
 

 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าปักย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใน

ท้องถิ่น  (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักควนชะลิก) 

 

กลุ่มผ้าปักควนชะลิก  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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 ิ











 

 

 

 

 

บทที่ 3  
ผลการด าเนินงาน 

  



3.1 แนวทาง วัตถุประสงค์ ผลผลิต  
แนวทางการพัฒนา 1 การคัดเลือกวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเพ่ือน ามาสกัดเป็นสีย้อมจากธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือให้สามารถเลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบหลักในการท า

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Copy มาจากระบบ OPMS) 

ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 
สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาเป็น 
สีย้อมจากธรรมชาติได้ 1 เฉดสี 

-  ส า มา รถส กัดสี ย้อมเ พ่ือท าด้ ายปั กด้วยสี
ธรรมชาติจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น คือ ใบหู
กวาง 
-  ส า มา รถหา แหล่ งผลิ ตเส้ น ด้ายปักย้ อมสี
ธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงเพ่ือส่งด้ายปัก
ให้ใช้ท างานปักขั้นสูงในอนาคตได้ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต 1 ผลลัพธ์ 1 

 -  รู้กรรมวิธีการย้อมเส้นด้ายด้วยสีธรรมชา ติ  
จากพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบหูกวาง  
- ได้เส้นด้ายปักย้อมสีธรรมชาติ มาใช้ส าหรับท า
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เส้นด้ายย้อมใบหูกวาง  

 
- ได้ด้ายปักย้อมสีธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 



รูปภาพการด าเนินงานในผลผลิตนี้ : สีย้อมสกัดจากวัสดุธรรมชาติ 

 
สีย้อมสกัดจากเปลือกมังคุด 

 
สีย้อมจากคราม 

 
สีย้อมสกัดจากใบหูกวาง 

 

แนวทางการพัฒนา 2 พัฒนาสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ
สอนให้สกัดสีย้อมจากธรรมชาติเพ่ือท าผ้ามัดย้อมหรือผ้าบาติกสี
ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 พัฒนาสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 
ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากสีธรรมชาติ ได้ผ้ามัดย้อมหรือผ้าบาติกสีธรรมชาติอย่างน้อย 1 เฉดสี 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 

ผู้ประกอบการได้ท าการทดลองมัดย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติที่สกัดได้  จากนั้นน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  ซ่ึงยังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาเพ่ือจัดจ าหน่ายต่อไป  

- ผ้าฝ้ายมัดย้อมจากคราม 

รูปภาพการด าเนินงานในผลผลิตนี้ : ผ้ามัดย้อม 

 
ผ้าฝ้ายหนามัดย้อมคราม 

 
ผ้าฝ้ายบางมัดย้อมคราม 



แนวทางการพัฒนา 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีจากธรรมชาติ เพ่ือ
พัฒนาเป็นเส้นด้ายส าหรับปักผ้าที่มีเอกลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพ่ือให้สามารถใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศมาท าเป็นเส้นด้ายส าหรับงาน
ปักผ้า 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 

เส้นด้ายปักสีธรรมชาติ ได้ผ้าปักจากเส้นด้ายปักสีธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลผลิต 2 ผลลัพธ์ 2 
ผู้ประกอบการได้ท าการทดลองย้อมเส้นไหมด้วย
สีธรรมชาติที่สกัดได้  จากนั้นน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก  เช่น ผ้าปูโต๊ะ  ปลอกหมอน  
เป็นต้น  

- ผ้าปักเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ 
- ผลิตภัณฑ์ผ้าปักเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ 

รูปภาพการด าเนินงานในผลผลิตนี้ : เส้นด้ายและผ้าปักเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ 

 
เส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ  ผ้าไหมทอพ้ืนเรียบ  

และผ้าฝ้าย 

 
ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมปักลายปลาหลาดจากเส้นไหม

ย้อมสีธรรมชาติ 

 
ผ้าปักลายจากเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ 

 

 
ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมปักลายนะโมจากเส้นไหมย้อมสี

ธรรมชาติ 



 
ผ้าไหมบ้านทอมือปักลายดอกไม้ด้วยเส้นไหมย้อมสี

ธรรมชาติ 

 
ผ้าไหมทอมือปักด้วยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 

 

 
ผ้ายีนส์ย้อมครามทอมือปักลายช่อราชพฤกษ์ด้วยเส้น

ไหมย้อมสีธรรมชาติ 

 
ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมครามปักลายปลาหลาดด้วยเส้น

ไหมย้อมสีธรรมชาติ 

 
ผ้าคลุมตู้ถักขอบปักลายขอเจ้าฟ้าฯ ประยุกต์  

(สินค้าใหม่อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับคณะผู้วิจัย) 
 



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

1. ได้ข้อมูล
ผู้ประกอบการ และ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของกลุ่ม 

ลงพ้ืนที่ส ารวจและรว บร ว ม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาของผลิ ตภัณฑ์
ผ้าบาติก 

มิถุนายน 2564 แล้วเสร็จ 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พ้ืนเมืองและผ้าบาติก
จากสีธรรมชาติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

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

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2565 

แล้วเสร็จ 

3. ได้สีย้อมจาก
ธรรมชาติ 

การคัดเลือกวัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น เพ่ือน ามาท าสีย้อม
จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ลูกไม้ 
เปลือกไม้ หรือวัชพืชในท้องถิ่น กุมภาพันธ์ – มีนาคม

2565 
แล้วเสร็จ 

4. ได้ผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ 

ทดลองย้อมผ้าด้วยสีจาก
ธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น เพ่ือท า
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ต้นแบบ 

5. ได้วิธีทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อย่างง่าย 

ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ (เบื้องต้น) เช่น 
วัดค่าความเป็น กรด – ด่าง ของ
ผลิตภัณฑ์บาติก ทดสอบความ
คงทนของสีต่อแสง และการซัก 
เป็นต้น 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2565 

แล้วเสร็จ 

6. ผลิตภัณฑ์ผ่านการ
ทดสอบตรงตาม
มาตรฐาน มผช. 

น าตัวอย่างหลังจากอบรม  ส่ง
วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มผช. 

แล้วเสร็จ 

7. ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขตรง
ตามมาตรฐาน มผช. 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบการ เพ่ือผลักดันให้
ยื่นขอ มผช. 

มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ 

8. ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัต
ลักษณ์ประจ าถิ่น 

ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ให้
มีเอกลักษณ์ 

แล้วเสร็จ 



ผลผลิต กิจกรรม วันที่เริ่ม – วันที่สิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 
และทันสมัย เป็นที่
ต้องการของตลาด  

9. เส้นด้ายปักสี
ธรรมชาติ 

ทดลองย้อมเส้นด้ายจากสี
ธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น เพ่ือท า
เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ต้นแบบ 

มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ 

10. รายงานการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลรายงานการด 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 
สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาเป็น 
สีย้อม 

ได้สีย้อมจาก
วัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 เฉดสี 

ผู้ประกอบการได้รับองค์
ความรู้ในเรื่อของวิธีการสกัด
สีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

ได้สีย้อมธรรมชาติสกัด
จากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น 1 เฉดสี และ
สกัดได้จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่าง
น้อย 2 เฉดสี  
 

รูปเปรียบเทียบก่อนการพัฒนา รูปเปรียบเทียบหลังการพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 

เส้นด้ายปักจากสีธรรมชาติ 

 
 

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

ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากสีธรรมชาติ 

ได้ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจากสี
ธรรมชาติอย่างน้อย 
1 ผลิตภัณฑ์ 
 

ผู้ประกอบการได้ท าการ
ทดลองผลิตผ้ามัดย้อมปัก
ลายจากสีธรรมชาติ 

ผ้าฝ้ายมัดย้อมปักลาย
ปลาหลาดด้วยเส้นไหม

ย้อมสีธรรมชาติ 
 

รูปเปรียบเทียบก่อนการพัฒนา รูปเปรียบเทียบหลังการพัฒนา 
-ไม่มี- 

 
 

ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมครามปักลายปลาหลาดด้วยเส้น
ไหมย้อมสีธรรมชาติ 

 



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สรุปผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. 
ผลผลิต 3 ผลลัพธ์ 3 ผลผลิต 3 ผลลัพธ์ 3 

เส้นด้ายปักสีธรรมชาติ ได้ผ้าปักจาก
เส้นด้ายปักสี
ธรรมชาติที่
พัฒนาขึ้น 

ผู้ประกอบการได้ท าการ
ทดลองย้อมเส้นไหมด้วยสี
ธรรมชาติที่สกัดได้  จากนั้น
น ามาปักบนผ้าตัวอย่าง เช่น 
ผ้าไหมเนื้อต่างๆ ผ้าฝ้ายทอ
มือและฝ้ายทอโรงงาน ผ้า
ยีนส์ แล้วน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าปู
โต๊ะ  หมอนอิง เสื้อ ผ้านุ่ง 
กระเป๋า เป็นต้น  

- ผ้าปักเส้นด้ายย้อมสี
ธรรมชาติ เช่น ผ้า
ยีนส์ทอมือปักลาย  
ผ้าไหมเชิงปักลาย 

- ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
เส้นด้ายย้อมสี
ธรรมชาติ 

รูปเปรียบเทียบก่อนการพัฒนา รูปเปรียบเทียบหลังการพัฒนา 

 
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายจากเส้นด้ายย้อมสีเคมี

 
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายจากเส้นด้ายย้อมสีเคมี 

 
ผ้าฝ้ายทอมือมัดย้อมปักลายนะโมด้วยเส้นไหมย้อมสี

ธรรมชาติ 

 
ผ้ายีนส์ย้อมครามทอมือปักลายช่อราชพฤกษ์ด้วยเส้น

ไหมย้อมสีธรรมชาติ 
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ผ้าไหมบ้านทอมือปักลายดอกไม้ด้วยเส้นไหมย้อมสี

ธรรมชาติ 
 

 
ผ้าไหมทอมือปักด้วยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ 

 

 
ผ้าคลุมตู้ถักขอบปักลายขอเจ้าฟ้าฯ ประยุกต์ (สินค้า

ใหม่อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับคณะผู้วิจัย) 



ผลการด าเนินการ 
 ผลการทดสอบคุณภาพผ้าปักพ้ืนสีขาว และผ้าปักลายนะโม แสดงดังต่อไปนี้ 

                                               ตัวอย่าง 
การทดสอบ 

ผ้าปัก 
พ้ืนสีขาว 

ผ้าปัก 
ลายนะโม 

ลักษณะท่ัวไป 
สะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อย  

ไม่มีข้อบกพร่องท่ีเกิดจากกรรมวิธีการท า 

เอกลักษณ์ เป็นไปตามเอกลักษณ์ผ้าปัก 

การใช้งาน ไม่มี 

ชนิดเส้นใย 

ตัวผ้า RAYON COTTON 

ด้ายปัก SILK SILK 

ซับใน POLYESTER ไม่มี 

ระบายริมผ้า ไม่มี ไม่มี 

ฟอร์แมลดีไฮด์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) น้อยกว่า 15.00 น้อยกว่า 15.00 

ความเป็นกรด-ด่าง 6.82 7.02 

สีเอโซท่ีให้แอโรมาติกเอมีน 
จ านวน 24 ตัว (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

ไม่พบ ไม่พบ 

การเปล่ียนแปลงขนาดหลังการซัก 1 คร้ัง (ร้อย
ละ) 

แนวเส้นด้ายยืน -0.8 +0.1 

แนวเส้นด้ายพุ่ง -0.6 -0.3 

ความคงทนของสีต่อการซัก 

สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) 3-4 4 

สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) 

ACETATE 4 4-5 

COTTON 4-5 4-5 

NYLON 4 4 

POLYESTER 4-5 4-5 

ACRYLIC 4-5 4-5 

WOOL 4-5 4-5 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อสภาวะกรด 

สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) 4 4-5 

สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) 
ACETATE 4 3-4 

COTTON 3-4 4 



                                               ตัวอย่าง 
การทดสอบ 

ผ้าปัก 
พ้ืนสีขาว 

ผ้าปัก 
ลายนะโม 

NYLON 3-4 3 

POLYESTER 4 4 

ACRYLIC 4 4 

WOOL 4 3-4 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อสภาวะด่าง 

สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) 4 4-5 

สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) 

ACETATE 4 3-4 

COTTON 3-4 4 

NYLON 3-4 3 

POLYESTER 3-4 4 

ACRYLIC 3-4 4 

WOOL 3-4 3-4 

1. วิจารณ์ผลการทดสอบ 

 ผ้าตัวอย่างที่ส่งทดสอบมีทั้งสิ้น 2 ตัวอย่าง อันได้แก่  ผ้าปักพ้ืนสีขาว และผ้าปักลายนะโม ซ่ึงวิจารณ์
ผลการทดสอบได้ดังนี้ 

1.1 ลักษณะทั่วไป เอกลักษณ์ และการใช้งาน 
  ชิ้นตัวอย่างที่ส่งทดสอบทั้ง 2 มีลักษณะทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล่าวคือ
มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดทั้งผืนผ้า ไม่มีข้อบกพร่องที่ เกิดจากกรรมวิธีการท าอันจะส่งผลต่อการใช้ งาน  
ผ้าปักนั้นเป็นไปตามเอกลักษณ์ผ้าปกคือมีลายปักที่ชัดเจนสวยงามตรงตามลายปัก  

1.2 ชนิดเส้นใยและความเป็นกรด – ด่าง 
  การตรวจสอบชนิดเส้นใยพบว่าผ้าปักลายนะโมที่จะเป็นเส้นใยฝ้าย ส่วนผ้าปักพ้ืนสีขาวที่ มี
ผ้าพ้ืนเป็นเส้นใยเรยอง ซ่ึงผ้าพ้ืนที่เป็นเส้นใยฝ้ายมักจะสามารถย้อมสีธรรมชาติได้ดี ส่วนผ้าเรยองนั้นจะมีความ
นุ่มสบายกว่าผ้าฝ้ายและมีน้ าหนักเบากว่า ส าหรับผ้าปักทั้ง 2 ผืนนั้น มีการใช้ด้ายปักที่เป็นเส้นใยไหม ซ่ึงเส้นใย
ไหมนั้นจะให้ความมันเงาโดดเด่นกว่าเส้นใยฝ้ายเนื่องมาจากเส้นใยไหมเป็นเส้นใยยาวและมีภาคตัดขวาง
ลักษณะสามเหลี่ยม ท าให้การหักเหและสะท้อนแสงแตกต่างจากเส้นใยฝ้ายที่เป็นเส้นใยสั้นและภาคตัดขวาง
ลักษณะกลม  
  ความเป็นกรด – ด่างของชิ้นตัวอย่างที่ส่งทดสอบทั้ง 2 ตัวอย่าง มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กล่าวคือมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 5.0 ถึง 8.0 หมายความว่าความเป็นกรด – ด่างของ
ชิ้นตัวอย่างดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งานเม่ือน าผ้าปักหรือผลิตภัณฑ์ผ้าปักเหล่านี้ ไป
สวมใส่หรือใช้งาน 



 1.3 ฟอร์แมลดีไฮด์ 
  ผลการทดสอบพบว่าปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ของผ้าปักทั้ง 2 ผืนนั้น พบฟอร์แมลดีไฮ ด์แต่  
น้อยมาก กล่าวคือไม่ถึง 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึงยังอยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือต้องน้อย
กว่า 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

1.4 สีเอโซท่ีให้แอโรมาติกแอมีนจ านวน 24 ตัว 
  ชิ้นตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างไม่พบสีเอโซที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ การทดสอบนี้ 
จึงเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกตัวอย่าง 

1.5 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก 
   ชิ้นตัวอย่างทั้ง 2 เม่ือผ่านการซัก 1 ครั้งแล้วมีขนาดเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยคืออยู่ในช่ วง
ร้อยละ 0.0 ถึง ±0.8 เท่านั้น ซ่ึงมีค่าอยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือต้องไม่เกินร้อยละ 10 ส าหรับผ้าปัก  
ซ่ึงตามธรรมชาติของผ้าทอแล้วนั้นเม่ือผ่านการซักแล้วขนาดจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก น้ อยกว่าผ้าถัก  
อันเนื่องมาจากโครงสร้างผ้าและวิธีการทอที่ต่างกัน 

1.6 ความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อเหง่ือ 
  ส าหรับความคงทนของสีต่อการซักนั้นประเมินจากระดับของเฉดสีที่ เปลี่ ยนแปลงไปจา กผ้า  
ที่ย้อมสี และผ้าประกบกับผ้าที่ย้อมสี ในกรณีนี้ใช้ผ้าประกบเป็นผ้าเส้นใยหลายชนิด (multifiber) โดยการ
ประเมินสีเปลี่ยนจากเดิมนั้น ชิ้นตัวอย่างทั้ง 2 มีค่าความคงทนของสีต่อการซักเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยผ้าพ้ืนที่ย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นมีค่าความคงทนของสีอยู่ที่ระดับ 3 -4 ถึง 4-5 ทั้งในแง่ของการ
เปลี่ยนสีและการเปื้อนติด ซ่ึงด้อยกว่าสีสังเคราะห์เล็กน้อย 
  การทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือ โดยใช้สารละลายเหง่ือเทียมที่เป็นส่วนผสมของ  
แอล-ฮิสติดีน โมโนไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต, โซเดียมคลอไรด์, ไดโซเดียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ไดไฮเดรต 
(เหง่ือเทียมด่าง), โซเดียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ไดไฮเดรต (เหง่ือเทียมกรด) และโซเดียมไฮดรอกไซ ด์  
ที่มีค่าพีเอชประมาณ 5.5 ในเหง่ือเทียมกรด และค่าพีเอชประมาณ 8.0 ในเหง่ือเทียมด่างนั้นพบว่า ซ่ึงการ
ทดสอบด้วยเหง่ือเทียมนั้นทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือมีค่าอยู่ในระดับ 3 -4 ขึ้นไป
ส าหรับผ้าพ้ืนที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ กล่าวคือผ้าปักที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติเม่ือถูกสารละลายเหง่ือแล้วมีควา ม 
ซีดลง และเปื้อนติดมากกว่าสีสังเคราะห์  อย่างไรก็ตาม ผ้าย้อมสีธรรมชาตินั้นก็ยังเป็นที่นิยมในผู้บริโภค 
หลายกลุ่ม เป็นที่นิยมและสามารถท าให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นมามากกว่าผ้าพ้ืนที่ย้อมสีสังเคราะห์ได้ 

2. สรุปผลการทดสอบ 

 ผ้าปักทั้ง 2 ตัวอย่างที่ส่งทดสอบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในทุกหัวข้อของการทดสอบ 
ส าหรับความคงทนของสีต่อการซักและต่อเหง่ือนั้น ในภาพรวมผ้าพ้ืนที่ย้อมสีสังเคราะห์จะให้ผลการทดสอบที่
ดีกว่าผ้าพ้ืนที่ย้อมสีธรรมชาติ แต่การย้อมสีธรรมชาติอาจเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าปักได้ 

 หลังจากการให้ค าปรึกษาเชิงลึก ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากรรมวิธีการปักผ้า โดยใช้เส้นใยย้อมสี
ธรรมชาติปักลวดลายต่างๆ บนผ้าต่างชนิด เช่น ผ้าไหมทอมือ ผ้าฝ้าย ผ้ายีนส์ ผ้าเยื่อไผ่ เป็นต้น  

  



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 

ผ้าฝ้ายย้อมสีต่างๆ 2 ม้วน/ปี 
เส้นด้ายย้อมสีต่างๆ  120 หลอด/ปี 

 ผ้าฝ้าย  6 ม้วน/ปี 
ผ้าไหม  6 ผืน/ปี 
ผ้าฝ้ายทอมือ 10 ผืน/ปี 
ไหมย้อมสีธรรมชาติ 9,900/ปี 

ตัดเย็บ 
ตีนตุ๊กแก ด้าย เข็มจักร เข็มหมุด กรรไกร 

- ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  

1.2) ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย 
- ผลิตภัณฑ์เดิม หมอน 60 ใบ/ปี 

ผ้าปูโต๊ะ 48 ผืน/ปี 
กระเป๋าผ้า 120 ใบ/ปี 
เสื้อผ้า 120 ตัว/ปี 

หมอนปักจากด้ายย้อมสีธรรมชาติ 180 ใบ/ปี 
ผ้าปูโต๊ะปักด้ายย้อมสีธรรมชาติ 120 ผืน/ปี 
กระเป๋าผ้าปัก/ย้อมสีธรรมชาติ  240 ใบ/ปี
เสื้อผ้าปัก/ย้อมสีธรรมชาติ 180 ตัว/ปี 

- ผลิตภัณฑ์ใหม่  ผ้าไหมปักย้อมสีธรรมชาติ 6 ผืน/ปี 
ผ้าฝ้ายปักย้อมสีครามธรรมชาติ 10 ผืน/ปี 

2.) ต้นทุน 
2.1) วัตถุดิบ 9,360 บาท/ปี 74,900 บาท/ปี 
2.2) อุปกรณ์ 3,000 บาท/ปี 6,000 บาท/ปี 
2.3) ค่าแรง 60,000 บาท/ปี 102,000 บาท/คน/ปี 
2.4) ต้นทุนรวม 72,360 บาท/ปี 182,900 บาท/ปี 
3) รายได้ 
3.1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เดิม 175,800 บาท/ปี 392,400 บาท/ปี 

3.2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่   
3.3) รวมรายได้ 175,800 บาท/ปี 392,400 บาท/ปี 

3.4) สรุปผลประโยชน์โครงการ 

รวมต้นทุน 72,360 บาท/ปี 182,900 บาท/ปี 

รวมรายได้ 175,800 บาท/ปี 392,400 บาท/ปี 
รวมก าไร 103,440 บาท/ปี 209,500 บาท/ปี 

ผลประโยชน์จากโครงการ เพ่ิมคุณภาพของสินค้า , เพ่ิมมูลค่าและรายได้ , สร้างอาชีพให้กับชุมชน  

  



4.2.2 ส่วนผสมทางการตลาด (วิเคราะห์ความต่อเน่ือง และความย่ังยืน) 

Product Price 
หมอนปักจากด้ายย้อมสีธรรมชาติ  
ผ้าปูโต๊ะปักด้ายย้อมสีธรรมชาติ  
กระเป๋าผ้าปัก/ย้อมสีธรรมชาติ 
เสื้อผ้าปัก/ย้อมสีธรรมชาติ  
 

หมอนปักจากด้ายย้อมสีธรรมชาติ  450  บาท 
ผ้าปูโต๊ะปักด้ายย้อมสีธรรมชาติ  320 บาท 
กระเป๋าผ้าปัก/ย้อมสีธรรมชาติ  150 บาท 
เสื้อผ้าปัก/ย้อมสีธรรมชาติ  550 บาท 
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมปักย้อมสีธรรมชาติ  15,000 บาท  
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือปักย้อมสีธรรมชาติ  4,800 บาท 

Place Promotion 
- ที่ท าการกลุ่มผ้าปักควนชะลิก 
- เพจ Facebook  
- ตามงานอีเว้นท์ต่างๆ 

สั่งซ้ือจ านวนมาก ลดทันที ชิ้นละ 10-20 บาท 
สามารถเลือกลาย และสีได้ 

4.2.3  เป้าหมายของผู้ประกอบการในระยะ 5 ปี ข้างหน้า 

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

1.การรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
2.การมีวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
3.การมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
4.ขยันฝึกทดลอง เรียนรู้การสกัดสีจากวัสดุที่หา 
ได้ง่ายในท้องถิ่น 

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) 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 
2565 โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของกลุ่มควนชะลิกที่สถานการณ์มีความรุนแรงมาก สมาชิกในกลุ่มและประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่จ ากัดการเข้าถึงชุมชน และมีนโยบายงดการรวมตัวของคนในชุมชนท าให ้
ไม่สามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การย้อมสีเส้นใยด้วยสีจากธรรมชาติได้ ทางผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาด้วย
การให้ค าปรึกษาวิธีการสกัดสีและย้อมสีจากธรรมชาติทางโทรศัพท์ โดยผู้ประกอบการสามารถน าใบหูกวางซ่ึงเปน็
วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาย้อมเส้นด้ายปักตามวัตถุประสงค์ ได้เพียง 1 ชนิด เนื่องจากนักวิจัยไม่สามารถเข้าไป
ให้ค าแนะน าในการทดลองน าวัตถุดิบธรรมชาติชนิดอ่ืน ๆ  มาสาธิตและให้ผู้ประกอบการได้ทดลองสกัดสีย้อมด้วย
วิธีที่สลับซับซ้อนมากขึ้น จึงท าให้สีย้อมยังไม่มีความหลากหลายเพียงพอส าหรับท าลวดลายผ้าปักสีธรรมชาติที่ มี
ความซับซ้อนของลวดลายได้มากนัก ทางนักวิจัยจึงแก้ปัญหาด้วยการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชนให้ท า งาน
ร่วมกัน โดยให้กลุ่มควนชะลิกติดต่อประสานงานจัดซ้ือเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติและเรียนรู้กรรมวิธีการสกัดสีย้อม
ธรรมชาติจากกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง ที่เคยได้รับการอบรมเรื่องการย้อมสีธรรมชาติจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการศึกษาเพ่ิมเติมหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในพ้ืนที่ควนชะลิกคลี่คลาย 
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  วนัท่ีรับตวัอยา่ง  : 23/03/65 
  วนัท่ีทดสอบ : 24/03/65-30/03/65 
  วนัท่ีออกรายงานผล : 30/03/65 
  หนา้  : 6/6 
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