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ช่ือเร่ือง   คลนิิกเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง 

ช่ือผู้นําเสนอ   

1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. เด็กหญิงอญัชุลีกร เนียมทอง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3. เด็กหญิงอาํพาพร  ประกอบกิจ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3. นางวรรณา  อินทร์มี   ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 4. นางงามจิต  หลาํเบญ็สะ  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 5. นางสาวยธุารัตน์  สังขส์น  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

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. 2556 

วตัถุประสงค์การดาํเนินงาน 

1. เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นส่ิงทอเร่ืองการยอ้มผา้ การทอผา้และการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก ผา้

ทอกะเหร่ียง สู่กลุ่มชุมชนยางนํ้ ากลดัใต ้คณะผูศึ้กษาดูงาน โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานท่ีสนใจ 

2. เพือ่พฒันาและส่งเสริมการผลิตผลิตภณัฑข์องชุมชนยางนํ้ ากลดัใตมี้มาตรฐานตามหลกัเกณฑ ์

สินคา้ OTOP 

 3. เพือ่นาํรายไดจ้ากการดาํเนินงานเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืของโรงเรียน 

 

 

 

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

กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการ 

ประเด็นปัญหาจากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

2. ขั้นปฏิบติัการ(Do) การดาํเนินงานหรือใหบ้ริการ โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวทิยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในองค์ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการยอ้มผา้ การทอผา้ และการออกแบบ 

ประกอบดว้ย 3 องคค์วามรู้ ดงัน้ี 

    2.1  การยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนั และการทอผา้ดว้ยก่ีเอวและก่ีกระตุก 

  2.2  การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง 

    2.3  การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP  

     วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรมต่อเน่ือง 

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

  3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล(Check) จดัให้มีการทดสอบการไดรั้บความรู้ ทดสอบเฉพาะความรู้หลงั

การอบรมโดยตรวจสอบจากคุณภาพช้ินงานตามมาตรฐานสินคา้ OTOP ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละ

รายวชิา 

  4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง(Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผนใน

ระยะต่อไป  

ผลการดาํเนินงาน 

จากการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบว่าศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูป

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตาม

แผนการดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 33 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 27 คน จากจาํนวน 33 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

 5. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในสงักดั สพป.พบ. 1 จาํนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัเหนือ 

โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียนบา้นสามเรือน โรงเรียนวดัหนองปรง และศูนยเ์ครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก 

จาํนวน 6 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลัย                             
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ราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

โรงเรียนเพลินพฒันากรุงเทพฯ คณะกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

 6. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1  ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียนบา้นคัน่

กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบา้นพุ

นํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนัง สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.กาํแพงเพชร 

เขต 2 โรงเรียนบา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยร่วมแสดงผลงานที่เป็นเลิศดา้นผา้ทอกะเหร่ียง จาํนวน 15 คร้ัง 

เช่น จดันิทรรศการงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จดันิทรรศการผลิตภณัฑผ์า้ทอ

กะเหร่ียงงานแข่งขนัทกัษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 61 จงัหวดักาญจนบุรี และคร้ังที่ 62 จงัหวดั

ระยอง เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ จดันิทรรศการ Best Practice 

ผา้ทอผะเหร่ียง ณ จงัหวดัอยธุยา นําเสนอผลงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง จงัหวดัชลบุรี เผยแพร่ผลงาน

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงงานเพชรบุรีดีจงั จาํนวน 2 คร้ัง 

 10. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

              คลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง จดัขึ้น  ณ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดั

ใต ้ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี เดิมชุมชนน้ีมีช่ือเรียกว่า “บา้นกะเหร่ียงโปร่ง” 

ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เช้ือสายกะเหร่ียง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหร่ียงดั้ งเดิมเช้ือสาย

“กะเหร่ียงยาง”จึงสนันิษฐานไดว้า่เป็นที่มาของช่ือตาํบลยางนํ้ ากลดัใตน้อกจากน้ียงัมีประชากรชาวไทยภูเขาเช้ือ

สายกะเหร่ียงที่มีวฒันธรรมการทอผา้เป็นของตนเองมีลายผา้และวธีิทอผา้ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั       

การดาํเนินงานโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตจึ้งไดสื้บทอดวฒันธรรมประเพณีชาวกะเหร่ียงน้ี โดยจดัตั้ง

กลุ่มผา้ทอกะเหร่ียงประยกุต ์ซ่ึงผา้ทอกะเหร่ียงเป็นผา้ทอมือที่ ชาวกะเหร่ียง  สืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ มีการ

อนุรักษ ์และรักษาผา้ทอทอ้งถ่ินเอาไว ้เช่น เส้ือ ผา้ถุง  ยา่ม ดงันั้นโรงเรียนจึงไดป้ระยกุตง์านผา้กะเหร่ียงเพือ่การ

นาํไปประดิษฐ์ให้เกิดความหลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะการทอผา้ ไดมี้การ

ออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยยอ้มผา้ดว้ยสีธรรมชาติ เช่น ขม้ิน อญัชนั ฝาง ใบหูกวาง หมาก มะเกลือ กระเจ๊ียบ สนิม

ตะป ู ซ่ึงจะใหสี้ต่างกนั แลว้นาํมาทอเป็นผืนผา้ และมีการประยกุตผ์า้ทอให้เป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจาก

เส้ือผา้ที่สวมใส่   ยงัประยกุตผ์า้ทอให้เป็นผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ ไดแ้ก่ ตุ๊กตา รูปสัตว ์เช่น ชา้ง สุนัข กระต่าย 

แมว หนู เต่า  ประยกุตเ์ป็นอุปกรณ์ของใช ้เช่น ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ ซองใส่ตะเกียบ ที่รองจาน ที่รองแกว้ ผา้ปู

โตะ๊ ซองใส่โทรศพัท ์กระเป๋า และกรอบรูป สามารถนาํไปเป็น ของฝาก ของชาํร่วย ในโอกาสต่างๆ  อีกทั้งยงั
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เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการประดิษฐ์ช้ินงานเป็นการอนุรักษผ์า้ทอ และสร้าง

รายได้ช่วยเหลือครอบครัว สร้างความภาคภูมิใจในวฒันธรรมท้องถ่ินของตัวเองและยงัสามารถเผยแพร่

วฒันธรรมน้ีไปสู่ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  

หลงัจากการดาํเนินงานดงักล่าวทาํให้โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตจ้ดัตั้งกลุ่มผา้ทอก่อรัก เป็นศูนยร์วม

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการกา้วสู่

อาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้งเป็นแหล่งการจา้งงานของกลุ่มแม่บา้นในชุมชนอีกทางหน่ึง ปัจจุบนั

กลุ่มทอผา้ฯ ปัจจุบนัโรงเรียนไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยก์ารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้

ทอกะเหร่ียง เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์

บางส่วนจากบริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จาํกดั(มหาชน)  ไดรั้บการสนับสนุนดา้นงบประมาณ จากวิทยาลยั

เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต้

สนับสนุนงบประมาณ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและ

บริษทั Elvira จาํกดั อนุเคราะห์วิทยากรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ ไดรั้บความช่วยเหลือทางวิชาการ/เทคโนโลยี

จากมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรีและสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเพชรบุรี จึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือ

ในการพฒันา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในสังคม และองคค์วามรู้ที่บูรณาการกบัการเรียนการ

สอนในวชิาทอผา้ เป็นกลไกหลกัในการพฒันาถ่ายทอดเทคโนโลยศูีนยก์ารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้

ทอกะเหร่ียง สู่กลุ่มชุมชนยางนํ้ ากลดัใต ้ จ.เพชรบุรี โดยใหโ้รงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตเ้ป็นคลินิกเทคโนโลยกีาร

พฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียง และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการยอ้มผา้ การทอผา้และการแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง ใหก้บัโรงเรียนเครือข่าย คณะศึกษาดูงาน ชุมชน และหน่วยงานท่ีสนใจ  

 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

    การเตรียมการ เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการประเด็นปัญหา

จากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

    การดําเนินงานหรือให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยาการท่ีมีความเช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์จากคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบประกอบดว้ย  3  องคค์วามรู้ จาํนวน 72 ชัว่โมง ( 9 วนั 

8 ชัว่โมง/วนั) ดงัน้ี 

     การยอ้มสีธรรมชาติดว้ยหมอ้อดัแรงดนั และการทอผา้ดว้ยก่ีเอวและก่ีกระตุกจาํนวน 24 

ชัว่โมง จาํนวนผา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ลวดลาย 

 การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง จาํนวน 24 ชัว่โมง ใชว้สัดุจากผา้ทอและเศษผา้  

จาํนวนผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 รูปแบบ 

 การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP จาํนวน จาํนวน 24 ชัว่โมง ทาํผลิตภณัฑจ์าก

ผา้ จาํนวนผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 รูปแบบ 

    คุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดฯ ไม่จาํกดัความรู้ของผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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    วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม ต่อเน่ือง

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

    ส่ือที่ใชใ้นการถ่ายทอดฯ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการบรรยาย และช้ินงาน ตน้แบบในแต่ละวชิา 

    การทดสอบการไดรั้บความรู้ก่อนและหลงั ทดสอบเฉพาะความรู้หลงัการอบรมโดยตรวจสอบ จาก

คุณภาพช้ินงานตามมาตรฐานสินคา้ OTOP ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละรายวชิา 

     การติดตามและประเมินผล 

 ทาํการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมโดยการสอบถาม สงัเกตการณ์ปฏิบติังานและแบบสาํรวจ  

ตามรูปแบบใบประเมินผลเม่ือจบการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละรายวชิา 

 ติดตามประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือนหลงัจบการอบรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาเพิ่มเติม ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพื่อให้มีการนําผลงานนั้น                         

ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

2. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม 

2555 2556 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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.สาํรวจความตอ้งการของกลุ่ม - - - - - - -   - - - 

2.ติดต่อประสานงาน - - - - - - -   - - - 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประเมินผล - - - - - - -   - - - 

4.ติดตามผลการถ่ายทอด - - - - - - -    - - 

5.สรุปผลการดาํเนินงาน - - - - - - - - -    
 

กจิกรรมคลนิิกเทคโนโลยีการพฒันาและแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าทอกะเหร่ียง ได้จดัรูปแบบการ

ดาํเนินงานเป็น 3  ศูนย์การเรียนรู้ ดงันี ้

ศูนย์การเรียนรู้ที ่1 องค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติด้วยหม้ออดัแรงดนั และการทอผ้า

ด้วย   กีเ่อวและกีก่ระตุก 

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 ์จะเห็นไดว้า่ผา้จากสีธรรมชาติเป็นผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ ความสวยงาม แปลกตา น่า

ใช ้และดูมีเสน่ห์ แต่เม่ือมีการสังเคราะห์สียอ้มจากสารเคมีขึ้นซ่ึงให้สมบติัในการยอ้มรวมทั้งเร่ืองความคงทน

ต่างๆดีกวา่ จึงทาํใหค้วามนิยมในการใชสี้ยอ้มธรรมชาติลดลง แต่ในปัจจุบนักระแสการอนุรักษธ์รรมชาติและ

พลังงานรวมถึงในเร่ืองของความปลอดภยัของผูบ้ริโภคได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทาํให้ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคกลบัมาใหค้วามสาํคญักบัสียอ้มธรรมชาติอีกคร้ัง 

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตไ้ดท้าํโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินการยอ้มผา้จากสีธรรมชาติ การทอ

ผา้กะเหร่ียง และผา้ทอกะเหร่ียงประยกุต ์โดยชมรมผา้ทอก่อรัก  กลุ่มทอผา้กะเหร่ียงโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต้

อยูแ่ลว้ แต่ความเขม้ของสีผา้ทีย่อ้มไดคุ้ณภาพยงัไม่เขม้และสวยงามพอ 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 

 

 การย้อมผ้าแบบดั้งเดมิและการย้อมผ้าโดยใช้หม้ออดัแรงดนั 

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 ไปหัน่หรือสบัเพือ่ให้วสัดุเป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อใหสี้

หลุดออกมาจากตวัวสัดุไดง่้ายขึ้น 

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  

ตารางที่ 1  ผลการยอ้มสีจากวสัดุธรรมชาติประเภทต่าง ๆ 

ประเภท 

ผลความเขม้สี   

การเปล่ียนแปลง 

(%) 

ลกัษณะทางกายภาพ 

วธีิ

ดั้งเดิม 

หมอ้อดั

แรงดนั 
      วธีิดั้งเดิม หมอ้อดัแรงดนั 

 

หมากแหง้ 

 

1.01 

 

2.18 

 

115.84 

  

 

ขม้ิน 

 

3.54 

 

6.22 

 

75.71 

 

 

 

 

แก่นฝาง 0.92 

 

1.29 

 

40.22 

  

ดอกอญัชนั 1.07 2.10 96.26 

  

 

หมายเหตุ   

 

จากผลการทดลองการยอ้มสีเปรียบเทียบระหวา่งการยอ้มสีดว้ยวธีิดั้งเดิมและการยอ้มในหมอ้อดัแรงดนั 

แสดงผลดว้ยค่าความเขม้สี และการเปล่ียนแปลงความเขม้สีของการยอ้มในหมอ้อดัแรงดนัเม่ือเทียบกบัวิธีการ

ยอ้มดั้ งเดิม ผลการศึกษาพบว่าการใช้หม้ออัดแรงดันให้ความเขม้สีสูงกว่าการใช้วิธีดั้ งเดิม ค่าความเขม้สีที่

เพิม่ขึ้นมีค่าระหวา่ง 40.22 – 115.84% โดยหมากแหง้ให้ค่าความเขม้สีเพิ่มขึ้นจากวิธีเดิมมากที่สุด และแก่นฝาง

ให้ความเขม้สีเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างของวตัถุดิบท่ีใช้ในการสกัดสีและยอ้มสี พบว่า                      

การเปล่ียนแปลง (%) =                              x 100 

 

(ค่าความเขม้สีหมอ้แรงดนั) – (ค่า ความเขม้สี วธีิดั้งเดิม)               

 
  (ค่า ความเขม้สีวิธีดั้งเดิม)            
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หมอ้อดัความดนัมีความสามารถในการทาํลายผนังเซลล์ของวตัถุดิบทาํให้วตัถุดิบมีความเป่ือยยุย่และสามารถ

ดนัให้อนุภาคสีที่มีอยูภ่ายในออกมาได้มากขึ้นโดยเฉพาะส่วนประกอบของวตัถุดิบที่มาจากเน้ือของผลซ่ึงมี

ความอ่อนนุ่มมาก ส่วนแก่นไมมี้ผนงัเซลลท์ี่แขง็แรงมาก เม่ือใชห้มอ้อดัแรงดนัเพือ่ทาํใหผ้นงัเซลลเ์ป่ือย แต่ผนัง

เซลมีความแขง็แรง ผลการสกดัสีและนาํไปยอ้มสีจึงมีค่าที่น้อย ส่วนขม้ินชนั แมว้่าลกัษณะจะมีความอ่อนนุ่ม

เช่นเดียวกันกับดอกอัญชนั แต่ลกัษณะเฉพาะตวัของขม้ินชันเม่ือโดนแรงดันจากการสกัดสีและยอ้มสีจนมี

รูปทรงที่เป่ือยยุ่ย เสียรูป จึงส่งผลให้ความเขม้ออกมาไดเ้พียงระดบัหน่ึงเท่านั้น หลงัจากนั้นจะเสียรูปและไม่

สามารถนาํมาใชใ้นการยอ้มสีได ้จึงสามารถกล่าวไดว้่าการยอ้มและสกดัสีดว้ยการใชห้มอ้อดัแรงดนัสามารถ

เพิม่ความเขม้สีไดดี้กว่าวิธีการดั้งเดิม โดยมีองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัของลกัษณะโครงสร้างของวตัถุดิบที่ใช ้

ควรเป็นวตัถุดิบที่มีความอ่อนนุ่ม มีผนงัเซลลท์ี่ไม่ซบัซอ้น ไม่เกิดการเสียรูปเม่ือทาํการสกดัและยอ้มสีดว้ยหมอ้

อดัแรงดนั 

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 ทาํจากไมเ้หลาใหมี้ลกัษณะกลมๆ เส้นผา่ศูนยก์ลางคร่ึงน้ิว ยาว 1 ศอก ใชจ้าํนวน 5 ช้ินต่อการทอ   

แต่ละชุด 

 3. ณีบา ทาํดว้ยไม ้มีลกัษณะคลา้ย ๆ มีด เพือ่เอาไวก้ระตุก 

 4. คองไท ้ทาํดว้ยไมก้ลม ๆ  แลว้นาํมาผา่คร่ึง จะกลายเป็นหลงัเต่า 2 ช้ิน แลว้นาํมาประกบกนัคีบผา้ เวลาทอ 

5. ยา่กลองเพิย่ หรือหนงัรัดเอว ทาํจากหนงัสตัว ์หรือสายพาน 

6. ฝ้ายสีต่าง ๆ หรือ ไหมพรมสีต่าง ๆ 

7. เทียนไขหรือขี้ผึ้ง 
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 ข้ันตอนการทอ 

 1. นาํฝ้ายทีจ่ดัหามามว้น หรือป่ันใหเ้ป็นรูปกลม  

 2. นาํ ทาเบลิงวางไวใ้หพ้อเหมาะกบัความตอ้งการ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที ่2 องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์จากผ้าทอกะเหร่ียง 

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียงสามารถทาํใหเ้ด็กและเยาวชน ไดใ้ชจิ้นตนาการและ

ความคิดสร้างสรรคใ์นการประยกุตผ์า้ทอมือ ใหเ้ป็นเคร่ืองใชอ้ยา่งอ่ืนได ้ถือวา่เป็นพฒันาการและกิจกรรมที่

น่าสนใจมาก ผลผลิตจากผา้ทอมือของกลุ่มชมรมผา้ทอก่อรักน้ี ส่งผลใหผู้เ้รียนยงัสามารถประดิษฐด์ดัแปลงเป็น

ของใชใ้นชีวติประจาํวนัอ่ืนๆ ได ้เช่น กระเป๋า ผา้พนัคอ ผา้ปูโตะ๊ ตุก๊ตา ซ่ึงสะทอ้นความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน

ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มผูเ้รียน เพราะมีการเรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นทีมโดยมี

การแบ่งหนา้ที่งานของแต่ละคน 

 

 

การทอผ้ากะเหร่ียงโดยใช้กีเ่อวและการทอผ้ากะเหร่ียงโดยใช้กีก่ระตุก 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ 

 1. จกัรเยบ็ผา้ 

 2. ผา้ทอกะเหร่ียง 

 3. เขม็ ดา้ย  

 4. กรรไกร 

 5. ชอลก์สี 

 6. กระดาษวาดแบบ 

 7. ไมบ้รรทดั 

 8. ใยสงัเคราะห์ 

 

 

ข้ันตอนการตัดเย็บ 

1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์

2. นาํแบบมาร่างลงบนกระดาษวาดแบบ 

3. ตดัแบบและวาดลงผา้ 

4. เยบ็ตามแบบ 

5. กลบัผา้เพือ่ยดัใยสงัเคราะห์ 

6. เยบ็ส่วนประกอบต่างๆ  

7. เก็บรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เศษดา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอกะเหร่ียง 
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ศูนย์การเรียนรู้ที ่3 องค์ความรู้ด้านการทาํผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสินค้า 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 

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  
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ดงันั้นจึงถือไดว้า่การใหค้วามรู้เพือ่พฒันาและต่อยอดองคค์วามรู้มีความสมัฤทธ์ิผลและมีแนวโนม้ใน

การพฒันาแบบยัง่ยนืต่อไป 
 

 

 

 

 
 

 

 

ผลการดาํเนินการ  

จากการสงัเกตและเก็บขอ้มูล จะเห็นไดช้ดัว่าผูอ้บรมเขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีลุ่มน้ี มีการนาํไป

ประกอบเป็นอาชีพรวมไปถึงการพฒันา และมีการต่อยอดความรู้ที่เป็นอย่างดีและสัมฤทธ์ิผลอย่างชัดเจน

ผูเ้ขา้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการประกอบอาชีพและมีรายไดท้ี่เพิม่มากขึ้น สามารถนาํไปจุนเจือครอบครัวเป็น

รายไดเ้สริมสาํหรับบุคคลทัว่ไป และเป็นรายไดห้ลกัของผูป้ระกอบอาชีพดา้นน้ีโดยตรง การอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยน้ีีสามารถสร้างอาชีพและยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบักลุ่มชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นการ

สร้างอาชีพอยา่งย ัง่ยนื โครงการน้ีจดัทาํขึ้นมาให้ผลประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เป็นอยา่งมาก คุม้ค่ากบัเวลาที่ใชใ้นการอบรมจากทางคลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอ

กะเหร่ียงสู่ประชาชนอยา่งมาก เพราะผูอ้บรมสามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงตนเองและสร้างอาชีพให้กบั

ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนงานและการดาํเนินงานจริง 

ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ 

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนบั) 

หมายเหตุ 
ตามแผนงาน 

ตามผลการ

ดาํเนินงาน 

1.จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย(ีคน) 30 33 ตามขอ้มูลในใบสมคัร 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการ

ถ่ายทอดฯ 
80 

มากกวา่ร้อยละ

90 
ตามแบบประเมินความพงึพอใจ 

3.ร้อยละผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ 70 100.00 

ร้อยละ 81.2 เม่ือเทียบจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.จาํนวนสถานประกอบการที่นาํ

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
3 3 ตามเอกสารการนาํผลงานวจิยัไปใช ้

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงทีผ่า่นการรับรองคุณภาพจากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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จากผลการดาํเนินงานที่ไดพ้บวา่ในปีงบประมาณ 2556 พบว่าคลินิกเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูป

ผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการ

ดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 33 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจาํนวน 27 คน จากจาํนวน 33 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินหลงัไดรั้บ 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนสถานประกอบการที่นาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ มีจาํนวน 3  แห่ง  

 5. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในสงักดั สพป.พบ. 1 จาํนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัเหนือ 

โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียนบา้นสามเรือน โรงเรียนวดัหนองปรง และศูนยเ์ครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก 

จาํนวน 6 หน่วยงาน คือ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราช

ภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 

โรงเรียนเพลินพฒันากรุงเทพฯ คณะกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

 6. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียนบา้นคัน่

กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวทิยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบา้นพุ

นํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนงั สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.กาํแพงเพชร 

เขต 2 โรงเรียนบา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 

 7. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 8. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

9. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยร่วมแสดงผลงานที่เป็นเลิศดา้นผา้ทอกะเหร่ียง จาํนวน 15 คร้ัง 

เช่น   จดันิทรรศการงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จดันิทรรศการผลิตภณัฑผ์า้

ทอกะเหร่ียงงานแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 61 จงัหวดักาญจนบุรี คร้ังที่ 62 จงัหวดั

ระยอง และคร้ังที่ 63 จงัหวดัเพชรบุรี เผยแพร่ผลงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

จดันิทรรศการ Best Practice ผา้ทอกะเหร่ียง ณ จงัหวดัอยุธยา นําเสนอผลงานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกะเหร่ียง 

จงัหวดัชลบุรี เผยแพร่ผลงานผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงงานเพชรบุรีดีจงั 

10. ผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียงที่พฒันาจากองค์ความรู้ใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมพฒันา

ชนบท กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(ผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP) และไดรั้บ

การรับรองจากสาํนักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ว่ากลุ่มประยกุตผ์า้ทอกะเหร่ียง ได้รับอนุญาตให้

แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนกบักระเป๋าผา้  มาตรฐานเลขที่ มผช.417/2547  เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 

2556 
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 11. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ในการดาํเนินการได้วางแผนการดาํเนินงานเพิ่มเติมต่อเน่ือง ในปีงบประมาณ 2557 ในการนาํองค์

ความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสังคม ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอ

กะเหร่ียง จะดาํเนินการประเมินผลและใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความมัน่คง

ต่อเน่ือง และย ัง่ยนืเป็นการแกปั้ญหากบัชุมชนอย่างย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐในการสร้าง

สงัคมที่สามารถพึ่งพาตวัเองไดต้อบรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  และเป็นการสนับสนุน

โครงการาหารกลางวนัอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการนาํเสนอผลงานผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียง 
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