
 

 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกสีธรรมชาติ 

กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล 

 

กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล  จังหวัดพังงา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวโสรญา  รอดประเสริฐ 

กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

เสนอต่อ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



 

บทที่ 1  
MOU และข้อเสนอ

โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 

































 

บทที่ 2  
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจาก

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับ

อนุมัต ิ





แบบขอปรับแผนปฏิบัติงาน/ขอขยายเวลา 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

หน่วยงานที่รับงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ชื่อโครงการตามระบบ OPMS การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับผ้ามัดย้อมกลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโสรญา รอดประเสริฐ 
 

แผนปฏิบัติงาน : 
ผลผลิต* กิจกรรม* ระยะเวลา 

 
ระยะเวลาที่ขอ

ปรับใหม่ 
 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องปรับแผน* 
(*ระบุทุกกิจกรรมท่ีขอปรับแผน) 

1. ได้ข้อมลูผู้ประกอบการ 
และผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของกลุ่ม 

ลงพื้นที่ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลจากผูป้ระกอบการ เพื่อ
วิเคราะหป์ัญหาของผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก 

มิถุนายน 
2564 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองและผา้บาติก
จากสีธรรมชาติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุม่ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ 
- ชนิดของผ้าและเส้นใยที่ 
   เหมาะสมกับการใช้งาน 

- การเตรยีมวัตถุดิบในการสกดั 
   สีจากธรรมชาต ิ

- กระบวนการย้อมสีจาก 
   ธรรมชาต ิ

- การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาต ิ
   เป็นสารช่วยติดส ี

กรกฎาคม 
2564 

แล้วเสร็จ 

 

3. ได้สยี้อมจากธรรมชาต ิ การคัดเลือกวัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น เพื่อน ามาท าสีย้อม
จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ลูกไม้ 
เปลือกไม้ หรือวัชพืชในท้องถิ่น 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2564 

แล้วเสร็จ 

 

4. ได้ผา้มัดย้อมสี
ธรรมชาต ิ

ทดลองย้อมผ้าด้วยสจีาก
ธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น เพื่อท า
เป็นผลติภณัฑ์ของที่ระลึก
ต้นแบบ 

 

5. ได้วิธีทดสอบผลิตภณัฑ์
อย่างง่าย 

ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอ (เบื้องต้น) 
เช่น วัดค่าความเป็น กรด – 
ด่าง ของผลิตภณัฑ์บาติก 

กันยายน – 
ตุลาคม 
2564 

แล้วเสร็จ 

 



ผลผลิต* กิจกรรม* ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาที่ขอ
ปรับใหม่ 

 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องปรับแผน* 
(*ระบุทุกกิจกรรมท่ีขอปรับแผน) 

ทดสอบความคงทนของสีต่อ
แสง และการซัก เป็นต้น 

6. ผลิตภณัฑ์ผ่านการ
ทดสอบตรงตาม
มาตรฐาน มผช. 

น าตัวอย่างหลังจากอบรม  ส่ง
วิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มผช. 

กันยายน – 
ตุลาคม 
2564 

มกราคม 2565 
หลังจากการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการใน
วันท่ี 19-21 ตุลาคม 2564 ผู้ประกอบการ
ได้ท าการพัฒนาเฉดสีจากสยี้อมธรรมชาติ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของ มผช. ซึ่งผลิตภัณฑข์อง
ผู้ประกอบการได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้น 
เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2564 และอยู่ใน
ระหว่างการทดสอบโดยสถาบันสิ่งทอ ซึ่ง
คาดว่าจะไดผ้ลการทดสอบในเดือนมกราคม 
2565  หากผลการทดสอบพบว่าผา่นเกณฑ์ 
ทางผู้ประกอบการจะด าเนินการยืน่ขอ มผช. 
ต่อไป แต่ถ้าหากผลการทดสอบพบว่า 
ผลิตภณัฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์  ทางคณะที่ปรึกษา
จะต้องด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการเพื่อผลักดันใหผ้ลติภัณฑผ์่าน
มาตรฐาน มผช. ต่อไป 

7. ผลิตภณัฑ์ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขตรงตาม
มาตรฐาน มผช. 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันให้
ยื่นขอ มผช. 

พฤศจิกายน 
2564 

มกราคม –
มีนาคม 2565 

8. ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น และ
ทันสมัย เป็นที่ต้องการ
ของตลาด  

ออกแบบลวดลายผลิตภณัฑ์ให้
มีเอกลักษณ ์

แล้วเสร็จ 

 

9. รายงานการด าเนินงาน สรุปผลรายงานการด าเนินงาน ธันวาคม 
2564 

มีนาคม  2565 
เนื่องจากการด าเนินงานของกิจกรรมอื่นๆ 
ล่าช้า ท าให้สรุปผลการด าเนินงานไม่ได ้

*ผลผลิต/กิจกรรม คัดลอกตามข้อเสนอที่ไดร้ับอนุมตัิให้ครบถ้วนและไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนแปลงข้อความ 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ พร้อมแนวทางการแก้ไข 
1. เนื่องจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ท าให้รัฐบาลออกมาตรการการควบคุมการแพร่

ระบาด โดยการงดการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม และการเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่ล่าช้าออกไป 
เช่น การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ต้องท าการเลื่อนจากเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเดือนตุลาคม 2564 

มาตรการอ้างอิง: (กรณีท่ีขอปรับแผนเนื่องจากมาตรการป้องกันโรคระบาดของพ้ืนที่ให้อ้างเอกสาร/ประกาศจากทางราชการ) 





 

 

 

 

 

บทที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

  



3.1 แนวทาง วัตถุประสงค์ ผลผลิต  
แนวทางการพัฒนา 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติรูปแบบใหม่ จ านวน

ไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ายอมสีธรรมชาติรูปแบบใหม่ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Copy มาจากระบบ OPMS) 

ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติรูปแบบใหม่ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 ผลิตภัณฑ์  เช่น ผ้าคลุมไหล่บาติกย้อมสี
ธรรมชาติ ผ้าพันคอมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ ผ้าพันคอ
บาติกย้อมสีธรรมชาติ และผ้าโพกหัวบาติกย้อมสี
ธรรมชาติ เป็นต้น 

สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 

จากการส ารวจข้อมูลพบว่า ปัญหาหลักๆ ของทางกลุ่ม 
คือ ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติมีปัญหาเรื่องความคงทน
ของสีหรือย้อมแล้วสีไม่ติด ทางผู้ประกอบการจึงต้องการ
องค์ความรู้ในเรื่องของกระบวนการสกัดสีย้อมจาก
ธรรมชาติ กระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้คงทน และได้
สีที่หลากหลาย  ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมสี
ธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น” โดย
แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้า
ฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
กระบวนการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติจากวัตถุดิบใน
ท้องถิ่น เพ่ือลดการใช้สีย้อมจากเคมี และการพัฒนา
กระบวนการย้อมผ้าสีธรรมชาติให้ติดทนยิ่งขึ้น จากนั้น 
ผู้ประกอบการได้ท าการทดลองสกัดสีย้อมจากวัสดุที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่นด้วยตนเอง จนได้สีย้อมธรรมชาติ 3 
เฉดสี  และน ามาท าการมัดย้อมและท าผ้าบาติก  
จากนั้นจึงน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมวก 
ผ้านุ่ง/กระโปรง เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ และกระเป๋าผ้า 

- สีย้อมธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น 3 เฉดสี ได้แก่ (1) สีเหลืองอมเขียว
จากใบหูกวาง  (2) สีชมพูกุหลาบจากใบ
มังคุด และ (3) สีเขียวอมเทาจากใบมังเคล 
(หรือใบจากต้นโคลงเคลง) 

- สีย้อมธรรมชาติจากวัตถุดิบอ่ืนๆ ได้แก่ 
คราม (น้ าเงินคราม) ครั่ง (แดงเข้ม หรือแดง
อมส้ม) และฝาง (ชมพูอมส้ม) 

- ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้านุ่ง/กระโปรง กระเป๋าผ้า และหมวก 

- ผู้ประกอบการได้เริ่มจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากสีย้อมธรรมชาติบางชนิด ได้แก่ หมวก 
และกระเป๋าผ้า ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 33   

  



รูปภาพการด าเนินงานในผลผลิตนี้ : สีย้อมสกัดจากวัสดุธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

  

สีย้อมสกัดจากใบมังคุด 

 
สีย้อมสกัดจากใบหูกวาง 

  
สีย้อมสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ใน

ท้องถิ่น 

 
หมวกย้อมสีธรรมชาติ 

  
กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

 
ผ้านุ่ง/กระโปรง  ผ้าคลุมไหล่  หมวก และเสื้อ ย้อมสีธรรมชาติ 

  



แนวทางการพัฒนา 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีย้อมธรรมชาติจากวัตถุในท้องถิ่น และ
กระบวนการผลิตผ้าบาติกสีธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าติก โดย
ใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 

ผู้ประกอบการได้รับความรู้เรื่องการใช้วัตถุดิบที่
เหมาะสมและกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าติกอย่างมีคุณภาพ เช่น การ
ย้อมสีธรรมชาติให้ติดทน สีไม่ตก สีย้อมสม่ าเสมอ 
เป็นต้น 

ความพึงพอใจในองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 

ทางคณะที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติจาก
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น” โดยแบ่งเป็น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกใช้สารที่
ปลอดภัยในการท าความสะอาดเส้นใย กระบวนการ
สกัดสีจากวัสดุธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพ่ือลด
การใช้สีย้อมจากเคมี การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าสี
ธรรมชาติให้ติดทนยิ่งขึ้น การสร้างเฉดสีใหม่ๆ ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น การเขียนลวดลายผ้า  การเลือกใข้
สารช่วยติดสี  นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังได้ให้
ความรู้ในการการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ของน้ าที่ใช้ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จ ด้วยกระดาษ pH  
และความรู้ในการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง
และการซัก เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนาขึ้นก่อนน าไปจ าหน่ายให้ลูกค้า  

- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในเรื่องของการสกัดสีย้อมจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ และกระบวนการย้อมสี
ธรรมชาติให้มีความคงทน  รวมถึงความรู้ใน
เรื่องของการดูลักษณะเนื้อผ้า  การคัดเลือก
วัตถุดิบ การเลือกใช้สารช่วยติดสี  การวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ าที่ใช้สกัดสี/สีย้อม 
และทดสอบคุณภาพผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก
เบื้องต้นตาม มผช. 

- กลุ่มบ้านนากลางก้าวไกลสามารถผลิตผ้าบาติก
และผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่มีคุณสมบัติผ่าน
การทดสอบตาม มผช.51/2557 (ผ้าบาติก) 
และ มผช.52/2557 (ผ้ามัดย้อม) 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี คิด
เป็นร้อยละ 93.58 

  



รูปภาพการด าเนินงานในผลผลิตนี้ : ประมวลภาพการด าเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
ภาคทฤษฎี 

 
สอนวิธีดูเนื้อผ้า 

 
สอนการเขียนลาย 

 
สอนวิธีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
การคัดเลือกและเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดสี 

 
การเตรียมวัตถุดิบส าหรับสกัดสี 

 
การต้มสกัดสีย้อม 

 
การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (ย้อมร้อน) 



 
สอนการเขียนลวดลวยผ้าบาติกด้วยจันต้ิง 

 
การเขียนเทียนลงบนผ้า 

 
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบมังคุด 

 
การย้อมผ้าด้วยครามธรรมชาติ (ย้อมเย็น) 

 
ผ้าบาติกเขียนลาย 

 
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ครามและครั่ง) 



 
สอนการท าสีบาติกธรรมชาติและการเพ้นท์สี 

 
ผ้าบาติกสีธรรมชาติล้วน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
การย้อมผ้าบาติก (ย้อมเย็น) 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

  



3.2 แผนปฏิบัติงาน (คัดลอกจากแผนปฏิบัติงานท่ีได้รับอนุมัติและ/หรือท่ีปรับแผน) 
ผลผลิต กิจกรรม วันที่เริ่ม – วันที่สิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 

1. ได้ข้อมูลผู้ประกอบการ 
และผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของกลุ่ม 

ลงพ้ืนที่ส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 

มิถุนายน 2564 แล้วเสร็จ 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พ้ืนเมืองและผ้าบาติก
จากสีธรรมชาติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจ 
- ชนิดของผ้าและเส้นใยที่ 
   เหมาะสมกับการใช้งาน 
- การเตรียมวัตถุดิบในการ 
   สกัดสีจากธรรมชาติ 
- กระบวนการย้อมสีจาก 
   ธรรมชาติ 
- การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
   เป็นสารช่วยติดสี 

กรกฎาคม 2564 แล้วเสร็จ 

3. ได้สีย้อมจากธรรมชาติ การคัดเลือกวัตถุดิบที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น เพ่ือน ามาท าสี
ย้อมจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ 
ลูกไม้ เปลือกไม้ หรือวัชพืชใน
ท้องถิ่น 

สิงหาคม – กันยายน 
2564 

แล้วเสร็จ 
4. ได้ผ้ามัดย้อมสี

ธรรมชาติ 
ทดลองย้อมผ้าด้วยสีจาก
ธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น เพ่ือท า
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ต้นแบบ 

5. ได้วิธีทดสอบผลิตภัณฑ์
อย่างง่าย 

ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (เบื้องต้น) 
เช่น วัดค่าความเป็น กรด – 
ด่าง ของผลิตภัณฑ์บาติก 
ทดสอบความคงทนของสีต่อ
แสง และการซัก เป็นต้น 

กันยายน – ตุลาคม 
2564 

แล้วเสร็จ 

6. ผลิตภัณฑ์ผ่านการ
ทดสอบตรงตาม
มาตรฐาน มผช. 

น าตัวอย่างหลังจากอบรม  ส่ง
วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐาน มผช. 

มกราคม 2565 แล้วเสร็จ 

7. ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขตรงตาม
มาตรฐาน มผช. 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการ เพ่ือผลักดันให้
ยื่นขอ มผช. 

มกราคม – มีนาคม 
2565  

แล้วเสร็จ 



ผลผลิต กิจกรรม วันที่เริ่ม – วันที่สิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 
8. ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัต

ลักษณ์ประจ าถิ่น และ
ทันสมัย เป็นที่ต้องการ
ของตลาด  

ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ให้มีเอกลักษณ์ 

พฤศจิกายน 2564 แล้วเสร็จ 

9. รายงานการด าเนินงาน สรุปผลรายงานการ
ด าเนินงาน 

มีนาคม  2565 แล้วเสร็จ 

 



 

บทที่ 4  
สรุปผลการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 

  



4.1 สรุปผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Copy มาจากระบบ 

OPMS) 
สรุปผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 

ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกย้อมสี
ธรรมชาติรูปแบบใหม่ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 
ผลิตภัณฑ์  เช่น ผ้าคลุมไหล่
บาติกย้อมสีธรรมชาติ 
ผ้าพันคอมัดย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ ผ้าพันคอบาติก
ย้อมสีธรรมชาติ และผ้าโพก
หัวบาติกย้อมสีธรรมชาติ 
เป็นต้น 

สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ
เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 

ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและ
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ ผ้านุ่ง/
กระโปรง กระเป๋าผ้า และ
หมวก 
 

ผู้ประกอบการได้เริ่มจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสี
ย้อมธรรมชาติบางชนิด 
ได้แก่ หมวก และกระเป๋า
ผ้า ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ประมาณ 92%  
โดยคิดเป็นก าไร 65%  

รูปเปรียบเทียบก่อนการพัฒนา รูปเปรียบเทียบหลังการพัฒนา 

 
ผ้าบาติก (สีเคมี) 

 
หมวกย้อมสีธรรมชาติ 

  
กระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติ 



 
เสื้อมัดย้อมจากสีเคมี  

ผ้านุ่ง/กระโปรง  ผ้าคลุมไหล่  หมวก และเสื้อ ย้อมสี
ธรรมชาติ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สรุปผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 
ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 2 

ผู้ประกอบการได้รับความรู้
เรื่องการใช้วัตถุดิบที่
เหมาะสมและกระบวนการ
ย้อมสีธรรมชาติส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้า 
บาติกอย่างมีคุณภาพ เช่น 
การย้อมสีธรรมชาติให้ติด
ทน สีไม่ตก สีย้อมสม่ าเสมอ 
เป็นต้น 

ความพึงพอใจใน
องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ทางคณะที่ปรึกษาได้จัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าย้อมสี
ธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่น” โดย
แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้า
ฝึกอบรมได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องของ 
กระบวนการสกัดสีจาก
วัสดุธรรมชาติจากวัตถุดิบ
ในท้องถิ่น และการพัฒนา
กระบวนการย้อมผ้าสี
ธรรมชาติให้ติดทนยิ่งขึ้น   

- กลุ่มบ้านนากลางก้าว
ไกลสามารถผลิตผ้า
บาติกย้อมสีธรรมชาติที่
มีคุณสมบัติผ่านการ
ทดสอบตาม มผช.
51/2557 (ผ้าบาติก)  

- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจในองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี คิด
เป็นร้อยละ 93.58 

รูปเปรียบเทียบก่อนการพัฒนา รูปเปรียบเทียบหลังการพัฒนา 
-ใส่รูปภาพ- 

 
 

-ใส่รูปภาพ- 
 
 



ผลการด าเนินการ 
ผลการทดสอบคุณภาพผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ แสดงดังต่อไปนี้ 

                              ตัวอย่าง (ชนิดสีย้อม) 
การทดสอบ 

ผ้าบาติกย้อม
คราม 

ผ้าบาติกย้อมใบ
มังคุด 

ผ้ามัดย้อมคราม 

ลักษณะท่ัวไป สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย ลวดลายสวยงามตลอดผืนผ้า 

เอกลักษณ์ เป็นไปตามเอกลักษณ์ผ้าบาติก 
เป็นไปตาม

เอกลักษณ์ผ้ามัด
ย้อม 

ชนิดเส้นใย COTTON COTTON COTTON 

ความเป็นกรด-ด่าง 9.90 7.64 9.50 

สีเอโซท่ีให้แอโรมาติกเอมีน 
จ านวน 24 ตัว 

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

การเปล่ียนแปลงขนาดหลังการ
ซัก 1 คร้ัง (ร้อยละ) 

แนวเส้นด้ายยืน +0.2 -1.0 0.0 

แนวเส้นด้ายพุ่ง +0.1 -1.2 -0.1 

ความคงทนของสีต่อการซัก    

สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) 1-2 3-4 4 

สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) 

ACETATE 4-5 4-5 4 

COTTON 4-5 4-5 4-5 

NYLON 4-5 4-5 4 

POLYESTER 4-5 4-5 4-5 

ACRYLIC 4-5 4-5 4-5 

WOOL 4-5 4-5 4-5 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อในสภาวะกรด 

สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) 4 4 3-4 

สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) 

ACETATE 4-5 4 4-5 

COTTON 4-5 4 4-5 

NYLON 4-5 4 4-5 

POLYESTER 4-5 4-5 4-5 

ACRYLIC 4-5 4-5 4-5 

WOOL 4-5 4-5 4-5 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อในสภาวะด่าง 



                              ตัวอย่าง (ชนิดสีย้อม) 
การทดสอบ 

ผ้าบาติกย้อม
คราม 

ผ้าบาติกย้อมใบ
มังคุด 

ผ้ามัดย้อมคราม 

สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) 3-4 3-4 3-4 

สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) 

ACETATE 4-5 4-5 4-5 

COTTON 4-5 4-5 4-5 

NYLON 4-5 4-5 4-5 

POLYESTER 4-5 4-5 4-5 

ACRYLIC 4-5 4-5 4-5 

WOOL 4-5 4-5 4-5 

1 วิจารณ์ผลการทดสอบ 
 จากผลการทดสอบคุณภาพผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากกลุ่มบ้านนากลางก้าวไกล จ านวน 
3 ตัวอย่าง  ซ่ึงวิจารณ์ผลการทดสอบได้ดังนี้ 

1.1 ลักษณะทั่วไปและเอกลักษณ์ของผ้าบาติก 
  ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมทั้ง 3 ตัวอย่างที่ส่งทดสอบนั้น เป็นไปตามเอกลักษณ์ผ้าบาติกและผ้า
มัดย้อมทั้งหมด กล่าวคือ มีการก้ันสีโดยเทียนหรือวัสดุอ่ืนในบริเวณที่ไม่ต้องการให้ติดสี มีความสะอาด
เรียบร้อยและมีลวดลายที่สวยงามชัดเจนทั้งหมด 

1.2 ชนิดเส้นใยและความเป็นกรด – ด่าง 
  การตรวจสอบชนิดเส้นใยพบว่าผ้าบาติกที่ส่งทดสอบทุกตัวอย่างนั้นเป็นเส้นใยฝ้ายซ่ึงเป็น เส้น
ใยธรรมชาติ ส่วนความเป็นกรด - ด่างนั้น พบว่า มีเพียงค่าพีเอชของผ้าบาติกย้อมใบมังคุดเท่านั้น ที่มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑืที่ก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 8.0 ส่วนผ้าบาติกและผ้า มัด
ย้อมจากครามทั้ง 2 ผืน มีค่าพีเอชที่เกินกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก าหนดไว้ (5.0 ถึง 8.05)  ซ่ึงการมีพี
เอชที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้อาจส่งผลให้ผู้สวมใส่เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง โดยปัญหานี้  
สามารถแก้ไขได้โดยการซักท าความสะอาดด้วยสารซักฟอกหรือน้ าเพ่ิมจ านวนครั้งมากขึ้น 

1.3 สีเอโซท่ีให้แอโรมาติกแอมีนจ านวน 24 ตัว 
  ชิ้นตัวอย่างทุกตัวอย่างไม่พบสีเอโซท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ เนื่องจากสีย้อมที่
ใช้เป็นสีที่ได้มาจากสีธรรมชาติ  

1.4 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก 
   ผ้าตัวอย่างทั้ง 3 เม่ือผ่านการซัก 1 ครั้ง พบว่ามีขนาดเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คืออยู่
ในช่วงร้อยละ 0.0 ถึง ±1.2 เท่านั้น ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล่าวคือต้องไม่เกินร้อยละ 5 
ซ่ึงตามธรรมชาติของผ้าทอแล้วนั้นเม่ือผ่านการซักแล้วขนาดจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก น้อยกว่าผ้าถัก อัน
เนื่องมาจากโครงสร้างผ้าและวิธีการทอที่ต่างกัน 

  



1.5 ความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อเหง่ือ 
  ส าหรับความคงทนของสีต่อการซักนั้นประเมินจากระดับของเฉดสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากผ้าที่
ย้อมสี และผ้าประกบกับผ้าที่ย้อมสี ในกรณีนี้ใช้ผ้าประกบเป็นผ้าเส้นใยหลายชนิด (multifiber) โดยการ
ประเมินสีเปลี่ยนจากเดิมนั้น ผ้าบาติกย้อมใบมังคุดและผ้ามัดย้อมคราม มีค่าความคงทนอยู่ในอยู่ในระดับ 3 -4 
และ 4 ตามล าดับ ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ส่วนผ้าบาติกที่ย้อมด้วยครามนั้นมีความ
คงทนของสีต่อการซักในกรณีการประเมินสีเปลี่ยนที่ระดับ 1-2 เท่านั้นซ่ึงไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้า
บาติก) ซ่ึงต้องหาวิธีปรับปรุงแก้ไขโดยอาจหาสารเคลือบธรรมชาติหรือสารช่วยย้อม (มอร์แดนท์) ธรรมชาติมา
ช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการย้อมให้สีย้อมนั้นผนึกติดกับเส้นใยได้ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนการประเมินสีตก
ติดผ้าขาวนั้นให้ผลที่ผ่านเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกตัวอย่างคือมีค่าต้ังแต่ระดับ 4-5  
  การทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือ โดยใช้สารละลายเหง่ือเทียมที่เป็นส่วนผสมของ แอล-
ฮิสติดีน โมโนไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต, โซเดียมคลอไรด์, ไดโซเดียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ไดไฮเดรต 
(เหง่ือเทียมด่าง), โซเดียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ไดไฮเดรต (เหง่ือเทียมกรด) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่
มีค่าพีเอชประมาณ 5.5 ในเหง่ือเทียมกรด และค่าพีเอชประมาณ 8.0 ในเหง่ือเทียมด่างนั้นพบว่า ซ่ึงการ
ทดสอบด้วยเหง่ือเทียมนั้นทุ กตัวอย่างผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือมีค่าอยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป 
ส าหรับในสภาวะเหง่ือเทียมกรดและเหง่ือเทียมด่าง การประเมินสีเปลี่ยนจากเดิมและการประเมินสีตกติดผ้า
ขาวส่วนใหญ่จะมีค่าอยู่ในระดับ 4 และ 4-5 เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เม่ือถูก
สารละลายเหง่ือแล้วมีความซีดลงเพียงเล็กน้อย และมีการเปื้อนติดเพียงเล็กน้อยเช่นกัน และสีย้อมซ่ึงก่อนการ
ย้อมนั้นถูกสกัดมาด้วยน้ า เม่ือหลุดออกมาจากผ้านั้นจะแพร่ไปในสารละลายที่มีเบสเป็นน้ ามากกว่าจะเคลื่อน
ไปติดกับผ้าประกบ ดังจะเห็นได้ว่าผลการทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือในแง่ของการเปื้อนติดจะให้ผลที่
ดีกว่าผลการทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือในแง่ของการเปลี่ยนสีเสมอ 

2 สรุปผลการทดสอบ 
 หลังจากการให้ค าปรึกษาเชิงลึก ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากรรมวิธีการสกัดสีย้อมธรรมชา ติจาก
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และยังสามารถพัฒนากระบวนการผลิตผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
ท าให้น าไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย เช่น หมวกย้อมสีธรรมชาติ เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ 
ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ กระโปรง/ผ้านุ่งสีธรรมชาติ และกระเป๋าผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น  อย่างไรก็
ตาม จากผลการทดสอบคุณภาพผ้าบาติกและผ้ามัด จะพบว่า มีเพียงผ้าบาติกย้อมใบมังคุดเท่านั้น ที่มีผลการ
ทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุกหัวข้อการทดสอบคือลักษณะทั่วไป, เอกลักษณ์ผ้า
บาติก, ชนิดเส้นใย, การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก, การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก และความ
ความคงทนของสีต่อเหง่ือ ซ่ึงเป็นผลให้ทางผู้ประกอบการสามารถท าการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าบาติก) มผช. 51/2557 ได้ต่อไป  ส าหรับผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมครามธรรมชาตินั้น  ทาง
ผู้ประกอบการยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและแก้ไขในเรื่องของค่าพีเอชให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป 

  



4.2 การประเมินมูลค่าก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  
4.2.1 การคิดผลประโยชน์หรือมูลค่าท่ีเกิดขึ้น(ผลลัพธ์) เปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 

ประเด็น ก่อนการด าเนินโครงการ หลังการด าเนินโครงการ 
1.) ปริมาณการผลิต (ต่อรอบการผลิต ต่อเดือน ต่อปี ระบุมาให้ชัดเจน) 
1.1) ปริมาณวัตถุดิบท่ีซ้ือ 
- ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เดิม 

ผ้าป่านมัสลิน 4 ม้วน/ปี (ผ้ามัดย้อมดิน) 
ผ้าเรยอง 3 ม้วน/ปี (ผ้าพันคอ) 
เสื้อมัดย้อม 60 ตัว/ปี  
ถ่าน ผงซักฟอก ปูนแดง น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
สารส้ม จุนสี เกลือ ยางรัดของ เชือก  

 
 
 
- 

- ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  ผ้าเนื้อดิบ 12 ม้วน/ปี (กระเป๋า,หมวก) 
เสื้อยืด 300 ตัว/ปี 

สกัดสี/ท าลายผ้า 
ถ่าน ผงซักฟอก ปูนแดง/ขาว น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม สารส้ม  เกลือ ยางรัดของ เชือก  
ตัดเย็บ 
สายกระเป๋า ตีนตุ๊กแก ด้าย เข็มจักร เข็มหมุด 
กรรไกร ไม้บรรทัด  

1.2) ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย 
- ผลิตภัณฑ์เดิม ผ้าพันคอ 64 ผืน/ปี 

ผ้าเช็ดหน้า 75 ผืน/ปี 
กระเป๋า 70 ใบ /ปี 
หมวก 100 ใบ /ปี 

 
- 

- ผลิตภัณฑ์ใหม่  กระเป๋ามัดย้อมสีธรรมชาติ 3000 ใบ /ปี 
หมวกมัดย้อมสีธรรมชาติ 800 ใบ /ปี 
เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ  300 ตัว/ปี 

2.) ต้นทุน 
2.1) วัตถุดิบ 17,440 บาท/ปี 70,000 บาท/ปี 
2.2) อุปกรณ์ 12,000 บาท/ปี 30,900 บาท/ปี 
2.3) ค่าแรง 30,000 บาท/ปี 50,000 บาท/ปี 
2.4) ต้นทุนรวม 59,440 บาท/ปี 150,900 บาท/ปี 
3) รายได้ 
3.1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เดิม 198,875 บาท/ปี  

3.2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่  381,000 บาท/ปี 

3.3) รวมรายได้ 198,875 บาท/ปี 381,000 บาท/ปี 

3.4) สรุปผลประโยชน์โครงการ   



รวมต้นทุน 59,440 บาท/ปี 150,900 บาท/ปี 
รวมรายได้ 198,875 บาท/ปี 381,000 บาท/ปี 

รวมก าไร 139,435 บาท/ปี 230,900 บาท/ปี 

ผลประโยชน์จากโครงการ เพ่ิมคุณภาพของสินค้า , เพ่ิมมูลค่าและรายได้ , สร้างอาชีพให้กับชุมชน  

4.2.2 ส่วนผสมทางการตลาด (วิเคราะห์ความต่อเน่ือง และความย่ังยืน) 

Product Price 
กระเป๋ามัดย้อม , หมวกมัดย้อม 
 

กระเป๋ามัดย้อม  ใบละ 80 บาท 
หมวกมัดย้อม ใบละ 120 บาท 
เสื้อมัดย้อมธรรมชาติ 150 บาท 

Place Promotion 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง 
- เพจ Facebook ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านนากลาง 
- ตามงานอีเว้นท์ต่างๆ 
- ออเดอร์จากหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น 

ธนาคารออมสิน 

สั่งซ้ือจ านวนมาก ลดทันที ใบละ 10 บาท 
สามารถเลือกลาย และสีได้ 

4.2.3  เป้าหมายของผู้ประกอบการในระยะ 5 ปี ข้างหน้า 

เป้าหมาย ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1.พัฒนาสีจากธรรมชาติ จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน 
2. รักษาดูแลวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดสี ที่มีอยู่ในชุมชน
ไม่ให้หมดไป 
3.พัฒนาให้ชุมชนเป๋นแหล่งเรียนรู่การสกัดสีจาก
วัตถุดิบที่มีในชุมชน 

1.การรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
2.การมีวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
3.การมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
4.ขยันฝึก เรียนรู้ตลอดเวลา 

4.2.4 ผลกระทบทางสังคมหรือส่ิงแวดล้อม (ถ้ามี) 

ผลกระทบทางด้านสังคม ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
- เป็นการสร้างภูมิปัญญาและรายได้เสริม

ให้กับชุมชน 
- ลดโอกาสการว่างงานและเป็นการเพ่ิมรายได้

ให้กับชุมชนในช่วงการระบาดของโควิด 
เนื่องจากสินค้าสามารถขายผ่านทาง
ออนไลน์ได้ 

- เป็นการใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษ
ใบไม้ต่างๆ ท าให้ลดปัญหามลพิษจากการเผา
ท าลายเศษใบไม้ 

- เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุทางธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้
ประโยขน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น ไม่สามารถน าไป
ประกอบอาหาร หรือท าสีผสมอาหารได้ 

  



4.2.5 ข้อเสนอหรือความต้องการการพัฒนาท่ีต้องการให้ สป.อว.ให้การสนับสนุน (โครงการต่อเน่ือง) 

ประเด็นความต้องการจากใบสมัคร ประเด็นการพัฒนาจากการวิเคราะห์เชิงลึกของท่ี
ปรึกษา 

 
 
 

 

4.3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอในการด าเนินโครงการในปีต่อไป (ถ้ามี) 

1. เนื่องจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 ต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 ท าให้รัฐบาลออกมาตรการการ
ควบคุมการแพร่ระบาด โดยการงดการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม และการเดินทางข้ามจังหวัด ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานที่ล่าช้าออกไปจากแผนการปฏิบัติงานที่วางแผนไว้ เช่น การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ที่ต้องท าการเลื่อนจากเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเดือนตุลาคม 2564 

 
 



 

 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการทดสอบ 

 

‶การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา″ 
This test  

 
This test report  refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/  

                    goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.  

Foundation for Industrial Development 
Thailand Textile Institute/ Textile Testing Center  
Soi Trimit,  Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand.  
Tel.(66) 2713 5492-9  Fax. (66) 2712 4527    www.thaitextile.org  

 

  หมายเลขรายงานผล‶: G 1306/65 
  วนัท่ีรับตวัอยา่ง  : 12/01/65 
  วนัท่ีทดสอบ : 13/01/65-19/01/65 
  วนัท่ีออกรายงานผล‶: 19/01/65 
  หนา้‶‶: 5/5 

‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶-‶สีเปล่ียนจากเดิม 
‶‶ ระดบั 5 หมายถึง‶ไม่มีการเปล่ียนแปลงของสี 

4 หมายถึง‶‶สีเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย 
3 หมายถึง สีเปล่ียนแปลงพอสงัเกตได ้
2 หมายถึง สีเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก 
1 หมายถึง สีเปล่ียนแปลงมาก 

‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶‶ ‶‶-‶สีตกติด 
‶‶ ระดบั 5 หมายถึง ไม่มีการตกติดของสี 

4 หมายถึง‶‶สีตกติดเลก็นอ้ย 
3 หมายถึง สีตกติดพอสงัเกตได ้
2 หมายถึง สีตกติดค่อนขา้งมาก 

    1 หมายถึง สีตกติดมาก 
 
 

  
รูปท่ี1:‶G‶1306-1/65 

************************************* 
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รายงานผลการทดสอบ 

 

‶การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา″ 
This test  

 
This test report  refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/  

                    goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.  

Foundation for Industrial Development 
Thailand Textile Institute/ Textile Testing Center  
Soi Trimit,  Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand.  
Tel.(66) 2713 5492-9  Fax. (66) 2712 4527    www.thaitextile.org  

 

  หมายเลขรายงานผล : G 2570/65 
  วนัท่ีรับตวัอยา่ง  : 31/03/65 
  วนัท่ีทดสอบ : 31/03/65-08/04/65 
  วนัท่ีออกรายงานผล : 08/04/65 
  หนา้  : 5/5 

                                - สีเปล่ียนจากเดิม 
   ระดบั 5 หมายถึง ไม่มีการเปล่ียนแปลงของสี 

4 หมายถึง  สีเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย 
3 หมายถึง สีเปล่ียนแปลงพอสังเกตได ้
2 หมายถึง สีเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก 
1 หมายถึง สีเปล่ียนแปลงมาก 

                                - สีตกติด 
   ระดบั 5 หมายถึง ไม่มีการตกติดของสี 

4 หมายถึง  สีตกติดเลก็นอ้ย 
3 หมายถึง สีตกติดพอสังเกตได ้
2 หมายถึง สีตกติดค่อนขา้งมาก 

    1 หมายถึง สีตกติดมาก 
 

  
รูปที่1: G 2570-1/65 

************************************* 
 

http://www.thaitextile.org/












                                                                                                                                                                                                                                                    F-017T Rev.19, 9 ส.ค.64, 1/1   
                                                                                      

 
 

 

รายงานผลการทดสอบ 

 

‶การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา″ 
This test  

 
This test report  refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/  

                    goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.  
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  หมายเลขรายงานผล : G 2572/65 
  วนัท่ีรับตวัอยา่ง  : 31/03/65 
  วนัท่ีทดสอบ : 31/03/65-08/04/65 
  วนัท่ีออกรายงานผล : 08/04/65 
  หนา้  : 6/6 

 
 
 

  
รูปที่1: G 2572-1/65 

************************************* 
 

http://www.thaitextile.org/

