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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมใยสับปะรดด้วยสี
ธรรมชาติ การทอผ้า การเคลือบผ้ากันน้ำ และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ แบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมนักวิจัย และชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 23 คน มีกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วยการ
สำรวจองค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
การประเมินผลโครงการ ผลการดำเนินงาน พบว่าชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด ซึ่งนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้ได้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมจำนวนห้า
หลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ การทอผ้าและการทดสอบสมบัติ
ผ้า การเคลือบผ้ากันน้ำ และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร พบว่าทุ ก
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.76 ± 0.14 และผลการประเมินความสอดคล้องของ
ส่วนประกอบของหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่าส่วนประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.934 ± 0.06 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่าผู้ผ่านการอบรมในทั้งห้าหลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้นโดยมี
คะแนนก่อนฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 ± 0.19  คิดเป็นร้อยละ 44.2 อยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ± 0.13  คิดเป็นร้อยละ 84.6 อยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
76.52 ± 3.46 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในภาพรวมพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ± 0.62 ทั้งนี้รูปแบบและเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชน ทำให้นักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ผู้ใช้จริงได้ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งสามารถเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับการอบรม สร้างความสนใจ และความเชื่อมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตาม
ความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้  
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Abstract 
 

This research focused on knowledge transfer of improvement of fiber quality, pineapple 
leaf fiber dyeing with natural dye, fabric weaving, waterproof fabric coating, and product design 
and development with the knowledge transfer process uses community-based participatory 
research between researcher and community. A specific community enterprise, 23 persons, Baan 
Kha natural fiber production community enterprise from Amphur Baan Kha, Ratchaburi province 
was selected. 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 fiber quality and develop pineapple 
fiber products. It can be codified knowledge into five knowledge transfer courses as follows: 
improvement of fiber quality, pineapple leaf fiber dyeing with natural dye, fabric weaving and 
testing, waterproof fabric coating, and product design and development. The course evaluation 
results showed that all knowledge transfer courses are suitable at the most level with average of 
4.76 ± 0.14. The component consistency of knowledge transfer course evaluation displayed that 
all-sided course components in all courses presented IOC value equal 0.934 ± 0.06. 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 2.21 ± 0.19, representing 
44.2 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 76.52 ± 3.46 percent. Results of 
the overall satisfaction assessment of the participant trainees showed a very high level of 
satisfaction, an average score of 4.11 ± 0.62 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, woven fabric, pineapple leaf fiber, product development, 

sufficiency economy philosophy  
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น 
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้การมี
สภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้มีการปรับแนวทางและเป้าหมายการผลิตโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน พืชเส้นใยธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งมีอยู่มากและหาได้ง่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะ
สับปะรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกสับปะรดที่สำคัญอันดับหนึ่งของโลก มี
พื้นที่ปลูกสับปะรด เกือบ 600,000 ไร่ ในแต่ละรอบการผลิต (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561) ประเทศไทย
ได้นำผลสับปะรดมาบริโภคสดและใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋อง ส่วนใบ
สับปะรดจะเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจำนวนมาก โดยมีใบสับปะรดสดที่ถูกทิ้งรวมมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ (ในบาง
พ้ืนที่อาจมีมากถึง 8,000 – 10,000 ตันต่อไร่) ใบสับปะรดเหล่านี้เป็นภาระต่อเกษตรกรและไม่ได้มีการใช้ประโยชน์
มากนัก (ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และ นันทยา เก่งเขต, 2014) โดยมีการนำเส้นใยสับปะรดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น กระดาษ เส้นด้ายและผ้าทอ เป็นต้น ในส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา อ.บ้านคา  
จ.ราชบุรี มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรดมาตั้งแต่ปี 2561  ปัจจุบันมี
สมาชิกจำนวน 22 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะนำใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ประมาณ 
5,000 กิโลกรัมต่อไร่ มาผลิตเส้นใยสับปะรดด้วยเครื่องรีดแบบกึ่งอัตโนมัติ ส่งจำหน่ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ ราคา
ขายเฉลี่ย 260-300 บาท ต่อกิโลกรัม สามารถผลิตเส้นใยได้ 300 กิโลกรัมต่อเดือน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยัง
ขาดความรู้พื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นการส่งเสริมความรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตผ้าทอและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยสามารถสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
แบบเดิม (เส้นใยจากใบสับปะรด) เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า มีช่องทางการตลาดที่เปิดกว้าง
มากขึ้น และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้อย่างพอเหมาะพอสมแก่การยังชีพในระบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้
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การส่งเสริมการผลิตผ้าทอจากพืชเส้นใย ยังเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังประสบ
ภาวะวิกฤต ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะอากาศจากการเผาในที่โล่ง 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

 (1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบการจัดการ
องค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน    

 (2) เพ่ือพัฒนาผ้าทอใยสับปะรดและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด 

 

1.3 ตัวชี้วัด/ผลผลิตของโครงการ 

 (1) ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรดจำนวน 2 ต้นแบบ 
 (2) หลักสูตรการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หลักสูตรการย้อมสี

เส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการทอผ้า และการทดสอบสมบัติผ้า และ
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 (3) บทความในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

(1) สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทำการวิจัย และนำผลที่ได้รับจากการทำวิจัยไปถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพ
ของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน 
 (2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) เพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น 
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บทท่ี 2 

องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
 

2.1 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

2.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใย 

เส้นใย (fibers) หมายถึงวัสดุ หรือสารใด ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ที่มีอัตราส่วน
ระหว่างความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับหรือมากกว่า 100 เท่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของผ้า และ
โครงสร้างสิ่งทออ่ืน ๆ  

2.1.1.1 ประเภทของเส้นใย 

 เส้นใยที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ จำแนกตามแหล่งที่มา  ได้เป็นเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใย
ประดิษฐ์ 

เส้นใยธรรมชาติ 

เส้นใยธรรมชาติ (natural fiber) คือ เส้นใยที่มีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และยาง 
ในช่วงที่มนุษย์ยังไม่สามารถผลิตเส้นใยประดิษฐ์ได้นั้น เส้นใยจากพืชเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์
มากที่สุด รองลงมาเป็นเส้นใยจากสัตว์ คือ ไหม และขนแกะ ปัจจุบันสามารถผลิตเส้นใยประดิษฐ์เพื่อทดแทนเส้นใย
ธรรมชาติได้แล้ว แต่เส้นใยธรรมชาติก็ยังคงเป็นที่นิยมเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ให้ความสบายในการสวมใส่ 
และย้อมสีได้ง่าย  

เส้นใยประดิษฐ์  

เส้นใยประดิษฐ์ (man-made fiber) คือ เส้นใยที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนาของมนุษย์ เพื่อใช้ทดแทน
เส้นใยจากธรรมชาติ และเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน อาทิ การทหาร การแพทย์ และอุตสาหกรรม 
ผลิตโดยการนำสารพอลิเมอร์จากธรรมชาติ คือ เซลลูโลส หรือสารเคมีโมเลกุลเล็กที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมไป
ทำปฏิกิริยาเคมีที่เหมาะสมจนได้เป็นสารพอลิเมอร์ตั้งต้นเพ่ือนำไปฉีดเป็นเส้นใย  

2.1.1.2 โครงสร้างของเส้นใยธรรมชาติจากพืช 

โครงสร้างของพืชประกอบด้วยเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดที่มีความ
แตกต่างกันทั้งรูปร่างและหน้าที่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านนอกเรียกว่าผนังเซลล์ (cell wall) องค์ประกอบทาง
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เคมีของผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) เพคทิน (pectin) ลิกนิน 
(รูปที่ 2.1) 

 

 

 

รูปที่ 2.1  การเชื่อมยึดกันของส่วนประกอบชนิดต่าง ๆ ของผนังเซลล์ 
ที่มา: (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 
 

2.1.1.3 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลส 

เส้นใยเซลลูโลสประกอบด้วยโครงสร้างพอลิเมอร์ 3 ชนิดคือ เซลลูโลส (ร้อยละ 30 - 35) เฮมิเซลลูโลส (ร้อย
ละ 20 - 30) และลิกนิน (ร้อยละ 10 - 20) หรือเรียกว่าลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) (Rezania et al. 2017)  

เซลลูโลส 

เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อไม้ในพืช เป็นสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ (polysaccharide) 
สายตรงที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์คือ กลูโคส (C6H12O5)n เชื ่อมต่อด้วยพันธะเบต้า-1,4-ไกลโคซิดิก (β - 1,4 -
glycosidic bond) เป็นสายโซ่ยาวของหน่วยย่อยประมาณ 7,000 – 15,000 โมเลกุล ในแต่ละหน่วยซ้ำจะพบหมู่ไฮ
ดรอกซิล (-OH) สามหมู่ทำให้เกิดพันธะไฮโดรเจนภายในโมเลกุล และอีกหนึ่งหมู่มีพันธะกับโมเลกุลข้างเคียง 
โครงสร้างของเซลลูโลสมีความเป็นผลึกสูง มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มีความแข็งแรงสูงมาก มีสมบัติไม่
ละลายน้ำ แต่สามารถดูดน้ำได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสามารถเกิดปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ำ (hydrolysis) ได้ 
โดยใช้กรดอนินทรีย์ เช่น กรดซัลฟิวริกเจือจาง  

เฮมิเซลลูโลส   

เฮมิเซลลูโลส เป็นสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ มีโครงสร้างสายโซ่ตรงและโซ่กิ่ง ประกอบด้วยมอนอเมอร์  
หลายชนิด ได้แก่ ไซโลส อาราบิโนส กลูโคส กาแลคโตส และแมนโนส ประกอบเป็นสายโซ่สั้นของหน่วยย่อย
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ประมาณ 500 – 3,000 โมเลกุล โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลสมีการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เป็นพอลิเมอร์  
อสัณฐานมีความแข็งแรงน้อย สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยกรด ด่างเจือจาง และเอนไซม์ 

ลิกนิน 

ลิกนินเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เกิดจากการเชื ่อมต่อกันของหน่วยย่อยของ
สารประกอบฟีนิลโพรพานอยด์ (phenyl propanoid) ต่อกันแบบสุ่มเป็นโครงสร้างสามมิติ ลิกนินอยู่รวมกับ
เซลลูโลสในเนื้อไม้ทำให้โครงสร้างของพืชมีความแข็งแรง โครงสร้างเป็นอสัณฐานและไม่ชอบน้ำ  

2.1.1.4 สมบัติของเส้นใยท่ีนำมาเป็นเส้นใยส่ิงทอ 

สมบัติของเส้นใยมีผลโดยตรงต่อสมบัติของผ้าที่ทำขึ้นจากเส้นใยนั้น ๆ ผ้าที่ทำจากเส้นใยที่แข็งแรงก็จะมี
ความแข็งแรงทนทานด้วย หรือเส้นใยที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีจะส่งผลให้ผ้าสามารถดูดซับน้ำและความชื้นได้ดี 
เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในส่วนที่มีการสัมผัสกับผิวและดูดซับน้ำ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าอ้อม เป็นต้น 

ความแตกต่างของเส้นใยขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการเรียงตัวของ
โมเลกุล ซึ่งส่วนผสมและความแตกต่างในปัจจัยทั้งสามนี้ ทำให้เส้นใยมีสมบัติที่หลากหลายและแตกต่างกัน ทั้ งนี้
สมบัติของเส้นใยก็จะมีผลต่อสมบัติของผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยนั้น  

การนำเส้นใยมาเตรียมเป็นเส้นด้าย เพื่อนำไปใช้ในงานสิ่งทอ ทั้งการทอ และการถัก สมบัติของเส้นใยที่
ต้องพิจารณามีดังต่อไปนี้ 

อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความหนา (length to thickness ratio) 

อัตราส่วนความยาวต่อความหนาไม่น้อยกว่า 100:1 เส้นใยต้องมีความยาวเพียงพอที่จะปั่นเส้นด้ายได้ เส้น
ใยธรรมชาติจะมีความแตกต่างกันด้านความยาว เช่น เส้นใยฝ้ายมีความยาวเฉลี่ย 1.5-5 เซนติเมตร และเส้นใยจาก
ใบสับปะรดมีความยาวเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตร 

ความละเอียดของเส้นใย (fiber fineness) 

ขนาดของเส้นใยมีความสำคัญต่อการใช้งานผิวสัมผัส เส้นใยหยาบทำให้ผ้ามีลักษณะกระด้าง เส้นใย
ละเอียดทำให้ผ้ามีความอ่อนนุ่ม ผิวสัมผัสดี ทิ้งตัวดี 

ความแข็งแรงของเส้นใย (fiber strength) 

เส้นใยที่สามารถนำมาใช้งานได้ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนำไปปั่นเป็นเส้นด้าย และทอเป็นผืนผ้าได้
โดยไม่ขาดจากกัน  
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ความสามารถในการปั่นเป็นเส้นด้าย (spinnability) 

เป็นความสามารถของเส้นใยในการเกาะเกี่ยวซึ่งกันและกันในรูปของเส้นด้าย เป็นสมบัติที่ข้ึนกับโครงสร้าง
ผิวและโครงสร้างภายในของเส้นใย เช่น การบิดของเกลียวฝ้าย การบิดของเส้นใยขนสัตว์ และการหยิกงอที่สร้างขึ้น
ของเส้นใยประดิษฐ์ 

ความสม่ำเสมอ (uniformity) 

เส้นใยธรรมชาติทุกชนิดจะมีความสม่ำเสมอไม่ดี เนื่องจากการได้รับอาหาร อากาศ และสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันในระหว่างการเจริญเติบโต ความสม่ำเสมอที่ดีจะช่วยให้การควบคุมการผลิตเส้นด้ายทำได้ง่าย และได้
ขนาดตามต้องการ 

ความหยิกของเส้นใย (fiber crimp) 

ความหยิกของเส้นใยช่วยให้เส้นใยมีการเกาะเกี่ยวกันแน่นเมื่อปั่นเป็นเส้นด้าย ช่วยให้มีความสามารถใน
การคืนตัวสูง ทนทานต่อการขูดขีด เบาและอบอุ่น ทั้งยังเพิ่มความสามารถในการดูดซึมน้ำ ช่วยให้สบายเมื่อสัมผัส
ผิว 

ความสามารถในการดัดงอได้ (flexibility) 

สมบัติของเส้นใยที่ยอมให้งอได้ไม่แตกหัก แม้ผ่านการดัดงอหลายครั้งแล้วก็ตาม เป็นคุณภาพของเส้นใยที่
ส่งผลต่อความทนทานของเสื้อผ้า เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการทำจีบถาวร และการทิ้งตัวของผ้า 

รูปภาคตัดตามขวางของเส้นใย (cross section shape) 

รูปทรงที่แตกต่างกันมีความสำคัญต่อความมัน ความฟู ความละเอียดอ่อน ผิวสัมผัส รูปทรงของเส้นใย
ธรรมชาติจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเส้นใย ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถกำหนด และควบคุมได้ในกระบวนการ
ผลิต 

ความหนาแน่น (density) 

เส้นใยที่มีความหนาแน่นต่ำจะมีความสามารถในการคืนตัวกลับดี และทำให้ผ้ามีน้ำหนักเบา 

ความสามารถในการดูดซึมความชื้น (moisture regain) 

โดยธรรมชาติ เส้นใยสิ่งทอจะเป็นวัสดุที่ดูดซึมความชื้นได้ดี ขณะเดียวกันก็สามารถระบายเหงื่อออกสู่
อากาศได้ดีด้วย ทำให้สวมใส่สบาย ส่วนเส้นใยที่ไม่ชอบน้ำ ได้แก่เส้นใยสังเคราะห์ 
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ความยืดหยุ่น (elasticity) 

ความยืดหยุ่นเป็นสมบัติของเส้นใยที่สามารถยืดออกและคืนกลับขนาดเดิมภายหลังที่ได้รับแรงดึงยืด เส้น
ใยที่มีสมบัติการยืดตัวและการคืนตัวดีมาก นิยมใช้ในการทำชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงน่อง 

 การคืนตัวจากแรงอัดและความสามารถในการรับแรงอัด (resiliency and compressibility) 

เส้นใยที่มีความอ่อนนุ่มมากจะมีความสามารถในการรับแรงอัดได้ดี เส้นใยที่แข็งกระด้างมีความสามารถใน
การรับแรงอัดต่ำ ภายหลังจากการรับแรงอัดเส้นใยจะมีการคืนตัว ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญ โดยเฉพาะกับการใช้งาน
เส้นใยในการทำหมอน เมื่อมีการกดทับจากการนอนเมื่อลุกขึ้นเส้นใยจะกลับคืนสภาพเดิมก่อนใช้งาน 
 

2.1.2 การแยกเส้นใยพืช 

การนำส่วนของเส้นใยพืชที่ได้จากส่วนเปลือกชั้นนอกลำต้น หรือใบ มาประยุกต์ใช้ในงานสิ่งทอ ต้องนำมา
ผ่านกระบวนการแยกเส้นใย เพื่อแยกเนื ้อเยื่อ และสารยึดติดเส้นใย เช่น เฮมิเซลลูโลส เพคทิน ลิกนิน และ
สารประกอบอื่น ๆ ออกจากเนื้อเยื่อรอบกลุ่มเส้นใย ( fiber bundle) โดยให้เส้นใยแยกออกเป็นเส้นเดี่ยว จึงจะ
สามารถนำมาใช้งานด้านสิ่งทอได้ กระบวนการแยกเส้นใยแบ่งเป็น กระบวนการเชิงกล กระบวนการเคมี และ
กระบวนการชีวภาพ 

2.1.2.1 การแยกเชิงกล (mechanical extraction) 

หลักการแยกเส้นใยเชิงกล คือ การใช้แรงกระทำเพื่อให้เส้นใยหลุดออกจากกัน ทำโดยแยกด้วยมือและ
เครื่องจักรก่ึงอัติโนมัต ิ

การแยกเส้นใยด้วยมือ (scraping) 

การแยกเส้นใยด้วยมือ โดยใช้อุปกรณ์ช่วยขูดแยก (รูปที่ 2.2) เป็นวิธีการแยกเส้นใยแบบง่าย ซึ่งชาวบ้าน
ทั่วไปสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในครัวเรือนทั่วไป เช่น ช้อน จาน เป็นการแยกเส้นใยแบบสดหลังจากตัดใบ
จากลำต้น เริ่มจากตัดริมใบแล้ววางบนแผ่นไม้เรียบ เริ่มขูดผิวจากโคนใบ ขูดจนกระทั่งเห็นเส้นใย ดึงเส้นใยที่โผล่
ขึ้นมาให้แยกจากใบ นำไปล้างเศษเยื่อท่ีติดกับเส้นใยให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้งสนิทในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

การแยกเส้นใยด้วยเครื่องจักรกล (decorticating machine) 

แยกเส้นใยด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก (รูปที่ 2.3) ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้แรงงานคนเป็นผู้ป้อน
ชิ้นส่วนของใบสับปะรด เข้าตัวเครื่องด้วยชุดลูกกลิ้ง และขูดเนื้อใบสับปะรดด้วยใบมีด ใบสับปะรดที่ได้รับการขูดจะ
เคลื่อนที่ผ่านชุดลำเลียงได้เส้นใยออกมา เป็นวิธีการที่แยกเส้นใยได้เร็ว 
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รูปที่ 2.2 การแยกเส้นใยด้วยมือ 
ที่มา: (Jwerner, 2007) 

รูปที่ 2.3 การแยกเส้นใยด้วยเครื่องจักรก่ึงอัตโนมัติ 

 

เส้นใยที่ได้จากกระบวนการแยกเชิงกลจะมีลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสปนอยู่ในเส้นใยมาก 

2.1.2.2 การแยกเส้นใยทางเคมี (chemical extraction) 

หลักการแยกเส้นใยทางเคมี คือใช้สารเคมีทำให้การเชื่อมประสานของเส้นใยอ่อนตัวลง เพื่อสะดวกในการ
แยกเส้นใยออกจากกัน 

กระบวนการแอลคาไลน์ (alkaline process)  

กระบวนการแอลคาไลน์ หรือเรียกว่ากระบวนการซัลเฟต (sulfate process) หรือกระบวนการคราฟต์ 
(kraft process) สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) โซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมในแต่ละชนิดของวัตถุดิบ อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 165 - 170 องศาเซลเซียส 
เวลาประมาณ 2 - 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแยกสลาย (hydrolysis) ของ
ลิกนินได้แอลกอฮอล์และกรด เส้นใยที่ได้นำไปล้างด้วยน้ำร้อน สารละลายที่ใช้ในการต้มเยื่อแล้วมีสีดำ เรียกว่า
สารละลายดำ (black liquor) 

กระบวนการกรด (acid process) หรือกระบวนการซัลไฟต์ 

สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ แคลเซียมไบซัลไฟต์ (calcium bisulfite, Ca(HSO3)2) หรือแมกนีเซียมไบซัลไฟต์ 
(magnesium bisulfite, Mg(HSO3)2) หรือโซเดียมไบซัลไฟต์ (sodium bisulfite, NaHSO3) กระบวนการคล้าย
กับกระบวนการแอลคาไลน์ ต่างกันที่หม้อต้มเยื่อ เนื่องจากสารพวกไบซัลไฟต์ มีฤทธิ์เป็นกรดสามารถกัดกร่อนได้ดี 
ดังนั้นเครื่องมือจะต้องออกแบบสำหรับป้องกันการผุกร่อน เช่น ซีเมนต์ อิฐทนกรด สารละลายที่ใช้ในการต้มเยื่อ
แล้วจะมีสีแดง เรียกว่า สารละลายแดง (red liquor) 
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เส้นใยที่ผ่านการแยกด้วยกระบวนการทางเคมีจะมีความละเอียด เยื่อมีความนุ่ม เยื่อที่ได้มีปริมาณ
เซลลูโลสสูง มีลิกนิน และสารอินทรีย์อื่น ๆ ปนอยู่น้อยมาก และมีความเหนียวมาก แต่หากใช้สารเคมีในปริมาณ
มากเกินไปทำให้เส้นใยเปื่อยและขาดง่าย 

2.1.2.3 การแยกทางชีวภาพ (biological extraction) 

การแช่หมัก (retting) 

การแยกเส้นใยโดยการแช่หมักอาศัยการทำงานของแบคทีเรียในการย่อยสลายเนื้อเยื่อ และสารยึดติดเส้น
ใยออกจากเนื้อเยื่อรอบกลุ่มเส้นใย (fiber bundle) ให้เป็นเส้นใยเดี่ยว  

การใช้เอนไซม์ (enzyme retting) 

การใช้เอนไซม์ ประเภทเพกทิเนส (pectinase) เฮมิเซลลูเลส (hemicellulase) และลิกเนส (lignase) 
หรือลิกนินเนส (ligninase) เพื่อเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายเนื้อเยื่อ และสารยึดติดเส้นใยออกจากเนื้อเยื่อรอบกลุ่ม
เส้นใยให้เป็นเส้นใยเดี่ยว 

2.1.2.4 การแยกเส้นใยจากสับปะรด 

ใยสับปะรดได้จากใบสับปะรดเหลือทิ ้ง ของเกษตรกรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ ่งมีวิธีการปลูก
สับปะรดดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมดิน  พื้นที่การปลูกสับปะรดควรเป็นดินปนทราย ระบายน้ำได้ดี พื้นที่เคยปลูกสับปะรด
จะต้องเริ่มไถปั่นดิน ปั่นต้นเก่าตากทิ้งไว้เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน รักษาความชื้น ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหมักแล้ว
ไถกลบ ยกแปลงให้สูง 15 เซนติเมตร 

ขั้นตอนการเตรียมพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์สับปะรดมี 4 ส่วน คือ หน่อดินที่เป็นต้นตอแทนต้นแม่ท่ีออกผลแล้ว 
หน่อข้างเป็นหน่อที่ออกข้างต้นสับปะรด จุกส่วนที่อยู่บนยอดสับปะรด และตะเกียง  การปลูกด้วยหน่อปลูกได้
ตลอดทั้งปี มีความทนทานต่อโรคเน่าค่อนข้างดี อายุการเก็บเกี่ยวผล คือ 14-18 เดือน ส่วนการปลูกด้วยจุกจะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนตกไม่ชุก ไม่ทนต่อโรคเน่า อายุการเก็บเกี่ยว 22-24 เดือน 

ขั้นตอนการชุบสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เป็นการป้องกันเชื้อราที่จะทำให้เกิดโรคเน่ากับต้นสับปะรดและ
ป้องกันเพลี้ยที่เป็นพาหะของโรคเหี่ยวสู่สับปะรด 

ขั้นตอนการปลูกสับปะรด  ยกร่องสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ปลูกหน่อลึก 10-15 เซนติเมตร ถ้าใช้การ
ปลูกจุกจะปลูกให้ลึก 8-10 เซนติเมตร 

ขั้นตอนการใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยต้นสับปะรดต้องใส่ปุ๋ยทางดินเมื่อมีอายุการปลูก 8-10 เดือนสำหรับปลูกด้วย
หน่อ และ 10-12 เดือนสำหรับปลูกด้วยจุก การใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ (1) ใส่ปุ๋ยก่อนปลูกพร้อมเตรียมดิน (2) 
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หลังจากปลูก 1-2 เดือน ปุ๋ยสูตร 16-20-0 (3) หลังปลูก 3-4 เดือน ใช้ปุ๋ย 15-5-20 (4) ก่อนบังคับผล 1-2 เดือนใช้
ธาตุอาหารและหลังบังคับผล 3 เดือน ใส่ปุ๋ยบำรุงผลและลดความรุนแรงของโรคเนื้อแกรน ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-50 หรือ 
0-0-60 

ขั้นตอนการให้น้ำ สับปะรดที่กำลังเจริญเติบโตควรให้น้ำ 3 ครั้งต่อวัน และเมื่อสับปะรดอายุ 3-4 เดือน 
ควรให้น้ำ 5-7 ครั้งต่อวัน จากนั้นก่อนการเก็บเก่ียวผลผลิต 15-30 วัน ควรหยุดให้น้ำ  

ขั้นตอนการบังคับออกดอก  เป็นการใช้สารเคมีกระตุ้นเพื่อให้เกิดตาบริเวณปลายยอดของสับปะรด มี 2 
วิธี คือ การใช้น้ำยาเอทธิพอน หรือเรียกว่า การบูม ผสมปุ๋ยยูเรียฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น จากนั้นเว้นระยะห่าง
ประมาณ 45 วันและฉีดพ่นซ้ำอีกครั้ง และการใช้แก๊สเซลคาร์ด หรือ เรียกว่าการหยอดแก๊ส หว่านในร่องสับปะรด
ในช่วงอากาศดีฝนพรำ 

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวสับปะรด ต้องดูอายุผลหลังการบังคับออกประมาณ 150-160 วัน หรือ 5-6 เดือน 
ลักษณะสีของเปลือกผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง กลีบเลี้ยงเป็นสีส้มหรือน้ำตาลแดง ตาของผลย่อยแบนราบ 
ช่องตาตึงเต็มที่ ก้านผลเหี่ยวเล็กน้อย จึงเก็บผลได้ 

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยในปี 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แนะนำให้เกษตรกรในอำเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี ปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงแปรรูปผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลด
ต้นทุน กำไรมากข้ึน โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมประสานกับเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุน มีรายละเอียดดังนี้  

เตรียมดิน ต้องไถพรวนในระดับความลึกมากกว่า 30 เซนติเมตรจากนั้นนำก้อนเห็ดเก่า ขี้ไก่ แกลบ ใส่ใน
ดินแล้วไถกลบ ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ ทิ้งไว้ 2 - 3 สัปดาห์ ก่อนลงมือปลูก ควรเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงกลางปี เพื่อจะ
ไปบังคับดอกในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ เพ่ือจะได้เก็บเก่ียวช่วงกรกฎาคม- สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สับปะรดมี
ราคาสูง การปลูกจะปลูกแบบแบบคัดหน่อที่มีขนาดใหญ่เสมอกัน ปลูกระยะห่าง 50×60 เซนติเมตร ไร่ละ 6,500 -
8,000 หน่อ ต้นจึงโตเสมอกัน ผลผลิตออกในระยะเวลาใกล้เคียงกัน เพราะต้นไม่เบียดกัน ได้รับปุ๋ยและน้ำอย่าง
ทั่วถึง ที่สำคัญได้หน่อพันธุ์คุณภาพที่เก็บจากต้นแม่ เพื่อลงปลูกในรอบต่อไป นอกจากนี้ โดยทั่วไปจะบังคับดอก
หลังจากปลูกสับปะรดไปแล้ว 8 - 9 เดือน สูตรปุ๋ยสูตรที่ได้ผลดีคือ 0-0-50 ฉีดพ่นครั้งละ 1 กรัมต่อต้น และปุ๋ยสูตร 
46-0-0 ครั้งละ 0.5 กรัมต่อต้น ฉีดพ่นในช่วง 90 และ 120 วัน หลังเริ่มบังคับดอก สามารถลดต้นทุนโดยใช้ฮอร์โมน
ไข่สูตรน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านคา ที่ให้ผลแทบไม่ต่างกัน วิธีการนี้จากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
เดิมใช้เวลา 18 เดือน ลดเหลือ 14 เดือน และเดิมได้ผลผลิตไร่ละ 5 - 6 ตัน เพิ่มมาเป็น 7.5 - 8 ตัน ลดต้นทุน
โดยรวมไปได้กว่าร้อยละ 30 
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ใบสับปะรดที่จะสามารถนำมาใช้ในการผลิตเส้นใยให้ได้คุณภาพ ควรมีอายุระหว่าง 1 ปี – 1.5 ปี ใบยาว
ประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวสด ไม่มีสีเหลืองหรือน้ำตาลปน เพราะจะทำให้ได้เส้นใยที่ยาว มีความ
อ่อนนุ่มกำลังพอเหมาะ ไม่หยาบ และแข็งกระด้างจนเกินไป หากมีอายุที่น้อยกว่านี้ จะทำให้ได้เส้นใยที่สั้น ไม่
แข็งแรง และนำเข้ากระบวนการแยกเส้นใยให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตัดใบออกจากต้นที่เก็บเกี่ยวผล
สับปะรดแล้ว  

2.1.3 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

เส้นใยที่ได้จากกระบวนการแยกเส้นใยเบื้องต้น ยังคงมีลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสที่ยึดไมโครไฟบริลไว้
ด้วยกันเป็นกลุ่มเส้นใย โดยเฉพาะเส้นใยที่แยกด้วยกระบวนการเชิงกลยังคงมีลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสปนอยู่ใน  
เส้นใยในปริมาณมาก ทำให้เส้นใยมีขนาดใหญ่ กระด้าง และนำไปปั่นเส้นด้ายยาก ดังนั้นจึงต้องนำเส้นใยมา
ปรับปรุงคุณภาพเส้นใย เพื่อทำให้ลิกนิน และเฮมิเซลลูโลสที่ติดอยู่กับเส้นใยเซลลูโลสแตกออกจากกันดังรูปที่ 2.4 
ทำให้ได้เส้นใยเซลลูโลสที่มีลักษณะ และสมบัติดีขึ ้น เช่น มีขนาดเล็ก ละเอียด และนุ่ม สามารถนำไปปั่นเป็น
เส้นด้าย และย้อมสีได้ง่ายข้ึน 

 

 

รูปที่ 2.4 ลักษณะของเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
 

2.1.3.1 การทำความสะอาดเส้นใย 

การทำความสะอาดเส้นใย (scouring) มีวัตถุประสงค์ เพื ่อขจัดสิ ่งเจือปนที่ไม่ใช่เซลลูโลส ในเส้นใย
ธรรมชาติ เพื่อทำให้เส้นใยสะอาด ดูดซึมน้ำ สีย้อม และสารเคมีได้ดี ทำให้เส้นใยย้อมติดสีได้ดี รวมทั้งมีผิวสัมผัสที่
นุ่มนวลมากข้ึน แบ่งเป็นการทำความสะอาดด้วยด่าง และการทำความสะอาดด้วยเอนไซม์ 
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การทำความสะอาดด้วยด่าง (alkali scouring) 

สารเคมีหลักท่ีใช้ในกระบวนการทำความสะอาดเส้นใยสิ่งทอด้วยด่าง ประกอบด้วย 

(1) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำให้กรดไขมัน ขี ้ผึ ้ง และน้ำมัน สามารถละลายน้ำ โดยปฏิกิริยาการเกิดสบู่ 
(saponification) 

(2) สารลดแรงตึงผิว (surfactant) 

สารลดแรงตึงผิวทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ำ มีคุณสมบัติในการช่วยการเปียก ทำให้ผ้า/เส้นใยเปียกได้ง่าย
ขึ้น ทำหน้าที่กำจัดไขมันในลักษณะที่ทำให้เกิดอิมัลชั่น ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกที่กำจัดออกแล้วย้อนกลับมาเปื้อน
ใหม่อีก 

(3) สารจับโลหะ (complexing agent) 

ทำหน้าที ่รวมตัวกับโลหะไอออนในน้ำหรือเส ้นใย เช ่น Ca2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Mn2+  เกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อน โดยมีโลหะถูกจับอยู่ในโมเลกุล 
 

วิธีที่นิยมในการทำความสะอาดเส้นใยเซลลูโลส คือ การใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ร้อน เนื่องจาก
เส้นใยเซลลูโลสทนต่อสารละลายด่างได้ดี  

การทำความสะอาดด้วยเอนไซม์ (enzymatic scouring หรือ bio-scouring) 

 ปัจจุบันมีการใช้เอนไซม์ในการทำความสะอาดวัสดุสิ่งทอ เนื่องจากเอนไซม์เป็นสารที่มีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น้ำทิ้งบำบัดได้ง่ายกว่าการใช้สารเคมี รวมทั้งไม่ทำอันตรายเส้นใย เนื่องจากเอนไซม์เป็นสารเคมีทาง
ชีวภาพที่มีความจำเพาะเจาะจงกับสารตั้งต้น (substrate) สภาวะในการทำงานของเอนไซม์ไม่ต้องใช้อุณหภูมิและ
พีเอชสูงเหมือนกับการใช้สารเคมี จึงส่งผลต่อโครงสร้างทางเคมีและความแข็งแรงของเส้นใยน้อยกว่าการใช้สารเคมี 
เอนไซม์ที่ใช้ได้แก่ เอนไซม์เพกทิเนส เอนไซม์เฮมิเซลลูเลส และลิกเนส อย่างไรก็ตามการใช้เอนไซม์มีข้อจำกัด  คือ 
เอนไซม์มีราคาแพง และต้องควบคุมอุณหภูมิและพีเอชให้เหมาะกับสภาวะในการทำงานของเอนไซม์ เพราะถ้า
อุณหภูมิและพีเอชไม่เหมาะสม ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

2.1.3.2 การฟอกขาว 

การฟอกขาว เป็นการกำจัดสีที่มีในเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี เช่น ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น - รี
ดักชั่น เมื่อผ่านกระบวนการฟอกขาวแล้ว เส้นใยจะมีความขาว เพ่ิมข้ึน  
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สารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สารออกซิไดซ์ และสารรีดิวส์ โดยทั่วไปนิยมใช้สาร
ออกซิไดซ์มากกว่าสารรีดิวส์ เพราะได้เส้นใยที่มีความขาวถาวรมากกว่าการฟอกด้วยสารรีดิวส์ แต่การฟอกขาวด้วย
สารออกซิไดซ์ มีผลทำให้ความเหนียวของเส้นใยลดลง ดังนั้นจึงต้องควบคุมสภาวะการฟอกให้เหมาะสม เพื่อให้ได้
เส้นใยที่มีความขาวตามต้องการ และความเหนียวของเส้นใยลดลงน้อยที่สุด 

การฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ มีสมบัติเป็นสารออกซิไดซ์ ลักษณะเป็นของเหลวใส มีความคงตัวสูงในสภาพกรด 
และแตกตัวได้สารที ่เรียกว่า แอคทีฟออกซิเจน (active oxygen) ซึ ่งสามารถทำลายสีได้ ด่างเป็นตัวเร่งให้
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สลายตัวเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันไอออนของโลหะก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัวเช่นกัน ใน
การฟอกต้องควบคุมสภาพด่างที่พีเอชประมาณ 11.5 และมีสารชะลอการสลายตัว (peroxide stabilizer) ได้แก่ 
โซเดียมซิลิเกต สารประกอบฟอสเฟต ทำหน้าที่ควบคุมการแตกตัวของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้พอเหมาะกับการ
ฟอก และทำลายเส้นใยน้อยที่สุด  

การฟอกขาวด้วยโซเดียมไฮโพคลอไรต์  

โซเดียมไฮโพคลอไรต์ เป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรงมาก และเกิดปฏิกิริยาได้ที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้ฟอกได้ที่
อุณหภูมิห้อง ไฮโพคลอไรต์จะให้ผลการฟอกที่ดีในช่วงพีเอช  11 – 12  ข้อจำกัดของสารฟอกขาวประเภทนี้ คือไม่
เหมาะกับการฟอกเส้นใยโปรตีน หรือเส้นใยที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เพราะทำให้เส้นใยเป็นสีเหลืองและ
เปื่อยได ้

การฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรต์ 

โซเดียมคลอไรต์ที่ใช้ในการฟอกขาวมี 2 ลักษณะ คือเป็นสารละลาย และเป็นของแข็ง การฟอกที่ดีจะอยู่
ในสภาพกรด ช่วงพีเอชประมาณ  3 – 4  ถ้าต่ำกว่า 3 จะเกิดแก๊สพิษ มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ ต้องใช้สารยับยั้งการกัด
กร่อน คือ เกลือฟอสเฟต หรือเกลือไนเทรต ข้อดีของการฟอกขาวด้วยโซเดียมคลอไรต์ คือให้ความขาวมาก และทำ
ลายเส้นใยน้อย สามารถฟอกเส้นใยสังเคราะห์ได้ดี เช่น เส้นใยพอลิเอสเทอร์ พอลิเอไมด์ และอะคริลิก 
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2.2 การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

2.2.1 องค์ประกอบของการย้อมสีธรรมชาติ 

 การย้อมสี เป็นกระบวนการที่ทำให้สีเข้าไปติดอยู่กับวัสดุสิ่งทออย่างคงทน โดยใช้สารเคมี หรือสภาวะที่
เหมาะสม โครงสร้างของสีย้อมเป็นสารประกอบอินทรีย์ แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที ่เร ียกว่าโครโมฟอร์ 
(chromophore) และส่วนที่เรียกว่าออกโซโครม (auxochrome) เมื่อโมเลกุลของสีได้รับพลังงานจากการตก
กระทบของแสง ทำให้ระดับพลังงานสูงขึ้นกว่าสภาวะปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน โดยคายพลังงานใน
รูปของคลื่นแสงออกมาในช่วงความยาวคลื่นที่ตาคนสามารถมองเห็นได้ (400-700 นาโนเมตร) จึงทำให้เรามองเห็น
สีได ้การย้อมเส้นใยธรรมชาติ ประกอบด้วย วัสดุเส้นใย สีธรรมชาติ สารช่วยย้อม สารช่วยติด และน้ำ 

2.2.1.1 เส้นใยสับปะรด 

เส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากใบสับปะรด จากรายงานวิจัยพบว่าใบสับปะรดสด 1 กิโลกรัม 
แยกเส้นใยได้ประมาณ 77 กรัม คิดเป็นปริมาณผลผลิตร้อยละ 7.7 ของน้ำหนักใบ (กัญญารัตน์ มุ่งเขตกลาง และ
ขนิษฐา เจริญลาภ, 2563)  

เส้นใยสับปะรดเป็นเส้นใยสั้นชนิดยาว จัดเป็นเส้นใยลิกโนเซลลูโลส เป็นเส้นใยที่มีค่ายังก์มอดูลัส และ
ความต้านทานต่อแรงดึงสูง มีสมบัติเชิงกลที่ดี เนื่องจากส่วนประกอบที่สำคัญในเส้นใยสับปะรด คือเซลลูโลสมี
ปริมาณมากถึงร้อยละ 70 - 80 ลิกนินร้อยละ 5 - 12 เถ้าร้อยละ 1.1 ที่เหลือเป็นเฮมิเซลลูโลส เพคทิน และแวกซ์ 
เส้นใยสับปะรดอาจมีปริมาณของส่วนประกอบเหล่านี้แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นกับชนิดพันธุ์ สภาพภูมิอากาศ และ
อายุของใบสับปะรด (Asim et al. 2015; Rahman 2011) 

สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของเส้นใยสับปะรด 

ความหนาแน่น  1.526 กรัมตอ่ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ความแข็งแรงต่อแรงดึง  413 เมกะพาสคัล 
ยังส์ มอดูลัส  4.2 จิกะพาสคัล 
ค่าการยืดตัวสูงสุด  ร้อยละ 3.0 – 4.0  
ความชื้น  ร้อยละ 12 
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2.2.1.2 สีธรรมชาติ 

สีธรรมชาติ คือ สารจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ และให้สีกับเส้นใย สามารถดูดติดเส้นใยได้
ด้วยตัวเอง (substantivity) โดยไม่ต้องใช้สารอ่ืนช่วยในการย้อม 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 2.5 สีย้อมจากแร่ธาตุ 
 

สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ (animal dyes) 

 

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

รูปที่ 2.6 สีย้อมจากครั่ง 
 

สีย้อมธรรมชาติจากพืช (vegetable dyes) 

 

สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ เป็นสีย้อมที่ได้จากทุก
ส่วนของพืช เช่น ราก ลำต้น เปลือก เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งสีย้อมกลุ่มนี้
มีความหลากหลาย 

รูปที่ 2.7 สีย้อมจากพืช  
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2.2.1.3 สารช่วยติดสี 

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

ประเภทของสารช่วยติดสี 

สารช่วยติดสี หรือมอร์แดนต์ คือ สารที่ช่วยทำให้การยึดติดของสีธรรมชาติเกิดได้ดีบนเส้นใยธรรมชาติ มี
ทั้งที่เป็นสารจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ การใช้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันสำหรับสีย้อมชนิดเดียวกัน ทำให้
เกิดเฉดสีบนเส้นใยที่ต่างกัน หรือสีอาจจะเปลี่ยนไป มอร์แดนต์ที่ดีควรให้ประสิทธิภาพในการย้อมติดสี ที่ยึดเกาะดี 
ทนต่อแสงและการซัก และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการย้อมสี สารมอร์แดนต์แบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ เกลือของโลหะ สารแทนนิน และน้ำมัน (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

(1) เกลือของโลหะ 
เกลือของโลหะ (metallic mordant) ที่นำมาใช้เป็นสารมอร์แดนต์ส่วนใหญ่จะมีประจุ +2 โดยโลหะมอร์

แดนต์ จะรวมกับโมเลกุลสีเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับสี (metal dye complexes) ทำให้โมเลกุลของสีมีขนาด
ใหญ่ขึ้น และสีจะถูกผนึกอยู่ในเส้นใยได้ดีจากพันธะโควาเลนต์และโคออร์ดิเนตโควาเลนต์ ช่วยให้มีความคงทนมาก
ขึ้น การใช้เกลือของโลหะต่างชนิดกันในการย้อมสีธรรมชาติชนิดเดียวกัน ทำให้ได้สีที่แตกต่างกัน และมีระดับความ
คงทนของสีแตกต่างกันด้วย สรุปได้ดังนี้ 

 

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 
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(2) สารแทนนิน  
แทนนิน (tannins mordant) เป็นสารให้สีธรรมชาติที่นิยมใช้เป็นสารช่วยติดสีอื่น 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 และน้ ำ
บาดาล คุณภาพของน้ำจะแตกต่างกันไปตามท้องที่และฤดูกาล น้ำบางแหล่งอาจต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน
นำมาใช้ เช่น การทิ้งไว้ให้ตกตะกอน การใช้สารเคมีช่วยให้ตกตะกอน หรือการกรอง ขึ้นกับชนิดของแหล่งน้ำและ
คุณภาพของน้ำที่ต้องการ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการย้อมสีสิ่งทอซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก จึงจำเป็นต้องใช้น้ำที่มี
คุณภาพเหมาะสม โดยทั่วไปควรมีสมบัติดังนี้ (ขนิษฐา เจริญลาภ, 2564) 

(1) น้ำใส ปราศจากสารแขวนลอย หรือสิ่งที่ทำให้เกิดรอยเปื้อนในกระบวนการย้อม 
สารแขวนลอยในน้ำทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนบนวัสดุสิ ่งทอ น้ำมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน

กระบวนการย้อมสีสิ่งทอควรมีสารแขวนลอยต่ำกว่า 5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร การปรับปรุงคุณภาพของน้ำก่อน
นำมาใช้ทำได้โดยใช้สารช่วยให้รวมตะกอน เช่น สารส้ม แล้วตามด้วยการกรอง 

(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 
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(4) มีโลหะผสมอยู่ในปริมาณต่ำ 
น้ำที ่ใช้ย้อมสีสิ่งทอควรมีโลหะผสมอยู ่ในปริมาณต่ำ โลหะเหล่านี ้ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง 

อลูมิเนียม และโลหะหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่วัสดุสิ่งทอ เช่น ในกระบวนการฟอกขาว เหล็ก และ
ทองแดงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงมากกว่าปกติจนเกิดการทำลายเส้นใยได้ นอกจากนี้ ไฮดรอกไซด์
ของเหล็กและแมงกานีส เมื่อรวมกับกรดไขมันจะทำให้เกิดสบู่ที่เกาะติดแน่นกับผ้า ซึ่งกำจัดออกได้ยาก 

(5) ไม่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน 
น้ำต้องปราศจากสิ่งสกปรกอันเกิดจากน้ำมัน ไขมัน เพราะทำให้เกิดรอยด่างบนวัสดุสิ่งทอขึ้นได้ 

(6) ไม่ปนเปื้อนสารเคม ี
สารเคมีที่เจือปนมากับน้ำ จะต้องมีปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการเตรียมวัสดุก่อนย้อมและ

กระบวนการย้อม 

2.2.2 หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

สีเป็นสารที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถละลายน้ำหรือละลายในสารอ่ืนได้ เมื่อนำมาย้อมวัสดุจึงเข้าไปแทรกอยู่
ในช่องว่างของเส้นใย และเชื่อมโยงกับโมเลกุลของเส้นใยโดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีของเส้นใยเปลี่ยนไป แต่ทำให้สี
ติดเส้นใยจนมองเห็นเป็นสีต่าง ๆ 

หลักการการย้อมสี คือ การให้สีกับวัสดุสิ่งทอโดยให้สีติดอย่างทั่วถึง วิธีย้อมสีที่ใช้กันทั่วไป คือ การจุ่มวัสดุ
สิ่งทอลงในน้ำสี และปล่อยให้วัสดุสิ่งทอนั้นดูดซึมสีเข้าไป 

2.2.2.1 กลไกการย้อมสี 

กลไกการย้อมสีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การดูดซับของสีย้อมท่ีผิวของเส้นใย (adsorption)  
เมื่อนำเส้นใยหรือวัสดุสิ่งทอจุ่มลงในน้ำ โมเลกุลของสีที่กระจายตัวอยู่ในน้ำจะเคลื่อนมาเกาะที่ผิวของเส้น

ใยหรือผิวของวัสดุที่ใช้ย้อม ทำให้เกิดการยึดเกาะขึ้น 

(2) การดูดซึมของสีย้อมเข้าสู่เส้นใย (diffusion)  
เมื่อโมเลกุลของสีย้อมเคลื่อนที่มาเกาะอยู่รอบผิวของเส้นใยแล้ว โมเลกุลจะแทรกซึมและแพร่ เข้าสู่เส้นใย 

การเพ่ิมอุณหภูมิในขณะย้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้ โมเลกุลของสีย้อมแทรกตัวเข้าสู่เส้นใยหรือวัสดุสิ่งทอได้เร็ว
ขึ้น โดยสีย้อมจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เส้นใยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่เส้นใยและสยี้อมมีสัมพันธภาพทางเคมีเท่ากัน 
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(3) โมเลกุลสีย้อมเคลื่อนที่ไปมาในเส้นใย (migration)  
เป็นการเคลื่อนที่อยู่ภายในเส้นใยเพื่อทำให้สีดูดซึม และเกิดการกระจายของสีย้อมมีความสม่ำเสมอทั่วทั้ง

ที่ผิวและภายในถึงใจกลางของเส้นใย 

2.2.2.2 วิธีการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

การเตรียมวัตถุดิบ 

(1) พืชสดให้ใช้น้ำหนักประมาณ 4 เท่า ถ้าเป็นพืชแห้งใช้ประมาณ 2 เท่าของน้ำหนักผ้า หรือเส้นด้าย 

(2) เปลือก เนื้อ แก่น ราก กิ่ง หรือใบไม้ทุกชนิด ควรสับให้ละเอียด 

(3) ผล เมล็ด หรือเหง้าใต้ดิน หรือครั่ง ควรตำให้ละเอียด 

(4) นำวัตถุดิบใส่ในหม้อย้อม เติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบ กะปริมาณให้น้ำท่วมผ้า หรือเส้นด้ายในตอนย้อม 
อาจแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยให้การสกัดสีทำได้ง่าย 

 

การเตรียมน้ำย้อม 

(1) ให้ความร้อนวัตถุดิบ ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือสังเกตดูว่าน้ำสีในหม้อย้อม เข้มข้นได้ที่แล้ว  

(2) ระหว่างให้ความร้อน หากน้ำลดลงให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในปริมาณเท่าเดิม  

(3) เมื่อครบเวลาใช้กระชอนตักเปลือก/ ชิ้นไม้ออก แล้วกรองน้ำสีด้วยผ้าขาวบาง  

การใช้สารมอร์แดนต์ 

(1) การย้อมสารมอร์แดนต์ก่อนการย้อมสี (pre-mordant) 

- ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่กำหนดในน้ำสะอาด  
- นำเส้นด้ายหรือผ้าที่ทำความสะอาดแล้วลงในสารละลายมอร์แดนต์ คนอย่างสม่ำเสมอ เวลา 30 

นาท ี
- ล้างทำความสะอาด ผึ่งให้หมาด และนำไปย้อมสี 

(2) การย้อมสารมอร์แดนต์พร้อมย้อมสี (meta-mordant) 

- ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่กำหนดในน้ำสะอาด  
- เติมสารละลายมอร์แดนต์ลงไปในน้ำย้อมโดยตรง ใช้อุณหภูมิเดียวกันกับการย้อมสี 
- หลังการย้อม วัสดุที่ย้อมอาจถูกปล่อยแช่ไว้ในน้ำย้อมจนเย็นตัวลง หรืออาจนำออกจากน้ำย้อมทันที 
- ล้างด้วยน้ำที่อุณหภูมิลดลงเรื่อย ๆ หรือล้างในน้ำสบู่อ่อน ๆ จนสีไม่ตกอีกต่อไป  
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(3) การย้อมสารมอร์แดนต์หลังการย้อมสี  (post-mordant) 
- ละลายสารมอร์แดนต์ปริมาณที่กำหนดในน้ำสะอาด 
- นำเส้นด้ายหรือผ้าที่ย้อมสีแล้ว แช่ทิ้งไว้ในสารละลายมอร์แดนต์ 30 นาที คนเป็นครั้งคราว 
- นำเส้นด้ายหรือผ้าขึ้น บิดพอหมาด ผึ่งให้แห้ง ก่อนซักด้วยน้ำสะอาด 

 

2.3 การทอผ้า 

2.3.1 เส้นด้าย 

2.3.1.1 ความหมาย และชนิดของเส้นด้าย 

เส้นด้าย หมายถึง กลุ่มของเส้นใย ที่รวมตัวกันที่มีความยาวต่อเนื่อง มีสมบัติและลักษณะที่เหมาะสมใน
การใช้งานด้านสิ่งทอ มีความเหนียว (tenacity) และความยืดหยุ่น (flexibility) ในตัวเอง  

การแบ่งชนิดของเส้นด้ายตามกระบวนการผลิต 

ชนิดของเส้นด้ายแบ่งเป็นเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยสั้น (spun yarn) และเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยยาว 
(filament yarn) 

(1) เส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยสั้น 

เป็นเส้นด้ายทีป่ั่นจากเส้นใยสั้น อาจจะเป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์ หรือใยผสมระหว่างเส้นใย 
2 - 3 ชนิด เส้นใยสั้นเหล่านี้จะยึดเกาะติดกันได้ด้วยความฝืดของผิวเส้นใยเอง และโดยการควบเกลียวประมาณ 15 
- 25 เกลียวต่อนิ้ว ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของเส้นด้ายทีป่ั่น ความยาว และความละเอียดของเส้นใยทีใ่ช้ 

(2) เส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยยาว 

เป็นเส้นด้ายที ่ประกอบด้วยเส้นใยยาวต่อเนื ่องกันตลอด โดยอาจอยู ่ในรูปของ ฟิลาเมนต์เส้นเดี่ยว 
(monofilament) หรือฟิลาเมนต์รวม (multifilament) ก็ได้ ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ได้แก่ พอลิเอสเทอร์ 
อะคริลิก เรยอน และไนลอน 

 การแบ่งชนิดของเส้นด้ายตามวิธีการควบเส้นด้าย 

 ชนิดของเส้นด้ายแบ่งตามวิธีการควบเส้นด้าย ได้แก่ เส้นด้ายเดี่ยว เส้นด้ายรวม และเส้นด้ายเชือก  

(1) เส้นด้ายเดี่ยว (single yarn) 

เส้นด้ายเดี่ยวเป็นเส้นด้ายที่เกิดจากจากการนำเส้นใยมาปั่นเกลียว ให้เส้นใยยึดเกาะกันเป็นเส้นด้าย 
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(2) เส้นด้ายรวม (ply yarn) 

เส้นด้ายรวม เป็นเส้นด้ายที่เกิดจากการเอาเส้นด้ายเดี่ยว 2 เส้น หรือมากกว่ามาควบเกลียวเข้าด้วยกัน ใน
กรณีท่ีการควบเกลียวเกิดจากเส้นด้ายหนึ่งเส้น หรือมากกว่าหนึ่งเส้นอยูในลักษณะยืดตรง และมีเส้นด้ายอ่ืนพันรอบ 
เรียกว่า core yarn 

(3) เส้นด้ายเชือก (cord yarn) 

เป็นเส้นด้ายที่เกิดจากการนำเส้นด้ายรวมมาควบเกลียวเข้าด้วยกันที่ละคู่ 

   
รูปที่ 2.8 เส้นด้ายเดี่ยว 
ที่มา: (Brainkart, 2018) 

รูปที่ 2.9 เส้นด้ายรวม  
ที่มา: (Brainkart, 2018) 

รูปที่ 2.10 เส้นด้ายเชือก 
ที่มา: (Brainkart, 2018) 

   

2.3.1.2 เกลียวของเส้นด้าย  

เกลียว คือ ลักษณะของเส้นด้ายที่บิดรอบแกนตัวเองทำให้เกิดแรงจับตัวกันของเส้นใยเป็นเส้นด้าย เกลียว
ในเส้นด้ายมีอิทธิพลต่อสมบัติของเส้นด้าย เช่น ความเหนียว ความแข็งแรงของเส้นด้าย  

 

 

เส้นด้ายที่บิดเกลียวจะมีแนวเกลียวสองลักษณะ คือ จากขวาบนมาซ้ายล่างหรือคล้ายตัว 
Z และจากขวาล่างไปซ้ายบนหรือคล้ายตัว S แสดงดังรูปที่ 2.1 

รูปที ่2.11 ทิศทางเกลียวเส้นด้าย 
ที่มา: (Charlie, 2014) 

 

จำนวนเกลียวของเส้นด้ายแต่ละชนิดขึ้นกับ ความยาวของเส้นใย ขนาดของเส้นด้าย และประโยชน์ใช้สอย
ของเส้นด้าย จำนวนเกลียวที่มากขึ้น ทำให้เส้นด้ายมีความเหนียวขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่ง ถ้าจำนวนเกลียวมากเกินไป
จะทำให้เส้นด้ายขาดง่าย 

เส้นใยยาว มีจำนวนเกลียวต่อเส้นด้ายในระยะ 1 นิ้วน้อยกว่าเส้นใยสั้น จำนวนเกลียวที่เหมาะสมสำหรับ
เส้นใยยาวคือ 6 เกลียวต่อ 1 นิ้ว ส่วนเส้นใยสั้นควรเข้าเกลียวประมาณ 10 ถึง 20 เกลียวต่อ 1 นิ้ว อย่างไรก็ตาม
จำนวนเกลียวเส้นด้ายยังขึ้นกับปัจจัยอีกหลายอย่าง ได้แก่ 
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เส้นด้ายที่มีความละเอียดจะมีจำนวนเกลียวมากกว่าเส้นด้ายที่หยาบ เส้นด้ายที่มีจำนวนเกลียวน้อย หรือมี
การเข้าเกลียวหลวมมักใช้เป็นเส้นด้ายพุ่ง เช่น ใช้ในการทำผ้าสำลี หรือผ้าอื่นที่ต้องการตะกุยให้เป็นขน 

เส้นด้ายที่ใช้เป็นเส้นด้ายยืนมักมีจำนวนเกลียวมากกว่าเส้นด้ายพุ่ง  

2.3.1.3 กระบวนการผลิตด้ายจากใยธรรมชาติ 

การปั่นเส้นด้ายใยสั้น (spinning of spun yarn) คือการนำเอาเส้นใยมารวมกันให้เป็นเส้นใยยาวยึดกันอยู่
ได้ด้วยการบิดพันเป็นเกลียว มีความแข็งแรงทนต่อแรงดึง และแรงกระทบในกระบวนการทอได้ ในการปั่นด้ายเส้น
ใยสั้นอาจใช้เส้นใยที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ล้วน หรือเส้นใยทั้งสองอย่างมาผสมกันก็ได้ แล้วผลิต
เป็นเส้นด้าย โดยให้เส้นใยเหล่านี้ยึดเกาะติดกันได้ด้วยความฝืดของผิวเส้นใยเอง  

 เส้นด้ายจากการปั่นด้ายจากเส้นใยสั้น หมายถึงเส้นด้ายที่ได้จากกระบวนการผลิตโดยใช้เส้นใยสั้น ซึ่ง
แบ่งเป็นสองลักษณะ ได้แก่ 

 เส้นใยขนาด 1 - 2 ½ นิ้ว เช่น ฝ้าย 

 เส้นใยขนาด 3 - 12 นิ้ว (เส้นใยสั้นชนิดยาว) เช่น เส้นใยพืชบางชนิด ได้แก่ กัญชง สับปะรด ป่าน ปอ 

 ในการปั่นเส้นด้ายจากใยสับปะรด สามารถนำเส้นใยสับปะรดมาปั่นทั้งหมด หรือนำผสมเส้นใยฝ้ายใน
อัตราส่วนตามต้องการ ขึ้นกับว่าต้องการเส้นด้ายลักษณะแบบใด 

2.3.2 การทอผ้า 

 ผ้า (fabric)  หมายถึง วัสดุชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่น และผ่านกระบวนการผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 
หรือสังเคราะห์  เกิดเป็นเส้นด้าย และผ่านกรรมวิธีผลิตจนได้เป็นผืนผ้า 

2.3.2.1 การแบ่งประเภทของผ้า 

 ผ้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าไม่ถักไม่ทอ 

 ผ้าทอ 

 ผ้าทอ (woven fabric) เป็นผ้าที่ได้จากการนำเส้นด้ายมาขัดกัน มีเส้นด้าย 2 ชุด คือ เส้นด้ายยืน (warp 
yarn) และเส้นด้ายพุ่ง (weft yarn) (รูปที่ 2.12) 

 ผ้าถัก 

 ผ้าถัก (knitted fabric) การนำเส้นด้ายต่อกันเป็นห่วง (interlock loops) มีเส้นด้าย คือ เส้นด้ายแนวตั้ง 
(wales) และเส้นด้ายแนวนอน (course) (รูปที่ 2.13) 
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ผ้าไม่ถักไม่ทอ 

 ผ้าไม่ถักไม่ทอ หรือผ้านอนวูฟเวน (nonwoven fabric) มีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นผ้าที่เกิดจากการสาน
ไปมาของเส ้นใย ( fibrous web) (ร ูปท ี ่  2.13) มีการย ึดก ันด ้วยการท ี ่ เส ้นใยพันก ันไปมา (mechanical 
entanglement) หรือโดยการ ใช้ความร้อน เรซิน หรือสารเคมีในการทำให้ เกิดการยึดกันระหว่างเส้นใย 
 

 
 

 
รูปที่ 2.12 โครงสร้างผ้าทอ 
ที่มา:  (Anna, ม.ป.ป.) 

รูปที ่2.13 โครงสร้างผ้าถัก 
ที่มา: (Anna, ม.ป.ป.) 

รูปที่ 2.14 ลักษณะของผ้าไม่ถักไม่ทอ 
ที่มา: (Gerrit, 2011) 

 

2.3.2.2 หลักการทอผ้า 

การทอผ้า เป็นการผลิตผืนผ้าโดยใช้เครื่องทอผ้า มีวิธีการ คือขึงด้ายชุดที่หนึ่งตามแนวตั้งของเครื่องทอ 
โดยเรียกเส้นด้ายชุดนี้ว่า ด้ายยืน แล้วนำเส้นด้ายอีกชุดมาสอดขัดกันตามแนวนอนเรียกเส้นด้ายชุดนี้ว่า ด้ายพุ่ง 
ด้ายทั้งสองชุดนี้จะสานขัดกันในแนวตั้งฉาก และรวมกันเป็นผืนผ้า  

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องทอผ้าจะมีแกนม้วนด้ายยืน (warp beam) ซึ่งจะม้วนด้านชุดของเส้นยืนไว้
ด้านหนึ่ง จากนั้นเส้นด้ายยืนจะถูกขึงผ่านกลไกที่ทำหน้าที่ช่วยในการสอดเส้นด้ายพุ่งที่เรียกว่าตะกอ ( harness) 
และขึงผ่านฟันหวี (reed) ที่ใช้สำหรับกระแทกให้เส้นด้ายพุ่งแนบติดกัน เป็นลำดับสุดท้าย หลังจากการทอเส้นด้าย
ให้ขัดกันจนเป็นผืนผ้าแล้วจะดึงไปเก็บไว้ในแกนม้วนผ้า (cloth beam) ที่อยู่อีกด้านหนึ่ง เครื่องทอพื้นฐานจะมี
ส่วนประกอบดังรูปที่ 2.15 โดยเครื่องทอผ้าปกติจะต้องมีแผงตะกออย่างน้อย 2 ชุด แต่ถ้าต้องการทอให้เกิด
ลวดลายสวยงามพิเศษมากขึ้น จะต้องเพ่ิมจำนวนตะกอไปตามรูปแบบของลวดลายที่ออกแบบไว้ เช่น 4, 8 หรือ 16 
ตะกอ เป็นต้น 
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รูปที ่2.15 ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องทอผ้า 
ที่มา: (Kiron, 2014) 
 

ฟันหวี เป็นกรอบไม้แบ่งเป็นช่องถี่ ๆ ด้วยลวดซี่เล็ก ๆ  สำหรับจัดระเบียบเส้นด้ายยืน ตีกระทบ
เส้นด้ายพุ่งเพ่ือให้ผ้ามีเนื้อแน่นเป็นผืนผ้า 

ตะกอ ส่วนใหญ่เป็นตะกอเชือก ใช้จัดกลุ่มเส้นด้ายยืน เปิดช่องด้ายยืนสำหรับใส่ด้ายพุ่ง 
แกนม้วนผ้า ใช้สำหรับม้วนผ้าที่ทอแล้ว 
แกนม้วนด้ายยืน ใช้ม้วนด้ายยืนขณะทอ 
กระสวย ใช้สำหรับสอดด้ายพุ่ง มีลักษณะคล้ายเรือ 

 

2.3.2.3 โครงสร้างของผ้าทอ 

ลวดลายของผ้าทอมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีการ และเทคนิคการทอที่แตกต่างกัน 
โดยมีโครงสร้างแบบพื้นฐานสามแบบ ดังรูปที่ 2.16 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 2.16 โครงสร้างพื้นฐานลายทอ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก (Anon, 2019) 

ลายขัด ลายต่วน ลายสอง
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 การทอลายขัด (plain weaving) 

 การทอลายขัด (plain weaving) เป็นการทอเส้นด้ายยืนสอดขัดสลับกับเส้นด้ายพุ่งเป็นมุมฉาก โดยด้ายพุ่ง
สอดสลับขึ้น - ลงด้ายยืนครั้งละ 1 เส้น โดยลอด 1 เส้น ข้าม 1 เส้นสลับกันไปทั้งผืน เส้นด้ายที่อยู่ด้านบนจะ
เรียกว่า เส้นลอย (float) การทอแบบลายขัดนี้ผิวหน้าผ้าที่ได้จะเรียบแน่น และมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองด้าน 

 การทอต่วน (satin weaving) 

 เป็นการทอที่เส้นด้ายยืนแต่ละเส้นสอดข้ามเส้นพุ่ง 4 เส้น (4/1) และไปขัดกับด้ายเส้นที่ 5 สอดข้ามไป
ด้านขวาหรือด้านซ้าย ทำให้เห็นเส้นยืนลอยอยู่บนหน้าผ้าเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่าต่วนด้ายยืน ถ้าหากใช้ด้ายพุ่งข้าม
เส้นด้ายยืน 4 เส้น แล้วสอดขัดกับด้ายยืนเส้นที่ 5 (1/4) ตามลำดับไปทางด้านขวาหรือซ้าย เรียกว่าต่วนด้ายพุ่ง 
เนื้อผ้าลายต่วน มีความเงามันมาก ทิ้งตัวดี ลมผ่านยาก เส้นด้ายที่ยาวข้ามจะทำให้ถูกเกี่ยวขาดได้ง่าย ไม่ทนต่อการ
ขัดถู 

การทอลายสอง (twill weaving) 

 การทอลายสอง (twill weaving) เป็นการทอที่เส้นด้ายยืนหรือเส้นด้ายพุ่งแต่ละเส้นจะสอดข้ามอีกเส้น
หนึ่งไปสองเส้นหรือมากกว่า แล้วอาจสอดข้ามไปทางด้านหน้าหรือหลังครั้งละ 1 เส้น ทำให้เกิดลายผ้าเป็นแนวเส้น
ทแยงที่เห็นชัดเจนไปทางด้านซ้ายหรือขวา การทอลายสองมักระบุเป็นตัวเลข เช่น 2/2 หมายถึง ด้ายพุ่งสอดสลับ
ขึ้น - ลงด้ายยืนครั้งละ 1 เส้น โดยลอด 2 เส้น ข้าม 2 เส้นสลับกัน ผ้าทอลายสองส่วนใหญ่มีลายสองด้านของผ้า
แตกต่างกัน เนื่องจากการสอดขัดกันน้อยครั้งทำให้เส้นด้ายเคลื่อนไหวอิสระมากข้ึน ผ้าที่ได้มีความอ่อนนุ่ม สามารถ
โค้งงอ (ท้ิงตัว) ได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าทอลายขัด อีกท้ังยังคืนรอยยับได้ดีกว่า 

2.3.2.4 ขั้นตอนการทอผ้า 

หลักการทอผ้าเบื้องต้น คือการนำเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่งมาขัดกัน เพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้าย
เส้นพุ่ง และเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือต่างสีกัน  หรือนำเอาเส้นด้ายที่เป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบ
ด้าย เพื่อให้ผ้ามีความมันระยับ สวยงามยิ่งข้ึน ขั้นตอนการทอผ้ามีดังนี้ 

(1) การทำให้เกิดช่องว่าง (shedding) (รูปที่ 2.17) ทำให้เกิดช่องว่าง โดยสับตะกอยกแล้วแยกเส้นด้าย
ยืนออกเป็น 2 ชุด โดยชุดหนึ่งขึ้น และชุดหนึ่งลง เพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับสอดเส้นด้ายพุ่งผ่าน  

(2) การสอดเส้นด้ายพุ่ง (picking) (รูปที่ 2.18) โดยใช้กระสวยส่งเส้นด้ายพุ่ง ให้พุ่งผ่านช่องว่างที่เปิด
เตรียมไว้ 

(3) การกระทบเส้นพุ่ง (battering) (รูปที่ 2.19) เมื่อสอดเส้นด้ายพุ่งผ่านแล้ว ใช้ฟืมกระทบเส้นด้ายพุ่ง
ให้เรียงสานขัดกับเส้นด้ายยืน ให้ชิดติดกันแน่นเป็นเนื้อผ้า 
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รูปที่ 2.17 การทำให้เกิดช่องว่าง รูปที่ 2.18 การสอดเส้นด้ายพุ่ง รูปที่ 2.19 การกระทบเส้นพุ่ง 

ที่มา: (Anon, 1998) 
 

2.4 การตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ 

2.4.1 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 เพื่อให้วัสดุ  
สิ่งทอมีสมบัติที่พึงประสงค์ตามลักษณะการใช้งาน เช่น การตกแต่งเพ่ือทำให้นุ่ม การกันยับ การกันน้ำ การหน่วงไฟ 
การต้านรังสียูวี และการต้านจุลินทรีย์ เป็นต้น ประเภทของสารเคมีที่ใช้จึงมีหลายประเภทตามลักษณะสมบัติที่
ต้องการหลังการตกแต่ง  

กระบวนการตกแต่งเชิงเคมีโดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีการบีบอัด (pad) ทำให้แห้ง (drying) และการทำให้
เกิดปฏิกิริยาด้วยความร้อน (curing) ดังรูปที ่2.20 
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รูปที่ 2.20 การทำงานของส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการตกแต่งเชิงเคมี 
 

การทำงานของกระบวนการบีบอัด-ทำให้แห้ง-ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความร้อน (pad-dry-cure) คือ 
เริ่มต้นผ้าจะถูกจุ่มในอ่างสารตกแต่ง แล้วผ่านลูกกลิ้งบีบอัดจำนวน 2 ลูก ทำหน้าที่บีบอัดให้ผ้าเก็บน้ำสารเคมีได้
ตามต้องการ (% pick up) จากนั้นเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนไม่สูงมาก เพื่อทำให้สารเคมีที่ติดบนผืนผ้าสม่ำเสมอ 
ไม่เคลื่อนตัว แล้วจึงนำเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนสูงทำให้สารตกแต่งเกิดปฏิกิริยาสร้างพันธะกับตัวมันเอง หรือ
สร้างพันธะยึดเหนี่ยวกับเส้นใยทำให้การตกแต่งมีความคงทนต่อการซักล้างดีขึ้น 

2.4.2 หลักการตกแต่งสะท้อนน้ำ 

การตกแต่งผ้าสะท้อนน้ำ เป็นการปรับปรุงสมบัติผ้าทำให้ผ้ามีสมบัติไม่ชอบน้ำ โดยระดับความสามารถ
ต้านทานการเปียกน้ำมีสามระดับ ดังนี้ 

(1) การกันละอองน้ำ (water resistant) ต้านทานการเปียกระดับเริ ่มต้น ความแน่นของเนื้อผ้าทำ
หน้าที่เป็นฉนวนกันละอองน้ำ เมื่อสัมผัสน้ำเป็นเวลานาน น้ำจะซึมเข้าสู่เนื้อผ้าได้ 

(2) การสะท้อนน้ำ (water repellency) ต้านทานการเปียกระดับปานกลาง เมื่อหยดน้ำลงบนผิวผ้า น้ำ
จะกระจายตัวเป็นหยดน้ำ โดยไม่ซึมลงบนผิวผ้า มีลักษณะคล้ายน้ำกลิ้งบนใบบัว ( lotus effect) มีช่องว่างให้
อากาศ และเหงื่อ ซึมผ่านได้ 

(3) การกันน้ำ (waterproof) ต้านทานการเปียกระดับสูงสุด การเคลือบด้วยสารตกแต่ง เพื่อไม่ให้น้ำ
ผ่านเข้าไปในเนื้อผ้าได้ไม่ว่าจะผ่านไประยะเวลานานเท่าใด ผิวสัมผัสแข็งและหยาบ ลมและอากาศจะผ่านเข้าไป
ไม่ได ้
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2.4.3 การเปียกของพื้นผิววัสดุ 

การตกแต่งสิ่งทอเพ่ือกันน้ำ/สะท้อนน้ำ เป็นการตกแต่งเพ่ือให้ผ้ามีสมบัติในการต้านทานการเปียก พ้ืนผิวที่
มีลักษณะชอบน้ำ และไม่ชอบน้ำแสดงดังรูปที่ 2.21 โดยความสามารถต่อการเปียกของของเหลวเมื่อสัมผัสกับวัสดุ 

บอกด้วยค่ามุมสัมผัส (contact angle, θ) ซึ่งเป็นมุมระหว่างระนาบของปฏิสัมพันธ์ของของเหลว-แกส๊ กับระนาบ
ของปฏิสัมพันธ์ของเหลว-ของแข็ง บอกแนวโน้มที่หยดของเหลวจะกระจายตัวในพื้นผิวเรียบของของแข็ง โดยมุม
สัมผัสจะแปรผกผันกับความสามารถในการกระจายตัวของของเหลว แสดงดังรูปที่ 2.22 

 

 
 

รูปที่ 2.21 พ้ืนผิวที่มีลักษณะชอบน้ำ และไม่ชอบน้ำ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.22 มุมสัมผัสของน้ำเมื่อสัมผัสกับผิววัสดุชนิดชอบน้ำ และวัสดุไม่ชอบน้ำ 
 

มุมสัมผัสที่น้อยกว่า 90 องศา หมายถึงสภาวะการเปียกของพื้นผิวอยู่ในระดับดีมาก และของเหลวจะ
กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง มุมสัมผัสที่มากกว่า 90 องศาหมายถึง สภาวะการเปียกของพ้ืนผิวอยู่ในระดับไม่ดี 
ของเหลวจะสัมผัสกับพ้ืนผิวของเหลวเพียงเล็กน้อย และเม่ือมุมสัมผัสมากกว่า 150 องศาของเหลวสัมผัสพ้ืนผิวน้อย
มากมีลักษณะเหมือนหยดน้ำค้าง 
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2.4.4 กลไกการสะท้อนน้ำ 

จากการที่นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อวิลเฮล์ม บาร์ธลอตต์ (Wilhelm Barthlott) ได้สังเกตเห็นว่าใบ
บัวไม่เคยเปียกน้ำและไม่เคยสกปรก อีกทั้งยังสะอาดอยู่เสมอ และเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า  น้ำกลิ้งบนใบบัว (lotus 
effect) (Barthlott and Neinhuis, 1997; Roach, Shirtcliffe and Newton, 2008) ดังรูปที่ 2.23 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว บาร์ธลอตต์ ได้ศึกษาพื้นผิวของใบบัวโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (scanning electron microscope) พบว่าพื้นผิวของใบบัว ประกอบไปด้วยความขรุขระระดับไมโครเมตร
เป็นปุ่มแท่งเล็ก ๆ (micropapillar) (รูปที่ 2.24) โดยที่แท่งเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยโครงสร้างแตกกิ่งแบบละเอียด
ระดับนาโนเมตรโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 125 นาโนเมตร ทำให้พื้นผิวมีลักษณะที่สังเกตด้วยตาเปล่า
เหมือนแวกซ์  

  
รูปที่ 2.23 ลักษณะหยดน้ำบนใบบัว 
ที่มา: (Jaffna, 2014) 

รูปที่ 2.24 พ้ืนผิวของใบบัว 
ที่มา: (Barthlott and Neinhuis, 2012) 

  

 
รูปที่ 2.25 การไม่เกาะติดของน้ำที่ผิวใบบัว  
 

การมีปุ่มแท่งเล็ก ๆ เป็นจำนวนมากจะเกิดอากาศท่ีบริเวณช่องว่างระหว่างปุ่มทำให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของมุม
สัมผัสกับน้ำ มีค่ามากกว่า 150 องศา ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าความไม่ชอบน้ำยิ่งยวด  บาร์ธลอตต์ ได้นำเอา
สมบัติที่ค้นพบตามธรรมชาติดังกล่าวมาประยุกต์ โดยการสร้างพ้ืนผิววัสดุให้มีสมบัติเหมือนพ้ืนผิวของใบบัว และจด
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ชื่อทางการค้าว่า “Lotus Effect TM” (ภัทร์ สุขแสน, 2554) นำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลาดที่พ้ืนผิวสามารถทำ
ความสะอาดตัวเองได้ เนื่องจากเมื่อน้ำหยดตกลงมากระทบพ้ืนผิวที่ขรุขระ หยดน้ำจะมีมุมสัมผัสมีค่าใกล้เคียง 180 
องศา ทำให้หยดน้ำมีลักษณะกลม ไม่มีความเสถียร และกลิ้งไปมาตลอดเวลา (รูปที่ 2.25) ส่งผลให้ใบบัวแสดง
สมบัติไม่เปียกน้ำเลย เรียกผิวแบบนี้ว่า superhydrophobic surface  

 ดังนั้นเมื่อฝุ่นผงและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ติดอยู่ที่ใบบัว จะมีแรงยึดเกาะน้อย เนื่องจากมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยบน
ปลายแหลมเท่านั้นที่สัมผัสกับฝุ่น และเมื่อหยดน้ำตกลงมาบนใบบัว แรงดึงดูดระหว่ างผิวของหยดน้ำกับฝุ่นจะ
มากกว่าแรงดึงดูดระหว่างฝุ่นกับใบบัว ฝุ่นจึงติดไปกับผิวของหยดน้ำขณะที่หยดน้ำกลิ้งลงมาจากใบบัว ทำให้ผิวของ
ใบบัวสะอาดอยู่เสมอ เรียกสมบัตินี้ว่าพื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง (self cleaning surface)  (Blossey, 2003)  
ดังแสดงในรูปที่ 2.26 

 

  
(ก) พื้นผิวแบบใบบัว (ข) พื้นผิวเรียบ 

 

รูปที่ 2.26 กลไกของพ้ืนผิวทำความสะอาดตัวเอง 
 

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

การพัฒนาพื้นผิววัสดุไม่ชอบน้ำของสิ่งทอในระยะแรก ใช้วิธีการเคลือบผ้าด้วยสารที่ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น ขี้ผึ้ง
หรือยางธรรมชาติ ปัจจุบันมีหลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพ เช่น การดัดแปรพื้นผิวเส้นใยโดยใช้พลาสมา หรือวิธีทาง
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เคมี เช่น การเคลือบผิวเส้นใยด้วยสารที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ได้แก่ สารเคมีพวกพาราฟิน แวกซ์ 
ซิลิโคน และสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน โดยสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารที่นิยมนำมาตกแต่งสะท้อน
น้ำบนสิ่งทอ เนื่องจากให้มุมสัมผัส (contact angle) ของน้ำมีค่ามากท่ีสุด โดยใช้หลักการทางด้านนาโนเทคโนโลยี
มาปรับปรุงพื้นผิวสิ่งทอที่เลียนแบบปรากฏการณ์การกลิ้งของน้ำบนใบบัว (lotus effect) (รูปที่ 2.27) ทำให้พ้ืนผิว
สิ่งทอไม่เปียกน้ำ และมีสมบัติทำความสะอาดตนเองได้ (self cleaning)  

 

 

รูปที่ 2.27 การประยุกต์หลักการน้ำกลิ้งบนใบบัวกับผืนผ้า 

 

2.5 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.5.1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงามแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ที่
มีรูปแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายที่มีความสวยงามน่าสนใจมากขึ ้น  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 
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- รูปทรงที่สร้างขึ้นด้วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐาน (hand tools) มีลักษณะการใช้งานเฉพาะตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตได้จำนวนน้อย รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน มีการตกแต่งที่
แสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางทักษะของช่างฝีมือ 

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

2.5.2 เกณฑ์ในการพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(1) หน้าที่ใช้สอย 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภค
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (2) ความสวยงามน่าใช้ 

 ความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่ผู ้บริโภคสัมผัสได้ก่อน การกำหนดรูปร่างขนาด และสี ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรผสมผสานทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตรงตาม
รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

(3) ความสะดวกสบายในการใช้   
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถ และขีดจำกัดที่
เหมาะสมสำหรับอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดความถนัด ความสะดวกสบายในการใช้ รวมทั้งลดอาการ
เมื่อยล้าเมื่อใช้เป็นเวลานาน 

(4) ความปลอดภัย 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ไม่
เลือกใช้วัสดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือทำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดง
เครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคำอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย 

(5) ความแข็งแรง 
 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่ และวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
โครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทำในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน  
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(6) ราคา 
 ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถกำหนดแบบผลิตภัณฑ์
และประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น  

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

(8) กรรมวิธีการผลิต 
 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่เดิม   

(9) การบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการทำ
ความสะอาด  

(10) การขนส่ง 
 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนส่ง  ระยะทาง เนื้อที่ในการ
ขนส่ง กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อทำให้หีบห่อมี
ขนาดเล็กลง 

2.5.3 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบ (style) ต่าง ๆ มีแนวคิดและเงื่อนไขในการออกแบบอย่างหลากหลาย 
ดังนี้ (SoftChalk, 2010) 

(1) รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (function follows form) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่เน้นความงามเป็นหลัก โดยยึดหลักความงามต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอย 

จุดประสงค์ที่สำคัญ คือยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพ่ือนำไปสู่การเพิ่มราคาสินค้า 

(2) ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (form follows function) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยยึดหลักว่าประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความ

งามเสมอ แนวทางการออกแบบใช้รูปทรงเรขาคณิต รูปแบบเรียบง่าย รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม
กับสภาพความเป็นไปของสังคม  
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(3) การตลาดมาก่อนออกแบบ (design follow marketing) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่พ ิจารณากลุ ่มเป้าหมายเพื ่อการออกแบบ  ได้แก่ กลุ ่มเป้าหมายทั ่วไป 

กลุ่มเป้าหมายระดับสูง และกลุ่มเป้าหมายระดับล่าง 

(4) อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ (form follows emotion) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบด้วยความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคมิได้เพียงต้องการ

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 ที่คำนึงถึงการทำงานร่วมกันของรูปแบบกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  

2.5.4 สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 

 (1) ความแปลกใหม ่

 ผลิตภัณฑ์ควรมีการนำเสนอความแปลกใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ 
วัสดุใหม่ หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 

 (2) มีเรือ่งราว (story) 

 ผลิตภัณฑ์ควรมีที่มา หรือสามารถเล่าเรื่องให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นต้น
กำเนิด หรือความคิดรวบยอดของการออกแบบ 

 (3) ระยะเวลาเหมาะสม (timing) 

 การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นเหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความจำเป็น หรือเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝนหรือร่มควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ชุดนักเรียนควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 

(4) ราคาเหมาะสม (price) 
 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   
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(5) มีข้อมูลข่าวสาร (information) 
 ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์ 
และวิธีการใช้งาน   

(6) เป็นที่ยอมรับ (regional acceptance) 
 ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และราคาที่จำหน่าย 

2.5.5 ปัจจัยความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจัยที่ส่งผลให้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 

(1) ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบให้ตรงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และ/หรือแนวโน้มการ
ออกแบบสินค้าในตลาดปัจจุบัน 

(2) ความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด 
(3) ความรู้ความเข้าใจด้านขั้นตอนการผลิต การควบคุมราคา และการควบคุมคุณภาพ 
(4) การจัดการด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เหมาะสม 
(5) การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ และสื่อสารถถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
(6) ปัจจัยอื่นๆ เช่น เงินทุน ระยะเวลา การสนับสนุน และการร่วมมือ 

2.5.6 ระบบตลาดของผลิตภัณฑ์และการทำแผนธุรกิจ 

 2.5.6.1 ส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นทางการตลาด และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บรโิภค ได้แก่  

ผลิตภัณฑ์ (product) เป็นสิ่งที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ความหลากหลายของสินค้า คุณภาพ ลักษณะ การออกแบบ ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ ขนาด บริการ การรับประกัน 
และการรับคืน เป็นต้น  

ราคา (price) ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาสินค้า ได้แก่ ต้นทุนการผลิต เงื ่อนไขทาง
การตลาด วัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้ผลิต ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ซื้อ ส่วนลดราคา เป็นต้น  

ช่องทางการตลาด (place) เป็นช่องทางที่ใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ไปยังตลาด องค์ประกอบ
ของช่องทางการตลาด ได้แก่ การครอบคลุมของช่องทางการตลาด การเลือกคนกลาง การกระจายสินค้า สินค้า
คงเหลือ การขนส่ง การคลังสินค้า เป็นต้น 
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การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้
ซื ้อเพื ่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อ องค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น  ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการขาย
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

(1) การโฆษณา (advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร  ผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์
งานโฆษณา ยุทธวิธีการโฆษณา และกลยุทธ์สื่อ  

(2) การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้
บุคคล โดยเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงาน และการจัดการหน่วยงานขาย 

(3) การส่งเสริมการขาย (sales promotion) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณาการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้หรือการซื้อโดย
ลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่น ช่องทางการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ 1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่าการ
ส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (consumer promotion) 2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่ง
สู่คนกลาง (trade promotion) 3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (sale 
force promotion) 

(4) การประชาสัมพันธ์ (publicity and public relation) การให้ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กร
หนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์  

(5) การตลาดทางตรง (direct marketing) และการตลาดออนไลน์ (online marketing) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง  หรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และทำให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย 1) การขายทางโทรศัพท์ 2) 
การขายโดยใช้จดหมายตรง 3) การขายโดยใช้แคตตาลอก 4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจ
ให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนองเช่น ใช้คูปองแลกซื้อ เป็นต้น  

2.5.6.2 แนวทางการพัฒนาผลิตใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีข้ึนกว่าเดิม   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product development) หมายถึง กระบวนการค้นคว้า การคิดออกแบบ 
การแก้ไข และปรับปรุง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี และอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
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เช่น นวัตกรรมอย่างแท้จริง (really innovation) การเลียนแบบ (emulation) การปรับปรุง (adaption) และการ
เข้าสู่ตลาดใหม่ (new market) 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (innovated product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการวิจัยพัฒนา คิดสร้างสรรค์
ออกมาเป็นครั้งแรก และยังไม่มีมาก่อนในตลาด เช่น การนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสิ่งทอ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของสิ่งทอนั้นให้มีสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่นการใช้สารประกอบฟลูออโรคาร์บอนมาตกแต่งสะท้อนน้ำ
บนสิ่งทอ 

(2) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ (modified product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทำให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอีกครั้ง เช่น การพัฒนาสารสะท้อนน้ำจาก
ซิลิกอนไดออกไซด์ เพื่อทดแทนการใช้สารประกอบฟลูออโรคาร์บอน ที่มีการปลดปล่อยสารพิษที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองผิวหนังและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (me-too product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจซึ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งขันที่มีอยู่แล้วในตลาด เนื่องจากเห็นว่ามีเทคโนโลยีหรือมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างสู ง เช่น 
ปัจจุบันมีสารสะท้อนน้ำวางจำหน่ายในตลาดมากมายหลายชนิด และมีการพัฒนาให้มีการใช้งานได้ง่ายในรูปแบบ
สเปรย์ฉีด และนำมาพัฒนาในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

2.5.6.3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรอง
ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาและทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การ
วิเคราะห์ธุรกิจ การพัฒนาทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด และการนำสินค้าออกสู่ตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ( Idea generation) เป็นการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น แบ่งเป็น 2 แหล่ง ดังนี้ 

(1) แหล่งภายในองค์กร ได้แก่  
- พนักงานขาย ซ่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
- ผู้บริหารซึ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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(2) แหล่งภายนอกองค์กร ได้แก่ 
- ลูกค้า เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
- สมาชิกช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น 
- คู่แข่งขัน เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด (Idea screening) 

เป็นการนำแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ มาประเมินความเป็นไปได้ และคัดเลือกแนวความคิดที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด มาพัฒนาและทดสอบแนวความคิดต่อไป 

การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด (concept development and testing) 

เป็นการนำแนวความคิดที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มาพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น และนำไปทดสอบกับกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อวัดความรู้สึกและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy development) 

เป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด การทำส่วน
แบ่งการตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์) รวมถึงการออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด  

การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ (business analysis) 

เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย เช่น การ
คาดคะเนถึงความต้องการซื้อ ต้นทุน และผลกำไรที่จะได้รับ เป็นต้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) 

เป็นการพัฒนาแนวความคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา 

การทดสอบตลาด (market testing) 

ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่าย ควรมีการทดสอบตลาด (market testing) ก่อน โดยอาจจะทำในรูป
ของการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่จำกัด หรือให้ผู้บริโภคทดลองใช้เพื่อเป็นการวัดการยอมรับของลูกค้า
เป้าหมาย ทำให้ทราบถึงจุดดี จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ ่งขึ ้น และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 
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การดำเนินธุรกิจ (commercialization) 

เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบตลาดแล้ว ในขั้นสุดท้ายก็จะเป็นการ นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางจำหน่ายจริง
ตามแผนการตลาดที่ได้วางแผนเอาไว้  
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บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินงาน 
 

3.1 ลงพื้นที่สำรวจชุมชน 

ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โดยจัดประชุมระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนำเสนอวัตถุประสงค์
การวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเพื่อให้ทราบแนว
ทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

3.2 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและประเมินหลักสูตร 

(1) จัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หลักสูตรการ
ย้อมสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการทอผ้าและวิเคราะห์สมบัติผ้า และหลักสูตรการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์  

(2) ประเมินคุณภาพของร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักสูตร
ฝึกอบรมจำนวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง  

(3) การกำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณภาพร่างหลักสูตรการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 2 ด้าน 
ดังนี้ 

- ความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็นการประเมินว่าส่วนประกอบของโครงสร้างหลักสูตรการ
ฝีกอบรมที่สร้างขึ้นนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงได้เพียงใด 

- ความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นการประเมินว่าส่วนประกอบต่าง ๆ
ของหลักสูตรที่สร้างข้ึนใความสอดคล้องกันเพียงใด 

(4) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงร่างหลักสูตร 

 ใช้แบบประมินร่างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือเหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ส่วนประกอบที่ประเมินคือ 1) ปัญหาและความจำเป็นของหลักสูตร
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ฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 
6) การวัดและประเมินผล 

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

(6) การปรับปรุงร่างหลักสูตรการฝึกอบรม 

 

3.3 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ของ
การฝึกอบรม 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการของวิสาหกิจชุมชน 
ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญ
ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเพ่ือให้ทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
การทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด 
จำนวน 5 ครั้ง โดยผ่านการบรรยาย การสาธิต และการลงมือปฏิบัติ โดยจัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ทั้งหมด 23 คน จัดการอบรมที่ทำการของวิสาหกิจชุมชน 
เลขที่ 141 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  

หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย  วันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 

หลักสูตรการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2564 

หลักสูตรการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2564 

หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ   วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564 

หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด วันที่ 15 - 16, 29 มกราคม 2565 

 กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

 กิจกรรมที่ 4 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 กิจกรรมที่ 5 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการ 
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3.4 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใย 
สับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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 เพื่อวัดความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการฝึกอบรมทั้งด้านหลักสูตร 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 การลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 

 คณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 
มิถุนายน 2564 เพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดจึงได้พูดคุยเฉพาะประธานกลุ่ม เพ่ือให้ทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานดังนี้ 

 ตำบลบ้านคา เดิมชื่อ บ้านข่า เพราะมีต้นข่าข้ึนอยู่มากมาย ต่อมาชาวบ้านเรียกเพ้ียนเป็น บ้านคา การปลูก
สับปะรดบ้านคา เริ่มจากเกษตรกรอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายถิ่นฐานและขยายพื้นที่ปลูก
สับปะรด โดยนำหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมาปลูกในพ้ืนที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอ
สวนผึ้งและอำเภอบ้านคาในปัจจุบัน ในช่วงแรกนิยมเรียกว่า สับปะรดสวนผึ้ ง ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้แบ่ง
พ้ืนที่อำเภอสวนผึ้งตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านคา และยกฐานะเป็นอำเภอตามลำดับ พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เขตอำเภอบ้านคา ทำให้ปัจจุบันนิยมเรียกว่า สับปะรดบ้านคา ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับ
ชุมชน มีการสืบทอดการปลูกสับปะรดต่อ ๆ กันมาจนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกสับปะรด ในส่วน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลิต
เส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรดมาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 22 ราย กลุ่มวิ สาหกิจชุมชนฯ นำใบ
สับปะรดที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ มาผลิตเส้นใยสับปะรดด้วยเครื่อง
รีดแบบกึ่งอัตโนมัติ ส่งจำหน่ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ ราคาขายเฉลี่ย 260 - 300 บาท ต่อกิโลกรัม สามารถผลิตเส้น
ใย ได้ 300 กิโลกรัมต่อเดือน 

  
รูปที่ 4.1 การปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียของเกษตรกรอำเภอบ้านคา 
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รูปที่ 4.2 การรวบรวมใบสับปะรดจากเกษตรกร รูปที่ 4.3 เครื่องแยกเส้นใยสับปะรดเชิงกลของกลุ่ม  

            วิสาหกิจชุมชน 

  
รูปที่ 4.4 คัดแยกใบสับปะรดก่อนเข้าสู่เครื่องแยก 
           เส้นใย 

รูปที่ 4.5 เส้นใยที่ได้จากเครื่องแยกใยสับปะรดเชิงกล 
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รูปที่ 4.6 เส้นใยสับปะรดที่ได้จากเครื่องแยกนำมาล้าง  
            ทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง 

รูปที่ 4.7 เส้นใยสับปะรดพร้อมจำหน่าย 

จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยังขาดความรู้พื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นการส่งเสริมความรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตผ้าทอ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยสามารถ
สร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดิม (เส้นใยจากใบสับปะรด) เป็นสินค้าเชิง
นวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า มีช่องทางการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยผ่านการอบรมให้ความรู้  
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4.2 การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและประเมินหลักสูตร 

 ผู้วิจัยรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยดังนี้ การเพิ่มมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อมธรรมชาติและเส้นใย 
(กาวี ศรีกูลกิจ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และพรทิพย์ ธูปถมพงศ์, 2561) สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ขนิษฐา เจริญลาภ และปทุมทิพย์ ปราบพาล, 2555) ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก
กากกาแฟ (ขนิษฐา เจริญลาภ และคณะ, 2561) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว (ขนิษฐา เจริญ
ลาภ ปทุมทิพย์ ปราบพาล และกาญจนา ชินสำราญ, 2561) การปรับสภาพเส้นใยสับปะรดจากการแยกเชิงกลด้วย
น้ำและสารเคมี (กัญญารัตน์ มุ่งเขตกลาง และขนิษฐา เจริญลาภ, 2563) การย้อมเส้นด้ายไหมด้วยมูลไหมและลูก
หม่อน (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ และกาวี ศรีกูลกิจ, 2562) การสกัดเส้นใยหมากและการใช้งานเส้นใยหมากเพ่ือ
งานด้านสิ่งทอ (ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์, 2562) การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวง
แหวน (มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ และปิยะพร คามภีรภาพพันธ์, 2557) และผลของไคโทซานและสารมอร์แดนต์ต่อการย้อม
สีผ้าฝ้ายด้วยดอกต้อยติ่ง (Piyaporn Kampeerapappun, 2010) นำมาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม  5 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตร
การทอผ้าและวิเคราะห์สมบัติผ้า และหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4.2.1 ประเมินคุณภาพร่างหลักสูตรการฝึกอบรม 

จัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หลักสูตรการย้อม
สีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการทอผ้าและวิเคราะห์สมบัติผ้า และหลักสูตรการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดโครงสร้าง และส่วนประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหา
และความจำเป็นของหลักสูตรฝึกอบรม 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธีฝึกอบรม
และกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 

ประเมินคุณภาพของร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรม
จำนวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้ผลการประเมินแสดงในภาคผนวก ข และตารางท่ี 4.1 – 4.2 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร 

รายการประเมิน หลักสูตร 
การปรับปรุง

คุณภาพเส้นใย 
การย้อมสี
ธรรมชาติ 

การทอผ้า การเคลือบผ้า
กันน้ำ 

การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

1. ปัญหาและความจำเป็นของ
หลักสูตรฝึกอบรม 

5.00±0.00 5.00±0.00 4.67±0.00 4.67±0.00 5.00±0.00 

2.  จ ุดม ุ ่ งหมายของหล ักส ูตร
ฝึกอบรม 

4.75±0.32 4.67±0.33 5.00±0.00 5.00±0.00 4.89±0.19 

3. เค้าโครงเนื้อหา 4.89±0.19 4.89±0.19 4.56±0.19 4.56±0.19 5.00±0.00 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 4.67±0.47 4.67±0.47 4.33±0.47 4.33±0.47 4.83±0.24 
5. สื่อการฝึกอบรม 4.67±0.00 4.67±0.47 4.67±0.00 4.67±0.00 5.00±0.00 
6. การวัดและประเมินผล 4.67±0.00 4.67±0.00 4.67±0.00 4.67±0.00 5.00±0.00 

รวม 4.78±0.16 4.76±0.24 4.65±0.11 4.65±0.11 4.95±0.07 
 

 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตร พบว่าทุกหลักสูตรในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรเท่ากับ 4.76±0.14 โดยหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะให้ระบุรูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ร้อยละการทำข้อสอบได้ กับ เกณฑ์คะแนน 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ รายละเอียดการประเมินผลแสดงไว้ในหัวข้อ 
3.4.1 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของหลักสูตร 
การปรับปรุง

คุณภาพเส้นใย 
การย้อมสี
ธรรมชาติ 

การทอผ้า การเคลือบ
ผ้ากันน้ำ 

การ
ออกแบบ

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

1. หลักการของหลักสูตรกับจุดประสงค์ของ
หลักสูตร 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2. หล ักการของหลักส ูตรกับโครงสร ้างของ
หลักสูตร 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3. จุดประสงค์ของหลักสูตรกับวิธีฝึกอบรมและ
กิจกรรม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4. จ ุดประสงค ์ของหลักส ูตรก ับการวัดและ
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. โครงสร ้างของหล ักส ูตรก ับการว ัดและ
ประเมินผล 

0.67 0.67 1.00 0.67 1.00 

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

0.67 0.67 1.00 0.67 1.00 

 

ผลการประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี  พบว่ามี
ส่วนประกอบทุกด้านสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ย IOC ของทุกหลักสูตรเท่ากับ 0.934 ± 0.06 
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4.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

4.3.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด โดยให้ความรู้ด้านความสำคัญของการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยพืช กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช ลักษณะและสมบัติเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
และการทดสอบสมบัติของเส้นใย โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพเส้น
ใย มีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.8 – 4.13 
 

  
รูปที่ 4.8 เตรียมใบสับปะรด รูปที่ 4.9 เส้นใยสับปะรดที่แยกด้วยเครื่องแยก 
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รูปที่ 4.10 เส้นใยสับปะรดนำไปล้างน้ำและผึ่งให้
แห้ง 

รูปที่ 4.11 ลักษณะของเส้นใยที่ผลิตพร้อมจำหน่าย  

  
รูปที่ 4.12 การฟอกขาวเส้นใยสับปะรด รูปที่ 4.13 ลักษณะของเส้นใยก่อนและหลังการฟอกขาว 
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4.3.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย โดยให้ผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 23 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดง
ในตารางภาคผนวก ง-1 และตารางท่ี 4.3- 4.4 
 

ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

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

ควรปรับปรุง 12 52.17 0 0 
ปานกลาง 9 39.13 6 26.09 
ดี 2 8.70 17 73.91 
รวม 23 100.00 23 100.00 

 

ตารางท่ี 4.4 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 4 1 2.39 0.89 1.65 0.65 <0.001 ปรับปรุง 76.45% 

หลัง
อบรม 

5 5 4 4.04 0.77    ด ี  

t-table = 2.0739 
 

จากตารางที่ 4.3 – 4.4 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื ่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยในระดับ

ปรับปรุงร้อยละ 52.17 มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 ± 0.89 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมี

ความรู้เพิ่มขึ้นในระดับดีร้อยละ 73.91 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ± 0.77 คะแนน ค่าเฉลี่ยความ

แตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 1.65 ± 0.64 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง 

พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.45  
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4.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

4.4.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ โดยให้ความรู้ในด้าน องค์ประกอบสำคัญใน
การย้อมสีธรรมชาติ หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจาก
อบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมร้อน
ด้วยครั่งและแก่นฝาง และกระบวนการย้อมเย็นด้วยคราม โดยมีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.14 – 4.25 
 

 การย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝาง 

  
รูปที่ 4.14 แช่แก่นฝางทิ้งไว้ 1 คืน รูปที่ 4.15 สกัดสีจากฝางโดยการต้ม 
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รูปที่ 4.16 การย้อมสีจากแก่นฝาง รูปที่ 4.17 เส้นใยสับปะรดย้อมด้วยสีจากแก่นฝาง 

 

การย้อมสีธรรมชาติจากครั่ง 

  
รูปที่ 4.18 ครั่งตำละเอียด รูปที่ 4.19 แช่ครั่งทิ้งไว้ 1 คืน 
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รูปที่ 4.20 การย้อมสีด้วยครั่ง รูปที่ 4.21 ลักษณะของเส้นใยที่ย้อมด้วยสีจากครั่ง 

 

การย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยคราม 

  
รูปที่ 4.22 เนื้อคราม รูปที่ 4.23 การเตรียมครามก่อนย้อม 
 

  
รูปที่ 4.24 การย้อมคราม รูปที่ 4.25 เส้นใยสับปะรดย้อมคราม 
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4.4.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ โดย
ให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการ
ทดสอบแสดงในตารางภาคผนวก ง-2 และตารางท่ี 4.5 - 4.6 
 

ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

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

ควรปรับปรุง 16 69.57 0 0 
ปานกลาง 7 30.43 4 17.39 
ดี 0 0 19 82.61 
รวม 23 100.00 23 100.00 

 

ตารางท่ี 4.6 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

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 2.00 0.80 2.22 0.60 <0.001 ปรับปรุง 76.45 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.22 0.74    ด ี  

t-table = 2.0739 
 

จากตารางที่ 4.5 – 4.6 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ

ในระดับปรับปรุงร้อยละ 69.57 มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ± 0.80 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้า

อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับดีร้อยละ 82.61 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ± 0.74 คะแนน ค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.22 ± 0.60 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสอง

ครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 76.45  
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4.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

4.5.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า โดยให้ความรู้ด้าน สมบัติของเส้นใย สมบัติของ
เส้นด้าย พื้นฐานและหลักการปั่นด้ายใยสั้น พื้นฐานและหลักการทอผ้า และตรวจสอบสมบัติผ้า  โดยมีเอกสาร
ประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้
แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการปั่นด้ายด้วยมือ การปั่นด้ายด้วยเครื่องจักร และการทอผ้า โดยมีภาพการทำ
กิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.26 – 4.31 
 

การผลิตเส้นด้ายด้วยการปั่นมือ 

   
รูปที่ 4.26 การปั่นด้ายด้วยมือ 
 

 

 
รูปที่ 4.27 เส้นด้ายจากเส้นใยสับปะรดปั่นมือ 
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รูปที่ 4.28 การปั่นด้ายด้วยเครื่องจักร 
 

 
รูปที่ 4.29 เส้นด้ายจากเส้นใยสับปะรดปั่นด้วยเครื่องจักร 
 

 ลักษณะเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นใยสับปะรด ควรมีความยาวต่อเนื่อง มีความสม่ำเสมอ และมีความแข็งแรง
ตามต้องการ ทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับเส้นด้ายปั่นมือ 
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การทอผ้าจากเส้นด้ายใยสับปะรด 

  
รูปที่ 4.30 การเตรียมด้ายพุ่งสำหรับการทอผ้า 

 

  
รูปที่ 4.31 การทอผ้าจากเส้นด้ายใยสับปะรด 
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รูปที่ 4.32 ผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรด 
 

 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากเส้นด้ายใยสับปะรด มีลักษณะทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 
828/2558) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด ประณีต สวยงาม มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน มี
และลวดลายสวยงามกลมกลืนตลอดทั้งชิ้น ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำ
และมีผลเสียต่อการใช้งาน เมื่อจับหรือสัมผัสสีต้องไม่ติดมือ 

 

4.5.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า โดยให้ผู้
เข้ารับการอบรม จำนวน 23 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการ
ทดสอบแสดงในภาคผนวก ง-3 และตารางที่ 4.7 - 4.8 
 

ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

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

ควรปรับปรุง 13 56.52 0 0 
ปานกลาง 9 39.13 4 17.39 
ดี 1 4.357 19 82.61 
รวม 23 100 23 100 
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ตารางที่ 4.8 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยหลักสูตรการทอผ้า
และการทดสอบสมบัติผ้า 

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 2.35 0.78 1.83 0.58 <0.001 ปรับปรุง 71.74 

หลัง
อบรม 

5 5 3 4.17 0.72    ด ี  

t-table = 2.0739 
 

จากตารางที่ 4.7 – 4.8 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า ใน

ระดับปรับปรุงร้อยละ 56.52  มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 ± 0.78 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้า

อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับดีร้อยละ 82.61 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ± 0.72 คะแนน ค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 1.83 ± 0.58 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสอง

ครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 71.74  
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4.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ 

4.6.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการเคลือบผ้ากันน้ำ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบผ้ากันน้ำ โดยให้ความรู้ด้านการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ หลักการตกแต่งผ้ากัน
น้ำ การทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสารประกอบการอบรม
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเคลือบผ้ากันน้ำ และ
การทดสอบสมบัติกันน้ำของผ้า โดยมีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.33 – 4.34 
 

  
รูปที่ 4.33 การทำผ้าเคลือบกันน้ำ 
 

 
รูปที่ 4.34 ลักษณะของผ้าก่อนและหลังการเคลือบกันน้ำ 
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4.6.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 23 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการทดสอบแสดงใน
ภาคผนวก ง-4 และตารางท่ี 4.9- 4.10 
 

ตารางที่ 4.9 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

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

ควรปรับปรุง 16 69.57 0 0 
ปานกลาง 7 30.43 2 8.70 
ดี 0 0 21 91.30 
รวม 23 100 23 100 

 

ตารางท่ี 4.10 การประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤท
ธิ์การ
เรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 3 1 2.00 0.80 2.35 0.49 <0.001 ปรับปรุง 81.52 

หลัง
อบรม 

5 5 4 4.35 0.65    ด ี  

t-table = 2.0739 
 

จากตารางที่ 4.9 – 4.10 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ ในระดับปรับปรุง

ร้อยละ 69.57  มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ± 0.80 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้

เพิ่มขึ้นในระดับดีร้อยละ 91.30 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ± 0.65 คะแนน ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ

คะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.35 ± 0.49 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่าคะแนน

สอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 81.52 
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4.7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4.7.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้ความรู้ด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทหัตถกรรม ขั ้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค ปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีเอกสารประกอบการอบรมเป็นคู่มือ และเอกสาร
ประกอบการอบรม (รายละเอียดในภาคผนวก ค) หลังจากอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการ 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีภาพการทำกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.35 – 4.39 
 

  

  
รูปที่ 4.35 กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 4.36  ร่างแบบกระเป๋าผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบที่ 1 
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รูปที่ 4.37 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบที่ 1 

 
รูปที่ 4.38  ร่างแบบกระเป๋าผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบที่ 2 
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รูปที่ 4.39  ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอจากเส้นด้ายใยสับปะรดย้อมสีธรรมชาติแบบที่ 2 
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ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอมือจากเส้นด้ายใยสับปะรดผสมหนังแท้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช 
1484/2559 ดังตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 คุณภาพกระเป๋าผ้าทอมือจากเส้นด้ายใยสับปะรดผสมหนังแท้ 

 กระเป๋าผ้าทอมือจากเส้นด้ายใย
สับปะรดผสมหนังแท้ 

มาตรฐาน มผช. 

ขนาด กระเป๋าทั้งสองใบมีความกว้างและความ
ยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตร 

ความกว้างและความยาวไม่เกิน 30 
เซนติเมตร 

ลักษณะทั่วไป มีสภาพเรียบร้อย ตามมาตรฐาน โดยมี
รูปทรงเหมาะแก่การใช้งาน ไม่บิดเบี้ยว 
หนังไม่ฉีกขาดหรือมีตำหนิ ไม่มีรา ไม่มี
ขอบคมและไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจาก
กรรมวิธีการทำและมีผลเสียต่อการใช้
งาน  

 

สะอาด ประณีต สวยงาม มีรูปแบบ
และรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
ไม่บิดเบี้ยว หนังไม่ฉีกขาดหรือมีตำหนิ
และไม่มีราปรากฎให้เห็นตลอดชิ้นงาน 
ไม ่ม ีขอบคมและปลายแหลม ไม่มี
ข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการทำ
และมีผลเสียต่อการใช้งาน เช่น รอย
แยก รอยขาด รูเส้นด้ายขาด เส้นด้าย
หลุดลุ่ย สีไม่สม่ำเสมอยกเว้นกรณีที่
เป็นลักษณะเฉพาะของลวดลาย กรณี
ทำจากหนังเทยีม สีต้องสม่ำเสมอ ไม่มี
รอยเปื้อน ฟองอากาศที่ผิวหน้า การ
ต่อหนังหนังต้องเรียบร้อย ประณีต
และสวยงาม 

การประกอบ เรียบร้อย ประณีต สวยงามทั้งด้านนอก
และด้านใน  รอยต่อเรียบร้อย ไม่มีกลิ่น
ของสารเคมีและรอยเปื้อนของสารที่ใช้
ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน 

ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม ทั้ง
ด ้านนอกและด้านในกระเป๋า ไม ่มี
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการกรรมวิธีการ
ทำและมีผลเสียต่อการใช้งาน รอยต่อ
ต้องเรียบร้อย ติดแน่นและไม่แยกออก
จากกัน ไม่มีกลิ่นของสารเคมีและรอย
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 กระเป๋าผ้าทอมือจากเส้นด้ายใย
สับปะรดผสมหนังแท้ 

มาตรฐาน มผช. 

 

เปื้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ้นส่วนเข้า
ด้วยกัน 

 

การเย็บ ผลการตรวจพินิจผลิตภัณฑ์มีสภาพ
เรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอทั้งใน
และนอกกระเป๋า ซิปเรียบร้อย ไม่ย่น 
โลหะไม่เป็นสนิม ไม่มีขอบคม ซับในเย็บ
เรียบร้อย 

 
 

 
 

ต้องเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสม่ำเสมอ
ทั้งนอกและในกระเป๋า 

การติดกระดุม ซิป หรือวัสดุอื่น ต้อง
เรียบร้อย แน่น และไม่ย่น กรณีเป็น
โลหะต้องไม่มีสนิม ไม่มีขอบคมและ
ปลายแหลม 

กรณีท่ีมีซับใน ต้องเย็บเรียบร้อย แน่น 
ไม่หลุดลุ ่ยง่าย สีผ้าซับในต้องเป็นสี
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับสีผลิตภัณฑ์ 
ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
ชิ้นงาน 
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 กระเป๋าผ้าทอมือจากเส้นด้ายใย
สับปะรดผสมหนังแท้ 

มาตรฐาน มผช. 

การประกอบ หรือตกแต่ง
ด้วยวัสดุอื่น 

ผลการตรวจพินิจผล ิตภ ัณฑ์ ม ีการ
ตกแต่งประกอบด้วยหนัง ซิป ตัวปรับ
สายที่เป็นโลหะ มีการประกอบกันอย่าง
ประณีต สวยงาม กลมกลืน  

 

ต้องเรียบร้อย ประณีต สวยงาม ติด
แน ่น กลมกล ืน และเหมาะสมกับ
ชิ้นงาน รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน 
ไม่มีกลิ่นของสารเคมี และรอยเปรอะ
เปื ้อนของสารที่ใช้ยึดติดชิ ้นส่วนเข้า
ด้วยกัน ไม่มีขอบคมและปลายแหลม 
ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
ชิ้นงาน กรณีวัสดุประกอบหรือตกแต่ง
เป็นโลหะต้องไม่มีสนิม  

 

การเคลือบผิว ผลการตรวจพินิจผลิตภัณฑ์ เรียบ ไม่
เป็นเม็ด ไม่มีคราบ 

 

 
 

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็น
คราบ แตก หลุดหรือลอก และต้องไม่
ทำให้ชิ้นงานขาดความสวยงาม 

 

 

การใช้งาน สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค ์ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
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4.7.2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้
เข้ารับการอบรม จำนวน 23 ราย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้ผลการ
ทดสอบแสดงในภาคผนวก ง-5 และตารางท่ี 4.12- 4.13 
 

ตารางที่ 4.12 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามระดับความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

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

ควรปรับปรุง 14 60.87 0 0 
ปานกลาง 8 34.78 0 0 
ดี 1 4.35 23 100 
รวม 23 100 23 100 

 

ตารางที่ 4.13 การประเมินผลความรู้ที ่ได้รับจากการฝึกอบรมเรื ่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยหลักสูตรการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ข้อมูล คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ค่าเฉลี่ย
ของ

ผลต่าง 

S.D. P ระดับ ผลสัมฤท
ธิ์การ
เรียนรู้ 

ก่อน
อบรม 

5 4 1 2.30 0.77 2.04 0.71 <0.001 ปรับปรุง 76.45 

หลัง
อบรม 

5 5 4 4.35 0.49    ด ี  

t-table = 2.0739 
 

จากตารางที่ 4.12 – 4.13 พบว่าก่อนอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใน

ระดับปรับปรุงร้อยละ 60.87  มีคะแนนก่อนอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 ± 0.77 คะแนน และหลังการอบรมผู้เข้า

อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับดีร้อยละ 100.00 มีคะแนนหลังอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ± 0.45 คะแนน ค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมเท่ากับ 2.04 ± 0.71 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสอง
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ครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 76.45 

 

4.8 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.8.1 การประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวม 

 จากการประเมินถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพ
เส้นใย หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการทอผ้าและวิเคราะห์สมบัติผ้า และ
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผลการประเมินในภาพรวมแสดงในตารางที ่4.14 
 

ตารางท่ี 4.14 ระดับความรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใย
สับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนอบรม 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังอบรม 

ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู ้

การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 2.39 4.04 76.45 
การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ  2.00 4.22 76.45 
การทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า  2.35 4.17 71.74 
เทคโนโลยีการเคลือบผ้ากันน้ำ  2.00 4.35 81.52 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  2.30 4.35 76.45 

ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตร 2.21 4.23 76.52 
ค่า S.D 0.19 0.13 3.46 

 

 จากการประเมินผลระดับความรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังอบรมในทุกหลักสูตรพบว่าระดับ
ความรู้ด้านการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าก่อนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้เข้ารับการ
อบรมมรีะดับความรู้ในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนรับการอบรมเท่ากับ 2.21 ± 0.19 และหลังการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเท่ากับ 4.23 ± 0.13 และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เฉลี่ยร้อยละ 76.52 ± 3.46 โดยหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำมีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
สูงที่สุด  



76 
 

4.8.2 การประมินผลการปฏิบัติงาน 

 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
ปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติ หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการทอผ้าและ
วิเคราะห์สมบัติผ้า และหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการ
ปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ การผลิตเส้นด้าย การทอผ้า รวมถึงการอกกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผลงานในภาพรวมแสดงในตารางที่ 4.15 
 

ตารางท่ี 4.15 ผลงานจากการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรม 5 หลักสูตร 

กิจกรรม ผลงาน 

การปรับปรุง
คุณภาพเส้นใย 

 

 

การย้อมสีธรรมชาติ 
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กิจกรรม ผลงาน 
   

การผลิตเส้นด้าย 

  
การผลิตผ้าทอ 

  
การทำเคลือบกันน้ำ 

  
การผลิตกระเป๋า 
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4.8.3 การส่งเสริมการตลาดและแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ 

หลักการของวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกันโดยมีผู้นำกลุ่มเป็นผู้ประสานความคิดและการทำงาน
ร่วมกันของคนในพ้ืนที่หรือชุมชน โดยมีการทำงานร่วมกันภายใต้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันทำ และได้รับประโยชน์
ร่วมกัน สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
เป็นเกษตรกรในพื้นที่มีการร่วมกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด มาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 
22 ราย นำโดยนายสมชาย อุไกรหงษา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯ จะนำใบสับปะรดที่เหลือ
ทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ มาผลิตเส้นใยสับปะรด โดยรับซื้อใบสับปะรดจาก
สมาชิกกลุ่ม ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท จำนวน 700 – 1,000 กิโลกรัมต่อ จากนั้นจะนำมาเข้าเครื่องรีดเพื่อแยก
เส้นใย จะได้เส้นใยสับปะรดพร้อมส่งจำหน่าย ซึ่งจุดเด่นของผลผลิตอยู่ที่การเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร สำหรับด้านการตลาด ส่งขายเส้นใยธรรมชาติ ราคาขาย 300 บาทต่อกิโลกรัม โดยขายส่งและ
ขายปลีกตลาดในประเทศ ได้แก่ ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มแม่บ้าน และลูกค้าทั่วไป หลังการถ่ายทอดให้ความรู้
กลุ่มฯ สามารถผลิตเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณภาพดีมากขึ้น และสามารถเพิ่มราคาขายเส้นใยธรรมชาติได้เป็น 370 
บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ เส้นด้าย ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์กระเป๋า ซึ่งเป็นการ
เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงควรมีการส่งเสริมการตลาด ทั้งผ่านระบบออฟไลน์
และออนไลน์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของกลุ่ม จากการลงพ้ืนที่พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวยังไม่มีการจัดการ
ด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม การขายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน เป็นลักษณะบอกต่อปากต่อปาก เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการสูง และมีผู้ผลิตน้อย ทำให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
เพ่ือให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  

4.8.3.1 ศักยภาพการจัดการด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 

จากการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม พบข้อมูลศักยภาพการจัดการของกลุ่มฯ ดังนี้ 

จุดเด่น 

ประธานกลุ่มมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ  (ใบสับปะรด) ที่ใช้ในการผลิตเป็นอย่างดี 
สามารถเลือกใช้ และผลิตเส้นใยธรรมชาติได้ โดยประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นำและสามารถประสานงานสมาชิกให้
เกิดความร่วมมือกันในกลุ่ม มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานที่ชัดเจน และเมื่อพบปัญหาหรือเกิด
ข้อขัดข้องสมาชิกกลุ่มจะมีการประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีแหล่งวัตถุดิบหลักเพียงพอที่ใช้ใน
การผลิต ซึ่งพื้นที่ของกลุ่มชุมชนเป็นแหล่งปลูกสับปะรดรายใหญ่ในอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  และยังไม่มีคู่แข่ง
ทางการตลาดมากนัก 
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จุดออ่น 

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศยังมีน้อย รวมถึงการ
ส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจำหน่วยสินค้าที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่ายในปัจจุบันเป็นวัตถุดิบที่ผู้ซื้อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยังไม่มีแผนทางธุรกิจใน
การขยายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตราสัญลักษณ์สินค้า และการทำการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือ
แข่งขันกับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ 

อุปสรรค 

ปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนและยังส่งผลต่อรายได้ของทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนด้วย 

โอกาส 

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้
มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จึงควรมีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนแหล่งงบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมให้มีการวจิัย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการทำการตลาด เพื่อผลักดันและสร้างความมั่นคงให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถอยู่รอดได้ 

สภาพปัญหาการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพัน
จันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พบว่า  

(1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการจัดการด้านการตลาดน้อย สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ด้านการส่งเสริม
การตลาด ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีทำให้ไม่สามารถดำเนินการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน ทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ถูก
จำกัดในวงแคบ เป็นแบบบอกต่อปากต่อปาก 

(2) กลุ่มมีผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวคือเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรด ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไป
พัฒนาเป็นเส้นด้าย ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์ต่า งๆ จากผ้าทอที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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4.8.3.2 แนวทางร่วมกันในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน 

จากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม เพื่อค้นหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด และการ
จดัทำแผนธุรกิจชุมชน สรุปได้ดังนี้  

(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเส้นใยสับปะรด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าจากผ้าทอใยสับปะรด ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย บรรจุภัณฑ์รวมถึงการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าของกลุ่ม
ให้สวยงาม โดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ง่าย และการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(2) การวางแผนสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสำหรับการส่งเสริมการตลาดด้วยการทำ
สื่อโฆษณาทีน่่าสนใจ เช่น การจัดทำแผ่นพับที่สวยงาม น่าสนใจ และสามารถดึงดูดให้ลูกค้าสนใจที่จะอ่านและเกิด
การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า หรือการติดป้ายโฆษณาในพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในพื้นที่ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  

(3) การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการส่งเสริม
การตลาดโดยการโฆษณา กำหนดระบบส่งเสริมการขายด้วยการจัดส่วนลดในกรณีที่มียอดสั่งซื้อตามที่กำหนดโดย
กำหนดอัตราที่ชัดเจน การส่งเสริมการขายแบบการบอกต่อปากต่อปาก เน้นพัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่น
สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าให้รู้จักสินค้าของกลุ่มมากขึ้น สมาชิกของกลุ่มได้รับ
ความรู ้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อออนไลน์ เช่น การใช้งาน Facebook IG shopee หรือ Lazada การใช้
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการทำสื่อออนไลน์  
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4.9 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.9.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจาก
ใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวน 22 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 23 คน โดยมีข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมแสดงในตารางผนวกที่ จ-1
และตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
 หญิง 21 91.30 
 ชาย 2 8.70 

อาย ุ
 18 – 24 ปี 8 34.78 
 25 – 35 ปี 4 17.39 
 36 – 45 ปี 1 4.35 
 46 – 55 ปี 5 21.74 
 56 ปี ขึ้นไป 5 21.74 

การศึกษา 
 ประถมศึกษา 6 11 47.83 
 มัธยมศึกษา 6    5 21.74 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    4 17.39 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    1 4.35 
 ปริญญาตรี    2 8.70 
 สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ 
 แม่บ้าน 0 0.00 
 เกษตรกร 5 21.74 
 รับจ้าง 16 69.57 
 ข้าราชการ 1 4.35 
 อ่ืน ๆ 1 4.35 

อาชีพเสริม 
  ไม่มี 21 91.30 
 ทอผ้า 1 4.35 
 อ่ืน ๆ 1 4.35 

 

 ผลจากตารางที่ 4.16 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 91.30 รองลงมาเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 8.70 อายุของผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ 46 – 55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 21.74 และมีระดับอาวุโสในช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.74 โดย
ส่วนมากมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 47.83 รองลงมาเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
คิดเป็นร้อยละ 21.74 ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 69.57 และอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.74 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมคิดเป็นร้อยละ 91.30 และมีอาชีพเสริมร้อยละ 8.70 

4.9.2 การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรม 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจาก
ใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 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 4.40  
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รูปที่ 4.40 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
 

ผลการประเมินพบว่าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในทุกด้าน โดยใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้   
คือ ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาของหลักสูตร และด้านความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 87.30, 
85.51, และ 73.33 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางผนวกท่ี (จ-2) – (จ-4) และตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.17  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอ
จากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม 
1. ความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อการอบรม 4.52 0.67 90.43 มากที่สุด 
2. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในแต่ละหัวข้อ 4.30 0.56 86.09 มากที่สุด 
3. เนื้อหาครอบคลุมตามเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตร 4.22 0.80 84.35 มากที่สุด 
4. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา 4.30 0.76 86.09 มากที่สุด 
5. การลำดับเนื้อหา/ความต่อเนื่องของโครงการ/หลักสูตร 4.13 0.76 82.61 มาก 
6. เอกสารประกอบครบถ้วนตามเนื้อหาวิชา 4.17 0.72 83.48 มาก 

เฉลี่ยด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม 4.28 0.71 85.51 มากที่สุด 
ด้านวิทยากร 
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร 4.39 0.66 87.83 มากที่สุด 
2. การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาครบถ้วน 4.48 0.67 89.57 มากที่สุด 
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.61 0.50 92.17 มากที่สุด 
4. การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.30 0.56 86.09 มากที่สุด 
5. ใช้เวลาเหมาะสม 4.04 0.88 80.87 มาก 

เฉลี่ยด้านวิทยากร 4.37 0.65 87.30 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
1. ความรู้ก่อนฝึกอบรม 2.70 0.56 53.91 ปานกลาง 
2. ความรู้หลังการฝึกอบรม 4.00 0.00 80.00 มาก 
3. สามารถปฏิบัติได้ 3.91 0.51 78.26 มาก 
4. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 3.83 0.72 76.52 มาก 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
3.43 0.66 68.70 มาก 

6. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 3.48 0.51 69.57 มาก 
7. สามารถให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ 3.35 0.57 66.96 ปานกลาง 

เฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 3.67 0.50 73.33 มาก 
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จากตารางพบว่า ความพึงพอใจด้านด้านเนื้อหาของโครงการ/หลักสูตรการอบรม ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 ± 0.71 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไป
น้อยดังนี ้ด้านความรู้ ความเข้าใจที่นำเสนอในแต่ละหัวข้อการอบรม ด้านประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในแต่
ละหัวข้อ ด้านระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา ด้านเนื้อหาครอบคลุมตามเป้าหมายของโครงการ/หลักสูตร 
ด้านเอกสารประกอบครบถ้วนตามเนื้อหาวิชา และด้านการลำดับเนื้อหา/ความต่อเนื่องของโครงการ/หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 90.43, 86.09, 86.09, 84.35, 83.48 และ 82.09 ตามลำดับ 

ความพึงพอใจด้านวิทยากร ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 ± 0.65 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยดังนี้ การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาครบถ้วน ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร การตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นและชัดเจน และการใช้เวลาเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.17, 89.57, 87.83, 86.09, และ 80.87 ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจความด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 ± 0.50 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยดังนี้ 
ความรู้หลังการฝึกอบรม ความสามารถปฏิบัติได้ มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ความสามารถ
นำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ ความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และความสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื ่อนร่วมงานได้  คิดเป็นร้อยละ 80.00, 78.26, 76.52, 69.57, 68.70 และ 
66.96 ตามลำดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 ความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 

จากการลงสำรวจพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการผลิตเส้นใยสับปะรดด้วยเครื่องรีดแบบกึ่งอัตโนมัติ ส่งจำหน่ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ 
ราคาขายเฉลี่ย 260-300 บาท ต่อกิโลกรัม สามารถผลิตเส้นใยได้ 300 กิโลกรัมต่อเดือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
ต้องการความรู้พื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์เส้นใยจากใบ
สับปะรดที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมความรู้โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตผ้าทอ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
โดยสามารถสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดิม (เส้นใยจากใบสับปะรด) เป็น
สินค้าเชิงนวัตกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า มีช่องทางการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว 

 

5.2 องค์ความรู้ที่นำไปขยายผล 

 ผู้วิจัยรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยเรื่อง 1) การเพิ่มมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อม
ธรรมชาติและเส้นใย 2) สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3) ผ้ามัดย้อมด้วยสี
ธรรมชาติจากกากกาแฟ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 5) การปรับสภาพเส้นใยสับปะรด
จากการแยกเชิงกลด้วยน้ำและสารเคมี 6) การย้อมเส้นด้ายไหมด้วยมูลไหมและลูกหม่อน 7) การสกัดเส้นใยหมาก
และการใช้งานเส้นใยหมากเพื่องานด้านสิ่งทอ 8) การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวง
แหวน  และ 9) ผลของไคโทซานและสารมอร์แดนต์ต่อการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยดอกต้อยติ่ง นำมาจัดทำเป็นหลักสูตร
การฝึกอบรม  5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติ หลักสูตรการ
เคลือบผ้ากันน้ำ หลักสูตรการทอผ้าและวิเคราะห์สมบัติผ้า และหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ทุกหลักสูตรกำหนดโครงสร้าง และส่วนประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1) ปัญหา
และความจำเป็นของหลักสูตรฝึกอบรม  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 3) เค้าโครงเนื้อหา 4) วิธีฝึกอบรม
และกิจกรรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การวัดและประเมินผล 
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ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรม
จำนวน 3 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง พบว่าทุกหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมของ
ทุกหลักสูตรเท่ากับ 4.76 ± 0.14 รวมทั้งผลการประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่ามีส่วนประกอบทุกด้านสอดคล้องกันในทุกหลักสูตร 

 

5.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้วิจัยใช้กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนำเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย 
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยเชิญประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมเพื่อให้ทราบแนวทางการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
การทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า การเคลือบผ้ากันน้ำ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรด 
จำนวน 5 ครั้ง โดยผ่านการบรรยาย การสาธิต และการลงมือปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 3 ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

กิจกรรมที่ 4 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กิจกรรมที่ 5 ผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากโครงการ 

ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า ผู้ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในทั้งห้าหลักสูตร มีความรู้เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนก่อน
ฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 ± 0.19  คิดเป็นร้อยละ 44.2 อยู่ในระดับปรับปรุง และมีค่าคะแนนหลังการฝึกอบรม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ± 0.13  คิดเป็นร้อยละ 84.6 อยู่ในระดับดี และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
76.52 ± 3.46 โดยหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำมีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงที่สุด รวมทั้ง
ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมสีธรรมชาติ 
การปั่นด้าย การทอผ้า และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอจากใยสับปะรด 

จากกระบวนการดังกล่าว ทำให้สมาชิกกลุ่ม และนักวิจัยได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมทั้งเกิดความพร้อม และสามารถท่ีนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
จริง ทั้งนี้รูปแบบและเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชน ทำให้นักวิจัยสามารถนำ
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องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ผู้ใช้จริงได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอด
ระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งสามารถเพ่ิมความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรม สร้างความสนใจและความเชื่อมั่นใน
การที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตามความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นได้  

 

5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 22 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิน 23 คน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใย
สับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในทุกด้าน โดยใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้  
คือ ด้านวิทยากร ด้านเนื้อหาของหลักสูตร และด้านความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 87.30 , 
85.51, และ 73.33 ตามลำดับ  

 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ชุมชนในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
ผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักวิจัยสามารถนำองค์
ความรู้ที ่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู ่ผู ้ใช้จริงได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอด
ระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งสามารถเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรม สร้างความสนใจ และความเชื่อมั่น
ในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการผลิตแบบเดิมตามความเคยชิน มาสู่การผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นได้ โดยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้  

(1) สำรวจความต้องการของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้
พ้ืนฐานของผู้รับการถ่ายทอด ทั้งนี้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา มีพ้ืนฐานในการสกัดเส้น
ใยจากใบสับปะรด แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การย้อมสีธรรมชาติ การผลิตเส้นด้ายและ
การทอผ้า การตกแต่งกันน้ำ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้บริโภค การให้ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะทำให้ผู้รับการถ่ายทอดมี
ความสนใจในกิจกรรมการถ่ายทอด และสามารถรับความรู้จากผู้ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี  
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(2) การให้ความสำคัญกับรูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ รวมทั้งการนำหลักการทางนวัตกรรมสิ่งทอเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใย
สับปะรด เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม มีสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความแตกต่าง และมีความน่าสนใจมากขึ้น  

(3) ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรให้ความสำคัญในองค์ความรู้เฉพาะทาง โดยควรเป็นผู้มีพ้ืนฐานความรู้ที่
ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ครอบคลุมและครบถ้วนในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ที่ดีใน
ทั้งระหว่างการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือหลังจากสิ้นสุดการถ่ายทอดองค์ความรู้กับผู้รับการถ่ายทอด รวมทั้งมีการเปิด
โอกาสให้ซักถาม หากผู้รับการถ่ายทอดมีข้อสงสัย  

(4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความรู้ด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทหัตถกรรม ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปต่อยอดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่นการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

(5) ควรประสานเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านคา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือมาสานต่อกิจกรรมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านคา ให้เกิดความยั่งยืน  

(6) ควรมีการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ ไปยัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด ที่มีการดำเนินงานและมีศักยภาพเหมือนกันเพ่ือขยายผลไปสู่การใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง เช่น อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี หรือที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดอยู่
มาก เป็นต้น  
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ภาคผนวก ก 

หลักสูตร 

หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

1. หลักการและเหตุผล 

 พืชเส้นใยเป็นกลุ่มพืชที่มีความสำคัญ และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใยจากพืชถูก
นำมาใช้ทอผ้า เครื่องนุ่งห่ม เชือก เยื่อกระดาษ ความต้องการผลิตภัณฑ์จากพืชเส้นใยเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณที่
มนุษย์รู้จักเครื่องนุ่งห่ม และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์เกิดขึ้นทดแทน
เส้นใยจากพืช แต่เส้นใยจากพืชยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นใยที่ มีสมบัติที ่ดีหลายประการ 
โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถหาได้ง่ายภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ และราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ
เส้นใยสังเคราะห์ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมุ่งเน้นสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยธรรมชาตินำมาพัฒนาสร้างสรรค์คุณค่าให้มีความแตกต่าง
และมีความหลากหลายมากขึ้น ในส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี มีการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลิตเส้นใยธรรมชาติจากใบสับปะรดมาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 
22 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะนำใบสับปะรดที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ประมาณ 5 ,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ มาผลิตเส้นใยสับปะรดด้วยเครื่องรีดแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเอากากของใบออกจนเหลือแต่เส้นใย พร้อมส่ง
จำหน่ายเป็นเส้นใยธรรมชาติ ราคาขายเฉลี่ย 260-300 บาท ต่อกิโลกรัม สามารถผลิตเส้นใยได้ 300 กิโลกรัมต่อ
เดือน ทางกลุ่มต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ขั้นตอนสำคัญในการนำเส้นใยพืชมาใช้ประโยชน์คือ
การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีขนาดเล็กลง หรือมีความละเอียดและอ่อนนุ่มขึ้น รวมทั้งช่ วยให้
องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของเส้นใยมีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 
คณะผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช จึงได้จัดทำหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพ่ือให้
เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการ
การแยกเส้นใย การทำความสะอาดเส้นใย และการทดสอบสมบัติของเส้นใยสับปะรด โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ
ทักษะ เทคนิค และวิธีการ กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้าง
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รายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐ
อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรดสำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติ
บ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

3. คำอธิบายรายวิชา 

 ความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช ลักษณะและสมบัติเส้นใย
พืชที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ และการทดสอบสมบัติของเส้นใย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา เลขที่ 141 หมู่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา  จังหวัด
ราชบุร ี

5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 - ความสำคัญของการปรบัปรุงคณุภาพเส้นใยพชื 
 - กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
 - ลักษณะและสมบัติเสน้ใยพืชที่ผา่นการปรบัปรุงคุณภาพ 
 - แนวทางการใช้ประโยชน์จากเสน้ใยพืชทีผ่่านการปรับปรุง 
(2) มีความสามารถทำงาน 

 - ปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพชื 
 - ทดสอบสมบัติเส้นใย 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความสามารถในการนำเส้นใยพืชที่ผา่นการปรับปรุงคุณภาพ มาใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีคุณภาพ มีความ

ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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6. โครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 ความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
- เส้นใยธรรมชาติ (ความหมาย ประเภท แหล่งที่มา ข้อดีข้อด้อย

ของเส้นใยธรรมชาติ) 
- การใช้ประโยชน์ของพืชเส้นใย (การผลิต และการแปรรูป) 

1 0 1 

2 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
- หลักการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
- ลักษณะและสมบัติเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
- การทดสอบสมบัติของเส้นใย 

2 0 2 

3 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุง 
- การใช้ประโยชน์ในรูปของเส้นใยพืช  
- การใช้ประโยชน์ในรูปของเส้นด้าย 
- การใช้ประโยชน์ในรูปของวัสดุคอมพอสิต 

1 0 1 

4 ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 
- ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชเชิงกล 
- ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชทางเคมี 
- ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชทางชีวภาพ 

0 12 12 

 รวม 4 12  16 (2 วัน) 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- ความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
- กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
- ลักษณะและสมบัติเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ 
- แนวทางการใช้ประโยชน์จากเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุง 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- ปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
- ทดสอบสมบัติเส้นใย 

ผลงานการปฏิบัต ิ
 

แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ ผลงานการปฏิบัต ิ แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 
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สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
- มีความสามารถในการนำเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ มา

ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

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

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 

9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 ความสำคัญของการ

ปรับปรุงคุณภาพเส้น
ใยพืช 
 

-  เส ้ น ใยธรรมชาติ  
(ความหมาย ประเภท 
แหล่งที่มา ข้อดีข้อด้อย
ของเส้นใยธรรมชาติ) 
-  การใช้ประโยชน์ของ
พืชเส้นใย (การผลิต 
และการแปรรูป) 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความสำคัญ
ของการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยพืช 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างเส้นใย
ธรรมชาติ 

-  ใบความรู ้
-  ตวัอยา่งเส้นใย
ธรรมชาติ 

2 กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยพืช 
 

-  หลักการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยพืช 
-  ลักษณะและสมบัติ
เส ้นใยพืชที ่ผ ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
-  การทดสอบสมบัติ
ของเส้นใย 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบักระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพเส้น
ใยพืช 
 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างเส้นใย
ก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 
 

-  ใบความรู ้
-  ตวัอยา่งเส้นใยก่อน
และหลังการปรับปรุง 
 

3 แนวทางการใช้
ประโยชน์จากเส้นใย
พืชที่ผ่านการปรับปรุง 

-  การใช้ประโยชน์ใน
รูปของเส้นใยพืช  
-  การใช้ประโยชน์ใน
รูปของเส้นด้าย 
-  การใช้ประโยชน์ใน
รูปของวัสดุคอมพอสิต 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
แนวทางการใช้
ประโยชน์จากเส้นใย
พืชที่ผ่านการปรับปรุง 
 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างการใช้
ประโยชน์พืชเส้นใยใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 

-  ใบความรู ้
-  ตวัอยา่งการใช้
ประโยชน์พืชเส้นใยใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 

4 ปฏิบัติการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใย 

-  ปฏิบัติการปรับปรุง
ค ุ ณภ า พ เส ้ น ใ ยพื ช
เชิงกล 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใย 

-  การแบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ -  ใบความรู ้
-  วัสดุและอุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัต ิ
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
-  ปฏิบัติการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยพืชทาง
เคม ี
-  ปฏิบัติการปรับปรุง
คุณภาพเส้นใยพืชทาง
ชีวภาพ 

 

10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน  

ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เวลา 
วันที ่

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 

บรรยายเรื่อง  
(1) ความสำคัญของการปรบัปรุงคณุภาพเส้นใยพืช 

(2) หลักการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช 
(3) แนวทางการใช้ประโยชน์จากเส้นใยพืชที่ผ่านการปรับปรุง 

(วิทยากร 3 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชเชิงกล 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

2 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 

การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชทางเคมี 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชทางชีวภาพ 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การย้อมสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต โดยนำวัตถุดิบที่หาได้
ง่ายในชุมชน เช่น ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ และแก่นไม้ เป็นต้น มาสกัดเป็นสีย้อมที่จะให้สีสันที่แตกต่างกันไป วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่สามารถสร้างทดแทนขึ ้นใหม่ได้ เป็นวิธีการที่ปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม และลดการใช้สีสังเคราะห์ที่มีสารตั้งต้นเป็นสารเคมีอันตรายหลายชนิดซึ่งส่งผลให้สีย้อมสังเคราะห์มีความเป็น
พิษและสลายตัวทางชีวภาพได้ยาก อีกทั้งสินค้าที่ผลิตจากผ้าที่ย้อมด้วยสีธ รรมชาตินั ้นกำลังเป็นที่นิยมต่อคนทุกกลุ่ม 
เนื่องจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สินค้าเป็นที่ต้องการต่อตลาดผู้บริโภคเป็นอย่างมาก คณะผู้วิจัยเห็น
ความสำคัญของการสร้างสรรค์การย้อมด้วยสีธรรมชาติ จึงได้จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใย
สับประรดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติ
บ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพิ่มความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการย้อมเส้นใยสับปะรด โดยมีวิทยากรให้การแนะนำ การใช้
ทักษะ เทคนิค และกรรมวิธีการย้อมเส้นใยสับปะรดจากสีธรรมชาติ กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากร
ในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลด
รายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของ
ภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต เส้นใย
ธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

3. คำอธิบายรายวิชา 

องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมเส้นใย
สับปะรดด้วยสีธรรมชาติ ปฏิบัติการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมร้อนและกระบวนการย้อมเย็น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา เลขที่ 141 หมู่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุร ี
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5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
 - องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 
 - หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
 - ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
(2) มีความสามารถทำงาน 

 - เตรียมเส้นใยสับปะรดก่อนการย้อม 
 - เตรียมน้ำส ี
 - เตรียมสารช่วยติด 
 - ย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
 - ย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความชำนาญสามารถปฏิบัตงิานในการย้อมสีธรรมชาตไิด้เป็นอย่างดี 

  - มีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อม การเลือกใช้สี การเลือกใช้สารช่วยตดิ อย่างมี
คุณภาพ ความปลอดภัย และรกัษาสิ่งแวดล้อม 

6. โครงสร้างหลักสูตรการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 
- เส้นใยสับปะรด (สมบตัิทางกายภาพ และทางเคมี) 
- สีธรรมชาติ (ความหมาย และประเภทของสีธรรมชาติ) 
- น้ำ (สมบัติของน้ำท่ีใช้ย้อม) 
- สารช่วยตดิสี (ความหมาย และประเภทของสารช่วยติด) 

2 0 2 

2 หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
- เตรียมเส้นใยสับปะรดก่อนการย้อม 
- เตรียมน้ำสี 
- เตรียมสารช่วยติด 
- ย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
- ย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

2 0 2 

3 การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
- อุปกรณ์  
- การคำนวณส่วนผสม 

0 4 4 
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

- ปฏิบัติการเตรียมเส้นใยสับปะรด 
- ปฏิบัติการเตรียมน้ำส ี
- ปฏิบัติการเตรียมสารช่วยตดิ 
- ปฏิบัติการย้อมเส้นใยสับปะรดจากครั่ง 

4 การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมเย็น 
- อุปกรณ์  
- การคำนวณส่วนผสม 
- ปฏิบัติการเตรียมเส้นใยสับปะรด 
- ปฏิบัติการเตรียมน้ำส ี
- ปฏิบัติการเตรียมสารช่วยตดิ 
- ปฏิบัติการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยคราม 

0 8 8 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 

7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 
- หลักการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
- ขั้นตอนการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- เตรียมเส้นใยสับปะรดก่อนการย้อม 
- เตรียมน้ำสี 
- เตรียมสารช่วยติด 
- ย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมร้อน 
- ย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยกระบวนการย้อมเย็น 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(3) มีคุณลักษณะ 
 - มีความชำนาญสามารถปฏิบัตงิานในการย้อมสธีรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 - มีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อม การเลือกใช้สี 
การเลือกใช้สารช่วยติด อย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฎิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 
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8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

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

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 

9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

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

ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร
ย้อมสีธรรมชาติ 

-  สมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของเส้นใยสับปะรด 
-  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สี
ธรรมชาติ 
-  ประเภทของสีธรรมชาติ 
-  สมบัติของน้ำที่ใช้ย้อม 
-  ความหมาย และประเภท
ของสารช่วยติดธรรมชาติ 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค ์ประกอบสำค ัญใน
การย้อมสีธรรมชาติ 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างพืชให้สี
ธรรมชาติ และสารช่วย
ติดจากธรรมชาติ 

-  ใบความรู้ 
-  ต ัวอย ่างพ ืชให ้สี
ธรรมชาติ 
-  ตัวอย่างสารช่วยตดิ
จากธรรมชาติ 

2 หล ั ก ก า รย ้ อม
เส้นใยสับปะรด
ด้วยสีธรรมชาติ 

- เตรียมเส้นใยสับปะรด
ก่อนการย้อม 
- เตรียมน้ำสี 
- เตรียมสารช่วยติด 
- หล ั กการย ้ อม เส ้นใย
สับปะรดด้วยกระบวนการ
ย้อมร้อน 
- หล ั กการย ้ อม เส ้นใย
สับปะรดด้วยกระบวนการ
ย้อมเย็น 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หล ั ก ก า รย ้ อม เส ้ น ใ ย
สับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 
 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงต ัวอย ่างเส ้นใย
ย้อมสีธรรมชาติ 
 

-  ใบความรู้ 
-  ตัวอย่างเส้นใยย้อม
ด้วยสีธรรมชาติ 
 

3 การย ้อมเส้นใย
ส ั บปะรดด ้ วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ย้อมร้อน 

- อุปกรณ์  
- การคำนวณส่วนผสม 
- ปฏิบัติการเตรียมเส้นใย
สับปะรด 
- ปฏิบัติการเตรียมน้ำสี 
- ปฏิบัติการเตรียมสารช่วย
ติด 
- ปฏิบ ัต ิการย ้อมเส ้นใย
สับปะรดด้วยครั่ง 

-  เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ฝึก
ปฏิบัติการการย้อมเสน้ใย
ส ั บ ป ะ ร ด ด ้ ว ย
กระบวนการย้อมร้อน 

-  การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ -  ใบความรู้ 
-  วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัติ 
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หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
4 การย ้อมเส้นใย

ส ั บปะรดด ้ วย
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ย้อมเย็น 

- อุปกรณ์  
- การคำนวณส่วนผสม 
- ปฏิบัติการเตรียมเส้นใย
สับปะรด 
- ปฏิบัติการเตรียมน้ำสี 
- ปฏิบัติการเตรียมสาร
ช่วยติด 
- ปฏิบัติการย้อมเส้นใย
สับปะรดด้วยคราม 

-  เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ฝึก
ปฏิบัติการการย้อมเสน้ใย
ส ั บ ป ะ ร ด ด ้ ว ย
กระบวนการย้อมเย็น 

-  การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ -  ใบความรู้ 
-  วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัติ 

10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน  

ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เวลา 
วันที ่

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 

บรรยายเรื่อง  
(1) องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสีธรรมชาติ 

(2) หลักการย้อมสีธรรมชาต ิ
(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยครั่ง 

 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

2 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 

การย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยคราม 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การย้อมสเีส้นใยสับปะรดด้วยคราม 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30 – 10.45  และ พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงบ่าย  15.00 – 15.15 
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หลักสูตร การทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

1. หลักการและเหตุผล 

 พืชเส้นใยเป็นกลุ่มพืชที่มีความสำคัญ และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใยจากพืชถูกนำมาใช้ทอ
ผ้า เครื่องนุ่งห่ม เชือก เยื่อกระดาษ ความต้องการผลิตภัณฑ์จากพืชเส้นใยเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณที่มนุษย์รู้จักเครื่องนุ่งห่ม 
และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์เกิดขึ้นทดแทนเส้นใยจากพืช แต่เส้นใยจากพืช
ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีสมบัติที่ดีหลายประการ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถหาได้
ง่ายภายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ และราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมุ่งเน้สมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยธรรมชาติ
นำมาพัฒนาสร้างสรรค์คุณค่าให้มีความแตกต่างและมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งนี้ขั้นตอนสำคัญในการนำเส้นใยพืชมาใช้
ประโยชน์ในงานสิ่งทอ คือการนำเส้นใยพืชมาผลิตเป็นเส้นด้าย และนำไปทอเป็นผ้าผืน คณะผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาเส้นใยพืชเป็นเส้นด้าย และผืนผ้า จึงได้จัดทำหลักสูตรการผลิตเส้นด้ายและการทอผ้าจากเส้นใยสับปะรด สำหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวั ดราชบุรี เพื่อให้เป็นเอกสาร
หลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย การ
ทอผ้า และการทดสอบสมบัติผ้า โดยมีวิทยากรให้การแนะนำทักษะ เทคนิค และวิธีการ กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะ
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บน
พื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตเส้นด้าย การทอผ้า และการทดสอบสมบัติผ้า สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
เส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

3. คำอธิบายรายวิชา 

สมบัติของเส้นใย สมบัติของเส้นด้าย พื้นฐานและหลักการปั่นด้ายใยสั้น พื้นฐานและหลักการทอผ้า ตรวจสอบ
สมบัติผ้า 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา เลขที่ 141 หมู่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุร ี
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5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
- สมบัติของเส้นใย 
- สมบัติของเส้นดา้ย 
- พื้นฐานและหลักการปั่นดา้ยใยสั้น 
- พื้นฐานและหลักการทอผา้ 
- การตรวจสอบสมบตัิผ้า 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- ผลิตเส้นดา้ยจากใยสับปะรด 
- จำแนกเส้นดา้ย และเลือกใช้งานได้ถูกต้อง 
- ทอผ้าด้วยกี่ทอผา้ 
- การตรวจสอบสมบตัิผ้า 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความชำนาญสามารถผลิตเสน้ด้ายจากเสน้ใยสับปะรดได้เป็นอย่างดี 
  - มีความสามารถในการจำแนกเส้นด้าย และเลือกใช้งานได้ถูกต้อง 
  - มีความสามารถทอผ้าและออกแบบลายผา้ 
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6. โครงสร้างหลักสูตร การทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 สมบัติของเส้นใย 
- สมบัติของเส้นใยที่มีผลต่อสมบัตผิา้  
- สมบัติของเส้นใยที่เหมาะในการทำเส้นดา้ย (สมบตัิการยดึเกาะ 

ความสามารถในการดัดงอ ความหนาแน่น ความยาว ความ
ละเอียด) 

1 0 1 

2 สมบัติของเส้นด้าย 
- ความแข็งแรงของเส้นด้าย การยืดตัวของเส้นด้าย ความแข็ง
กระด้างของเส้นด้าย ความฟูของเส้นด้าย จำนวนเกลียวของเส้นด้าย 
ทิศทางของเกลียวเส้นด้าย ขนาดของเส้นด้าย ความเงามันของ
เส้นด้าย ผิวสัมผัสของเส้นด้าย ความราบเรียบของเส้นด้าย การดูด
ซึมน้ำของเส้นด้าย 

1 0 1 

3 พื้นฐานและหลักการปั่นด้ายใยสั้น  
- การคัดเลือกและการผสมเส้นใย การทำแผ่นเส้นใย การสางเส้น

ใย การหวีเส้นใย การดึง การดึงลดขนาด การบดิเกลยีว 
- การเข้าเกลียวเส้นด้าย (จำนวนเกลียว ทิศทางเกลียว) 

1 0 1 

4 พื้นฐานและหลักการทอผ้า 
- วัสดุและอุปกรณ์ในการทอผ้า 
- การเตรียมเส้นดา้ยยืน ด้ายพุ่ง     
- การทดสอบสมบตัิผ้า 

1 0 1 

5 ปฏิบัติการปั่นด้ายเส้นใยสับปะรด และทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า 
- ปฏิบัติการปั่นด้ายเส้นใยสับปะรด 
- ปฏิบัติการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าแบบพกพา 

0 12 12 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 
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7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- สมบัติของเส้นใย 
- สมบัติของเส้นด้าย 
- พื้นฐานและหลักการปั่นด้ายใยสั้น 
- พื้นฐานและหลักการทอผ้า 
- การตรวจสอบสมบัติผ้า 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2)    มีความสามารถทำงาน 
- ผลิตเส้นด้ายจากใยสับปะรด 
- จำแนกเส้นด้าย และเลือกใช้งานได้ถูกต้อง 
- ทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าแบบพกพา 
- การตรวจสอบสมบัติผ้า 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
- มีความชำนาญสามารถผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยสับปะรดได้เป็นอย่างดี 
- มีความสามารถในการจำแนกเส้นด้าย และเลือกใช้งานได้ถูกต้อง 
- มีความสามารถทอผ้าและออกแบบลายผ้า 

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.  แผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 สมบัติของเส้นใย -  สมบัติของเส้นใยที่มีผลต่อ

สมบัติผ้า  
-  สมบัติของเส้นใยที่เหมาะ
ในการทำเส้นด้าย (สมบัติ
การยึดเกาะ ความสามารถ
ในการดัดงอ ความหนาแน่น 
ความยาว ความละเอียด) 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมบัติของเส้นใย 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงต ัวอย ่างเส ้นใย
ชนิดต่าง ๆ  

-  ใบความรู้ 
-  ตัวอย่างเส้นใย 
 

2 ส ม บ ั ต ิ ข อ ง
เส้นด้าย 

- ความแข็งแรงของเส้นด้าย 
การยืดตัวของเส้นด้าย ความ
แข็งกระด้างของเส้นด ้าย 
ความฟูของเส้นด้าย จำนวน
เกลียวของเส้นด้าย ทิศทาง
ของเกลียวเส้นด้าย ขนาด
ของเส้นด้าย ความเงามัน
ของเส้นด้าย ผิวสัมผัสของ
เส้นด้าย ความราบเรียบของ
เส้นด้าย การดูดซึมน้ำของ
เส้นด้าย 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมบัติของเส้นด้าย 
 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างเส้นด้าย
ชนิดต่าง ๆ 
 

-  ใบความรู้ 
-  ตัวอย่างเส้นด้าย 
 

3 พ ื ้ น ฐ า น แ ล ะ
หลักการปั่นด้าย
ใยสั้น 

-  การคัดเลือกและการผสม
เส้นใย การทำแผ่นเส้นใย 
การสางเส้นใย การหวีเส้น
ใย การดึง การดึงลดขนาด 
การบิดเกลียว 
-  การเข้าเกลียวเส้นด ้าย 
(จำนวนเกล ียว  ท ิศทาง
เกลียว) 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื ้นฐานและหลักการปั่น
ด้ายใยสั้น  
 

-  การบรรยาย  
 

-  ใบความรู้ 
 

4 พ ื ้ น ฐ า น แ ล ะ
หลักการทอผ้า 

-  วัสดุและอุปกรณ์ในการ
ทอผ้า 
-  การเตร ียมเส้นด้ายยืน 
ด้ายพุ่ง     
-  การทดสอบสมบัติผ้า 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื้นฐาน และหลักการทอ
ผ้า 
 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างผ้าทอ 
 

-  ใบความรู้ 
-  ตัวอย่างผ้าทอ 

5 ปฏ ิบ ัต ิการปั่น
ด ้ า ย เ ส ้ น ใ ย
ส ับปะรด และ
ทอผ้าด้วยกี่ทอ 

-  ปฏิบัติการปั่นด้ายเส้นใย
สับปะรด 
-  ปฏิบัติการทอผ้าด้วยกี่ทอ 

-  เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ฝึก
ปฏิบัติการปั่นด้ายเส้นใย
สับปะรด 
-  เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ฝึก
ปฏิบัติการทอผ้าด้วยกี่ทอ 

การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน -  ใบความรู้ 
-  วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัติ 
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10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน  

ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เวลา 
วันที ่

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 

บรรยายเรื่อง  
(1) สมบัติของเส้นใย/สมบตัิของเสน้ด้าย 
(2) พื้นฐานและหลักการปั่นด้ายใยสั้น/ 

(3) พื้นฐานและหลักการทอผ้า 
(วิทยากร 2 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การปั่นด้ายเส้นใยสับปะรด 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

2 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 

การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

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

  



111 
 

หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง การเคลือบผ้ากันน้ำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาการนำเส้นใยธรรมชาติจากพืชมาแปรรูป และใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์หลาย
รูปแบบ ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ ในอีกมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอ คือการเพิ่มสมบัติพิเศษ 
เช่น สิ่งทอที่มีสมบัติทนไฟ สิ่งทอมีสมบัติในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ป้องกันรังสี ยูวีเอ ยูวีบี รวมไปถึงสิ่งทอที่มีสมบัติกัน
น้ำ ทั้งนี้การเคลือบผ้ากันน้ำเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ได้
อย่างกว้างขวาง เช่น การทำกระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากการเคลือบผ้ากันน้ำสามารถช่วย
ป้องกันผลิตภัณฑ์ในเร่ืองความคงทน และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยเห็นความสำคัญของการเคลือบผ้ากันน้ำ เพื่อ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต และการออกแบบสินค้าใหม่ ๆ สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติ
บ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำเพื่อให้
เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการการ
เคลือบผ้ากันน้ำ และการทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ โดยมีวิทยากรให้การแนะนำทักษะ เทคนิค และวิธีการ กิจกรรมการ
ฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเคลือบผ้ากันน้ำ และการทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

3. คำอธิบายรายวิชา 

 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ การทดสอบสมบัติของผ้ากันน้ำ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา เลขที่ 141 หมู่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุร ี
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5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

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

 - เลือกใช้สารสะท้อนน้ำ 
 - ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอด้วยการเคลือบผ้ากันน้ำ 
 - ทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำของผา้ 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความชำนาญสามารถปฏิบัตงิานในการเคลือบผ้ากันน้ำ 
  - มีความสามารถในการทดสอบสมบัติผ้ากนันำ้เบื้องต้น 

6. โครงสร้างหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- ความสำคัญของการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ (การป้องกันน้ำหรือการสะทอ้น

น้ำ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย การป้องกันไฟฟ้าสถิต การป้องกัน
การยับ การป้องกันรังสียูวี การตกแต่งผ้านุ่ม) 

2 0 2 

2 หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- กลไกการสะท้อนน้ำ 
- ประเภทของสารสะท้อนน้ำ 
- กระบวนการตกแต่งผ้ากันน้ำ 

2 0 2 

3 ปฏิบัติการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- ปฏิบัติการเคลือบผ้ากันน้ำ 
- การเปรียบเทียบสมบัติของผ้าก่อนและหลังการเคลือบกันน้ำ (สี 

น้ำหนัก การป้องกันการเปียกน้ำ) 
- ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของผ้าก่อนและหลังการเคลือบกันน้ำ 

0 12 12 

 รวม 4 12 16 (2 วัน) 
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7. การวัดและประเมินผล 

สมรรถนะ วิธีการ เคร่ืองมือ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

- ความสำคัญของการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
- หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ 
- ลักษณะและสมบัติของผ้ากันน้ำ 

ทดสอบทฤษฎ ี
 

แบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
 

(2) มีความสามารถทำงาน 
- เลือกใช้สารสะท้อนน้ำ 
- ปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอด้วยการเคลือบผ้ากันน้ำ 
- ทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำของผ้า 

ผลการปฏิบตัิงาน 
 

แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

(3) มีคุณลักษณะ 
- มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานในการเคลือบผ้ากันน้ำ 
- มีความสามารถในการทดสอบสมบัติผ้ากันน้ำเบื้องต้น 

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 หลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 การตกแต่งสำเร็จสิ่ง

ทอ 
-  ความสำคัญของการ

ตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
-  เทคโนโลยีการ
ตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
(การป้องกันน้ำหรือ
การสะท้อนน้ำ การ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 
การป้องกันไฟฟา้สถิต 
การป้องกันการยับ 
การป้องกันรังสียูว ี 
การตกแต่งผ้านุ่ม) 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัความสำคัญ
ของการตกแต่งสำเร็จ
สิ่งทอ และเทคโนโลยี
การตกแต่งสำเร็จสิ่ง
ทอ 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างสิ่งทอที่มี
คุณสมบัติพิเศษ 

-  ใบความรู ้
-  ตวัอยา่งสิ่งทอที่มี
คุณสมบัติพิเศษ 

2 หลักการตกแต่งผ้ากัน
น้ำ 

-  กลไกการสะท้อนน้ำ 
-  ประ เภทของสาร
สะท้อนน้ำ 
-  กระบวนการตกแต่ง
ผ้ากันน้ำ 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัหลักการ
ตกแต่งผ้ากันน้ำ 
 

-  การบรรยาย  
 

-  ใบความรู ้
 

3 ปฏิบัติการตกแต่งผ้า
กันน้ำ 

-  ปฏิบัติการเคลือบผ้า
กันน้ำ 
-  การเปร ียบเท ียบ
สมบัติของผ้าก่อนและ
หลังการเคลือบกันน้ำ 
(สี น้ำหนัก การป้องกัน
การเปียกน้ำ) 
-  ปฏิบัติการทดสอบ
สมบัติของผ้าก่อนและ
หลังการเคลือบกันน้ำ 

-  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการเคลือบผ้า
กันน้ำ 
-  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการทดสอบ
สมบัติผ้ากันน้ำ 

-  การแบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ -  ใบความรู ้
-  วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัต ิ
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10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน  

ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เวลา 
วันท่ี 

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 

บรรยายเรื่อง  
(1) การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ 
(2) หลักการตกแต่งผา้กันน้ำ 

(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
การตกแต่งผ้ากันน้ำ 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

2 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
การตกแต่งผ้ากันน้ำ 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
การทดสอบสมบตัิผ้ากันน้ำ 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันตลาดสินค้าเชิงสร้างสรรค์ของโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี ประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ( knowledge) 
การศึกษา (education) การสร้างสรรค์งาน (creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยง
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา เข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะ ช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านได้ คณะผู้วิจัยเห็นความสำคัญของออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ แทนที่
ผลิตภัณฑ์เดิมของชุมชนที่จำหน่ายในรูปของเส้นใยสับปะรด จึงได้จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี เพื่อให้เป็นเอกสารหลักที่เป็นแนวทางฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด โดยมีวิทยากรให้การแนะนำทักษะ เทคนิ ค และวิธีการ 
กิจกรรมการฝึกอบรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน และนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับด้านแรงงานทั้งในด้านทักษะฝีมือ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ผลิตซึ่งเป็นชาวบ้าน
และคนในชุมชน เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิต ชุมชน และผู้ประกอบการงานหัตถศิลป์อย่างยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

3. คำอธิบายรายวิชา 

 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา เลขที่ 141 หมู่ 7  ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุร ี
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5. สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 

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

 - วิเคราะห์เชิงเทคนิคด้านผลิตภณัฑ์และการตลาด 
 - วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 - ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยนื และภูมิปญัญาท้องถิน่มาประยุกต์ใช้ 
 - การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

 (3) มีคุณลักษณะ 
  - มีความสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและพฤตกิรรมผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  
  - มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รปูแบบอ่ืนได้ 

6. โครงสร้างหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม 
-  นิยามและความหมายของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
-  ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
-  ประเภทของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
-  การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการออกแบบ 

2 0 2 

2 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
- กำหนดความต้องการของผลิตภัณฑ์ (ชนิดและหมวดของผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข
ทางการตลาด ความสามารถและข้อจำกัดในการผลิต ศักยภาพของวัสดุ และ
กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม) 
-  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน 
(การร่างแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง
วัสดุประเภทต่าง ๆ) 
-  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

2 0 2 

3 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 0 12 12 
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

รวม 
(ชั่วโมง) 

-  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
-  การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

 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

พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืนได้ 

ผลการปฏิบตัิงาน แบบสังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน/แบบ
ประเมินผลงาน 

8. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

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

ต่ำกว่า 50 ปรับปรุง 



119 
 

9.  แผนการจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หน่วยที ่ ชื่อหน่วย หัวข้อรอง วัตถุประสงค ์ วิธีสอน สื่อ 
1 หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ประเภท
หัตถกรรม 

-  นยิามและ
ความหมายของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
-  ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
-  ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
-  การประยุกต์ใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมในการ
ออกแบบ 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
ในหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประเภท
หัตถกรรม 

-  การบรรยาย พร้อม
แสดงตัวอย่างผลงาน
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประเภท
หัตถกรรม 

-  ใบความรู ้
-  ตวัอยา่งผลงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทหัตถกรรม 

2 ขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 

- กำหนดความตอ้งการ
ของผลิตภัณฑ์  
-  กำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการเป็นรูปธรรมได้
ชัดเจน 
-  การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการตลาด
และพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

-  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเขา้ใจ
ในขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 

-  การบรรยาย  
 

-  ใบความรู ้
 

3 ปฏิบัติการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

-  ปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่
นำแนวคิดการพัฒนา
อย่างย ั ่งย ืน และภูมิ
ป ั ญ ญ า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ม า
ประยุกต์ใช้ 
-  ปฏิบัติการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

-  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่
นำแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช ้
-  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

-  การบรรยาย  
-  การแบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ
 

-  ใบความรู ้
-  วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือสำหรับการ
ปฏิบัต ิ
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10.  กำหนดการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 2 วัน  

ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เวลา 
วันท่ี 

8.00 - 12.15 น. 13.15 – 17.30 น.  

1 

บรรยายเรื่อง  
(1) หลักการออกแบบผลติภณัฑ์ประเภทหัตถกรรม 

(2) ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หตัถกรรม 
(วิทยากร 1 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน และภมูิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

2 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเรื่อง  

ปฏิบัติการสรา้งต้นแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม 
(วิทยากร 5 ท่าน) 

กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่อง 
ปฏิบัติการสรา้งต้นแบบผลิตภัณฑห์ัตถกรรม 

(วิทยากร 5 ท่าน) 

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

ผลการประเมินหลักสตูร 
 

ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

ตารางท่ี ข-1 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย  5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 5.00 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 5.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 5.00 4.75 0.32 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.33 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 5.00 4.89 0.19 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 5.00 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 4.67 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 5.00 4.67 0.47 มากที่สุด 
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 4.67 0.00 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.77 0.16 มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ  

ควรระบุรูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ร้อยละการทำข้อสอบได้ กับ เกณฑ์คะแนน / สมรรถนะการปฏิบัติ
กับเกณฑ์คะแนน 

ตารางท่ี ข-2 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

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 0.67 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 1.00 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 0.67 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ  

ตารางท่ี ข-3 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยสี
ธรรมชาติ 

5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 

1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 5.00 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 5.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 5.00 4.67 0.33 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 4.33 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 5.00 4.89 0.19 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 5.00 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 4.67 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 5.00 4.67 0.47 มากที่สุด 
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 4.67 0.00 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.76 0.17 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

(1) ควรระบุร้อยละ หรือสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรม กับเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน 
(2) ชั่วโมงปฏิบัติในการย้อมร้อนและย้อมเย็นควรเท่ากัน 
(3) ควรเพิ่มความสามารถในการเลือกใช้สี 
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ตารางท่ี ข-4 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการย้อมสีเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

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 0.67 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 0.67 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

ตารางท่ี ข-5 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า  4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 4.67 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.67 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 5.00 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5.00 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 4.67 4.56 0.19 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 4.67 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 4.33 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.00 4.33 0.47 มาก 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.67 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 4.67 
6. การวัดและประเมินผล     
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.65 0.11 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

การประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 
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ตารางท่ี ข-6 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

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 1.00 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 

 

  



127 
 

ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ  

ตารางท่ี ข-7 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการเคลือบผ้ากันน้ำ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเคลือบผ้ากันน้ำ 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 4.67 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 4.67 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 5.00 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5.00 
2.4 ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ 5.00 
3. เค้าโครงเนื้อหา 
3.1 การจัดเรียงเนื้อหา 4.67 4.56 0.19 มากที่สุด 
3.2 ความครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ 4.67 
3.3 เนื้อหาของหลักสูตรในการนำไปปฏิบัติจริง 4.33 
4. วิธีฝึกอบรมและกิจกรรม 
4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.00 4.33 0.47 มาก 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.67 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 4.67 0.00 มากที่สุด 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 
 

4.67 

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

ค่าเฉลี่ยรวม  4.65 0.11 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

ชั่วโมงปฏิบัติมากเกินไป อาจแทรกเนื้อหาการตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติม หรือ ปฏิบัติการทดสอบสมบัติต้านทานน้ำ
เบื้องต้น 
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ตารางท่ี ข-8 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 0.67 มีความสอดคล้อง 
7. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับสื่อการสอน 0.67 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 0.67 มีความสอดคล้อง 
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ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ตารางท่ี ข-9 ผลการประเมินโครงร่างหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ส่วนประกอบของ
โครงร่างหลักสูตร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ปัญหาและความจำเป็นของหลักสตูรฝึกอบรม 
1.1 ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.2 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 5.00 
1.3 แนวทางในการแก้ปัญหาเหมาะสม 5.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรฝึกอบรม 
2.1 ความชัดเจน 5.00 4.89 0.19 มากที่สุด 
2.2 ความเป็นไปได้ 5.00 
2.3 ความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.67 
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 4.83 0.24 มากที่สุด 
4.2 กิจกรรมการกระตุ้นความสนใจของผู้ฝึกอบรม 4.67 
5. สื่อการฝึกอบรม 
5.1 สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
5.2 ส่งเสริมให้กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ 5.00 
6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สามารถตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมได้ 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด 
6.2 มีความเป็นไปได้ในการวัดผล 5.00 

ภาพรวมเฉลี่ย  4.95 0.07 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

การประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 



130 
 
ตารางท่ี ข-10 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

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 1.00 มีความสอดคล้อง 
8. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 มีความสอดคล้อง 
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ภาคผนวก ค 

ข้อสอบก่อนและหลังการอบรม 
 

แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการปรับสภาพเส้นใย 

1. ประเภทของเส้นใย 
ก. เส้นใยพืช และเส้นใยสัตว์   ข. เส้นใยดิบ และเส้นใยฟอก 
ค. เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์  ง. เส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสารเคมี 

2. เส้นใยที่ได้จากใบ 
 ก.  ฝ้าย ปอ     ข. สับปะรด ป่านศรณารายณ ์
 ค. ป่าน ปอ     ง. สับปะรด ปอ 

3. การป้อนใบสับปะรด เข้าตัวเครื่องด้วยชุดลูกกลิ้ง และขูดเนื้อใบสับปะรดด้วยใบมีด  
 ก. การแยกเส้นใยเชิงกล   ข. การแยกเส้นใยทางเคมี 
 ค. การแยกเส้นใยทางชีวภาพ   ง. ถูกทุกข้อ 

4. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 
ก. ทำให้เส้นใยสะอาด ดูดซึมน้ำ สีย้อม และสารเคมีได้ดี ทำให้เส้นใยย้อมติดสีได้ดี  
ข. ทำให้เส้นใยมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล 
ค. กำจัดสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในเส้นใย 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. สารที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 
 ก. โซดาไฟ     ข. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
 ค. สารซักฟอก    ง. ถูกทุกข้อ 
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แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการทอผ้า 

1. การผลิตเส้นด้ายจากใยสับปะรด 

ก. การนำเอาเส้นใยมารวมกันให้เป็นเส้นใยยาวยึดกันอยู่ได้ด้วยการบิดพันเป็นเกลียว 

ข. การนำเส้นใยสับปะรดรวมกับเส้นใยฝ้ายแล้วปั่นเป็นเส้นด้าย 

ค. การต่อเส้นใยสับปะรดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ผูกเงื่อน การเย็บ 

ง. ถูกทุกข้อ 

2. เส้นด้ายที่ผลิตโดยวิธีการต่อเส้นใยด้วยมือเหมาะสำหรับ 

ก. เป็นเส้นด้ายยืน    ข. เป็นเส้นด้ายพุ่ง 

ค. ใช้ได้ทั้งเป็นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง  ง. ไม่เหมาะสำหรับเส้นด้ายพุ่งและด้ายยืน 

3. วิธีการผลิตเส้นด้ายจากใยสับปะรด 

 ก. การนำเส้นใยสับปะรดมาปั่นด้วยมือเพ่ือให้เกิดเกลียว 

 ข. การนำเส้นใยสับปะรดมาปั่นด้วยเครื่องจักรเพื่อให้เกิดเกลียว 

 ค. การนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายแล้วปั่นด้วยเครื่องจักรเพ่ือให้เกิดเกลียว 

 ง. ถูกทุกข้อ 

4. เกลียวของเส้นด้าย 
 ก. ลักษณะของเส้นด้ายที่บิดรอบแกนตัวเอง 
 ข. เส้นด้ายที่มีความละเอียดจะมีจำนวนเกลียวมากกว่าเส้นด้ายที่หยาบ 
 ค. เส้นด้ายที่มีความละเอียดจะมีจำนวนเกลียวน้อยกว่าเส้นด้ายที่หยาบ 
 ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

5. การเรียงลำดับกระบวนการผลิตผ้าทอ  
  ก. การสกัดเส้นใย การปั่นเส้นด้าย การตกแต่งสำเร็จ  การย้อมสี  
  ข. การสกัดเส้นใย การปั่นเส้นด้าย การทอ   การย้อมสี  
  ค.  การสกัดเส้นใย การปั่นเส้นด้าย การตัดเย็บ  การทอ  
  ง.  การสกัดเส้นใย การปั่นเส้นด้าย การตัดเย็บ  การย้อมสี 
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แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการย้อมสีธรรมชาติ 

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

5. ในการย้อมสี ทำไมต้องใช้สารมอร์แดนต์ 
ก. เพ่ือให้เส้นใยดูดซึมสีย้อมได้ดี  ข. เพ่ือให้สีมีความคงทนเพิ่มขึ้น 
ค. เพ่ือไม่ให้เส้นใยขึ้นเชื้อรา   ง. เพ่ือให้เส้นใยมีสีสดและเป็นเงางาม 
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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 เติมน้ำลงไปปริมาณ 1 ลิตร 

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

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

5. การเคลือบผ้าด้วยสารสะท้อนน้ำต่างจากการเคลือบด้วยไวนิลอย่างไร 
 ก. การเคลือบผ้าด้วยไวนิลทำให้ผ้ามีสมบัติกันน้ำได้ดีกว่าการเคลือบด้วยสารสะท้อนน้ำ 
 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. กระเป๋นแบบใดสามารถใช้ได้หลายโอกาส 
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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ภาคผนวก ง 

การประเมินผลความรูค้วามเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ตารางท่ี ง-1 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

 ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ 
1 2 3 1 3 33.33 
2 2 4 2 3 66. 67 
3 3 4 1 2 50 
4 3 5 2 2 100 
5 4 5 1 1 100 
6 1 3 2 4 50 
7 2 3 1 3 33.33 
8 2 4 2 3 66.67 
9 3 4 1 2 50 
10 3 4 1 2 50 
11 3 5 2 2 100 
12 4 5 1 1 100 
13 1 4 3 4 75 
14 1 4 3 4 75 
15 1 3 2 4 50 
16 2 3 1 3 33.33 
17 2 3 1 3 33.33 
18 2 4 2 3 66. 67 
19 3 4 1 2 50 
20 3 5 2 2 100 
21 3 5 2 2 100 
22 3 5 2 2 100 
23 2 4 2 3 66. 67 

เฉลี่ย 67.39 
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ตารางท่ี ง-2 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการย้อมเส้นใยสับปะรดด้วยสีธรรมชาติ 

 ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ 
1 1 3 2 4 50 
2 1 3 2 4 50 
3 1 4 3 4 75 
4 3 5 2 2 100 
5 3 5 2 2 100 
6 3 4 1 2 50 
7 2 5 3 3 100 
8 2 5 3 3 100 
9 2 4 2 3 66. 67 
10 2 4 2 3 66. 67 
11 2 4 2 3 66. 67 
12 1 3 2 4 50 
13 1 3 2 4 50 
14 1 4 3 4 75 
15 1 4 3 4 75 
16 3 5 2 2 100 
17 3 5 2 2 100 
18 2 4 2 3 66. 67 
19 2 4 2 3 66. 67 
20 2 5 3 3 100 
21 2 5 3 3 100 
22 3 5 2 2 100 
23 3 4 1 2 50 

เฉลี่ย 76.45 
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ตารางท่ี ง-3 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทอผ้าและการทดสอบสมบัติผ้า 

 ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ 
1 2 4 2 3 66.67 
2 2 4 2 3 66.67 
3 2 5 3 3 100 
4 2 5 3 3 100 
5 1 3 2 4 50 
6 3 5 2 2 100 
7 3 5 2 2 100 
8 3 4 1 2 50 
9 4 5 1 1 100 
10 3 4 1 2 50 
11 3 4 1 2 50 
12 3 4 1 2 50 
13 2 4 2 3 66.67 
14 2 4 2 3 66.67 
15 2 4 2 3 66.67 
16 2 4 2 3 66.67 
17 2 3 1 3 33.33 
18 1 3 2 4 50 
19 1 3 2 4 50 
20 3 5 2 2 100 
21 3 5 2 2 100 
22 3 5 2 2 100 
23 2 4 2 3 66.67 

เฉลี่ย 71.74 
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ตารางท่ี ง-4 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการเคลือบผ้ากันน้ำ 

 ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ 
1 2 5 3 3 100 
2 2 5 3 3 100 
3 2 4 2 3 66.67 
4 1 4 3 4 75 
5 1 4 3 4 75 
6 3 5 2 2 100 
7 3 5 2 2 100 
8 2 5 3 3 100 
9 2 4 2 3 66.67 
10 2 4 2 3 66.67 
11 1 4 3 4 75 
12 1 3 2 4 50 
13 1 3 2 4 50 
14 1 4 3 4 75 
15 1 4 3 4 75 
16 3 5 2 2 100 
17 3 5 2 2 100 
18 2 4 2 3 66.67 
19 2 4 2 3 66.67 
20 2 4 2 3 66.67 
21 3 5 2 2 100 
22 3 5 2 2 100 
23 3 5 2 2 100 

เฉลี่ย 81.52 
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ตารางท่ี ง-5 การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ก่อนอบรม หลังอบรม คะแนนการเรียนรู้ คะแนนความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ 
1 3 5 2 2 100.00 
2 3 5 2 2 100.00 
3 3 5 2 2 100.00 
4 2 4 2 3 66.67 
5 2 4 2 3 66.67 
6 2 4 2 3 66.67 
7 3 4 1 2 50.00 
8 3 4 1 2 50.00 
9 3 4 1 2 50.00 
10 4 5 1 1 100.00 
11 2 4 2 3 66.67 
12 2 5 3 3 100.00 
13 3 5 2 2 100.00 
14 2 4 2 3 66.67 
15 3 4 1 2 50.00 
16 1 4 3 4 75.00 
17 1 4 3 4 75.00 
18 1 4 3 4 75.00 
19 2 4 2 3 66.67 
20 2 4 2 3 66.67 
21 2 4 2 3 66.67 
22 2 5 3 3 100.00 
23 2 5 3 3 100.00 
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ภาคผนวก จ 

การประเมินความพึงพอใจโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติผ้าทอจากใย
สับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑต์ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี จ-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คนที ่ เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ อาชีพเสริม 
1 1 4 1 3 1 
2 1 5 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 3 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 5 1 2 1 
7 1 2 3 3 1 
8 1 2 2 3 1 
9 1 4 2 2 1 
10 1 3 2 2 2 
11 1 1 2 5 1 
12 1 4 5 3 1 
13 2 4 5 4 3 
14 2 5 4 2 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 4 1 3 1 
17 1 5 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 3 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 5 1 2 1 
22 1 2 3 3 1 
23 1 2 2 3 1 

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

การอบรม 

ประโยชน์ที่ท่าน
ได้รับจากการ
อบรมในแต่ละ

หัวข้อ 

เนื้อหาครอบคลุม
ตามเป้าหมาย
ของโครงการ/

หลักสูตร 

ระยะเวลาการ
อบรมเหมาะสม

กับเนื้อหา 

การลำดับ
เนื้อหา/ความ
ต่อเนื่องของ
โครงการ/
หลักสูตร 

เอกสารประกอบ
ครบถ้วนตาม
เนื้อหาวิชา 

1 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 5 4 
5 5 4 5 5 4 5 
6 5 4 4 4 4 4 
7 5 5 5 5 5 5 
8 4 4 3 3 3 4 
9 4 4 4 4 4 3 
10 5 5 4 3 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 
12 5 5 4 5 4 4 
13 4 4 3 3 4 4 
14 3 3 3 4 3 3 
15 3 4 3 4 3 3 
16 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 
19 5 4 5 5 5 4 
20 5 4 5 5 4 5 
21 5 4 4 4 4 4 
22 5 5 5 5 5 5 
23 4 4 3 3 3 4 
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ตารางท่ี จ-3 ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรมด้านวิทยากร 
คนท่ี ความสามารถในการ

ถ่ายทอด/สื่อสาร/
ความเข้าใจ 

การเรยีงลำดับ
บรรยายเนื้อหา

ครบถ้วน 

การเปิดโอกาสให้
ซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

การตอบคำถามได้
ตรงประเด็นและ

ชัดเจน 

ใช้เวลาเหมาะสม
มาก/น้อยเพียงใด 

1 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 4 
4 5 4 5 4 5 
5 4 5 5 4 4 
6 4 5 4 4 4 
7 4 5 5 4 4 
8 3 3 4 4 3 
9 4 4 4 4 3 
10 5 4 5 4 2 
11 5 5 5 5 5 
12 5 4 4 5 5 
13 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 3 
15 4 4 4 3 3 
16 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 4 
19 5 4 5 4 5 
20 4 5 5 4 4 
21 4 5 4 4 4 
22 4 5 5 4 4 
23 3 3 4 4 3 
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ตารางท่ี จ-4 ระดับความคิดเห็นในการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

คนท่ี ความรู้ก่อน
ฝึกอบรม 

ความรู้หลังการ
ฝึกอบรม 

สามารถปฏิบัตไิด ้ มีความมั่นใจ
และสามารถ
นำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ได ้

สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

สามารถนำ
ความรู้ไป
เผยแพร่ / 

ถ่ายทอดแก่
ผู้อื่นได ้

สามารถให้
คำปรึกษาแก่
เพื่อนร่วมงาน

ได ้

1 3 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 4 3 3 3 3 
3 2 4 4 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 3 4 3 
5 3 4 4 4 3 3 3 
6 3 4 4 4 4 4 4 
7 3 4 5 5 4 4 4 
8 3 4 3 4 3 3 3 
9 3 4 4 4 4 4 4 
10 3 4 4 2 2 3 2 
11 3 4 4 4 4 3 3 
12 1 4 4 5 5 4 4 
13 2 4 3 4 4 3 3 
14 3 4 4 4 3 4 4 
15 3 4 3 3 3 3 3 
16 3 4 4 4 4 4 4 
17 2 4 4 3 3 3 3 
18 2 4 4 3 3 3 3 
19 3 4 4 4 3 4 3 
20 3 4 4 4 3 3 3 
21 3 4 4 4 4 4 4 
22 3 4 5 5 4 4 4 
23 3 4 3 4 3 3 3 
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ภาคผนวก ฉ 

Model/flowchart แสดงกระบวนการดำเนินงานตลอดโครงการ 
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เอกสารหลักฐานแสดงความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย 
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กำหนดการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง  

 การดำเนินงานกิจกรรมการอบรมในทุกหลักสูตรอบรมให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผลิตเส้นใย
ธรรมชาติบ้านคา จำนวน 23 คน โดยจัดกิจกรรมที่สำนักงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยธรรมชาติบ้านคา เลขที่ 
141 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 ก.ย. 2564 8.00 – 9.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

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

รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่อง ความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่อง หลักการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
11.45 – 12. 15 บรรยายเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากเส้นใยพืชที่ผ่าน

การปรับปรุง 
ผศ. เขมชาติ สุรกุล 

12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช

เชิงกล 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

16 ก.ย. 2564 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช
ทางเคมี 

ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืช

ทางชีวภาพ 

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

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
9 ต.ค. 2564 8.00 – 9.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

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

รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่อง องค์ประกอบสำคัญในการย้อมสี

ธรรมชาต ิ
ผศ. เขมชาติ สุรกุล 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 บรรยายเรื่อง หลักการย้อมสีธรรมชาติ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเรื่องการย้อมเส้นใยสับปะรด

ด้วยครั่ง 
ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

10 ต.ค. 2564 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื ่องการย้อมเส้นใยสับปะรด
ด้วยคราม 

ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการย้อมสีเส้นใยสับปะรด

ด้วยคราม 

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

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
22 ต.ค. 2564 8.00 – 9.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

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

รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่อง สมบัติของเส้นใย/สมบัติของเส้นด้าย ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.45 บรรยายเรื่องพื้นฐานและหลักการปั่นด้ายใยสั้น ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
11.45 – 12. 15 บรรยายเรื่องพื้นฐานและหลักการทอผ้า ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
12.15 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการปั่นด้ายเส้นใยสับปะรด ผศ.เขมชาติ สุรกุล 

น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

23 ต.ค. 2564 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า 

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

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2 ธ.ค. 2564 8.00 – 9.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

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

รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
9.30 – 10.30 บรรยายเรื่อง การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 บรรยายเรื่อง หลักการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ. เขมชาติ สุรกุล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ.เขมชาติ สุรกุล 

น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ ์

3 ธ.ค. 2564 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการตกแต่งผ้ากันน้ำ ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการทดสอบสมบัติผ้ากันน้ำ 

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

วันที ่ เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 ม.ค. 2565 8.00 – 9.00 จัดเตรียมพื้นท่ีและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

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

รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
9.30 – 10.30 บรรยายเรื ่อง หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท

หัตถกรรม 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 บรรยายเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 17.30 กิจกรรมฝึกปฏิบ ัต ิการเร ื ่องออกแบบผลิตภ ัณฑ์

หัตถกรรมที่นำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

16 ม.ค. 2565 9.00 – 12.00  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

ผศ.เขมชาติ สุรกุล 
น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีสุข 
ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวัชร นิธิทองสกุล 
นางสาวณัชชา ล้วนรัตนา 
นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 
รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ  
รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ 

 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม 

29 ม ก ร าคม 
2565 

9.00 – 12.00 บรรยายเรื่อง แนวทางในการผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 

 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 16.00 บรรยายเรื่อง ระบบตลาดของผลิตภัณฑ์ แนวทางการ

ทำแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผลิตเส ้นใย
ธรรมชาติบ้านคา 

นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล 

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

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ 
1 นายสมชาย อุไกรหงษา 3 7003 00200 51 8 141 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
2 นางเขียด อุไกรหงษา 3 7003 00202 21 9 141 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
3 นายวินัย ปานอำพัน 3 7003 00198 21 1 28/1 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
4 นางสาวกมลมาลย์ พันธุ์สาย 3 3299 00043 66 1 195 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
5 นางนรินทร์ มะกง 3 7003 00202 09 0 121 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
6 นางสไบแพ วังมะนาว 3 3203 00357 13 5 94/1 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
7 นางสาวนันทิยา แก้วงาม 2 7010 00013 28 6 52 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
8 นางสาวสายฝน นิตยแวง 5 7304 00019 00 5 72 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
9 นางสาวอรพรรณ พยาเครือ 2 7003 00022 00 0 212 หมู่ 6 ต หนองพันจันทร์ อ บ้านคา จ ราชบุรี 
10 นางอุไรวรรณ นพเกตุ 5 7010 00019 66 1 52 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
11 นางสาวสำเภา เสาะออหอ 1 3014 00145 81 8 59/4 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
12 นางสำภี พยาเครือ 5 3426 00000 57 5 212 หมู่ที่ 6 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
13 นางสาวกมลพร อันเพชร 1 7099 01489 11 5 29 หมู่ที่ 4 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
14 นางสาวสุมลมาลย์ พงคเชนทร์ 1 7003 00052 87 3 15/1 หมู่ที่ 5 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
15 นางสาวเกษริน อุ่นเรือน 1 7099 00300 50 7 40/5 หมู่ที่ 4 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
16 นายประทีป มะกง 3 7003 00198 95 5 37 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
17 นางสาวกาหลง อภิวรรณ 3 1601 00864 75 2 37 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
18 นายอำพรรณ ศรีสวัสดิ์ 3 7003 00104 35 7 72/1 หมู่ที่ 11 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
19 นายสว่าง อุไกรหงษา 3 7003 00200 53 4 2/1 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
20 นางสาวสมใจ ยอดสวัสดิ์ 3 3101 00650 63 7 95 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
21 นางสาวนาริน บุญคุม้ 3 7003 00213 35 1 29 หมู่ที่ 4 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
22 นางเขมรัตน์ โชติมา 3 7003 00200 55 1 16 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
23 นางสาวณัฐริกา พวงเครือ 1 7099 01323 89 2 41 หมู่ที่ 7 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ. ราชบุรี 
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 รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถ่ายทอด 

1. นายศุภกิจ เอกมณี       เกษตรอำเภอบ้านคา 

2. นายฉัตรชัย ธนิกกุล    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นคา 

3. นายวรวิทย์ โกสลาทิพย ์ หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 

4. นางสาวสุรรีัตน์ รตันสมบูรณ ์ หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 

5. นางทัศวัลย์ คัมภรีะพันธุ ์ หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 

6. นางสาวนิชกานต์ ตรภีพ หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 

7. นางสาวสุขคณา ก๊กพิทักษ์ หน่วยงาน ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

1. คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าทอจากใยสับปะรด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐก ิ จพอเพ ี ย ง  (ดาวน ์ โหลด เอกสาร ได ้ที่  https://sites.google.com/view/steptopro/E-
Book?authuser=0 

2. เอกสารเพาเวอร์พอยต์ ประกอบการอบรม 
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   ดา     อยล              ั ต่อน  า   ล ต 
    ด   น  อ  ออ   ด    ข  ข น        อยล        ลล ล ต ต่อน  า   ล ต 
    ด ย   ล   ต   อยล        ั ต่อน  า   ล ต 
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 วัต  ด   น า ย อ  ส น ยสั    ดด วย าง

 อัต าส่วน  ่น างต่อน  า
 สัดส่วน  ่น าง   ส่วน ต่อ น  า    ส่วน    ั  ด ตา  วา  ข  ส    ต อง า  

                    
       ล  ั     ล  ั     ล  ั 
น  า   ล ต   ล ต   ล ต 
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 อ       ล วัต  ด  

 อัต าส่วน ส 
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ตัว  ่ง ัด า  ่อ  า      ั       ั       ั 

  ดา      ั     ั      ั 
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 อัต าส่วน ส 
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 า  ต  ย งาน

              

 ล อ    วัต  ด     ต ง
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วัต  ด  

              

ลอ        อ ่าย   
ลง น  า       น  ตา 
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น า  า ล   า ั  น ย  
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    อ    นส่วนตา     
 ดย า  า าว  า  าส  

 า      ั    
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  า ส  างส     วา   ด ล ต ั      ่

  า  ลั น  อง วา   ด ล ต ั      ่

  า  ั นา ล  ดสอ  นว วา   ด ล ต ั      ่

  า  ั นา ลย     า ตลาด

  า ว    า         

  า  ั นา าง าย า ของ ล ต ั   

  า  ดสอ ตลาด

  า น าส น  าออ ส ่ตลาด
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  า   า นดวัต     สง   ล    า  าย
 าง า ตลาด

  า   าส่วน  ่ง า ตลาด
  า  ล อ  ล ่    า  าย
  า   า นดต า  น่ง ล ต ั   
  า ออ     ลย    ส่วน   ส  าง
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    น า ว    า   ส าน า    ล  วา    น  
 ด  าง        น า น า ล ต ั   ออ   า นา่ย 
  ่น  า  าด   น  ง วา ต อง า    อ ต น  น 
 ล  ล  า        ด  ั     นต น
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  ่อน     น า ล ต ั   ออ วาง  า น่าย   ว   
 า  ดสอ ตลาด  ่อน

  ดยอา   า น   ของ า วาง  า น่าย
 ล ต ั    นขอ  ขต     า ัด    อ            
 ดลอง       อ   น า วัด า ยอ  ั ของล    า
   า  าย

   า     า   ง  ดด    ดด อยของ ล ต ั        อ
น า    ั    ง    ข   ด ย  งข  น  ล ตอ สนอง
 วา ต อง า ของล    า    า    ส ด
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ส่วน   ส 
 าง า ตลาด

 

 นว าง
 า  ั นา ล ต   ่

 

ขั นตอน า  ั นา
 ล ต ั      ่

 

ส่วน   ส  าง า ตลาด          นตัว   ต  น
 าง า ตลาด  ล    ลต่อ    วน า 
ตัดส น     อของ         

 ล ต ั   

 า า

 ่อง าง า ตลาด

 า ส่ง ส    า ตลาด
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    นส  ง   ตอ สนอง วา   ง อ  ของ
         

 อง      อ ของ ล ต ั     ด   ่  
 วา  ลา  ลายของส น  า     า  
ลั      า ออ     ต าย    อ 
      ั    ขนาด     า   า 
 ั     ัน  ล  า  ั   น    นต น

    

     ัยส า ั      อ     ลต่อ า   า นด  า า
ส น  า  ด   ่
 ต น  น า  ล ต
  ง  อน ข าง า ตลาด
 วัต     สง   าง า ตลาดของ    ล ต
   า ล   ตั ง าง     าสต  ของ      อ
 ส่วนลด า า
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 า     า
 า ขาย ดย
 นั งานขาย

 า ส่ง ส   
 า ขาย

 า 
    าสั  ัน  

 า ตลาด
 างต ง
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    น        า    งข่าวสา   ล 
  ง  ตลาด ดย       ล

     ยวข อง ั  ลย     า ขาย ดย   
 นั งาน  ล  า  ัด า  น่วยงาน
ขาย

                 
    น        า ส่ง ส      

นอ   น อ า  า     า า ขาย
 ดย    นั งานขาย  า    ข่าว ล 
 า     าสั  ัน     งสา า     ต  น
 วา สน    ดลอง      อ า    อ ดย
ล    าขั นส ด  าย   อ    ลอ  น

  ่อง าง า ส่ง ส    า ขาย     
        อ
  า ส่ง ส    า ขาย     ่งส ่

         
  า ส่ง ส    า ขาย     ่งส ่  น

 ลาง
  า ส่ง ส    า ขาย     ่งส ่

 นั งานขาย
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  า     าสั  ัน     าย  ง วา 
 ยายา       า วาง  น ดยอง    
 น  ง    อส  าง ั น ต    ด ต่ ออง    
      ด ั  ล ่  ด ล ่  น  ง

  า    ข่าว   น        น  งของ า 
    าสั  ัน  
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แผนงาน/โครงการของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมที ่แสดงถึงวิธีการ ขั ้นตอน หรือแนวทางในการนำ
เทคโนโลยีไปขยายผลต่อผู้รับประโยชน์ จำนวน 150 คน/ผู้เข้าร่วมอบรม 1 คน 

ในการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในชุมชนต่าง ๆ โดยเข้าร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดังนี้ 

 นายฉัตรชัย ธนิกกุล   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา 

 นายศุภกิจ เอกมณี       เกษตรอำเภอบ้านคา 

 นายสมชาย อุไกรหงษา   ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเส้นใยธรรมชาติบ้านคา 

 นางอารีย์ กงจก     ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอพ้ืนเมืองบ้านคา 

 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา และเกษตรอำเภอบ้านคา  มีแนวทางในการนำคู่มือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ในอำเภอบ้านคา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดให้เป็น
เอกลักษณ์ของบ้านคา ลูกบ้าน รวมทั้งมีกลุ่มเยาวชนในอำเภอบ้านคาที่เข้ารับการอบรมขยายผลให้กับกลุ่มเพื่อใน
โรงเรียน และจากการที่มีอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปดำเนินกิจกรรม
คลินิกเทคโนโลยีในอำเภอบ้านคา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำคู่มือไปพัฒนาเป็นหลักสูตร เพื่อขยายองค์
ความรู้ต่อไป 
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ประวัตินักวิจัย 

หัวหน้าโครงการ 

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
กำจัดไรฝุ่น. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ., 8(2), 13-17, 2557. 

ศิวพร แก่นจันทร์ และ ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์. การย้อมผ้าไหมด้วยสีจากกากกาแฟโดยใช้สารสกัดจากเปลือก
ทับทิมเป็นสารช่วยติด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ., 8(1), 8-12, 2557. 
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ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่. 24-26 กรกฎาคม 2562. p 227-233. 
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