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ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี...... โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

ช่ือเร่ือง ศูนย์การเรียนรู้ / คลนิิกเทคโนโลยี 

ช่ือผู้นําเสนอ  

1.เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. เด็กหญิงอญัชุลีกร  เนียมทอง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3. เด็กหญิงอาํพาพร  ประกอบกิจ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

Website     http://www.namkladtai.ac.th  

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 

หน่วยงานทีใ่ห้การดูแล 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

สถานทีด่าํเนินการ 

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

ระยะเวลาดาํเนินการ 

18 เมษายน พ.ศ.2556 -  30 กนัยายน พ.ศ.2557 

วตัถุประสงค์การดาํเนินงาน 

1. เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นเกษตรกรรมการพฒันาการแปรรูปผลผลิต และเทคโนโลยใีนการลด

ตน้ทุนการผลิตสู่นกัเรียน ผูป้กครองชุมชน โรงเรียนเครือข่าย คณะผูศึ้กษาดูงาน และหน่วยงานที่สนใจ 

2. เพือ่ใหโ้รงเรียนมีผลผลิตและมีเงินทุนหมุนเวยีนสู่โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง  

 3. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมและวิธีดาํเนินงานได้จัดรูปแบบการดําเนินงานโดยใช้วงจรเดมม่ิง PDCA ตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) การวางแผนเร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ีประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งสรุปแนวคิดในการ 

ดาํเนินงาน 

2. ขั้นปฏิบติัการ(Do) การดาํเนินงานถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวิทยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่มีความ

เช่ียวชาญในองคค์วามรู้และมีประสบการณ์ประกอบดว้ย 5 ศูนยก์ารเรียนรู้ 1 คลินิกเทคโนโลยดีงัน้ี 

http://www.namkladtai.ac.th/
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ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี...... โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

 2.1  ศูนยก์ารเรียนรู้นํ้ าสม้ควนัไมข้บัไล่แมลงศตัรูพชื 

 2.2  ศูนยก์ารเรียนรู้การเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่ 

 2.3  ศูนยก์ารเรียนรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด 

2.4  ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกผกัประหยดัพื้นที่และการแปรรูปผกั 

2.5  ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกผกัไร้ดิน(Hydroponics) 

2.6  คลินิกเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง 

วธีิการถ่ายทอดใชรู้ปแบบฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอดสามารถเรียนรู้และนาํความรู้ที่ไดรั้บ

การถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล(Check) มีการตรวจสอบผลการดาํเนินงานทุกขั้นตอน 

4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง(Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผนใน

ระยะต่อไป  

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบวา่ศูนยก์ารเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลย ีโรงเรียนบา้นยาง

นํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการดาํเนินงานท่ีวางไวด้งัน้ี 

1. องคค์วามรู้ที่เกิดจากการดาํเนินงานจาํนวน 17 องคค์วามรู้ 

2. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนจาํนวน  13  โรงเรียน  

3. มีเครือข่ายผูป้กครองจาํนวน  19 คน  

4. มีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอกจาํนวน 19 หน่วยงาน  

 5. มีคณะศึกษาดูงาน 40 คณะจาํนวน  1,186 คน  

 6. โรงเรียนมีผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวนัอยา่งต่อเน่ือง ลดภาวะทุพโภชนาการของนกัเรียน 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธท์างส่ือส่ิงพมิพ ์เวบ็ไซต ์วารสารต่างๆ 

10. ผลผลิตจากคลินิกเทคโนโลย ีไดรั้บการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOPและได้

รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนกบักระเป๋าผา้  มาตรฐานเลขท่ีมผช.417/2547  เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2556 

 11. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้ไดจ้ดัทาํโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื โดยประสานความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบโครงการฯ โดยร่วมกบัคณะครู นกัเรียน กรรมการสถานศึกษา 

ผูป้กครอง และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม และมีวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรีเป็นผูส้นับสนุนดา้นวตัถุดิบ 

และความรู้ทางวชิาการในการดาํเนินโครงการฯการดาํเนินงานโรงเรียนดาํเนินงานในลกัษณะเกษตรผสมผสาน

และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดําเนินงาน บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง 

โรงเรียนจดัเตรียมหลกัสูตร อุปกรณ์ส่ือต่าง ๆ จดักิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยครูและวิทยากร

ประจาํฐาน ผลผลิตที่ผลิตไดจ้ะถูกนาํส่งเขา้สู่โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื เพื่อผลิตเป็นอาหารกลางวนั

ใหก้บันกัเรียนไดรั้บประทานอยา่งเพยีงพอ ส่วนที่เหลือจะจาํหน่ายใหก้บัผูป้กครอง ชุมชน โดยจาํหน่ายผลผลิต

ในราคาถูกและนํารายได้เขา้สู่กองทุนหมุนเวียนโครงการโรงเรียนมีการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน

เกษตรกรรม การพฒันาการแปรรูปผลผลิตและพฒันาเทคโนโลยท่ีีใชล้ดตน้ทุนในการผลิตอยา่งหลากหลาย ทาํ

ให้มีผูส้นใจมาศึกษาดูงานจาํนวนมาก จึงจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลย ีเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้

ใหก้บันกัเรียน ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน รวมถึงคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และปฏิบติัใหไ้ดผ้ลอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น 
 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1.กิจกรรมและวิธีดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยีประกอบด้วย 

    1.1 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้  จํานวน 5  ศูนย์ 

                       1) ศูนย์การเรียนรู้นํ้าส้มควันไม้ขับไล่แมลงศัตรูพืช 

กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้นํ้ าสม้ควนัไมข้บัไล่แมลงศตัรูพชื ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐาน 

การเรียนรู้จาํนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการผลิตนํ้ าสม้ควนัไม ้  

2. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 องคค์วามรู้ดา้นการกรองนํ้าสม้ควนัไม ้ดว้ยโอ่งกรองนํ้ าสม้ควนัไม ้ 

 Hi Speed 

3. ฐานการเรียนรู้ที่ 3 องคค์วามรู้ดา้นการเพิม่ประสิทธิภาพนํ้ าสม้ควนัไมด้ว้ยนํ้ ากลัน่ 

สมุนไพร  

4. ฐานการเรียนรู้ที่ 4 องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑน์ํ้ าสม้ควนัไม ้ 

           2) ศูนย์การเรียนรู้การเลีย้งไก่ไข่และการแปรรูปไข่ไก่ 

 กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้การเล้ียงไก่ไข่ ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน  

2ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการเล้ียงไก่ไข ่

2. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตไข่ไก่ 
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          3) ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูป 

กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐาน          

การเรียนรู้จาํนวน   2  ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการเพาะเห็ด 

2. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปเห็ด 

          4) ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักประหยัดพืน้ที่และการแปรรูป  

กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้การการปลูกผกัประหยดัพื้นท่ี ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐาน          

การเรียนรู้จาํนวน   2  ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัแบบประหยดัพื้นที่ 

2. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปผกั 

          5) ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไร้ดิน (Hydroponics) 

กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponics)ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐาน          

การเรียนรู้จาํนวน 3ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการปลูกผกัไร้ดิน (Hydroponics) 

2. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 องคค์วามรู้การทาํสลดัผกัไฮโดรโปนิกส์ 

3. ฐานการเรียนรู้ที่ 3องคค์วามรู้แปลงผกัไร้ดินแบบถอดสาํเร็จเคล่ือนที่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การเรียนรู้ / คลินิกเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านยางนํ้ากลัดใต้ 
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1.2  กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี  จํานวน  1  ศูนย์ 

     1.  คลินิกเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง 

กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงาน 

เป็นศูนยก์ารเรียนรู้จาํนวน 3ศูนย ์ ดงัต่อไปน้ี 

1) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการย้อมผ้าและการทอผ้ากะเหร่ียง 

                                กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้การยอ้มผา้และดา้นการทอผา้กะเหร่ียงไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงาน    

เป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน   2  ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

    1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนั 

    2. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 องคค์วามรู้ดา้นการทอผา้ดว้ยก่ีเอวและก่ีกระตุก 

   2) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง 

                                  กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงไดจ้ดัรูปแบบการ

ดาํเนินงานเป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน   1  ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

       1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง 

  3) ศูนย์การเรียนรู้ด้านการทําผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน สินค้า OTOP 

                    กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐาน สินคา้ OTOPไดจ้ดัรูปแบบ 

การดาํเนินงานเป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน   1  ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

         1. ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องคค์วามรู้ดา้นการพฒันาการผลิตใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน                    

สินคา้ OTOP 
 

กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง ได้จัดรูปแบบการดําเนินงาน

เป็น 3  ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี ้

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 องค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติด้วยหม้ออัดแรงดัน และการทอผ้าด้วย   กี่เอว

และกี่กระตุก 

1. องค์ความรู้การย้อมสีธรรมชาติด้วยหม้ออัดแรงดัน 

ในปัจจุบันการยอ้มสีธรรมชาติเป็นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เน่ืองจากเป็นการนาํวตัถุดิบที่มีอยูต่ามธรรมชาติมาใช ้และยงัเป็นการช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ลดการใชส้ารเคมี ที่

ทาํให้เกิดโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ที่เกิดจากการสะสมของสารเคมี เพราะสี

ธรรมชาติเป็นสีที่บริสุทธ์ิ ไม่มีพษิต่อร่างกาย ไม่ก่อใหเ้กิดโรคต่างๆ  แต่ส่วนมากการสกดัสีในแต่ละคร้ังจะตอ้ง

ใช้วตัถุดิบจาํนวนมาก แต่ได้สียอ้มไม่มากนักและความเขม้ของสียงัไม่เท่าที่ตอ้งการ และพืชบางชนิดที่เรา

ตอ้งการนาํสีมาใชก้็อาจจะหาไดย้ากในทอ้งถ่ินท่ีเราอาศยัอยู ่
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            ความรู้เก่ียวกับการนําพืชหลายชนิดมาใช้เป็นสียอ้มธรรมชาติ นับว่าเป็นองค์ความรู้ของชุมชนใน

ทอ้งถ่ินที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ ์จะเห็นไดว้า่ผา้จากสีธรรมชาติเป็นผา้ที่มีเอกลกัษณ์ ความสวยงาม แปลกตา น่า

ใช ้และดูมีเสน่ห์ แต่เม่ือมีการสังเคราะห์สียอ้มจากสารเคมีขึ้นซ่ึงให้สมบติัในการยอ้มรวมทั้งเร่ืองความคงทน

ต่างๆดีกวา่ จึงทาํใหค้วามนิยมในการใชสี้ยอ้มธรรมชาติลดลง แต่ในปัจจุบนักระแสการอนุรักษธ์รรมชาติและ

พลังงานรวมถึงในเร่ืองของความปลอดภยัของผูบ้ริโภคได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทาํให้ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคกลบัมาใหค้วามสาํคญักบัสียอ้มธรรมชาติอีกคร้ัง 

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตไ้ดท้าํโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินการยอ้มผา้จากสีธรรมชาติ การทอ

ผา้กะเหร่ียง และผา้ทอกะเหร่ียงประยกุต ์โดยชมรมผา้ทอก่อรัก  กลุ่มทอผา้กะเหร่ียงโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต้

อยูแ่ลว้ แต่ความเขม้ของสีผา้ที่ยอ้มไดคุ้ณภาพยงัไม่เขม้และสวยงามพอ อีกทั้งยงัส้ินเปลืองพลงังานมากตอ้งใช้

เวลาในการยอ้มนานหลายชัว่โมง  จากปัญหาดังกล่าว  จึงทาํให้เกิดความสนใจในการศึกษาการสกดัและการ

ยอ้มผา้จากสีธรรมชาติด้วยการใช้หม้ออัดแรงดัน ซ่ึงจะช่วยส่งผลในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้วตัถุดิบ

นอ้ยลง โดยในการสกดัสียอ้มแต่ละคร้ังเราอาจจะใชว้ตัถุดิบในปริมาณที่น้อยลงหรือเท่าเดิม แต่จะให้ความเขม้

ของสีดีมากกว่าเดิมและไดป้ริมาณนํ้ าสีมากขึ้นกว่าเดิม และหมอ้อดัแรงดนัสามารถรักษาอุณหภูมิไดดี้กว่าวิธี

ดั้งเดิมในเร่ืองของการลดพลังงานและในการให้ความร้อน  อีกทั้งยงัเป็นการต่อยอดโดยเป็นการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ เพราะเป็นกระบวนการที่แปลกและใหม่ น่าสนใจ และประสบผลสาํเร็จที่ดีมาก 

การยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนัมีขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

วัสดุและอุปกรณ์ 

             1. ดา้ยที่ผา่นการกาํจดัส่ิงสกปรกและฟอกขาวแลว้ 

            2. เคร่ืองชัง่ 

            3. หมอ้อดัแรงดนั 

            4. หมอ้ยอ้มระบบเปิด 

            5. เตาแก๊ส 

            6. แก่นฝาง 

            7. ขม้ินชนั 

            8. หมากแหง้ 

            9. ดอกอญัชนั 

 10. สารสม้ 

 

 
 
 

การย้อมผ้าแบบดั้งเดิมและการย้อมผ้าโดยใช้หม้ออัดแรงดัน 

http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
http://www.namkladtai.ac.th/_files_school/76101289/activity/76101289_0_20130328-090456.jpg
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วิธีการย้อม 

1.การเตรียมวตัถุดิบ 

         นาํ แก่นฝาง  ขม้ินชนั   หมากแหง้และดอกอญัชนั   ไปหัน่หรือสบัเพือ่ใหว้สัดุเป็นช้ินเล็กๆ เพือ่ให้

สีหลุดออกมาจากตวัวสัดุไดง่้ายขึ้น 

2. การสกดัสียอ้มธรรมชาติ 

ภาวะการสกดัสี  ทาํการสกดัสีดว้ยวธีิดั้งเดิมและการใชห้มอ้อดัแรงดนั ภาวะในการสกดัสี โดยนาํ

วตัถุดิบในการสกัดสีใส่ลงในหม้อแบบดั้ งเดิมและหม้ออัดแรงดันโดยใช้อัตราส่วนวสัดุต่อนํ้ ายอ้ม 1:10  

อุณหภูมิ 100 oC  เวลา 45 นาที แลว้นาํสีมาเปรียบเทียบวตัถุดิบ  แก่นฝาง  ขม้ินชนั   หมากแหง้และดอกอญัชนั   

3. การยอ้มสีธรรมชาติ 

ภาวะในการยอ้ม  ทาํการยอ้มที่อุณหภูมิ 100 oC เวลา45 นาที โดยนาํดา้ยมาเปรียบเทียบ และ 

สารกนัการตกสีและสารเพิม่ความเขม้ขน้ของสี คือ เกลือ กรดอะซิติก  

2. องค์ความรู้การทอผ้าด้วยกี่เอวและกี่กระตุก 

ศูนยก์ารศึกษาและวฒันธรรมพื้นบา้น โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้ไดสื้บทอดวฒันธรรมประเพณีชาว

กะเหร่ียง โดยเฉพาะการทอผา้โดยเชิญ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น นางสร้อย  อน้ทอง และนางนภาพร  ศรีสวสัด์ิ 

มาสอนนักเรียนในการทอผา้ ได้จดัตั้งกลุ่มเพื่อจดัทาํผลิตภณัฑข์องชุมชน โดยใชช่ื้อกลุ่มว่า กลุ่มผา้ทอก่อรัก 

โดยทอดว้ยหูก (เคร่ืองทอผา้แบบโบราณ) ซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวกบัการทอผา้และดา้ยที่นาํมายอ้มสีตามธรรมชาติ  

เป็นศิลปะการทอผา้  ที่สืบทอดต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยภูเขา โดยอาศยั

ส่ิงที่มีอยูใ่นธรรมชาติ เป็นผา้ทอมือที่ ชาวกะเหร่ียง สืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ มีการอนุรักษ ์และรักษาผา้ทอ

ทอ้งถ่ินเอาไว ้โดยการทอจะมีการทอหลายอยา่ง เช่น เส้ือ ผา้ถุง ยา่ม โดยชาวบา้นจะปลูกฝ้าย สตรีชาวกะเหร่ียง

จะเก็บฝ้ายจากไร่มาทอผา้ และยอ้มดว้ยสีธรรมชาติ มีลวดลายสีสนัสวยงาม  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอ 

 1. ทาเบลิง คือ ไมซ้างมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 4 น้ิวคร่ึง ยาว 3 น้ิว เจาะเป็นรู 

 2. บ่าย ทาํจากไมเ้หลาใหมี้ลกัษณะกลม  ๆเสน้ผา่ศูนยก์ลางคร่ึงน้ิว ยาว 1 ศอก ใชจ้าํนวน 5 ช้ินต่อการทอ   

แต่ละชุด 

 3. ณีบา ทาํดว้ยไม ้มีลกัษณะคลา้ย ๆ มีด เพือ่เอาไวก้ระตุก 

 4. คองไท ้ทาํดว้ยไมก้ลม ๆ แลว้นาํมาผา่คร่ึง จะกลายเป็นหลงัเต่า 2 ช้ิน แลว้นาํมาประกบกนัคีบผา้ 

เวลาทอ 
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5. ยา่กลองเพิย่ หรือหนงัรัดเอว ทาํจากหนงัสตัว ์หรือสายพาน 

6. ฝ้ายสีต่าง ๆ หรือ ไหมพรมสีต่าง ๆ 

7. เทียนไขหรือขี้ผึ้ง 

 ข้ันตอนการทอ 

 1. นาํฝ้ายทีจ่ดัหามามว้น หรือป่ันใหเ้ป็นรูปกลม  

 2. นาํทาเบลิงวางไวใ้หพ้อเหมาะกบัความตอ้งการ กะระยะใหไ้ดข้นาด ที่จะทอ นาํอุปกรณ์เสียบไวต้าม

รูที่ตอ้งการ  

 3.คลอ้งฝ้ายไปมาลกัษณะคลา้ยแถวเรียงหนา้กระดานใหไ้ดข้นาดตามความตอ้งการแลว้ยกลง  

 4.ถอดออกมาทั้งหมดวางลงในแนวนอนดึงอุปกรณ์ออกจากทาเบลิง  

 5. เสียบไมใ้หไ้ดข้นาด 45 องศา แลว้เร่ิมทาํการทอไปเร่ือย ๆ การยกดอก หรือลายต่าง ๆ แลว้แต่

จินตนาการของผูท้อ 

6.นาํผา้มาเยบ็ต่อเป็นผนื แลว้แต่ความตอ้งการ ผา้ทอกะเหร่ียงส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มใน

ครอบครัวชาวกะเหร่ียง แต่ไม่ไดใ้ชทุ้กวนั ทุกคนตอ้งมีอยา่งนอ้ยคนละ 1 ชุด เพือ่ใส่ ในงานพธีิสาํคญั เช่น 

ประเพณีแต่งงาน ประเพณีเวยีนศาลา ประเพณีกินขา้วห่อ (อัง๊หม่ีทอง)  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหร่ียง 

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียงสามารถทาํให้เด็กและเยาวชน ไดใ้ชจิ้นตนาการและ

ความคิดสร้างสรรคใ์นการประยกุตผ์า้ทอมือ ให้เป็นเคร่ืองใชอ้ยา่งอ่ืนได ้ถือว่าเป็นพฒันาการและกิจกรรมที่

น่าสนใจมาก ผลผลิตจากผา้ทอมือของกลุ่มชมรมผา้ทอก่อรักน้ี ส่งผลใหผู้เ้รียนยงัสามารถประดิษฐด์ดัแปลงเป็น

ของใชใ้นชีวติประจาํวนัอ่ืนๆ ได ้เช่น กระเป๋า ผา้พนัคอ ผา้ปูโต๊ะ ตุ๊กตา ซ่ึงสะทอ้นความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน

การทอผ้ากะเหร่ียงโดยใช้กีเ่อวและการทอผ้ากะเหร่ียงโดยใช้กี่กระตุก 
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ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มผูเ้รียน เพราะมีการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นทีมโดยมี

การแบ่งหนา้ที่งานของแต่ละคน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ 

 1. จกัรเยบ็ผา้ 

 2. เขม็ ดา้ย 

 3. กรรไกร 

 4. ชอลก์สี 

 5. กระดาษวาดแบบ 

 6. ไมบ้รรทดั 

 7. ใยสงัเคราะห์ 

ข้ันตอนการตัดเย็บ 

1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์

2. นาํแบบมาร่างลงบนกระดาษวาดแบบ 

3. ตดัแบบและวาดลงผา้ 

4. เยบ็ตามแบบ 

5. กลบัผา้เพือ่ยดัใยสงัเคราะห์ 

6. เยบ็ส่วนประกอบต่างๆ  

7. เก็บรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เศษดา้ย 
 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 องค์ความรู้ด้านการทาํผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสินค้า OTOP 

 การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP เป็นการสร้างสินคา้โดยใช้ปัจจยัการผลิตเพื่อ

สนองความตอ้งการมีวตัถุประสงคข์องการพฒันาการผลิต คือ เป็นการผลิตไดค้รบวงจรตั้งแต่วตัถุดิบ การผลิต 

และการแปรรูปผลิตภณัฑ ์เพือ่ใหป้รับตวัเขา้กบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัได ้มีรายไดจ้ากการขายผลผลิต และผลิต

ผลิตภณัฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของตลาด ใชทุ้นนอ้ย ผลิตไดม้าก มีคุณภาพ และนาํเทคโนโลยมีาใช้

เพิม่ผลผลิต 

การพฒันาการผลิต มีวธีิการดงัน้ี 

1.  ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ปริมาณการผลิตใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของตลาด 

2. พฒันารูปแบบและบรรจุภณัฑต์ามเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

3. สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยกีารผลิตมาใชใ้นการผลิต 

ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง 
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4. จดัทาํเอกสารขอ้มูลเผยแพร่ด้านแหล่งทุน การพฒันาอาชีพ เผยแพร่ให้ผูป้ระกอบการกลุ่ม

อาชีพ 

5. สนบัสนุนข่าวสารการผลิตและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ในการบริหารการผลิต เป็นการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและการ

จดัการระบบการผลิตเป็นส่ิงที่มีความสาํคญัต่อการพฒันาการผลิต ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัการผลิต การแปร

สภาพผลผลิตที่มีคุณภาพ และติดตามควบคุมให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในการผลิตยงัจาํเป็นตอ้งมีการ

กาํหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดคุณลักษณะที่กลุ่มต่าง ๆ ได้กาํหนดไว ้นอกจากเป็นการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานแลว้ ยงัเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือไดอี้กดว้ย  

       ผลจากการนําความรู้ไปใช้งานพบว่ากลุ่มผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ใหม่ๆ ในการทาํผลิตภณัฑ์เพื่อ

การคา้มากขึ้นถึงร้อยละ 85.20 และผูเ้ขา้ร่วมอบรมบางส่วนเป็นขา้ราชการครู จึงทาํหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษาแก่

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมส่วนใหญ่อีกร้อยละ 11.10 ทั้งน้ีทางกลุ่มผ้าทอก่อรักได้นําความรู้ที่ได้ทําผลิตภัณฑ์ และได้รับการ

รับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่ากลุ่มประยุกต์ผ้าทอกะเหร่ียง ได้รับอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนกับกระเป๋าผ้า  มาตรฐานเลขที่ มผช.417/2547  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  

ดงันั้นจึงถือไดว้า่การใหค้วามรู้เพือ่พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้มีความสมัฤทธ์ิผลและมีแนวโนม้ใน

การพฒันาแบบยัง่ยนืต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงทีผ่า่นการรับรองคุณภาพจากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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2. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2555 2556 

ผูรั้บผดิชอบ 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส
.ค

. 

ก.
ย.

 

1.ศูนยก์ารเรียนรู้นํ้ าสม้ควนัไม้

ขบัไล่แมลงศตัรูพชื 

            นางงามจิต หลาํเบญ็สะ 

น.ส.ยธุารัตน์ สงัขส์น 

2. ศูนยก์ารเรียนรู้การเล้ียง 

ไก่ไข ่

            นายวนิยั เฝ้ามัน่ 

น.ส.ทศันีย ์บุญปกป้อง 

3. ศูนยก์ารเรียนรู้การเพาะเห็ด

และการแปรรูปเห็ด 

            นางณัฐนรี ทองมาก 

นายกฤตวฒัน์ สงวนให้ 

4. ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกผกั

ประหยดัพื้นที่ 

            นางสมหมาย เล่ือนแป้น 

นางประศาสนี เชยชิต 

5. ศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกผกัไร้

ดิน (Hydroponics) 

            นายวรีะพงศ ์สวา่งลาภ 

น.ส.ศรัญยา นอ้ยสง่า 

6. คลินิกเทคโนโลยกีารแปรรูป

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง 

            นางวรรณา  อินทร์มี 

นายพทิยา  อินทร์มี 
 

3. การศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลย ี

ในปี 2555 มีเกษตรกร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบนัการศึกษา ตลอดจนผูท้ี่สนใจ  

เขา้มาเยีย่มชมกิจกรรมที่หลากหลาย ของศูนยก์ารเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลยโีรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้                      

จาํนวน 1,186 คน 
 

แผนภูมิสถิติการมาศึกษาดูงานศูนยก์ารเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลย ีโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้
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ผลการดาํเนินงาน 

จากการดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2556 พบว่าศูนยก์ารเรียนรู้/คลินิกเทคโนโลย ีโรงเรียนบา้นยางนํ้ า

กลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการดาํเนินงานท่ีวางไวด้งัน้ี 

1. องคค์วามรู้ที่เกิดจากการดาํเนินงานจาํนวน 17 องคค์วามรู้ 

2. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนจาํนวน  13  โรงเรียน  

3. มีเครือข่ายผูป้กครองจาํนวน  19  คน  

4. มีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอกจาํนวน 19 หน่วยงาน เช่น ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอ

หนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี โรงเรียนเพลินพฒันากรุงเทพฯ คณะกลุ่มนักเรียนมธัยมศึกษา

อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

 5. มีคณะศึกษาดูงาน 40 คณะจาํนวน  1,186 คน เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 

โรงเรียนบา้นคัน่กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 

โรงเรียนบา้นพนุํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.

กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบา้นห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์

เขต 2 

 6. โรงเรียนมีผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวนัอยา่งต่อเน่ือง ลดภาวะทุพโภชนาการของนกัเรียน 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ วารสาร และการจัดนิทรรศการ เช่น  

หนงัสือพมิพเ์ดลินิวส์ เร่ืองวถีิพอเพยีงผา้กะเหร่ียง หนงัสือพมิพเ์พชรภูมิ เร่ืองชวนเด็กทาํนํ้ าส้มควนัไม ้เผยแพร่

ผ่านเวบ็ไซตโ์รงเรียน Website  http://www.namkladtai.ac.th  จดันิทรรศการงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผา้ทอกะเหร่ียงงานแข่งขันทักษะวิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 61 จังหวดักาญจนบุรี ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 62 จังหวดัระยอง 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม                                     

ณ กระทรวงศึกษาธิการ จดันิทรรศการ Best Practice ผา้ทอกะเหร่ียง ณ จงัหวดัอยุธยา นําเสนอผลงาน

วฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง จงัหวดัชลบุรี เผยแพร่ผลงานผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงงานเพชรบุรีดีจงั 

10. ผลผลิตจากคลินิกเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียงที่พฒันาจากองค์ความรู้ใหม่ได้รับการ

รับรองคุณภาพจากกรมพฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(ผลิตภณัฑต์าม 
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มาตรฐานสินคา้ OTOP)และไดรั้บการรับรองจากสาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ว่ากลุ่มประยกุต์

ผา้ทอกะเหร่ียง ไดรั้บอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนกบักระเป๋าผา้  มาตรฐานเลขที่                 

มผช.417/2547  เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2556 

 11. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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