสีเหลืองจากดอกค าฝอย มะพูดและ       

ใบมะม่วง แล้วจึงแปรรูปสารสีธรรมชาติที่สกัดได้ให้อยู่ในรูปผงสีโดยใช้สารส้มและโซดาซักผ้า 

๔.๑.๒ กระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน แต่สามารถสร้างโทนสีและ 

เฉดสีที่หลากหลายขึ้น ด้วยการปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับในการตกตะกอนผงสี โดยใช้สารที่ไม่

เป็นมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โดยใช้สารประกอบของเซอโคเนียม ได้แก่ เซอโคเนี่ยม ออกซิคลอ

ไรด์ ออกตะไฮเดรต (ZrOCl2∙ 8H20) และสารประกอบของสังกะสี ได้แก่ ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ลงไปในสีย้อม

ที่สกัดจากพืชต่างๆ ได้แก่ สีน้ าเงินจากครามและฮ่อม สีแดงจากครั่งและฝาง และสีเหลืองจากดอกค าฝอย 

มะพูดและใบมะม่วง ซึ่งสารประกอบเซอโคเนี่ยม ออกซิคลอไรด์ ออกตะไฮเดรต (ZrOCl2∙ 8H20) ค่อนข้างมี

ข้อจ ากัดในการจัดหามาใช้งานในกลุ่มผู้ประกอบการ เนื่องจากมีตัวแทนผู้จ าหน่ายที่ค่อนข้างน้อยและสารมี

ราคาสูง ในที่นี้จึงขอสรุปการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่ได้ท าการคัดเลือกมาจ านวน ๑๕ เฉดสี ดังนี้ 

 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๖๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๒ ผงสีธรรมชาติ ๑๕ สีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

 

 

ฝำง + เบนโทไนท์ ฝำง+ใบมะม่วง+ดินสอพอง ฝำง + ผงผสมเพ่ิม (ซีโอเลกซ์) 

ฝำง + ดินขำว ฝำง + ๐.๓%FeSO4 

+ โซเดียมคำร์บอเนต  

ฝำง + ๐.๔%FeSO4 

+ โซเดียมคำร์บอเนต  

ฝำง+ซิงค์คลอไรด์ 

+ โซเดียมคำร์บอเนต  

ฝำง+ใบมะม่วง+ดินสอพอง 

(ปรับควำมเป็นกรด-ด่ำง) 
มะพร้ำว + ทำนำคำ 

ฝำง+มะพูด+๐.๕%FeSO4 

+ ดินสอพอง 

ฝำง+มะพูด+๑%FeSO4 

+ ดินสอพอง 

มะพลับ + สนิมเหล็ก  

+ โซเดียมคำร์บอเนต 

  

ใบมะม่วง+ครำม+ดินสอพอง 

 สูตร ๑ 
ใบมะม่วง+ครำม+ดินสอพอง 

 สูตร ๒ 

ใบมะม่วง + ๐.๕%FeSO4 

+ โซเดียมคำร์บอเนต 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๖๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

๑. แหล่งวัตถุดิบธรรมชำติ 
ความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติเป็นความรู้ที่ได้รับการเรียนรู้ ถ่ายทอด สืบต่อจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีก

รุ่นหนึ่ง ควบคู่กันมากับกรรมวิธีการทอผ้าพ้ืนบ้าน ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงในแถบภาคอีสานยังคงถ่ายทอด
กรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบจากต้นไม้แทบทุกส่วนน ามาย้อมให้เกิดเป็นสีสันบนเส้นใยได้ ซึ่งมี
เทคนิคเล็กๆน้อยๆ เป็นรายละเอียดที่จะต้องใส่ใจ ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ เช่น เปลือก เนื้อไม้ ใบไม้ 
ดอก  ผลและรากมาย้อม จึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาและเป็นมรดกวัฒนธรรม           
ทางภูมิปัญญา (Intangible Cultural Heritage) ที่นิยมเลือกใช้วัสดุท้องถิ่นตามฤดูกาลมาใช้ย้อมสีผ้าซึ่งวิธีการ
ย้อมก็แตกต่างกันออกไป โดยวัสดุบางอย่างจะใช้วิธีการบด ต า คั้นเอาน้ า หมัก หรือต้มเพ่ือเตรียมสีย้อม บางที
อาจได้สีที่เหมือนกันหรือบางครั้งอาจจะได้สีที่แตกต่างกันออกไปมากบ้างน้อยบ้าง กระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติ ด้วยความแตกต่างกันของแหล่งพันธุ์พืชแม้จะให้สีเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะรู้ว่า
พันธุ์พืชเหล่านี้มาจากพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลแหล่งวั ตถุดิบสีย้อม
ธรรมชาติโดยจัดท าเป็นกลุ่มที่ให้โทนสีหลัก ๔ สี ได้แก่กลุ่มพืชและสัตว์ที่ให้โทนสีแดง กลุ่มพืชที่ให้โทนสีเหลือง 
กลุ่มพืชที่ให้โทนสีน้ าเงิน และกลุ่มพืชที่ให้โทนสีด า ส าหรับในคู่มือสีย้อมฉบับนี้จะแสดงเพียงพืชที่ใช้กันมากใน
ประเทศไทย ซึ่งสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย โดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
๑.๑ กลุ่มพืชและสัตว์ที่ให้โทนสีแดง 

 ๑) ครั่ง (Lac) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ครั่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่คนโบราณรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ในการย้อม ชาวบ้านภาคเหนือและอีสาน
หลายชุมชนยังสืบทอดภูมิปัญญานี้อยู่ ครั่งสามารถสกัดสีได้ด้วยวิธีการย้อมร้อน  ย้อมได้ทั้งฝ้ายและไหม ครั่ง
จะให้สีแดงโดยเฉพาะเมื่อใช้ย้อมกับไหมจะได้ผลดีมาก ได้สีแสดแดง สด และสีไม่ซีดง่าย 

 
 

รูปที ่๕.๓  ครั่ง ที่ใช้ย้อมสีครั่ง 

  ที่มา: www.google.co.th, ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lacciferlacca, Kerr 

ชื่อวงศ์ :    LACCIFERDAE 

ชื่อพื้นเมือง  :   ครั่ง 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๖๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเก็บครั่งปีหนึ่งสามารถท าได้ ๒ ช่วง คือ  
๑) ครั่งที่ปล่อยเพาะเลี้ยงในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนสามารถตัดเก็บได้ในเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  
๒) ครั่งที่ปล่อยเพาะเลี้ยงในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ก็จะสามารถตัดเก็บได้ใน

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เป็นต้น หรืออาจจะปล่อยให้ครั่งขยายพันธุ์เองจน
ครบรอบ ๑ ปีก็ได้ เช่น ปล่อยในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแล้วตัดเก็บในเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในปีถัดไป 
ผลผลิตครั่งนั้นก็มีหลักธรรมชาติที่สังเกตได้คือ ปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยู่กับขนาดของ

ต้นไม้ โดยต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่ขนาดแตกต่างกัน เช่น ต้นก้ามปูขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ อาจได้ผลผลิตครั่งต้นละ ๑๐ ๖๐ และ ๑๐๐ กิโลกรัมตามล าดับ ส าหรับ

ต้นก้ามปูที่เจริญเติบโตเต็มที่อาจได้ต้นละ ๑๐๐–๓๐๐ กิโลกรัม เป็นต้น 

 

กำรขยำยพันธุ์  : ปล่อยเลี้ยงบนต้นจามจุรีหรือต้นก้ามปู 

ประโยชน์อ่ืนๆ  : รังครั่งมีชัน สีชันใช้ท าเชลแลคและ  

                     น้ ามันขัดเงาได้หลายๆ ประเภท       

ส่วนที่ให้สีย้อม  : รังครั่ง ขี้ครั่ง 

สีย้อมที่ได้   : สีแดงใช้แต่งสีอาหารและเป็นสีย้อมขน 

                     สัตว์ย้อมผ้าไหมและหนังฟอก เป็นต้น 

แหล่งที่พบ   : จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี              

                      บุรีรัมย์ นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์    

                       อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี    

                       นครสวรรค ์และอุตรดิตถ์ 
รูปที ่๕.๔ การเลี้ยงครั่ง  

ที่มา: www.google.co.th, ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๗๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒) ฝำง (Sappan Tree) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๕.๕ ไม้ฝางสับเป็นชิ้นและผ้าย้อมฝาง 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Caesalpinian sappan Linn. 

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE 

ชื่อพื้นเมือง : ฝำง (ไทย) ฝำงเสน ฝำงส้ม (ภำคกลำง)  

ง้ำย (กะเหรี่ยง – กำญจนบุรี) หนำมโค้ง (แพร่) 

ฝางเป็นไม้พุ่ม  สูง ๕–๘ เมตร โดยทั่วไปมีหนามตามล าต้น มีใบประกอบ แบบขนนกสองชั้น      

เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปขอบมีขนาดกว้าง ๐.๖–๐.๘ ซม. ยาว ๑.๕–๑.๘ ซม. โคนใบเฉียง ดอกช่อจะ

ออกท่ีซอกใบและที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมีสีเหลือง ผลเป็นฝักแบนสีน้ าตาล 

กำรขยำยพันธุ์ :  อาจใช้วิธีการตอนกิ่งหรือใช้วิธีเพาะเมล็ดก็ได้ 
ประโยชน์อื่นๆ :  ต ารายาไทยใช้แก่นเป็นยาบ ารุงโลหิต แก้ปอดพิการ ขับเสมหะ ขับระดู น้ าต้ม

แก่นฝางใช้แต่งสีแดงของน้ ายาอุทัยและใช้เป็นสีปรุงอาหาร   
ส่วนที่ให้สีย้อม :  แก่นบริเวณล าต้นฝาง ซึ่งแก่นในจะมีสีแดงเรียกว่า Sappan Red ใช้ท าสีย้อม

ฝ้ายและไหมได้ดี สารที่มีสีคือ Brazilin 
สีย้อมที่ได้ :   สีแดง สีชมพู สีน้ าตาลแดง 
แหล่งที่พบ : จังหวัดเชียงใหม่ แพร่และกาญจนบุรี 

รูปที่ ๕.๖ ล าต้นฝาง 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๗๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓) รำกยอป่ำ (Morinda) 

 
 
 
 
 
 

 
 
ยอป่าเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๕ เมตร ผลัดใบทรงพุ่ม มีก่ิงก้านไม่เป็นระเบียบ

กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน ล าต้นสั้น คดงอ เปลือกต้นสีน้ าตาลหรือเทา แตกเป็นร่องลึกตามยาว และแนวขวาง 
หรือเป็นสะเก็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ เปลือกในสีเทาอ่อนปนเหลือง เนื้อไม้สีเหลืองใบรูปรีแคบหรือรูปหอกกลับ กว้าง 
๕-๙ ซม. ยาว ๑๐-๒๐ ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ใบสีเขียวเข้ม  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๗ รากยอป่า 

( 

 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Morindacitrifolia Linn. 

ชื่อวงศ์ :  RUBIACEAE 

ชื่อพื้นเมือง : สลักป่ำ สลักหลวง มะตำ เสือยอ แยใหญ่ 

กำรขยำยพันธุ์ :  อาจใช้วิธีการ ปักช า ตอนก่ิงหรือใช้วิธีเพาะ

เมล็ดก็ได้ 

ประโยชน์อ่ืนๆ :   รากใช้เป็นยาแก้เบาหวาน 

ส่วนที่ให้สีย้อม :  รากซ่ึงพบสารกลุ่มแอนทราควิโนนหลายชนิด 

สีย้อมที่ได้  :   สีน้ าตาลแดง 

แหล่งที่พบ :  จังหวัดเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่   

      นครราชสีมา พิษณุโลกและกาญจนบุรี 

รูปที่ ๕.๘ ต้นยอป่า 

ที่มา: http://www.phargarden.com 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๗๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๑.๒ กลุ่มพืชและสัตว์ที่ให้โทนสีเหลือง 

๑) ประโหดหรือมะพูด (Garcinia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ประโหดหรือมะพูด เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลางมีใบ

ใหญ่ หนาและมัน ลักษณะใบเป็นรูปไข่ยาวรีคล้ายใบมังคุด

แต่ปลายใบจะแหลมกว่า ออกดอกสีเขียวอมเหลือง มีผล

ใหญ่ขนาดส้มเขียวหวาน ผลดกออกตามกิ่ง มีผลดิบสีเขียว 

เมื่อผลแก่จะมีสีเหลือง ข้างในมีเมล็ด ๒–๕ เมล็ด 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Garciniaduleis  Kurz. 

ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE 

ชื่อพื้นเมือง : ปะหูด มะหูด (อีสำน) ประโฮด    

ประโหด (เขมร) มะนู ตะพูด จ ำพูด 

พะวำใบใหญ่ ส้มปอง ส้มม่วง 

กำรขยำยพันธุ์ : เพาะเมล็ดและใช้กล้าปักช า 
ประโยชน์อ่ืนๆ : น้ าคั้นจากลูกมะพูดมีรสเปรี้ยวอม

หวาน แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ 
แก้เลือดออกตามไรฟัน รากมี      
รสจืดใช้แก้ไข้ แก้ร้อนใน ถอนพิษ
ผิดส าแดง  

ส่วนที่ให้สีย้อม : เปลือก 
สีย้อมที่ได้ :  ประโหดให้สีเหลืองสดหรือเหลือง

มะนาว  
แหล่งที่พบ : พบได้ในป่าดิบทั่วไปในประเทศ

ไทยและพ้ืนที่ริมน้ าในป่าเบญจ-

พรรณ พบมากทางตะวันออก

เฉียงใต้ เช่น จังหวัดชลบุรี จันทบุรี 

บุ รี รั ม ย์  สุ ริ น ท ร์  ร้ อ ย เ อ็ ด 

อุบลราชธานีและนครราชสีมา  

รูปที่ ๕.๙ เปลือกประโหดและผ้าทีย่้อมสีประโหด 

ต้นประโหด 
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๒) ใบมะม่วง (Mango leaf) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Mangiferaindica  L. 

ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae 

ชื่อพื้นเมือง : มะม่วงบ้ำน มะม่วงสวน  

มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ่สูงประมาณ ๑๐–๓๐ เมตร ใบ

เดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลาย

ใบแหลม ดอกเป็นช่อ กลีบดอกมี ๕ กลีบ 

เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วงเดือนธันวาคม

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติดผล      

ผลยาวประมาณ ๕–๒๐ ซม. กว้าง ๔–๘ ซม. 

ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือ

เหลืองส้มมีเมล็ดภายใน ๑ เมล็ด 

กำรขยำยพันธุ์ : ใช้เมล็ดทาบก่ิง การติดตา ต่อกิ่งหรือการเปลี่ยนยอด และเมล็ด 
ประโยชน์อื่นๆ : ผลสดแก่รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ า  ผลสุกหลังรับประทาน 

แล้วล้างเมล็ดตากแห้ง ต้มเอาน้ าดื่มหรือบดเป็นผง รับประทานแก้ท้องอืดแน่น           

ขับพยาธิ  ใบสด ๑๕–๓๐ กรัม ต้มเอาน้ าดื่ม แก้ล าไส้อักเสบเรื้อรัง ท้องอืดแน่น เอาน้ า

ต้มล้างบาดแผลภายนอกได้ เปลือกต้นต้มเอาน้ าดื่ม แก้ไข้ตัวร้อน เปลือกผลดิบคั่ว

รับประทานร่วมกับน้ าตาลแก้อาการปวดเมื่อยเมื่อมีประจ าเดือน 

ส่วนที่ให้สีย้อม : ใบและเปลือกของมะม่วง 
สีย้อมที่ได้ :  สีเหลืองแกมเขียว 
แหล่งที่พบ :  ทุกจังหวัดในประเทศไทย 

รูปที่ ๕.๑๐ ใบมะม่วง ผ้าทีย่้อมสีใบมะม่วงและต้นมะม่วง 
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 ๓) รงทอง (Gamboge Tree) 
 

รงทอง เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ล าต้นเปล้าตรง เปลือกสีน้ าตาล แตกเป็นร่องลึก
และร่อนเป็นแผ่นตามยาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมรูปหอก ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม     
โคนใบสอบ ใบเกลี้ยงห่อขึ้น ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีเหลือง ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ
แบบช่อกระจะสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีอย่างละ ๔ กลีบ อับเรณู
กลมหรือรูปหัวตาปู ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว หลอดรังไข่สั้น ปลายจัก ๕-๖ แฉก ผลเป็นผลสดอุ้มน้ าแบบ    
มีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลมหรือรี สีเหลืองปนส้ม เมล็ดรูปไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขยำยพันธุ์ : ใช้เมล็ดทาบกิ่ง การติดตา ต่อกิ่งหรือ
การเปลี่ยนยอด และเมล็ด 

ประโยชนอ่ืนๆ : ล าต้นและเปลือกเป็นยาระบาย  ขับ
พยาธิตัวแบน ยางเป็นยาถ่ายอย่างแรง 
รักษาแผลเปื่อย 

ส่วนที่ให้สีย้อม : ยางเป็นยางเหนียวสีเหลือง ใช้ย้อมผ้า
และท าแม่สีเหลือง (Gamboge) 

สีย้อมที่ได้  :   สีเหลือง 
แหล่งที่พบ : จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศ

ไทย เช่น จันทบุรี ระยองและตราด 

รูปที่ ๕.๑๑ ยางรงทอง 

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Garcinia hanburyi Hook. f.  

ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE  

ชือ่พื้นเมือง : รง รงทอง 

รูปที่ ๕.๑๒ ต้นรงทอง 

ที่มา:  www.google.co.th, ๑ พ.ย.๒๕๕๘ 
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๑.๓ กลุ่มพืชและสัตว์ที่ให้โทนสีน้ ำเงิน 

๑) ครำม 

  
ครามเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมมีหลายสายพันธุ์ เช่น ครามป่า ครามบ้าน ( Indigoferatinctoria L.)     

ชอบอากาศชื้น และที่มีดินร่วนปนทราย ไม่ทนทานต่อสภาพฝนตกหนักและมีน้ าท่วมขัง ครามมีลักษณะเป็น   
ไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ ๑ – ๒ เมตร เมื่อโตเต็มที่สีของใบจะเป็นสีเขียวเข้ม ใบประกอบแบบขนนกเรียง
สลับปลายใบเดี่ยว ใบย่อยเป็นรูปวงรีคล้ายใบมะขาม ขอบขนานกว้าง ๐.๘ – ๑ ซม. ยาว ๑.๕ – ๓.๕ ซม. ออก
ดอกเป็นช่อ รูปดอกมีรูปดอกถั่ว กลีบดอกออกสีชมพู ผลเป็นฝักขนาดเล็กออกเป็นกระจุก ฝักมีลักษณะตรง
หรือโค้งงอเล็กน้อยมี ๗ – ๑๒ เมล็ด ส่วนครามงอต้นสูงประมาณไม่เกิน ๑–๒ เมตร ใบมีขนาดเล็ก กลม โต 
ขนาดใบก้างปลาขาว ดอกช่อออกท่ีซอกใบ ดอกย่อยมีรูปดอกถั่วอาจมีสีชมพู สีแสด สีม่วงหรือสีขาว ผลเป็นฝัก
ขนาดเล็กออกเป็นกระจุก ภายในคล้ายฝักถ่ัวเขียวยาว ๑–๓.๕ ซม. ภายในมีประมาณ  ๖–๑๒ เมล็ด 

 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ ๕.๑๓ ต้นครามและใบคราม 

 
 
 
 

 
 

 

ประโยชน์อ่ืนๆ :   ครามจัดเป็นพืชตระกูลถั่ว สามารถปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยตรึงไนโตรเจนได้ดีประโยชน์ทางยา 
รากครามเป็นยาแก้พิษของสารหนู เปลือกใช้แก้พิษงูกัด แก้พิษฝี แก้พยาธิ แก้โลหิตตก แก้บวม 
ใบดับพิษแก้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ ทั้งต้นแก้บวมพอง เป็นยาระบายช่วยขับปัสสาวะขุ่นข้น แก้นิ่ว 

ส่วนที่ให้สีย้อม :  ต้น กิ่งและใบ    
สีย้อมที่ได้ :    สีคราม (สีน้ าเงินแก่) 
แหล่งที่พบ : จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น สกลนคร  

  พิษณุโลก แพร่ น่านและเชียงราย 

 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Indigoferatinctoria Linn. 
ชื่อวงศ์  :  LEGUMINOSAE 
ชื่อพ้ืนเมือง: ครำม (ไทย) คำม (เหนือ, อีสำน) ครำมย้อม (กรุงเทพฯ) 

กำรขยำยพันธุ์ :  ต้นครามชนิด Indigoferatinctoria L. ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูก 

คือ ช่วงฤดูฝนระหว่าง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน การปลูกจะใช้วิธีหยอดเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูกหรือใช้การ

เพาะกล้า การปลูกด้วยวิธีหยอดเมล็ดท าได้โดยหยอดเมล็ดลงไปประมาณ ๓–๔ เม็ดต่อหลุม เว้นระยะห่างระหว่าง

หลุม ๖๐ ซม. และเว้นระยะห่างระหว่างแถว ๔๕–๖๐ ซม. แล้วใช้ดินกลบ เมล็ดจะงอกหลังปลูกประมาณ ๔ วัน 

จากนั้นควรย้ายกล้าหลังเพาะประมาณ ๔–๖ สัปดาห์ 
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๒) ฮ่อม (Strobilanthes) 
 
 
 
 
 
 

ฮ่อมเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นตั้งตรงสูงได้ถึง ๑ เมตร แตกกิ่งก้านตามข้อทุกส่วนของต้นที่อยู่เหนือ
ดินมีสีเขียว ล าต้นและเหง้ารูปทรงกระบอก บริเวณข้อ โป่งพอง ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปวงรีกว้าง ๒.๕–๖ ซม. 
ยาว ๕–๑๖ ซม. ขอบใบหยักมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยละเอียด โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลม เมื่อขยี้จะ
กลายเป็นสีด า ดอกมีลักษณะเป็นช่อออกที่ซอกใบ มีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกมีรูปทรงคล้ายระฆังสีม่วง
เชื่อมติดกันเป็นหลอดโค้งงอเล็กน้อย เมื่อผลแห้งจะแตกได้ เมล็ดอ่อนสีเขียวมีลักษณะแบน เมื่อแก่จะเป็นสี
น้ าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๑๔ ต้นฮ่อมและผ้าย้อมฮ่อม 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze 

ชื่อวงศ์  :  ACANTHACEAE 

ชื่อพื้นเมือง : ฮ่อม, ฮ่อมเมือง (น่ำน), ครำมหลอย (แม่ฮ่องสอน) 

กำรขยำยพันธุ์ : ใช้กิ่งช าหรือแยกหน่อหรือใช้เมล็ดปลูกในที่ชื้นแฉะ 

ประโยชน์อื่นๆ : ใช้รากและใบต้มน้ า ดื่มแก้ไข้ แก้ปวดศีรษะและแก้เจ็บคอ  

ส่วนที่ให้สีย้อม : ต้น กิ่งและใบ  

สีย้อมท่ีได้  :     สีน้ าเงินเข้ม 

แหล่งที่พบ :     ภาคเหนือของประเทศไทย เช่น แพร่ น่าน เชียงใหม่และพะเยา 
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๑.๔ กลุ่มพืชและสัตว์ที่ให้โทนสีด ำ 

๑) มะเกลือ (Ebony Tree) 

  
  

 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 รูปที่ ๕.๑๕ ลูกมะเกลือและเส้นใยที่ย้อมสีมะเกลือ 

 
มะเกลือเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๐-๓๐ เมตร ผิวเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆ สีด า 

เปลือกในสีเหลือง กระพ้ีสีขาว กิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปราย ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดเล็กรูปไข่หรือรี เรียงตัวแบบสลับ 
ปลายใบสอบเข้าหากัน โคนใบกลม หรือมน ผิวใบเกลี้ยง ใบกว้าง ๓.๕-๔.๐ ซม. ยาว ๙-๑๐ ซม. ผลกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ ซม. ผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีด า ผลแก่จัดจะแห้ง ผลแก่ราวเดือนมิถุนายนถึง
เดือนสิงหาคม เมล็ดแบนกว้าง สีเหลือง ๔-๕ เมล็ด 

 

 

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Diospyros Mollis Griff. 

ชื่อวงศ์  :  Ebenaceae 

ชื่อพื้นเมือง : มักเกลือ (ตรำด), ผีเผำ (ภำคเหนือ) 

กำรขยำยพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 
ประโยชน์อื่นๆ :  ต ารับยาพื้นบ้านจะใช้ผลมะเกลือสดเป็นยาถ่ายพยาธิ 
ส่วนที่ให้สีย้อม : ราก ผลมะเกลือสด โตเต็มที่และสีเขียวจัด (ห้ามใช้ผลสุกสีเหลืองหรือผลสีด า) 
สีย้อมที่ได้  :     สีน้ าตาล สีด า  
แหล่งที่พบ : สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ยโสธร รอ้ยเอ็ด เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ 

น่าน อุตรดิตถ์ พะเยาและสุโขทัย 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๗๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ชื่อพฤกษศำสตร์ : Diospyros malabarica (Desv.) 

Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai 

ชื่อวงศ์  :  Ebenaceae 

ชื่อพื้นเมือง: ขะนิง ถะยิง (นครรำชสีมำ) ตะโกไทย 

(ภำคกลำง) ตะโกสวน (เพชรบุรี) มะเขื่อเถื่อน 

(สกลนคร) 

๒) มะพลับ (Bo Tree) 
           มะพลับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นตรง มีความสูงของต้นประมาณ ๘-๑๕ เมตร ทรงพุ่มกลมทึบ 
เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทาปนด า หรือบางทีแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามยาว ส่วนเนื้อไม้เป็นสีขาว เจริญเติบโตได้ดี   
ในดินร่วนซุย มีน้ าและความชื้นปานกลาง และชอบแสงแดดจัด มะพลับเป็นไม้ป่าดงดิบ พบขึ้นในป่าที่ลุ่มต่ า
บริเวณกันชนระหว่างป่าบกและป่าชายเลน ชายป่าพรุ บริเวณชายคลอง ป่าดิบใกล้แหล่งน้ า ป่าละเมาะ      
ริมทะเล และตามเรือกสวนทั่วไป ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ที่โคนและปลายผลบุ๋ม มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ ๒.๕-๕ ซม. ที่ข้ัวผลมีกลีบเลี้ยงมีขนสีน้ าตาลแผ่กว้างแนบกับส่วนล่างของผล ขอบกลีบเป็น
คลื่นๆ กลีบไม่พับกลับ ผลเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ผลสุกหรือผลแก่จะค่อนข้างนุ่ม ผิวมีเกล็ดสี
น้ าตาลแดงคลุม เกล็ดเหล่านี้จะหลุดได้ง่าย ภายในมีเมล็ด ๘ เมล็ด เป็นสีน้ าตาลด าทรงรีแป้น มีขนาดกว้าง
ประมาณ ๑ ซม. และยาวประมาณ ๒ ซม. โดยจะติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  รูปที่ ๕.๑๖ ผลมะพลับสด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขยำยพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 

ประโยชน์อื่นๆ :  เปลือกต้นมีรสฝาดใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาบ ารุงธาตุ ลดไข้ รักษาแผลในปาก แก้คออักเสบ 

แก้บิด แก้ท้องร่วง 

ส่วนที่ให้สีย้อม : ผลสด  

สีย้อมที่ได้  :     สีเหลืองอมน้ าตาล สีด า 

แหล่งที่พบ :     จังหวัดราชบุรี เพชรบุรีและจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย  



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๗๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒. กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติ 

วัตถุดิบสีย้อมธรรมชาติยังสามารถหาได้ไม่ยากในท้องถิ่นและมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์ความรู้เรื่องการย้อมผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติที่ศึกษาวิจัย ทั้งโดย
นักวิชาการและปราชญ์ท้องถิ่นรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารไว้มากมาย อย่างไรก็ตามความรู้เหล่านี้ก็จ ากัดอยู่แต่
ในเรื่องเทคนิคการย้อม ท าให้การผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายสามารถพัฒนาได้อย่างมีข้อจ ากัด 
เยาวชนรุ่นใหม่จึงให้ความสนใจที่จะสืบทอดน้อยมาก สวนทางกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มากขึ้น เนื่องจากการตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนและการใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น     
การผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติฯ ฉบับนี้จึงได้น าเสนอเทคนิคใหม่ในการน าสีย้อมธรรมชาติมาตกแต่งสิ่งทอ 
เพ่ือช่วยขยายโอกาสการผลิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น การผลิตผงสีย้อมธรรมชาติในโครงการนี้เป็นการ
แปลงสีย้อมธรรมชาติที่ละลายน้ าให้เป็นผงสีที่ไม่ละลายน้ า ที่น ามาใช้ส าหรับผลิตหมึกพิมพ์ที่สามารถควบคุม
คุณภาพได้ง่าย โดยรายงานฉบับนี้จะแสดงกรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่เป็นแม่สีหลัก ได้แก่  สีแดง     
สีเหลือง สีน้ าเงินและสีด าก่อน แล้วติดตามด้วยการท าผงสีย้อมเฉดสีต่างๆ ที่ไล่โทนของแม่สีหลัก ด้วยการ
แปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 ๒.๑  กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติแม่สีหลัก 
๑) กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติสีแดง 

- ครั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังวัตถุดิบ (ครั่ง) และน้ า ในอัตราส่วน วัตถุดิบ ๑ กิโลกรมัต่อน้ า ๕ กิโลกรมัหรือ ๕ ลิตร 

เติมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า ต้มที่อุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C  

ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางแยกกากของวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสีแดงเข้ม 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรมั ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จะได้ ผงสีแดง 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- กระบวนกำรเตรียมผงสีจำกครั่ง 

- การสกัดสีจากครั่ง อัตราส่วนครั่ง : น้ า คือ ๑:๕  

 

 

 

 

 

 

                                

เติมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า  กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพ่ือแยกกากของวัตถุดิบ 

ต้มที่อุณหภูมิ ๗๐-๙๐˚C เป็นระยะเวลา ๕ ชม.ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 

- การตกตะกอนด้วยโซเดียมคาร์บอเนตชนิดผง (Na2CO3 ) 

                                                      
เติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรัม กรองตะกอนแบบลดความดัน 

  ลงไปทีละน้อยจนหมด คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาท ี  หรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

      ควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ท่ี ๕๐-๖๐ ˚C 

             
  

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน           น าตะกอนแห้งบดด้วยเครื่องปั่น ได้ผงสีแดง 

ที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C               



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- แก่นฝำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังวัตถุดิบ (แก่นฝาง) และน้ า ในอัตราส่วน วัตถดุิบ ๑ กิโลกรมัต่อน้ า ๕ กิโลกรัมหรือ ๕ ลติร 

เติมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า ต้มที่อุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C  

ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางแยกกากของวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสีแดงส้ม 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จะได้ ผงสีแดงอมม่วง 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรมั ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- กระบวนกำรเตรียมผงสีจำกแก่นฝำง 

- การสกัดสีจากแก่นฝาง อัตราส่วนแก่นฝาง : น้ า คือ ๑:๕  

 
๑. สับแก่นฝางให้เป็นชิ้นเล็กๆ  

                                                                                        
 
 
 
 

 
 ๒. ต้มพร้อมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า  ๓ กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพ่ือแยกกากของวัตถุดิบ 
ต้มที่อุณหภูมิ ๗๐-๙๐˚C เป็นระยะเวลา ๕ ชม.คุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 

 
 

                   
 
 
 

 
 

๔. เติมโซเดียมคาร์บอเนต(Na2CO3) ชนิดผง 
จ านวน ๒๕๐ กรัมลงไปทีละน้อยจนหมด 
คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาทีคุมอุณหภูมิ
สารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

๕. กรองตะกอนแบบลดความดัน
หรือผ้าขาวบางแบบละเอียด  

๗. ได้ผงสีแดงอมม่วงของฝาง 

๖. น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วย
เครื่องอบลมร้อน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒) กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติสีเหลือง 

- เปลือกต้นมะพูด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังวัตถุดิบ (เปลือกต้นมะพดู) และน้ า ในอัตราส่วน วัตถุดิบ ๑ กิโลกรัมต่อน้ า ๕ กิโลกรัมหรือ ๕ ลติร 

เติมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า ต้มที่อุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C ควบคุมอุณหภูมิด้วย

เทอร์โมมเิตอร์ เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางแยกกากของวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสีแดงเหลืองอ่อน 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จะได้ ผงสีเหลือง 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรมั ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- กระบวนกำรเตรียมผงสีจำกเปลือกต้นมะพูด 

- การสกัดสีจากเปลือกต้นมะพูด อัตราส่วนเปลือกต้นมะพูด : น้ า คือ ๑:๕  

 
 

   
 
 

๑. น าเปลือกต้นมะพูดสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 

         
                  

 
 
 
 

 

๒. ต้มพร้อมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า ต้มที่อุณหภูมิ 

๗๐-๙๐˚C เป็นระยะเวลา ๕ ชม.คุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 
  

๓. กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อกากของวัตถุดิบ 

 

๕. กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาว
บางแบบละเอียด  

๖. น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบ
ลมร้อน และบดด้วยเครื่องปั่น 

๔. เติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ชนิดผง 
จ านวน ๒๕๐ กรัมลงไปทีละน้อยจนหมด 
คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาทีคุมอุณหภูมิ
สารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

๗. จะได้ผงสีจากธรรมชาติสีเหลือง 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- ใบมะม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ังวัตถุดิบ (ใบมะม่วง) และน้ า ในอัตราส่วน วัตถดุิบ ๑ กิโลกรัมต่อน้ า ๕ กิโลกรัมหรือ ๕ ลติร 

เติมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า ต้มที่อุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C ควบคุมอุณหภูมิด้วย

เทอร์โมมเิตอร์ เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางแยกกากของวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสเีหลืองอมเขียว 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จะได้ ผงสีเหลืองอมเขียว 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรมั ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- กระบวนกำรเตรียมผงสีจำกใบมะม่วง 

- การสกัดสีจากใบมะม่วง อัตราส่วนใบมะม่วง : น้ า คือ ๑:๕ 
 

  

 

 

 

                          

           

 
 

                            

    

 

               

         

   

    

 
 
 
 

 

๒. ต้มพร้อมสารส้มชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ในน้ า ต้มที่อุณหภูมิ 

๗๐-๙๐˚C เป็นระยะเวลา ๕ ชม.คุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 
  

๔. กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาว
บางแบบละเอียด  

๕. น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบ
ลมร้อน และบดด้วยเครื่องปั่น 

๑.ล้างใบมะม่วงให้สะอาดฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ 

๓. เติมโซเดียมคาร์บอเนต(Na2CO3) ชนิดผง 
จ านวน ๒๕๐ กรัมลงไปทีละน้อยจนหมด 
คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาทีคุมอุณหภูมิ
สารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

๖. จะได้ผงสีเหลืองปนเขียวของใบมะม่วง 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓) กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติสีน้ ำเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๑๗ ครามเปียกและการย้อมสีเส้นด้ายด้วยคราม 
 

กำรท ำครำมก้อนและฮ่อมก้อน 
 

เนื้อครามที่ใช้ในการทดลองเป็นครามเปียกที่มีลักษณะเป็น Paste ข้น ซึ่งได้จากการสกัดแยกสีด้วย
วิธีการหมักแบบพื้นบ้านจากจังหวัดสกลนคร  ท าเทลงในถาดอะลูมิเนียมที่มีการปูด้วยแผ่นพลาสติกและน าไป
อบที่อุณหภูมิไม่เกิน ๖๐-๗๐ ˚C จนกระท่ังได้ครามก้อน  ส่วนฮ่อมมีวิธีการท าฮ่อมก้อนเช่นเดียวกับคราม  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๑๘ (ก) ครามก้อนและฮ่อมก้อน (ข) ครามผงและฮ่อมผงที่ผ่านการอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครามเปยีก หรือ ฮ่อมเปียกที่หมักด้วยวิธีชาวบ้าน 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จะได้ ผงสีน้ าเงิน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๘๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๔) กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติสีด ำ 
สีด ำจำกเขม่ำและ/หรือ กะลำมะพร้ำวเผำ  
 การผลิตผง Carbon Black จากเขม่าก้นหม้อที่เกิดจากการเผาไหม้หรือจากกะลามะพร้าว โดยน า
กะลามะพร้าวไปเผาที่อุณหภูมิ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ˚C เป็นเวลา ๓๐ นาท ี
 

 
 

รูปที่ ๕.๑๙ กะลามะพร้าวก่อนเผา (ซ้ายมือ) และหลังเผา (ขวามือ) 
น าถ่านกะลามะพร้าวที่ได้มาบดให้มีขนาดเล็กลง 

 

 
 

 

รูปที่ ๕.๒๐ ถ่านกะลามะพร้าวบดเป็นผง 
๒.๒  กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติเฉดสีต่ำงๆ โดยกำรปรับเปลี่ยนควำมเป็นกรดด่ำง 

 การปรับเปลี่ยนความเป็นกรดด่าง ส่งผลต่อผงสีที่ได้ ซึ่งท าโดยการทดลองปรับเปอร์เซ็นต์ของสารส้ม 
(Alum) ชนิดเกล็ดใสและโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ชนิดผง พบว่าผงสีที่ได้มีเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

๑) กำรปรับเปลี่ยนควำมเป็นกรดด่ำงโดยใช้สำรส้ม (Alum) (ในสัดส่วนแก่นฝาง ๒๐ กรัม และน้ า 
๑๐๐ กรัม โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ชนิดผง ๕ กรัม ) 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๕.๒๑ ผงสีจากแก่นฝางที่ปรับความเป็นกรดด่างโดยใช้สารส้ม (Alum) ปริมาณที่แตกต่างกัน 
 

๒) กำรปรับเปลี่ยนควำมเป็นกรดด่ำงโดยใช้โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) (ในสัดส่วนฝาง ๒๐ กรัม 
และน้ า ๑๐๐ กรัม และสารส้ม ๑๕ กรัม) 

 
 
 
 
 
รูปที่ ๕.๒๒ ผงสีจากแก่นฝางที่ปรับความเป็นกรดด่างโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ปริมาณที่แตกต่างกัน 

     pH ๒.๗๙              pH ๒.๘๐          pH ๒.๙๓                   pH ๒.๙๐ 
 (Alum ๑๐ กรัม)          (Alum ๑๕ กรัม)          (Alum ๒๐ กรัม)   (Alum ๒๕ กรัม) 
 

    pH ๓.๙๓                  pH ๔.๖๔        pH ๗.๗๗                pH ๘.๓๒                    pH ๘.๘๕ 
(Na2CO3 ๓ กรัม)        (Na2CO3 ๔ กรัม)   (Na2CO3 ๕ กรัม)       (Na2CO3 ๖ กรัม)       (Na2CO3 ๗ กรัม) 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๙๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓) กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติเฉดสีต่ำงๆ โดยกำรปรับเปลี่ยนสำรช่วยติดสี (Mordant) 
สารช่วยติดสี (Mordant) ที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ สารส้ม (KAl(SO4)2.12H2O) สารประกอบ

เหล็กซัลเฟต (FeSO4) สารประกอบสังกะสีคลอไรด์ (ZnCl2) ซึ่งไม่ใช่สารกลุ่มโลหะหนักที่เป็นพิษ 
๓.๑) สำรช่วยติดสี 

กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติ โดยกำรปรับเปลี่ยนสำรช่วยติดสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำรส้ม (KAl(SO4)2.12H2O) 

สารส้ม  หรือ  อะลัม (Alum)  คือสารประกอบไฮเดรตเต็ต
โพแทสเซียมอะลูมิ เนียมซัลเฟต (โพแทสเซียมอะลัม) สูตรเคมีว่ า 
KAl(SO4) 2

.12H2O หรื อหมายถึ ง กลุ่ ม ขอ งส า รป ระกอบ อ่ืนๆ  ใน
สูตร AB(SO4)2.12H2O ซึ่งถูกเรียกว่าสารส้มเช่นกัน 

สำรประกอบเหล็กซัลเฟต (FeSO4) 

สารประกอบเหล็กซัลเฟต สูตรเคมี คือ FeSO4.7H2O เป็น

ผลิตภัณฑ์โลหะหายาก ลักษณะของสารประกอบเหล็ก

ซัลเฟตมีสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อน เป็นผลึกของแข็งไม่มี

กลิ่น ใช้ในการเร่งการตกตะกอนที่ใช้เป็นหลักในการท าให้

น้ าบริสุทธิ์และการบ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรม     แต่ยัง

มีผลต่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

สำรประกอบสังกะสีคลอไรด์ (ZnCl2) 

สังกะสีคลอไรด์ ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่  ใช้ในการ
ผลิตยาสีฟัน รวมถึงใช้ในการก าจัดกลิ่นและควัน       ซึ่ง
สั งกะสี เป็น โลหะสี เ งิน  มันวาว  ที่ นิ ยมน ามา ใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมมากมาย ส าหรับเป็นโลหะโครงสร้างหรือ
โลหะผสมกับโลหะอ่ืนส าหรับประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ 
นอกจากนั้น สังกะสียังเป็นแร่ธาตุหนึ่งที่สามารถพบได้ใน
ร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เนื่องจากจัดเป็นแร่ที่ร่างกาย
ต้องการชนิดหนึ่ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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๓.๒) กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติเฉดสีต่ำงๆ โดยกำรปรับเปลี่ยนสำรรองรับ (Support) 
ผงสีประเภทเลคพิกเม้นต์ (Lake Pigment) คือ ผงสีที่เตรียมจากสีย้อมธรรมชาติที่ละลายในน้ า 

โดยสีย้อมและสารช่วยติดสี (Mordant) จะถูกดูดซับบนผิวหน้าของอนุภาคสารรองรับ (Solid Substrate 
Materials) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ า ท าให้ได้ตะกอนผงสีที่ไม่ละลายน้ า สารรองรับ (Support) ที่ใช้
ส าหรับท าผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ เพ่ือให้ได้เฉดสีที่แตกต่างกันในคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติฯ   
ฉบับนี้ ได้แก่ ดินเบนโทไนท์ (Bentonite) ผงผสมเพ่ิมในสี (Zeolex) ดินขาว (White Clay) ดินสอพอง 
(Calcium Carbonate) และทานาคา (Tanaka) 

๓.๒.๑) สำรรองรับ (Support) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

ดินเบนโทไนท์ (Bentonite) 

ดินเบนโทไนท์ (Bentonite) เป็นหินเถ้าภูเขาไฟที่เปลี่ยนมาเป็นเนื้อดินที่มีขนาดอนุภาค

เล็กละเอียดมาก มีพ้ืนที่ผิวจ าเพาะสูงมาก ดินเบนโทไนท์ มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดีสามารถดูดน้ าไว้ได้มาก 

ซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัว (Swell Ability) สูง ๕ – ๒๐ เท่าของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดการพองตัว

บวมเม่ืออุ้มน้ าไว้ได้มากๆ คล้ายกาว ดินเบนโทไนท์ มีสูตร Al2O3.4SiO2.2H2O แร่ดินชนิดนี้สามารถเกิดการ

แลกเปลี่ยนประจุไอออนกับเชื้อโรคและดูดซับกลิ่นได้ดี มีเกษตรกรหลายรายน าดินเบนโทไนท์ไปช่วยดูดซับ

กลิ่นของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของสัตว์ได้ผลชัดเจน ส าหรับแหล่งเบนโทไนท์ที่ส าคัญในประเทศไทยนั้นมี

อยู่ที่ ต าบลล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และที่อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ (Zeolex) 

ผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ (Zeolex) เป็น
สารที่ใช้ผสมเพ่ิมเนื้อในผลิตภัณฑ์สีทาต่างๆ 
มีองค์ประกอบทางเคมี เป็นผงโซเดียม
แ ม ก นี เ ซี ย ม อลู มิ โ น ซิ ลิ เ ก ต  ( Sodium 
Magnesium Aluminosilicate) ซึ่งมีสมบัติ
โปร่งแสงและเป็นสารช่วยป้องกันการแตก
ข อ ง ผิ ว ห น้ า  ( Anti Cracking)  ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมต่ า งๆ  เ ช่ น  พลาสติ ก  สี          
การเคลือบ หมึก แก้วและสารละลาย ฯลฯ 

ดินขำว (White Clay) 

ดินขาว (White Clay) เป็นดินที่มีสีขาวหรือ       
สีจางๆ แหล่งดินชนิดนี้มี ๒ แบบ ได้แก่ แหล่งต้น
ก าเนิด (Residual Deposits) พบในพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
เป็นภูเขาหรือที่ราบ ซึ่งเดิมเป็นแหล่งแร่หินฟันม้า 
(Feldspar) เมื่อหินฟันม้าผุพังจะเหลือเป็นดินขาวอยู่ 
ณ ที่นั้นและแหล่งสะสมที่ลุ่ม (Sedimentary Deposit) 
ซึ่งเกิดจากดินขาวจากแหล่งแรกถูกกระแสน้ าพัดไป 
และไปสะสมในบริเวณที่ราบลุ่ม      ในประเทศไทยมี
แหล่งดินขาวหลายจังหวัด เช่น ล าปาง อุตรดิตถ์ 
ปราจีนบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช     
เป็นต้น 
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ทำนำคำ (Tanaka) 

ทานาคา (Tanaka) หรือกระแจะ เป็นไม้ยืนต้น มีชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ว่า กระแจะจัน ขะแจะ (ภาคเหนือ) ตุมตัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ
พญายา (ราชบุรี, ภาคกลาง) เป็นต้น มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศ
พม่า ปากีสถาน ศรีลังกา อินเดีย บังกลาเทศ มณฑลยูนานของจีน และใน
ภูมิภาคอินโดจีน ส่วนในประเทศไทยนั้นเขตการกระจายพันธุ์คือ            
ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ เนื้อไม้สีน้ าตาลปนสีเหลืองอ่อน 
หากทิ้งไว้นานๆ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลปนสีเหลืองอ่อนๆ ชาวพม่าจะนิยม
น ามาใช้ท าเป็นเครื่องประทินผิว โดยใช้เนื้อไม้น ามาบด ฝน หรือท าให้เป็น
ผงละเอียด จะได้ผงที่มีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆ ใช้ส าหรับทาผิว ท าให้ผิวเนียน
สวย การวิจัยพบว่าต้นกระแจะมีสารส าคัญที่ชื่อว่า Marmesin เป็นสารที่
ช่วยกรองแสงอัลตร้าไวโอเลตที่ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง  
   อ้างอิง : (Se-Hwan Joo, Sang-Cheol Lee and Seong-
Ki Kim,UV absorbent, marmesin, from the bark of 
Thanakha,Hesperethusa crenulata L., Journal of Plant 
Biology, June ๒๐๐๔, Volume ๔๗, Issue ๒, page ๑๖๓-๑๖๕.) 

ดินสอพอง (Calcium Carbonate)  

ดินสอพอง (Calcium Carbonate) เป็นหินปูนเนื้อมาร์ล 

(Marly Limestone) ที่เนื้อเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น

ส่วนใหญ่ เมื่อเอามะนาวบีบใส่จะท าปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนต

เกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นฟองฟูขึ้น จึงเรียกกันว่า ดินสอ-

พอง โบราณใช้ท าแป้งประร่างกายเพ่ือให้เย็นสบาย เมื่อผสมน้ าหอม

เข้าไปด้วยกลายเป็นแป้งกระแจะ ปัจจุบันนี้ใช้มากในการแก้ดินเปรี้ยว 

ผสมท าธูป ท าปูนซีเมนต์ เพราะเสียค่าขุดและค่าบดต่ ากว่าใช้หินปูน     

ซึ่งมีเนื้อเป็นสารประกอบชนิดเดียวกัน แหล่งใหญ่ในประเทศไทย         

มีในท้องที่อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ และอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สมัยโบราณใช้เป็นเครื่อง

ประทินผิว ทาตัวเด็กแก้ผื่นคัน 

http://link.springer.com/journal/12374
http://link.springer.com/journal/12374
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กำรท ำผงสีย้อมธรรมชำติ โดยกำรปรับเปลี่ยนสำรรองรับ (Support) 

ในกระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติโดยการปรับเปลี่ยนสารรองรับ จ าเป็นจะต้องท าการเตรียมผงที่
ได้จากสารยึดติดและสารรองรับ (ผง Support) ซึ่งจะเลือกใช้สารรองรับต่างชนิดกัน เพราะสารรองรับแต่ละตัว
จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกันส่งผลให้ผงสีที่ได้มีเฉดสีที่แตกต่างกัน 

 

กำรเตรียมผงที่ได้จำกสำรช่วยติดสแีละสำรรองรับ (ผง Support) ชนิดที่ ๑ จำกเบนโทไนท์ (Bentonite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังหรือตวงน้ า ๑ กิโลกรมัหรือ ๑ ลิตร 

ให้ความร้อนน้ าท่ีอุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C เติมสารสม้ชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ จนกระทั่งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

ผง Supportชนิดที่ ๑ จากเบนโทไนท์ (Bentonite) 

ค่อยๆเตมิเบนโทไนท์ (Bentonite) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรัม ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 
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กำรเตรียมผงที่ได้จำกสำรช่วยติดสีและสำรรองรับ (ผง Support) ชนิดที่ ๒ จำกผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์

(Zeolex) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังหรือตวงน้ า ๑ กิโลกรมัหรือ ๑ ลิตร 

ให้ความร้อนน้ าท่ีอุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C เติมสารสม้ชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ จนกระทั่งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

ผง Supportชนิดที่ ๒ จากผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ (Zeolex) 

ค่อยๆเตมิผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ (Zeolex) จ านวน ๒๕๐ กรัม ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๙๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรเตรียมผงที่ได้จำกสำรช่วยติดสีและสำรรองรับ (ผง Support) ชนิดที่ ๓ จำกดินขำว (White Clay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังหรือตวงน้ า ๑ กิโลกรมัหรือ ๑ ลิตร 

ให้ความร้อนน้ าท่ีอุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C เติมสารสม้ชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ จนกระทั่งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

ผง Supportชนิดที่ ๓ จากดินขาว (White Clay) 

ค่อยๆเตมิดินขาว (White Clay) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรัม ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๙๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรเตรียมผงที่ได้จำกสำรช่วยติดสีและสำรรองรับ (ผง Support) ชนิดที่ ๔ จำกดินสอพอง  

(Calcium Carbonate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังหรือตวงน้ า ๑ กิโลกรมัหรือ ๑ ลิตร 

ให้ความร้อนน้ าท่ีอุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C เติมสารสม้ชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ จนกระทั่งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

ผง Supportชนิดที่ ๔ จากดินสอพอง (Calcium Carbonate) 

ค่อยๆเตมิดินสอพอง (Calcium Carbonate) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรัม ลงไปทลีะน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๙๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรเตรียมผงที่ได้จำกสำรช่วยติดสีและสำรรองรับ (ผง Support) ชนิดที่ ๕ จำกทำนำคำ (Tanaka)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังหรือตวงน้ า ๑ กิโลกรมัหรือ ๑ ลิตร 

ให้ความร้อนน้ าท่ีอุณหภูมิ ๗๐-๙๐ ˚C เติมสารสม้ชนิดเกล็ด ๕๐๐ กรัม ควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ จนกระทั่งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

ผง Support ชนิดที่ ๕ จากทานาคา (Tanaka) 

ค่อยๆเตมิทานาคา (Tanaka) ชนิดผง จ านวน ๒๕๐ กรมั ลงไปทีละน้อยจนหมด  

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๙๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

วิธีกำรเตรียมสำรช่วยติดสีและสำรรองรับ (Support)   
ในการท าผง Support ที่ใช้ในการตกตะกอนผงสีในโครงการนี้ ได้ใช้ Solid Substate หลากหลายชนิด

เพ่ือให้ได้เฉดสีที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เบนโทไนท์ (Bentonite), ผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ (Zeolex), ดินขาว 
(White Clay) โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate) และทานาคา (Tanaka) เป็นต้น 

 
 

 
 

 
 
 
 

ชั่งหรือตวงน้ ากรอง ๑ ลิตร                ให้ความร้อนน้ าโดยใช้อุณหภูมิ ๗๐ - ๙๐ ๐C 
 

 
 

 
 
 
 
 
   ชั่งน้ าหนักสารส้มชนิดเกล็ดใส ๕๐๐ กรัม                      เติมสารส้มแล้ว คนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
          กรองเอาสิ่งสกปรกออกจากสารละลาย                                   ชั่งสารรองรับ ๒๕๐ กรัม  
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๒๙๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
ค่อยๆเติมผง Support ลงไปจนหมดพร้อมกวนจนละลาย   กรองตะกอนแบบลดความดัน 
ควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 
 
 
 
 
 
 
 
            น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้ง         น าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น จะได้ผง Support+Mordant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงโดยใช้สำรรองรับ (Support) จำกเบนโทไนท์ (Bentonite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๑๐ กรัม : น้ า ๕๐ กรัม 

ต้มและควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ˚C ด้วยเทอร์โมมิเตอร์เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางแยกกากของวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสีแดงส้ม 

เติมสารรองรับ (Support) จากเบนโทไนท์ (Bentonite) ที่ตกตะกอนได้ลงไปในสัดส่วน 

น้ าย้อม ๕๐ กรัม ต่อ ผง Support ๒ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที โดยท าการควบคมุอุณหภูมสิารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ ผงสีจากแก่นฝางที่มีสารรองรับเป็น Bentonite 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
ชั่งแก่นฝาง ๑๐ กรัมต่อน้ า ๕๐ กรัม                    กรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางแยกกากออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน 

ที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ผงสีจากธรรมชาติฝางที่มีสารรองรับเป็น 
Bentonite 

 

เติมผง Support จาก Bentonite คนเป็นระยะเวลา    

๓๐ นาท ีควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบาง 

แบบละเอียด 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงและใบมะม่วงโดยใช้สำรรองรับ (Support) จำกดินสอพอง 
(Calcium Carbonate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน ฝาง ๑๐ กรัม : น้ า ๕๐ กรมั 

ช่ังใบมะม่วงและน้ า ในอัตราส่วน ใบมะม่วง  ๑๐ กรมั : น้ า ๕๐ กรมั 

 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ในอัตราสว่น สารสม้ ๑๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ˚C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองวัตถุดิบด้วยผ้าขาวบางแยกกากออก จะได้น้ าย้อมสีแดงส้มและน้ าย้อมสีเหลือง 

 

ผสมน้ าย้อมจากแก่นฝาง กับ น้ ายอ้มจากใบมะม่วง ในอัตราส่วน น้ าย้อมจากแก่นฝาง ๙๕ กรมั : น้ ายอ้มจากใบมะม่วง ๕ กรัม 

เติมดินสอพองไปในสัดส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ ส่วน : ดินสอพอง ๕ ส่วน ควบคุมอุณหภมูิสารละลายให้อยูท่ี่ ๕๐-๖๐ ˚C 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผา้ขาวบางแบบละเอียด 

จะได้ ผงสสี้ม 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั่งใบมะม่วง และแก่นฝางในอัตราส่วน ๑๐๐ กรัมต่อน้ า ๕๐๐ กรัมเติมสารส้มเกล็ด ๕๐ กรัม 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง จากนั้นกรองวัตถุดิบแยกกากออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมน้ าย้อมจากแก่นฝางกับน้ าย้อมจากใบมะม่วง แล้วเติมดินสอพองไปในอัตราส่วนน้ าย้อมจาก
แก่นฝาง ๙๕ กรัม : น้ าย้อมจากใบมะม่วง ๕ กรัม   น้ าย้อม ๑๐๐ กรัม : ดินสอพอง ๕ กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จะได้ผงสีธรรมชาติจากฝาง + มะม่วง + ดินสอพอง 

 
 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที และกรองตะกอน 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงโดยใช้สำรรองรับ (Support) จำกผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ 
(Zeolex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๑๐๐ กรมัต่อน้ า ๕๐๐ กรมั 

ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสแีดงสม้ 

เติมสารรองรับ (Support) จากผงผสมเพิ่มซีโอเลกซ์ (Zeolex) ที่ตกตะกอนได ้
ลงไปในสดัส่วน น้ าย้อม ๕๐ กรัม ต่อ ผง Support ๒ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาทีควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ท่ี ๕๐-๖๐ ˚C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ ผงสีจากแก่นฝางที่มีสารรองรับเป็น Zeolex 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
  
 
  
 

ชั่งแก่นฝาง ๑๐๐ กรัมต่อน้ า ๕๐๐ กรัม   กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          เติมผง Support จาก Zeolex               กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 
  คนเป็นระยะเวลา ๓๐ นาท ี
   ควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 
 
 
 
 
 

   
 จะได้ผงสีจากแก่นฝางที่มีสารรองรับเป็น Zeolex 

 
 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงโดยใช้สำรรองรับ (Support) จำกดินขำว (White Clay) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๑๐๐ กรมัต่อน้ า ๕๐๐ กรมั 

ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ˚C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบออก จะได้น้ าย้อมสแีดงส้ม 

เติมสารรองรับ (Support) จากดนิขาว (White Clay) ตกตะกอนได้ลงไปในสัดส่วน  

น้ าย้อม ๕๐ กรัม ต่อ ผง Support ๒ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาทีควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ท่ี ๕๐-๖๐ ˚C 

กรองตะกอนแบบลดความดัน หรอืผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีจากแก่นฝางที่มีสารรองรับเป็น White Clay 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ชั่งแก่นฝาง ๑๐๐ กรัมต่อน้ า ๕๐๐ กรัม   กรองด้วยผ้าขาวบางแยกวัตถุดิบออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เติมผง Support จาก White  Clay                       กรองตะกอนแบบลดความดัน 
     คนเป็นระยะเวลา ๓๐ นาท ี
    ควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 
 
 
 
 
 
 
 

          จะได้ผงสีจากแก่นฝางที่มีสารรองรับเป็น White Clay 
 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงโดยใช้สำรช่วยติดสี FeSO4 ๐.๓% และสำรรองรับจำก
โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ๑๐ กรัม ต้มเป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมงควบคมุอุณหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ๐C 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสแีดงสม้ 

เติม FeSO4 ๐.๓ กรัม ชนิดเกล็ด ลงในน้ าย้อมท่ีกรองได้ คนให้เข้ากนั 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง ๕ กรัม คนใหล้ะลายเข้ากันประมาณ ๓๐ นาที 

ควบคุมอุณหภูมสิารละลายให้อยูท่ี่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 

กรองตะกอนแบบลดความดัน หรอืผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีจากฝาง + FeSO4 ๐.๓ % 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๐๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

                                         
 
 
 
 
 

 ชั่งแก่นฝาง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม เติมสารส้ม ๑๐ กรัม กรองด้วยผ้าขาวบางแยกแก่นฝางออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม. 

                               
          
 
 
 
 
 
 

    ชั่งน้ าหนักน้ าย้อมจากแก่นฝางทีก่รองได้  เติม FeSO4 ๐.๓ กรัม แล้วคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
                               

     
 
 
 
 

 
 

ค่อยๆเติมโซเดียมคาร์บอเนต Na2CO3  ๕   กรัม          คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ประมาณ ๓๐ นาที 
                    

     
 
 
 
 
 

ผงสีจากแก่นฝาง+FeSO4 ๐.๓ % 
น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงโดยใช้สำรช่วยติดสี FeSO4 ๐.๔% และสำรรองรับจำก

โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ๑๐ กรัม ต้มเป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมงควบคมุอุณหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ๐C 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสแีดงสม้ 

เติม FeSO4 ๐.๔ กรัมชนิดเกล็ด ลงในน้ าย้อมท่ีกรองได้ คนให้เข้ากัน 

ค่อยๆเตมิเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง ๕ กรมั คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที 

ควบคุมอุณหภูมสิารละลายให้อยูท่ี่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 

กรองตะกอนแบบลดความดัน หรอืผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีธรรมชาติจากฝาง + FeSO4 ๐.๔ % 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากน้ันบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

                                         
 
 
 
 
 
 ชั่งแก่นฝาง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม เติมสารส้ม ๑๐ กรัม      กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม.                               
          
 
 
 
 
 
 
 
 
เติม FeSO4 ๐.๔ กรัม แล้วคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ค่อยๆเติม Na2CO3ชนิดผง ๕ กรัม คนให้ละลาย 
ควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ที่ ๕๐-๖๐ ˚C                               

     
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่อยๆเติมNa2CO3  ๕  กรัม          
 
 

 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด 

แล้วน าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C บดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ผงสีจากแก่นฝาง + FeSO4 ๐.๔ %  



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงโดยใช้สำรช่วยติดสี สำรประกอบสังกะสีคลอไรด์ (ZnCl2) 
และสำรรองรับจำกโซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน ช่ังแก่นฝาง ๒๐ กรมัต่อน้ า ๑๐๐ กรัม 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกแก่นฝาง จะได้น้ าย้อมสแีดงส้ม 

เติมสารประกอบสังกะสีคลอไรด์ (ZnCl2) แบบผง ๑ กรัม ลงในน้ ายอ้มท่ีกรองได้ คนให้เข้ากัน 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต  (Na2CO3 ) ชนิดผง ๕ กรัม คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที 

ควบคุมอุณหภูมสิารละลายให้อยูท่ี่ ๕๐-๖๐ ˚C 

กรองตะกอนแบบลดความดัน หรอืผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีจากแก่นฝางโดยใช้สารช่วยติดสี ZnCl2 และสารรองรับจาก Na2CO3 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ๑๐ กรัม ต้มเป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมงควบคมุอุณหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ๐C 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

                                         
 
 
 
 
 
 ชั่งแก่นฝาง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม เติมสารส้ม ๑๐ กรัม  กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม.                               
          
 
 
 
 
 

 
 
 

เติม ZnCl2 แล้วคนให้ละลาย ค่อยๆเติม Na2CO3 ชนิดผง ๕ กรัม คนให้ละลายควบอุณหภูมิที่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 
                          

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
จะได้ผงสีจากแก่นฝางโดยใช้สารช่วยติดสี ZnCl2 และสารรองรับจาก Na2CO3 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางแบบละเอียด  

 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่
อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงและใบมะม่วงโดยใช้สำรรองรับจำกดินสอพองและมีกำรปรับ
เฉดสีด้วยกำรปรับเปลี่ยนค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังแก่นฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๒๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

ช่ังใบมะม่วงและน้ า ในอัตราส่วน ใบมะม่วง  ๒๐ กรมั : น้ า ๑๐๐ กรัม 

 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ในอัตราสว่น สารสม้ ๑๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 
ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองวัตถุดิบด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกากวัตถุดิบออก  
จะได้น้ าย้อมสีแดงสม้ และน้ าย้อมสีเหลือง 

ผสมน้ าย้อมจากแก่นฝาง กับ น้ ายอ้มจากใบมะม่วง ในอัตราส่วน น้ าย้อมจากแก่นฝาง ๙๕ กรมั : น้ าใบมะม่วง ๕ กรมั 
เติมสารละลายแอมโมเนียความเขม้ข้น ๑๒.๕%  

ในอัตราส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั : สารละลายแอมโมเนีย ๑.๕ กรมั 

เติมดินสอพองลงไปในสดัส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั ต่อ ดินสอพอง ๕ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที ควบคุมอุณหภูมิสารละลายให้อยู่ท่ี ๕๐-๖๐ ˚C และกรองตะกอน 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ ผงสีชมพูจากแก่นฝาง + ใบมะม่วง + NH3 + ดินสอพอง 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 

ชั่งใบมะม่วง และแก่นฝางในอัตราส่วน ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรมั เติมสารส้ม ๑๐ กรัม 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง จากนั้นกรองแยกกากวัตถุดิบออก 

 
 
 
 
 
 
     ผสมน้ าย้อมจากแก่นฝางกับน้ าย้อมจากใบมะม่วง      เติมสารละลายแอมโมเนีย (NH3)ใน 
อัตราส่วนน้ าย้อมจากแก่นฝาง ๙๕ กรัม : น้ าย้อมจากใบมะม่วง ๕ กรัม   น้ าย้อม ๑๐๐ กรัม : NH3 ๑.๕ กรัม 
 
 
 
 
 
 

   เติมดินสอพองลงในสารละลาย ในอัตราส่วน             กรองตะกอนแบบลดความดัน 
             น้ าย้อม ๑๐๐ กรัม : ดินสอพอง ๕ กรัม    หรือผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 
                    คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที  
 
 
 
 

 
            
 

 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน 

ที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

ผงสีชมพูจากแก่นฝาง + ใบมะม่วง + NH3 + ดินสอพอง 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกเปลือกมะพร้ำวสดโดยใช้สำรรองรับจำกทำนำคำ (Tanaka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ังเปลือกมะพร้าวสดที่หั่นเป็นช้ินเล็ก ๕๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม  

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ๑๐ กรัม ของปริมาณ ๑๐๐ กรัม  
ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวตัถุดิบ จะได้น้ าย้อมสีน้ าตาลอ่อน 

ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง ๗๐ – ๙๐๐C 

ค่อยๆเตมิ Na2CO3 ชนิดผง ๕ กรมั คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที ควบคุมอุณหภมู ิ

ให้อยู่ในช่วง ๗๐ – ๙๐๐C 

จะได้ ผงสีน้ าตาลอ่อนจากเปลือกมะพร้าวสด 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือกรองด้วยผ้าขาวบางแบบละเอียด 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

     

        

วัตถุดิบเปลือกมะพร้าวสด                             ชั่งเปลือกมะพร้าว ๕๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม 

 

 

 

 

 

เติมสารส้ม ๑๐ กรัม ควบคุมอุณหภูมิ      กรองแยกกากวัตถุดิบออกด้วยผ้าขาวบาง  
ที่ ๗๐ – ๙๐ OC เป็นเวลา ๕ ชั่วโมง        เติม Na2CO3 ๕ กรัมคนให้เข้ากัน 
                     ควบคุมอุณหภูมิที่ ๕๐ – ๖๐ oC 

                           
 
 
 
             

 

      

ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน          กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบาง ผงสีน้ าตาล 

 

 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงและเปลือกต้นมะพูดโดยใช้สำรช่วยติดสี FeSO4 ๐.๕% และ
สำรรองรับจำกดินสอพอง (Calcium Carbonate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเติมสารส้ม ๑๐ กรัม ในวัตถุดิบท้ังสอง ต้มเป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวตัถุดิบออก จะได้น้ าย้อมสแีดงส้มและสเีหลืองอ่อน 

เติม FeSO4 ๐.๕ กรัม ลงในน้ าย้อมที่กรองได้ คนให้เข้ากัน 

ค่อยๆเตมิ ดินสองพอง ๕ กรัม คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที ควบคุมอุณหภูมิที่ ๕๐ – ๖๐ ๐C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือกรองด้วยผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีธรรมชาติจากฝาง + มะพูด +  FeSO4 ๐.๕% + ดินสอพอง 

ช่ังแกน่ฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๒๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

พร้อมท้ังช่ังเปลือกต้นมะพูดและน้ า ในอัตราส่วน เปลือกต้นมะพูด ๒๐ กรมั : น้ า ๑๐๐ กรมั 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๑๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
                                         

 
 
 
 
 
ชั่งแก่นฝางและเปลือกต้นมะพูด ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัมเติมสารส้ม  ๑๐ กรัม  กรองด้วยผ้าขาวบางแยก
กากวัตถุดิบออกต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม. 

 

 

 

                               
          
 
 
 
 

ชั่งน้ าหนักน้ าย้อมจากแก่นฝางและเปลือกต้นมะพูดในสัดส่วนที่ก าหนด            เติม FeSO4 ๐.๕ กรัม แลว้          

                                                                                                คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
 
 
 
 
                               

     
 
                             
 

                           
 

ค่อยๆเติม ดินสอพอง ๕ กรัมคนเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๓๐ นาทีควบคุมอุณหภูมิที่ ๕๐ – ๖๐ ๐C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือกรองด้วยผ้าขาว

บางเนื้อละเอียด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ผงสีจากแก่นฝาง + 
เปลือกต้นมะพูด  

+  FeSO4 ๐.๕% + ดินสอพอง 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกแก่นฝำงและเปลือกต้นมะพูดโดยใช้สำรช่วยติดสี FeSO4 ๑% และ
สำรรองรับจำกดินสอพอง (Calcium Carbonate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นเติมสารส้ม ๑๐ กรัม ในวัตถุดิบท้ังสอง ต้มเป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวตัถุดิบออก จะได้น้ าย้อมสแีดงส้มและสเีหลืองอ่อน 

เติม FeSO4 ๑ กรัม ลงในน้ าย้อมที่กรองได้ คนให้เข้ากัน 

ค่อยๆเตมิ ดินสองพอง ๕ กรัม คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที ควบคุมอุณหภูมิที่ ๕๐ – ๖๐ ๐C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือกรองด้วยผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีธรรมชาติจากฝาง + มะพูด +  FeSO4 ๑ % + ดินสอพอง 

ช่ังแกน่ฝางและน้ า ในอัตราส่วน แก่นฝาง ๒๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

พร้อมท้ังช่ังเปลือกต้นมะพูดและน้ า ในอัตราส่วน เปลือกต้นมะพูด ๒๐ กรมั : น้ า ๑๐๐ กรมั 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
                                         

 
 
 
 
 

ชั่งแก่นฝางและเปลือกต้นมะพูด ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัมเติมสารส้ม  ๑๐ กรัม  กรองด้วยผ้าขาวบางแยก
กากวัตถุดิบออกต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชม. 

 

 

 

                               
          
 
 
 
ชั่งน้ าหนักน้ าย้อมจากแก่นฝางและเปลือกต้นมะพูดในสัดส่วนที่ก าหนด            เติม FeSO4 ๑ กรัม แล้ว          

                                                                                                คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
 
 
 
 
                               

     
 
                             
 

                           
 
       

ค่อยๆเติม ดินสอพอง ๕ กรัมคนเป็นระยะเวลา

ประมาณ ๓๐ นาทีควบคุมอุณหภูมิที่ ๕๐ – ๖๐ ๐C 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือกรองด้วยผ้าขาว

บางเนื้อละเอียด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่

อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ผงสีจากแก่นฝาง + 
เปลือกต้นมะพูด  

+  FeSO4 ๑ % + ดินสอพอง 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกจำกผลมะพลับสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ังผลมะพลับสดที่หั่นเป็นช้ินบาง ๕๐ กรมั ต่อน้ า ๑๐๐ กรัม 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ๑๐ กรัม ต้มเป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมงควบคมุอุณหภมูิ ๗๐ – ๙๐ ๐C 

กรองด้วยผ้าขาวบางแยกกากวัตถุดิบ จะได้น้ าย้อมสีน้ าตาลใส 

เติม FeSO4 ๕ กรัม ชนิดเกล็ด ลงในน้ าย้อมท่ีกรองได้ คนให้เข้ากัน 

ค่อยๆเตมิโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3 ) ชนิดผง ๕ กรัม คนใหล้ะลายเข้ากันประมาณ ๓๐ นาที 

ควบคุมอุณหภูมสิารละลายให้อยูท่ี่ ๕๐-๖๐ ˚C 

 

กรองตะกอนแบบลดความดัน หรอืผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 

จะได้ ผงสีด าจากผลมะพลับ + FeSO4 ๕ % 

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

        มะพลับสดหั่นบางๆ  ชั่งผลมะพลับสดที่หั่นเป็นชิ้นบาง ๕๐ กรัม ต่อน้ า ๑๐๐ กรัม 

 

 

 

 

 

เติมสารส้ม ๑๐ กรัม และFeSO4 ๕ กรัมในน้ า ๑๐๐ กรัม  
ให้อุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ oC เปน็เวลา ๕ ชัว่โมง 

 

 

 

 

                                 ผงสีด าจากผลมะพลับ 

 
 
 
 

กรองผลมะพลับออกเติม Na2CO3 ๕ กรัม 
คนให้เข้ากัน ควบคุมอุณหภูมิ ๕๐ – ๖๐ ๐C 
 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อ

ละเอียด น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบ

ลมร้อนที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงและครำมโดยสำรรองรับจำกดินสอพองสูตร ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังใบมะม่วงและน้ า ในอัตราส่วน ใบมะม่วง  ๒๐ กรมั : น้ า ๑๐๐ กรัม 

 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ในอัตราสว่น สารสม้ ๑๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองวัตถุดิบด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกากวัตถุดิบออก จะได้น้ าย้อมสีเหลือง 

เติมครามเปยีกลงไปในสัดส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั : ครามเปียก ๒ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๑๐ นาที และกรองเอาเศษครามเปียกออกดว้ยผ้าขาวบาง 

เติมดินสอพองลงไป ในอัตราส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั : ดินสอพอง ๕ กรัม ควบคุมอุณหภูมิที ่๕๐ – ๖๐๐C 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที และกรองตะกอนแบบลด

ความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอยีด  

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ ผงสีเขียวอ่อน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 ชั่งใบมะม่วง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม เติมสารส้ม ๑๐ กรัม   เติมครามเปียกลงไปในน้ าย้อมที่กรองแยกกาก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง     เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
                 คนให้เข้ากันประมาณ ๑๐ นาที   กรองเอาเศษครามเปียกออกด้วยผ้าขาวบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ได้ผงสีเขียวอ่อนจากใบมะม่วง + คราม + ดินสอพอง 

 เติมดินสอพองลง ในอัตราส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรัม : 

ดินสอพอง ๕ กรัม คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที 

ควบคุมอุณหภูมิที ่๕๐ – ๖๐๐C กรองตะกอนแบบลด

ความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอียด น าตะกอนที่ได้ไป

อบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงและครำมโดยสำรรองรับจำกดินสอพองสูตร ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ังใบมะม่วงและน้ า ในอัตราส่วน ใบมะม่วง  ๒๐ กรมั : น้ า ๑๐๐ กรัม 

 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ในอัตราสว่น สารสม้ ๑๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองวัตถุดิบด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกากวัตถุดิบออก จะได้น้ าย้อมสีเหลือง 

เติมครามเปยีกลงไปในสัดส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั : ครามเปียก ๘ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๑๐ นาที และกรองเอาเศษครามเปียกออกดว้ยผ้าขาวบาง 

เติมดินสอพองลงไป ในอัตราส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั : ดินสอพอง ๕ กรัม ควบคุมอุณหภูมิที ่๕๐ – ๖๐๐C 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที และกรองตะกอนแบบลด

ความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอยีด  

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 

จะได้ ผงสีเขียวเข้ม 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๒๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 ชั่งใบมะม่วง ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม เติมสารส้ม ๑๐ กรัม   เติมครามเปียกลงไปในน้ าย้อมที่กรองแยกกาก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐ ๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง     เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘ กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
                 คนให้เข้ากันประมาณ ๑๐ นาที   กรองเอาเศษครามเปียกออกด้วยผ้าขาวบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ได้ผงสีเขียวเข้มจากใบมะม่วง + คราม + ดินสอพอง 

 
เติมดินสอพองลง ในอัตราส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรัม : 

ดินสอพอง ๕ กรัม คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที 

ควบคุมอุณหภูมิที ่๕๐ – ๖๐๐C กรองตะกอนแบบลด

ความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอียด น าตะกอนที่ได้ไป

อบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๓๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กระบวนกำรผลิตผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงที่มีสำรติดสีเป็น FeSO4 ๐.๕% โดยสำรรองรับจำกโซเดียม
คำร์บอเนต (Na2CO3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ังใบมะม่วงและน้ า ในอัตราส่วน ใบมะม่วง  ๒๐ กรมั : น้ า ๑๐๐ กรัม 

 

เติมสารส้มชนิดเกล็ดใส ในอัตราสว่น สารสม้ ๑๐ กรัม : น้ า ๑๐๐ กรัม 

ต้มควบคุมอณุหภมูิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ช่ัวโมง 

กรองวัตถุดิบด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกากวัตถุดิบออก จะได้น้ าย้อมสีเหลือง 

เติม FeSO4 ลงไปในสดัส่วน น้ ายอ้ม ๑๐๐ กรัม : FeSO4 ๐.๕ กรัม 

คนให้เข้ากันประมาณ ๑๐ นาที  

เติม Na2CO3 ลงไป ในอัตราส่วน น้ าย้อม ๑๐๐ กรมั Na2CO3 ๕ กรมั ควบคุมอุณหภูมิที ่๕๐ – ๖๐๐C 

คนให้เข้ากันประมาณ ๓๐ นาที และกรองตะกอนแบบลด

ความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อละเอยีด  

น าตะกอนท่ีไดไ้ปอบจนแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อนท่ีอณุหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 

จะได้ ผงสีเขียวอมด า 
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ชั่งใบมะม่วงในอัตราส่วน ๒๐ กรัมต่อน้ า ๑๐๐ กรัม เติมสารส้ม ๑๐ กรัม กรองวัตถุดิบออก 
ต้มควบคุมอุณหภูมิ ๗๐ – ๙๐๐C เป็นระยะเวลา ๕ ชั่วโมง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
เติม FeSO4 ลงไปสัดส่วนน้ ายอ้ม ๑๐๐ กรัม : FeSO4 ๐.๕ กรัม  
คนจน FeSO4 ละลายหมด เติมผง Na2CO3ในอัตราส่วน  
น้ าย้อม ๑๐๐ กรัม : Na2CO3 ๕ กรัม คนให้เข้ากัน 
ประมาณ ๓๐ นาท ีควบคุมอุณหภูมิที ่๕๐-๖๐ ˚C 
 
 
 
 
 

 
 

จะได้ผงสีเขียวอมด าจากใบมะม่วง + FeSO4 + Na2CO3 
 

 

กรองตะกอนแบบลดความดันหรือผ้าขาวบางเนื้อ

ละเอียด น าตะกอนที่ได้ไปอบจนแห้งด้วย

เครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ ๖๐-๗๐ ˚C  

จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 
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การผลิตสารข้นและสีส าหรับพิมพ์จากผงสีย้อมธรรมชาติส าหรับพิมพ์ด้วยเทคนิค Silk Screen 
Printing โดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด (Binder) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานคือ น าผงสี
ย้อมธรรมชาติที่ผลิตได้จากกิจกรรมย่อยที่ ๔.๑ โดยเทคนิคการเปลี่ยนสีย้อมธรรมชาติที่ละลายน้ า เป็นผงสีที่
ไม่ละลายน้ า ด้วยเทคนิคการตกตะกอน (Lake Pigment) น ามาผลิตเป็นสารข้น โดยใช้น้ ามันจากถ่ัวเหลือง
และน้ ามันลินสีดเป็นสารยึด จากนั้นบดสารข้นให้มีความละเอียดจนอนุภาคผงสีสามารถผ่านแม่พิมพ์พิมพ์
สกรีนได้สะดวก(ประมาณ ๕-๒๐ ไมครอน) แล้วน าสารข้นมาเตรียมเป็นหมึกพิมพ์โดยใช้น้ ามันถั่วเหลืองและ
น้ ามันลินสีดเป็นสารยึด ท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับผงสีแต่ละชนิด ซึ่งผลทดสอบการใช้เทคนิค Silk Screen 
Printing ดังนี้ 
กำรเตรียมหมึกพิมพ์ 

หมึกพิมพ์นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการพิมพ์สกรีน โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ ประเภทเชื้อ
น้ า (Water-based Screen Colour) และประเภทเชื้อน้ ามัน (Solvent-based Screen Colour) หมึกพิมพ์
แต่ละประเภทมีคุณสมบัติแตกต่างกันในเรื่องผงสี (Pigment)  ตัวท าละลาย (Solvent) สารยึด (Resin or 
Binder) และสารเติมแต่ง (Additive) ที่น ามาผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสามารถเตรียมแยกเป็นแป้งพิมพ์
ที่เตรียมไว้ส าหรับผสมกับผงสีได้  ตามร้านจ าหน่ายสีสกรีนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์สกรีนใหญ่ๆ จะมี
จ าหน่ายทั้งแบบน าไปผสมเอง (สี + แป้งพิมพ์ส าเร็จรูป + สารเติมแต่ง) และแบบที่ผสมส าเร็จเป็นเฉดสี
มาตรฐานพร้อมสกรีน อย่างไรก็ตามส าหรับสีผสมส าเร็จก่อนน าไปใช้งานอาจต้องท าการปรับความข้นหนืดของ
เนื้อสีสกรีนโดยการเติมน้ า หรือน้ ามันขึ้นกับตัวท าละลาย เพ่ือไม่ให้สีซึมเลอะ (กรณีที่มีความข้นหนืดต่ า) หรือสี
แห้งติดบล็อก (กรณีที่มีความข้นหนืดสูง) หรืออาจต้องเติมสารเพิ่มคุณสมบัติในการสกรีนซึ่งข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์
ของสีแต่ละยี่ห้อตามท่ีผู้ผลิตแนะน า โดยรายละเอียดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันของหมึกพิมพ์ 
สกรีนเชื้อน้ ามันมีดังต่อไปนี้ 
 

๑. สำรให้สี (Colorant) หมายถึง สารที่ท าให้เกิดสีของสีสกรีน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ผงสี (Pigment) 
และสีย้อม (Dyes) สารให้สีทั้งสองประเภทมีความส าคัญอย่างมากส าหรับสีสกรีน เนื่องจากการท าให้สีสกรีน
ต่างๆ นั้นมีสีสันที่แตกต่างกัน การมองเห็นและการรับรู้ของผงสีและสีย้อมในสีสกรีนอาศัยคุณสมบัติในการ
ดูดกลืนและสะท้อนแสงที่แตกต่างกัน เมื่อกระทบกับโมเลกุลของสารสีและสีย้อมแล้ว คลื่นแสงบางส่วนจะถูก
ดูดไว้ และช่วงคลื่นแสงเฉพาะสีนั้นๆ จะสะท้อนเข้ามายังตาของคนเรา ท าให้มองเห็นหมึกพิมพ์สีต่างๆ  

๑.๑ ผงสี (Pigment) ที่ใช้สกรีนโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภทที่เป็นสีอินทรีย์ 
(Organic Pigment) และสีอนินทรีย์ (Inorganic Pigment) ทั้งที่จากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุหรือพืชต่างๆ
กับที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น ส่วนใหญ่แล้วผงสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมีที่ได้จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
ส าหรับหมึกพิมพ์ฐานน้ ามันทั่วไปที่ใช้ผงสีจะมีความทึบแสงพอสมควรเพ่ือที่จะสามารถกลบสีของพ้ืนผิวที่
พิมพ์ได้สีสันสวยงาม และมีความคงทนสูง   

กิจกรรมย่อยท่ี ๔.๒ พัฒนาสูตรการผลิตหมึกพิมพ์จากสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากถ่ัวเหลืองและน้ ามัน

ลินสีดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค 
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๑.๒ สีย้อม (Dyes) โดยทั่วไปมักใช้ในสีสกรีนเหลว เช่น หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟฟี (Flexographic 
Ink) และหมึกพิมพ์กราวัวร์ (Gravure Ink) เนื่องจากสีย้อมต่างๆ นั้นสีย้อมนั้นสามารถละลายเข้ากับ
ส่วนประกอบที่น ามาท าเป็นสีสกรีนได้ ซึ่งต่างจากผงสีที่ไม่ละลายน้ าเมื่อน าไปผสมท าเป็นสีสกรีน ดังนั้น  สี
ย้อมจึงมีข้อจ ากัดน้อยกว่าในด้านของการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบหมึกพิมพ์ ส าหรับสีสกรีนฐาน
น้ ามันก็มีการใช้สีย้อมเช่นกัน คุณสมบัติที่ได้อย่างหนึ่งของสีย้อมคือ สามารถละลายในตัวท าละลายต่างๆ
ได้ ท าให้ง่ายต่อการเลือกใช้และผลิต 

๑.๓ ผงสีเอกซ์เทนเดอร์ (Extender Pigments) อาจนิยามได้ว่าเป็นผงสีอนินทรีย์ที่มีดัชนีหักเหต่ ากว่า 
๑.๖๕ และไม่มีความสามารถในการปกปิดผิวหน้า โดยทั่วไปผงสีเอกซ์เทนเดอร์จะมีสีขาวหรือเทาอ่อนๆ 
การมีสีเทาก็มาจากสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ ผงสีเอกซ์เทนเดอร์มีก าลังการผสมต่ า และมีความหนาแน่นน้อย
กว่า ๓ กรัม/มล. ยกเว้นเอกซ์เทนเดอร์ที่มแีบเรียมเป็นส่วนประกอบ จะมีความหนาแน่น ๔.๕ กรัม/มล. 
 การใช้เอกซ์เทนเดอร์ในสีก็เพ่ือเหตุผลดังนี้ 

๑) เพ่ือเปลี่ยนแปลงสมบัติทางวิทยากระแสของสี ซึ่งโดยปกติเอกซ์เทนเดอร์จะเพ่ิมความหนืดของสี 
และในกรณีนี้จะเรียกเอกซ์เทนเดอร์ว่าท าหน้าที่เป็นสารท าให้ข้น (Thickening Agent) 

๒) เพ่ือลดโอกาสการเกิดการนอนก้น หรือการจับกันเป็นก้อนแข็งของผงสีอ่ืนๆ 
๓) เพ่ือปรับปรุงสมบัติการไหล และความสามารถในการเคลือบของสี 
๔) เพ่ือลดความเงาของฟิล์ม นั่นคือท าหน้าที่เป็นสารลดความเงา (Flatting Agent) 
๕) เพ่ือปรับปรุงสมบัติเชิงกลของฟิล์ม และบางครั้งยังช่วยเสริมแรงให้ฟิล์ม (ส าหรับเอกซ์เทนเดอร์ที่

มีอนุภาคแบบเข็ม หรือเป็นแผ่นบางๆ) 
๖) เพ่ือปรับปรุงความทนทานของฟิล์ม โดยป้องกันไม่ให้น้ าหรือแก๊สซึมผ่านไปได้ ซึ่งกรณีนี้เอกซ์เทน

เดอร์จะต้องมีอนุภาคเป็นแผ่นบางๆ        
การผลิตเอกซ์เทนเดอร์สามารถท าได้ ๒ วิธีใหญ่ คือน าแร่ธรรมชาติมาบดโดยตรงหรือสังเคราะห์จาก

ปฏิกิริยาการตกตะกอนจากสารละลาย และผงสีเอกซ์เทนเดอร์ที่ใช้ในโครงการนี้ ได้แก่ 
๑) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate : CaCO3) มีอยู่ ๒ ชนิด คือ ได้จากธรรมชาติ 

และชนิดที่ได้จากปฏิกิริยาการตกตะกอน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปไหนก็รู้จักแคลเซียมคาร์บอเนต ในชื่อ 
Whiting แคลเซียมคาร์บอเนตในธรรมชาติได้จาก ๒ แหล่ง คือจากชอล์กซึ่งประกอบด้วยตะกอนที่ได้
จากซากพืชหรือซากสัตว์เล็กๆ และหินปูนขาว (White Limestone) แคลเซียมคาร์บอเนตสังเคราะห์ 
เป็นผลพลอยได้จากการผลิตเคมีภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ได้จากกรรมวิธีแอมโมเนีย -โซดา (Ammonia-
soda Process) โดยการควบคุมสภาวะของการตกตะกอนจะได้ แคลเซียมคาร์บอเนตที่มีความ
ละเอียดต่างๆ กันตั้งแต่ ๐.๐๓-๐.๐๕ ไมโครเมตรจนถึง ๑-๔ ไมโครเมตร แคลเซียมคาร์บอเนตเป็น
เอกซ์เทนเดอร์ที่นิยมมากท่ีสุด เนื่องจากมีราคาถูก และจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตมีหลายเกรดซึ่ง
มีความละเอียดต่างๆกัน จึงท าให้สามารถน าไปใช้ในงานเคลือบผิวต่างๆได้หลากหลาย  

๒) โซเดียม อะลูมิโนซิลิเกต (Sodium Aluminosiligate : AlNa12SiO5) ในทางการค้าจะใช้
ชื่อว่า “Zeolex” เป็นการสังเคราะห์โดยวิธีตกตะกอนซิลิเกต ใช้เป็นเอกซ์เทนเดอร์ และสารให้ความ
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แวววาว โดยที่ โซเดียม อะลูมิโนซิลิเกต (AlNa12SiO5) ช่วยท าให้การกระเจิงของแสงบนฟิล์มดี และ
ลดความทึบของสี  

๒. น้ ำมัน (Oils) น้ ามันถูกน ามาใช้เป็นสารยึด น้ ามันที่ใช้ได้มาจาก ๒ แหล่งใหญ่ๆ คือ น้ ามันพืช (Vegetable 
Oils) ซึ่งได้จากการบีบหรืออัดเมล็ดพืชหรือเปลือกของผล และน้ ามันจากทะเล (Marine Oils) ซึ่งส่วนใหญ่
ได้แก่ น้ ามันปลา (Fish Oils)  

องค์ประกอบของน้ ามัน น้ ามันเป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) กล่าวคือ เป็นไตร-   
เอสเตอร์ (Triester) ของกลีเซอรอล (Glycerol) กับกรดไขมัน (Fatty Acid) ดังนี้ 

 
  R๑,  R ๒, R๓ = โซ่กรดไขมัน (C๙-C๒๒)  

ปฏิกิริยาข้างต้นเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับ ถ้าไฮโดรไลซ์ (Hydrolyze) น้ ามัน จะได้กลีเซอรีน
(Glycerine) และน้ ามันไขมัน (Fatty Acid)     

ชนิดของน้ ามัน อาจแบ่งน้ ามันตามสมบัติในการแห้งตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความไม่อ่ิมตัวของกรด
ไขมันที่มีอยู่ในน้ ามันนั้นๆ และแบ่งได้เป็น ๓ ชนิด คือ 

๑) น้ ามันแห้งเร็ว (Drying Oil) แห้งตัวได้เร็วที่สุด กล่าวคือ สามารถดูดออกซิเจนในอากาศ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นฟิล์มที่แห้งแข็ง ไม่ละลายในตัว
ท าละลายที่สามารถละลายน้ ามันได้ และไม่ยอมให้ความชื้นซึมผ่านได้ รวมไปถึงมีความ
ทนทานต่อสารเคมี น้ ามันชนิดนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรดไขมันที่มีพันธะคู่ ๓ พันธะ 
ตัวอย่างเช่น น้ ามันลินสีด น้ ามันทัง 

๒) น้ ามันแห้งช้า (Semi-drying Oil) จะดูดออกซิเจนได้น้อย และเกิดฟิล์มที่แห้งช้ากว่า
น้ ามันแห้งเร็ว กรดไขมันที่มีอยู่ในน้ ามันชนิดนี้จะมีพันธะคู่ ๒ พันธะ น้ ามันชนิดนี้ส่วน
ใหญ่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในอัลคิดเรซินที่ไม่ขึ้นเหลือง (Non-yellowing Alkyd) 
ตัวอย่างของน้ ามันชนิดแห้งช้า เช่น น้ ามันถั่วเหลือง (Soy Bean Oils) น้ ามันทานตะวัน
(Sunflower Oils)  

๓) น้ ามันไม่แห้ง (Non-drying Oil) ไม่สามารถแห้งตัวได้ น้ ามันชนิดประกอบด้วยไขมัน
อ่ิมตัวเป็นส่วนใหญ่ มักใช้ประโยชน์เป็นพลาสติไซเซอร์ส าหรับเรซินที่ใช้เป็นสารยึดใน
แลกเกอร์ ตัวอย่างของน้ ามันไม่แห้ง ได้แก่น้ ามันละหุ่ง เป็นต้น  

น้ ามันที่ใช้ในโครงการนี้    
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- น้ ำมันลินสีด (Linseed Oil) น้ ามันลินสีดได้จากเมล็ดแฟลกซ์ (Flax) (Linumusitatissmum L.) ที่
ส าคัญมีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน คือ ปลูกเอาใยลินิน (Linen Fibre) หรือปลูกเอาน้ ามันลินสีด ต้นแฟลกซ์เป็น
พืชเขตอบอุ่น ปลูกได้ทั้งอินเดีย ออสเตรเลีย อุรุกวัย แคนาดา และรัสเซีย ส าหรับประเทศไทยได้เริ่ม
น าเข้ามาปลูกตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และได้ขยายพ้ืนที่การปลูกออกไปอีกหลายแห่ง 
ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นปริมาณของน้ ามันในเมล็ดแฟลกซ์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและส่วนประกอบของดิน         
เมล็ดแฟลกซ์ที่ปลูกในที่หนาวและดินที่ใช้มีปริมาณโปแตสเซียมและคลอรีนสูง จะให้น้ ามันที่มีค่าไอโอดีน
สูงกว่าเมล็ดที่ปลูกด้วยดินที่มีปูนขาวและฟอสฟอรัสสูง 
       การสกัดน้ ามันลินสีดดิบ (Raw Linseed Oil) ท าได้โดย น าเอาเมล็ดแฟลกซ์ไปตากแห้ง แล้วเก็บไว้
อีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการหีบจะได้ผลที่ดีกว่าเมล็ดที่สุกเต็มที่และมีน้ าอยู่ไม่เกิน ๙% จากนั้นล้างเอาฝุ่น
และสิ่งสกปรกออกให้หมด ผ่านเข้าลูกกลิ้ง (Roller Mill) เพ่ือกะเทาะเปลือกออก น าเมล็ดที่กะเทาะ
เปลือกแล้วนี้ ไปผ่านไอน้ าที่อุณหภูมิ ๙๐ องศาเซลเซียส ซึ่งท าให้ผนังเซลล์แตกออก จากนั้นน าไปบีบใน
เครื่องบีบ (Screw Press) ซึ่งเรียกกันว่า เอกซ์เพลเลอร์ (Expellers) ในขั้นนี้จะบีบน้ ามันออกมาได้
ประมาณ ๓๐% ส่วนกากที่เหลือ อาจเอาไปให้ความร้อนแล้วบีบน้ ามันออกที่ความดันสูงๆ ก็ได้แต่ส่วนมาก
มักเอาไปสกัดด้วยตัวท าละลายต่อเลย 
           ส าหรับกากที่เหลือจะมีน้ ามันเหลืออยู่ประมาณ ๑-๖% แล้วแต่วิธีการสกัดที่ใช้ นอกจากนี้ยังมี
โปรตีนรวมทั้งสารอ่ืนๆ เช่น สารประกอบไนโตรหรือพวกเศษโลหะ (Trace Metals) ปนอยู่ด้วย ซึ่งใช้เป็น
อาหารสัตว์ได้ น้ ามันดิบที่ได้จากการสกัดนี้จะขุ่น ไม่ใส เพราะมีพวกเมล็ดปนอยู่ด้วย ดังนั้นก่อนน าไปใช้
งานต้องกรองเสียก่อน น้ ามันลินสีดที่ได้จากแหล่งต่างๆ กันจะมีค่าไอโอดีนอยู่ในช่วงระหว่าง ๑๗๐-๒๐๐ 
ส าหรับน้ ามันลินสีดที่ได้จากการปลูกในประเทศไทย ทั้งน้ ามันดิบและน้ ามันที่ผ่านกรรมวิธีท าให้บริสุทธิ์
แล้ว (Refine Linseed Oil)   

- น้ ำมันถั่วเหลือง (Soy Bean Oil) เป็นน้ ามันที่จากการสกัดน้ ามันจากเมล็ดถั่วเหลือง (Glycinemax (L.) 
Merrill) น้ ามันถั่วเหลืองเป็นน้ ามันที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูงชนิดหนึ่งและในการพิมพ์สีสกรีนได้
เลือกใช้น้ ามันถั่วเหลืองเนื่องจากน้ ามันลินสีดเป็นน้ ามันที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ราคาค่อนข้างสูง    
จึงได้น าน้ ามันถ่ัวเหลืองมาท าการศึกษา เพราะเป็นน้ ามันที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้ ราคาถูก  

กระบวนการผลิตน้ ามันถั่วเหลืองประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนที่ส าคัญคือ  
๑) กระบวนการปรับสภาพ  
๒) กระบวนการสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์  
๓) กระบวนการท าให้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตน้ ามันคุณภาพสูง น้ ามัน         

ถั่วเหลืองดิบที่ถูกสกัดออกมา จะมีสารปนเปื้อนออกมาในปริมาณมากจึงต้องท าให้บริสุทธิ์ ในบรรดาสาร
ปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในถั่วเหลืองดิบ สารที่เป็นปัญหาและมีปริมาณมากที่สุดคือ ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) 
ซึ่งมีประมาณ ๑-๓% ในกระบวนการท าให้บริสุทธิ์จะต้องก าจัดฟอสโฟลิปิดออกให้ได้มากที่สุดก่อนที่น้ ามันจะ
ผ่านเข้าไปในขั้นตอนขจัดกลิ่น มิเช่นนั้นจะมีสีคล้ า มีความหนืด เพ่ิมข้ึน เมื่อได้รับความร้อน และท าให้เกิดการ
สูญเสียน้ ามันบางส่วนในกระบวนการท าให้บริสุทธิ์  
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การท าให้บริสุทธิ์มี ๒ วิธี คือวิธีทางเคมี (Chemical Refining) และวิธีทางกายภาพ (Physical 
Refining) ส าหรับน้ ามันถั่วเหลืองส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการท าให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางเคมี โดยใช้โซเดียม    
ไฮดรอกไซด์ไปท าปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระ ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนที่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของน้ ามัน         
ถั่วเหลือง  
กลไกกำรเกิดโพลิเมอร์ไรเซชันและกำรแห้งตัวของน้ ำมัน  
(Reaction Mechanism of the Polymerization and Drying of drying oil)   

 กรรมวิธีการแห้งตัวของน้ ามันจากการเกิด Oxidation แบ่งได้ ๓ ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ ๑ : การออกซิไดซ์เอง (Autoxidation) น้ ามันรับออกซิเจนเข้ามาเกิดเป็นสารประกอบเปอร์
ออกซี (peroxy-compounds) 
  ขั้นตอนที่ ๒ : การเกิดฟิล์ม (Film formation) สารประกอบเปอร์ออกซีที่เกิดจากขั้นตอนที่ ๑ จะท า
ปฏิกิริยากันเองเกิดโมเลกุลที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมกันอยู่โดยพันธะปฐมภูมิ  
  ขั้นตอนที่ ๓ : การทิ้งไว้ให้บ่มตัว (Aging) ฟิล์มรับออกซิเจนต่อไปอีกแล้วเกิดการสลายตัวบางส่วน
ระเหิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระเหยได้ 
  กรรมวิธีการแห้งตัวของน้ ามัน โดยธรรมชาติจะต้องใช้เวลานาน จึงต้องเพ่ิมความสามารถในการแห้ง
ตัวของน้ ามัน เพ่ือความรวดเร็วในการใช้งาน โดยสารที่ใช้ในการเร่งแห้งของน้ ามัน เรียกว่า “สารเร่งแห้ง” 
 ๓. สำรเร่งแห้ง หน้าที่คือ เร่งปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชั่นของน้ ามันให้เกิดเป็นกิ่งก้านสาขาที่แน่นหนาจนถึงขั้นที่
เกิดเป็นฟิล์มแข็งแรง สารเร่งแห้งที่ใช้กันมากคือ เกลือของโคบอลต์ แมงกานีส และตะกั่ว โลหะอ่ืนๆ ก็มีสมบัติ
เป็นสารเร่งแห้ง จากการศึกษาผลของการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของโลหะต่างๆ ได้แก่ Mn Co Pb Ce และ Fe ที่
มีต่อการออกซิไดส์เองของ ๙,๑๒-เมทิลลิโนลีเอต พบว่าอ านาจการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จะลดลงจาก Mn ----> 
Fe ส าหรับ Zn และ Ca ตามล าพังจะไม่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา แต่จะเป็นตัวเพ่ิมอ านาจเร่งปฏิกิริยาของโคบอลต์ 
 ๓.๑ ปฏิกิริยาการเร่งของสารเร่งแห้ง 

 (๑) การรับออกซิเจน 
 (๒) การสลายตัวของเปอร์ออกไซด์เป็นฟรีแรดิคัล (Free Radical) 
การที่สารเร่งแห้งเร่งให้น้ ามันรับออกซิเจนได้เร็วขึ้นนั้น ยังไม่เป็นที่เข้าใจดี แต่การที่สารเร่ง

แห้ง เช่น โคบอลต์ เร่งการสลายตัวของเปอร์ออกไซด์นั้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ 
 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของโคบอลต์ 
Co++ + ROOH -------> Co+++ + RO   + OH- 
            หรือ------->Co+++ + RO-   + OH 
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ปฏิกิริยารีดักชันของโคบอลต์ 
Co+++ + ROOH -------> Co+++ RO2  + H+ 
Co++++OH- ------->  Co++ +  OH 
Co+++ + RO-    ------->  Co++ + RO           

      โคบอลต์จะเกิดออกซิเดชันและรีดักชันสลับกันไป ท าให้เปอร์ออกไซด์สลายตัวให้ฟรีแรดิคัลเร็วขึ้น 
๓.๒ ชนิดของสารเร่งแห้ง  

สมัยก่อน มักใช้เกลือของตะกั่ว แมงกานีส หรือโคบอลต์ที่ได้จากน้ ามันลินสีด หรือกรดโรซิน 
ดังนั้นจึงมักเรียกกันว่า สารเร่งแห้งลิโนลีเอต (Linolieate Drier) หรือสารเร่งแห้งโรซิเนต (Rosinate Drier) 
แต่ปัจจุบัน มักใช้เกลือจากโลหะจากกรดเหล่านี้มากกว่า คือ กรดแนฟทีนิก (Naphthenic Acid) กรด ๒-เอทิล
เฮกโซอิก (๒-Ethylhexoic Acid) หรือกรดออกโทอิก (Octoic Acid) และกรดไขมันจากน้ ามันทอลล์       
(Tall Oil Fatty Acid) สีสกรีนฐานน้ ามันสามารถแห้งได้ภายใน ๑-๓ วัน ตามลักษณะความหนาของชั้นฟิล์ม   
ที่สกรีน 
๔. เรซิน แบ่งออกเป็น ๒ ชนิดคือ เรซินธรรมชาติ (Natural Resins) และเรซินสังเคราะห์ (Synthetic 
Resins)  
 ๔.๑ เรซินธรรมชาติ (Natural Resins) เป็นของเหลวที่ปลดปล่อยออกมาจากเปลือกไม้หรือสัตว์      
ซึ่งต่อมาของเหลวดังกล่าวนี้ จะแข็งตัวเป็นก้อนแข็ง มีสมบัติโปร่งแสง โดยทั่วไปเรซินธรรมชาติจะมีสมบัติดังนี้ 

๑) มีความสามารถการกลายเป็นไอต่ า จะกลั่นออกได้ยาก โดยเรซินนั้นๆ จะไม่สลายตัวไม่ว่า
จะท าการกลั่นภายใต้ความดันใดๆ ก็ตาม 

๒) ไม่มีจุดหลอมเหลวที่แน่นอน 
๓) ไม่ละลายน้ า แต่ละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ 
๔) ทนต่อเชื้อราและแบคทีเรีย 
เรซินธรรมชาติ เป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่ โดยทั่วไปเรซินธรรมชาติได้มาจากพืช

แทบท้ังสิ้น ยกเว้นเชลแลก (Shellac) ซึ่งได้มาจากสัตว์ 
๔.๒ เรซินสังเคราะห์ (Synthetic Resins) เรซินที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ อัลคิดเรซิน (Alkyd 

Resins) เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีดังนี้ 
๑) มีสมบัติด้านการท าให้เปียก (Wetting Property) ดี  
๒) มีสมบัติการกระจายตัว (Dispersing Property) ดี 
๓) มีราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับเรซินสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ 
๔) มีความคงทน (Durability) ดีมาก 
๕) มีความอ่อนตัว ไม่เปราะ 
๖) รักษาความเงา (Gloss Retention) ของฟิล์มได้ดีมาก 
๗) มีความทนทานต่อความร้อนและตัวท าละลายดี 
๘) คงสภาพของสีไม่ให้เปลี่ยนแปลง (Color Retention) ด ี
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 อัลคิดเรซิน เป็นโพลีเอสเตอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างโพลิไฮไดรด์แอลกอฮอล์ ซึ่งปกติใช้กลีเซอรอล 
กับกรดไดหรือโพลิเบสิก ซึ่งโดยทั่วไปใช้ฟทาลิก แอนไฮไดรด์ (Phthalic Anhydride) นอกจากนี้มักใช้กรด
ไขมัน หรือน้ ามันมาเอสเตอร์ริฟาย 

 น้ ามันธรรมชาติที่น ามาท าอัลคิดเรซินได้แก่ น้ ามันลินสีด น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันละหุ่ง 

- ประเภทของอัลคิดเรซิน มีหลักเกณฑ์การแบ่ง ๒ แบบ ได้แก่ 
๑. แบ่งตามสารดัดแปรที่ใช้ในอัลคิดเรซิน 
๑) อัลคิดเรซินที่ไม่ดัดแปร (Unmodified Alkyd Resin) 
๒) อัลคิดเรซินที่ดัดแปรด้วยน้ ามันแห้งเร็ว (During Oil-modified Alkyd Resin)  
๓) อัลคิดเรซินที่ดัดแปรด้วยน้ ามันไม่แห้ง (Non-drying Oil-modified Alkyd Resin) 
๔) อัลคิดเรซินที่ดัดแปรด้วยเรซินธรรมชาติ (Natural Resin-modified Alkyd Resin) 
๕) อัลคิดเรซินที่ดัดแปรด้วยเรซินสังเคราะห์ (Synthetic Resin-modified Alkyd Resin) 
๒. แบ่งตามปริมาณของฟทาลิกแอนไฮไดรด์ที่มีอยู่ในอัลคิดเรซิน 
    % ฟทาลิกแอนไฮไดรด์  %น้ ามัน 

Long-oil Alkyd    ๒๐-๓๐   ๕๖-๗๐ 
Medium-oil Alkyd  ๓๐-๓๕   ๔๖-๕๕ 
Short-oil Alkyd   >๓๕   ๓๕-๔๕ 

๑) Long-oil Alkyd ละลายในตัวท าละลาย อะลิฟาติก เช่น ไวท์สปิริต อัลคิดประเภทนี้ แห้งเร็ว
ในอากาศ ทนทาน และให้ความเงาดี ใช้ส าหรับงานภายนอก (Exterior Application) เช่น   
สีน้ ามันทาบ้าน เป็นต้น 

๒) Medium-oil Alkyd ละลายในตัวละลายอะลิฟาติก หรือตัวท าละลายผสมระหว่างอะลิฟาติก
กับอะโรมาติก อัลคิดเรซินประเภทนี้แห้งได้เองในอากาศ แต่ถ้าน าไปอบจะแห้งเร็วขึ้น       ใช้
ส าหรับเคลือบพวกเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน 

๓) Short-oil Alkyd ละลายในตัวท าละลายอะโรมาติก เช่น ไซลีน โทลูอีน ถ้าน้ ามันที่ใช้เป็น
น้ ามันไม่แห้ง เช่น น้ ามันมะพร้าว จะใช้อัลคิดเรซินประเภทพลาสติไซเซอร์ผสมกับไนโตร
เซลลูโลสเพ่ือท าเป็นแลกเกอร์ 

หมายเหตุ: น ้ำมันที่มีสำยโซ่ยำว อำจส่งผลถึงกำรแห้งตัว ซึ่งน ้ำมัน Short-oil Alkyd จะแห้งเร็วกว่ำ 
Medium-oil Alkyd และ Long-oil Alkyd 
๕. สำรเติมแต่ง (Additives) คือ สารที่เติมลงไปในหมึกพิมพ์เพ่ือท าให้หมึกพิมพ์มีคุณสมบัติต่างๆ เพ่ิมขึ้น
ตามท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น 

๕.๑ เพ่ิมคุณสมบัติในการเกาะติด คือ ท าให้หมึกพิมพ์มีการเกาะติดกับวัสดุได้ดีขึ้น นอกเหนือไปจาก
คุณสมบัติในการเกาะติดกับวัสดุที่ได้จากองค์ประกอบอ่ืนของสีสกรีน เช่น เรซิน และใช้ส าหรับงาน
บางประเภทที่ต้องการใช้หมึกพิมพ์มีคุณสมบัตินี้เพ่ิมขึ้น 
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๕.๒ เพ่ิมความยืดหยุ่น คือ ท าให้หมึกพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนวัสดุมีความยืดหยุ่นดีขึ้น เนื่องจากวัสดุบาง
ประเภทเมื่อหมึกพิมพ์ลงไปแล้วจะไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้เปราะแตกได้  

๕.๓ เพ่ิมความทนทานต่อการขีดข่วนและการเสียดสี คือ เมื่อมีการขีดข่วนในบริเวณที่หมึกพิมพ์ลงไป 
บริเวณนั้นจะไม่เกิดรอย หรือเมื่อมีการเสียดสี หมึกพิมพ์ก็จะไม่หลุดลอกออกมาได้ง่าย 

๕.๔ เพ่ิมความทนต่อสารเคมี คือ ท าให้หมึกพิมพ์สามารถทนต่อสารเคมีบางประเภทได้ หมึกพิมพ์แต่ละ
ประเภทมีคุณสมบัติที่ทนต่อสารเคมีอย่างหนึ่งแต่อาจจะไม่ทนต่อสารเคมีอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ มีหมึก
พิมพ์ประเภทใดที่จะสามารถทนต่อสารเคมีได้ทุกประเภท ความทนต่อสารเคมีของหมึกพิมพ์ขึ้นกับ
คุณสมบัติของเรซินและสารให้สี รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆท่ีใส่เพิ่มเติมลงไปในหมึกพิมพ์ 

  
 การเติมสารเติมแต่งเป็นเพียงการช่วยเพ่ิมคุณสมบัติที่ต้องการของหมึกพิมพ์บางประเภทเท่านั้น โดย
ต้องค านึงถึงลักษณะการใช้งาน คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาพิมพ์และอ่ืนๆ โดยสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้น 
มีการเติม Zeolex 323 เป็นสารในกลุ่ม Sodium Alumino Silicate ช่วยเรื่อง Light Scattering และ 
Increases Opacityและ  Viscogel B4 เ ป็ น ส า ร ในกลุ่ ม  Smectite Clay with Alkilammonium Salt 
ปรับปรุงผล Thixotropic และ Leveling ดีขึ้น โดยสีสกรีนฐานน้ ามัน พบว่ามีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสาร
ที่มาจากธรรมชาติ แต่ในสูตรสีสกรีนฐานน้ ามันนี้ ยังมีบางสูตรที่มีองค์ประกอบทางเคมีอยู่เล็กน้อย  ดังนั้นสี
สกรีนฐานน้ ามันที่เป็นสารธรรมชาติเกือบทั้งหมด คือ สีสกรีนจากคราม ที่อาจถือได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิค
ได้นั่นเอง 
 

๑) กำรเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันส ำหรับเทคนิคกำรพิมพ์สกรีน (Silk Screen Printing) 
ตารางที่ ๕.๑ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสูตรน้ ามันลินซีด 

ล ำดับ วัตถุดิบ ปริมำณ (กรัม) 

Part A สารยึด (Linseed Oil) ๔๒.๓๖ 
 สารยึด (Alkyd Resin) ๖.๐๐ 

สารให้สีคือผงสีธรรมชาติ ๒๐.๐๐ 
สารเพ่ิมเนื้อ (Zeolex 323) ๒๓.๕๑ 
สารเพ่ิมเนื้อ (CaCO3 1 Q) ๖.๗๓ 
สารปรับการไหล (Viscogel B4) ๑.๓๐ 

Part B สารเร่งการแห้ง (Drier SU) ๐.๑๐ 
 Total ๑๐๐.๐๐ 
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ตารางที่ ๕.๒ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีฝางสูตรน้ ามันลินซีด 
ล ำดับ วัตถุดิบ ปริมำณ (กรัม) 
Part A สารยึด (Linseed Oil) ๔๒.๓๖ 

 สารยึด (Alkyd Resin) ๖.๐๐ 
 สารให้สีคือผงสีธรรมชาติจากผงสีฝาง ๒๐.๐๐ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (Zeolex 323) ๒๓.๕๑ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (CaCO3 1 Q) ๖.๗๓ 
 สารปรับการไหล (Viscogel B4) ๑.๓๐ 

Part B สารเร่งการแห้ง (Drier SU) ๐.๑๐ 
 Total ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางที่ ๕.๓ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีครามสูตรน้ ามันลินซีด  

ล ำดับ วัตถุดิบ ปริมำณ (กรัม) 

Part A สารยึด (Linseed Oil) ๔๒.๓๖ 
 สารยึด (Alkyd Resin) ๖.๐๐ 
 สารให้สีคือผงสีธรรมชาติจากผงสีคราม ๒๐.๐๐ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (Zeolex 323) ๒๓.๕๑ 

 สารเพ่ิมเนื้อ (CaCO3 1 Q) ๖.๗๓ 
 สารปรับการไหล (Viscogel B4) ๑.๓๐ 

Part B สารเร่งการแห้ง (Drier SU) ๐.๑๐ 
 Total ๑๐๐.๐๐ 

 

ตารางที่ ๕.๔ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีใบมะม่วงสูตรน้ ามันลินซีด 
ล ำดับ วัตถุดิบ ปริมำณ (กรัม) 

Part A สารยึด (Linseed Oil) ๔๒.๓๖ 
 สารยึด (Alkyd Resin) ๖.๐๐ 
 สารให้สีคือผงสีธรรมชาติจากผงสีใบมะม่วง ๒๐.๐๐ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (Zeolex 323) ๒๓.๕๑ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (CaCO3 1 Q) ๖.๗๓ 
 สารปรับการไหล (Viscogel B4) ๑.๓๐ 

Part B สารเร่งการแห้ง (Drier SU) ๐.๑๐ 
 Total ๑๐๐.๐๐ 
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ตารางที่ ๕.๕ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสีมะพูดสูตรน้ ามันลินซีด  
ล ำดับ วัตถุดิบ ปริมำณ (กรัม) 

Part A สารยึด (Linseed Oil) ๔๒.๓๖ 
 สารยึด (Alkyd Resin) ๖.๐๐ 
 สารให้สีคือผงสีธรรมชาติจากผงสีมะพูด ๒๐.๐๐ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (Zeolex 323) ๒๓.๕๑ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (CaCO3 1 Q) ๖.๗๓ 
 สารปรับการไหล (Viscogel B4) ๑.๓๐ 

Part B สารเร่งการแห้ง (Drier SU) ๐.๑๐ 
 Total ๑๐๐.๐๐ 

 

กำรเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันส ำหรับเทคนิคกำรพิมพ์สกรีน มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

- กำรเตรียมสำรเนื้อข้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. บดผงสีกับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันด้วยเครื่องบด ๓.ชั่งผงสีธรรมชาติ จ านวน ๒๐ กรัม 

ใส่ในสารเนื้อข้นเชื้อน้ ามันกวนให้เข้ากัน 
 

๑.ชั่งวัตถุดิบตามสูตรในตารางที่ ๕.๑-๕.๕  

จ านวน ๘๐ กรัมยกเว้นผงสีกวนให้เข้ากัน 

๒. บดสารเนื้อข้นเชื้อน้ ามันด้วยเครื่องบด 

 

- กำรเตรียมสี 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ผลกำรทดสอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกผงสีธรรมชำติส ำหรับพิมพ์ด้วยเทคนิคกำรพิมพ์สกรีน  
(Silk Screen Printing) บนผ้ำชนิดต่ำงๆ  
๑. กำรทดสอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกฝำงด้วยเทคนิค Silk Screen Printing 
 

 
  
             
 
 
๒. กำรทดสอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกครำมด้วยเทคนิค Silk Screen Printing 
 
 
 
 

 
 

๓. กำรทดสอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกมะพูดด้วยเทคนิค Silk Screen Printing 

 

 

 

 
 
๔. กำรทดสอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงด้วยเทคนิค Silk Screen Printing 

 

 

 

 

 

                ผ้ำฝ้ำย                                            ผ้ำไหม                              ผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) 

                ผ้ำฝ้ำย                                           ผ้ำไหม                         ผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) 

                     ผ้ำฝ้ำย                                       ผ้ำไหม                            ผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) 

          ผ้ำฝ้ำย                                              ผ้ำไหม    ผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ชิ้นงำนที่ใช้เทคนิค Silk Screen Printing กับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันลวดลำยอ่ืนๆ 

- ผลงำนกำรใช้เทคนิค Silk Screen Printing กับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกสีฝำง 

 

 

 

 

- ผลงำนกำรใช้เทคนิค Silk Screen Printing กับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกสีครำม 

 

 

 

 

- ผลงำนกำรใช้เทคนิค Silk Screen Printing กับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกสีใบมะม่วง 

 

 

 

 

- ผลงำนกำรใช้เทคนิค Silk Screen Printing กับหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกสีมะพูด 

 

 

 

 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒) กำรเตรียมสีส ำหรับพิมพ์จำกผงสีย้อมธรรมชำติด้วยหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันส ำหรับเทคนิคกำรพิมพ์มือ 
(Hand Block Printing) และเทคนิคกำรเขียนหรือระบำย 

การเตรียมสีส าหรับพิมพ์จากผงสีย้อมธรรมชาติด้วยหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันส าหรับเทคนิคการพิมพ์มือ 
(Hand Block Printing) และเทคนิคการเขียนหรือระบาย ท าได้โดยการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสูตรน้ ามัน
ผสม (น้ ามันลินซีดกับน้ ามันถั่วเหลือง) ตามสูตรในตารางที่ ๕.๖ แล้วผสมกับผงสีย้อมธรรมชาติ ผสมให้เข้ากัน
แล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ ๑ คืน เพ่ือให้ผงสีดูดน้ ามันให้ชุ่มก่อน จากนั้นจึงบดด้วยเครื่องบดชนิด ๓ ลูกกลิ้ง 
(Tripple Roller Mill) จนความละเอียดอยู่ในช่วง ๑๐ – ๒๐ ไมโครเมตร จากนั้นเก็บสีที่บดแล้วในภาชนะที่
สะอาดและใช้พลาสติกปิดให้แนบกับเนื้อสีเพ่ือไม่ให้สีน้ ามันที่ได้สัมผัสกับอากาศแล้วจึงปิดฝาให้สนิท ในการ
ผลิตสีน้ ามันนี้จะใช้ผงสี ๔ ชนิดได้แก่ ผงสีย้อมธรรมชาติจากฝาง  คราม  ใบมะม่วงและมะพูด 

 
ตารางที่ ๕.๖ สูตรการเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันสูตรน้ ามันผสม (น้ ามันลินซีดกับน้ ามันถั่วเหลือง) 
ส าหรับเทคนิคการพิมพ์มือ (Hand Block Printing) และเทคนิคการเขียนหรือระบาย 

ล ำดับ วัตถุดิบที่ใช้ ปริมำณ (กรัม) 

Part A สารยึด (Linseed Oil) ๓๗.๔๒ 
 สารยึด (น้ ามันถั่วเหลือง) ๘.๐ 
 สารยึด (Alkyd Resin) ๖.๐๐ 
 สารให้สีคือผงสีธรรมชาติ ๒๐.๐๐ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (Zeolex 323) ๒๓.๕๑ 
 สารเพ่ิมเนื้อ (CaCO31Q) ๖.๗๓ 
 สารปรับการไหล (Viscogel B4) ๑.๓๐ 

Part B สารเร่งการแห้ง (Drier SU) ๐.๑๐ 
 Total ๑๐๐.๐๐ 

 
กำรเตรียมหมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันส ำหรับเทคนิคกำรพิมพ์มือ (Hand Block Printing) 
 
 
        
 
 
 
ชั่งส่วนผสมตามสูตรในตารางที่ ๕.๖ ทิ้งไว้ประมาณ ๑ คืน                 บดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด 
 
 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรพิมพ์ผ้ำด้วยเทคนิคซิลค์สกรีน (Silk Screen Printing)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ยกแม่พิมพ์ขึ้นและปาดสีออกจาก

แม่พิมพ์ 

๑. วางผ้าบนพื้นเรียบ อย่าให้มีการห่อตัวหรือยับ ๒. วางบล็อคสกรีนลงบนต าแหน่งที่ต้องการ

พิมพ์ 

๓. ท าการกลบลายด้วยหมึกพิมพ์สกรีน ๔. ปาดสีสกรีนตั้งฉากกับแม่พิมพ์ ลากเข้าหาตัว 

๖. ชิ้นงานท่ีเสร็จเรียบร้อยจากเทคนิคซิลค์สกรีน 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรพิมพ์ผ้ำด้วยเทคนิคพิมพ์แม่มือ (Hand Block Printing) 
เทคนิค Hand Block Printing เป็นวิธีโบราณในการสร้างลวดลายบนผืนผ้าโดยใช้การกดทับแม่พิมพ์

ลงไปบนผ้าผืนนิยมใช้ในการพิมพ์ลายบนผ้าฝ้ายเป็นส่วนใหญ่ สามารถพิมพ์ลายได้ทั้งสองด้านไม่เหมือนวิธี
ทั่วๆไปที่พิมพ์ได้ด้านเดียว สามารถพิมพ์สีได้มากมายหลายสีตามต้องการขึ้นอยู่กับการออกแบบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เทหมึกพิมพ์บนภาชนะรองรับที่มีฟองน้ าซับหมึก ๒. ใช้แม่พิมพ์ประทับหมึกพิมพ์และกดลงบนผ้า 

๓. ชิ้นงานที่พิมพ์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ์มือ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

เทคนิคกำรเขียนหรือระบำยบนผ้ำโดยใช้สีธรรมชำติ  
กำรสร้ำงต้นแบบจำกเทคนิคสเต็นซิล (Stencil) มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรทดสอบควำมคงทนของหมึกพิมพ์บนวัสดุสิ่งทอ 
การทดสอบความคงทนของหมึกพิมพ์บนผ้าไหมด าเนินการ ดังนี้ 

- ความคงทนต่อแสง (Color Fastness to Light) ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 (E) 

- ความคงทนของสีต่อการซัก (Color Fastness to Washing) ตามมาตรฐาน ISO 105-C01 : 1989 (E)  

- ความคงทนของสีต่อการขัดถู (Color Fastness to Rubbing) ตามมาตรฐาน ISO 105-X12: 2001 
 
 
 
 
 

๑. ออกแบบลวดลายบนกระดาษขาว ๒. วางพลาสติกใสลงบนแบบลาย เพื่อท าการลอกลาย 

๓. ใช้ปากกาเขียนลงบนแผ่นใสส าหรับลอกลาย ๔..ใช้มีดกรีดตามเส้นเพื่อฉลุลายบนแผ่นพลาสติก 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

(๑) กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อแสงแดดเทียม (Color Fastness to Light)  
หลักการ 
 ชิ้นงานทดสอบที่เป็นวัสดุสิ่งทอถูกสัมผัสกับแสงแดดเทียมภายใต้สภาวะที่ก าหนด ความคงทนของสี
จะถูกประเมินโดยการเปรียบเทียบสีที่เปลี่ยนไปกับชิ้นทดสอบมาตรฐาน (Blue Wool Standard) ประเมินผล
โดยใช้เกรย์สเกลส าหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสี  
อุปกรณ์และวิธีกำรทดสอบ เป็นดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือทดสอบความ

คงทนของสีต่อแสง (Xenon Arc 

Lamp Apparatus)  เ ค รื่ อ ง มี

ลักษณะเป็น Air-cooled ความ

ยาวคลื่นแสงอยู่ ในช่วง ๓๐๐-

๔๐๐  nm.  การทดสอบจะน า

ตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบครั้งละ 

๓๐ นาที  จากนั้ นน าออกมา

ประเมินผลด้วย Gray Scale 

 

ชิ้นทดสอบมาตรฐาน (Blue wool standard) 

ระดับ ๑ ถึง ๘ (๑=ต่ าสุด ๘=สูงสุด) ขนาด ๔๕x๑๐ 

มิลลิเมตร น ามาวางเรียงต่อกันจากนั้นยึดด้วยแมกซ์ 

เช่นเดียวกับชิ้นงานทดสอบ แล้วปิดครึ่งด้วยฟรอยด์เพ่ือ

ป้องกันแสงขณะทดสอบ 

หมายเหตุ การทดสอบส าหรับสิ่งทอมีระดับความคงทน

ของสีต่อแสงที่ยอมรับได้ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป ดังนั้นจึง

เลือกทดสอบที่ระดับ ๑ ถึง ๕ 

 

 

เครื่อง Color Fastness Meter 

ชิ้นตัวอย่ำงทดสอบ 

Blue wool standard 

ชิ้นงานทดสอบขนาด ๔๕ x ๑๐ มิลลิเมตร 

น ามาวางเรียงต่อกันจากนั้นยึดด้วยแมกซ์ แล้วปิด

ครึ่งด้วยฟรอยด์เพ่ือป้องกันแสง ขณะท าการทดสอบ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๔๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 (๒) กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อกำรซัก (Color Fastness to Washing) 
หลักการ 
 ชิ้นงานทดสอบจะสัมผัสกับผ้าเส้นใยผสม (Multifiber) และ จานเหล็ก (Steel Discs) ที่ไม่เป็นสนิม
และถูกคนในสารละลายน้ าสบู่มาตรฐาน จากนั้นน ามาท าให้แห้งโดยตากในอากาศหรือลมร้อน น าไป
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสีโดยใช้เกรย์สเกล (Gray Scale for Color Change) และประเมินผลการติด
เปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกล (Gray Scale) 
อุปกรณ์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วั ส ดุ สิ่ ง ท อ ที่ ใ ช้ ท ด ส อ บ แ ล ะ ผ้ า 

Multifiber ตัดให้มีขนาด ๔๐x๑๐๐ มิลลิเมตร 

จากนั้นน ามาเย็บติดกันจ านวน ๑ ด้าน และเย็บ

รอบทุกด้านกันการหลุดลุ่ยของชิ้นงาน 

ชิ้นตัวอย่ำงทดสอบ 

เครื่อง Launder-O Meter  
 เครื่องทดสอบการคงทนของสีต่อการ

ซักล้าง (Launder-O Meter) ที่ประกอบด้วยตัว

ควบคุมความร้อนของน้ าใน Water Bath ให้

อุณหภูมิ ๔๐±๒   ๐C และมีความเร็วรอบ ๔๐±๒ 

รอบต่อนาท ี

  ภาชนะบรรจุ  (Stainless Steel 

Containers) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗๕±๕ 

mm. สูง ๑๒๕±๑๐ mm. และมีความจุ  

๕๕๐±๕๐  mm.  และมีฝาปิดที่ป้ อ งกัน

สารละลายไม่ให้รั่วออกมาได้  

 

 

Stainless Steel Containers 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

วิธีกำรทดสอบ เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมน้ ำยำซักผ้ำ ตำมมำตรฐำน 

อัตรำส่วน ๕ กรัม/๑ ลิตร 

ตวงสำรละลำยน้ ำยำซักผ้ำ  

ปริมำตร ๑๕๐ ml ต่อ ๑ กระบอกบรรจุ  

 

น ำชิ้นงำนทดทดสอบบรรจุลงไป แล้วปิดฝำกระบอก  

จำกนั้นน ำเข้ำเครื่องทดสอบ  
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

(๓) กำรทดสอบควำมคงทนของสีต่อกำรขัดถู (Color Fastness to Rubbing) 
หลักการ 
 ชิ้นตัวอย่างทดสอบจะถูกน ามาขัดถูกับผ้าขาวแห้งและผ้าขาวเปียก (Dry Rubbing Cloth and Wet 
Rubbing Cloth)  ภายใต้สภาวะที่ก าหนด จากนั้นประเมินผลด้วย เกรย์สเกล (Gray Scale for Color 
Staining) 
อุปกรณ์และวิธีกำรทดสอบ เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำน ISO ใช้ชิ้นงำนทดสอบขนำด ๕x๑๔ cm. โดยตัด

ตำมแนวยำว ๒ ชิ้น และตัดตำมแนวขวำง ๒ ชิ้น 

เตรียมผ้ำส ำหรับขัดถู (Cotton Rubbing) ขนำด ๕๐x๕๐ mm. 

mm.  

เครื่องวัดกำรขัดถู (Crock Meter) ทดสอบกำรขัดถู (Rubbing Test)  

 

น ำชิ้นงำนทดสอบวำงลงบนเครื่องทดสอบ และใส่ฝำครอบเพื่อยึดชิ้นงำนทดสอบ 

จำกนั้นน ำผ้ำส ำหรับขัดถู ขนำด ๕๐x๕๐ mm. มำสวมและยึดให้แน่นด้วยลวด 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรทดสอบด้วยเครื่องวัดกำรขัดถู โดยเครื่องจะขัดถูตำมแนว

ยำว ๑๐๐ mm. ๑๐ ครั้ง ภำยใน ๑๐ วินำที (๑ ครั้ง/๑ วินำที) 

 

เกรย์สเกล (Gray Scale)  

ส าหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสี  

เกรย์สเกล (Gray Scale)  

ส าหรับประเมินค่าการติดเปื้อนของสี  
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ผลกำรทดสอบเป็นดังนี้ 
ผลการทดสอบค่าความคงทนต่อแสงแดด (Colour Fastness to Light) ของแป้งพิมพ์เชื้อน้ ามันจาก

ผงสีธรรมชาติส าหรับพิมพ์ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการพิมพ์สกรีน (Silk Screen Printing) เทคนิคการ
พิมพ์มือ (Hand Block Printing) และเทคนิคการเขียนหรือระบายบนผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าผสมไหมและฝ้าย  

(๑) ด้วยวิธี Blue-wool Standard  
ตารางที่ ๕.๗ แสดง ระดับความคงทนของสีต่อแสง 
 

แป้งพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติชนิดต่ำงๆ ระดับควำมคงทนของสีต่อ
แสง (Light fastness) 

แสงแดด แสงแดดเทียม 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกฝำงที่พิมพ์บนผ้ำฝ้ำย ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกฝำงที่พิมพ์บนผ้ำไหม ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกฝำงที่พิมพ์บนผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกครำมท่ีพิมพ์บนผ้ำฝ้ำย ๕+ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกครำมท่ีพิมพ์บนผ้ำไหม ๕+ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกครำมท่ีพิมพ์บนผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) ๕+ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงที่พิมพ์นบนผ้ำฝ้ำย ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงที่พิมพ์บนผ้ำไหม ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกใบมะม่วงที่พิมพ์บนผ้ำเนื้อผสม (ฝ้ำยกับไหม) ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกมะพูดท่ีพิมพ์บนผ้ำฝ้ำย ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกมะพูดท่ีพิมพ์บนผ้ำไหม ๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันผงสีธรรมชำติจำกมะพูดท่ีพิมพ์บนผ้ำเนื้อผสม(ฝ้ำยกับไหม) ๕ ๔ 

หมายเหตุ ระดับความคงทนของสีต่อแสงจะมีค่าจากระดับ ๑-๘  (๑ =ต่ าสุด ๘ =สูงสุด) 
 
จากการทดสอบความคงทนต่อแสงแดดพบว่า ค่าระดับความคงทนต่อแสง (ทดสอบด้วยแสงแดดเทียม)

ของแป้งพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจาก ฝาง คราม ใบมะม่วงและมะพูด อยู่ในระดับ ๔  ส าหรับสิ่งทอแล้ว 
ค่าระดับความคงทนต่อแสงที่สามารถยอมรับได้อยู่ที่ ระดับ ๔ ขึ้นไป จากผลการทดสอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผง
สีธรรมชาตินั้นพบว่า ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้ของสิ่งทอ  
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(๒) ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง (Colour Fastness to Washing) 
ตารางที่ ๕.๘ แสดง ค่าระดับความคงทนของสี (Grade) ต่อการซักล้าง 

 
แป้งพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกผงสีธรรมชำติ 

ค่ำระดับควำมคงทนของสี (Grade) 

Colour 
Change 

Colour Staining 

Acetate Cotton Nylon Polyester Acrylic Wool 
หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากฝางที่พิมพ์บน
ผ้าฝ้าย 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากฝางที่พิมพ์บน
ผ้าไหม 

๔ ๕ ๕ ๕ ๔/๕ ๔/๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากฝางที่พิมพ์บน
ผ้าเนื้อผสม (ฝา้ยกับไหม) 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๔/๕ ๔/๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากครามที่พิมพ์
บนผ้าฝ้าย 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากครามที่พิมพ์
บนผ้าไหม 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากครามที่พิมพ์
บนผ้าเนื้อผสม (ฝ้ายกับไหม) 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากใบมะม่วงที่
พิมพ์บนผ้าฝ้าย 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากใบมะม่วงที่
พิมพ์บนผ้าไหม 

๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากใบมะม่วงที่
สกรีนบนผ้าเนื้อผสม (ฝา้ยกับไหม) 

๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากมะพูดท่ีพิมพ์
บนผ้าฝ้าย 

๔/๕ ๕ ๔/๕ ๕ ๔/๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากมะพูดท่ีพิมพ์
บนผ้าไหม 

๔/๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาตจิากมะพูดท่ีพิมพ์
บนผ้าเนื้อผสม (ฝ้ายกับไหม) 

๔/๕ ๕ ๔/๕ ๕ ๔/๕ ๕ ๕ 

หมายเหตุ รายงานผลโดย Gray Scale ระดับค่าความคงทนต่อการซักมี ๕ ระดับ (๑ = ต่ าสุด, ๕ = สูงสุด) 
            Colour Change : เทียบสิ่งทอตัวอย่างกับสิ่งทอก่อนซัก 
   Colour Staining : เทียบผ้า Multifiber ตัวอย่างกับผ้า Multifiber ก่อนซัก 
 จากการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักพบว่า Colour Change ค่าระดับความคงทนของหมึก
พิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากฝาง คราม ใบมะม่วงและมะพูด อยู่ที่ระดับ ๔ และ ๔ ถึง ๕ ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าค่าความคงทนของสีต่อการซักส่วนใหญ่มีแนวโน้มอยู่ในระดับที่ดี  
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 ส าหรับ Colour Staining ค่าการติดเปื้อนสีบนผ้า Multifiber อยู่ระดับ ๔ ถึง ๕ ซึ่งเป็นระดับที่ดี        
บ่งบอกได้ว่าชิ้นงานสิ่งทอที่ทดสอบการซักแทบไม่มีการตกเปื้อนสี 

 

(๓) การทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู (Colour Fastness to Rubbing) 
ตารางที่ ๕.๙ แสดง ค่าระดับความคงทนของสี (Grade) ต่อการขัดถู 

 
หมึกพิมพ์เชื้อน้ ำมันจำกผงสีธรรมชำติ 

ค่ำกำรติดเปื้อนของสี (Colour Staining) 

แนวด้ายยืน แนวด้ายพุ่ง 

สภาวะแห้ง 
(Dry) 

สภาวะเปียก 
(Wet) 

สภาวะแห้ง 
(Dry) 

สภาวะเปียก 
(Wet) 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากฝางที่พิมพ์บนผ้าฝ้าย ๔/๕ ๓ ๔/๕ ๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากฝางที่พิมพ์บนผ้าไหม ๔/๕ ๒/๓ ๔/๕ ๒/๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากฝางที่พิมพ์บนผ้าเนื้อ
ผสม (ฝ้ายกับไหม) 

๔/๕ ๓ ๔/๕ ๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากครามที่พิมพ์บนผ้าฝ้าย ๔/๕ ๔ ๔/๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากครามที่พิมพ์บนผ้าไหม ๔ ๓ ๔ ๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากครามที่พิมพ์บนผ้าเนื้อ
ผสม (ฝ้ายกับไหม) 

๔ ๓ ๔ ๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากใบมะม่วงที่พิมพ์บนผ้า
ฝ้าย 

๔/๕ ๔ ๔/๕ ๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากใบมะม่วงที่พิมพ์บนผ้า
ไหม 

๔ ๓/๔ ๔ ๓/๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากใบมะม่วงที่พิมพ์บนผ้า
เนื้อผสม (ฝ้ายกับไหม) 

๔ ๓/๔ ๔ ๓/๔ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากมะพูดท่ีพิมพ์ 
บนผ้าฝ้าย 

๔/๕ ๓ ๔/๕ ๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากมะพูดที่พิมพ์ 
บนผ้าไหม 

๔/๕ ๒/๓ ๔/๕ ๒/๓ 

หมึกพิมพ์เชื้อน้ ามันผงสีธรรมชาติจากมะพูดท่ีพิมพ์บนผ้าเนื้อ
ผสม (ฝ้ายกับไหม) 

๔/๕ ๓ ๔/๕ ๓ 

หมายเหตุ รายงานผลโดย Gray Scale ระดับค่าความคงทนต่อการซักมี ๕ ระดับ (๑=ต่ าสุด, ๕=สูงสุด) 
 

จากผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูพบว่า ค่าการติดเปื้อนสีของแนวด้ายยืน และแนวด้าย
พุ่งทั้ง สภาวะแห้ง (Dry) และสภาวะเปียก (Wet) สีผงส่วนใหญ่มีค่าระดับความคงทนต่อการขัดถูอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กิจกรรมย่อยที่ ๔.๓ การจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ  การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วย

เทคนิค Silk Screen Printing, เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสี

ผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด ที่สามารถพิมพ์ เขียนหรือระบายได้อย่างสม่ าเสมอ 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เล่ม พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แผ่น 

ในกิจกรรมนี้จะกล่าวถึงการจัดท าคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ และการพัฒนากระบวนการ

พิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing จากหมึกพิมพ์สีย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันน้ ามันถั่วเหลืองและ

น้ ามันลินสีดโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน โดยการรวบรวมผ้าผืนประเภทต่างๆ เพ่ือทดลองท าการพิมพ์ ได้แก่ 

ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย และผ้าผสมระหว่างผ้าไหมและผ้าฝ้ายมาท าการทดลองพิมพ์ลายด้วยเทคนิคดังกล่าว           

ท าการปรับสูตรสารสีจนได้งานพิมพ์บนผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีคุณภาพสูง เช่น มีความเข้มของสี ความคมชัด      

ไม่เปื้อนซึม ติดสีได้ดีและทนต่อการขัดถู ตามมาตรฐาน ISO 105-X12:2001 และซักล้างท าการทดลองเพ่ือ

หาสภาวะการผนึกสี และสภาวะการซักที่เหมาะสมและทดสอบความคงทนในการซัก (Wash Fastness) ตาม

มาตรฐาน ISO 105-C01 : 1989 (E) และความคงทนต่อแสง (Light Fastness) ตามมาตรฐาน ISO 105-

B02 : 1994 (E) แล้วจึงสรุปผลและจัดท ารายงานซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ดังนี้ บทน า วัตถุดิบสีย้อม

ธรรมชาติในประเทศไทย กระบวนการผลิตผงสีธรรมชาติ การตกแต่งสิ่งทอด้วยเทคนิคต่างๆและมาตรฐานการ

ทดสอบสิ่งทอ 

ส าหรับรายละเอียดเนื้อหาในคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ และการพัฒนากระบวนการพิมพ์

ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing  จากหมึกพิมพ์สีย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามัน

ลินสีดนั้น ประกอบด้วย 

(๑) บทน า 

(๒) วัตถุดิบสีย้อมธรรมชาติในประเทศไทย 

(๓) กระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติ 

(๔) การตกแต่งสิ่งทอด้วยเทคนิคต่างๆ 

(๕) มาตรฐานการทดสอบสิ่งทอ 

 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ทั้งนี้รายละเอียดดังคู่มือที่แนบมาด้วยนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๒๔ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) ครั้งที่ ๑-๓  

ณ โรงแรมบุษราคัมจังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รูปที่ ๕.๒๓ คู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ  การพัฒนากระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen 

Printing, เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามัน 

ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๒๕ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) ครั้งที่ ๔-๖          

ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รูปที่ ๕.๒๖ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) ครั้งที่ ๗-๙            
ณ โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี                               

ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๕๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

รูปที่ ๕.๒๗ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) ครั้งที่ ๑๐-๑๒           

ณ กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ อ.พล จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๒๘ การแจกคู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) ครั้งที่ ๑๓-๑๕              

ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์                            

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กิจกรรมย่อยท่ี ๔.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ 
และการพัฒนาเพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตสิ่งทอ 

 ในบทนี้  จะกล่าวถึงผลการจัดกิจกรรมย่อยที่ ๔.๔  จัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจาก
งานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมจากธรรมชาติ  และการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสิ่งทอ ฯ  
ของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑ 
จ านวน ๖ จังหวัด ได้แก่ นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนครและสุรินทร์และพ้ืนที่ ๗ จังหวัดที่
ด าเนินโครงการในระยะที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู 
และอุดรธานี รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด เพ่ือให้กลุ่มสมาชิกมีความรู้  และความสามารถที่จะน าเทคโนโลยีที่
ถ่ายทอดไปใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด  และเพ่ิมโอกาสสร้าง
รายได้แก่ชุมชน 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๔  จัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตผง
สีย้อมจากธรรมชาติ  และการพัฒนาเพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตสิ่งทอ ฯ  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่ม
ชาวบ้านจนสามารถใช้งานได้จริงไม่น้อยกว่า ๑๕  ครั้ง ซึ่งมีกลุ่มน าร่องสมาชิกโครงการเข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า ๓๒๔ คน ก าหนดการในการจัดอบรม มีทั้งหมด ๑๕ ครั้ง แบ่งเป็น ๕ รอบๆ ละ ๓ วัน ได้แก่ 

๑) รอบที่ ๑ (ครั้งที่ ๑-๓) วันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัด
ขอนแก่น  จ านวนผู้เข้าอบรม  ๖๔ คน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี 

๒) รอบที่ ๒ (ครั้งที่ ๔-๖) วันที่ ๑๕-๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา       
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จ านวนผู้เข้าอบรม  ๕๐  คน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 

๓) รอบที่ ๓ (ครั้งที่ ๗-๙) วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-  
นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี  จ านวนผู้เข้าอบรม ๖๗  คน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และอุดรธานี  

๔) รอบที่ ๔ (ครั้งที่ ๑๐-๑๒) วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ อ.พล 
จ.ขอนแก่น จ านวนผู้เข้าอบรม ๘๖ คน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิและนครราชสีมา 

๕) รอบที่ ๕ (ครั้งที่ ๑๓-๑๕) วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  จ านวนผู้เข้าอบรม ๕๗ คน ได้แก่ จังหวัด
นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ดและสุรินทร์  
 

โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีออกเป็น ๓  ฐานใหญ่ ได้แก่  ๑) เทคนิคการผลิตผงสี 
ย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืชให้มีโทนสีและเฉดสีเพ่ิมที่หลากหลายอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉด
สี  ๒) เทคนิคการผลิตหมึกพิมพ์จากผงสีย้อมธรรมชาติส าหรับการพิมพ์ฐานน้ าและฐานน้ ามันโดยใช้น้ ามันจาก
ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิค  ๓) กระบวนและวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ด้วยการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk Screen Printing เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือ
ระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดจากผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ
ที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น  ได้แก่  ใบมะม่วง  แก่นฝาง  มะพูด  และคราม โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์
และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติและเทคนิคต่าง ๆ จ านวน  ๕  ท่าน ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔.๔.๑ การผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ (Natural Dye Powders) จากพืชให้มีโทนสีและเฉดสีที่หลากหลาย ด้วย

การแปรเปลี่ยนสารช่วยติดสี (Mordant) ปรับค่าความเป็นกรดด่างและสารรองรับ ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม  

กระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน แต่สามารถสร้างโทนสีและเฉดสีที่

หลากหลายขึ้น ด้วยการเติมสารช่วยติดสี (Mordant) ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

สารประกอบของเหล็ก สังกะสี และอะลูมิเนียม ลงไปในสีย้อมที่สกัดจากพืชต่างๆ ได้แก่ สีน้ าเงินจากครามและ

ฮ่อม สีแดงจากครั่งและฝาง และสีเหลืองจากดอกค าฝอย มะพูดและใบมะม่วง แล้วจึงแปรรูปสารสีธรรมชาติที่

สกัดได้ให้อยู่ในรูปผงสีโดยใช้สารส้มและโซดาซักผ้า โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

การตกตะกอนผงสีจากน้ าย้อมธรรมชาติที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ได้แก่  ใบมะม่วง  แก่นฝาง  และ

มะพูด รวมถึงการตกตะกอนผงสีร่วม  โดยน าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาต้ม  เป็นเวลา ๑-๕  ชั่วโมง จากนั้นเติม

สารส้มและโซเดียมคาร์บอเนตเพ่ือตกตะกอนออกมาเป็นผงสีธรรมชาติ  และการเปลี่ยนสารช่วยตกตะกอน

เป็นดินสอพองและทานาคา  เพ่ือให้ไดผ้งสีเฉดใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ ๕.๒๙ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๑-๓ ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น   

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๓๐ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๔-๖ ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา อ.สว่างแดนดิน         

 จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๓๑ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๗-๙ ณ  โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง         

ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๓๒ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๐-๑๒ ณ  กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ อ.พล  

จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ ๕.๓๓ สอนและสาธิตการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๓-๑๕ ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม      

บ้านหัวสะพานจ ากัด  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๔.๔.๒ การถ่ายทอดกระบวนการและวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เทคนิคการพิมพ์ผ้าแบบ Screen 

Printing, Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อมธรรมชาติสูตรน้ ามัน    

ถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีด 

การพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้  กระบวนการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Silk 

Screen Printing เทคนิค Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้าโดยใช้สีจากสีผงย้อม

ธรรมชาติสูตรน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันลินสีดซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถช่วยเพ่ิมความหลากหลายและยกระดับ

ชิ้นงานประเภทสิ่งทอในกลุ่มชุมชนได้ 

- ครั้งที่ ๑-๓ ณ โรงแรมบุษราคัมจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๓๔ แนะน าเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ ๕.๓๕ สอนเทคนิค Silk Screen Printing 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

รูปที่ ๕.๓๖ สอนการผลิตสิ่งทอด้วยเทคนิคการย้อมและเพ่ิมลวดลายโดยใช้เทคนิคพิเศษ 

 

รูปที่ ๕.๓๗ การน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ 

 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- ครั้งที่ ๔-๖  ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗  

พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รูปที่ ๕.๓๘ สอนเทคนิค Silk Screen Printing และการท าผ้าลายหินอ่อน 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

- ครั้งที่ ๗-๙  ณ  โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี     

ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่๕.๓๙ สอนเทคนิค Silk Screen Printing 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๖๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔๐ การน าสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ 

- ครั้งที่ ๑๐-๑๒  ณ  กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ อ.พล จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์         

พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔๑ การน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการท าผ้ามัดย้อม 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔๒ สอนเทคนิค Silk Screen Printing 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔๓ การน าสีจากธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ 

- ครั้งที่ ๑๓-๑๕ ณ กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

รูปที่ ๕.๔๔ การน าสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการท าผ้ามัดย้อม 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔๕ สอนเทคนิค Silk Screen Printing 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๔๖ การน าสีย้อมจากธรรมชาติมาใช้ในการแต้มหมี่ 

สรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมอบรม 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ

รองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ในหัวข้อ กิจกรรมย่อยที่ ๔.๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัย

พัฒนากระบวนการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาเพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตสิ่งทอ ซึ่งมีการอบรม

กลุ่มย่อยจ านวน ๑๕ ครั้งดังนี้ ครั้งที่ ๑-๓ ณ โรงแรมบุษราคัมจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๖๔ คน ครั้งที่ ๔-๖ วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. 

๒๕๕๘ ณ กลุ่มทอผ้าต าบลพันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จ านวนผู้เข้าอบรม ๕๐  คน ครั้งที่ ๗-๙ วันที่ 

๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  โครงการศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  

จ านวนผู้เข้าอบรม ๖๗  คน ครั้งที่ ๑๐-๑๒ วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ    อ.

พล จ.ขอนแก่น จ านวนผู้เข้าอบรม ๘๖  คน ครั้งที่ ๑๓-๑๕ วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  กลุ่ม

สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ จ านวนผู้เข้าอบรม ๕๗ คน รวม

ทั้งสิ้นมผีู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๓๒๔ คน สามารถสรุปตามหัวข้อประเมินได้ดังนี้ 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๑. หัวข้อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม 

การประสานงานและให้ข้อมูล 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๒๕๕ ๕๘ ๑๑ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๗๘.๗๐ ๑๗.๙๐ ๓.๔๐ ๐ ๐ 

 

รูปที่ ๕.๔๗ แผนภูมิแสดงหัวข้อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

จากแผนภูมิแสดงเข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในหัวข้อด้านกระบวนการ ขั้นตอน

การให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแลและ

การท างานอย่างมีข้ันตอน) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๐ และความ

พึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐ 

 

๗๘.๗๐

๑๗.๙๐ ๓.๔๐



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

๒. หัวข้อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่นอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจให้บริการ) 

 

ผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๒๘๓ ๔๐ ๑ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๘๗.๓๕ ๑๒.๓๕ ๐.๓๐ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๕.๔๘ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น

อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจให้บริการ) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๕ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

๑๒.๓๕ และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ 

 

๘๗.๓๕ ๑๒.๓๕ ๐.๓๐



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

๓. หัวข้อสิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร) 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๒๙๙ ๒๔ ๑ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๙๒.๒๘ ๗.๔๑ ๐.๓๑ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๕.๔๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อสิ่งอ านวยความสะดวก 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อสิ่งอ านวยความสะดวก 

(สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๘ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

๗.๔๑ และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ 

 

๙๒.๒๘

๗.๔๑ ๐.๓๑
Series1



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

๔. หัวข้อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน) 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๓๐๕ ๑๘ ๑ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๙๔.๑๔ ๕.๕๖ ๐.๓๐ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๕.๕๐ แผนภูมิแสดงเข้าอบรมหัวข้อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

(ใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖ 

และความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ 

 

๙๔.๑๔

๕.๕๖ ๐.๓๐



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

๕. หัวข้อความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๓๐๑ ๒๒ ๑ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๙๒.๙๐ ๖.๗๙ ๐.๓๑ ๐ ๐ 

 

รูปที่ ๕.๕๑ แผนภูมิแสดงหัวข้อความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อความเหมาะสมของเนื้อหา

หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๐ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๙ และความพึงพอใจระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ 

 

 

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒)
น้อยสุด(๑)

๙๒.๙๐

๖.๗๙ ๐.๓๑



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๗๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

๑) หัวข้อความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง ๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๓๐๕ ๑๙ ๐ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๙๔.๑๔ ๕.๘๖ ๐ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๕.๕๒ แผนภูมิแสดงหัวข้อความเหมาะสมของวิทยากร 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อความเหมาะสมของวิทยากร 

(ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๖  

 

 

๙๔.๑๔

๕.๘๖



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒) หัวข้อระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๓๐๖ ๑๕ ๓ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๙๔.๔๔ ๔.๖๓ ๐.๙๓ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๕.๕๓ แผนภูมิแสดงหัวข้อระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อระยะเวลาการอบรม 

(จ านวนวัน) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๓ และความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓ 

 

 

๙๔.๔๔

๔.๖๓ ๐.๙๓



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓) หัวข้อช่วงเวลาการอบรม (วัน / เดือน / ฤดูกาล) 

 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม ระดับกำรให้คะแนนของผู้ประเมิน 
 

มำกสุด (๕) มำก (๔) ปำนกลำง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 
 

 
จ ำนวนคน 

 
๓๑๑ ๑๑ ๒ ๐ ๐ 

 
ร้อยละ 

 
๙๕.๙๙ ๓.๔๐ ๐.๖๑ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๕.๕๔ แผนภูมิแสดงหัวข้อช่วงเวลาการอบรม (วัน / เดือน / ฤดูกาล) 

แผนภูมิแสดงผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในหัวข้อช่วงเวลาการอบรม (วัน / 

เดือน / ฤดูกาล) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๙ ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐ และความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑ 

 

 

๙๕.๙๙

๓.๔๐

๐.๖๑



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

บทที่ ๖ จัดประชุมสัมมนำเพื่อสรุปและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการด าเนินงานตาม กิจกรรมหลักที่ ๕ จัดประชุมและเผยแพร่ผลการด าเนิน

โครงการฯ เป็นกิจกรรมน าเสนอผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นทั้งด้านการผลิตและรูปแบบสินค้าที่

สอดคล้องกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาวัตถุดิบ ความสามารถในการผลิต การควบคุมคุณภาพ

การผลิต สีที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงเทคนิคในการย้อมและการทอ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชุมชุนที่ขาดแคลนโอกาส ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชุมชุน 

๑. ภำพรวมกิจกรรม 
 

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มุ่งเน้นในการแสดงการพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านเทคนิคการผลิตและการจัดการของผู้ประกอบการผ้าทอมือ  โครงการระยะที่ ๑ ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร และสุรินทร์ และโครงการระยะที่ ๒ เพ่ือสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้าน  Supply & Value Chain ของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมอีก 

๗  จังหวัดได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี ซึ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้มีการจัดกิจกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในเครือข่ายทั้งระยะที่ 

๑ และ ๒ รวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอมือ ได้มีโอกาสพบกับตัวแทน

จ าหน่ายในภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ       

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  จ.ขอนแก่น  โดยมี    

นายชุตินันท์  สิริยานนท์  ผู้อ านวยการส านักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ (ประธานคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพ่ือสรุป 

และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

ผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 

 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

สรุปจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมและเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน  
๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  จ.ขอนแก่น  ประกอบด้วยตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๒ คน จังหวัดขอนแก่น ๓๙ คน จังหวัดชัยภูมิ ๙ คน จังหวัดนครราชสีมา ๑๖ คน 
จังหวัดหนองคาย ๔ คน จังหวัดหนองบัวล าภู ๑๕ คน จังหวัดอุดรธานี ๔๐ คน จังหวัดบุรีรัมย์ ๖ คน จังหวัด
นครพนม ๔ คน จังหวัดสกลนคร ๒ คน จังหวัดอุบลราชธานี ๒ รวมผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดต่างๆ จ านวน 
๑๔๙ คน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จ านวน ๒๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๑๖๙ คน  

รำยช่ือตัวแทนผู้ซื้อจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร 

๑. หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
๑) คุณปราณี ธีรภาณ 
๒) คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ 
๓) คุณกิติมา พัฒนภูทอง 
๔) คุณสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล 
๕) คุณภานิน กิจจรรยา 
๖) คุณลูเซิร์น พิพัฒน์ไชยศิริ 
๗) คุณนงลักษณ์ ธนรัตน์ฐิติ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ จากกระทรวงพาณิชย์ 
๑) นายชุตินันท์  สิริยานนท์  ผู้อ านวยการส านักบริการการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  
๒) คุณจุฬาลักษณ์ เข็มทอง นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๓) คุณเบญจมาภรณ์ พรมเพ่ิม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 

กรมการค้าต่างประเทศ 
๔) คุณนฤมล ตัณฑิกุล นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้า

ต่างประเทศ 
๓. คุณชลากร เศรษฐบัณฑิต กรรมการ YEC และหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี 
๔. คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ เจ้าของตลาดต้นตาล ตลาดต้องชมและตลาดอู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น 
๕. คุณวิจักษณ์ พัฒนภูทอง นักธุรกิจรุ่นใหม่ 
๖. ผู้แทนจากศูนย์การค้าเกษรพลาซ่าและอัมรินทร์พลาซ่า 

๗. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น 
๘. ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๙. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖.๑ นายชุตินันท์  สิริยานนท์  ผู้อ านวยการส านักบริการการค้าต่างประเทศ 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ประธานคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ) 

ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพ่ือสรุป และเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖.๒ สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

ผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการฯ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

รูปที่ ๖.๓ บรรยากาศการประชุม และเผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

รูปที่ ๖.๔ ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอต้นแบบในโครงการฯ 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรเชื่อมโยงกำรผลิต กำรออกแบบ กำรขำย กำรตลำด กำรร่วมทุน และก ำหนดสถำนที่ศูนย์กลำงกำร

ประสำนงำน  รวมถึงกำรวำงแผนกำรจัดแสดงสินค้ำในประเทศต่ำงประเทศและทำงออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๖.๕ คุณชัยแสงเพชร อริยะสัจะธรรม ดีไซเนอร์ชื่อดังทีม่ีผลงานในระดับประเทศและต่างประเทศ      

เข้าพูดคุยเรื่องการออกแบบ การขายและการตลาดกับผู้ประกอบสิ่งทอ 

รูปที่ ๖.๖ (ซ้าย) ตัวแทนผู้ประกอบการสิ่งทอในโครงการฯ และสมาชิกเครือข่ายคลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสาน

แนะน าผู้ประสานงานของเครือข่าย ส าหรับให้สมาชิกในโครงการฝากขายสินค้า  

(ขวา) ตัวแทนผู้ซื้อจากภาคเอกชนแนะน าตัวกับสมาชิกในโครงการ 

 

 

 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๘๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

กำรเจรจำธุรกิจ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนระหว่ำงกลุ่มผู้ประกอบกำร  
 

โดยกลุ่มผู้ประกอบการโครงการระยะที่ ๑ ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม บุรีรัมย์  

มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร และสุรินทร์ และโครงการระยะที่ ๒ จ านวน ๗  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี ได้มาพบปะกันเพ่ือสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน

ระหว่างกลุ่มให้เข้าถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตสิ่งทอ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง

กลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอในพ้ืนที่ ดังนี้ 

๑) สมาชิกกลุ่มปลูกคราม จากจังหวัดนครพนม จะน าครามเปียกมาจ าหน่าย สาธิต และสอนการย้อม 
๒) สมาชิกเครือข่ายหัตถศิลป์อีสาน ผู้ประกอบการ รับบริการจัดท าบรรจุภัณฑ์ มาบริการกลุ่มการผลิต 
๓) ผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ จะมีการเจรจาและคัดเลือกสินค้าไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

รูปที่ ๖.๗ นางรันดร  เหลินตา้ยซ้าย จากกลุ่มทอผ้าและแปรรูปบ้านหนองผักตบ  

สาธิตขั้นตอนการเตรียมครามส าหรับย้อม 
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รูปที่ ๖.๘ คุณวิจักษณ์ พัฒนภูทอง นักธุรกิจรุ่นใหม่ เข้าเจรจากับผู้ประกอบการสิ่งทอเพ่ือเลือกซ้ือสินค้า

ตัวอย่างไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
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ผลสัมฤทธิ์จำกกำรด ำเนินงำน  

ในการด าเนินโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอ (Crafts Textile 

Estate ) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน เดิมพบว่า การสร้างผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่มจังหวัดใดๆ ขึ้นมา ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกัน เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจใน

พ้ืนฐานของกลุ่ม ดังนั้นในการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มชุมชนจากการที่โครงการได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูล 

พูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้ท าการส ารวจ จุดแข็ง จุดอ่อนที่เกิดขึ้นภายใน

กลุ่ม อีกทั้งเมื่อทีมที่ปรึกษาโครงการเข้าไปอบรมและให้ความรู้ทั้งด้านการตลาด การออกแบบ และการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดผลงานวิจัย ท าให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างในองค์กร อีกทั้งยังมีบางกลุ่มที่เข้ามา

เรียนรู้ได้น าเอานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้เพ่ือสร้างทั้งมูลค่า และคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ โดยยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

ดังนี้  

- กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหัวฝาย มีการน าสีสกรีนธรรมชาติฐานน้ าไปแต้มหมี่  

- กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ ทดลองใช้เทคนิคการตกตะกอนสีธรรมชาติใช้เองภายในกลุ่ม 

- กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีดิน-ครามธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี  น านวัตกรรมเรื่องสีย้อมธรรมชาติไปดูด
ซับบนดินในพ้ืนที่ ท าให้ลดขั้นตอนในการท างานจากเดิมย้อม ๑ ครั้งใช้เวลา ๑-๒ วัน เหลือเพียง      
๑ ชั่วโมง 

- บางกลุ่มมีการทดลองอัดบล็อกสกรีนใช้เองและน าสีสกรีน ไปเพ้นท์และพิมพ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์ 
 

สรุปยอดขำยและยอดกำรสั่งซื้อในกิจกรรมเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

นอกจากนี้ยังเกิดยอดสั่งซื้อสินค้า ในพิธีปิดการประชุมและสัมมนาของโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  

กันยายน  ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน  โรงแรมราชาวดี  จ.ขอนแก่น ในงานจัดให้มีการเปิดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติให้มีโทนสีและเฉดสีที่

หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้อะคริลิคอิมัลชันและน้ ามันจากพืชเป็นสารยึด และการ

พัฒนากระบวนการพิมพ์และเขียนผ้าที่มีความสม่ าเสมอโครงการฯ มาจัดแสดงและจ าหน่ายภายในงานด้วย  

และได้มีการเชิญตัวแทนผู้ซื้อ (Buyer) ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ

และผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จ านวน ๑๔๙ ท่าน ตัวแทนผู้ซื้อและหน่วยงานราชการเข้าร่วมงาน จ านวน ๒๐ คน 

รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๖๙ คน ซึ่งสามารถสรุปยอดจัดจ าหน่ายได้ดังนี้  
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ตารางที่ ๖.๑ สรุปยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในกิจกรรมฯ ของผู้ประกอบการที่มาร่วมออกร้าน 

 

ล ำดับ จังหวัด ผู้ประกอบกำร ยอดขำย (บำท) 

กลุ่มเครือข่ำยคลัสเตอร์หัตถศิลป์อีสำน ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ำยใน ๖ จังหวัดระยะท่ี ๑ 

๑ สกลนคร กลุ่มผ้าย้อมคราม บ้านนาข่า ๔๒,๕๐๐ 

๒ นครพนม กลุ่มทอผ้า และแปรรูปบ้านหนองผักตบ ๘๒,๐๐๐ 

๓ บุรีรัมย์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.บ้านยาง ม.๑๔ ๖๔,๐๐๐ 

๔ บุรีรัมย์ สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพาน จ ากัด ๘๕,๐๐๐ 

กลุ่มผู้ประกอบกำรผ้ำทอมือ ๗ จังหวัดในระยะที่ ๒ 

๕ กาฬสินธ ุ์ กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา ๒,๒๐๐ 

๖ กาฬสินธ ุ์ กลุ่มสหกรณ์ศิลปาชีพแพรวา ๒๔,๐๐๐ 

๗ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย ๓๙,๐๐๐ 

๘ ขอนแก่น SKJ Design ๑๘,๐๐๐ 

๙ ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปผ้า บ.ขามเปี้ย ๒,๘๐๐ 

๑๐ ขอนแก่น กลุ่มทอผ้าชัยเจริญ และเครือข่าย ๓ กลุ่ม ๖๘,๐๐๐ 

๑๑ ขอนแก่น กลุ่มถักทอไหม ๒,๒๐๐ 

๑๒ ชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าบ้านนาขาม ๔๘,๒๐๐ 

๑๓ ชัยภูมิ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านประชาสามัคคี ๑๘,๔๐๐ 

๑๔ ชัยภูมิ ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมพ้ืนบ้านอ าเภอภูเขียว ๔๘,๐๐๐ 

๑๕ นครราชสีมา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุ-สวน

หม่อน รวมสมาชิก ๖ กลุ่ม อ.บัวลาย 

๔๙,๔๐๐ 

๑๖ หนองคาย หจก.นิศาชล แฮนดิคราฟท์ ๖๘,๐๐๐ 

๑๗ หนองบัวล าภู กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองบ้านดินทรายอ่อน  

(ภูริษาผ้าไทย) รวมสมาชิก ๓ กลุ่ม 

๒๔,๐๐๐ 

๑๘ หนองบัวล าภู ร้านผ้าไหมขวัญตา อ.ศรีบุญเรือง รวมสมาชิก ๓ กลุ่ม ๔๘,๐๐๐ 
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ล ำดับ จังหวัด ผู้ประกอบกำร ยอดขำย (บำท) 

๑๙ หนองบวัล าภู คาราวะไหมไทย รวมสมาชิก ๒ กลุ่ม ๒๗,๐๐๐ 

๒๐ อุดรธานี กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านนาโปร่ง  

รวมสมาชิก ๓ กลุ่ม 

๘๔,๐๐๐ 

๒๑ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ – ขิดนาโปร่ง  ๔๒,๐๐๐ 

๒๒ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีดิน-ครามธรรมชาติ 

รวมสมาชิก ๒ กลุ่ม 

๓๘,๖๐๐ 

๒๓ อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม - ฝ้าย  บ้านแสงบูรพา ๙,๖๐๐ 

๒๔ อุดรธานี กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ – ภูไท ต.หนองหญ้าไซ ๖,๘๐๐ 

รวมยอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น ๘๙๓,๗๐๐ 

 

หมายเหตุ: รายงานยอดจ าหน่ายภายในงานทั้งหมดรวบรวมโดยคุณละมุน  เร่งสมบูรณ์  รองประธาน

หอการค้า จังหวัดสกลนคร ฝ่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปต่างประเทศ และเป็นตัวอย่างเพ่ือแปรรูปต้นแบบเสนอให้กับ

ห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจ าหน่ายในเว็บไซต์ต่างประเทศ นอกจากยอดจ าหน่ายภายในงานแล้ว ยังมียอด

สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-order) ของทุกกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกด้วย 
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ผลสรุปของกำรจัดกำรประชุมสัมมนำเพื่อสรุปและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน  
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับ

การเปิดการค้าเสรีอาเซียน ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน โรงแรมราชาวดี จังหวัด

ขอนแก่น ประกอบด้วยตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๒ คน จังหวัดขอนแก่น ๓๙ 

คน จังหวัดชัยภูมิ ๙ คน จังหวัดนครราชสีมา ๑๖ คน จังหวัดหนองคาย ๔ คน จังหวัดหนองบัวล าภู ๑๕ คน 

จังหวัดอุดรธานี ๔๐ คน จังหวัดบุรีรัมย์ ๖ คน จังหวัดนครพนม ๔ คน จังหวัดสกลนคร ๒ คน จังหวัด

อุบลราชธานี ๒ รวมผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดต่างๆ จ านวน ๑๔๙ คน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและ

ภาคเอกชน จ านวน ๒๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๑๖๙ คน จากแบบประเมินเฉพาะตัวแทนผู้เข้า

กิจกรรมจากจังหวัดต่างๆ จ านวน ๑๔๙ คน สามารถสรุปตามหัวข้อแบบประเมินได้ดังนี้ 

๑. หัวข้อช่วงเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

๑.๑ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

 
 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๕๙ ๗๙ ๑๐ ๑ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๓๙.๖๐ ๕๓.๐๒ ๖.๗๑ ๐.๖๗ ๐ 

 

 

รูปที่ ๖.๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

๓๙.๖๐

๕๓.๐๒

๖.๗๑
๐.๖๗ ๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๙๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

 จากแผนภูมิแสดงหัวข้อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม พบว่า ตัวแทนผู้เข้ารับการ

อบรมเห็นว่าเหมาะสมมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๐ เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๒ เหมาะสมปาน

กลาง  คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๑ และเหมาะสมน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ 

๑.๒ ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรม 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๖๒ ๖๒ ๒๑ ๔ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๔๑.๖๑ ๔๑.๖๑ ๑๔.๐๙ ๒.๖๘ ๐ 

 

 

รูปที่ ๖.๑๐ แผนภูมิแสดงหัวข้อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรม 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรม พบว่า ตัวแทนผู้เข้ารับ

การอบรมเห็นว่าสะดวกมากสุดและมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๑ สะดวกปานกลางและน้อย คิดเป็นร้อยละ 

๑๔.๐๙ และ ๒.๖๘ ตามล าดับ 

 

๔๑.๖๑ ๔๑.๖๑

๑๔.๐๙

๒.๖๘
๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๙๕ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๑.๓ ห้องประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีขนาดและบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๘๒ ๖๕ ๒ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๕๕.๐๓ ๔๓.๖๒ ๑.๓๔ ๐ ๐ 

 

 

รูปที่ ๖.๑๑ แผนภูมิแสดงหัวข้อห้องประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีขนาดและบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

 จากแผนภูมิแสดงหัวข้อห้องประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีขนาดและบรรยากาศที่เหมาะสม พบว่า

ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าเหมาะสมมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๓ เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 

๔๓.๖๒ และเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ 

 

 

 

๕๕.๐๓

๔๓.๖๒

๑.๓๔ ๐ ๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๙๖ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒. การประชาสัมพันธ์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการ 

๒.๑ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

 
 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๕๗ ๗๘ ๑๔ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๓๘.๒๖ ๕๒.๓๕ ๙.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

 
 

รูปที่ ๖.๑๒ แผนภูมิแสดงหัวข้อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ พบว่า ตัวแทนผู้เข้า

รับการอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๖ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๕ และเห็นด้วยปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๐ 

 
 
 
 

 

๓๘.๒๖

๕๒.๓๕

๙.๔๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๙๗ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒.๒ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

 
 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๖๖ ๗๐ ๑๓ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๔๔.๓๐ ๔๖.๙๘ ๘.๗๒ ๐ ๐ 

 

 
 

รูปที่ ๖.๑๓ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน พบว่า ตัวแทนผู้เข้ารับ

การอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๘ และเห็นด้วยปานกลาง

คิดเปน็ร้อยละ ๘.๗๒ 

 
 
 
 
 

 

๔๔.๓๐ ๔๖.๙๘

๘.๗๒

๐ ๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๙๘ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๒.๓ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๖๕ ๗๗ ๗ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๔๓.๖๒ ๕๑.๖๘ ๔.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

 

รูปที่ ๖.๑๔ แผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  พบว่า

ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๒ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๘ และ

เห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๐ 

 
 
 
 
 

 

๔๓.๖๒

๕๑.๖๘

๔.๗๐
๐.๐๐ ๐.๐๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๓๙๙ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓. หัวข้อและเนื้อหาในการจัดโครงการฯ 

๓.๑ หัวข้อการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

จ ำนวนตัวแทนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

ระดับกำรให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ ำนวนคน 
 

๖๑ ๘๔ ๔ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๔๐.๙๔ ๕๖.๓๘ ๒.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

 

 
รูปที่ ๖.๑๕ แผนภูมิแสดงหัวข้อการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ พบว่า

ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๘ และ

เห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘ 

 
 

 

๔๐.๙๔

๕๖.๓๘

๒.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๔๐๐ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓.๒ เนื้อหาการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ 

จ านวนตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 

ระดับการให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 
 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 
 

จ านวนคน 
 

๗๓ ๖๙ ๗ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๔๘.๙๙ ๔๖.๓๑ ๔.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 

 

รูปที่ ๖.๑๖ แผนภูมิแสดงหัวข้อเนื้อหาการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โครงการฯ 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อเนื้อหาการจัดกิจกรรมน่าสนใจ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โครงการฯ พบว่า ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๙ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อย

ละ ๔๖.๓๑ และเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๐ 

 
  
 

 

๔๘.๙๙

๔๖.๓๑

๔.๗๐ ๐ ๐

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) น้อยสุด(๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๔๐๑ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๓.๓ สามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง 

จ านวนตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 

ระดับการให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 

จ านวนคน 
 

๗๔ ๖๖ ๙ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๔๙.๖๖ ๔๔.๓๐ ๖.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 

 

 
รูปที่ ๖.๑๗ แผนภูมิแสดงหัวข้อสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง  พบว่า

ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๖ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ และ

เห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๔ 

 
 
 

 

๔๙.๖๖

๔๔.๓๐

๖.๐๔ ๐ ๐

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) น้อยสุด(๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๔๐๒ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๔. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 

กระตุ้นให้ผู้อบรมเกิดความคิดต่อยอด ใช้ภาษาที่เหมาะสม ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ตรง

ประเด็นและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

จ านวนตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 

ระดับการให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 
 

มากสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยสุด (๑) 
 

จ านวนคน 
 

๘๑ ๖๒ ๕ ๑ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๕๔.๓๖ ๔๑.๖๑ ๓.๓๖ ๐.๖๗ ๐.๐๐ 

 

 

 

รูปที่ ๖.๑๘ แผนภูมิแสดงหัวข้อวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ยกตัวอย่าง

ประกอบการบรรยาย กระตุ้นให้ผู้อบรมเกิดความคิดต่อยอด ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 

ตรงประเด็นและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ยกตัวอย่าง

ประกอบการบรรยาย กระตุ้นให้ผู้อบรมเกิดความคิดต่อยอด ใช้ภาษาที่เหมาะสม ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 

ตรงประเด็นและใช้เวลาอย่างเหมาะสม พบว่า ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ 

๕๔.๓๖

๔๑.๖๑

๓.๓๖ ๐.๖๗ ๐

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) น้อยสุด(๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๔๐๓ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

๕๔.๓๖ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๑ เห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๖ และเห็นด้วยน้อย     

คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ 

๕. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

 

จ านวนตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 

ระดับการให้คะแนนของตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม 
 

มากสุด (๕) 
 

มาก (๔) 
 

ปานกลาง (๓) 
 

น้อย (๒) 
 

น้อยสุด (๑) 
 

จ านวนคน 
 

๙๘ ๔๖ ๕ ๐ ๐ 

คิดเป็นร้อยละ 
 

๖๕.๗๗ ๓๐.๘๗ ๓.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 

 
 

รูปที่ ๖.๑๙ แผนภูมิแสดงหัวข้อความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

 

จากแผนภูมิแสดงหัวข้อความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้  พบว่า ตัวแทนผู้เข้ารับ

การอบรมเห็นด้วยมากสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๗ เห็นด้วยปานกลาง   

คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๖ และเห็นด้วยน้อย  
 

๖๕.๗๗

๓๐.๘๗

๓.๓๖ ๐ ๐

มากสุด(๕) มาก(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) น้อยสุด(๑)



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ             ห น้ า ๔๐๔ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน       

 

    

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 
(ผล) 

ผลที่ได้รับ 

๑. มีผลการศึกษาศักยภาพ ความพร้อม ความต้องการ ปัญหา 
และแนวทางในการพัฒนาของเครือข่ายหัตถกรรมสิ่งทอ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- - ๑ 

๒. ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด   ชิ้นงาน ๘๐ ๑๒๐ 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการ
จัดการเพ่ือเตรียมความพร้อม และมีแนวทางการรับมือปรับตัว
รองรับการแข่งขันของตลาด  

คน ๑๐๐  ๑๑๘ 

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านทักษะการผลิต
เฉพาะด้าน และการพัฒนา แปรรูปสินค้าที่หลากหลาย  

คน ๑๐๐  ๑๑๘ 

๕. คู่มือการผลิตผงสีจากสีย้อมธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เฉดสี
การพัฒนากระบวนการ พิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค  Silk Screen 
Printing, Hand Block Printing และการเขียนหรือระบายบนผ้า 
ฯ พร้อมซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD)  

ชุด ๒๐๐ ๒๕๐ 

๖. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจากงานวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตสีผงจากธรรมชาติ ให้มี โทนสีและเฉดสีที่
หลากหลาย การพิมพ์ผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติโดยใช้น้ ามันจากพืช
เป็นสารยึดฯ  ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครั้ง โดยมีสมาชิกโครงการเข้ารับ
การอบรม จาก ๑๓ จังหวัด 

คน ๒๐๐  ๓๒๔ 

 

 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี

อาเซียน” สามารถด าเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายและมีผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมากเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไทยให้สูงขึ้น

ทั้งด้านการผลิตและรูปแบบสินค้าที่สอดคล้องกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้ประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาการย้อมแบบดั้งเดิม เป็นการ

ต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเน้นการสร้างเครือข่ายการผลิตมุ่งสู่ตลาดสินค้าระดับกลางหรือ

ตลาดเฉพาะ (Niche) ในระดับบนต่อไป 



ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผู้ประกอบการหัตถกรรมสิง่ทอ     
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน  
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