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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 
การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ด้วยกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมนักวิจัย และชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มทอผ้า
ในหมู่บ้านอัดแดก หมู่บ้านสีโค และหมู่บ้านสัมพันธ์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 41 คน 
มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วยการสำรวจองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการประเมินผลโครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่าชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้
ด้านการย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้ ได้เป็น
หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตรได้แก่ การสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร พบว่าทุก
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 ± 0.22 ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกัน มีค่า IOC เท่ากับ 0.92 ± 0.03 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่าผู้ผ่านการอบรมในทั้ง 5 หลักสูตรมี
ความรู้เพ่ิมข้ึนโดยมีคะแนนก่อนฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 ± 0.21 คิดเป็นร้อยละ 35.4 อยู่ในระดับปรับปรุง มีค่า
คะแนนหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ± 0.13  คิดเป็นร้อยละ 84.6 อยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.13 ± 3.21 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในภาพรวมพบว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ± 0.49 ทั้งนี้รูปแบบและเทคนิคการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชน ทำให้นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป
เผยแพร่สู่ผู้ใช้จริงได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่ง
สามารถเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรม สร้างความสนใจ และความเชื่อมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตามความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้ 
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Abstract 
 

This research focused on knowledge transfer of improvement of the natural color 
extraction, silk dyeing with natural dye, waterproof fabric coating, product design and 
development and wastewater treatment by natural methods with the knowledge transfer 
process uses community-based participatory research between researcher and community. The 
specific samples were selected from the weaving group in Adaek village, Siko village and 
Samphan village, Kang-An sub-district, Prasat district, Surin province, totaling 41 people. The 
total 5 activities including knowledge exploration, knowledge gathering, knowledge codification 
and sifting, knowledge transfer, and project evaluation. The performance showed that the 
community need knowledge to improve on natural dyes, product development and wastewater 
treatment. It could be codified knowledge into five knowledge transfer courses as follows: of the 
natural color extraction, silk dyeing with natural dye, waterproof fabric coating, product design 
and development and wastewater treatment by natural methods. The course evaluation results 
showed that all knowledge transfer courses are suitable at the most level with average of 4.46 ± 
0.22. The component consistency of knowledge transfer course evaluation displayed that all-
sided course components in all courses presented IOC value equal 0.92 ± 0.03. The knowledge 
transfer results showed that participant trainees in all five courses were found to be effective in 
increasing knowledge with an average pre-training score of 1.77 ± 0.21, representing 35.3 
percent: below average level and an average post-training score of 4.23 ± 0.13, representing 84.6 
percent: good level. The average learning achievement was 77.13 ± 3.21 percent. Results of the 
overall satisfaction assessment of the participant trainees showed a very high level of 
satisfaction, an average score of 4.29 ± 0.49 both knowledge transfer methods and techniques 
and innovation from research to the community. The researcher was able to bring research 
knowledge to real users using community-based participatory research process. The process 
helped improve the knowledge and comprehension of participant trainees, created interest and 
confidence in changing the traditional models and production methods to value-added 
production 

Keywords: Knowledge transfer, hand woven silk, natural dyes, wastewater treatment, 
product development  
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บทท่ี 1  

บทนำ 

1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงการ 

จากนโยบายขจัดความยากจนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
รัฐบาล และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเป็น
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ . 2560-2564 ได้
น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้กลุ่มทอผ้า ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมานานและได้สืบ
ทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยชุมชนทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน และ
จำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ผลิตผ้าทอส่วนใหญ่เป็นสตรีสูงอายุ ส่วนคนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพเกษตรกร และ
รับจ้างนอกพ้ืนที่ อีกทั้งปัญหาของกลุ่มคือขาดการส่งเสริมการพัฒนาด้านการย้อมสีไหมจากธรรมชาติ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ ปัจจุบันกลุ่มมีการย้อมสีไหมทั้งสีธรรมชาติจาก
เปลือกขนุน และครั่ง ร่วมกับสีสังเคราะห์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสองชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น และ
ผ้าพันคอ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมในการแข่งขันทางการค้า และจากการที่ทีมวิจัยมีองค์
ความรู้จากงานวิจัยทั้งในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ และการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทำให้มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเป็นกลไก
เชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญามาถ่ ายทอดทักษะ
ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
อาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการจัดการองค์ความรู้สู่กลุ่ม
ทอผ้าไหมพ้ืนเมือง 

(2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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1.3 ตัวชี้วัด/ผลผลิตของโครงการ 

 (1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 2 ต้นแบบ 
 (2) หลักสูตรการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสกัดสีย้อม หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติ 
หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย 
 (3) บทความในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

(1) สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทำการวิจัย และนำผลที่ได้รับจากการทำวิจัยไปถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน 
 (2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) เพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น 
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บทท่ี 2 

องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 

 องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้ และนำมาขยายผลแก่
กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีองค์ความรู้ 5 เรื่อง ได้แก่ การสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ การ
ตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีบึงประดิษฐ์ 

 

2.1 การสกัดสีจากธรรมชาติ 

2.1.1 พืชให้สี 

พืชทุกชนิด ตั้งแต่หญ้า ไปจนถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ และทุกส่วน ได้แก่ ใบ ดอก ผล ลำต้น  เปลือก แก่น ราก 
หัวหรือเหง้าใต้ดิน แต่ละส่วนของพืชจะให้สีสันที่แตกต่างกันขึ้นกับความอ่อน แก่ สด แห้ง ช่วงเวลาเดือนและ
ฤดูกาลที่เก็บ พืชแต่ละชนิดให้สีติดเส้นใยไม่เท่ากัน บางชนิดให้สีติดดี บางชนิดให้สีติดไม่ดี การเลือกพืชที่ให้สีติดผ้า 
มีข้อสังเกตอย่างง่าย คือ ถ้าเป็นใบหรือดอก ให้เด็ดมาขยี้ที่มือ ถ้าสีติดมือดี สามารถเลือกนำไปทดลองย้อมได้ ถ้า
เป็นผลหรือเปลือกให้ลองใช้มีดกรีด ถ้ายางถูกอากาศแล้วเปลี่ยนสี ก็สามารถนำไปทดลองย้อมได้ แก่นและรากส่วน
ใหญ่จะให้สีตามท่ีเห็น 

กลุ่มพืชให้สีเขียว 

หูกวาง ขี้เหล็ก 

 

สับเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้
การย้อมร้อนได้ สี เขียวอม
เหลื องหรือจางลง ขึ้ นกั บ
ความแก่อ่อนของใบ 

 

ใช้ใบสด สับเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้ม
กับน้ำ ใช้การย้อมร้อน ได้สี
เขียวอมเหลือง 

รูปที่ 2.1 หูกวาง 
ที่มา: (Xaver, 2010) 

รูปที่ 2.2 ขี้เหล็ก 
ที่มา: (Garg, 2007a) 

 
 
 
 



4 
 
หูปลาช่อน ส้มป่อย 

 

ใช้ใบสด สับเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้ม
กับน้ำ ใช้การย้อมร้อนได้สี
เขียวขี้ม้า 

 

ใช้ใบสด สับเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้ม
กับน้ำ ใช้การย้อมร้อนได้สี
เขียวอ่อน 

รูปที่ 2.3 หูปลาช่อน 
ที่มา: (Australia, 2011) 

รูปที ่2.4 ส้มป่อย 
ที่มา: (Patil, 2011) 

 

สัก เทียนทอง 

 

ใบสดหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้มกับ
น้ำ ใช้การย้อมร้อนจะได้สี
เขียวขี้ม้า 

 

ใบสดหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้มกับ
น้ำ ใช้การย้อมร้อนจะได้สี
เขียวอ่อน 

รูปที่ 2.5 สัก 
ที่มา: (Starr, 2007) 

รูปที่ 2.6 เทียนทอง 
ที่มา: (Hillewaert, 2009) 

 

 แก้ว  
 

 

ใบสดหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้มกับ
น้ำ ใช้การย้อมร้อนจะได้สี
เขียวอ่อน 

 

 รูปที่ 2.7 แก้ว 
ที่มา: (Kalakutjet, 2020) 

  

 

กลุ่มพืชให้สีแดง 

รากยอป่า  ฝาง  

 

น ำ ร า ก หั่ น เป็ น ช้ิ น 
เล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้การ
ย้อมร้อนได้สีโทนแดง 

 

นำแก่นฝางมาหั่นเป็น
ช้ินเล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้
การย้อมร้อนได้สีโทน
ส้ม 

รูปที่ 2.8 รากยอป่า 
ที่มา: (Garg, 2009) 

 รูปที่ 2.9 ฝาง 
ที่มา: (Mead, 2013) 

 



5 
 
กลุ่มพืชให้สีเทา-ดำ 

มะเกลือ กระโดน 

 

ทุบผลดิบของผลมะเกลือ
เพื่อให้ได้น้ำยางสีขาว ใช้
การย้อม เย็นหรือย้อม
ร้อนก็ได้ ได้สีเทาหรือสีดำ
เข้ม ขึ้นกับจำนวนครั้งที่
ย้อมซ้ำ 

 

ใช้เปลือกและเนื้อจาก
ต้นไม้  สับให้ เป็นช้ิน
เล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้
การย้ อมร้อน  ได้ สี
น้ำตาลอมเทาหรือสี
จางลง ขึ้นกับอายุของ
ต้นไม้ 

รูปที่ 2.10 มะเกลือ 
ที่มา: (Pamputt, 2014) 

รูปที ่2.11 กระโดน 
ที่มา: (Forestowlet, 2014) 

 

มะยม คูน 

 

ใช้ เปลือกและเนื้ อจาก
ต้นไม้ สับเป็นช้ินเล็ก ๆ 
ต้มกับน้ำ ใช้การย้อมร้อน 
ได้สีน้ำตาลอมเทาหรือสี
จางลง ขึ้นกับอายุของ
ต้นไม้ 

 

ใช้ฝักและเนื้อในฝัก 
สับเป็นช้ินเล็ก ๆ ต้ม
กั บ น้ ำ  ใ ช้ก ารย้ อม
ร้อน ได้สีน้ำตาลหรือ
สีจางลงขึ้นกับอายุ
ของต้นไม้ ส่วนเปลือก
คูนได้สีเทา 

รูปที ่2.12 มะยม 
ที่มา: (Halady, 2016) 

รูปที ่2.13 คูน 

ที่มา: (Starr, 2002) 
 

กระบก เงาะโรงเรียน 

 

ใช้ผลสดหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ  
ต้มกับน้ำ ใช้การย้อมร้อน 
ได้สีเทาดำ 

 

ใช้เปลือกผลสด หั่น
เป็นช้ินเล็ก ๆ ต้มกับ
น้ำใช้การย้อมร้อน ได้
สีดำ 

รูปที ่2.14 กระบก 
ที่มา: (Dxlinh, 2008) 

 รูปที ่2.15 เงาะโรงเรียน 
ที่มา: (Judgefloro, 2018) 
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กลุ่มพืชให้สีน้ำตาล 

อะราง (นนทรีป่า) ประดู่ 

 

ใช้ส่วนเปลือก สับเป็นช้ิน
เล็ก ๆ ใช้การย้อมร้อน 
ได้สีน้ำตาลอมแดง หรือสี
อ่อนลง ขึ้นกับอายุของ
ต้นไม้  

ใช้ส่วนเนื้อติดเปลือก สับ
เป็ น ช้ิน เล็ ก  ๆ  ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สีน้ำตาลเข้ม
ห รือสี น้ ำต าลอ่ อนลง 
ขึ้นกับอายุของต้นไม้ 

รูปที ่2.16 อะราง (นนทรีป่า) 
ที่มา: (Svnavare, 2019) 

รูปที ่2.17 ประดู่ 
ที่มา: (Starr, 2009) 

 

สีเสียด สะเดา 

 

ใช้ส่วนเนื้อติดเปลือก สับ
เป็ น ช้ิน เล็ ก  ๆ  ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สีน้ำตาลเข้ม
ห รือสี น้ ำต าลอ่ อนลง 
ขึ้นกับอายุของต้นไม้ 

 

ใช้ใบหรือเปลือก สับเป็น
ช้ิน เล็ก  ๆ  ใช้การย้อม
ร้อน ได้สีน้ำตาล 

รูปที ่2.18 สีเสียด 
ที่มา: (Gawali, 2007) 

รูปที ่2.19 สะเดา 
ที่มา: (India, 2010) 

 

กระถิน ตะแบก 

 

ใช้เปลือก สับให้เป็นช้ิน
เล็ก ๆ ใช้การย้อมร้อน 
ได้สีน้ำตาล 

 

ใช้เปลือก สับให้เป็นช้ิน
เล็ก ๆ ใช้การย้อมร้อน 
ได้สีน้ำตาล 

รูปที ่2.20 กระถิน 
ที่มา: (Zbigniew, 2017) 

 รูปที ่2.21 ตะแบก 
ที่มา: (Garg, 2007a) 
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ตะโก หว้า 

 

ใช้ผลแห้ง หั่นให้เป็นช้ิน
เล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สีน้ำตาล 

 

ใช้ผลสด หั่นให้เป็นช้ิน
เล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สี น้ ำตาล
เขียว 

รูปที ่2.22 ตะโก 
ที่มา: (Vinayaraj, 2015) 

รูปที ่2.23 หว้า 
ที่มา: (Vinayaraj, 2013) 

 

งิ้ว กระถินณรงค์ 

 

ลอกเอาเปลือกด้านใน 
นำมาสับเป็นช้ินเล็ก ๆ 
ต้มกับน้ ำ ใช้การย้อม
ร้อน ได้สีน้ำตาล 

 

ใช้ส่วนใบ หั่นให้เป็นช้ิน
เล็ก ๆ ต้มกับน้ำ ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สีน้ำตาล 

รูปที ่2.24 ง้ิว 
ที่มา: (Masum-al-hasan, 2017) 

รูปที ่2.25 กระถินณรงค์ 
ที่มา: (India, 2007) 

 

กลุ่มพืชให้สีฟ้า-สีน้ำเงิน 

คราม ฮ่อม 

 

ใช้ส่วนใบ นำมาหมัก ใช้
การย้อมเย็น ได้สีครามเข้ม
ห รือครามอ่ อน  ขึ้ น กั บ
จำนวนครั้งของการย้อม 

 

ใช้ส่วนใบ นำมาหมัก ใช้
การย้อมเย็น ได้สีครามเข้ม
ห รือครามอ่ อน  ขึ้ น กั บ
จำนวนครั้งของการย้อม 

รูปที ่2.26 คราม 
ที่ ม า : (Yercaud-elango, 
2018) 

 รูปที ่2.27 ฮ่อม 
ที่มา: (Kojian, 2011) 
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กลุ่มพืชให้สีส้ม 

คำแสด  

 

ใช้เมล็ดสีแดงส้มในฝักผล ต้มกับน้ำ ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สีส้มแก่หรือส้มอ่อนขึ้นกับเป็น
ฝักสดหรือฝักแห้ง 

รูปที ่2.28 คำแสด 
ที่มา: (Ré-Jorge, 2009) 

 

กลุ่มพืชให้สีเหลือง-ทอง 

ดาวเรือง ขนุน 

 

ใช้ส่วนดอก ต้มกับน้ำ ใช้การ
ย้อมร้อน ได้สีเหลืองอ่อน 

 

สับแก่นต้นขนุน ต้มกับน้ำ ใช้
การย้อมร้อน ได้สีเหลือง หรือ
เหลืองอ่อนลง ข้ึนกับอายุของ
ต้นไม้ 

รูปที ่2.29 ดาวเรือง 
ที่มา: (JDP90, 2013) 

รูปที ่2.30 ขนุน 
ที่มา: (Wholesale, 2014) 

 

มะพูด เพกา 

 

ใช้เปลือกแห้งต้มกับน้ำ ใช้
การย้อมร้อน ได้สีเหลือง 

 

ลอกเอาเปลือกต้นด้านใน ต้ม
กับน้ำ ใช้การย้อมร้อน ได้สี
เหลือง 

รูปที ่2.31 มะพูด 
ที่มา: (Pirkl, 2019) 

รูปที ่2.32 เพกา 
ที่มา: (Vinayaraj, 2012) 
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ยอ เขหรือแกแล 

 

ใช้แก่นต้น สกัดน้ำสี ใช้การ
ย้อมร้อนจะได้สีเหลืองส้ม ถ้า
ใช้ส่วนรากจะได้สีแดง 

 

ใช้แก่นต้น สกัดน้ำสี ใช้การ
ย้อมร้อนจะได้สีเหลืองเข้ม 
หรือจางลง ขึ้นกับอายุของ
ต้นไม้ 

รูปที ่2.33 ยอ 
ที่มา: (Eeim, 2015) 

รูปที ่2.34 เขหรือแกแล 
ที่มา: (John Tann, 2014) 

 

 ทับทิม  
 

 

ใช้เปลือกแห้ง สกัดน้ำสี ใช้
การย้อมร้อนจะได้สีเหลือง
เข้ม หรือจางลง ขึ้นกับอายุ
และชนิดพันธ์ุ 

 

 รูปที่ 2.35 ทับทิม 
ที่มา: (Haklai, 2020) 

  

 

2.1.2 หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ 

การสกัดสี เป็นการแยกส่วนที่เป็นสีออกจากวัตถุดิบ โดยก่อนการสกัดสีจะนำวัตถุดิบมาทำให้ละเอียดที่สุด 
เพ่ือให้สามารถสกัดสีออกมาได้มากที่สุด  

(1) การสกัดร้อน 

การใช้ความร้อนเป็นตัวสกัดสีจากวัตถุดิบ โดยนำส่วนต่าง ๆ ของพืชมาทำให้ละเอียด ด้วยการ สับ บด ตำ 
หรือคั้น ผสมน้ำแล้วต้มสกัดสีระยะเวลา 1 – 2 ชั่วโมง แล้วกรองเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นสีไว้สำหรับย้อม 

(2) การสกัดเย็น 

สารให้สีบางชนิดในพืชจะเสื่อมสภาพเมื่อถูกความร้อน จึงสกัดสีโดยการนำส่วนให้สีของพรรณไม้มาโขลก 
หรือขยี้ให้แหลก แล้วนำมาคั้นน้ำหรือแช่น้ำ และหมักเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน ขึ้นกับชนิดพืช 
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2.2 การย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

2.2.1 องค์ประกอบของการย้อมสีธรรมชาติ 

 การย้อมสีธรรมชาติ ประกอบด้วยเส้นใยไหม สีธรรมชาติ สารช่วยติดสี และน้ำ 

2.2.1.1 เส้นใยไหม 

 ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติจากสัตว์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากเส้นใยนุ่ม เงามัน สวมใส่สบาย  
เปียกน้ำง่าย ย้อมสีติดได้ง่าย และมีความสดใส เส้นใยไหม คือเส้นใยที่พ่นจากปากของตัวหนอนไหมที่โตเต็มวัย 
ห่อหุ้มตัวเองเพ่ือป้องกันศัตรูทางธรรมชาติในขณะที่ลอกคราบเป็นตัวดักแด้ เรียกว่ารังไหม มีลักษณะกลมรีคล้าย
เมล็ดถั่ว และหากนำรังไหมมาต้มในน้ำที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 80 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะทำให้กาวไหมอ่อนตัว และดึง
เส้นใยออกมาได้ ความยาวของเส้นใยจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และการดูแลในช่วงที่เป็นหนอนไหม 

 

  
รูปที่ 2.36 เส้นใยไหม รูปที่ 2.37 ลักษณะของรังไหม 
 

โครงสร้างเส้นใยไหม 

เส้นไหมดิบประกอบด้วยเส้นใยไฟโบรอิน (fibroin) ประมาณร้อยละ 75 มีลักษณะเป็นเส้นใยยาวต่อเนื่อง 
จำนวน 2 เส้น ถูกเคลือบรอบ ๆ ด้วยกาวไหม หรือกาวเซริซิน (sericin) ประมาณร้อยละ 25 ของน้ำหนักไหม
ทั้งหมด เซริซินเป็นสารแข็งสีขาว สีเหลือง หรือสีน้ำตาล มีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนกับพันธุ์ของไหม  

เซริซินทำให้เส้นไหมดิบขาดความเงามัน และรู้สึกหยาบเมื่อสัมผัส เป็นตัวกันน้ำหรือสีย้อมไม่ให้ผ่านเข้าไป
ถึงส่วนที่เป็นเส้นใยที่แท้จริง หลังจากลอกกาวไหมออกแล้ว เส้นใยมีลักษณะเป็นเส้นใยเดี่ยว พ้ืนที่หน้าตัดเป็น
สามเหลี่ยมมุมมน มีความเรียบและความละเอียดสูง 
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สมบัติของเส้นใยไหม 

(1) สมบัติทางกายภาพ 

ความมันวาว ไหมเป็นเส้นใยที่มีความเงางามสูงที่สุดในบรรดาเส้นใยธรรมชาติทั้งหมด ไหมป่าจะมีความ
เงาน้อยกว่าไหมเลี้ยง 

สี สีเหลือง สีน้ำตาล สีขาว สีเทา ขึ้นกับชนิดพันธุ์ของไหม ภาวะแวดล้อม และอาหารที่ใช้
เลี้ยงดู (Bergmann, 1939) 

ความยาว ประมาณ 500 - 1,500 เมตร (Lee, 1999) 
ความกว้าง ความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของใยไหมกว้างประมาณ 9 - 11 ไมครอน 
ความหนาแน่น ไหมมีความหนาแน่นสูงกว่าน้ำ เส้นไหมที่มีเซริซินมีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1,320 - 

1,400 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อกำจัดเซริซินออก ความหนาแน่นของเส้นไหมจะมีค่า
ลดลงเล็กน้อยอยู่ในช่วง 1,300 - 1,380 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Kaplan et al. 1991)  

ความแข็งแรง ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติ
ชนิดอ่ืน ๆ โดยมีความแข็งแรงตั้งแต่ 4.8 จิกะปาสคาล (GPa; x109) ขึ้นไป ความแข็งแรง
ของเส้นไหมขณะเปียกจะลดลงร้อยละ 15 - 20 เมื่อเทียบกับเส้นไหมแห้ง 

ความเหนียว ไหมเป็นเส้นใยที่เหนียวมากชนิดหนึ่งที่ใช้ทอผ้า คือมีความเหนียว 3 - 6 กรัมต่อดีเนียร์ 
เมื่อเส้นใยแห้ง เมื่อเส้นใยเปียก ความเหนียวของเส้นใยจะลดลงประมาณร้อยละ 15 – 
20 (Lee, 1999) รวมทั้งไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วจะมีความเหนียวแน่นมากกว่าไหมดิบ 
โดยไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วมีความเหนียวประมาณ 3 .3 กรัมต่อดีเนียร์ (Kadam, 
2016) 

ความยืดหยุ่น และ
ความยืดได ้

เส้นใยไหมยืดและสปริงตัวกลับที่เดิมได้ และยืดได้ปานกลาง เมื่อเส้นใยแห้งจะยืดได้
ประมาณร้อยละ 10 - 25 ของความยาวเดิม และจะยืดได้มากขึ้นถึงร้อยละ 33 - 35 เมื่อ
เปียก ถ้าจับเส้นใยไหมยืดออกร้อยละ 2 แล้วปล่อยมือ ใยไหมจะหดกลับที่ เดิมได้
ประมาณร้อยละ 92 และเมื่อยืดออกประมาณร้อยละ 20 ใยไหมจะหดกลับที่เดิมได้
ประมาณร้อยละ 30 – 35 (Bini, Knight, and Kaplan 2004) เมื่อเปรียบเทียบกับเส้น
ใยขนสัตว์พบว่า สภาพยืดหยุ่นของไหมไม่ดีเท่าขนสัตว์  

ก า ร คื น ตั ว จ า ก
แรงอัด 

ไหมมีความสามารถคืนกลับได้ดี ไม่เกิดการยับย่นง่าย สามารถกลับรูปเดิมได้เพียงแขวน
ทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ดีและรวดเร็วเท่าเส้นใยขนสัตว์ 

การดูดความชื้น ทีภ่าวะมาตรฐาน ไหมดิบดูดความชื้นได้ประมาณร้อยละ 11 และจะดูดความชื้นได้มากถึง
ร้อยละ 25 - 35 เมื่ออากาศชื้นมาก ไหมที่ผ่านการลอกกาวแล้วจะดูดความชื้นได้น้อยลง 
โดยดูดความชื้นได้ประมาณร้อยละ 9 (Sanchita Kadam, 2016) สมบัติในการดูด
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ความชื้นของไหมนี้ทำให้ไหมย้อมติดง่าย และทำการตกแต่งได้ดี  
การนำความร้อน ไหมนำความร้อนได้น้อยกว่าใยเซลลูโลส ฉะนั้นเมื่อทอเป็นผ้าแล้ว เวลาสวมใส่ผ้าไหมจะ

ร้อนและอุ่นกว่าผ้าใยเซลลูโลส 
การนำไฟฟ้า ไหมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี และมักเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นข้อเสียในระหว่างผลิตเส้นไหม 
 

(2) สมบัติทางเคมี 

การทนต่อความ
ร้อน 

ความร้อนประมาณ 135 องศาเซลเซียส ไม่เป็นอันตรายต่อไหม ผ้าไหมจะเสียง่ายถ้ารีด
ด้วยความร้อนสูงกว่า 147 องศาเซลเซียสขึ้นไป และผ้าไหมสีขาวจะกลายเป็นสีเหลืองถ้า
รีดด้วยเตารีดที่ร้อนจัด 

การติดไฟ ใยไหมจะไหม้ไฟเมื่อจ่อในเปลวไฟ แต่เมื่อเอาออกจากเปลวไฟ ไฟจะดับได้เอง เถ้ามี
ลักษณะเป็นก้อนแข็ง กลิ่นไหม้ไฟเหมือนกลิ่นผมไหม้ไฟ 

ความทนต่อแสง ผ้าไหมไม่ทนทานต่อแสง แสงทำให้ความแข็งแรงลดลงและเกิดสีเหลืองขึ้นที่ผิวของเส้นใย
เนื่องจากการสลายตัวของโครงสร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลัก 

การละลาย ไฟโบรอินไม่ละลายใน น้ำ แอลกอฮอล์ กรด หรือด่างอ่อน แต่ละลายในกรดหรือด่างแก่ 
เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก (Dal Pra et al., 2005) ในขณะที่เซริซินสามารถ
สลายได้ในน้ำร้อน สารละลายกรดหรือด่าง หรือเอนไซม์ย่อยโปรตีน (Mahmoodi, 
Mazaheri, and Rahimi, 2010) 

ปฏิกิริยากับด่าง เส้นใยไหมถูกทำลายด้วยสารละลายด่างเข้มข้น โดยจะละลายในสารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ร้อน 

ปฏิกิริยากับกรด ใยไหมไม่ทนต่อกรดอนินทรีย์ชนิดเข้มข้น กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นจะทำให้ใยไหมละลาย 
และกรดของโลหะชนิดอื่น ๆ ทำให้ไหมเสื่อมคุณภาพ 

การทนต่อแสง เส้นใยไหมมีความไวต่อการออกซิไดซ์ของแสง การถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน ผ้า
ไหมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและความแข็งแรงลดลง 

เกลือคลอไรด์ ไหมถูกทำลายด้วยสารที่มีส่วนผสมของเกลือคลอไรด์ผสมอยู่ ได้แก่ เหงื่อ น้ำยาดับกลิ่น 
และน้ำเกลือทั่วไป โดยเฉพาะเหงื่อจะทำให้ผ้าไหมมีคราบ 

สารละลายอินทรีย์ ไหมทนทานต่อตัวทำละลายอินทรีย์ได้ดี โดยเฉพาะสารซักแห้งที่นำมาใช้ทำความสะอาด 
สีย้อม ไหมมีความสามารถในการย้อมสีได้ดีมาก อาจย้อมสีได้ด้วยสีแอสิด เบสิก หรือไดเรกต์ ผ้า

ไหมเมื่อย้อมสีจะได้สีเข้มกว่าขนสัตว์ และสามารถย้อมได้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 
สารฟอกขาว ไม่ควรใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ เพราะจะทำให้ความเหนียวและความ

แข็งแรงของเส้นใยไหมลดลง ควรใช้สารฟอกขาวที่ไม่แรง เช่น ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
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และเพอร์บอเรต 
 

2.2.1.2 สีธรรมชาติ 

สีธรรมชาติ คือ สารจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ และให้สีกับเส้นใย สามารถดูดติดเส้นใยได้
ด้วยตัวเอง (substantivity) โดยไม่ต้องใช้สารอื่นช่วยในการย้อม เป็นสีที่ติดง่ายและหลุดง่าย มีความคงทนต่ำ และ
เป็นสีที่ไม่สดใส สีธรรมชาติเป็นสีที่สกัดได้จากอินทรียวัตถุ และอนินทรีย์วัตถุในธรรมชาติมี 3 ชนิดหลักดังนี้ 

สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ (mineral dyes) 
 

 

เป็นสีที่เกิดจากสารประกอบของโลหะ ประเภท เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม 
แมงกานีส โคบอลต์ และนิกเกิล ในอดีตเป็นกลุ่มสีที่มีความสำคัญมาก แต่ปัจจุบัน
ไม่ปรากฏแหล่งผลิตและมีการใช้สีกลุ่มดังกล่าว ในประเทศไทยใช้สีธรรมชาติจาก
แร่ธาตุในการย้อมสีสิ่งทอ เช่น สีจากโคลนและดินแดง 

รูปที่ 2.38 สีย้อมจากแร่ธาตุ 
 

สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ (animal dyes) 

 

เป็นสารสีที่ได้จากสารที่ขับออกจากตัวสัตว์ หรือตัวสัตว์เอง ประเทศไทยมีการใช้สี
จากแมลง คือ ครั่ง โดยตัวครั่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้แล้วขับสารสีแดงที่
เรียกว่า ยางครั่ง ออกมาหุ้มรอบตัวเป็นรัง สารสีแดงที่ถูกขับออกมาจากตัวครั่ง
นำมาใช้ประโยชน์ ทั้งในการย้อมสิ่ งทอ ผสมในอาหาร และใช้ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท 

รูปที่ 2.39 สีย้อมจากครั่ง 
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สีย้อมธรรมชาติจากพืช (vegetable dyes) 

 

สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ เป็นสีย้อมที่ได้จากทุก
ส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น เปลือก เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งสีย้อมกลุ่ม
นี้มีความหลากหลาย 

รูปที่ 2.40 สีย้อมจากพืช  
 

2.2.1.3 สารช่วยติดสี 

สีธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นสีที่ละลายได้ในน้ำ (มีสีเพียงบางชนิดที่ไม่ละลายน้ำ เช่น คราม) และทำปฏิกิริยา
กับเส้นใยธรรมชาติได้ดีทั้งเส้นใยจากพืชและจากสัตว์ จึงเป็นสีที่ย้อมติดง่าย แต่ ไม่สามารถย้อมติดวัสดุสิ่งทอได้ 
คงทน เมื่อนำไปซักล้างทำให้สีละลายน้ำออกมาได้ง่าย ดังนั้นการใช้สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ (mordants) เป็น
วิธีหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมคุณภาพความคงทนของสีย้อมธรรมชาติ โดยสารช่วยติดทำหน้าที่ยึดโมเลกุลของสีให้ติดกับ
โมเลกุลของเส้นใยได้ดีข้ึน และทำให้เฉดสีธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

ประเภทของสารช่วยติดสี 

สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ คือ สารที่ช่วยทำให้การยึดติดของสีธรรมชาติเกิดได้ดีบนเส้นใยธรรมชาติ มี
ทั้งที่เป็นสารจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ การใช้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันสำหรับสีย้อมชนิดเดียวกัน ทำให้
เกิดเฉดสีบนเส้นใยที่ต่างกัน หรือสีอาจจะเปลี่ยนไป มอร์แดนต์ที่ดีควรให้ประสิทธิภาพในการย้อมติดสีที่ยึดเกาะดี 
ทนต่อแสงและการซัก และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการย้อมสี สารมอร์แดนต์แบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ เกลือของโลหะ สารแทนนิน และน้ำมัน 

(1) เกลือของโลหะ 

เกลือของโลหะ (metallic mordant) ที่นำมาใช้เป็นสารมอร์แดนต์ส่วนใหญ่จะมีประจุ +2 โดยโลหะมอร์
แดนต์จะรวมกับโมเลกุลสีเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับสี (metal dye complexes) ทำให้โมเลกุลของสีมีขนาด
ใหญ่ขึ้น และสีจะถูกผนึกอยู่ในเส้นใยได้ดีจากพันธะโควาเลนต์และโคออร์ดิเนตโควาเลนต์ ช่วยให้มีความคงทนมาก
ขึ้น การใช้เกลือของโลหะต่างชนิดกันในการย้อมสีธรรมชาติชนิดเดียวกัน ทำให้ได้สีที่แตกต่างกัน และมีระดับความ
คงทนของสีแตกต่างกันด้วย (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) สรุปได้ดังนี้ 
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สารประกอบอลูมิเนียม ได้สีที่มีความสดใสที่สุด ความคงทนของสีต่อแสงไม่ค่อยดี ใช้ในการย้อมสีน้ำตาล สี

เหลือง สีเขียว 
สารประกอบเหล็ก ได้สีที่ไม่สดใส สีเข้มและหม่น ความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี 
สารประกอบทองแดง ได้สีที่เจือสีเขียว ช่วยเพิ่มความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี ใช้ในการย้อมสีเขียว 

สีน้ำตาล 
สารประกอบโครเมียม ได้สีเข้ม มีความสดใสดี มีความคงทนของสีต่อแสงดี และมีความคงทนของสีต่อการ

ซักดีที่สุด 
สารประกอบดีบุก ได้สีที่สดใส ความคงทนของสีต่อแสงและการซักดี 
 

(2) สารแทนนิน  

แทนนิน (tannins mordant) เป็นสารให้สีธรรมชาติที่นิยมใช้เป็นสารช่วยติดสีอ่ืน ๆ ด้วย แทนนินเป็น
สารประกอบพอลิฟีนอล เป็นสารที่พบได้ทั่วไปในส่วนประกอบของพืช และผลไม้ที่มีรสฝาด เช่น เปลือกและเมล็ด
ของผลไม้ ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด และในผลไม้ดิบ เช่น กล้วยดิบ องุ่น เม็ดในมะขาม และเปลือกมะพร้าว 
เป็นต้น มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 500 - 3,000 และมีหมู่ฟีนอลิกที่เป็นอิสระทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับเส้นใย
โปรตีน และเส้นใยเซลลูโลสได้อย่างคงตัว (Prabhu and Bhute, 2012)  

(3) น้ำมัน 

 สารมอร์แดนต์น้ำมัน ได้จากการนำน้ำมันละหุ่งทำปฏิกิริยาซัลเฟชั่น (sulfated castor oil) ได้น้ำมันที่มี
เฉดสีคล้ายสีแดงท่ีเรียกว่า Turkey Red จึงเรียกกันทั่วไปว่า Turkey Red Oil โดยนิยมใช้ร่วมกับมอร์แดนต์สารส้ม 

2.2.1.4 น้ำ 

น้ำที่ใช้ในการย้อมสีสิ่งทออาจมาจากแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน เช่น น้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง น้ำฝน และน้ำ
บาดาล คุณภาพของน้ำจะแตกต่างกันไปตามท้องที่และฤดูกาล น้ำบางแหล่งอาจต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน
นำมาใช้ เช่น การทิ้งไว้ให้ตกตะกอน การใช้สารเคมีช่วยให้ตกตะกอน หรือการกรอง ขึ้นกับชนิดของแหล่งน้ำและ
คุณภาพของน้ำที่ต้องการ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการย้อมสีสิ่งทอซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องใช้น้ำที่มี
คุณภาพเหมาะสม โดยทั่วไปควรมีสมบัติดังนี้ 

(1) น้ำใส ปราศจากสารแขวนลอย หรือสิ่งที่ทำให้เกิดรอยเปื้อนในกระบวนการย้อม 

สารแขวนลอยในน้ำทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนวัสดุสิ่งทอ น้ำที่มีสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน
กระบวนการย้อมสีสิ่งทอควรมีสารแขวนลอยต่ำกว่า 5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร การปรับปรุงคุณภาพของน้ำก่อน
นำมาใช้ทำได้โดยใช้สารช่วยให้รวมตะกอน เช่น สารส้ม แล้วตามด้วยการกรอง 
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(2) ค่าพีเอชเป็นกลาง 

น้ำที่นำมาย้อมต้องไม่มีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ค่าความเป็นกรดด่าง (pH : พีเอช) มีส่วนในการ
บอกว่าในน้ำนั้นมีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น น้ำในธรรมชาติจะมีสภาพความเป็นด่างเนื่องจาก มีสารไบคาร์บอเนต 
ได้แก่ แคลเซียมไบคาร์บอเนต แมกนีเซียม ไบคาร์บอเนต และโซเดียมไบคาร์บอเนต ปะปนอยู่ ค่าพีเอชโดยปกติ
ควรอยู่ในช่วง 7 ± 2 หากค่าพีเอชแตกต่างกว่านี้มาก ต้องปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง 

(3) น้ำอ่อน 

น้ำที่นำมาใช้ย้อมจะต้องไม่มีความเป็นน้ำกระด้าง เพราะอนุมูลแคลเซียม และแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ำ
กระด้างจะทำปฏิกิริยากับสบู่ในการซักล้างทำให้สิ้นเปลืองสบู่ และทำให้เกิดสบู่ของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่
เกาะติดผ้า ทำให้ผ้าที่ย้อมมีรอยด่าง 

(4) มีโลหะผสมอยู่ในปริมาณต่ำ 

น้ำที่ ใช้ย้อมสีสิ่งทอควรมีโลหะผสมอยู่ในปริมาณต่ำ โลหะเหล่านี้ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง 
อลูมิเนียม และโลหะหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่วัสดุสิ่งทอ เช่น ในกระบวนการฟอกขาว เหล็ก และ
ทองแดงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงมากกว่าปกติจนเกิดการทำลายเส้นใยได้ นอกจากนี้ไฮดรอกไซด์
ของเหล็กและแมงกานีส เมื่อรวมกับกรดไขมันจะทำให้เกิดสบู่ที่เกาะติดแน่นกับผ้า ซึ่งกำจัดออกได้ยาก 

(5) ไม่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน 

น้ำต้องปราศจากสิ่งสกปรกอันเกิดจากน้ำมัน ไขมัน เพราะทำให้เกิดรอยด่างบนวัสดุสิ่งทอขึ้นได้ 

(6) ไม่ปนเปื้อนสารเคม ี

สารเคมีที่เจือปนมากับน้ำ จะต้องมีปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการเตรียมวัสดุก่อนย้อมและ
กระบวนการย้อม 

2.2.2 หลักการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

สีเป็นสารที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถละลายน้ำหรือละลายในสารอ่ืนได้ เมื่อนำมาย้อมวัสดุจึงเข้าไปแทรกอยู่
ในช่องว่างของเส้นใย และเชื่อมโยงกับโมเลกุลของเส้นใยโดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีของเส้นใยเปลี่ยนไป แต่ทำให้สี
ติดเส้นใยจนมองเห็นเป็นสีต่าง ๆ 

หลักการการย้อมสี คือ การให้สีกับวัสดุสิ่งทอโดยให้สีติดอย่างทั่วถึง วิธีย้อมสีที่ใช้กันทั่วไป คือ การจุ่มวัสดุ
สิ่งทอลงในน้ำสี และปล่อยให้วัสดุสิ่งทอนั้นดูดซึมสีเข้าไป 
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กลไกการย้อมสีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การดูดซับของสีย้อมท่ีผิวของเส้นใย (adsorption)  

เมื่อนำเส้นใยหรือวัสดุสิ่งทอจุ่มลงในน้ำ โมเลกุลของสีที่กระจายตัวอยู่ในน้ำจะเคลื่อนมาเกาะที่ผิวของเส้น
ใยหรือผิวของวัสดุที่ใช้ย้อม ทำให้เกิดการยึดเกาะขึ้น 

(2) การดูดซึมของสีย้อมเข้าสู่เส้นใย (diffusion)  

เมื่อโมเลกุลของสีย้อมเคลื่อนที่มาเกาะอยู่รอบผิวของเส้นใยแล้ว โมเลกุลจะแทรกซึมและแพร่ เข้าสู่เส้นใย 
การเพ่ิมอุณหภูมิในขณะย้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้ โมเลกุลของสีย้อมแทรกตัวเข้าสู่เส้นใยใยหรือวัสดุสิ่งทอได้
เร็วขึ้น โดยสีย้อมจะเคลื่อนตัวเขาสู่เส้นใยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่เส้นใยและสีย้อมมีสัมพันธภาพทางเคมี
เท่ากัน 

(3) โมเลกุลสีย้อมเคลื่อนที่ไปมาในเส้นใย (migration)  

เป็นการเคลื่อนที่อยู่ภายในเส้นใยเพ่ือทำให้สีดูดซึม และเกิดการกระจายของสีย้อมมีความสม่ำเสมอทั่วทั้ง
ที่ผิวและภายในถึงใจกลางของเส้นใย 

2.2.2.1 การลอกกาวไหม หรือการทำความสะอาดไหม 

 การลอกกาวไหม (degumming) คือการทำความสะอาดเส้นใยไหมด้วยการกำจัดส่วนของเซริซินที่มี
ลักษณะเป็นสารสีเหลืองทึบหรือมีสีขาว (ไหมดิบมีทั้งสีเหลืองและสีขาวขึ้นกับสายพันธุ์) ออกจากเส้นใยไหม และยัง
สามารถกำจัดส่วนประกอบอ่ืนในรังไหม เช่น ไข คาร์โบไฮเดรต สี สารอินทรีย์ และสิ่งสกปรกออกด้วย เพ่ือการ
เตรียมเส้นใยไหมก่อนที่จะนำมาย้อมสีต่าง ๆ ซึ่งหากไม่มีการกำจัด สารดังกล่าวออก หากนำมาย้อมจะทำให้การ
ย้อมติดสีต่าง ๆ ได้ยาก โดยเส้นใยไหมที่ผ่านการลอกกาวจะมีลักษณะมันวาว ผิวเรียบเนียน มีสัมผัสที่อ่อนนุ่ม 
สามารถย้อมติดสีต่าง ๆ ได้ดี (Feng et al. 2020; Freddi, Mossotti, and Innocenti, 2003) 

 หลักการของการลอกกาวไหม คือไฟโบรอินมีสมบัติไม่ชอบน้ำ และไม่ละลายน้ำ ในขณะที่เซริซินมีสมบัติ
ชอบน้ำและสามารถละลายได้ในน้ำ การลอกกาวไหมจะทำในลักษณะที่เป็นเข็ดเส้นใย หรือไจเส้นใย ไม่นิยมลอก
กาวเมื่อเป็นผืนผ้า การลอกกาวที่ดีจะนำไปสู่การย้อมที่ดี ซึ่งต้องมีความรู้และประสบการณ์สูง เพ่ือลดปัญหาลอก
กาวไหมออกไม่หมด และลอกกาวออกไม่สม่ำเสมอ ทำให้เส้นไหมกระด้าง เส้นไหมฟู และทำให้ยากแก่การกรอเข้า
หลอดด้าย 

กระบวนการลอกกาวโดยทั่วไป คือการใช้น้ำและสารที่ใช้ในการลอกกาว ได้แก่ สบู่ โซเดียมคาร์บอเนต 
ผงซักฟอกสังเคราะห์ หรือเอนไซม์ เพ่ือไฮโดรไลซิสเซริซิน ทำลายการเชื่อมต่อเพปไทด์ของกรดอะมิโนเป็นโมเลกุล
ขนาดเล็ก และละลายได้ในน้ำ (Joshi and Satyanarayana, 2013; Mahmoodi et al., 2010)  
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(1) การลอกกาวไหมด้วยน้ำร้อน (hot water) 

 ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ทำซ้ำ 4 - 5 ครั้ง การต้มไหมในน้ำเป็นเวลานาน 
จะทำให้เส้นไหมเกิดการเสื่อมสลาย 

(2) การลอกกาวไหมด้วยน้ำร้อนภายใต้ความดันสูง (high pressure water degumming)  

ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ที่ความดันสูง ช่วยให้การทำลายเส้นใยไฟโบรอิน
ลดน้อยลง การลอกกาวที่อุณหภูมิสูงภายใต้ความดันสูงเป็นเทคนิคท่ีต้นทุนต่ำ แต่จะกำจัดเฉพาะชั้นนอกของเซริซิน 
ชั้นในของเซริซินที่สัมผัสกับเส้นใยไฟโบรอินจะไม่ถูกกำจัดออก (Gulrajanid, Sethi, and Gupta, 1992) 

(3) การลอกกาวไหมด้วยสบู่ (soap degumming)  

วิธีนี้กาวไหมจะลอกออกเกือบทั้งหมด การลอกกาวโดยใช้สบู่ให้เส้นไหมที่เงางาม และเรียบสวย ถ้าการ
ลอกกาวไม่สม่ำเสมอ เส้นไหมที่ได้จะมีสีหมองคล้ำอันเกิดจากไคลสบู่ที่เกิดจากแคตไอออน (cation) ในน้ำ เช่น 
แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก ซึ่งทำให้เกิดการย้อมสีด่างได้ง่าย การขจัดสบู่ด้วยการล้างทำได้ยาก จึงทำให้สี
เหลือง ดังนั้นน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำอ่อน หรืออาจมีการเติมสารลดความกระด้าง (sequestering agent) เพ่ือลดความ
กระด้างของน้ำ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้มีสบู่ตกค้าง และเปื้อนติดในเส้นใยไหม 

(4) การลอกกาวไหมด้วยด่าง (alkaline degumming) 

 การลอกกาวไหมด้วยด่าง ทำให้เส้นใยโฟรโบอินถูกทำลาย ดังนั้นต้องควบคุมภาวะ โดยควบคุมค่าพีเอช ให้
อยู่ระหว่าง 9.5 - 10.5 เวลา 30 นาที ทั้งนี้หากค่าพีเอชต่ำกว่า 9.5 อัตราการลอกกาวจะช้าเกินไปทำให้ใช้
เวลานานมีผลต่อสมบัติเชิงกลของเส้นไหมที่ได้ และหากค่าพีเอชสูงเกิน 10.5 เส้นไหมจะถูกทำลาย 

 ด่างที่ใช้ในการลอกกาวไหม ชนิดด่างแก่ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
(KOH) ด่างอ่อน ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) นิยมเรียกว่า โซดาแอช โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 
โพแทสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4) โซเดียมฟอสเฟต 
(NaH2PO4) บอแรกซ์  (Na2B4O7) และแอมโมเนี ย (NH3) สามารถลอกกาวได้ดี  และไม่ทำลายเส้น ใยไฟ 
โบรอินด้วย 

(5) การลอกกาวด้วยกรด (acid degumming) 

 ภาวะในการลอกกาวไหมด้วยสารละลายกรดที่พีเอชน้อยกว่า 2.5 หรือระหว่าง 1.5 – 2.0 กาวไหมจะถูก
กำจัดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรดอนินทรีย์หรือกรดแร่ (mineral acid) ได้แก่ กรดซัลฟิวริกและกรดไฮโดร
คลอริก จะมีประสิทธิภาพในการลอกกาวไหมมากกว่ากรดอินทรีย์ (organic acids) ได้แก่ กรดแลกทิก (lactic 
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acid) กรดทาร์ทาลิก (tartaric acid) กรดออกซาลิก (oxalic acid) กรดซัคซินิก (succinic acid) และกรดซิทริก 
(citric acid) (Points, 2017) 

(6) การลอกกาวด้วยสารซักล้างสังเคราะห์ (synthetic detergent degumming) 

สารซักล้างสังเคราะห์มีบทบาทสำคัญในการลอกกาวไหม โดยมีข้อได้เปรียบกว่าสบู่ ได้แก่ ใช้เวลาน้อยกว่า 
ทำลายเส้นใยน้อยกว่าสบู่ ในการลอกกาวไหมด้วยสบู่ด้วยเครื่องจักรแบบต่อเนื่อง (continuous machine) สบู่จะ
ไม่สามารถชดเชยหรือลดความเป็นกรดของผลิตผลที่ เกิดจากการไฮโดรไลซ์กาวไหม (sericin hydrolysis 
products) ที่สะสมอยู่ในอ่างลอกกาวไหมได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกาวไหมไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้สารซักล้างสังเคราะห์ นอกจากนี้การลอกกาวไหมด้วยสารซักล้างสังเคราะห์นี้จะช่วยลดการข้ึนขนของไหมด้วย 

(7) การลอกกาวไหมด้วยเอนไซม ์(enzymatic degumming) 

 เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความจำเพาะต่อเส้นใย ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นใย (Points, 2017) วิธีนี้
สามารถลอกกาวไหมได้สม่ำเสมอ โดยใช้เอนไซม์ประมาณ 1 - 2 กรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส 
เวลา  45 – 60 นาที ตามด้วยการล้างด้วยน้ำร้อน ไม่มีผลต่อการทำลายเส้นใยไฟโบรอิน เอนไซม์ที่ ใช้คือเอนไซม์
โพรทีเอส (protease enzymes) ในการลอกกาวไหม ได้แก่ เซอรีนโพรทีเอส (serine protease) ซิงค์โพรทีเอส 
(zinc protease) และไทออลโพรทีเอส (thiol protease) 

การใช้เอนไซม์ในกระบวนการลอกกาวมีข้อดี คือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์เกิดได้ในภาวะที่ไม่
รุนแรง ใช้พลังงานต่ำ และใช้เวลาน้อยลง โดยไม่มีการใช้เคมีจึงเป็นวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Rajasekhar 
et al., 2011) 

2.2.2.2 การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

(1) การเตรียมวัตถุดิบ 

- พืชสดให้ใช้น้ำหนักประมาณ 4 เท่า ถ้าเป็นพืชแห้งใช้ประมาณ 2 เท่าของน้ำหนักผ้า หรือเส้นด้าย 
- เปลือก เนื้อ แก่น ราก กิ่ง หรือใบไม้ทุกชนิด ควรสับให้ละเอียด 
- ผล เมล็ด หรือเหง้าใต้ดิน หรือครั่ง ควรตำให้ละเอียด 
- นำวัตถุดิบใส่ในหม้อย้อม เติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบ กะปริมาณให้น้ำท่วมผ้า หรือเส้นด้ายในตอนย้อม 

อาจแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยให้การสกัดสีทำได้ง่าย 

 

 

 
 



20 
 

(2) การเตรียมน้ำย้อม 

- ให้ความร้อนวัตถุดิบ ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือสังเกตดูว่าน้ำสีในหม้อย้อม เข้มข้นได้ที่แล้ว  
- ระหว่างให้ความร้อน หากน้ำลดลงให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในปริมาณเท่าเดิม  
- เมื่อครบเวลาใช้กระชอนตักเปลือก/ ชิ้นไม้ออก แล้วกรองน้ำสีด้วยผ้าขาวบาง  

(3) การใช้สารมอร์แดนต์ 

การมอร์แดนต์ก่อนการย้อมสี (pre-mordant) 

- ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่กำหนดในน้ำสะอาด  
- นำเส้นด้ายหรือผ้าที่ทำความสะอาดแล้วลงในสารละลายมอร์แดนต์ คนอย่างสม่ำเสมอ เวลา 30 

นาท ี
- ล้างทำความสะอาด ผึ่งให้หมาด และนำไปย้อมสี 

การมอร์แดนต์พร้อมย้อมสี (meta-mordant) 

- ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่กำหนดในน้ำสะอาด  
- เติมสารละลายมอร์แดนต์ลงไปในน้ำย้อมโดยตรง ใช้อุณหภูมิเดียวกันกับการย้อมสี 
- หลังการย้อม วัสดุที่ย้อมอาจถูกปล่อยแช่ไว้ในน้ำย้อมจนเย็นตัวลง หรืออาจนำออกจากน้ำย้อมทันที 
- ล้างด้วยน้ำที่อุณหภูมิลดลงเรื่อย ๆ หรือล้างในน้ำสบู่อ่อน ๆ จนสีไม่ตกอีกต่อไป  

 

การมอร์แดนต์หลังการย้อมสี  (post-mordant) 
- ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่กำหนดในน้ำสะอาด 
- นำเส้นด้ายหรือผ้าที่ย้อมสีแล้ว แช่ทิ้งไว้ในสารละลายมอร์แดนต์ 30 นาที คนเป็นครั้งคราว 
- นำเส้นด้ายหรือผ้าขึ้น บิดพอหมาด ผึ่งให้แห้ง ก่อนซักด้วยน้ำสะอาด 

 
 
 
 
 



21 
 

2.3 การตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ 

2.3.1 การตกแต่งสิ่งทอ 

การตกแต่งสิ่งทอเป็นกระบวนการปรับสมบัติของวัสดุสิ่งทอโดยใช้สารเคมี หรือกระบวนการเชิงกล เพ่ือให้
วัสดุสิ่งทอมีสมบัติที่พึงประสงค์ตามลักษณะการใช้งาน แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 

(1) การตกแต่งเชิงกล (mechanical finishing) 

การตกแต่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ผิวสัมผัส และสมบัติของผ้าให้อยู่อย่างถาวร หรือชั่วคราว โดยใช้
เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ  

(2) การตกแต่งเชิงเคม ี(chemical finishing) 

การตกแต่งด้วยสารเคมี เพ่ือเพ่ิมสมบัติของผ้าให้สูงขึ้น สร้างสมบัติใหม่ให้กับผ้า เพ่ิมอายุการใช้งานของผ้า 
หรือทำให้ผ้าคงขนาด เป็นต้น ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในการตกแต่งจึงมีหลายประเภทตามลักษณะสมบัติที่
ต้องการหลังการตกแต่ง 

การตกแต่งเชิงเคมี 

การตกแต่งเชิงเคมีเป็นกระบวนการปรับปรุงสมบัติของผ้า โดยอาศัยสารเคมีและความร้อน เพ่ือให้วัสดุ  
สิ่งทอมีสมบัติที่พึงประสงค์ตามลักษณะการใช้งาน เช่น การตกแต่งเพ่ือทำให้นุ่ม การกันยับ การกันน้ำ การหน่วงไฟ 
การต้านรังสียูวี และการต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น ประเภทของสารเคมีที่ใช้จึงมีหลายประเภทตามลักษณะสมบัติที่
ต้องการหลังการตกแต่ง  

กระบวนการตกแต่งเชิงเคมีโดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีการบีบอัด (pad) ทำให้แห้ง (drying) และการทำให้
เกิดปฏิกิริยาด้วยความร้อน (curing) ดังรูปที ่2.41 

 

รูปที่ 2.41 การทำงานของส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการตกแต่งเชิงเคม ี
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การทำงานของกระบวนการบีบอัด-ทำให้แห้ง-ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความร้อน (pad-dry-cure) คือ 
เริ่มต้นผ้าจะถูกจุ่มในอ่างสารตกแต่ง แล้วผ่านลูกกลิ้งบีบอัดจำนวน 2 ลูก ทำหน้าที่บีบอัดให้ผ้าเก็บน้ำสารเคมีได้
ตามต้องการ (% pick up) จากนั้นเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนไม่สูงมาก เพ่ือทำให้สารเคมีที่ติดบนผืนผ้าสม่ำเสมอ 
ไม่เคลื่อนตัว แล้วจึงนำเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนสูงทำให้สารตกแต่งเกิดปฏิกิริยาสร้างพันธะกับตัวมันเอง หรือ
สร้างพันธะยึดเหนี่ยวกับเส้นใยทำให้การตกแต่งมีความคงทนต่อการซักล้างดีขึ้น 

2.3.2 หลักการตกแต่งสะท้อนน้ำ 

การตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ เป็นการปรับปรุงสมบัติผ้าทำให้ผ้ามีสมบัติไม่ชอบน้ำ โดยระดับความสามารถ
ต้านทานการเปียกน้ำมีสามระดับ ดังนี้ 

(1) การกันละอองน้ำ (water resistant) ต้านทานการเปียกระดับเริ่มต้น ความแน่นของเนื้อผ้าทำ
หน้าที่เป็นฉนวนกันละอองน้ำ เมื่อสัมผัสน้ำเป็นเวลานาน น้ำจะซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้ 

(2) การสะท้อนน้ำ (water repellency) ต้านทานการเปียกระดับปานกลาง เมื่อหยดน้ำลงบนผิวผ้า 
น้ำจะกระจายตัวเป็นหยดน้ำ โดยไม่ซึมลงบนผิวผ้า มีลักษณะคล้ายน้ำกลิ้งบนใบบัว ( lotus effect) มีช่องว่างให้
อากาศ และเหงื่อ ซึมผ่านได ้

(3) การกันน้ำ (waterproof) ต้านทานการเปียกระดับสูงสุด การเคลือบด้วยสารตกแต่ง เพ่ือไม่ให้น้ำ
ผ่านเข้าไปในเนื้อผ้าได้ไม่ว่าจะผ่านไประยะเวลานานเท่าใด ผิวสัมผัสแข็งและหยาบ ลมและอากาศจะผ่านเข้าไป
ไม่ได ้

 

2.3.3 การเปียกของพื้นผิววัสดุ 

การตกแต่งสิ่งทอเพื่อกันน้ำ/สะท้อนน้ำ เป็นการตกแต่งเพ่ือให้ผ้ามีสมบัติในการต้านทานการเปียก พ้ืนผิวที่มี
ลักษณะชอบน้ำ และไม่ชอบน้ำแสดงดังรูปที่ 2.42 โดยความสามารถต่อการเปียกของของเหลวเมื่อสัมผัสกับวัสดุ 

บอกด้วยค่ามุมสัมผัส (contact angle, θ) ซึ่งเป็นมุมระหว่างระนาบของปฏิสัมพันธ์ของของเหลว-แก๊ส กับระนาบ
ของปฏิสัมพันธ์ของเหลว-ของแข็ง บอกแนวโน้มที่หยดของเหลวจะกระจายตัวในพ้ืนผิวเรียบของของแข็ง โดยมุม
สัมผัสจะแปรผกผันกับความสามารถในการกระจายตัวของของเหลว แสดงดังรูปที่ 2.43 
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รูปที่ 2.42 พ้ืนผิวที่มีลักษณะชอบน้ำ และไม่ชอบน้ำ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.43 มุมสัมผัสของน้ำเมื่อสัมผัสกับผิววัสดุชนิดชอบน้ำ และวัสดุไม่ชอบน้ำ 
 

มุมสัมผัสที่น้อยกว่า 90 องศา หมายถึงภาวะการเปียกของพ้ืนผิวอยู่ในระดับดีมาก และของเหลวจะ
กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง มุมสัมผัสที่มากกว่า 90 องศาหมายถึง ภาวะการเปียกของพ้ืนผิวอยู่ในระดับไม่ดี 
ของเหลวจะสัมผัสกับพ้ืนผิวของเหลวเพียงเล็กน้อย และเมื่อมุมสัมผัสมากกว่า 150 องศาของเหลวสัมผัสพ้ืนผิวน้อย
มากมีลักษณะเหมือนหยดน้ำค้าง 

2.3.4 กลไกการสะท้อนน้ำ 

จากการที่นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อวิลเฮล์ม บาร์ธลอตต์ (Wilhelm Barthlott) ได้สังเกตเห็นว่าใบ
บัวไม่เคยเปียกน้ำและไม่เคยสกปรก อีกทั้งยังสะอาดอยู่เสมอ และเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า  น้ำกลิ้งบนใบบัว (lotus 
effect) (Barthlott and Neinhuis, 1997; Roach, Shirtcliffe, and Newton, 2008) ดังรูปที่ 2.44 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว บาร์ธลอตต์ ได้ศึกษาพ้ืนผิวของใบบัวโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (scanning electron microscope) พบว่าพ้ืนผิวของใบบัว ประกอบไปด้วยความขรุขระระดับไมโครเมตร
เป็นปุ่มแท่งเล็ก ๆ (micropapillar) (รูปที่ 2.45) โดยที่แท่งเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยโครงสร้างแตกกิ่งแบบละเอียด
ระดับนาโนเมตรโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 125 นาโนเมตร ทำให้พ้ืนผิวมีลักษณะที่สังเกตด้วยตาเปล่า
เหมือนแวกซ์  
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รูปที่ 2.44 ลักษณะหยดน้ำบนใบบัว 
ที่มา: (Jaffna, 2014) 

รูปที่ 2.45 พ้ืนผิวของใบบัว 
ที่มา: (Barthlott and Neinhuis, 2012) 

 

 

รูปที่ 2.46 การไม่เกาะติดของน้ำที่ผิวใบบัว  
 

การมีปุ่มแท่งเล็ก ๆ เป็นจำนวนมากจะเกิดอากาศท่ีบริเวณช่องว่างระหว่างปุ่มทำให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของมุม
สัมผัสกับน้ำ มีค่ามากกว่า 150 องศา ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าความไม่ชอบน้ำยิ่งยวด บาร์ธลอตต์ ได้นำเอา
สมบัติที่ค้นพบตามธรรมชาติดังกล่าวมาประยุกต์ โดยการสร้างพ้ืนผิววัสดุให้มีสมบัติเหมือนพื้นผิวของใบบัว และจด
ชื่อทางการค้าว่า “Lotus Effect TM” (ภัทร์ สุขแสน, 2554) นำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลาดที่พ้ืนผิวสามารถทำ
ความสะอาดตัวเองได้ เนื่องจากเมื่อน้ำหยดตกลงมากระทบพื้นผิวที่ขรุขระ หยดน้ำจะมีมุมสัมผัสมีค่าใกล้เคียง 180 
องศา ทำให้หยดน้ำมีลักษณะกลม ไม่มีความเสถียร และกลิ้งไปมาตลอดเวลา (รูปที่ 2.46) ส่งผลให้ใบบัวแสดง
สมบัติไม่เปียกน้ำเลย เรียกผิวแบบนี้ว่า superhydrophobic surface  

 ดังนั้นเมื่อฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ที่ใบบัว จะมีแรงยึดเกาะน้อย เนื่องจากมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยบน
ปลายแหลมเท่านั้นที่สัมผัสกับฝุ่น และเมื่อหยดน้ำตกลงมาบนใบบัว แรงดึงดูดระหว่างผิวของหยดน้ำกับฝุ่นจะ
มากกว่าแรงดึงดูดระหว่างฝุ่นกับใบบัว ฝุ่นจึงติดไปกับผิวของหยดน้ำขณะที่หยดน้ำกลิ้งลงมาจากใบบัว ทำให้ผิวของ
ใบบัวสะอาดอยู่เสมอ เรียกสมบัตินี้ว่าพ้ืนผิวทำความสะอาดตัวเอง (self-cleaning surface) (Blossey, 2003) ดัง
แสดงในรูปที่ 2.47 
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(ก) พื้นผิวแบบใบบัว (ข) พื้นผิวเรียบ 

 

รูปที่ 2.47 กลไกของพ้ืนผิวทำความสะอาดตัวเอง 
 

จากการศึกษาปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัว ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีแนวความคิดในการสร้างเสื้อผ้ากันน้ำ
และคราบสกปรก โดยนำเสื้อผ้ามาเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ ทำให้น้ำและของเหลวบางชนิดเมื่อ
สัมผัสกับผ้าจะกลายเป็นหยดไหลลงมาไม่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าสะอาดได้นาน และคราบสกปรกไม่ฝัง
แน่น และอนุภาคของสิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ก็จะติดไปกับหยดน้ำและกลิ้งออกไปตาม
หยดน้ำ  

การพัฒนาพ้ืนผิววัสดุไม่ชอบน้ำของสิ่งทอในระยะแรก ใช้วิธีการเคลือบผ้าด้วยสารที่ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น ขี้ผึ้ง
หรือยางธรรมชาติ ปัจจุบันมีหลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพ เช่น การดัดแปรพ้ืนผิวเส้นใยโดยใช้พลาสมา หรือวิธีทาง
เคมี เช่น การเคลือบผิวเส้นใยด้วยสารที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ได้แก่ สารเคมีพวกพาราฟิน แวกซ์ 
ซิลิโคน และสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน โดยสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารที่นิยมนำมาตกแต่งสะท้อน
น้ำบนสิ่งทอ เนื่องจากให้มุมสัมผัส (contact angle) ของน้ำมีค่ามากที่สุด โดยใช้หลักการทางด้านนาโนเทคโนโลยี
มาปรับปรุงพ้ืนผิวสิ่งทอที่เลียนแบบปรากฏการณ์การกลิ้งของน้ำบนใบบัว (lotus effect) (รูปที่ 2.48) ทำให้พ้ืนผิว
สิ่งทอไม่เปียกน้ำ และมีสมบัติทำความสะอาดตนเองได้ (self-cleaning)  

 



26 
 

 

รูปที่ 2.48 การประยุกต์หลักการน้ำกลิ้งบนใบบัวกับผืนผ้า 

 

2.4 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.4.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงามแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ที่
มีรูปแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำไปใช้เป็นสินค้าเพ่ือจำหน่ายที่มีความสวยงามน่าสนใจมากขึ้น  ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาจากการออกแบบที่ดี โดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากรูปทรง 2 แหล่ง (SoftChalk, 2010) ดังนี้ 

(1) รูปทรงจากธรรมชาติ (natural form)  

เป็นรูปทรงที่มนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ต่าง ๆ กรวด หิน ดิน ทราย รวมถึง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ แล้วถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอยแก่มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

(2) รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น (manmade form) รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น มีอิทธิพลต่องานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ในอันที่จะก่อให้เกิดความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มชน เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ ส่วน
ใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลักษณะเป็นสากล และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รูปทรงดังกล่าวแบ่งตามวิธีการผลิตได้ 2 
ประเภท 

- รูปทรงที่สร้างขึ้นด้วยมือหรือเครื่องมือพ้ืนฐาน (hand tools) มีลักษณะการใช้งานเฉพาะตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตได้จำนวนน้อย รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน มีการตกแต่งที่
แสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางทักษะของช่างฝีมือ 

- รูปทรงสร้างขึ้นด้วยเครื่องจักร (machine tools) มีรูปทรงที่เหมือน ๆ กัน โดยผลิตออกมาเป็น
จำนวนมากจากแม่พิมพ์เดียวกัน ใช้วัสดุอย่างเดียวกัน มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถใช้
ประโยชน์โดยตรง และเป็นชิ้นส่วน 
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2.4.2 เกณฑ์ในการพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(1) หน้าที่ใช้สอย 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภค
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (2) ความสวยงามน่าใช้ 

 ความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ก่อน การกำหนดรูปร่างขนาด และสี ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรผสมผสานทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ตรงตาม
รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

(3) ความสะดวกสบายในการใช้   

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถ และขีดจำกัดท่ี
เหมาะสมสำหรับอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพ่ือทำให้เกิดความถนัด ความสะดวกสบายในการใช้ รวมทั้งลดอาการ
เมื่อยล้าเมื่อใช้เป็นเวลานาน 

(4) ความปลอดภัย 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ไม่
เลือกใช้วัสดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือทำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดง
เครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคำอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย 

(5) ความแข็งแรง 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่ และวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
โครงสร้างมีความเหมาะสมตามสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทำในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน  

(6) ราคา 

 ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถกำหนดแบบผลิตภัณฑ์
และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น 

(7) วัสดุ 

 การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีสมบัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน ทนกรดด่าง ไม่
ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์รวมถึงการดูแลรักษาง่าย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการ
เลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) 
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(8) กรรมวิธีการผลิต 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม   

(9) การบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการทำ
ความสะอาด  

(10) การขนส่ง 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง เนื้อที่ในการ
ขนส่ง กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพ่ือทำให้หีบห่อมี
ขนาดเล็กลง 

2.4.3 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์  ให้มีรูปแบบ (style) ต่าง ๆ มีแนวคิดและเงื่อนไขในการออกแบบอย่าง
หลากหลาย ดังนี้ (SoftChalk, 2010) 

(1) รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (function follows form) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความงามเป็นหลัก โดยยึดหลักความงามต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอย 
จุดประสงค์ที่สำคัญ คือยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมราคาสินค้า 

(2) ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (form follows function) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยยึดหลักว่าประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความ
งามเสมอ แนวทางการออกแบบใช้รูปทรงเรขาคณิต รูปแบบเรียบง่าย รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม
กับสภาพความเป็นไปของสังคม  

(3) การตลาดมาก่อนออกแบบ (design follow marketing) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ พิจารณากลุ่มเป้าหมายเพ่ือการออกแบบ  ได้แก่  กลุ่มเป้าหมายทั่วไป 
กลุ่มเป้าหมายระดับสูง และกลุ่มเป้าหมายระดับล่าง 
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(4) อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ (form follows emotion) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นอารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบด้วยความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคมิได้เพียงต้องการ
สินค้า ภาพลักษณ์ หรือสิ่งแวดล้อม แต่ต้องการคุณค่า ความงาม ความรื่นรมย์ ประสบการณ์ และลักษณะเฉพาะ
บางอย่าง 

(5) รูปแบบนิยมความน้อย (minimal style) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดมินิมอลลิสม์ (minimalist) คือยิ่งเรียบง่ายยิ่งดูดี เป็น
งานที่มีความโดดเด่น เรียบง่าย แต่ให้ความสะดวกสบาย  ประกอบด้วยมาตราส่วนที่ถูกต้อง 

(6) รูปแบบอนาคตกาล (futuristic style) 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงการทำงานร่วมกันของรูปแบบกับเทคโนโลยี ต่าง ๆ  

2.4.4 สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 

 (1) ความแปลกใหม ่

 ผลิตภัณฑ์ควรมีการนำเสนอความแปลกใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบ
ใหม่ วัสดุใหม่ หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 

 (2) มีเรื่องราว (story) 

 ผลิตภัณฑ์ควรมีที่มา หรือสามารถเล่าเรื่องให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นต้น
กำเนิด หรือความคิดรวบยอดของการออกแบบ 

 (3) ระยะเวลาเหมาะสม (timing) 

 การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นเหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความจำเป็น หรือเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝนหรือร่มควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ชุดนักเรียนควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 

(4) ราคาเหมาะสม (price) 

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   

(5) มีข้อมูลข่าวสาร (information) 

 ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์ 
และวิธีการใช้งาน   
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(6) เป็นที่ยอมรับ (regional acceptance) 

 ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และราคาที่จำหน่าย 

 

2.5 การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

2.5.1 มลพิษทางน้ำ 

 ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในงานหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ และมีการผลิตในลักษณะวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศ นอกจากความสำคัญในงานศิลปะหัตถกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนแล้ว การตระหนักและให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว การแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กลับเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยระยะเวลา
ตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในส่วนของการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ ต้องผ่านกระบวนการเตรียมเส้น
ไหม การย้อมโดยการใช้สีย้อมธรรมชาติ และสีย้อมเคมี ซึ่งมีการใช้สารเคมี การขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการย้อม ทำให้มีการทิ้งน้ำที่ผ่านการย้อมลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่ผ่านการบำบัด 
ในระยะแรกชุมชนจะยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมสามารถปรับสภาพและฟ้ืนฟูตัวเองได้ แต่
เมื่อมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่เกินความสามารถที่จะรองรับได้ของสิ่งแวดล้อม จะทำให้
เกิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา ตั้งแต่มลภาวะทางดิน แหล่งน้ำผิวดิน ไปจนถึงแหล่งน้ำใต้ดิน ส่งผลให้การพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนปรากฏออกมาในรูปของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
ผลักภาระปัญหาดังกล่าวไปสู่คนรุ่นหลัง  

2.5.1.1 ลักษณะของน้ำเสีย 

น้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมายถึง ของเสียที่
อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

มลพิษทางน้ำ หมายถึงสภาพของน้ำที่ถูกเจือปนด้วยมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบอินทรีย์ และ
สารประกอบอนินทรีย์ในปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพน้ำ ระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิด
อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช 
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 ลักษณะน้ำเสียทางกายภาพ 

(1) สี 

น้ำเสียจากชุมชนมักจะมีสีเทาปนน้ำตาลจาง ๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน สีจะเริ่ม
เปลี่ยนเข้มข้ึนเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะเป็นสีดำ พร้อมกับมีกลิ่นเหม็น 

(2) กลิ่น 

 เกิดจากแก๊ส โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ชนิดไม่ต้องการออกซิเจน 

(3) ของแข็ง 

ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำเสีย ทั้งในลักษณะที่ไม่ละลายน้ำ และละลายน้ำ ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ 
เช่น หลอดกาแฟ กล่องพลาสติก เศษอาหาร 

ลักษณะน้ำเสียทางเคมี 

(1) พีเอช 

เป็นค่าที่บอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเสีย ค่าพีเอชที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจะทำให้ระบบนิเวศน้ำ
เสียหาย สัตว์และพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 

(2) สารอินทรีย์ 

เป็นของเสียที่พบในปริมาณมากที่สุด สารอินทรีย์ในน้ำจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ถ้าน้ำมีออกซิเจนไม่
พอ จะเกิดการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้น 

(3) ออกซิเจนละลายในน้ำ 

ออกซิเจนละลายในน้ำ เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ออกซิเจนจะมีความสำคัญมาก
ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ 

ลักษณะน้ำเสียทางชีววิทยา 

 ลักษณะของมลพิษทางน้ำที่เกิดจากการมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งปะปนในน้ำ และเป็นพิษต่อมนุษย์และ
สัตว์น้ำได้ ดัชนีบ่งบอกลักษณะทางชีวภาพ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
ทางน้ำและอาหาร เชื้อไวรัส เชื้อราและพวกหนอนพยาธิต่าง ๆ 
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2.5.1.2 ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ 

 (1) มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้ 

(2) เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำ และบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผล
กระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 

(3) เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และเป็นพาหะ
นำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช 

(4) ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว 

(5) เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพ่ิม
มากขึ้น 

2.5.2 ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย 

การบำบัดน้ำเสีย หมายถึงการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปื้อน
ในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

(1) กระบวนการทางกายภาพ 

 เป็นขั้นตอนในการดักสิ่งเจือปนในน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่ เช่น กรวด หิน ทราย ขยะ ตลอดจนไขมัน และ
น้ำมันต่าง ๆ ออกจากน้ำเสียในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย และในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือแยกตะกอน
ออกจากน้ำที่ผ่านขั้นตอนการบำบัดทางชีวภาพ หรือทางเคมี เป็นการอาศัยแรงต่าง ๆ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงบดตัด 
แรงลอยตัว การดักสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ในน้ำ การกวาดพวกน้ำมัน ไขมันต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) กระบวนการทางเคม ี

 เป็นวิธีการแยกสารต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำเสียที่บำบัดโดยทางกายภาพ หรือชีวภาพได้ยาก หรือไม่ได้เลย 
เช่น โลหะหนัก สารพิษ สภาพความเป็นกรด-ด่างสูง การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 

 ใช้สารเคมีต่าง ๆ เติมลงไปในน้ำเสีย เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดการแยกสารปนเปื้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อเสียคือ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีค่าใช้จ่ายสำหรับสารเคมีค่อนข้างสูง 
กระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้ำเสียไม่สามารถบำบัดได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ 

(3) กระบวนการทางชีววิทยา 

 อาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย ประมาณร้อยละ 95 รองลงมาได้แก่ รา สาหร่าย 
และโพรโทซัว ให้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย  ผลที่ได้จากการย่อยสลายจะเป็นตะกอนเลน (sludge) 
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ประกอบด้วยสารต่าง ๆ หลายชนิดรวมถึงเซลล์ของแบคทีเรียที่ตายแล้ว และแก๊สชนิดต่าง ๆ เมื่อแยกเอาตะกอน
เลนออกไป ส่วนที่เหลือก็จะค่อนข้างใส เรียกว่า น้ำทิ้ง (effluent)  ซึ่งมีสารอินทรีย์ลดลงมาก (ค่าบีโอดีต่ำ) ทำให้
ไม่เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ำ 

2.5.3 การบำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์ 

 วิธีการสำหรับการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายวิธี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการ
บำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานธรรมชาติ และการบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยี  โดยระบบบึงประดิษฐ์ เป็นระบบ
บำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุง
คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว แต่ต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ  

2.5.3.1 หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 

 พ้ืนที่ชุ่มน้ำ (wetlands) หมายถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขัง หรือ น้ำท่วมอยู่ถาวร และชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่ง และน้ำไหล ทั้งที่
เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเล และที่ในทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุด มีความลึกของ
ระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2018) 

 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (constructed wetlands systems) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัย
การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการจำลองภาวะให้เหมือนบึงหรือพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  

บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลเหนือผิวดิน  

 เป็นบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลของน้ำเหนือผิวดิน ผ่านต้นพืชที่ปลูกไว้ภายในระบบ ซึ่งน้ำจะไหลแผ่กระจาย
ในระดับน้ำตื้น องค์ประกอบที่สำคัญของบึงประดิษฐ์แบบน้ำอยู่เหนือผิวดินมี 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนน้ำเข้า บ่อน้ำ ต้น
พืช และส่วนน้ำออก ดังรูปที่ 2.49 
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รูปที่ 2.49 บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลเหนือผิวดิน 
ที่มา: (Tilley, Ulrich, Lüthi, Reymond, and Zurbrügg, 2014) 
 

ส่วนน้ำเข้าจะเริ่มต้นที่ทางเข้าของบ่อน้ำ ออกแบบเพ่ือให้มีการไหลแบบแพร่กระจายของน้ำเข้าสู่บึง
ประดิษฐ์ ระดับความลึกของระดับน้ำอาจออกแบบให้มีความแตกต่างกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบำบัด  

 กระบวนการบำบัดจะเกิดขึ้นภายในระบบตั้งแต่น้ำเสียไหลเข้าระบบ และไหลผ่านต้นพืช โดยภาพรวมการ
บำบัดจะเกิดจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติทั้งแบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช้ออกซิเจน ขึ้นกับการออกแบบ และระดับ
ความลึกของระบบ  

บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน  

 อาศัยการไหลของน้ำทั้งแนวราบ และแนวดิ่งผ่านวัตถุตัวกลางประเภทกรวดทรายหรือวัสดุที่น้ำสามารถซึม
ผ่านได้ พร้อมกับการไหลผ่านพืช พ้ืนผิวที่แบคทีเรียยึดเกาะ คือบริเวณบนผิวของวัตถุตัวกลาง และบริเวณรากพืช  

 องค์ประกอบของระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน ได้แก่ ระบบการกระจายน้ำเข้า รูปร่างของบ่อน้ำ 
ชั้นของวัตถุตัวกลาง พืช และระบบการควบคุมน้ำออก ดังรูปที่ 2.50 
 

 
 

รูปที ่2.50 บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดิน 
ที่มา: (Tilley, Ulrich, Lüthi, Reymond, and Zurbrügg, 2014) 
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 กระบวนการบำบัดจะเกิดขึ้นภายในระบบเหมือนกับบึงประดิษฐ์แบบไหลเหนือผิวดิน แต่กระบวนการ
บำบัดของบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินจะเกิดมากที่ระดับใต้ผิวดิน ซึ่งเป็นการบำบัดโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้
ออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่  

 2.5.3.2 พืชในบึงประดิษฐ์ 

 พืชที่ใช้ในระบบจะเป็นพืชน้ำที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชุ่ม หรือน้ำขังเหมือนกับบึงประดิษฐ์แบบ
น้ำอยู่เหนือผิวดิน มักนิยมใช้พืชที่เจริญเติบโตโดยมีเหง้าหรือรากฝังดิน ได้แก่ ธูปฤาษี กกกลม พุทธรักษา บอน  
เป็นต้น 

หน้าทีข่องพืชในบึงประดิษฐ์ 

(1) ลำเลียงออกซิเจน  

 ระบบรากพืชในบึงประดิษฐ์จะเจริญเติบโตอยู่ในชั้นดิน หรือแทรกตัวเข้าไปในชั้นกรองที่ระดับต่ำกว่า
พ้ืนผิวประมาณ 50 – 150 เซนติเมตร 

 ออกซิเจนจากบรรยากาศจะถ่ายเทเข้าสู่พืชทางใบ และลำเลียงออกซิเจนซึ่งใช้หลักการแพร่ (diffusion) 
และการไหลพาของอากาศ (convective) ลงไปยังระบบราก ทำให้สามารถลำเลียงออกซิเจนได้ดี 

(2) แพร่กระจายของออกซิเจน  

 พืชน้ำจะปล่อยออกซิเจนจากรากออกสู่บริเวณรอบ ๆ ลำต้นใต้ดิน โดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายออกซิเจน
จากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณท่ีความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำ 

(3) เป็นที่ยึดเกาะสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  

(4) ช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ  

การลดความเร็วของกระแสน้ำ จะเพ่ิมเวลาสัมผัสระหว่างน้ำเสียและพืชมากขึ้น และช่วยทำให้เกิดการ
ตกตะกอนได้ดีข้ึน 

(5) การดูดซับสารอาหาร พืชจะดูดสารอาหารจำนวนมากทางราก 
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2.5.4 ตัวอย่างความสำเร็จการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

2.5.4.1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การบำบัดน้ำเสียโดยใช้ธรรมชาติการกำจัดขยะและน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ในโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้หลัก“กลไกธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ใช้
เทคโนโลยีที่สร้างได้ง่าย และประหยัด”  

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ จากทฤษฎีและแนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนว
พระราชดำริ ได้ศึกษาออกแบบการใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียอย่างเรียบง่ายและหาได้ตามท้องที่ แบ่ง
ออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , 
ม.ป.ป.) 

ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (lagoon treatment) 

เป็นระบบที่อาศัยการกักพักน้ำเสียไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับปริมาณความสกปรกของน้ำ การเติม
ออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน และสาหร่าย อาศัยแรงลมช่วยในการพลิกน้ำเติมอากาศ 
การย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ และระยะเวลากักพักน้ำจะช่วยฆ่าเชื้อโรค ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบด้วย ระบบบ่อบำบัด 
น้ำเสีย 3 ประเภท จำนวน 5 บ่อ ในการออกแบบโดยการสร้างบ่อดิน 3 ประเภท ความลาดชัน 1:1000 ต่อต้นแบบ
อนุกรม ให้น้ำเสียเติมเต็มทุกวันแล้วปล่อยน้ำดีไหลผ่านข้ามสู่บ่อถัดไป 

ระบบนี้ใช้หลักการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยกลไกให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงเพ่ือให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์
สำหรับการหายใจและย่อยสลายกัดกินของเสีย โดยมีลมพัดช่วยเติมอากาศลดอุณหภูมิ และแสงแดดเป็นตัวช่วยฆ่า
เชื้อโรคอีกทางหนึ่ง ระบบนี้เหมาะสำหรับเมืองในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยลดความสกปรกในรูปของบีโอดีได้ถึง
ร้อยละ 85-90  

ข้อจำกัดของระบบนี้ คือใช้พ้ืนที่มาก ระยะเวลาบำบัดตากผึ่งมีระยะเวลา และอาจให้งบประมาณมากใน
การพักบำรุงบ่อทั้งหมด 

ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย (plant and grass filtration) 

เป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธาตุอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ที่พืชต้องการของ
จุลินทรีย์ในดิน การปลดปล่อยออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงจากระบบราก สาหร่าย และแพลงค์ตอน 
โดยการปล่อยให้น้ำเสียไหลผ่านแปลงพืชหรือหญ้า โดยน้ำเสียจะไหลผ่านผิวดินและต้นพืชหรือหญ้าเป็นระยะทาง
อย่างน้อย 50 เมตร ระดับความสูงของน้ำเสียที่กักขังบริเวณท้ายแปลงเท่ากับ 30 เซนติเมตร สำหรับระยะเวลาเก็บ
กักที่เหมาะสม คือ ขังน้ำเสียไว้ 5 วัน แล้วปล่อยให้แห้ง 2 วัน เพ่ือให้จุลินทรีย์ได้พักตัว สำหรับพืชและหญ้าที่ใช้ใน
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การบำบัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หญ้าอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าคาล์ลา หญ้าโคสครอส และหญ้าสตาร์ พืชทั่วไป ได้แก่ 
ธูปฤาษี กกกลม (กกจันทบูร) และหญ้าแฝกพันธุ์อินโดนีเซีย เมื่อครบระยะเวลา 45 วัน (ยกเว้นธูปฤาษี 90 วัน) จะ
ตัดพืชและหญ้าเหล่านั้นออก เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งหญ้าเหล่านี้นำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ 
เนื่องจากการปนเปื้อนของมลสารไม่เกินมาตรฐานสำหรับสัตว์ ส่วนพืชทั่วไปนำไปใช้ในการจักสานได้เป็นอย่างดี 

ระบบนี้อาศัยหลักการ ให้พืชกึ่งบกกึ่งน้ำ คือ รากอยู่ในน้ำ ลำต้นอยู่บนบก เช่น ธูปฤาษี กกกลม เป็นต้น 
รวมถึงพืชหญ้าต่าง ๆ ที่เป็นอาหารสัตว์ และหญ้าทั่วไป ด้วยการดึงออกซิเจนผ่านใบพืชสู่ลำต้น และราก เพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์บริเวณรอบ ๆ รากพืช โดยให้ดินเป็นตัวกรองของเสีย และจุลินทรีย์ในดินทำหน้าที่ย่อย
ของเสีย ของเสียที่ย่อยแล้วพืชจะดูดเอาไปเป็นอาหารเจริญเติบโตต่อไป ทำให้ของเสียเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพ น้ำจะ
มีคุณภาพด ีและสามารถระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ 

ระบบพ้ืนที่ชุ่มน้ำเทียม (constructed wetland) 

เป็นระบบที่ใช้หลักการและกลไกในการบำบัดน้ำเสียเช่นเดียวกับระบบพืชและหญ้ากรอง แตกต่างที่วิธีการ 
กล่าวคือ การปล่อยให้น้ำเสียขังในแปลงพืชน้ำ ที่ระดับความสูง 30 เซนติเมตรจากพ้ืนแปลง โดยให้น้ำเสียมี
ระยะเวลากักพักอย่างน้อย 1 วัน ใช้การเติมน้ำเสียใหม่ลงสู่ระบบให้ได้ระดับ 30 เซนติเมตร ซึ่งเท่ากับปริมาณ  
น้ำเสียที่สูญหายไปโดยกระบวนการระเหยในแต่ละวัน 

อีกวิธีการหนึ่ง คือการเติมน้ำเสียใหม่ลงสู่ระบบอย่างต่อเนื่องตลอดวัน โดยที่อัตราความเร็วของน้ำเสีย
เท่ากับปริมาณน้ำเสียใหม่ที่สามารถผลักดันไล่น้ำเสียเก่าออกจากระบบหมดในเวลา 1 วัน สำหรับพืชที่ใช้ในการ
บำบัดคือ ธูปฤาษี และกกกลม (กกจันทบูร) เมื่อครบระยะเวลาจะตัดพืชเหล่านั้นออก เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ต้องตัดใน 90 วันสำหรับธูปฤาษี และตัดใน 45 วันสำหรับกก
กลม (กกจันทบูร) พืชเหล่านี้นำไปใช้ในการจักสาน เยื่อกระดาษ และเชื้อเพลิงเขียวได้ 

หลักการของระบบนี้คล้ายกับระบบพืชและหญ้ากรอง โดยเป็นระบบเติมออกซิเจนในดินจากใบสู่ราก
เช่นเดียวกัน แต่ต่างที่การกักน้ำเสียให้ขังอยู่ที่แปลงพืชให้น้ำเสียเกิดการระเหยและปล่อยน้ำเสียใหม่ให้ผลักดันน้ำ
เสียเก่าออกไปจากระบบ  

พืชน้ำโดยทั่วไปมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพน้ำขังได้โดยการดึงเอาออกซิเจนจากอากาศ 
ส่งผ่านระบบเนื้อเยื่อในส่วนลำต้นลงสู่ระบบลำต้นใต้ดินและราก ซึ่งอากาศในส่วนนี้จะปลดปล่อยออกไปสู่บริเวณ
รอบรากพืชทำให้จุลินทรีย์ในดินสามารถย่อยของเสียที่ถูกดินกรองได้แล้วเปลี่ยนไปเป็นสารอาหารที่พืชรวมถึง
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (mangrove forest filtration) 

ระบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ  พระองค์ทรงต้องการให้เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย 
สะดวกและเป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติให้ช่วยเหลือธรรมชาติด้วยกันเอง โดยอาศัยการเจือจางน้ำเสียด้วยน้ำทะเล 
การผสมน้ำเร่งการตกตะกอน การกักน้ำเสียที่ผสมกับน้ำทะเล ระบบรากของพืชป่าชายเลนช่วยในการเติม
ออกซิเจนให้กับน้ำเสีย กรองหรือฟอกน้ำให้สะอาดขึ้น 

รูปแบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบแปลงพืชป่าชายเลน ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้น ยึดหลักการตามแนวพระราชดำริ 
โดยการทำแปลงเพ่ือกักเก็บน้ำทะเลและน้ำเสียที่รวบรวมได้จากชุมชน และปลูกป่าชายเลนด้วยพันธุ์ไม้ 2 ชนิด คือ 
ต้นโกงกาง และต้นแสม ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย อาศัยการเจือจางระหว่างน้ำทะเลกับน้ำเสีย การเร่งตกตะกอน
ของสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ระยะเวลาการกักพักของน้ำ ระบบรากของพืชป่าชายเลนช่วยการปลดปล่อยแก๊ส
ออกซิเจนให้กับน้ำเสีย และช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ในดิน เพ่ือให้การบำบัดน้ำเสียมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจะมีการกักน้ำทะเลที่เข้าสู่แปลงในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดในรอบ
วัน (การขึ้นลง ปกติของน้ำทะเลจะมีการขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง) ทำการเก็บกักและเพ่ือหาสัดส่วน ปริมาณการให้น้ำ
เสียในการบำบัด เมื่อเติมน้ำเสียตามสัดส่วนแล้วปล่อยให้น้ำผสมมีการกักพักไว้ระยะเวลาหนึ่ง (ตั้งแต่ช่วงเวลาที่น้ำ
ขึ้นครั้งแรก จนกระทั่งถึงเวลาน้ำลงครั้งที่สองในรอบวัน) จึงระบายน้ำฝนที่ผ่านการผสม (น้ำที่ผ่านการบำบัด) ออก
สู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป     

2.5.4.2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ 

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นประดิษฐ์ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 29091 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2556) โดยพบว่าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืช
ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ เป็นระบบที่เหมาะสำหรับแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเขียวอัน
เกิดจากสาหร่ายชั้นต่ำได้เมื่อใช้เครื่องกลเติมอากาศอย่างเดียว โดยเครื่องกลเติมอากาศทำหน้าที่ถ่ายเทออกซิเจน
ในน้ำ รางพืชทำหน้าที่กรองน้ำธรรมชาติ การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าระบบบึงประดิษฐ์เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การบำบัดน้ำเสียทั้งน้ำเสียชุมชน (Brix, 1994; Vymazal, 2011) น้ำเสียจากการเกษตร (Wood et al., 2007; 
Zhao, Sun, and Allen, 2004) น้ำเสียอุตสาหกรรม (Calheiros et al., 2009; Mbuligwe, 2005) และน้ำเสีย
จากการทำเหมืองแร่ (Wieder, 1989) จากการศึกษาของ (Charoenlarp et al., 2016) พบว่าระบบสวนพืชลอย
น้ำมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพน้ำที่ได้ผ่านมาตรฐาน
น้ำทิ้ง และจากการศึกษาประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสียจาก
พ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยขนิษฐา เจริญลาภ และธนพงศ์ ดวง
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มณี พบว่าระบบรางพืช และพืชลอยน้ำร่วมกับระบบเติมอากาศ ด้วยเครื่องเติมอากาศ มีประสิทธิภาพในการบำบัด
น้ำเสียจากการฟอกย้อมได้ดี (ขนิษฐา เจริญลาภ และ ธนพงษ์ ดวงมณี, 2016) ดังนั้นเพ่ือให้เหมาะกับบริบทชุมชน
ชนบท องค์ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียที่นำไปถ่ายทอดจะอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ โดยใช้ระบบรางพืช 
ออกแบบให้มีการไหลของน้ำอยู่เหนือผิวดิน ผ่านต้นพืชที่ปลูกไว้ภายในระบบ ซึ่งน้ำจะไหลแผ่กระจายในระดับน้ำ
ต้ืน ออกแบบเทคโนโลยีอย่างง่าย ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้จริง 
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บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินงาน 
 

3.1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน 

ลงพ้ืนที่สำรวจชุมชนวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2564 โดยจัดประชุมระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญประธานกลุ่มและสมาชิก
กลุ่มเข้าร่วมเพ่ือให้ทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

3.2 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและประเมินหลักสูตร 

(1) จัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสกัดสีธรรมชาติ หลักสูตรการย้อมไหม
ด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัด
น้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

(2) ประเมินคุณภาพของร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักสูตร
ฝึกอบรมจำนวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง  

(3) การกำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณภาพร่างหลักสูตรการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 2 ด้าน 
ดังนี้ 

- ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็นการประเมินว่าส่วนประกอบของโครงสร้างหลักสูตรการ
ฝีกอบรมที่สร้างขึ้นนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงได้เพียงใด 

- ความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นการประเมินว่าส่วนประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรที่สร้างข้ึนมีความสอดคล้องกันเพียงใด 

(4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงร่างหลักสูตร 

 ใช้แบบประมินร่างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ส่วนประกอบที่ประเมินคือ 1) ปัญหาและความจำเป็นขอ งหลักสูตร
ฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 
6) การวัดและประเมินผล 
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 ตอนที่ 2 เป็นการประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง (+1) ไม่แน่ใจ (0) และไม่สอดคล้อง  
(-1) ส่วนประกอบที่ประเมินคือ 1) ปัญหาและความจำเป็นของหลักสูตรฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 

(5) เกณฑ์การประเมินร่างหลักสูตรฝึกอบรม 

 เกณฑ์การประเมินความเหมาะสม ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าความเหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้  

 เหมาะสมมากที่สุด ให้คะแนนเป็น 5 
 เหมาะสมมาก  ให้คะแนนเป็น 4 
 เหมาะสมปานกลาง ให้คะแนนเป็น 3 
 เหมาะสมน้อย  ให้คะแนนเป็น 2 
 เหมาะสมน้อยที่สุด ให้คะแนนเป็น 1 

 จากนั้น หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 เหมาะสมมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 เหมาะสมมาก  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 เหมาะสมปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 เหมาะสมน้อย  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 เหมาะสมน้อยที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

 ถ้าค่าเฉลี่ยแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ประกอบในร่างหลักสูตร ถ้าได้
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้องปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

เกณฑ์ประเมินความสอดคล้อง 

 การพิจารณาความสอดคล้องใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence) 

 +1  มีความเห็นว่า  สอดคล้องกัน 
 0  มีความเห็นว่า  ไม่แน่ใจ 
 -1  มีความเห็นว่า  ไม่สอดคล้องกัน 

 กำหนดค่าความสอดคล้อง (IOC) ไว้ ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์นำไปใช้ได้ แต่ถ้า
ได้ค่าน้อยกว่า 0.5 ต้องนำมาพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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(6) การปรับปรุงร่างหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

3.3 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่
เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ของ
การฝึกอบรม 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนกลุ่มทอผ้า เพ่ือนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเพ่ือให้ทราบแนวทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยี วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2564 

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีธรรมชาติ การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ โดยผ่านการบรรยาย การสาธิต และการ
ลงมือปฏิบัติ โดยจัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก จำนวน 18 คน บ้านสัมพันธ์ จำนวน 
11 คน บ้านสีโค จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 41 คน จัดการอบรมที่วัดบ้านอัดแดก ถนนท้องถิ่น สร. 2017 (บ้าน
ทะเม็งไตร-บ้านสีโค)  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 

หลักสูตรการสกัดสีธรรมชาติ   วันที่ 30 กันยายน และ 1– 2 ตุลาคม 2564 

หลักสูตรการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ  วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 

หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ   วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2564 

หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  วันที่ 6 – 8 มกราคม 2565 

หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ  วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 

 กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

 กิจกรรมที่ 4 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 กิจกรรมที่ 5 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการ 
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3.4 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ 
และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  

 

3.4.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

(1) แบบทดสอบวัดผลความรู้ โดยใช้ แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
(2) สังเกตการณ์ขณะฝึกอบรมโดยวิทยากร 

เกณฑ์การประเมินความรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

(1) การวัดความรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม และใช้การ

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี Pair Sample T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α = 0.05) 

(2) การประเมินระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้การแปลความหมายข้อมูล ที่อยู่ในรูป
คะแนนเฉลี่ย โดยจำแนกเป็น 3 ระดับ เนื่องจากการกำหนดระดับคะแนนที่ผ่านการประเมิน คือจุดกึ่งกลางของ
คะแนนเต็ม หมายความว่า ผู้ผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน ค่าคะแนนผ่านการประเมิน เท่ากับ 2.5 คะแนน)  

เกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 2.50  ระดับความรู้ ควรปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.75  ระดับความรู้ ปานกลาง 
คะแนน 3.76 – 5.00  ระดับความรู้ ดี 

(3) การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ คือ การประเมินเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า
สามารถได้รับหรือมีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด) คำนวณจากสูตร ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ = (คะแนนการเรียนรู้ ×100) / คะแนนความน่าจะเป็น 
คะแนนการเรียนรู้ = คะแนนหลังการอบรม – คะแนนก่อนการอบรม  
คะแนนความน่าจะเป็น = คะแนนเต็ม – คะแนนก่อนอบรม  
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3.4.2 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

แบบสอบถาม เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการฝึกอบรมทั้งด้านหลักสูตร ด้าน
เทคนิค/วิธีการ ด้านสถานที่ ด้านการจัดการฝึกอบรม และด้านวิทยากร 

เกณฑ์การประเมินผล 

ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้การแปลความหมายข้อมูล ที่
อยู่ในรูปคะแนนเฉลี่ย โดยจำแนกเป็น 5 ระดับ  

สำหรับการหาความกว้างของแต่ละช่วง คำนวณได้จาก (ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด)/5  

ดังนั้นความกว้างของ 1 ระดับชั้น = (5 – 1)/5 = 0.8 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะถูกแปรผล ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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บทท่ี 4 

ผลการดำเนินงาน 
 

4.1 การลงพื้นที่สำรวจชุมชน 

 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านอัดแดก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่  25 – 27 มิถุนายน 2564 เพ่ือนำเสนอ
วัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม  เข้าร่วมเพ่ือให้
ทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานดังนี้ 

ชุมชนบ้านอัดแดกตั้งอยู่ หมู่ 14 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีพ้ืนที่ประมาณ 2,500 ไร่ 
หรือ 4.4 ตารางกิโลเมตร มี 249 หลังคาเรือน กลุ่มทอผ้าไหมมีจำนวน 15 หลังคาเรือน และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมเพ่ือผลิตเส้นไหมจำหน่ายมี 2 หลังคาเรือน พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประมาณ 300 ตารางวา ภาษาที่ใช้ของ
ชุมชนบ้านอัดแดกคือภาษาเขมร (เป็นภาษาพ้ืนบ้าน) และภาษาไทย นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านอัดแดก คือ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงไว้ โดยประเพณีที่สำคัญของชุมชนบ้านอัด
แดก ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ประเพณีสงกรานต์ขอพร
ผู้สูงอายุ ประเพณีงานบวช ประเพณีงานแต่งงาน และประเพณีการแซนโฎนตา หรือการไหว้บูชาผีบรรพบุรุษ 
ชุมชนบ้านอัดแดกในกลุ่มแม่บ้านสตรีมีอาชีพหลักในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเป็นหลัก ส่วนพ่อบ้าน
จะทำไร่ทำนา ปลูกมัน ตามฤดูกาล เมื่อหมดฤดูกาลทำนาก็จะรับจ้างตัดอ้อย และทำงานรับจ้างทั่วไปในชุมชน
ทั่วไป 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดกก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เกิดจากความต้องการของสมาชิกที่
จะพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ให้มีการพัฒนาสู่การสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ผู้คนในชุมชน โดยมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 17 คน มีกิจกรรมสำคัญในการทอผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ เพ่ือใช้เอง
ในครัวเรือน และเหลือจําหน่ายภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก มีเงินทุนทั้งสิ้น
จำนวน 120,000 บาท เงินทุนดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ ได้แก่ กองทุนของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตอำเภอปราสาท และกองทุนสนับสนุนอาชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล 
โดยเงินทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกลุ่มจัดซื้อวัตถุดิบ ในการผลิตผ้าไหมของกลุ่ม 
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รูปที ่4.1  สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก 
 

  
รูปที่ 4.2  การปลูกหม่อนเลี้ยงหม่อนของชุมชน รูปที่ 4.3  การปั่นด้ายไหม 

 
จากการลงพ้ืนที่สำรวจพบว่ากลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก บ้านสีโค และบ้านสัมพันธ์ มีกระบวนการผลิตตั้งแต่

ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมไหม และทอผ้า โดยผ้าไหมที่ทอจะเป็นลายดั้งเดิม ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกลาย
โฉนด ผ้าลายสาคู ผ้าลายจ๊ะปันชัวร์ ผ้าลายสมอ ผ้าโสร่ง และผ้าลายโฮลขึ้นกับความชํานาญของสมาชิกในแต่ละ
คนที่แตกต่างกันไป 
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รูปที่ 4.4  ผ้าไหมยกลายโฉนด 5 ตะกอ รูปที่ 4.5  ผ้าไหมลายโฮล 2 ตะกอ 

  

  
รูปที่ 4.6  ผ้าไหมทอลายมัดหมี่ 3 ตะกอ รูปที่ 4.7  ผ้าไหมทอลายจ๊ะปันชัวร์ 2 ตะกอ 

  

  
รูปที่ 4.8  ผ้าไหมทอลายสมอ 2 ตะกอ รูปที่ 4.9  ผ้าไหมทอลายสาคู 2 ตะกอ 
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จากการลงพ้ืนที่สำรวจพบว่ากลุ่มทอผ้า มีปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์ของชุมชนยังขาดความทันสมัย ขาดการ
ออกแบบที่เหมาะสมแก่การใช้งาน การผลิตผ้าไหมของชุมชนยังไม่สามารถทำให้ผ้าไหมมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้เพราะส่วน
ใหญ่จำหน่ายเป็นผ้าผืน และมีการจำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น ได้แก่ เทศกาลประจำปีของอำเภอปราสาท 
งานช้างสุรินทร์ งานบุญ งานบวช งานแต่งงาน และงานประเพณีพ้ืนเมือง ทำให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปผ้าผืน
ล้นตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

4.2 การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและประเมินหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหม 
ด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมความรู้จากงานวิจัยดังนี้ การเพ่ิมมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อมธรรมชาติและเส้นใย    
(กาวี ศรีกูลกิจ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และพรทิพย์ ธูปถมพงศ์, 2561) สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ขนิษฐา เจริญลาภ และปทุมทิพย์ ปราบพาล, 2555) ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก
กากกาแฟ (ขนิษฐา เจริญลาภ และคณะ, 2561) ผลของไคโทซานและสารมอร์แดนต์ต่อการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยดอก
ต้อยติ่ง (Piyaporn Kampeerapappun, 2010) การบำบัดน้ำเสียสิ่งทอการบำบัดน้ำเสียด้วยหญ้าแฝกที่ปลูกด้วย
เทคนิคพืชลอยน้ำ (ขนิษฐา เจริญลาภ และคณะ, 2010) และประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ ร่วมกับเครื่องกล
เติมอากาศในการบำบัดน้ำเสีย จากพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(ขนิษฐา เจริญลาภ และ ธนพงศ์ ธนพงษ์ ดวงมณี, 2016) มาจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การสกัดสีจากธรรมชาติ หลักสูตรการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

4.2.1 ประเมินคุณภาพร่างหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการ
บำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

จัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสกัดสีธรรมชาติ หลักสูตรการย้อมไหม
ด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัด
น้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ โดยกำหนดโครงสร้าง และส่วนประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) 
ปัญหาและความจำเป็นของหลักสูตรฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธี
ฝึกอบรมและกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 

ประเมินคุณภาพของร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรม
จำนวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้ผลการประเมินแสดงในตารางภาคผนวกที่ (ข-1) – (ข-10) และตาราง
ที่ 4.1 – 4.2 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการ
บำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง 

รายการประเมิน หลักสูตร 
การสกัดสี
ธรรมชาติ 

การย้อมไหม
ด้วยสี

ธรรมชาติ 

การเคลือบผ้า
กันน้ำ 

การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

การบำบัดน้ำ
เสียด้วยวิธี
ธรรมชาติ 

1. ปัญหาและความจำเป็นของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

3.89±0.19 4.00±0.00 4.22±0.51 4.67±0.58 4.00±0.33 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ฝึกอบรม 

4.67±0.27 4.75±0.17 4.50±0.33 4.17±0.19 4.50±0.19 

3. เค้าโครงเนื้อหา 4.67±0.33 4.78±0.19 5.00±0.00 4.22±0.19 4.89±0.19 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 4.50±0.24 4.50±0.24 4.67±0.47 4.00±0.47 4.33±0.00 
5. สื่อการฝึกอบรม 4.33±0.00 4.67±0.00 4.67±0.47 3.50±0.24 4.33±0.00 
6. การวัดและประเมินผล 4.67±0.00 4.83±0.24 4.83±0.24 4.50±0.24 4.67±0.00 

รวม 4.45±0.17 4.59±0.14 4.65±0.34 4.18±0.32 4.45±0.12 
 

 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร พบว่าทุกหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมทุก
หลักสูตรเท่ากับ 4.46 ± 0.22 โดยหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำมีความเหมาะสมมากที่สุด มีข้อเสนอแนะให้การ
อบรมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด และเพ่ิมวิทยากรในด้านการตลาดสำหรับหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จากข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติเป็นสามกลุ่ม ตามกลุ่มทอผ้าของทั้งสามหมู่บ้านได้แก่
กลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก 18 คน กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์ 11 คน และกลุ่มทอผ้าบ้านสีโค 12 คน พร้อมทั้งมีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ผู้เข้ารับการอบรมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการฝึกอบรม ในส่วนของหลักสูตรการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เพ่ิมวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการขายสินค้าออนไลน์ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ
และการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยสอดคล้อง 
การสกัดสี
ธรรมชาติ 

การย้อม
ไหมด้วยสี
ธรรมชาติ 

การเคลือบ
ผ้ากันน้ำ 

การ
ออกแบบ

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

การบำบัด
น้ำเสียด้วย

วิธี
ธรรมชาติ 

1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของ
หลักสูตร 

0.67 0.67 1.00 1.00 0.67 

2. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของ
หลักสูตร 

1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 

3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและ
กิจกรรม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและ
ประเมินผล 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5. โครงสร้างของหลักสูตรกับวิธีการฝึกอบรมและ
กิจกรรม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

6. โครงสร้างของหลักสู ต รกั บการวัดและ
ประเมินผล 

1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 

7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและ
ประเมินผล 

1 1.00 1.00 1.00 0.67 

ค่าเฉลี่ย IOC แตล่ะหลักสตูร 0.9175 0.9175 0.95875 0.9175 0.87625 
ค่าเฉลี่ย IOC ทุกหลักสูตร 0.918 ± 0.029 

 

ผลการประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่ามี
ส่วนประกอบทุกด้านสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร โดยมคี่าเฉลี่ย IOC ทุกหลักสูตรเท่ากับ 0.918 ± 0.029 
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4.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการสกัดสีธรรมชาติ 

4.3.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการสกัดสีธรรมชาติ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสีธรรมชาติ โดยให้ความรู้ด้านสีจากธรรมชาติ หลักการและวิธีการสกัดสีจาก
ธรรมชาติ แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการสกัดสีธรรมชาติ  โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็น
คู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ฝึกปฏิบัติการสกัดสีจากธรรมชาติ มีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.10 – 4.15 
 

  
รูปที่ 4.10 การทดสอบความรู้ก่อนอบรม รูปที่ 4.11 ให้ความรู้การสกัดสีจากธรรมชาติ 
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ดอกอัญชัน ใช้มือขยี้ดอกอัญชัน สังเกตมีสีติดนิ้วมือ 

  

 

หลังล้างมือยังคงมีสีติดนิ้วมือ สีดอกอัญชันติดบนกระดาษกรอง  

รูปที่ 4.12 การสาธิตวิธีทดสอบเบื้องต้นความสามารถในการนำมาใช้เป็นสีย้อมของดอกอัญชัน 
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ขม้ินชัน ใช้มือบีบขยี้ขม้ินชัน สังเกตมีสีติดนิ้วมือ 

  

 

หลังล้างมือยังคงมีสีติดนิ้วมือ สีขมิ้นติดบนกระดาษกรอง  

รูปที่ 4.13 การสาธิตวิธีทดสอบเบื้องต้นความสามารถในการนำมาใช้เป็นสีย้อมของขมิ้น 

 

  
รูปที่ 4.14 การสกัดสีจากแก่นฝาง 
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ครั่ง ครั่งตำละเอียด ครั่งตำละเอียดแช่น้ำ 1 คืน 

รูปที่ 4.15 การสกัดสีจากครั่ง 
 

4.3.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติ โดยให้ผู้เข้ารับการ
อบรม จำนวน 34 ราย (จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย) ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม มีคะแนนเต็ม 
5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดงในตารางภาคผนวก ง-1 และตารางท่ี 4.3- 4.4 
 

ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ 

ระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ควรปรับปรุง 25 73.53 0 0 
ปานกลาง 8 23.53 5 14.71 
ดี 1 2.94 29 85.29 
รวม 34 100.00 34 100.00 
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ตารางท่ี 4.4 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 3 0 1.97 0.87 2.18 0.83 <0.001 ปรับปรุง 72.54 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.15 0.67    ด ี  

 

จากตารางที่ 4.2 – 4.3 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้หลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติในระดับ

ปรับปรุงร้อยละ 73.53 มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 ± 0.87 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมี

ความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับดีร้อยละ 85.29 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ± 0.66 คะแนน ค่าเฉลี่ยความ

แตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.18 ± 0.83 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง 

พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 72.55 

 

4.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

4.4.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ โดยให้ความรู้ในด้าน องค์ประกอบสำคัญในการ
ย้อมสีธรรมชาติ หลักการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ โดยมีเอกสาร
ประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้
แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการย้อมเส้นใยไหมด้วยกระบวนการย้อมร้อนด้วยครั่งและแก่นเข 
และกระบวนการย้อมเย็นด้วยคราม โดยมีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.16 – 4.28 
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 การย้อมสีธรรมชาติจากแก่นเข 

  
รูปที่ 4.16 การบรรยายการเตรียมไหมก่อนย้อม รูปที่ 4.17 การเตรียมไหมก่อนย้อม 

  

  
รูปที่ 4.18 การย้อมไหมด้วยสีจากแก่นเข 

  

  
รูปที่ 4.19 การมอร์แดนต์ด้วยสารส้ม รูปที่ 4.20 ไหมย้อมด้วยสีจากแก่นเข 
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การย้อมสีธรรมชาติจากครั่ง 

 

 
รูปที่ 4.21 การย้อมไหมด้วยสีจากครั่ง 
  

 

 
รูปที่ 4.22 ลักษณะของเส้นใยที่ย้อมด้วยสีจากครั่ง รูปที่ 4.23 ลักษณะของเส้นใยที่ย้อมครามและย้อมทับ

ด้วยสีจากครั่ง 
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การย้อมสีเส้นใยไหมด้วยคราม 

 

 
รูปที่ 4.24 การเตรียมอุปกรณก์่อนย้อมคราม รูปที่ 4.25 การเตรียมครามก่อนย้อม 
 

 

 

รูปที่ 4.26 การย้อมไหมด้วยคราม 
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รูปที่ 4.27 เส้นใยไหมย้อมคราม รูปที่ 4.28 เส้นใยไหมย้อมครามและย้อมทับตามด้วย

สีจากแก่นเข 
 

4.4.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ โดย
ให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 ราย (จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย)  ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดงในตารางภาคผนวก ง-2 และตารางท่ี 4.5- 4.6 
 

ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

ระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ควรปรับปรุง 27 79.41 0 0 
ปานกลาง 7 20.59 6 17.65 
ดี 0 0 28 82.35 
รวม 34 100.00 34 100.00 
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ตารางท่ี 4.6 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 3 0 1.91 0.75 2.32 0.91 <0.001 ปรับปรุง 75.74 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.24 0.74    ด ี  

t-table = 2.0345 
 

จากตารางที่ 4.5 – 4.6 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติในระดับ

ปรับปรุงร้อยละ 79.41 มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 ± 0.75 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมี

ความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับดีร้อยละ 82.35 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ± 0.74 คะแนน ค่าเฉลี่ยความ

แตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.32 ± 0.91 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง 

พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 75.74 

 

4.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

4.5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบผ้ากันน้ำ โดยให้ความรู้ด้านการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ หลักการตกแต่งผ้ากัน
น้ำ การทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเคลือบผ้ากันน้ำ และ
การทดสอบสมบัติกันน้ำของผ้า โดยมีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.29 – 4.32 
 



63 
 

 
 

รูปที่ 4.29 การแช่ผ้าด้วยเคลือบกันน้ำ รูปที่ 4.30 การรีดให้ความร้อน 
 

  
รูปที่ 4.31 การฝึกทำผ้าเคลือบกันน้ำ 
 

 
 

รูปที่ 4.32 การทดสอบผ้ากันน้ำ 
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4.5.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ โดยให้ผู้เข้ารับการ
อบรม จำนวน 34 ราย (จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย) ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งมีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก ง-4 และตารางท่ี 4.7- 4.8 
 

ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

ระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ควรปรับปรุง 28 82.35 0 0 
ปานกลาง 6 17.65 3 8.83 
ดี 0 0 31 91.18 
รวม 34 100.00 34 100.00 
 

ตารางท่ี 4.8 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 3 0 1.76 0.78 2.59 0.82 <0.001 ปรับปรุง 80.88 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.35 0.65    ด ี  

t-table = 2.0345 
 

จากตารางที่ 4.7 – 4.8 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำในระดับปรับปรุงร้อย

ละ 82.35  มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 ± 0.78 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น

ในระดับดีร้อยละ 91.18 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ± 0.65 คะแนน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนน

ก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.59 ± 0.82 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่าคะแนนสอบ
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หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80.88 

 

4.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4.6.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้ความรู้ด้าน หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทหัตถกรรม ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ มี
เอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม(รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้
ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.33 – 
4.34 

 

  
รูปที่ 4.33 กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 4.34 กิจกรรมการเลือกและจัดทำแบบกระเป๋า 
  

จากกิจกรรมกลุ่มในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มี
จำหน่ายในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีการจำหน่ายในรูปผ้าซิ่น ผ้าพันคอ ชุดเครื่องนุ่งห่ม และกระเป๋า ไดข้้อสรุปว่าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไหมทอมือของกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์แสดงถึงคุณค่าของงานหัตถกรรม มีเอกลักษณ์ 
และศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต้องมีรูปแบบแปลกใหม่ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยออกแบบ
ให้ดูเรียบหรู สมาชิกกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่าจะออกแบบเป็นกระเป๋าสะพายและกระเป๋าใส่เงินที่มีสมบัติกันน้ำ ใช้
รูปทรงทางเรขาคณิตลักษณะสี่เหลี่ยมมาจัดองค์ประกอบ โดยเริ่มจากการนำผลงานของกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรม
ย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติคือสีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากแก่นเข และสีน้ำเงินจากคราม มาทอเป็นผ้าผืนลายยกดอก 
พิกลุ เพ่ิมการใช้วัสดุหนังแท้เข้ามาประยุกต์ ผลจากการออกแบบ ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์แสดงดังรูปที่ 4.35 – 4.38 
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รูปที่ 4.35  แบบร่างกระเป๋าสตางค์จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
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รูปที่ 4.36 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าสตางคจ์ากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 



69 
 

 
รูปที่ 4.37  แบบร่างกระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
 

   
 

   

รูปที่ 4.38  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
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4.6.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 ราย (จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย) ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก ง-5 และตารางท่ี 4.9- 4.10 

 

ตารางที่ 4.9 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ควรปรับปรุง 27 79.41 0 0.00 
ปานกลาง 7 20.59 6 17.65 
ดี 0 0.00 28 82.35 
รวม 34 100.00 34 100.00 
 

ตารางท่ี 4.10 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 3 1 1.76 0.78 2.50 0.62 <0.001 ปรับปรุง 79.17 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.26 0.57    ด ี  

t-table = 2.0345 
 

จากตารางที่ 4.9 – 4.10 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การ

ในระดับปรับปรุงร้อยละ 79.41  มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 ± 0.78 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้า

อบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับดีร้อยละ 82.35 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ± 0.57 คะแนน ค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.50 ± 0.62 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสอง
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ครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 79.17 

 

4.7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

4.7.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ โดยให้ความรู้ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทาง
น้ำ ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ ปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียด้วย
ระบบบึงประดิษฐ์ โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการทดสอบน้ำเสียอย่างง่าย และร่วมกัน
สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  
 

  
รูปที่ 4.39 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสีย 

 

น้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ จะมีความสกปรกจากกระบวนการลอกกาวไหม และ
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติโดยการใช้สารมอร์แดนต์ การบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายในเบื้องต้นด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 
โดยออกแบบเป็นรางพืช และให้น้ำไหลเหนือผิวดิน ระบบประกอบด้วย ระบบกระจายน้ำ และระบบรางพืช 
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ระบบกระจายน้ำ  

ประกอบด้วยถังพักน้ำเสียขนาดความจุ 100 ลิตร เจาะรูน้ำทิ้งที่ความสูง 10 เซนติเมตร (รูปที่ 4.40) โดย
ป้อนน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบตลอดเวลา ควบคุมอัตราการไหลที่ 1.25 ลิตรต่อชั่วโมง (30 ลิตรต่อวัน) โดยใช้วาล์วในการ
ปรับอัตราการไหลของน้ำทิ้ง (ขนิษฐา เจริญลาภ และ ธนพงษ์ ดวงมณี, 2016) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.40  ถังพักน้ำเสีย 

ระบบรางพืช 

ระบบรางพืช ขนาด กว้างx ยาว x สูงเท่ากับ 0.3 x 5.0 x 0.35 เมตร ระดับความชันร้อยละ 1 ก่อปูนทาง
กันน้ำที่เข้าสู่บริเวณที่ปลูกพืช สูง 30 เซนติเมตร และ ทางกันน้ำออก สูง 25 เซนติเมตร รางพืชทำจากอิฐบล็อก 
และฉาบปูนที่ผสมสารกันซึม เพ่ือป้องกันการซึมของน้ำ บริเวณที่จะปลูกพืช มีความยาว 5.0 เมตรโดยใส่ทรายให้
สูง 20 เซนติเมตร แสดงในรูปที่ 4.41 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.41  ระบบรางพืช 
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ระบบพืช 

ในรางพืช ปลูกต้นกก หรือต้นพุทธรักษา หรือ ปลูกสลับกัน โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 30 
เซนติเมตร  
 

 
รูปที่ 4.42  ระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วยรางพืช 
 

   
รูปที่ 4.43 กิจกรรมการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
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รูปที่ 4.44 ระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมผ้าไหมด้วยรางพืชของกลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

4.7.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 34 ราย (จากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย) ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการ
อบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดงในภาคผนวก ง-6 และตารางท่ี 4.11- 4.12 
 

ตารางที่ 4.11 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

ระดับความรู้ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หลังเข้ารับการฝึกอบรม 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ควรปรับปรุง 27 79.41 0 0.00 
ปานกลาง 7 20.59 6 17.65 
ดี 0 0.00 28 82.35 
รวม 34 100.00 34 100.00 
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ตารางท่ี 4.12 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 3 0 1.44 0.75 2.71 0.72 <0.001 ปรับปรุง 77.30 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.15 0.70    ด ี  

t-table = 2.0345 
 

จากตารางที่ 4.11 – 4.12 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำในระดับปรับปรุง

ร้อยละ 79.41  มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 ± 0.75 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้

เพ่ิมขึ้นในระดับดีร้อยละ 82.35 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ± 0.70 คะแนน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ

คะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.71 ± 0.72 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่าคะแนน

สอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 77.30  
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4.8 การประเมินผลในภาพรวมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการ
บำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

4.8.1 การประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม 

 จากการประเมินถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ 
หลักสูตรการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ได้ผลการประเมินในภาพรวมแสดงในตารางที่ 4.13 
 

ตารางท่ี 4.13 ระดับความรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม 

 

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังอบรม 

ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู ้

การสกัดสีจากธรรมชาติ 1.97 4.15 72.54 
การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ  1.91 4.24 75.74 
การเคลือบผ้ากันน้ำ  1.76 4.35 80.88 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  1.76 4.26 79.17 
การบำบัดน้ำเสียวิธีทางธรรมชาติ  1.44 4.15 77.30 

ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตร 1.77 4.23 77.13 
ค่า S.D 0.21 0.08 3.21 

 

 จากการประเมินผลระดับความรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังอบรมในทุกหลักสูตร พบว่าก่อนรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการอบรม
เท่ากับ 2.21 ± 0.19 และหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเท่ากับ 
4.23 ± 0.13 และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 76.52 ± 3.46 โดยหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำมีคะแนน
เฉลี่ยหลังอบรมและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงที่สุด  

4.8.2 การประมินผลการปฏิบัติงาน 

 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
สกดัสีจากธรรมชาติ หลักสูตรการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถใน
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การสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีผลงานในภาพรวมแสดงในตารางที่ 4.14 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลงานจากการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร 

กิจกรรม ผลงาน 

การสกัดสีจากธรรมชาติ 

 

 
การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ 
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กิจกรรม ผลงาน 

การเคลือบผ้ากันน้ำ 

 

 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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กิจกรรม ผลงาน 

การบำบัดน้ ำเสียอย่ างง่ายด้วยวิธี
ธรรมชาติ 

 
 

4.8.3 การส่งเสริมการตลาดและแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ 

หลักการของการรวมกลุ่มทอผ้า เป็นการรวมกลุ่มกันโดยผู้นำกลุ่มเป็นผู้ประสานความคิดและการทำงาน
ร่วมกันของคนในพ้ืนที่หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันทำ และได้รับประโยชน์
ร่วมกัน สำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก บ้านสัมพันธ์ และบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท มีการทอผ้าแบบ
ครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมสี การทอผ้า และการจำหน่ายผ้าผืน โดยส่วนใหญ่จะ
ทำเป็นอาชีพเสริม และมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือการทอผ้าด้วยลายโบราณแบบลาย
ดั้งเดิมซึ่งสืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกลายโฉนด ผ้าลายสาคู ผ้าลายจ๊ะปันชัวร์ ผ้าลายสมอ 
ผ้าโสร่ง และผ้าลายโฮล จำหน่ายในงานออกร้านผ้าไหมผ้าไหมประจำปีของอำเภอปราสาท และงานประจำปีของ
จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นผ้าผืน และผ้าพันคอที่ย้อมด้วยสีเคมีและให้โทนสีเข้มที่สดใส ทำให้
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน ทำให้มีคู่แข่งทางการตลาดสูง หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
ให้ความรู้กับกลุ่มทอผ้าทั้งสามกลุ่ม ทำให้กลุ่มฯ มีความสามารถในการย้อมสีธรรมชาติและมีสีเอิร์ธโทนที่มีความนุ่ม
ละมุนสบายตามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมนวัตกรรมให้กับผืนผ้าเป็นผ้ากันน้ำ ตลอดจนการผลิตมีการบำบัดน้ำ
เสียอย่างเหมาะสม ทำให้สินค้าของกลุ่มมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน การส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ผ่านระบบออฟไลน์และออนไลน์ จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่มให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 

 

 

 



80 
 

4.8.3.1 ศักยภาพการจัดการด้านการตลาดของกลุ่มทอผ้า 

จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม พบข้อมูลศักยภาพการจัดการของกลุ่มฯ ดังนี้ 

จุดเด่น 

(1) ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มทุกคนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมทอมือเป็นอย่างดี  
(2) กลุ่มทอผ้าสามารถผลิตผ้าไหมทอมือได้เองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาว

ไหม การย้อมสี และการทอผ้า  
(3) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของกลุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายโบราณ เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการสืบทอด

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  

จุดอ่อน 

(1) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือย้อมด้วยสีเคมี มีสีที่สดใสจัดจ้าน 
(2) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ผ้าซิ่น และผ้าพันคอ โดยยังขาดทักษะการออกแบบผ้าเป็น

สินค้าประเภทอ่ืน 
(3) ทิ้งน้ำหลังจากกระบวนการย้อมลงสู่ดินโดยตรง 
(4) กลุ่มทอผ้าไม่มีการจัดการด้านการตลาด สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งใน

รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีทำให้ไม่สามารถดำเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน ทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ถูกจำกัดในวงแคบ เป็น
แบบบอกต่อปากต่อปาก 

(5) สมาชิกของกลุ่มส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ 

อุปสรรค 

(1) ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนและยังส่งผลต่อรายได้ของทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย 

(2) มีคู่แข่งทางการตลาดผ้าไหมทอมือที่จัดตั้งในรูปของวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น 

โอกาส 

(1) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต
แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากช่วยเพ่ิมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน  

(2) ปัจจุบันสามารถทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าได้หลายช่องทาง 
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4.8.3.2 แนวทางร่วมกันในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน 

จากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม เพ่ือค้นหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และการ
จัดทำแผนธุรกิจชุมชน สรุปได้ดังนี้  

(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าในรูปแบบต่าง ๆ 
ผลิตภัณฑ์หมวก ผลิตภัณฑ์รองเท้า รวมถึงการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่มให้สวยงาม โดดเด่น และเป็น
ที่จดจำได้ง่าย และการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ใน
เบื้องต้นทั้งสามกลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า 

(2) การวางแผนสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการสำหรับการส่งเสริมการตลาดด้วยการทำ
สื่อโฆษณาที่น่าสนใจ เช่น การจัดทำแผ่นพับที่สวยงาม น่าสนใจ และสามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจที่จะอ่านและเกิด
การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า หรือการติดป้ายโฆษณาในพ้ืนที่เชิญชวนให้ประชาชนไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของ
กลุ่มฯ 

(3) การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริม
การตลาดโดยการโฆษณา กำหนดระบบส่งเสริมการขายด้วยการจัดส่วนลดในกรณีที่มียอดสั่งซื้อตามที่กำหนดโดย
กำหนดอัตราที่ชัดเจน การส่งเสริมการขายแบบการบอกต่อปากต่อปาก เน้นพัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าให้รู้จักสินค้าของกลุ่มมากขึ้น สมาชิกของกลุ่มได้รับ
ความรู้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น  การใช้งาน Facebook IG shopee หรือ Lazada การใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการทำสื่อออนไลน์  

4.8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

 จากการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่
เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง มีปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญคือ ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม เป็น
ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตา โดยมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระ
ราชกำหหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 20 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 
เป็นต้นไป ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และข้อ 5 การงดหรือหลีกเลี่ยง
การเดินทาง รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนงด  หรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น 
ประกอบเป็นช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มีคำสั่งไม่ให้มีการเดินทางเข้าพ้ืนที่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้วิจัยได้
ดำเนินการดังนี้ 
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(1) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

(2) จัดทำคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม 

(3) จัดทำเอกสารประกอบการอบรมในรูปของเอกสารเพาเวอร์พอยต์ 

(4) ประสานงานกับตัวแทนกลุ่ม เพ่ือหาช่องทางการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื่องจาก
สมาชิกกลุ่มทอผ้า ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 56 ปี และจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ทำให้ไม่มีความพร้อมในการอบรมในลักษณะออนไลน์ได้  

(5) ประสานกับตัวแทนกลุ่ม ถึงสถานการณ์โรคระบาดในพ้ืนที่ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงในเดือน
กันยายน ผู้วิจัยได้ทำหนังสือถึงจังหวัดเพ่ือขออนุญาตดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม 

(6) การลงพ้ืนที่ปฏิบัติเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการลงพ้ืนที่ เป็นแบบ face 
to face โดยมีการคำนึงความปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด เช่น จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 
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4.9 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อม
ไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

4.9.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่ เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง” กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 40 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 41 คน มีผู้ตอบแบบสอมถามจำนวน 34 คน โดยมีข้อมูลทั่วไป
ของผู้เข้ารับการอบรมแสดงในตารางผนวกท่ี จ-1 และตารางท่ี 4.15 

 

ตารางท่ี 4.15 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
 หญิง 33 97.06 
 ชาย 1 2.94 
อาย ุ
 18 – 24 ปี 0 0.00 
 25 – 35 ปี 0 0.00 
 36 – 45 ปี 3 8.82 
 46 – 55 ปี 8 23.53 
 56 ปี ขึ้นไป 23 67.65 
การศึกษา 
 ประถมศึกษา 4 31 91.18 
 มัธยมศึกษา 6    2 5.88 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    0 0.00 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    0 0.00 
 ปริญญาตรี    1 2.94 
อาชีพ 
 แม่บ้าน 5 14.71 
 เกษตรกร 25 73.53 
 รับจ้าง 3 8.82 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
 ข้าราชการ 1 2.94 
อาชีพเสริม 
  ไม่มี 12 35.29 
 ทอผ้า 20 58.82 
 อ่ืนๆ 2 5.88 
  

ผลจากตารางที่ 4.15 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 97.06 รองลงมาเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 2.94 ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.65 
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 46 – 55 ปี โดยส่วนมากมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 91.18 
รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คิดเป็นร้อยละ 5.88 ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 73.53 รองลงมาเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมคือการทอ
ผ้าคิดเป็นร้อยละ 58.82 และไม่มีอาชีพเสริมร้อยละ 35.29 

4.9.2 การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรม 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง” ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งแยกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบของหลักสูตรใน 3 ประเด็น ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมจำนวน 
6 ข้อ วิทยากรจำนวน 5 ข้อ และความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม จำนวน 7 ข้อ ซึ่งเมื่อแทนค่าระดับ
ความพึงพอใจทั้ง 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นคะแนน 5 , 4, 3, 2 และ1 
ตามลำดับ ผลการประเมินแสดงในตารางผนวกท่ี (จ-2) – (จ-4) และรูปที่ 4.45 
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รูปที่ 4.45 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร 
 

ผลการประเมินพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในทุกด้าน โดยใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ± 0.49  โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไป
หาน้อยดังนี้  คือ ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาของหลักสูตร และด้านความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อย
ละ 91.76, 88.92, และ 74.31 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.16  

 

ตารางที่ 4.16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหม
ด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม 
1. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อการอบรม 4.41 0.56 88.24 มากที่สุด 
2. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในแต่ละหัวข้อ 4.38 0.49 87.65 มากที่สุด 
3. เนื้อหาครอบคลุมตามเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตร 4.47 0.56 89.41 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา 4.38 0.55 87.65 มากที่สุด 
5. การลำดับเนื้อหา/ความต่อเนื่องของโครงการ/หลักสูตร 4.59 0.66 91.76 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ 

6. เอกสารประกอบครบถ้วนตามเนื้อหาวิชา 4.44 0.50 88.82 มากที่สุด 
เฉลี่ยด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม 4.45 0.55 88.92 มากที่สุด 

ด้านวิทยากร 
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร 4.47 0.51 89.41 มากที่สุด 
2. การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาครบถ้วน 4.68 0.47 93.53 มากที่สุด 
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.68 0.53 93.53 มากที่สุด 
4. การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.76 0.43 95.29 มากที่สุด 
5. ใช้เวลาเหมาะสม 4.35 0.54 87.06 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านวิทยากร 4.59 0.50 91.76 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
1. ความรู้ก่อนฝึกอบรม 2.32 0.77 46.47 น้อย 
2. ความรู้หลังการฝึกอบรม 4.00 0.43 80.00 มาก 
3. สามารถปฏิบัติได้ 3.91 0.62 78.24 มาก 
4. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3.88 0.54 77.65 มาก 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.53 0.51 70.59 มาก 
6. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 3.56 0.50 71.18 มาก 
7. สามารถใหค้ำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 3.41 0.50 68.24 มาก 

เฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 3.72 0.52 74.31 มาก 
 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจด้านด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 ± 0.55 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไป
น้อยดังนี้ การลำดับเนื้อหา/ความต่อเนื่องของโครงการ/หลักสูตร  ด้านเนื้อหาครอบคลุมตามเป้าหมายของ
โครงการ/หลักสูตร ด้านเอกสารประกอบครบถ้วนตามเนื้อหาวิชา ด้านความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อ
การอบรม ด้านประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในแต่ละหัวข้อ และระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา คิด
เป็นร้อยละ 91.76, 89.41, 88.82, 88.24, 87.65 และ 87.65 ตามลำดับ 

ความพึงพอใจด้านวิทยากร ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.59±0.50 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยดังนี้  ความรู้หลังการฝึกอบรม ความสามารถ
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ปฏิบัติได้ ความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ความสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืน
ได ้ความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงาน
ได ้คิดเป็นร้อยละ 95.29, 93.53, 93.53,89.41 และ 87.06 ตามลำดับ  

 ความพึงพอใจความด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ± 0.52 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยดังนี้  
ความรู้หลังการฝึกอบรม ความสามารถปฏิบัติได้ มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ความสามารถ
นำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ ความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และความสามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้  คิดเป็นร้อยละ 80.00, 78.24, 77.65, 71.18, 70.59 และ 
68.24 ตามลำดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน 

จากการสำรวจกลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก บ้านสัมพันธ์ และบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท มีการทอ
ผ้าแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมสี การทอผ้า และการจำหน่ายผ้าผืน โดยส่วน
ใหญ่จะทำเป็นอาชีพเสริม และมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือการทอผ้าด้วยลายโบราณแบบ
ลายดั้งเดิมซึ่งสืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่น ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกลายโฉนด ผ้าลายสาคู ผ้าลายจ๊ะปันชัวร์ ผ้าลาย
สมอ ผ้าโสร่ง และผ้าลายโฮล จำหน่ายในงานออกร้านผ้าไหมผ้าไหมประจำปีของอำเภอปราสาท และงานประจำปี
ของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นผ้าผืน และผ้าพันคอที่ย้อมด้วยสีเคมีและให้โทนสีเข้มที่สดใส ทำให้
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน ทำให้มีคู่แข่งทางการตลาดสูง กลุ่มทอผ้าฯ ต้องการความรู้
พ้ืนฐานในการย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
มากขึ้น รวมถึงการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย ดังนั้นการส่งเสริมความรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตผ้าไหมทอมือด้วยสีธรรมชาติ และการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมด้วยวิธีทางธรรมชาติ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าฯ ให้มีความเข้มแข็ง โดยสามารถสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้าแบบเดิมเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า มีช่องทางการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยผ่าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยให้กับกลุ่มทอผ้าดังกล่าว 

 

5.2 การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและประเมินหลักสูตร 

 ผู้วิจัยรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยเรื่อง 1) การเพ่ิมมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อม
ธรรมชาติและเส้นใย 2) สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3) ผ้ามัดย้อมด้วยสี
ธรรมชาติจากกากกาแฟ 4) ผลของไคโทซานและสารมอร์แดนต์ต่อการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยดอกต้อยติ่ง 5) การบำบัด
น้ำเสียสิ่งทอการบำบัดน้ำเสียด้วยหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคพืชลอยน้ำ 6) ประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ 
ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสีย จากพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจ าก
พระราชดำริ (ขนิษฐา เจริญลาภ และ ธนพงศ์ ธนพงษ์ ดวงมณี , 2016) มาจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 5 ห้าหลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ หลักสูตรการย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
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 ทุกหลักสูตรกำหนดโครงสร้าง และส่วนประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหา
และความจำเป็นของหลักสูตรฝึกอบรม 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธีฝึกอบรม
และกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 

ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรม
จำนวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง พบว่าทุกหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมของ
ทุกหลักสูตรเท่ากับ 4.76 ± 0.14 รวมทั้งผลการประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่ามีส่วนประกอบทุกด้านสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

 

5.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่
เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนกลุ่มทอผ้า เพ่ือนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมเพ่ือให้ทราบแนวทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ หลักสูตรการย้อมเส้นไหมด้วยสี
ธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรการบำบัดน้ำเสีย
ด้วยวิธีธรรมชาติ จำนวน 5 ครั้ง โดยผ่านการบรรยาย การสาธิต และการลงมือปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

กิจกรรมที่ 4 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กิจกรรมที่ 5 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการ 

ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า ผู้ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติและ
การบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ในทั้งห้าหลักสูตร มีความรู้เพ่ิมขึ้นโดยมีคะแนนก่อนฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ  1.77 ± 
0.21 คิดเป็นร้อยละ 35.4 อยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าคะแนนหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ± 0.13  คิดเป็น
ร้อยละ 84.6 อยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77.13 ± 3.21 โดยหลักสูตรการเคลือบผ้า
กันน้ำมีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงที่สุด  รวมทั้งผู้ผ่านการอบรมมีทักษะและมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสกัดสีจากธรรมชาติ การย้อมสีธรรมชาติ การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอมือ และการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายด้วยวิธีธรรมชาติ 
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จากกระบวนการดังกล่าว ทำให้สมาชิกกลุ่ม และนักวิจัยได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งเกิดความพร้อม และสามารถที่นำองค์ความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้รูปแบบและเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชน ทำให้นักวิจัย
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ผู้ใช้จริงได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งสามารถเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของผู้ รับการอบรม สร้างความสนใจและความ
เชื่อมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตามความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนได้  

 

5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อม
ไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 41 คน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในทุกด้าน โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
± 0.49  โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาของหลักสูตร และด้าน
ความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 91.76, 88.92, และ 74.31 ตามลำดับ 

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชนในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อม
ไหมด้วยสีธรรมชาติและการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณค่าผ้าทอพ้ืนเมือง ทำให้นักวิจัยสามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ผู้ใช้จริงได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอด
ระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งสามารถเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรม สร้างความสนใจ และความเชื่อมั่น
ในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตามความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ทำให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มทอผ้า สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มากขึ้น 
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โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

(1) สำรวจความต้องการของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้พื้นฐาน
ของผู้รับการถ่ายทอด ทั้งนี้กลุ่มทอผ้าทั้งสามกลุ่ม มีพ้ืนฐานในการทอผ้าที่สะสมผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่น
สู่รุ่น การมทีักษะ พ้ืนฐานความรู้ และประสบการณ์ของผู้รับการถ่ายทอด ทำให้ผู้รับการถ่ายทอดมีความสามารถใน
การรับความรู้จากผู้ถ่ายทอดได้เป็นอย่างด ี 

(2) การให้ความสำคัญกับรูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ หรือเนื้อหาที่จะนำเสนอโดยการนำหลักการทางนวัตกรรมสิ่งทอเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม มีสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความแตกต่าง และมีความน่าสนใจมากขึ้น  

(3) ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในองค์ความรู้เฉพาะทาง เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ที่ดี และมีทักษะ
ในการสื่อสารที่ครอบคลุมและครบถ้วนในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ที่ดีในทั้งระหว่างการ
เป็นผู้ถ่ายทอดหรือหลังจากสิ้นสุดการถ่ายทอดองค์ความรู้กับผู้รับการถ่ายทอด อีกท้ังยังต้องมีความตั้งใจและเต็มใจ
ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการเปิดโอกาสให้ซักถาม หากผู้รับการถ่ายทอดมีข้อ
สงสัย  
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ภาคผนวก ก 

หลักสูตรฝึกอบรมการสกัดสีจากธรรมชาต ิ

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยชุมชนทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายให้กับผู้ที่
สนใจ ปัจจุบันกลุ่มมีการย้อมสีไหมทั้งสีธรรมชาติร่วมกับสีสังเคราะห์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสองชนิด คือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น และผ้าพันคอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทอผ้าอ่ืน ๆ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนของ
กลุ่มอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมในการแข่งขันทางการค้า ปัญหาของกลุ่ม คือขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามี
สมบัติพิเศษเพ่ิมขึ้น ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงจัดทำหลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติสำหรับ
กลุ่มทอผ้า ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการสกัดสีจากธรรมชาติ โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ 
การใช้ทักษะ เทคนิค และกรรมวิธีการสกัดสีจากพืชในหมู่บ้าน กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่
บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ 
บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสกัดสีจากธรรมชาติให้กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

3. คำอธิบายรายวิชา 

สีจากธรรมชาติ หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปฏิบัติการ
สกัดสีธรรมชาติ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
- สีจากธรรมชาติ 
- หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ 
- แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- เลือกใช้สีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น 
-  สกัดสีธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของพืช 

(3) มีคุณลักษณะ 
-  มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการสกัดสีจากส่วนต่าง ๆ ของพืชได้เป็นอย่างดี 

  - มีความสามารถในการเลือกใช้สีธรรมชาติจากท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัย และรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

6. โครงสร้างหลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 สีธรรมชาติ 
- ชนิดและสมบัติของสีจากธรรมชาติ 
- ชนิดของพืชให้สี 
- ข้อดีและข้อเสียของสีจากธรรมชาติ 

1 0 1 

2 หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ 
- หลักการสกัดสี 
- วิธีการสกัดสีจากส่วนต่าง ๆ ของพืช (เปลือกไม้ ใบ ผล) 

2 0 2 

 แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
- การใช้อย่างประหยัด 
- การทดแทน 
- การนำกลับมาใช้ใหม่ 

1 0 1 

3 ปฏิบัติการสกัดสีธรรมชาติ 0 12 12 
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หน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัต ิ

(ชั่วโมง) 
รวม 

(ชั่วโมง) 
- ปฏิบัติการสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ 
- ปฏิบัติการสกัดสีธรรมชาติจากใบ 

- ปฏิบัติการสกัดสีธรรมชาติจากผล 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 

 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
       - สีจากธรรมชาติ 
       - หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ 
       - แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
       - เลือกใช้สีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น 
       - สกัดสีธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของพืช 

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
       - มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการสกัดสีจากส่วนต่าง ๆ ของพืช

ได้เป็นอย่างดี 
       - มีความสามารถในการเลือกใช้สีธรรมชาติจากท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ 

ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
80-100 ดีมาก 
70-79 ด ี
60-69 ปานกลาง 
50-59 พอใช้ 

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 
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9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการสกัดสีจากธรรมชาติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 สีธรรมชาติ - ชนิดและสมบัตขิองสีจาก

ธรรมชาติ 
- ชนิดของพืชให้สี 
- ข้อดีและข้อเสียของสีจาก

ธรรมชาติ 

- เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี
 ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม
 เข้ า ใ จ เกี่ ย ว กั บ สี
 ธรรมชาติ 

- การบรรยาย พร้อม
 แสดงตัวอย่างพืชให้สี
 ธรรมชาติ  

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่ างพื ช ให้ สี
 ธรรมชาติ 
 

2 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
วิธีการสกัดสีจาก
ธรรมชาติ 

- หลักการสกัดสี 
- วิธี ก ารสกั ดสี จากส่ วน
 ต่าง ๆ ของพืช (เปลือกไม้ 
 ใบ ผล) 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 และ คว าม เข้ า ใจ ใน
 หลักการและวิธีการ
 สกัดสีจากธรรมชาติ 

- การบรรยาย พร้อม
 แสดงตัวอย่างสีที่สกัด
 จากส่วนต่าง ๆ ของ
 พืช 

- ใบความรู้ 
- ตั วอย่ างสี ที่ สกั ด
 จากส่วนต่าง ๆ 
   ของพืช 

3 แนวทางการใช้สี
ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

- การใช้อย่างประหยัด 
- การทดแทน 
- การนำกลับมาใช้ใหม่ 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 และความเข้าใจในเก
 แ น ว ท า ง ก า ร ใช้ สี
 ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

- การบรรยาย - ใบความรู้ 

4 ปฏิบัติการสกัดสี
ธรรมชาติ 

- ป ฏิ บั ติ ก า ร ส กั ด สี
 ธรรมชาติจากเปลือกไม้ 
- ปฏิบัติการสกัดสี

ธรรมชาติจากใบ 
- ป ฏิ บั ติ ก า ร ส กั ด สี
 ธรรมชาติจากผล 

- เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ฝึ ก
 ปฏิบัติการการย้อมไหม
 สีธรรมชาติจากส่ วน 
 ต่าง ๆ ของพืช 

- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ - ใบความรู้ 
- วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัติ 

 

10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน ณ  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 

วันท่ี 
8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 บรรยายเรื่อง 
(1) สีธรรมชาต ิ

(2) หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาต ิ
(3) แนวทางการใช้สีธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 

(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การสกัดส ีธรรมชาติจากเปลือกไม ้

(วิทยากร 4 ท่าน) 

2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การสกัดส ีธรรมชาติจากใบ 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การสกัดส ีธรรมชาติจากผล 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45  และ พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงบ่าย  15.00 – 15.15 
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หลักสูตรฝึกอบรมการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยชุมชนทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายให้กับผู้ที่
สนใจ ปัจจุบันกลุ่มมีการย้อมสีไหมทั้งสีธรรมชาติร่วมกับสีสังเคราะห์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสองชนิด คือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น และผ้าพันคอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทอผ้าอ่ืน ๆ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนของ
กลุ่มอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมในการแข่งขันทางการค้า ปัญหาของกลุ่ม คือขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามี
สมบัติพิเศษเพ่ิมขึ้น ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงจัดทำหลักสูตรการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ
สำหรับกลุ่มทอผ้า ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้เป็นเอกสารหลักท่ีเป็นแนวทางฝึกอบรมเพ่ิม
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการย้อมเส้นไหม โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ 
การใช้ทักษะ เทคนิค และวิธีการย้อมเส้นไหมด้วยสีจากพืชในหมู่บ้าน กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล 
ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพ่ิมพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน
อาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติให้กลุ่มทอผ้าไหมตำบลกังแอน อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

3. คำอธิบายรายวิชา 

 องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ หลักการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมเส้นไหมสี
ธรรมชาติ ปฏิบัติการย้อมเส้นไหมด้วยกระบวนการย้อมร้อนและกระบวนการย้อมเย็น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
- องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 
- หลักการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 
- ขั้นตอนการย้อมเส้นไหมสีธรรมชาติ 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- เตรียมเส้นไหมก่อนการย้อม 
- เตรียมน้ำสี 
- เตรียมสารช่วยติด 
- ย้อมไหมด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
- ย้อมไหมด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

 (3) มีคุณลักษณะ 
 - มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการย้อมสีธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 - มีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อม การเลือกใช้สี การเลือกใช้สารช่วยติด 

  อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. โครงสร้างหลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 
- เส้นใยไหม (สมบตัิทางกายภาพและทางเคมี) 
- สีธรรมชาติ (ความหมาย และประเภทของสีธรรมชาติ) 
- น้ำ (สมบัติของน้ำท่ีใช้ย้อม) 
- สารช่วยตดิสี (ความหมาย และประเภทของสีธรรมชาติ) 

2 0 2 

2 หลักการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 
- เตรียมเส้นไหมก่อนการย้อม 
- เตรียมน้ำสี 
- เตรียมสารช่วยติด 
- ย้อมไหมด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
- ย้อมไหมด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

2 0 2 

3 ปฏิบัติการย้อมไหมสีธรรมชาติ 
- ปฏิบัติการย้อมไหมสีธรรมชาติด้วยกระบวนการย้อมร้อน 

0 12 12 
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หน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัต ิ

(ชั่วโมง) 
รวม 

(ชั่วโมง) 
- ปฏิบัติการย้อมไหมสีธรรมชาติด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 
- หลักการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 
- ขั้นตอนการย้อมเส้นไหมสีธรรมชาติ 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- เตรียมเส้นไหมก่อนการย้อม 
- เตรียมน้ำสี 
- เตรียมสารช่วยติด 
- ย้อมไหมด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
- ย้อมไหมด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/ 
แบบประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
 - มีความชำนาญสามารถปฏิบัตงิานในการย้อมสธีรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 - มีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อม การเลือกใช้สี   
   การเลือกใช้สารช่วยติด อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และรักษา 
  สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/ 
แบบประเมินผลงาน 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
80-100 ดีมาก 
70-79 ด ี
60-69 ปานกลาง 
50-59 พอใช้ 

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 
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9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ

ส ำ คั ญ ใน ก า ร
ย้ อ ม ไ ห ม สี
ธรรมชาติ 

- เส้นใยไหม (สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี) 

- สีธรรมชาติ (ความหมาย 
แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ งสี
ธรรมชาติ) 

- น้ำ (สมบัติของน้ำที่ ใช้
ย้อม) 

- ส า ร ช่ ว ย ติ ด สี  
( ค ว า ม ห ม า ย  แ ล ะ
ประเภทของสีธรรมชาติ) 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 แ ล ะ ค ว า ม เข้ า ใ จ
 เกี่ยวกับองค์ประกอบ
 สำคัญในการย้อมไหม
 สีธรรมชาติ 

- การบรรยาย พร้อม
 แสดงตัวอย่างพืชให้สี
 ธรรมชาติ และสาร
 ช่วยติดจากธรรมชาติ 

- ใบความรู้ 
- ตั วอย่ า งพื ช ให้ สี
 ธรรมชาติ 
- ตัวอย่างสารช่วย
 ติดจากธรรมชาติ 

2 ห ลั ก ก า ร ย้ อ ม
ไ ห ม ด้ ว ย สี
ธรรมชาติ 

- การเตรียมเส้นไหมก่อน
 การย้อม 
- การเตรียมน้ำสี 
- การเตรียมสารช่วยติด 
- ก า ร ย้ อ ม ไ ห ม ด้ ว ย
 กระบวนการย้อมเย็น 
- ก า ร ย้ อ ม ไ ห ม ด้ ว ย
 กระบวนการย้อมร้อน 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 และความ เข้ า ใจ ใน
 หลักการย้อมเส้นใย
 ไหมด้วยสีธรรมชาติ 
 

- การบรรยาย พรอ้ม
แสดงตัวอย่างเส้นใย
ย้อมสีธรรมชาต ิ

 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างเส้นใยย้อม
 สีธรรมชาติ 
 

3 ปฏิบัติการย้อม
ไ ห ม ด้ ว ย สี
ธรรมชาติ 

- ปฏิ บั ติ ก ารย้อม ไหมสี
 ธ ร ร ม ช า ติ ด้ ว ย
 กระบวนการย้อมเย็น 
- ปฏิ บั ติ ก ารย้อม ไหมสี
 ธ ร ร ม ช า ติ ด้ ว ย
 กระบวนการย้อมร้อน 

- เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ฝึ ก
 ปฏิบัติการการย้อมไหม
 ด้วยสีธรรมชาติ 

- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ - ใบความรู้ 
- วัสดุ อุปกรณ์ และ
 เครื่อ งมือสำหรับ
 การปฏิบัติ 
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10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 

วันท่ี 
8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 บรรยายเรื่อง  
(1)  องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 

(2)  หลักการย้อมสีธรรมชาต ิ
(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การย้อมสเีส้นใยไหมจากครั่ง 
ด้วยกระบวนการย้อมร้อน 

(วิทยากร 4 ท่าน) 
2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 

การย้อมสเีส้นใยไหมจากคราม 
ด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การย้อมสเีส้นใยไหมจากคราม 

ด้วยกระบวนการย้อมเย็น 
(วิทยากร 4 ท่าน) 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45  และ พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงบ่าย  15.00 – 15.15 
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หลักสูตรฝึกอบรมการตกแต่งผ้ากันน้ำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยชุมชนทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ 
ปัจจุบันกลุ่มมีการย้อมสีไหมทั้งสีธรรมชาติร่วมกับสีสังเคราะห์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสองชนิด คือผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น 
และผ้าพันคอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทอผ้าอ่ืน ๆ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอยู่ในระดับที่ไม่พร้อม
ในการแข่งขันทางการค้า ปัญหาของกลุ่ม คือขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามี สมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น ขาดการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีม่ีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอีกมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ คือการเพิ่มสมบัติพิเศษ เช่น สิ่งทอที่มี
สมบัติทนไฟ สิ่งทอมีสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ป้องกันรังสี ยูวีเอ ยูวีบี รวมไปถึงสิ่งทอที่มีสมบัติกันน้ำ ทั้งนี้การ
ตกแต่งผ้ากันน้ำเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ได้กว้างขวาง 
เช่น การทำกระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากการตกแต่งผ้ากันน้ำสามารถช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ใน
เร่ืองความคงทน และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการนำสารตกแต่งผิวกันน้ำ 

 ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ แทนที่ผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนที่จำหน่ายในรูปของ
ผ้าซิ่นและผ้าพันคอ จึงได้จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตกแต่งผ้ากันน้ำ สำหรับกลุ่มทอผ้า ตำบล  
กังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการตกแต่งผ้ากันน้ำ และทดสอบสมบัติการกันน้ำ โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ การใช้
ทักษะ เทคนิค และวิธีการตกแต่งผ้ากันน้ำ กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และ
นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชพี บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยาย
โอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการตกแต่งผ้ากันน้ำ และการทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ สำหรับกลุ่มทอผ้า ตำบลกัง
แอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

3. คำอธิบายรายวิชา 

 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ ปฏิบัติการตกแต่งผ้ากันน้ำและการทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสี โค ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 - ความสำคัญของการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
 - หลักการตกแต่งผ้ากันนำ้ 
 - ลักษณะและสมบัติของผา้กันน้ำ 
(2) มีความสามารถทำงาน 

 - เลือกใช้สารสะท้อนน้ำ 
 - ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอด้วยการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
 - ทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำของผา้ 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความชำนาญสามารถปฏิบัตงิานในการตกแต่งผ้ากันน้ำได้ 
  - มีความสามารถในการทดสอบสมบัติผ้ากนันำ้เบื้องต้น 

6. โครงสร้างหลักสูตรการตกแต่งผ้ากันน้ำ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- ความสำคัญของการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ (การป้องกันน้ำหรือการสะท้อน

น้ำ การยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย การป้องกันไฟฟ้าสถิต การป้องกันการ
ยับ การป้องกันรังสียูวี  การตกแต่งผ้านุ่ม) 

2 0 2 

2 หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- กลไกการสะท้อนน้ำ 
- ประเภทของสารสะท้อนน้ำ 
- กระบวนการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- การทดสอบสมบัติผ้ากันน้ำ 

2 0 2 

3 ปฏิบัติการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- ปฏิบัติการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- การเปรียบเทียบสมบัติของผ้าก่อนและหลังการตกแต่งกันน้ำ (สี 

0 12 12 
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หน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัต ิ

(ชั่วโมง) 
รวม 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก กลิ่น การป้องกันการเปียกน้ำ) 

- ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของผ้าก่อนและหลังการตกแต่งกันน้ำ 
 รวม 4 12 16 (2 วัน) 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- ความสำคัญของการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- ลักษณะและสมบัติของผ้ากันน้ำ 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- เลือกใช้สารสะท้อนน้ำ 
- ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอด้วยการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- ทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำของผ้า 

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/ 
แบบประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
- มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการตกแต่งผ้ากันน้ำได้ 
- มีความสามารถในการทดสอบสมบัติผ้ากันน้ำเบื้องต้น 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/ 
แบบประเมินผลงาน 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
80-100 ดีมาก 
70-79 ด ี
60-69 ปานกลาง 
50-59 พอใช้ 

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 
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9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการตกแต่งผ้ากันน้ำ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 การตกแต่งสำเร็จสิ่ง

ทอ 
- ความสำคัญของการ
ตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- เทคโนโลยีการ
ตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
(การป้องกันน้ำหรือ
การสะท้อนน้ำ  
การยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย 
การป้องกันไฟฟา้สถิต  
การป้องกันยับ  
การป้องกันรังสี 
การตกแต่งผ้านุ่ม) 

- เพื่อให้ผู้เรียนมี
 ความรู้และความ
 เข้าใจเกี่ยวกับ
 ความสำคัญของการ
 ตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ  

- การบรรยาย พรอ้ม
 แสดงตัวอย่างสิ่งทอ
 ที่มีสมบัติพิเศษ 

- ใบความรู้ 
- ตัวอยา่งสิ่งทอที่มี
 สมบัติพิเศษ 

2 หลักการตกแต่งผ้ากัน
น้ำ 

- กลไกการสะท้อนน้ำ 
- ประเภทของสาร
 สะท้อนน้ำ 
- กระบวนการตกแต่ง
 ผ้ากันน้ำ 
- การทดสอบสมบัติ
 กันน้ำ 

- เพื่อให้ผู้เรียนมี
 ความรู้และความ 
 เข้าใจในหลักการ
 ตกแต่งผ้ากันน้ำ 
 

- การบรรยาย  
 

- ใบความรู้ 
 

3 ปฏิบัติการตกแต่งผ้า
กันน้ำ 

- ปฏิบัติการตกแต่ง
ผ้า กันน้ำ 
- ปฏิบัติการทดสอบ
สมบัติของผ้าก่อนและ
หลังการตกแต่งกันน้ำ 
(สี น้ำหนัก  กลิ่ น  การ
ป้องกันการเปียกน้ำ) 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
 ปฏิบัติการตกแต่ง
 ผ้ากันน้ำ 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
 ปฏิบัติการทดสอบ
 สมบัติผ้ากันน้ำ 

- การแบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ - ใบความรู้ 
- วัสดุ อุปกรณ์ และ
 เครื่องมือสำหรับ
 การปฏิบัต ิ
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10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา 
วันท่ี 

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 บรรยายเรื่อง  
(1) การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
(2) หลักการตกแต่งผา้กันน้ำ 

(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
การตกแต่งผ้ากันน้ำ 
(วิทยากร 4 ท่าน) 

2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
การตกแต่งผ้ากันน้ำ 
(วิทยากร 4 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การทดสอบสมบตัิผ้ากันน้ำ 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45  และ พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงบ่าย  15.00 – 15.15 
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หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยชุมชนทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ 
ปัจจุบันกลุ่มมีการย้อมสีไหมทั้งสีธรรมชาติร่วมกับสีสังเคราะห์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสองชนิด คือผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น 
และผ้าพันคอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทอผ้าอ่ืน ๆ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอยู่ในระดับที่ไม่พร้อม
ในการแข่งขันทางการค้า ปัญหาของกลุ่ม คือขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามี สมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น ขาดการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา เข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านได้  

 ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ แทนที่ผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนที่จำหน่ายในรูปของ
ผ้าซิ่นและผ้าพันคอ จึงได้จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มทอผ้า 
ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ การใช้ทักษะ 
เทคนิค และกรรมวิธีการสกัดสีจากพืชในหมู่บ้าน กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน 
และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชพี บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยาย
โอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือ สำหรับกลุ่มทอผ้าไหมตำบลกัง
แอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

3. คำอธิบายรายวิชา 

 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสี โค ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  
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5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 - ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม 
 - หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม 
 - ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
 - การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค  
(2) มีความสามารถทำงาน 

 - วิเคราะห์เชิงเทคนิคด้านผลิตภณัฑ์ 
 - วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 - ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื และภูมิปญัญาท้องถิน่มาประยุกต์ใช้ 
 - การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  
  - มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รปูแบบอ่ืน ๆ ได ้

6. โครงสร้างหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม 
- นิยามและความหมายของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
- ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
- ประเภทของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
- การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการออกแบบ 

2 0 2 

2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
- กำหนดความต้องการของผลิตภัณฑ์  (ชนิดและหมวดของ

ผลิตภัณฑ์เง่ือนไขทางการตลาด ความสามารถและข้อจำกัดใน
การผลิต ศักยภาพของวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม) 

- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเป็นรูปธรรม
ได้ ชัดเจน (การร่างแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ การทำต้นแบบ
 ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างวัสดุประเภทต่าง ๆ) 
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
 

2 0 2 
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หน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัต ิ

(ชั่วโมง) 
รวม 

(ชั่วโมง) 
3 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

- ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนา
อย่าง ยั่งยืน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
- ปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

0 12 0 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม 
- หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม 
- ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
- การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- วิเคราะห์เชิงเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด 
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
- การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/ แบบ
ประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
- มีความสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและพฤติกรรม

ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  
- มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืน ๆ ได้ 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/ 
แบบประเมินผลงาน 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
80-100 ดีมาก 
70-79 ด ี
60-69 ปานกลาง 
50-59 พอใช้ 

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 
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9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ประเภท
หัตถกรรม 

- นิยามและ
 ความหมายของ
 ผลิตภัณฑ์
 หัตถกรรม  
- ลักษณะเฉพาะของ
 ผลิตภัณฑ์
 หัตถกรรม 
- ประเภทของ
 ผลิตภัณฑ์
 หัตถกรรม 
- การประยกุต์ใช้ทุน
 ทางวัฒนธรรมใน
 การออกแบบ 

- เพื่อให้ผู้เรียนมี
 ความรู้และความ
 เข้าใจในหลักการ
 ออกแบบผลิตภัณฑ์
 ประเภทหัตถกรรม 

- การบรรยาย พรอ้ม
 แสดงตัวอย่าง
 ผลงานการ
 ออกแบบผลิตภัณฑ์
 ประเภทหัตถกรรม 

- ใบความรู้ 
- ตัวอยา่งผลงานการ
 ออกแบบ
 ผลิตภัณฑ์ประเภท
 หัตถกรรม 

2 ขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

- กำหนดความ
 ต้องการของ
 ผลิตภัณฑ์  
- กำหนด
 คุณลักษณะเฉพาะ
 ของผลิตภัณฑ์ที่
 ต้องการเป็น
 รูปธรรมได้ชัดเจน 
- การวิเคราะห์ความ
 เป็นไปได้ทาง
 การตลาดและ
 พฤติกรรมผู้บริโภค 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
 ความรู้และความ
 เข้าใจในขั้นตอนการ
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หัตถกรรม 

 

- การบรรยาย  
 

- ใบความรู้ 
 

3 ปฏิบัติการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

- ป ฏิ บั ติ ก า ร
 ออกแบบผลิตภัณฑ์
 หั ต ถ ก ร รม ที่ น ำ
 แนวคิดการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน และภูมิ
 ปัญญาท้องถิ่นมา
 ประยุกต์ใช้ 
- ปฏิบัติการสร้าง
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์
 หัตถกรรม 

- เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
 ปฏิบัติการออกแบบ
 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
 และฝึกปฏบิัติการ
 สร้างต้นแบบ
 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

- การแบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ
 

- ใบความรู้ 
- วัสดุ อุปกรณ์ และ
 เครื่องมือสำหรับ
 การปฏิบัต ิ
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10. กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

เวลา 
วันท่ี 

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 บรรยายเรื่อง  
(1) หลักการออกแบบผลติภณัฑ์ประเภท

หัตถกรรม 
(2) ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หตัถกรรม 

(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน และภมูิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
(วิทยากร 4 ท่าน) 

2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
ปฏิบัติการสรา้งต้นแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
ปฏิบัติการสรา้งต้นแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม 

(วิทยากร 4 ท่าน) 
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45  และ พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงบ่าย  15.00 – 15.15 
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หลักสูตรฝึกอบรมการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ่มทอผ้าไหม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยชุมชนทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน และจำหน่ายให้กับผู้ที่
สนใจ ปัจจุบันกลุ่มมีการย้อมสีไหมทั้งสีธรรมชาติร่วมกับสีสังเคราะห์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสองชนิด คือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น และผ้าพันคอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มทอผ้าอ่ืน ๆ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนของ
กลุ่มอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมในการแข่งขันทางการค้า ปัญหาของกลุ่ม คือขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามี
สมบัติพิเศษเพ่ิมขึ้น ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงจัดทำหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี
ธรรมชาติ สำหรับกลุ่มทอผ้า ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทาง
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
และและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ การใช้ทักษะ  เทคนิค การบำบัดน้ำเสีย
อย่างง่าย และวิธีการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากรใน
ท้องถิ่นให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของ
การลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตาม
นโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้กลุ่ม
ทอผ้าไหมตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

3. คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึง
ประดิษฐ์ ปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสีโค ตำบลกังแอน อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ  
 - ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย 
 - หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 
(2) มีความสามารถทำงาน 

 - บำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์ 
 - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์ 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนฟอกย้อมไหมได้เป็นอย่างดี 
  - มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. โครงสร้างหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 
- ความหมายของน้ำเสีย  
- ลักษณะของน้ำเสีย 
- ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ 

1 0 1 

2 ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย 
- หลักการบำบดัน้ำเสีย 
- วิธีการบำบัดน้ำเสีย 

1 0 1 

3 การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 
- หลักการบำบดัน้ำเสียด้วยระบบบงึประดิษฐ ์
- ประเภทของบึงประดิษฐ ์
- การดูแลรักษาบึงประดิษฐ์ 

2 0 2 

4 ปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย 
- ปฏิบัติการเลือกชนิดพืชในการบำบัดน้ำเสีย 

0 12 12 
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หน่วยการ

เรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัต ิ

(ชั่วโมง) 
รวม 

(ชั่วโมง) 
 - ปฏิบัติการสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ  
- ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย 
- หลักการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- บำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์ 
- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์ 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
- มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวน 

  ฟอกย้อมไหมได้เป็นอย่างดี 
- มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ มีความ

  ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 
80-100 ดีมาก 
70-79 ด ี
60-69 ปานกลาง 
50-59 พอใช้ 

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 
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9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ ยวกับมลพิษ
ทางน้ำ 

- ความหมายของน้ำเสีย  
- ลักษณะของน้ำเสีย 
- ผลกระทบของมลพิษ

ทางน้ำ 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 แ ละค วาม เข้ า ใจ ใน
 ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
 เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 

- การบรรยาย พร้อม 
 วีดีทัศน์มลพิษทางน้ำ
 และผลกระทบ 

- ใบความรู้ 
- วีดีทัศน์มลพิษทาง
น้ำและผลกระทบ 
 

2 ความรู้เบื้องต้น
ในการบำบัดน้ำ
เสีย 

- หลักการบำบัดน้ำเสีย 
- วิธีการบำบัดน้ำเสีย 

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 แ ละค วาม เข้ า ใจ ใน
 ความรู้เบื้องต้นในการ
 บำบัดน้ำเสีย 

- การบรรยาย  
 

- ใบความรู้ 
 

3 การบำบัดน้ำเสีย
ด้ ว ย ระ บ บ บึ ง
ประดิษฐ ์

- หลักการบำบัดน้ำเสีย
ด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 

- ประเภทของบึง
ประดิษฐ ์

- ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า บึ ง
ประดิษฐ ์

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
 และความเข้าใจในการ
 บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ
 บึงประดิษฐ์ 

- การบรรยาย - ใบความรู้ 

4 ปฏิบัติการบำบัด
น้ำเสีย 

- ปฏิบัติการเลือกชนิด
พืชในการบำบัดน้ำเสีย 

- ปฏิบัติการสร้างระบบ
บึงประดิษฐ ์

- เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ได้ ฝึ ก
 ปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย
 ด้วยระบบบึงประดิษฐ์ 

- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ - ใบความรู้ 
- วัสดุ อุปกรณ์ และ
 เครื่องมือสำหรับ
 การปฏิบัติ 

10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
เวลา 

วันท่ี 
8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 บรรยายเรื่อง 
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ 
(2) ความรู้เบื้องต้นในการบำบัดนำ้เสีย 

(3) การบำบัดน้ำเสยีด้วยระบบบึงประดิษฐ ์
(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การเลือกชนิดพืชในการบำบดัน้ำเสีย 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การสร้างระบบบึงประดิษฐ์/การดแูลรักษาระบบ 

(วิทยากร 4 ท่าน) 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45  และ พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงบ่าย  15.00 – 15.15 
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ภาคผนวก ข 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสกัดสีธรรมชาติ 

ตารางท่ี ข-1 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการสกัดสีธรรมชาติ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสกัดสีย้อม 3.67 3.89 0.19 มาก 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มทอผ้าไหม 4.00 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 4.33 4.67 0.27 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.67 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 4.67 4.67 0.33 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 4.33 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 5.00 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.67 4.50 0.24 มาก 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 
 4.33 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 4.33 0.00 มาก 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 4.33 
6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.45 0.17 มาก 

ข้อเสนอแนะ  

ควรพิจารณารูปแบบการจัดอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด ไว้ด้วย 
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ตารางท่ี ข-2 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยสอดคล้อง ความสอดคล้อง 
1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 0.67 มีความสอดคล้อง 
2. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร 1.00 มีความสอดคล้อง 
3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรกับวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
6. โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ  

ตารางท่ี ข-3 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติ  4.00 4.00 0.00 มาก 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มทอผ้าไหม 4.00 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 4.67 4.75 0.17 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.67 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 4.67 4.78 0.19 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 4.67 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 5.00 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.67 4.50 0.24 มาก 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.33 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 
 

4.67 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4.67 4.83 0.24 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 5.00 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.59 0.14 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพิจารณารูปแบบการจัดอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด ไว้ด้วย   
2. การบรรยายองค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีควรใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง และไปเพ่ิมเวลาในกระบวนการ

ย้อม 
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ตารางท่ี ข-4 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยสอดคล้อง ความสอดคล้อง 
1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 0.67 มีความสอดคล้อง 
2. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร 1.00 มีความสอดคล้อง 
3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรกับวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
6. โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ  

ตารางท่ี ข-5 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเคลือบผ้ากันน้ำ  3.67 4.22 0.51 มาก 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มทอผ้าไหม 4.33 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.67 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 4.33 4.50 0.33 มาก 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.33 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.33 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 5.00 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 5.00 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 5.00 4.67 0.47 มากที่สุด 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.33 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 5.00 4.67 0.47 มากที่สุด 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 
 

4.33 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4.67 4.83 0.24 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 5.00 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.65 0.34 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพิจารณารูปแบบการจัดอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด ไว้ด้วย   
2. กำหนดการฝึกอบรมควรเป็น 2 วัน 

 
 
 



128 
 
ตารางท่ี ข-6 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยสอดคล้อง ความสอดคล้อง 
1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 1.00 มีความสอดคล้อง 
2. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร 1.00 มีความสอดคล้อง 
3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรกับวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
6. โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ตารางท่ี ข-7 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  5.00 4.67 0.58 มากที่สุด 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มทอผ้าไหม 5.00 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 4.33 4.17 0.19 มาก 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.00 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.00 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 4.33 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 4.33 4.22 0.19 มาก 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 4.33 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 4.00 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 3.67 4.00 0.47 มาก 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.33 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.33 3.50 0.24 ปานกลาง 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 
 

3.67 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4.33 4.50 0.24 มาก 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.18 0.32 มาก 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพิจารณารูปแบบการจัดอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด ไว้ด้วย   
2. เป็นการยากท่ีจะบรรลุผลในด้านการออกแบบ ภายในเวลา 2 วัน 
3. ควรมีวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการที่สามารถให้แนวคิดด้านการตลาดได้ 

 

 



130 
 
ตารางท่ี ข-8 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยสอดคล้อง ความสอดคล้อง 
1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 1.00 มีความสอดคล้อง 
2. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร 0.67 มีความสอดคล้อง 
3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรกับวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
6. โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

ตารางท่ี ข-9 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ  4.00 4.00 0.33 มาก 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มทอผ้าไหม 3.67 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.33 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 4.33 4.50 0.19 มาก 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.33 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 4.67 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 4.67 4.89 0.19 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 5.00 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 5.00 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.33 4.33 0.00 มาก 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.33 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 4.33 0.00 มาก 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 
 

4.33 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.45 0.12 มาก 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรพิจารณารูปแบบการจัดอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด ไว้ด้วย   
2. คุณลักษณะของผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ข้อย่อยที่ 2 และการวัดประเมินผลข้อ 3 ควรแก้ไขให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
3. ควรเพ่ิมเรื่องการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ในส่วนของการฝึกปฏิบัติ ในโครงสร้าง 

กิจกรรม แผนการฝึกอบรม 
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ตารางท่ี ข-10 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยสอดคล้อง ความสอดคล้อง 
1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 0.67 มีความสอดคล้อง 
2. หลักการของหลักสูตรกับโครงสร้างของหลักสูตร 1.00 มีความสอดคล้อง 
3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
4. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรกับวิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 1.00 มีความสอดคล้อง 
6. โครงสร้างของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผล 0.67 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 1.00 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 0.67 มีความสอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค 

ข้อสอบก่อนและหลังการอบรม 
 

แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการสกัดสีย้อมธรรมชาติ 

1. การสังเกตว่าพืชชนิดใดให้สีย้อมตามธรรมชาติ 

ก. เป็นพืชที่มีสีสดใส เห็นได้ชัดเจน  ข. เมื่อบดชิ้นส่วนของพืชแล้วมีสีติดนิ้วมือ 

ค. เมื่อบดชิ้นส่วนของพืชแล้วมีสีติดนิ้วมือหลังจากล้างมือยังมีสีติดบนนิ้วมือ 
ง. เมื่อบดชิ้นส่วนของพืชแล้วมีสีติดนิ้วมือหลังจากล้างมือแล้วไม่มีสีติดบนนิ้วมือ 

2. ข้อดีของการใช้สีธรรมชาติ 
 ก. มีเฉดสีที่หลากหลาย    ข. กระบวนการย้อมทำได้ง่าย 
 ค. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ง. สีที่ย้อมได้มีความคงทนต่อการซักดี 

3. แนวทางในการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ก. เลือกใช้สีตามฤดูกาล   ข. เลือกใช้ส่วนใบ และเลือกใบแก่ 
 ค. เลือกใช้พืชที่มีในท้องถิ่น   ง. ถูกทุกข้อ 

4. การสกัดสีจากพืช 
 ก.  พืชที่เก็บมาสามารถนำมาต้มกับน้ำให้ความร้อนเพ่ือสกัดสีได้ทันที 
 ข. พืชที่เก็บมาควรนำมาลดขนาดให้มีขนาดเล็กและเติมน้ำในปริมาณมากเพ่ือให้ได้น้ำสีปริมาณมาก 
 ค. พืชที่เก็บมาควรนำมาลดขนาดให้มีขนาดเล็กและเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม 
 ง. ถูกทุกข้อ 

5. การสกัดสีจากพืช ด้วยสัดส่วน พืช 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน ถ้ามีพืช 3 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำ กี่ ลิตร 
 ก. 10 ลิตร   ข. 20 ลิตร 
 ค. 30 ลิตร   ง. 40 ลิตร 
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แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการย้อมสีสีย้อมธรรมชาติ 

1. องค์ประกอบในการย้อมสีธรรมชาติ 

ก. เส้นใย สี น้ำ    ข. เส้นใย สี น้ำ สารช่วยติดส ี

ค. เส้นใย สี น้ำ สารช่วยย้อม  ง. เส้นใย สี น้ำ สารช่วยติดสี สารช่วยย้อม 

2. สารมอร์แดนต์ 

ก. สารช่วยติดส ี    ข. สารช่วยย้อม 

ค. สารช่วยให้สีกระจายตัว   ง. สารทำความสะอาด 

3. ชนิดของสารมอร์แดนต์ 

ก. สารส้ม เหล็ก จุนสี เกลือ   ข. แทนนิน สารส้ม เหล็ก เกลือ 

ค. แทนนิน สารส้ม จุนสี เหล็ก  ง. แทนนิน เกลือ จุนสี เหล็ก 

4. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องในการย้อมสีเส้นใยไหม 
ก. นิดเติมน้ำย้อมสีหลังจากใส่เส้นใย  ข. หน่อยกลับเส้นใยบ่อย ๆ ระหว่างการย้อม 
ค. น้อยใส่เส้นใยหลังน้ำย้อมเดือด  ง. หนิงใส่น้ำย้อมกับเส้นใยพร้อมๆ กัน 

5. ในการย้อมสี ทำไมต้องใช้สารมอร์แดนต์ 
ก. เพ่ือให้เส้นใยดูดซึมสีย้อมได้ดี  ข. เพ่ือให้สีมีความคงทนเพิ่มขึ้น 
ค. เพ่ือไม่ให้เส้นใยขึ้นเชื้อรา   ง. เพ่ือให้กกมีสีสดและเป็นเงางาม 
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แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการตกแต่งสะท้อนน้ำ 

1. การทำให้ผ้ามีสมบัติกันน้ำ 

ก. การเคลือบด้วยไวนิล  ข. การเคลือบด้วยแวกซ์ 

ค. การเคลือบด้วยสารสะท้อนน้ำ ง. ถูกทุกข้อ 

2. ขั้นตอนการเคลือบผ้ากันน้ำ 
ก. เตรียมสารสะท้อนน้ำ  แช่ผ้าในสารสะท้อนน้ำ  บิดหมาด   
ข. เตรียมสารสะท้อนน้ำ  แช่ผ้าในสารสะท้อนน้ำ  บิดหมาด  ผึ่งให้แห้ง 
ค. เตรียมสารสะท้อนน้ำ  แช่ผ้าในสารสะท้อนน้ำ  รีดให้แห้ง 
ง. เตรียมสารสะท้อนน้ำ  แช่ผ้าในสารสะท้อนน้ำ  บิดหมาด  รีดให้แห้ง 

3. การเตรียมสารสะท้อนน้ำ 100 กรัมต่อสารละลาย 1 ลิตร 
 ก. ชั่งสารกันน้ำ 100 กรัม เติมน้ำลงไปปริมาตร 1 ลิตร 

ข. ชั่งสารกันน้ำ 100 กรัม เติมน้ำลงไปให้สารละลายมีปริมาตรรวมทั้งหมดเป็น 1 ลิตร 
ค. ชั่งสารกันน้ำ 100 กรัม เติมน้ำลงไปปริมาตร 100 ลิตร 
ง. ชั่งสารกันน้ำ 100 กรัม เติมน้ำลงไปให้สารละลายมีปริมาตรรวมทั้งหมดเป็น 100 ลิตร 

4. การทดสอบสมบัติสะท้อนน้ำของผ้า 
 ก. นำผ้าไปแช่น้ำแล้วผ้าไม่เปียก ข. หยดน้ำลงไปบนผ้าแล้วน้ำซึมลงไปทันที 
 ค. หยดน้ำลงไปบนผ้าแล้วน้ำมีลักษณะเป็นหยดน้ำเหมือนน้ำบนใบบอน 
 ง. ถูกทุกข้อ 

5. การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำต่างจากการเคลือบด้วยไวนิลอย่างไร 
 ก. การเคลือบผ้าด้วยไวนิลทำให้ผ้ามสีมบัติกันน้ำได้ดีกว่าการเคลือบด้วยสารสะท้อนน้ำ 
 ข. การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำทำให้ผ้ามีผิวสัมผัสที่ดีกว่าการเคลือบด้วยไวนิล 
 ค. การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำทำให้ผ้ามีการระบายอากาศดีกว่าการเคลือบด้วยไวนิล 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. การผลิตผ้าทอเพ่ือจำหน่ายควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลำดับแรก 
ก. การกำหนดราคา  ข. สี และลวดลาย 
ค. สถานที่จำหน่าย  ง. ความต้องการของผู้ซื้อ 

2. การเลือกสีและลวดลายผ้าทอต้องให้เหมาะสมกับอะไร 
ก. สมัยนิยม  ข. สีผิว และรูปร่าง 
ค. วัยและโอกาสที่ใช้ ง. ความชอบของผู้สวมใส่ 

3. กระเป๋าแบบใดสามารถใช้ได้หลายโอกาส 
ก. แบบทันสมัย  ข. แบบหรูหรา 
ค. แบบเรียบง่าย  ง. แบบแปลกใหม่ 

4. ปัจจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงคุณภาพในเรื่องความคงทน ถาวร  
  เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับข้อใด 
 ก. คุณภาพของผลิตภัณฑ์  ข. คุณค่าทางความสวยงาม 
 ค. ความต้องการของผู้บริโภค ง. วัสดุและกระบวนการผลิต 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงเรื่องใด 
ก. ความแปลกใหม่   ข มีประโยชน์ ประหยัด 

ค. ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ง. ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

1. น้ำเสียจากการย้อมสีมาจากข้ันตอนใด 
ก. การลอกกาวไหม    ข. การย้อมไหม 

ค. การมอร์แดนต์ด้วยโลหะ   ง. ถูกทุกข้อ 

2. น้ำทิ้งจากกระบวนใดมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
ก. การลอกกาวไหม    ข. การย้อมไหม 

ค. การมอร์แดนต์ด้วยโลหะ   ง. ถูกทุกข้อ 

3. น้ำทิ้งจากการลอกกาวไหมและย้อมผ้าชุมชนควรจัดการอย่างไร 
ก. มีการรวบรวมน้ำเสียและนำมาบำบัด ข. ปล่อยให้ซึมลงดินตามธรรมชาติ 

ค. ให้หน่วยงานรัฐมาดำเนินการให้  ง. ถูกทุกข้อ 

4. การปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 ก. การกวนด้วยสารส้ม   ข. การเติมออกซิเจนลงในน้ำ 
 ค. การใช้พืชน้ำช่วยร่วมกับเติมอากาศ  ง. ถูกทุกข้อ 

5. พืชชนิดใดที่นำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 
 ก. แฝก     ข. กก 
 ค. พุทธรักษา    ง. ถูกทุกข้อ 
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ภาคผนวก ง 

การประเมินผลความรูค้วามเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมไหมด้วยสธีรรมชาติ
และการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

 

ตารางท่ี ง-1 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการสกัดสีธรรมชาติ 
 

ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1 2 4 2 3 66.67 
2 2 4 2 3 66.67 
3 2 5 3 3 100.00 
4 1 3 2 4 50.00 
5 1 3 2 4 50.00 
6 3 4 1 2 50.00 
7 3 4 1 2 50.00 
8 3 5 2 2 100.00 
9 4 5 1 1 100.00 
10 2 4 2 3 66.67 
11 2 4 2 3 66.67 
12 2 4 2 3 66.67 
13 3 5 2 2 100.00 
14 3 5 2 2 100.00 
15 3 4 1 2 50.00 
16 1 3 2 4 50.00 
17 1 4 3 4 75.00 
18 1 4 3 4 75.00 
19 1 3 2 4 50.00 
20 2 4 2 3 66.67 
21 2 5 3 3 100.00 
22 2 5 3 3 100.00 
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ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
23 1 4 3 4 75.00 
24 2 4 2 3 66.67 
25 0 5 5 5 100.00 
26 3 4 1 2 50.00 
27 3 4 1 2 50.00 
28 2 5 3 3 100.00 
29 2 5 3 3 100.00 
30 2 4 2 3 66.67 
31 2 4 2 3 66.67 
32 1 3 2 4 50.00 
33 1 4 3 4 75.00 
34 2 4 2 3 66.67 

 

ตารางท่ี ง-2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการย้อมเส้นใยไหมด้วยสีธรรมชาติ 
 

ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1 2 4 2 3 66.67 
2 2 5 3 3 100.00 
3 2 5 3 3 100.00 
4 3 5 2 2 100.00 
5 3 4 1 2 50.00 
6 3 5 2 2 100.00 
7 3 5 2 2 100.00 
8 2 3 1 3 33.33 
9 2 3 1 3 33.33 
10 2 4 2 3 66.67 
11 1 4 3 4 75.00 
12 1 4 3 4 75.00 
13 1 4 3 4 75.00 
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ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
14 1 3 2 4 50.00 
15 2 5 3 3 100.00 
16 2 5 3 3 100.00 
17 2 4 2 3 66.67 
18 3 5 2 2 100.00 
19 2 4 2 3 66.67 
20 1 3 2 4 50.00 
21 2 5 3 3 100.00 
22 2 5 3 3 100.00 
23 3 5 2 2 100.00 
24 0 5 5 5 100.00 
25 3 4 1 2 50.00 
26 2 4 2 3 66.67 
27 2 3 1 3 33.33 
28 2 3 1 3 33.33 
29 2 4 2 3 66.67 
30 2 4 2 3 66.67 
31 1 4 3 4 75.00 
32 1 4 3 4 75.00 
33 1 5 4 4 100.00 
34 2 5 3 3 100.00 
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ตารางท่ี ง-3 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ 

 
ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1 1 4 3 4 75.00 
2 1 4 3 4 75.00 
3 1 5 4 4 100.00 
4 1 5 4 4 100.00 
5 2 5 3 3 100.00 
6 3 5 2 2 100.00 
7 3 4 1 2 50.00 
8 2 4 2 3 66.67 
9 2 3 1 3 33.33 
10 3 5 2 2 100.00 
11 1 4 3 4 75.00 
12 1 4 3 4 75.00 
13 2 5 3 3 100.00 
14 2 5 3 3 100.00 
15 2 4 2 3 66.67 
16 3 5 2 2 100.00 
17 0 5 5 5 100.00 
18 2 4 2 3 66.67 
19 2 4 2 3 66.67 
20 2 4 2 3 66.67 
21 2 5 3 3 100.00 
22 1 3 2 4 50.00 
23 1 4 3 4 75.00 
24 1 4 3 4 75.00 
25 2 4 2 3 66.67 
26 1 3 2 4 50.00 
27 2 5 3 3 100.00 
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ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
28 3 5 2 2 100.00 
29 1 4 3 4 75.00 
30 2 5 3 3 100.00 
31 3 5 2 2 100.00 
32 2 4 2 3 66.67 
33 1 4 3 4 75.00 
34 2 5 3 3 100.00 
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ตารางท่ี ง-4 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1 2 4 2 3 66.67 
2 1 3 2 4 50.00 
3 3 5 2 2 100.00 
4 3 5 2 2 100.00 
5 2 4 2 3 66.67 
6 1 4 3 4 75.00 
7 1 4 3 4 75.00 
8 1 4 3 4 75.00 
9 3 5 2 2 100.00 
10 2 4 2 3 66.67 
11 3 5 2 2 100.00 
12 1 4 3 4 75.00 
13 1 4 3 4 75.00 
14 1 4 3 4 75.00 
15 2 3 1 3 33.33 
16 2 4 2 3 66.67 
17 3 5 2 2 100.00 
18 2 4 2 3 66.67 
19 2 4 2 3 66.67 
20 2 5 3 3 100.00 
21 1 4 3 4 75.00 
22 1 4 3 4 75.00 
23 3 5 2 2 100.00 
24 3 5 2 2 100.00 
25 1 4 3 4 75.00 
26 1 4 3 4 75.00 
27 1 4 3 4 75.00 
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ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
28 2 4 2 3 66.67 
29 2 4 2 3 66.67 
30 1 4 3 4 75.00 
31 1 4 3 4 75.00 
32 1 5 4 4 100.00 
33 2 5 3 3 100.00 
34 2 5 3 3 100.00 

 

ตารางท่ี ง-5 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 
 

ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1 1 4 3 4 75.00 
2 1 4 3 4 75.00 
3 1 3 2 4 50.00 
4 2 5 3 3 100.00 
5 2 5 3 3 100.00 
6 0 4 4 5 80.00 
7 0 4 4 5 80.00 
8 2 4 2 3 66.67 
9 2 4 2 3 66.67 
10 2 3 1 3 33.33 
11 1 4 3 4 75.00 
12 1 4 3 4 75.00 
13 1 5 4 4 100.00 
14 3 5 2 2 100.00 
15 2 5 3 3 100.00 
16 2 5 3 3 100.00 
17 2 4 2 3 66.67 
18 2 4 2 3 66.67 
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ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
19 1 4 3 4 75.00 
20 1 3 2 4 50.00 
21 1 3 2 4 50.00 
22 2 5 3 3 100.00 
23 2 5 3 3 100.00 
24 2 4 2 3 66.67 
25 1 3 2 4 50.00 
26 1 4 3 4 75.00 
27 1 4 3 4 75.00 
28 3 5 2 2 100.00 
29 1 5 4 4 100.00 
30 0 3 3 5 60.00 
31 1 4 3 4 75.00 
32 2 4 2 3 66.67 
33 2 5 3 3 100.00 
34 1 4 3 4 75.00 
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ภาคผนวก จ 

การประเมินความพึงพอใจโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ
และการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณค่าผ้าทอพื้นเมือง 

ตารางท่ี จ-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คนที่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ อาชีพเสริม 
1 1 5 1 2 2 
2 1 5 1 2 2 
3 1 5 1 2 2 
4 1 5 1 2 2 
5 1 5 1 1 1 
6 1 4 1 2 1 
7 1 4 1 3 1 
8 1 5 1 2 2 
9 1 5 1 2 2 
10 1 5 1 2 2 
11 1 5 2 2 3 
12 1 4 1 2 2 
13 1 4 1 1 1 
14 1 3 1 2 2 
15 1 4 1 3 2 
16 1 5 1 1 2 
17 1 5 1 2 1 
18 2 3 5 4 1 
19 1 5 1 2 1 
20 1 5 1 2 2 
21 1 5 1 2 1 
22 1 4 2 2 3 
23 1 5 1 1 2 
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คนที่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ อาชีพเสริม 
24 1 5 1 2 2 
25 1 3 1 2 1 
26 1 5 1 2 2 
27 1 5 1 2 2 
28 1 5 1 2 2 
29 1 5 1 2 2 
30 1 5 1 1 1 
31 1 4 1 2 1 
32 1 4 1 3 1 
33 1 5 1 2 2 
34 1 5 1 2 2 

หมายเหตุ: เพศ หญิง = 1  ชาย = 2 
อายุ   8 – 24 ป ี= 1 25 – 35 ปี = 2 36 – 45 ปี = 3  46 – 55 ปี = 4 56 ปีขึ้นไป = 5 
การศึกษา ประถมศึกษา 4 =1  มัธยมศึกษา 6 = 2  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ = 3  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง = 4   

ปริญญาตรี = 5  สูงกว่าปริญญาตรี  = 6 
อาชีพ  แม่บ้าน = 1  เกษตรกร = 2  รับจ้าง = 3  ข้าราชการ = 4  อื่นๆ = 5 
อาชีพเสริม ไม่มี = 1  ทอผ้า = 2  อื่นๆ = 3 
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ตารางท่ี จ-2 ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรมด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม 

คนที ่ ความรู้ความ
เข้าใจที่

นำเสนอในแต่
ละหัวข้อการ

อบรม 

ประโยชน์ที่
ท่านได้รับจาก
การอบรมใน
แต่ละหัวข้อ 

เนื้อหา
ครอบคลุมตาม
เป้าหมายของ

โครงการ/
หลักสูตร 

ระยะเวลาการ
อบรม

เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

การลำดับ
เนื้อหา/ความ
ต่อเนื่องของ
โครงการ/
หลักสูตร 

เอกสาร
ประกอบ

ครบถ้วนตาม
เนื้อหาวิชา 

1 4 4 4 4 4 4 
2 5 4 4 5 5 4 
3 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 4 5 4 
6 4 4 4 4 3 4 
7 4 4 4 4 5 4 
8 4 4 4 4 5 5 
9 4 5 5 4 5 4 
10 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 3 3 3 4 
12 5 4 5 5 5 5 
13 4 4 4 4 4 4 
14 3 5 5 4 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 
17 5 4 4 5 5 4 
18 4 5 5 5 5 4 
19 4 4 4 4 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 5 4 4 5 
23 5 5 5 5 5 5 
24 4 5 5 5 5 5 
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คนที ่ ความรู้ความ
เข้าใจที่

นำเสนอในแต่
ละหัวข้อการ

อบรม 

ประโยชน์ที่
ท่านได้รับจาก
การอบรมใน
แต่ละหัวข้อ 

เนื้อหา
ครอบคลุมตาม
เป้าหมายของ

โครงการ/
หลักสูตร 

ระยะเวลาการ
อบรม

เหมาะสมกับ
เนื้อหา 

การลำดับ
เนื้อหา/ความ
ต่อเนื่องของ
โครงการ/
หลักสูตร 

เอกสาร
ประกอบ

ครบถ้วนตาม
เนื้อหาวิชา 

25 5 4 4 4 4 5 
26 4 4 4 4 4 4 
27 5 4 4 5 5 4 
28 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 
30 5 4 5 4 5 4 
31 4 4 4 4 3 4 
32 4 4 4 4 5 4 
33 4 4 4 4 5 5 
34 4 5 5 4 5 4 
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ตารางท่ี จ-3 ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรมด้านวิทยากร 
คนที ่ ความสามารถใน

การถ่ายทอด/
สื่อสาร/ความ

เข้าใจ 

การเรียงลำดับ
บรรยายเนื้อหา

ครบถ้วน 

การเปิดโอกาสให้
ซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

การตอบคำถามได้
ตรงประเด็นและ

ชัดเจน 

ใช้เวลาเหมาะสม
มาก/น้อยเพียงใด 

1 5 5 5 5 5 
2 5 4 4 5 4 
3 5 5 5 5 4 
4 4 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 
6 4 5 5 5 5 
7 4 4 5 5 4 
8 5 4 5 5 4 
9 4 5 5 5 4 
10 5 5 5 5 5 
11 4 4 4 4 4 
12 5 5 4 5 5 
13 5 5 5 4 4 
14 5 4 4 4 3 
15 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 
17 4 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 
19 4 5 5 5 4 
20 4 4 3 4 4 
21 4 4 4 4 4 
22 5 5 5 5 4 
23 4 5 5 5 4 
24 5 5 4 4 4 
25 4 5 4 4 4 
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คนที ่ ความสามารถใน

การถ่ายทอด/
สื่อสาร/ความ

เข้าใจ 

การเรียงลำดับ
บรรยายเนื้อหา

ครบถ้วน 

การเปิดโอกาสให้
ซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

การตอบคำถามได้
ตรงประเด็นและ

ชัดเจน 

ใช้เวลาเหมาะสม
มาก/น้อยเพียงใด 

26 5 5 5 5 5 
27 5 4 4 5 4 
28 5 5 5 5 4 
29 4 5 5 5 5 
30 4 5 5 5 5 
31 4 5 5 5 5 
32 4 4 5 5 4 
33 5 4 5 5 4 
34 4 5 5 5 4 
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ตารางท่ี จ-4 ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

คน
ที ่

ความรู้ก่อน
ฝึกอบรม 

ความรู้หลัง
การฝึกอบรม 

สามารถปฏิบัติได้ มีความมั่นใจ
และสามารถ
นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ได้ 

สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

สามารถนำ
ความรู้ไป
เผยแพร่ / 
ถ่ายทอดแก่

ผู้อื่นได้ 

สามารถให้
คำปรึกษาแก่
เพ่ือนร่วมงาน

ได้ 

1 1 4 4 4 3 3 3 
2 3 4 4 4 4 4 4 
3 1 4 4 4 3 3 3 
4 3 4 5 4 4 4 4 
5 2 4 5 4 3 4 3 
6 2 3 3 3 3 3 3 
7 3 4 4 4 4 4 4 
8 1 4 4 5 4 3 4 
9 3 4 4 4 4 4 3 

10 3 5 5 5 4 4 4 
11 3 4 4 4 4 3 3 
12 3 5 3 3 3 3 3 
13 3 4 4 4 4 4 4 
14 3 4 4 4 3 4 4 
15 2 4 4 4 4 4 3 
16 2 4 3 3 3 3 3 
17 3 5 4 4 4 4 4 
18 2 3 3 3 4 3 3 
19 2 4 4 4 3 4 4 
20 3 4 4 4 3 3 3 
21 2 4 4 4 3 3 3 
22 3 4 4 4 4 4 4 
23 3 4 3 3 3 3 3 
24 2 4 3 3 3 4 3 
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คน
ที ่

ความรู้ก่อน
ฝึกอบรม 

ความรู้หลัง
การฝึกอบรม 

สามารถปฏิบัติได้ มีความมั่นใจ
และสามารถ
นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ได้ 

สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

สามารถนำ
ความรู้ไป
เผยแพร่ / 
ถ่ายทอดแก่

ผู้อื่นได้ 

สามารถให้
คำปรึกษาแก่
เพ่ือนร่วมงาน

ได้ 

25 2 4 3 4 4 4 3 
26 1 4 4 4 3 3 3 
27 3 4 4 4 4 4 4 
28 1 4 4 4 3 3 3 
29 3 4 5 4 4 4 4 
30 2 4 5 4 3 4 3 
31 2 3 3 3 3 3 3 
32 3 4 4 4 4 4 4 
33 1 4 4 5 4 3 4 
34 3 4 4 4 4 4 3 
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ภาคผนวก ฉ 

Model/flowchart แสดงกระบวนการดำเนินงานตลอดโครงการ 
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เอกสารหลักฐานแสดงความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย 
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กำหนดการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง 

 การดำเนินงานกิจกรรมการอบรมในทุกหลักสูตรอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านอัดแดก บ้านสีโค และ
บ้านสัมพันธ์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดอบรมที่วัดบ้านอัดแดก ถนนท้องถิ่น สร. 2017 
(บ้านทะเม็งไตร-บ้านสีโค) ปราสาท อำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140 

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการสกัดสีจากธรรมชาติ 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
30 ก.ย. 2564 9.00 – 16.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  

รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
1 ต.ค. 2564 9.00 – 9.30 ทดสอบความรู้ก่อนอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  

รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่อง สีธรรมชาติ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่อง หลักการและวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
11.45 – 12. 15 บรรยายเรื่อง แนวทางการใช้สีธรรมชาติอย่างยั่งยืน รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ 
12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสกัดสีธรรมชาติจาก

เปลือกไม้ 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล  
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

2 ต.ค. 2564 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสกัดสีธรรมชาติจากใบ ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสกัดสีธรรมชาติจากผล 

16.00 – 17.00 สรุปผลการปฏิบัติงานและทดสอบความรู้หลังอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ ์
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กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
26 ต.ค. 
2564 

9.00 – 16.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

27 ต.ค. 
2564 

9.00 – 9.30 ทดสอบความรู้ก่อนอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

9.30 – 10.30 บรรยายเรื่อง องค์ประกอบสำคัญ ในการย้อมสี
ธรรมชาติ 

ผศ. เขมชาติ สุรกุล 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่องหลักการย้อมสีธรรมชาติ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
11.45 – 12. 00 บรรยายเรื่องหลักการย้อมสีธรรมชาติ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีเส้นใยไหมจาก

ครั่งด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล  
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

28 ต . ค . 
2564 

9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีเส้นใยไหมจาก
แก่นเขด้วยกระบวนการย้อมร้อน 

ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีเส้นใยไหมจาก

ครามด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

16.00 – 17.00 สรุปผลการปฏิบัติงานและทดสอบความรู้หลังอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
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กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการเคลือบผ้ากันน้ำ 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9 ธ.ค. 2564 9.00 – 16.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  

รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
10 ธ.ค. 2564 9.00 – 9.30 ทดสอบความรู้ก่อนอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  

รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่องการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ   ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่องหลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
11.45 – 12. 00 บรรยายเรื่องหลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ.เขมชาติ สุรกุล  

นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

11 ธ.ค. 2564 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการทดสอบสมบัติผ้ากันน้ำ 

16.00 – 17.00 สรุปผลการปฏิบัติงานและทดสอบความรู้หลังอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
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กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6 ม.ค. 2565 9.00 – 9.30 ทดสอบความรู้ก่อนอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  

รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่องหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท

หัตถกรรม 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่องขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
11.45 – 12. 00 บรรยายเรื่อง นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล  
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

7 ม.ค. 2565 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม 

8 ม.ค. 2565 9.00 – 12.00  บรรยายเรื่องแนวทางในการผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 บรรยายเรื่องระบบตลาดของผลิตภัณฑ์ แนวทางการ

ทำแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใย
ธรรมชาติบ้านคา 

นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 

16.00 – 17.00 สรุปผลการปฏิบัติงานและทดสอบความรู้หลังอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
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กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3 ก.พ. 2565 9.00 – 9.30 ทดสอบความรู้ก่อนอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  

รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ  รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นในการบำบัดน้ำเสีย  รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ 
11.45 – 12. 00 บรรยายเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์ รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการเลือกชนิดพืชในการ

บำบัดน้ำเสีย/การสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล  
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

4 ก.พ. 2565 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างระบบบึงประดิษฐ์ ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 

5 ก.พ. 2565 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างระบบบึงประดิษฐ์ ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
นายพิชญา ศรีวิเศษ  
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างระบบบึงประดิษฐ์

และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 

16.00 – 17.00 สรุปผลการปฏิบัติงานและทดสอบความรู้หลังอบรม รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านอัดแดก หมู่ที่ 14 

หัวหน้ากลุ่ม นางกัญญา ทองเจริญ เบอร์โทร 080-008-5015 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อาย ุ ที่อยู่ 
1 นางกัญญา ทองเจริญ 3 3205 00208 19 2 54 94 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
2 นางดวงเดือน สมนิยาม 3 3205 00207 28 5 64 24/3 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
3 นางบรรจง ศรป้อม 5 3205 90053 13 1 59 26/1 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
4 นางบัว เปรื่องวิชา 3 3205 00207 21 8 63 1 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
5 นางสนิท เรืองฉาย 3 3205 00207 61 7 64 18 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
6 นางวรรณ ทุนด ี 3 3205 00207 51 0 54 211 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
7 นางยศ ซ้อมประโคน 3 3205 00210 69 3 54 41/3 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
8 นางนารี ตินานพ 3 3205 00210 68 5 58 79 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
9 นางสว่าง คงตน 3 3205 00207 89 7 70 27/2 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
10 นางสำราญ ลอยอยู ่ 3 3205 00821 13 3 53 73 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
11 นางเปรม ศรีแย้ม 3 3205 00208 11 7 78 30 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
12 นางฉลวย พื้นนวล 3 3205 00544 55 9 67 84 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
13 นางลำใย เฉลียวไว 3 3205 00206 80 7 73 67 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
14 นางปราณี เฉลียวไว 3 3205 00544 67 2 70 86 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
15 นางจันทร์เพ็ญ ชาติสม 3 7306 00525 04 8 61 19 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
16 นางสิทธ์ิ เฉลียวไว 3 3205 00544 63 0 70 81 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
17 นางรุณี ผลวัฒน ์ 3 3205 00209 38 5 53 35 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
18 นางสว่าง คงตน 3 3205 00207 89 7 70 27/2 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
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สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสีโค หมู่ที่ 9 

หัวหน้ากลุ่ม นางสมบุญ สำราญดี เบอร์โทร 065-262-5928 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อาย ุ ที่อยู่ 
1 นางสมบุญ สำราญด ี 3 4607 00982 98 2 62 203 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
2 นางสมพงษ์ ดวงจิต 3 3205 00204 44 8 64 296 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
3 นางใบ ปิยาไพร 3 3205 00543 49 8 66 65 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
4 นางสาววรรณา เฉลียวไว 3 3205 00206 53 0 58 20 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
5 นางคำพร ทวีเหลือ 3 3205 00543 57 9 63 235 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
6 นางเปาว์ ศรีแก้ว 3 3205 00543 30 7 68 260 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
7 นางอืง ยืนยาว 3 3205 00543 13 7 81 80 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
8 นางประสงค์ ศรีแก้ว 3 3205 00206 40 8 76 18/1 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
9 นางเฟื่อง พลวัฒน ์ 3 3205 00206 66 1 75 21 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
10 นางทรงศิริ ใจดีจริง 1 3299 00024 52 0 38 242 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
11 นางถนอมใจ เฉลียวไว 3 3205 00668 37 1 48 20/2 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
12 นางเบื้อง ชาติสม 3 3205 00205 27 4 74 8 หมู่ที่ 9 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์

 

สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 

หัวหน้ากลุ่ม นางพจน์ ปลายแก่น เบอร์โทร 063-269-7835 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อาย ุ ที่อยู่ 
1 นางพจน์ ปลายแก่น 3 3205 00946 22 3 55 47 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
2 นางอุไร ดีพาชู 5 3205 90083 90 1 60 139 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
3 นางชมพู คิดดีจริง 3 3205 00942 23 6 67 17 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
4 นายกุมภา คดิดีจริง 3 3205 00942 28 7 40 17 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
5 นายประกอบ ปลายแก่น 3 3205 00280 55 0 54 1 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
6 นางศรีสุดา สุดสมฤทธ์ิ 3 3205 00941 73 6 44 4 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
7 นางวรรณา มั่นยืน 5 3205 90077 16 1 44 55 หมู่ที่ 14 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
8 นางพรพนา อเนกศร ี 3 3205 00943 89 5 58 63 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
9 นางสาวรุจิรา เฉลยีวไว 3 3205 00943 36 4 55 65 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
10 นางกวินนา คิดดีจริง 3 3205 00946 54 1 46 193 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ 
11 นางสาวสุนีย์ รศัมิงแก้ว 3 3205 00946 24 0 41 50 หมู่ที่ 7 ต. กังแอน อ. ปราสาท จ. สุรินทร ์
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

1. คู่มือ (รายละเอียดในเล่มคู่มือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://sites.google.com/view/steptopro/E-Book) 
2. เอกสารเพาเวอร์พอยต์  
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แผนงาน/โครงการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอน หรือแนวทางในการนำ
เทคโนโลยีไปขยายผลต่อผู้รับประโยชน์ จำนวน 150 คน/ผู้เข้าร่วมอบรม 1 คน 

ในการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในชุมชนต่าง ๆ โดยเข้าร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดังนี้ 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของหมู่บ้านสัมพันธ์ (นายกุมภา คิดดีจริง) หมู่บ้านสีโค (นายมงคล ดีพา
ชู) และหมู่บ้านอัดแดก 

เจ้าหน้าที่จาก อบต. ตำบลกังแอน (นางสาวชิดชามณ เหมเงิน)  

สมาชิก อบต. ตำบลกังแกน (นางรุจิรา เฉลียวไว นายกวินนา คิดดีจริง) 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (นางสาวกนกรัตน์ พ่อค้า)  

ครูการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอปราสาท (นางจุรินทร์พร สานเล็ก)  

โดยกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. และนักพัฒนาชุมชน มีแนวทางในการนำคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้าน และสามชิกกลุ่มทอผ้าอ่ืน ๆ ในระดับตำบล และอำเภอปราสาท ส่วนครูการศึกษานอก
โรงเรียน มีแนวทางนำคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปพัฒนาเป็นหลักสูตร และขยายผลให้กับนักเรียนต่อไป 
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ประวัตินักวิจัย 

หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ:  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ 
สถานที่ติดต่อ:  สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์: 0891425195 
อีเมลล์: khanittha.C@mail.rmutk.ac.th, khanitc@gmail.com 

การศึกษา  
2529 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2539 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2011 Certificate of Achievement “ Carbon Footprint of Products”  Certificated by 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization. October 13-15, 2011 
2011 Certificate of Achievement “ Life Cycle Assessment” . Certificated by National 

Science and Technology Development Agency. October 6-8, 2011 
2012 Certificate of Achievement “ QMS Auditor/ Lead Auditor Training Course 

(ISO9001:2008)” Course No: A17086 Certificated by IRCA. October 2012. 
2013 Certificate of Attendance “ Energy Management Systems Auditor/Lead Auditor 

Training Course and has successfully completed examination” .  Certificated 
serial No. TH05/13/094/006 by Bureau Veritas. May 2013. 

2013 Certificate of Successful Completion “ Information Security Management 
Systems Auditor/ Lead Auditor Training Course (Based on ISO/ IEC 27001:2005 
standard)” .  Course No. A17207. Certificated serial No IS/13/TH/2113.by IRCA. 
May 2013. 

2014 Certificate of Achievement “ Water Footprint Assessment”  Certificated by 
National Science and Technology Development Agency. October 15-16, 2014 

2014 Certificate of Successful Completion “ Distance Learning Course”  The Lower 
Mekong Initiative:  Professional Communication Skills for Leaders Project” 
October 20-November 7, 2014 

mailto:khanittha.C@mail.rmutk.ac.th
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2017 พัฒนาผู้จัดการวิจัย รุ่นที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2018 Chinese Society for Geodesy Photogrammetry and Cartography International 

Workshop on GIS Technology and Application. Held in Beijing China. 26th 
August – 3 rd September, 2018 

 
งานวิจัย  

การบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีสะอาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  กรีนคอมโพสิต 

การตีพิมพ์ในวารสาร 

ขนิษฐา เจริญลาภ. 2001. การกำจัดสีดิสเพิร์ส สีไดเร็กท์ และสีรีแอคทีฟ จากน้ำทิ้งย้อมผ้าโดยกระบวนการ
 ตกตะกอนทางเคมี. Textile Journal:Colour way, 7(34): 32-38. 
บุญศรี คู่สุขธรรม, ขนิษฐา เจริญลาภ, และสมชาย อุดร. 2003. การเพ่ิมประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจาก
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตอน 1. Textile Journal:Colour way, 8(45): 18-20. 
บุญศรี คู่สุขธรรม, ขนิษฐา เจริญลาภ, และสมชาย อุดร. 2003. การเพ่ิมประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจาก
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ . Textile Journal:Colour way, 8(46): 47-50. 
ขนิษฐา เจริญลาภ. 2003. ระบบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม. Textile Journal:Colour way, 9(47) : 23-26 
ขนิษฐา เจริญลาภ. 2003. แนวทางการเลือกใช้สารเคมี. Textile Journal:Colour way, 9(47) : 65-67 
ขนิษฐา เจริญลาภ, พริยะ แก่นทับทิม. 2003. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีจากโรงงานย้อมผ้า
 โดยระบบแอคติเว็ดเต็ดสลัดจ์และระบบตกตะกอนทางเคมี . Textile Journal:Colour way, 10(47). 
ขนิษฐา เจริญลาภ, พริยะ แก่นทับทิม. 2003. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสีจากโรงงานย้อมผ้า
 โดยระบบแอคติเว็ดเต็ดสลัดจ์และระบบตกตะกอนทางเคมี . Textile Journal:Colour way, 11(47). 
ขนิษฐา เจริญลาภ. 2005. อิทธิพลของยีสต์ต่อการลอกแป้งด้วยเอนไซม์. Textile Journal:Colour way, 10(48): 
 40-45 
ขนิษฐา เจริญลาภ.2005. การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมให้อยู่ในมาตรฐานของกรมโรงงาน
 อุตสาหกรรมโดยมีค่าใช้จ่ายลดลง Textile Journal:Colour way, 11(48): 84-88. 
Charoenlarp, K and Choyphan,W. 2009. Reuse of dye wastewater through colour removal with 
 electrocoagulation process.  As.J. Energy Env. 10(04), 250-260. 
Charoenlarp,K. , Thongpob,K. , Matmoosaw, K. , Kaewkhew,W. , and Lanchakawin,S.  2 0 1 0 . 
Treatment  of textile industrial wastewater from water jet loom machine, Journal of 
chemistry and  chemical engineering. 4(05), 23-28. 
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Khanittha Charoenlarp and Pathumthip Prabphane.  2015.  Ecofriendly decolorization of textile 
 wastewater using natural coagulants. RMUTSB Academic Journal. 3(2), 168-179. 
ขนิษฐา เจริญลาภ และ ธนพงศ์ ดวงมณี. 2559. ประสิทธิภาพของระบบพืชกรองน้ำ ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศใน
 การบำบัดน้ำเสียจากพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. วารสาร 
 มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 9(3), 114-126 
Khanittha Charoenlarp, kemachart Surakul, Pornchai Winitkhetkamnoun, Pariya Kanthupthim, 
 Pathungthip Panbumrung and Somchai Udorn. 2016. Textile wastewater treatment using 
 vetiver grass cultivated with floating platform technique.  Rajamangala University of 
 Technology Krungthep Research Journal, 10(1), 51-57. 
Khanittha Charoenlarp and Pathumthip Peabphane. 2015 . Ecofriendly decolorization of textile 
 wastewater using natural coagulants. RMUTSB Academic Journal. 3(2), 168-181.  
Khanittha Charoenlarp, et al. 2014. Creative Textiles with Natural Dyes from Coffee Ground. The 
 2 nd International Conference on Creative Technology.  Rajamanga University of 
Technology  Krungthep. August 20-22, 2014 
ขนิษฐา เจริญลาภ, เขมชาติ สุรกุล, ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์, กมลภัทร์ รักสวน,สุภาพร ตาไข, นารี บุนนาค และ
 อ้อยใจ เลิศล้ำ. 2560. ผ้ามัดย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากกากกาแฟ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2560) :1-10 
ขนิษฐา เจริญลาภ, กาญจนา ชินสำราญ และปทุมทิพย์ ปราบพาล. 2562. การผลิตกรีนคอมพอสิตจากแป้งมัน
 สำปะหลังกับเส้นใยเซลลูโลส. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 12 ฉบับที่ 1  
 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
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ผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อ:  รองศาสตราจารย์ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 
สถานที่ติดต่อ:  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
2 ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์: 0875944594 
อีเมลล์: piyaporn.k@mail.rmutk.ac.th 

การศึกษา  
2545 วท.บ. (พอลิเมอร์และสิ่งทอ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2547 วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551 PhD. (Chemistry)  The University of Akron USA 
2559 น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การตีพิมพ์ในวารสาร 

เอมอร ถิระจิตโต  พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ และ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์. การสังเคราะห์นาโนแคปซูลและสมบัติการ
กำจัดไรฝุ่น. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ., 8(2), 13-17, 2557. 

ศิวพร แก่นจันทร์ และ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์. การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากกากกาแฟโดยใช้สารสกัดจากเปลือก
ทับทิมเป็นสารช่วยติด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ., 8(1), 8-12, 2557. 

เกษม วชิระเจริญวงซ์ และ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์. สมบัติการต้านทานเชื้อแบคทีเรียและกำจัดเห็บสุนัขของไม
โครแคปซูลของน้ำมันไพล. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ., 9(2), 19-24, 2558. 

เอมอร ถิระจิตโต  พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ และ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์. การสังเคราะห์นาโนแคปซูลและสมบัติการ
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