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หนวยบริหารและจดัการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 

ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full Proposal) ปงบประมาณ 2566 (รอบท่ี 1) 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี

ความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดย
ใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

โปรแกรม 
 
 
 
แผนงาน 
 

P4 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในดานพลังงานสะอาด พลังงาน
หมุนเวียน วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความ
ยั่งยืนและเพ่ิมรายไดของประเทศ 
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑตามหลักการออกแบบ
หมุนเวียน (circular design) เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(resource efficiency) และลดการใชทรัพยากรใหม 

  
เปาหมาย (Objective) มูลคาอุตสาหกรรมของพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน พลังงานชีวภาพ วัสดุ

และเคมีชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑฐานชีวภาพ ที่ถูกพัฒนาตอยอดจากงานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ BCG 

ผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญ (หลัก) มูลคาทางเศรษฐกิจของพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพ
เพ่ิมขึ้น ดวยการพัฒนาและประยุกตใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 เทียบกับคาเฉลี่ยในชวงป 2561-2565) 

ผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญ (รอง) คนจนกลุมรายไดรอยละ 40 ลางมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 15 ตอป 

 

1. ขอมูลทั่วไป 
ช่ือโครงการ (ไทย) พัฒนาคุณภาพและการตลาดสีธรรมชาติยอมผา ตําบลหินตก อําเภอรอน

พิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   (อังกฤษ) Development of quality and marketing of natural dyes for fabrics 

dyeing at Hintok Ronpiboon ditrict Nakhonsritamarat province 
 
ช่ือหัวหนาโครงการ (ไทย)   มาหามะสูไซมี มะแซ 

(อังกฤษ) Mahamasuhaimi Masae 
ตําแหนง รองศาสตราจารย หนวยงาน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

สถานที่ติดตอ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก  ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
90000 

โทรศัพท 089-6540828,         
088-3590728 

โทรสาร - 

อีเมล susumeme1983@yahoo.com 
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                                                           ลายมือช่ือ   
         (รศ.ดร.มาหามะสูไซม ีมะแซ) 

 

ช่ือหัวหนาสถาบัน/ตนสังกัด ศ.ดร.สุวัจน ธัญรส 
ตําแหนง  อธิการบดี   . 

สถานที่ติดตอ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 ถนนราช
ดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 

 
ระยะเวลาโครงการ (รวม)  ....1.... ป ต้ังแตป พ.ศ.  ....2565.....  ถึง ป พ.ศ. ....2566..... 

ปที ่

งบประมาณ รวม 
in cash และ in 
kind จากทุกฝาย 

(บาท) 

งบ บพข. 
(บาท) 

งบเอกชน 
In cash In kind 

บาท 
 % เมื่อเทียบ
กับ in cash 
รวมทกุฝาย 

บาท 
% เมื่อเทียบ
กับ in cash 
รวมทกุฝาย 

1 860,200 669,000 106,200 12.63 85,000 10.11 
 

ลักษณะโครงการวิจัย  สถานภาพ    ใหม    ตอเนื่องปที่ ............. 
ประเภทโครงการ    ชุดโครงการ    โครงการเด่ียว 
 โครงการน้ีหรือโครงการที่สืบเน่ืองกันน้ีไดย่ืนเสนอขอรับทุนหรือไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
   ไมไดย่ืนเสนอขอรับทุน     
    ยื่นเสนอ โปรดระบุ ช่ือหนวยงานใหทุน)  ..........………..…………………… 

             ไดรับการสนับสนุนจาก ………………………………………(ช่ือหนวยงานใหทุน)..........……….. 
ช่ือโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (โปรดระบุความจําเปนหรือความแตกตางกับโครงการน้ี)………………………............………………………… 
             อยูระหวางการพิจารณา   

 
2. บทคัดยอและคําสําคัญ  

2.1 บทคัดยอ (ไทย) 
 วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือลดปริมาณการสูญเสียของผา การไมใชสารเคมีในการยอมผา
และลดการทําลายสิ่งแวดลอม เน่ืองจากกระบวนการเดิมที่มีการใชสารเคมีมายอมผาน้ันทําใหเกิดของเสีย คือ 
ผา ที่เกิดจากการกัดของสารเคมีในนํ้าสี เพราะการแชผาเปนเวลานาน คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งผาเสียน้ีไม
สามารถนํากลับไปใหมได อีกทั้งยังมีสารละลายของเสีย คือ นํ้าสีเคมีเหลือทิ้ง คิดเปนรอยละ 20 สูสิ่งแวดลอม 
ทําใหสงผลเสียตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม อีกทั้งสารเคมีดังกลาวยังสงผลเสียตอสุขภาพของผูใช งานวิจัยน้ี
จึงมีจุดมุงหมายที่ใหการศึกษาและสนับสนุนใหกลุมยอมสีผาไดใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหคุมคาที่สุด 
ควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน การนําพืชและดินขาวในทองถิ่นของตําบลหินตก อําเภอรอน
พิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราชของกลุมวิสาหกิจยอมผาสีธรรมชาติบานหินตก เปนการลดการสูญเสียของผา 
เพ่ิมมูลคาของพืชการเกษตรดวยการนํามาใชผลิตสียอมผา เลือกใชสารกระตุนในการยอมผาที่เปนมิตรกับ
มนุษยและธรรมชาติ ซึ่งการดําเนินโครงการเบ้ืองตนวิสาหกิจไดผลิตสีที่มีความเขมขนสูงทั้งชนิดที่เปนสีเหลว
และสีผง และสามารถถายทอดนวัตกรรมน้ีใหกับกลุมยอมผาในพ้ืนที่ภาคใต อีกทั้งมีการประสานงานกับ
โรงงานผลิตสีในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกดวยดวย สีที่ผลิตไดดังกลาวจะตองเปนไปตามตามมาตรฐาน 
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มอก. หรือเทียบเคียง การทดสอบคุณสมบัติของสียอมผา เชน ทดสอบความความคงทนของสีตอการซัก นํ้า 
เหง่ือ แสง การขัดถูและการกดทับดวยความรอนตามมาตรฐาน AATCC การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่มี
อยูในสียอมธรรมชาติดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโตรสโคป (Fourier transform Infrared 
Spectroscopy, FTIR) การศึกษาการตานรังสียูวีของผาดวยการคํานวณคาการตานรังสียูวี (Ultraviolet 
protection factor, UPF) และการทดสอบการยับย้ังแบคทีเรียดวย ซึ่งในปจจุบันวิสาหกิจชุมชนไดใช
ทรัพยากรในทองถิ่นมายอมผาดวยสีธรรมชาติที่ผลิตไดเองแลวสามารถลดอัตราการเสียของผาได สียอมจาก
ธรรมชาติยังสามารถนํากลับมาใชยอมไดใหมในครั้งตอไปได สีธรรมชาติไมมีผลกระทบตอสุขภาพของผูใชและ
สิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับการใชสารเคมีจากสียอมเคมี ซึ่งเปนแนวทางลดการใชทรัพยากร นําทรัพยากร
กลับมาใชไดใหม และไมทําลายสิ่งแวดลอมไปมากกวาเดิมเพ่ือใหสอดคลองตามเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) นวัตกรรมไดถายทอดและไดสาธิตใหชาวบานใหปฏิบัติไดจริง นอกจากน้ีโครงการวิจัยยังมีการ
สงเสริมและสอนการพัฒนาการตลาด เชน สื่อโฆษณาออนไลน สิ่งพิมพนิตยสารการทองเที่ยวสายการบินไล
ออนแอร การไดขยายตลาดสูกลุมวิสาหกิจอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ภาคใต และภาคอ่ืนๆ อีกดวย ดังน้ันกลุมยอมผาผลิตสี
สําหรับใชในการยอมไดเอง สามารถพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน มีรายไดที่ดีขึ้น สามารถขยายผลถายทอดนวัตกรรมน้ี
ไปสูกลุมตางๆ ที่สนใจไดอีกดวย อีกทั้งยังสามารถลดการสูญเสียของผาจากการยอมและลดของเสียสู
สิ่งแวดลอมอีกดวย  
 
 2.2 บทคัดยอ (อังกฤษ) 

The objective of this study is to reduce the amount of fabric wastage and avoid using 
chemicals in fabric dyeing, thereby minimizing environmental damage. The conventional 
process using chemicals for fabric dyeing causes a loss of 10 % of the fabric due to it being 
immersed in alkali solution, as well as a loss of 20 % of the residual chemicals. These losses 
cannot be reused, resulting in negative impact on the environment and health. This research 
aims to educate and encourage dyeing groups to make the most of the local resources 
available along with sustainable environmental conservation by using multifunctional plant 
dyes and kaolin at the Hintok natural dyeing enterprise located in Hintok subdistrict, 
Ronpiboon district, Nakhon Si Thammarat province. Also, the use of kaolin and local plants to 
increase the value of agricultural crops for fabric dyes. The mordants used in fabric dyeing are 
natural-friendly substances. This enterprise uses natural raw materials, not hazardous 
chemicals. The enterprise manufactures natural concentrated liquid and powder dyes, which 
is an innovation that the enterprise has transferred to other natural dye enterprises in South 
Thailand. The dye color quality is tested according to Thai Industrial Standard or related field. 
Fabric dyeing is characterized for color fastness against washing, water, perspiration, light, 
abrasion and hot pressing of the dyed samples according to AATCC test methods. The 
chemical functional groups of the dyes were characterized by Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR). Transmittance measurements were used to calculate the ultraviolet 
protection factor (UPF) and antibacterial testing. At present, the Hintok natural dyeing 
enterprise has used local resources to dye their fabrics with natural dyes that can reduce the 
waste rate of the fabric. Natural dyes can also be re-used and have no impact on the health 
of users and the environment as compared to the use of chemical dyes. The innovation 
activities described above we teach the person who fabric dyeing. We inform about innovation 
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and trains for making fabric dyes innovation. However, this research to support and teaching 
for develop marketing such as making advertisement in travelling magazine on lion air. To 
expand the market to other natural dyeing enterprises in the south and other regions of 
Thailand, the Hintok natural dyeing enterprise has shown that successful sustainable 
production of dyes is possible. 

 
คําสําคัญ (ไทย): สียอมธรรมชาติ ผา ภูมิปญญาทองถิ่น การยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย ความคงทนสี การ
ควบคุมคุณภาพ 
คําสําคัญ (อังกฤษ): Natural dye, Fabric, Local knowledge, Antibacterial, Color fastness, 
Quality control    
 

3. รายละเอียดของคณะผูวิจัย  

 รายชื่อคณะผูวิจัย 
% เวลาที่ใชในการ

ทําโครงการ 
% ความรบัผดิชอบ

ในโครงการ 
(1) รศ.ดร. มาหามะสูไฮม ีมะแซ   

40 50 
 สัง กัด  หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุ งหม  คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จ. สงขลา 

 ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีผา นาโนเทคโนโลยี 
(2) อาจารยอัมรินทร สันตินิยมภักดี 

40 20 
 สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย จ. สงขลา 
 ความเช่ียวชาญ วัฒนธรรมและภูมิปญญา/การ

พัฒนาทองถิ่น 
(3) คุณมณิฐชญาณ ศิลาวงสกุลล 

40 20 

 สังกัดฝายบริหารจัดการพ้ืนที ่(ABD) สถาบันการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

 ความเช่ียวชาญ ผาพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ 

(4) ผศ.วันดี นวนสรอย 

40 10 
 สังกัดวิทยาลัยรัตภูม ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย จ. สงขลา 
 ความเช่ียวชาญเศรษฐศาสตรและสถิติ 

 100 % 
 

4. ขอมูลผลิตภัณฑ / เทคโนโลยีที่จะพัฒนา  
4.1 สรุปผลิตภัณฑ / เทคโนโลยี  
ผงสี และนํ้าสียอมธรรมชาติ ที่มีความเขมขนสูง คุณสมบัติตกติดผาไดดี ไมหลุดลอกงาย มีมาตรฐาน 

อายุการจัดเก็บไดนาน โดยไมเกิดการเสื่อมสภาพ และขึ้นรา สารมารถยอมไดจํานวนมากไดโดยความเขมของสี
ผาเทากัน โดยประยุกตใชวัตถุดิบในทองถิ่น คือ ดินขาว และพืชใหสีในทองถิ่น 



PMU C_form V.3                                                                                                        5 

 
4.2 รูปแบบเทคโนโลยี 
 ผลิตภัณฑ     กระบวนการ   บรกิาร   รูปแบบธุรกิจ   อ่ืนๆ    

4.3 สถานะดานทรัพยสนิทางปญญา 
 มีแลว   สทิธิบัตรเลขที่    ออกใหเมื่อวันที่   เรื่อง    

 อนุสิทธิบัตรเลขที่   ออกใหเมื่อวันที่   เรื่อง    
 อยูระหวางการยื่นขอ สิทธิบัตร เลขที่คําขอ   เมื่อวันที่  เรื่อง  
       อนุสิทธิบัตร เลขที่คําขอ   เมื่อวันที่  เรื่อง   
 เก็บเปนความลับทางการคา 
 ยังไมไดดําเนินการ          

 
4.4 ผลิตภัณฑ เทคโนโลยเีทียบเคียง / คูแขง  
 

ตารางที่ 1  ความแตกตางของผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับคูแขงในตลาด (Technology Advantage) 
 

รายการ สิ่งที่มีอยูแลวในปจจุบัน เทคโนโลยีที่ใชในโครงการ 

กระบวนการทํางาน เตรียมสียอมผาเฉพาะพอใชในการ
ยอมแตละครั้ง 

สามารถเตรียมสียอมผาเพ่ือเก็บไวใชงาน
ไดหลายครั้ง 

ลักษณะของผลิตภัณฑ สีสกัดจากธรรมชาติเก็บไวไดไมนานก็
ขึ้นรา และเสื่อมสภาพงาย 

สีสกัดจากธรรมชาติ เก็บไวไดนาน ความ
เขมขนสูง และไมเสื่อมสภาพ ไมขึ้นรางาย 

คุณภาพของสินคา ไมมีมาตรฐาน สีผาเพ้ียน 
และไมมีการทดสอบ 

ผามีมาตรฐาน สีผายอมคงที และผานการ
ทดสอบ 

กระบวนการผลิต ขั้นตอนสกัดสีหลายขั้นตอน 
ยุงยาก และใชเวลานาน 

ลดขั้นตอนการเตรียมสียอมธรรมชาติ 
ลดเวลาการผลิต 

ความรวดเร็วในการผลิต 
ตองเตรียมสียอมผากอนกระบวนการ
ยอมทุกครั้ง ทําใหมีขั้นตอนทํางาน

หลายขั้นตอน 

สียอมผามีความเขมขนสูง เก็บไวใชงานได
หลายครั้ง ชวยลดขั้นตอนการทํางาน 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) 150-650 400 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑจากโครงการเมื่อเทียบกับคูแขงในตลาด 
สียอม ราคา  

ผงสีไดแร็กต ย่ีหอ INDIGO 1,500 บาท/กโิลกรัม 

ผงสีดิสเพิรส ย่ีหอ INDIGO      1,500 บาท/กโิลกรัม 

นํ้าสีผาบาติก ย่ีหอ NAKA     500 บาท/ลิตร 

ผงสีบาติก สีมดัยอม ย่ีหอ JOHANEKSAN  1,600 บาท/กโิลกรัม 
สีครามธรรมชาติ ย่ีหอเน้ือคราม 200 บาท/กิโลกรัม 
สีครั่งผงธรรมชาติ ย่ีหอ หจก. เอเชียแชลแลค 150 บาท/กิโลกรัม 
ผงสีธรรมชาติจากโครงการวิจัย      400 บาท/กิโลกรัม 
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5. ขอมูลดานตลาด / ผูใช  

5.1 ขนาดและแนวโนมตลาด  
การยอมสีบนผืนผาเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผืนผา ผาผืนไหมยอมสีธรรมชาติ เชน ผาผืนไหมทอลาย

ดอกหมากยอมสีธรรมชาติ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ซึ่งปจจุบันทําการยอมเสนใยสีธรรมชาติที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมไมใชสารเคมี ชวยเพ่ิมมูลคาใหแกงานฝมือ ประเทศไทยมีจุดแข็ง (Strength) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
คือ ความสามารถผลิตสิ่งทอและเครื่องแตงกายที่ทําจากเสนใย สังเคราะหไดอยางครบวงจร มีการทําขอตกลง
การคาเสรีกับประเทศคูคาสําคัญที่อยูในหวงโซอุปทานการผลิตสิ่งทอ และเครื่องนุงหมไทย เชน อินเดีย จีน 
และญี่ปุน ประเทศไทยยังมีแบรนดเสื้อผาอยูในหลายประเทศซึ่งสงผลดีตอการยกระดับ คุณคา และราคาของ
ผลิตภัณฑ นอกจากน้ีจากรายงานมูลคาการสงออกสิ่งทอ ป พ.ศ. 2564  พบวามีมูลคาประมาณ 200 ลานบาท 
โดยแบงเปนมูลคาการสงออกเครื่องนุงหมประมาณ 70 ลานบาท ในขณะที่การนําเขาสียอมผาในเดือน ม.ค. 
ถึง ก.พ. พ.ศ. 2565 พบวามีมูลคาสูงถึงประมาณ 230 ลานบาท น่ันคือประเทศไทยมีความตองการสียอม
สังเคราะหเพ่ือใชในการยอมผาเปนจํานวนมาก โดยยังพบอีกวาประเทศไทยมมีูลคาการสงออกสียอมเคมีมูลคา
สูงทุกป มูลคาการนําเขาสียอมเคมีในเดือน ม.ค. ถึง มี.ค 2565 สูงประมาณ 1.5 พันลานบาท  

ราคาสีตามทองตลาดในปจจุบัน 
ผงสีไดเร็กท      ประมาณ       1,500 บ./กิโลกรัม 
ผงสีดิสเพิรส      ประมาณ       1,500 บ./กิโลกรัม 
นํ้าสีผาบาติก     ประมาณ          500 บ./ลิตร 
 
ประมาณการราคาสีในโครงการ 
ผงสีธรรมชาติ     ราคา         400 บ./กิโลกรัม 

 

  
ภาพที่ 1 (ก) รายงานมูลคาการสงออกสีเคมีสังเคราะห ป พ.ศ. 2562-2564 (กรมศุลกากร, 2564) และ (ข) 

ผงสีไดเร็กทตามทองตลาด (ทีม่า : https://www.indiamart.com/)  
 

5.2 ขอมูลความตองการของผูใช / ลูกคา  
การยอมผาดวยสีสกัดจากธรรมชาติ คือ ไมขนุน ไมเงาะ ใบจันทนเทศ กระถินณรงค ใบฝรั่ง และดิน

ขาว เดิม มีการผลิตที่ไมเปนมาตรฐานทําใหเกิดปญหา เชน ความเขมของสีผาสีไมเทากัน สีสกัดจากธรรมชาติ 
อายุการจัดเก็บไวไดไมนาน ขึ้นรา และเสื่อมสภาพงาย ในการยอมสีแตละครั้งจึงจะตองเตรียมสียอมใหมทุก
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ครั้ง และจะตองใชแลวทิ้ง ไมสามารถเก็บไวได ซึ่งสีเกิดการเสื่อมสภาพคิดเปน 20% ของสีที่เตรียม หากนํามา
ยอมผา คิดเปนเงินที่เสียไปจากนํ้าสีเสื่อมสภาพ 180-200 บาท ผูใชจึงมีความตองการสียอมที่ตกติดผาไดดี ไม
หลุดลอกงาย ความตองการการยอมสีที่เปนมาตรฐาน ยอมเปนจํานวนมากไดโดยไมเกิดปญหาความเขมของสี
ผาไมเทากันและสียอมผาหลุดออกไดงาย ความตองการประยุกตใชวัตถุดิบในทองถิ่น คือ ดินขาว ในการทําสี
ยอมธรรมชาติ ความตองการสียอมจากธรรมชาติที่มีอายุการจัดเก็บไดนาน โดยไมเสื่อมสภาพ ขึ้นรา ความ
ตองการสียอมธรรมชาติมีความเขมขนสูง และผลิตภัณฑยังไมเปนที่รูจักมากนัก ตองการนําเสนอแกผูที่สนใจ 
และการขยายตลาด 

 

 
ภาพที่ 2 สีเกิดการเสื่อมสภาพ และขึ้นรา 

 
5.3 หนวยงาน /บริษัทรวมทุน (เอกสารแนบที ่1) 
1) ช่ือนิติบุคคล ภาษาไทย วิสาหกิจชุมชนดรุณีสีธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวบาน

ไมหลา 
ช่ือนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ         
วันที่จดทะเบียน  29 ธันวาคม 2563   ทะเบียนเลขที่    5-80-13-02/1-0047   
กอต้ังเมื่อ:   12 มกราคม 2556   ทนุจดทะเบียน:  -    ลานบาท 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว:   -  บาท เมื่อวันที่:   -  
สัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทย (%)  100   สัญชาติอ่ืน (%)     
ที่อยูกิจการ  128 ม.9 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช  โทรศัพท   081-2687992  
ประเภทธุรกิจ 

 วิสาหกิจขนาดใหญ   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)   วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 
 บริษทัที่แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยที่มนีักวิจัยรวมดําเนินงานอยูดวย (spin-off) 
 วิสาหกิจ/บริษทัจากตางประเทศ จดทะเบยีนในประเทศไทย ที่มีคนไทยถอืหุนมากกวา 50% 
 วิสาหกิจ/บริษทัจากตางประเทศ ที่มีคนไทยถือหุนนอยกวา 50% 

 
2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (เอกสารแนบที่ 1) 
3) สมาคมทองเทีย่วชุมชนอําเภอลานสกา (เอกสารแนบที่ 1) 

 
5.4 ประวัติความเปนมาของบรษิัทโดยยอ   
กลุมวิสาหกิจชุมชนยอมผาสีธรรมชาติ ต้ังอยูที่ 128 หมูที่ 9 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 

โทรศัพท 0812687992 นางดรุณี ภูทับทิม ประธานกลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟช่ันมุสลิมตําบลหินตก เปนหน่ึงใน
ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจไดรวมกลุมแมบานและสตรีทั้งขาวไทยพุทธและมุสลิมที่มีทักษะ
การตัดเย็บผาในชุมชนประมาณ 30 คน ฝกสอนเย็บผาปาเตะ ยอมสีผาจากสีเคมี ทําผามัดยอม โดยมีกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ จนเกิดการจัดต้ัง “กลุมตัดเย็บเสื้อผาแฟช่ัน
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มุสลิมตําบลหินตก” ผลิตภัณฑของกลุมมีหลากหลายทั้งเสื้อผา กระเปา รองเทา ผาพันคอ โดยแปรรูปจากผา
ปาเตะสําเร็จจากโรงงาน และปกตกแตงเพ่ิมเติมดวยคริสตัล ไขมุก และลูกปด ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคา
พอสมควร แตยังประสบปญหาคูแขงทางการตลาด เน่ืองจากในภาคใตมีผูผลิตผาปาเตะหลายราย คุณดรุณีจึง
คิดสรางเอกลักษณใหผลิตภัณฑของกลุม ป 2561 สมาชิกเขารวมอบรมทําผามัดยอมโดยใชสีธรรมชาติ ได
เรียนรูวิธีการทําผามัดยอม การสกัดสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในทองถิ่น การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรูปแบบ
ใหมๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีเอนไซมเอนอีซ (ENZease) ของ สวทช. ที่รวมกระบวนการลอกแปงและกําจัด
สิ่งสกปรกบนผาฝายไวในขั้นตอนเดียว ทําใหประหยัดเวลา ลดตนทุน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สีที่ใชยอม
จากธรรมชาติ 5 เฉดสี ไดแก สีแดงจากลูกจันทนเทศ ซึ่งเปนไมที่พบมากในชุมชน สีเหลืองออนจากใบละมุด สี
นํ้าตาลแดงเขมจากเปลือกเงาะ สีเขียวขี้มาจากเปลือกทุเรียน และสีแดงนํ้าตาลออนจากเปลือกมังคุด และ
ทดลองใชเอนไซมเอนอีซทําความสะอาดผากอนยอม พบวายอมสีติดไดดี สีสม่ําเสมอ และเห็นลายผาชัดเจน 
สรางความภูมิใจและมั่นใจใหกับกลุมฯ มากขึ้นกับการยอมผาโดยใชวัตถุดิบจากทองถิ่นและเทคโนโลยีมาเสริม 
ป 2562 กลุมไดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลาย ทั้งการพัฒนาลวดลายมัดยอมใหโดดเดนเปน
เอกลักษณและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ความรูที่ไดนําไปพัฒนาผามัดยอมสีธรรมชาติ
จากวัตถุดิบในทองถิ่นและตัดเย็บเปนเสื้อ กระโปรง ชุดเดรส ผาเช็ดหนา และทดลองจําหนาย ซึ่งไดรับความ
สนใจจากลูกคาอยางมาก สินคาที่ผลิตไมเพียงพอตอความตองการ 

เหตุผลที่เขารวมในโครงการน้ี คือ ทางกลุมไดผลิตสีธรรมชาติ 100% ดวยตัวเองโดยใชวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีความเปนเอกลักษณอยางมาก ซึ่งทางกลุมยังเปนวิทยากรในการถายทอดเทคโนโลยีการยอมสีใหกับกลุม
ยอมสีอ่ืนๆ ดวย น้ีคือเหตุผลที่เขารวมเพ่ือที่จะทําสีผลิตสีดวยวัตถุดิบในพ้ืนที่ ดวยการใชนวัตกรรม ซึ่งทําสีที่
เปนของเหลวและสีที่เปนผงจากดินขาวซึ่งเปนวัตถุดิบทองถิ่นที่มีธาตุอะลูมินาและซิลิกาสูง รวมทั้งธาตุเหล็ก 
ซึ่งใหความคงทนสีไดดีและมีความชัดเจนของลายจนไดรับรางวัลระดับจังหวัดมาตลอด และทางกลุมเปน
วิทยากรใหกับกลุมอ่ืนๆ ทั้งภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลาง และมีทั้งโรงเรียน และหนวยงานคนชรา และ
อ่ืนๆ ที่สนใจใหไปสอนในการใชสีธรรมชาติที่เปนมิตรกับรางกายและสิ่งแดลอม และมีนักวิจัยทางมหาวิทยาลัย
และนักวิชาการจาก สวทช.ที่อยูเคียงขางกันมาตลอดรวมกัน 2-3 ปแลว ที่ทํางานรวมกัน น้ีคือเหตุผลที่จะผลิต
สีธรรมชาติใหเปนที่รูจักและไดมาตรฐานระดับสากลตอไปและสามารถพัฒนาใหมีรายไดที่ยั่งยืนตอไป 

 
5.5 จุดเดน ขอไดเปรียบของผูรวมทุน  
1. กลุมวิสาหกิจมคีวามรูระดับปราชญที่ทําอยางตอเน่ืองและศึกษาอยูตลอดเวลาจนเกิดเปนองค

ความรูที่ควรเก็บเปนระบบ  
2. กลุมวิสาหกิจมเีครือขายในภาคใตเกือบครบ 14 จังหวัดภาคใต รวมทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน

บางสวนอยางเปนเครือขายที่ชัดเจน 
3. แหลงวัตถุดิบธรรมชาติทั้งพืชและดินขาวที่มอียูในชุมชนพรอมที่จะใชในการผลิตสีธรรมชาติและ

เปนแหลงปลูกครามที่แรกของภาคใต 
4. กลุมวิสาหกิจมคีวามรวมมือกับนักวิจัยและ สวทช.อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 2-3 ปแลว 
5. หนวยงานตางๆทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใตลวนมาเย่ียมเยียนและเปนที่รูจักในวง

กวางดานผลงาน 
6. ทางกลุมไดขายผลิตภัณฑเปนผาที่ยอมสีธรรมชาติซึ่งจุดเดนคือสีธรรมชาติ 100% ที่ไมเปน

อันตรายตอรางกายและสิ่งแวดลอม 
7. ทางกลุมวิสาหกิจสามรถออกแบบตัดเย็บไดเองเน่ืองจากสตรี จบดานการตัดเย็บจากหองเสื้อที่มี

ช่ือเสียง 
8. ทางกลุมมีอิทธิพลตอบุคคลในชุมชนกลาวคือ ทางกลุมทํางานจนไดใจจากชุมชน จนเอยเสียงจาก

ปากคนในชุมชนวา ปหนาตองลงสมัครนายก อบต.เองเสียแลว 
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9. สถานที่ต้ังของกลุมวิสาหกิจ เปนรอยตอ ของอําเภอเมือง อําเภอลานสกา อําเภอทุงสงและ
อําเภอรอนพิบูลย ซึ่งเปนเสนทางแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดเปนอยางดี 

10. กลุมวิสาหกิจประกอบดวยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่ใชชีวิตทํางานรวมกันอยางพหุ
วัฒนธรรมที่กลมเกลียวกัน 

11. ผูรวมทุนจาก สวทช. มีองคความรูใหมๆมาแนะนําอยูเสมอ พรอมทั้งไดออกงบประมาณการ
อบรม การเดินทาง และคาถายทอดเทคโนโลยีมาตลอด 

12. ผูรวมทุนจาก สวทช. ไดติดตามความกาวหนาของกลุมอยางเปนระยะๆ เพ่ือใหกลุมไดเขมแข็ง
ตอไปในอนาคต เพ่ือใหมรีายไดเพ่ิมขึ้นของชุมชน 

13. สมาคมการทองเที่ยวลานสกาเปนสมาคมที่มคีวามเช่ียวชาญดานการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
5.6 ผูใชประโยชนจริงเชงิพาณิชยและแนวทางการใชประโยชน 

ผูใชประโยชนจริง แผน/แนวทางการใชประโยชน 

 เอกชนผูรวมทุน  ผลิตเองเพือ่การคาและจําหนายในพื้นที่และในประเทศและขยายตลาดสูกลุมวิสาหกิจ
อื่นๆที่เปนเครือขายทีใ่ชสีธรรมชาติ 

 ผูผลิตรายอื่น บริษทัอัมพาพันธ หรือ หางผาโชคดี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนผูผลิตทั้งสีและผายอมสี ซึ่งไดมาประสานงานกับทางกลุมแลวเบื้องตนในการขอซื้อ
และจําหนายสีธรรมชาติ ซึง่เปนจุดเริ่มตนในการขยายตลาดทัง้สีธรรมชาติและผลิตภัณฑ
ผายอมสี 

 ผูใชรายอื่น  สีที่ผลิตเปนสีธรรมชาติทีใ่ชในการยอมผา เนื่องจากทางกลุมมีเครือขายกับกลุมยอมผา
และกลุมแปรรูปผาตางๆ ในภาคใต อีกทั้งยังคุณดรุณี ภูทับทิมและสามีเปนวิทยากรใหกับ
กลุมตางๆ อีกดวยในการถายทอดองคความรู ดังนั้นสีที่ผลิตจงึสามารถขายสูวงกวางใน
เครือขายและผูที่สนใจในงานดานศิลปะ ที่ทางกลุมไดมีลูกคาวสิาหกิจแลว ดังนี ้
กลุมสตรีเทศบาลโกลก  
กลุมสตรีบานลาเวง อ. ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
กลุมทอผาบานเนินมวง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนวริัตนมณี อําเภอรอนพบูิลย จังหวดันครศรีธรรมราช 
กลุมบาติกสวนขัน อําเภอชางกลาง จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุมมัดยอมบานหวยปรกิ อําเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
กลุมมัดยอมพออวดอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
บานอวนกลมแฮปปฟารม จงัหวัดอุดรธานี เปนตน 
ซึ่งเมื่อทางกลุมไดเปนวิทยากรและประชาสัมพันธก็เกิดการขยายตลาดและการขยายการ
ผลิตสีธรรมชาต ิมีการจดัสงใหกับกลุมตางๆไดตามที่เขาตองการได 

 

5.7 ความเปนไปไดในการใชประโยชนเชิงพาณชิย (commercialization) 

ภาคเอกชนมีงบประมาณพรอมตอการลงทุนในการผลิตเชงิ
พาณิชย 

 ใช  ไมใช  กําลังหาขอมูล 

ภาคเอกชนมีแผนธุรกจิสําหรับการผลิตเชิงพาณชิย  ใช  ไมใช  กําลังหาขอมูล 
มีแผนหรือ roadmap การขอขึ้นทะเบียน อย. หรือรับรองมาตรฐาน  ใช  ไมใช  กําลังหาขอมูล 

ผลิตภัณฑสามารถออกสูตลาดไดภายใน  เรว็กวา 2 
ป 

 2-5 ป  มากกวา 5 ป  กําลังหาขอมูล 



PMU C_form V.3                                                                                                        
10 

 

ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอสําหรับการผลิตเชงิพาณิชย  ใช  ไมใช  กําลังหาขอมูล 

แหลงวัตถดุิบเพือ่การผลิตเชงิพาณชิยมาจาก  ผลิตในประเทศ  นําเขาจากตางประเทศ  กําลังหาขอมูล 
 
 
 

6. หลักการ ที่มา และความสําคัญของปญหาวิจัย  

กลุมยอมผาดวยสีธรรมชาติตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช แตเดิมใชการยอม
สีผาจากสีเคมี ซึ่งเมื่อใชสารเคมีมายอมผาแลวสารเคมบีางตัวที่ใชเปนสวนผสมมีหลายชนิดไดแก สารละลายซิลิ
เกต เมื่อแชผาทิ้งไวเปนระยเวลาหน่ึงจะทําใหผาถูกกัด ซึ่งเปนสารละลายในกลุมโซเดียมซิลิเกต (Sodium 
Silicate Solution) ซึ่งกลุมธาตุแอลคาไล (Alkali) มันทําใหเกิดปฏิกิริยากัดเน้ือผาได ความสูญเสียตอช้ินงาน
หากทําการยอมเสื้อจํานวน 50 ตัว จะเกิดความสูญเสีย 5 ตัว คิดเปนรอยละ 10% การนําสารเคมีมาเตรียมใน
การยอมผาน้ันเมื่อใชไมหมดในแตละรอบการผลิต ทิ้งไวผานไป 1-2 วัน สารเคมีที่เตรียมไวจะเสียที่ไมสามารถ
กลับมาใชใหมไดคิดเปนรอยละ 20 โดยทางกลุมยอมสีผาธรรมชาติน้ีในแตละเดือนทางกลุมไดยอมผาฝาย 
(Cotton) ผาฝายมัสลิน ผาเรยอง (Rayon) รวม 250 หลา และเสื้อสําเร็จรูปจํานวน 200 ตัว เปนการหลีกเลี่ยง
การสรางขยะและการผลิตที่ลนเกิน ทั้งน้ีความสูญเสียที่นับคาไมไดคือการสัมผัสดวยมือที่เกิดอาการแสบรอน 
แสบจมูก เมื่อผสมสีจากสารเคมีหลังจากการยอมเศษเหลือใชจากการผสมสีแลวยังตองเททิ้งสูสิ่งแวดลอมทําให
ตนไมตายอีกดวย นํ้าที่เหลือจากสีที่ผสมแลวไมสามารถเก็บไวใชในคราวตอไป จึงตองเททิ้งลงสูดินและสายนํ้า
ทําใหเกิดการอุดตันของทอนํ้าและเกิดกลิ่น รวมทั้งการเสียหายของระบบนิเวศวิทยา ซึ่งมองในมิติอุตสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชสารเคมีมากอุตสาหกรรมหน่ึง ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอ
ผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภคสินคาสิ่งทอ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ การปลอยสารเคมี
จากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม ดังน้ันการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับสารเคมีที่ใชจะเปนประโยชนตอ
การจัดการสารเคมีเหลาน้ันใหเหมาะสมและปลอดภัย สารเคมีหลักที่ใชในการยอม คือ สียอม (Dyes) และสาร
ชวยยอม (Auxiliaries) เสนใยสิ่งทอแตละชนิดมีสมบัติการยอมติดสีแตกตางกัน และในการยอมสีแตละ
ประเภทจําเปนตองใชสารชวยที่แตกตางกันดวย สีที่มีโลหะหนักเปนองคประกอบในโครงสรางจะเจือปน
ออกมากับนํ้าทิ้งได นอกจากน้ีในกระบวนการยอมยังประกอบดวยสารชวยยอม คือ เกลือโซเดียมคลอไรด 
โซเดียมซัลเฟต โซเดียมคารบอเนต และโซเดียมไฮดรอกไซด และสารรีดิวซตางๆ ซึ่งจะเจือปนในนํ้าทิ้งเปนพิษ
ตอสัตวนํ้า และทําใหคาวัดความเนาเสียของนํ้าเสียที่เกิดจากสารเคมี (Chemical Oxygen Demand, COD) 
ของนํ้าสูงขึ้น  

ดังน้ันจึงคิดที่จะใชผลิตภัณฑสีจากธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น ก็เปนอีกหน่ึงทางเลือกใชงาน และดึงดูด
ผูสนใจผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เน่ืองจากไมมีสวนประกอบของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท 
แคดเมียม และโครเมียม เปนตน กระบวนการผลิตก็เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตเน่ืองจากสีธรรมชาติที่ใชวิธีการ
สกัดด้ังเดิมยังมีคุณภาพสี ความสม่ําเสมอของสีไมดีเทาที่ควร สีที่สกัดจากธรรมชาติในทองถิ่นยังมีอายุการ
จัดเก็บไวไดไมนาน ขึ้นรา และเสื่อมสภาพงาย ยอมสีแตละครั้งจึงจะตองเตรียมสียอมใหม ขั้นตอนยุงยาก และ
ใชแลวทิ้ง ไมสามารถเก็บไวได ดังน้ันเพ่ือการนําพืชในทองถิ่นนํามาประยุกตใชในงานสีธรรมชาติ เพ่ือพัฒนา
ความคงทนของสี เพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ การใชงานที่งาย และเพ่ือจูงใจกลุมลูกคาที่สนใจสีธรรมชาติ จึงมี
ความตองการพัฒนาขั้นตอนการสกัดสีจากวัสดุใหสีจากธรรมชาติ ใหเปนไปตามมาตรฐานสียอมเพ่ือเกิด
มาตรฐานในการใชงาน สามารถใชงานไดงาย และมีประสิทธิภาพดี เชน ความเขมของสีผาเทากัน สียอมผาไม
หลุดออกไดงาย สีมีอายุการจัดเก็บไดนาน โดยไมเสื่อมสภาพ และสีความเขมขนสูง และการเผยแพรผลิตภัณฑ
ยังใหเปนที่รูจักมากนัก ตองการนําเสนอแกผูที่สนใจ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ และการขยายตลาด โดยมีกลุม
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วิสาหกิจชุมชนยอมผาสีธรรมชาติ ต้ังอยูที่ 128 หมูที่ 9 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช นางดรุณี ภู
ทับทิม ที่เปนการรวมกลุมจากกลุมสตรีในชุมชนที่มีความตองการหารายไดเสริมใหกับครอบครัวในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจ ราคายางตกตํ่า สมาชิกกลุมก็ไดรวมตัวกัน เพ่ือเรียนรูการตัดเย็บเสื้อผา ผลิตภัณฑสวนใหญ คือ ผา
มัดยอมจากสีธรรมชาติ ชุดแฟช่ันมัดยอมจากสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑผาบาติก การนําผาปาเตะมาปกและมา
ระบายสีเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑของกลุม ด้ังน้ันในกระบวนการวิจัยในครั้งน้ีกลุมยอมสีธรรมชาติได
นําดินขาวและพืชในทองถิ่นที่มีเปนจํานวนมากมาใชเพ่ือลดการสูญเสียของผา และไมใชสารเคมีในการยอมผา
เปนการลดการใชสารเคมีอันตราย กลุมยอมสีผาน้ันสามารถผลิตสีทําเองไดแลวในเวลาน้ีทั้งสีเหลวและสีผง 
เมื่อผสมสีที่จะยอมผาแลวสีที่เหลือจากการผลิตยังสามารถที่จะเก็บไปใชในครั้งตอไปได ดวยการอุน (Heating) 
แลวสามารถที่จะกลับไปยอมซ้ําอีกไดหลายๆรอบ แลวแตความพึงพอใจของผูผลิต เพ่ือเปนการลดของเสียและ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยการคํานึงถึงการผลิตซึ่งทางกลุมไดเขาใจถึงคุณคาของ
ทรัพยากรทั้งหมดเพราะไดนําทรัพยากรมาใชในแตละรอบในการผลิตสีเทาที่จําเปนไมไดใชเครื่องจักรหนักใน
การเก็บเก่ียววัตถุดิบเพ่ือที่จะสงวนรักษาและใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและลดการเกิดของเสีย ทางกลุม
ยอมสีไดมีการตัดเย็บออกแบบใหมีความสากล ผลิตในระดับทองถิ่นและขยายวงกวางไปสูพ้ืนที่ที่มีความ
ตองการใช ซึ่งนวัตกรรมที่ทางกลุมยอมผาทําขึ้นมาน้ันไมวากระบวนการและผลิตภัณฑที่ขายได เปนนวัตกรรม
ที่เปดใชงานรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมายและสามารถแกไขหรือเขาไปเรียนรูเพ่ิมเติมได 

ในการยอมสีผาดวยสีจากธรรมชาติที่ทางกลุมไดมีการคิดคน สรรหารวมกันอยางเปนระบบจากทาง 
สวทช. และทีมวิจัยมาอยางตอเน่ือง โดยผาที่ทําการยอมสีครั้งแรกจางก็สามารถที่จะยอมใหมได รวมทั้งสีที่
ผสมแลวสามารถที่จะเก็บไวที่อุณหภูมิหองแลวอุนมาใชใหมในครั้งตอไป ซึ่งวิธีที่ใชอยูในปจจุบันผาที่ใชยอมไม
เกิดความสูญเสีย สําหรับคุณภาพของผาทางทีมวิจัยก็ไดสงไปทดสอบกับสถาบันทดสอบสิ่งทอแลว (ดังเอกสาร
แนบที่ 2) และจะยังคงพัฒนากันตอไป สําหรับความคุมคาดานสุขภาพแทบจะไมมีพิษตอรางกายดวย ทั้งน้ี
ผูเช่ียวชาญจาก สวทช. ไดมอบองคความรูในดานการผลิตสีจากธรรมชาติ ซึ่งทางกลุมมีความชํานาญการผลิต
ผลิตภัณฑผามัดยอมสีธรรมชาติที่เปนผลิตภัณฑหน่ึงที่โดดเดนของกลุมที่เปนที่นาสนใจอีกดวย อีกทั้งทางกลุม
ยังมีทรัพยากรที่อยูในทองถิ่นนํามาประยุกตใชในงานการยอมผาดวยสีธรรมชาติ พืชใหสีตางๆ เชน ไมฝาง ไม
ขนุน ไมเงาะ ใบจันทนเทศ กระถินณรงค ใบฝรั่ง ดินขาว เปนตน อีกดวย ซึ่งทางผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรู การพัฒนา เพ่ือเปนรากฐานใหกับคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ
ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

7. เปาหมายของงานวิจัย (NRIIS เขียนวา กรอบการวิจัย) 
 

 
 
 
 

นวัตกรรมผายอมสีธรรมชาติ 
- สียอมผาจากวัตถุดิบใน

ทองถิ่นท้ังแบบเหลวและ

แบบผง ตาม มอก.  

- มีความคงทนสี ยับย้ัง

แบคทีเรียและตานรังสียูวีได 

ิ ั 

- ทดสอบความคงทนสี ยับย้ัง
แบคทีเรีย ตานรังสียูวีตาม
มาตรฐานสากล 
- ควบคุมมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสียอมธรรมชาติให
เปนระบบ 
- ถายทอดเทคโนโลยีและ

ั  ี ิ 

ทําสื่อโฆษณาลงสื่อนิตยสารขยาย
การตลาดแลววิเคราะหผล 
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8. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหกลุมวิสาหกิจยอมผาสีธรรมชาติตําบลหินตก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช ไดมี

นวัตกรรมผลิตสียอมผาทั้งแบบเหลว (Liquid dye) และแบบผง (Powder dye) ที่มีความเขมขน ผานการ
ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีอายุการเก็บรักษาไดนาน และมีความสามารถในการผลิต 
การควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใชเทคโนโลยีเขาชวยโดยใชพืชธรรมชาติและดินขาวในพ้ืนที่ ตําบลหินตก 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผายอมสีธรรมชาติใหผานการทดสอบความคงทนสี (Colour fastness) และ
ทดสอบสมบัติดานอ่ืนๆ เชน การตานรังสียูวี การยับย้ังแบคทีเรีย เปนตน รวมถึงเทคนิคในการยอม 

3. สรางนวัตกรชุมชนไดในการพัฒนาคุณภาพสีและผา ใหมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้นทั้ง
ดานการผลิตและรูปแบบสินคาที่สอดคลองกับตลาดทั้งในและตางประเทศ 

4. ผลักดันนวัตกรรมชุมชนกับกลไกแผนพัฒนา ตําบล ทองถิ่นที่สามารถใชไดในอนาคตเพ่ือใหสืบ
ทอดถึงรุนสูรุน และสรางเครือขายความรวมมือระหวางกลุมผูผลิตผายอมสีธรรมชาติ ใหสามารถเขาถึง
เทคโนโลยี โดยการถายทอดองคความรูและสรางความรวมมือระยะยาว 

5. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาวัฒนธรรมเรื่องผายอมสีธรรมชาติใหกลุมวิสาหกิจและพ้ืนที่
ในชุมชนเปนแหลงเรียนรูและเช่ือมโยงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
9. แนวคิด ทฤษฏี และสมมติฐานงานวิจัย 

9.1 แนวคิด และทฤษฎี 

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมที่มีการใชสารเคมีมากอุตสาหกรรมหน่ึง [จันทรทิพย 
ซื่อสัตย, 2565] ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภคสินคาสิ่งทอ และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือ การปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม ดังน้ันการไดรับทราบ
ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีที่ใชจะเปนประโยชนตอการจัดการสารเคมีเหลาน้ันใหเหมาะสมและปลอดภัย สารเคมี
หลักที่ใชในการยอม คือ สียอม และสารชวยยอม เสนใยสิ่งทอแตละชนิดมีสมบัติการยอมติดสีแตกตางกัน และ
ในการยอมสีแตละประเภทจําเปนตองใชสารชวยที่แตกตางกันดวย สียอมในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีดวยกันหลาย
ประเภท หลักๆ ไดแก สีไดเร็กต สีรีแอคทีฟ สีแว็ต สีซัลเฟอร สีเอโซอิค สีดีสเพิรส สีเบสิค และสีแอซิด สียอม
ที่มีโครงสรางพ้ืนฐานเปนเอโซเปนกลุมที่ใชมากที่สุดในอุตสาหกรรมการยอมสีสิ่งทอแตพบวาเปนกลุมสีที่มี
แนวโนมที่จะกอการระคายเคืองตอเน้ือเย่ือมนุษย สียอมประเภทเอโซบางชนิดที่แตกตัวใหอะโรมาติกเอมีน
ตองหาม สหภาพยุโรปกําหนดหามใชสียอมที่ใหสารตองหาม ในปริมาณที่มากกวา 30 ppm สําหรับผลิตภัณฑ
สิ่งทอที่สัมผัสกับรางกายโดยตรง สียอมประเภทที่ประกอบดวยสารฮาโลเจนในโครงสราง กอใหเกิดการ
ปลดปลอยสารประกอบ AOX (Adsorbable Organic Halogen) สวนสีที่มีโลหะหนักเปนองคประกอบใน
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โครงสราง โลหะหนักเหลาน้ีอาจเจือปนออกมากับนํ้าทิ้งไดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับการผนึกของสีบน
เสนใย นอกจากสียอมแลว ในกระบวนการยอมยังประกอบดวยสารชวยยอม ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของสียอมที่ใช
แลวแตกลไกการยอมที่แตกตางกัน สียอมหลายประเภทตองใชเกลือชวยในการยอมเพ่ือใหสีดูดซับเขาไปในเสน
ใยไดดีขึ้น เชน สีไดเร็กต สีรีแอคทีฟสําหรับยอมเสนใยเซลลูโลส เปนตน เกลือที่ใชทั่วไปในการยอม คือ เกลือ
โซเดียมคลอไรด และโซเดียมซัลเฟต การยอมสีรีแอคทีฟจําเปนตองใชดางเปนสารชวยในการผนึกสีดวย ดางที่
ใช ไดแก โซเดียมคารบอเนต และโซเดียมไฮดรอกไซด สําหรับสียอมเซลลูโลสกลุมที่ไมละลายนํ้า ไดแก สีแว็ต 
และสีซัลเฟอร เมื่อจะทําการยอมบนเสนใยจําเปนตองเปลี่ยนโมเลกุลสีใหอยูในรูปที่ละลายนํ้าไดโดยรีดิวซ
โมเลกุลสีดวยสารรีดิวซเพ่ือใหสีสามารถแทรกซึมเขาไปยอมติดเสนใยได การยอมเซลลูโลสดวยสีซัลเฟอรใช
โซเดียมซัลไฟดเปนสารรีดิวซ หลังการยอมซัลไฟดจะเจือปนในนํ้าทิ้งซึ่งเปนพิษตอสัตวนํ้าและทําใหคา COD 
ของนํ้าสูงขึ้น สารรีดิวซิงอีกตัวหน่ึงที่ใชในกระบวนการยอม คือ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต สีแอสิดเปนสีที่ใชยอม
เสนใยโปรตีน เชน ไหม สีชนิดน้ีจะแตกตัวเปนประจุลบและเกาะกับประจุบวกบนเสนใยดวยพันธะไอออนิก 
สวนสีเบสิกเปนสีที่ใชยอมเสนใยอะคริลิค สีเบสิกมีประจุบวกและยึดเกาะกับประจุลบบนเสนใยดวยพันธะไอ
ออนิกเชนกัน มีการใชสารชวยยอมประเภทกรด เชน กรดอะซิติก เพ่ือชวยปรับ pH ของนํ้ายอม สีดีสเพิรสเปน
สียอมสําหรับเสนใยสังเคราะหเปนสียอมที่ละลายนํ้าไดตํ่า ดังน้ันจึงตองเตรียมใหอยูในรูปสารที่กระจายอยูใน
นํ้า เพ่ือใหยอมติดเสนใยไดอยางสม่ําเสมอโดยใชสารชวยกระจาย (Dispersing agent) สําหรับการยอมเสนใย
พอลิเอสเตอรดวยสีดีสเพิรสที่อุณหภูมินํ้าเดือด มีการใชสารพา (Carrier) ชวยใหสีดูดซับเขาสูเสนใยไดดีขึ้น 
สารพาสวนใหญเปนสารที่ยอยสลายในธรรมชาติไดยากและเปนพิษตอมนุษยและสัตวนํ้า นอกจากน้ียังมีกลิ่น
เหม็นและมีผลตอความคงทนของสีบนเสนใย [จันทรทิพย ซื่อสัตย, 2565] 

 

1). น้ําเสียจากอุตสาหกรรมยอมสีผา [สายรุง นพขุนทด, 2554] 

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมยอมสีเกิดจากขั้นตอนกระบวนการยอมสีผาหลายขั้นตอน โดยจะมี
ลักษณะสมบัติที่แตกตางกันตามชนิดของเสนใย สียอมที่ใชในกระบวนการยอม และชนิดของกระบวนการยอม 
โดยลักษณะสมบัติ ของนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอม เชน ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการ
หายใจ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) สีและอุณหภูมิของนํ้า โดยคาที่สําคัญ คือ  

- คา COD คือ คาที่บงบอกถึงคุณภาพนํ้า ระดับความเนาเสีย หรือความสกปรกของนํ้า นํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอมจะมีคา COD สูง อยูในชวง 500-1,200 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเกิดจากแปง สียอม 
กรดอะซิติก เสนใย สบู ไขมัน และตัวทําละลายตางๆ เปนตน 

- โลหะหนัก (Heavy Metal) พบวาในสียอมจะมีสารโลหะหนัก เจือปนอยูซึ่งสารจะชวยใหสีของสิ่ง
ทอมีความสดใสขึ้น โลหะหนัก ไดแก โครเมียม โคบอลต ทองแดง แมงกานีส และเหล็ก เปนตน  สียอมบาง
ชนิด เชน สียอมไดเรกท สียอมรีแอคทีฟ และสียอมดิสเพอรส เปนตน จะมีโลหะหนักเจือปนในนํ้าเสียหลังการ
ยอมสูงถึงรอยละ 5-50 ซึ่งหากนํ้าทิ้งจากโรงงานน้ีถูกปลอยลงสูแมนํ้าลําคลองในปริมาณมากจะเปนอันตราย
ตอสัตวนํ้าหรือพืชนํ้า เกิดการสระสมในตัวสัตวนํ้า และมีผลกระทบตอมนุษยโดยตรง เพราะเปนผูบริโภคสัตว
นํ้าน้ัน ทําใหเกิดการสระสมของโลหะหนักในรางกาย และเกิดผลเสียแกรางกายได การยอมบางลักษณะตองใช
สารออกซิไดซหรือสารรีดิวซซึ่งทําใหสารเหลาน้ีเจือปนมากบนํ้าเสียหลังการยอม เชน สียอมแวตและสียอม
ซัลเฟอรที่ตองออกซิไดซดวยไดโครเมต แตปจจุบันอาจใชสารอ่ืนแทน เชน โบรเมตหรือเปอรออกไซด เปนตน 
และการยอมประเภทที่ตองใชซิงคซัลฟอกซิเลตหรือฟอรมาลดีไฮด เปนตน ซึ่งทําใหนํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกยอมอาจมีโลหะหนักปนออกมาดวย และหากเลือกใชสียอมที่มีคุณภาพตํ่า หรือสียอมที่มี
ปริมาณโลหะหนักเปนสวนผสมอยู สารลดความตึงผิวและสารอ่ืนๆ ในกระบวนการฟอกยอม เชน สารชวย
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กระจายตัวเปนสิง่จําเปนในการผลิต แตสารเคมีเหลาน้ีมีความเปนพิษตอแหลงนํ้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหลง
นํ้าน้ันรวมทั้งมนุษยผูบริโภคสัตวนํ้า 

- คาความเปนกรด-ดาง (pH) คือ ความเปนกรดหรือดางของนํ้าเสียที่ออกมาจากกระบวนการผลิต
หาก สํารวจและวิเคราะหโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอมจะพบวามีการใชสารเคมีที่มีความเปนกรดและดางเปน
ปริมาณมาก ไดแก กรดอะซิติก (CH3COOH) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดซัลฟูริค (H2SO4) เปนตน หาก
นํ้าเสียจากโรงงานฟอกยอมจะมีความเปนกรด-ดางจะแปรผันไปตามสภาพของโรงงานแตละโรงงาน โดยคา
ความเปนกรด-ดางในนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกยอมจะมีคาอยูในชวงแต 6.00-12.50 หากนํ้าทิ้งจาก
โรงงานน้ีถูกปลอยลงสูแม นํ้าลําคลองในปริมาณมากจะทําใหสภาวะที่อยูอาศัของสัตว นํ้าหรือพืชนํ้า
เปลี่ยนแปลงไปจนอาจไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 

 

2). สีธรรมชาติ [เฉลิมพร ทองพูน, 2555] 

สีธรรมชาติเปนสีที่ไดจากแหลงวัตถุในธรรมชาติ ไดแก พืช สัตว และแรธาตุ ไมกอใหเกิดภาวะมลพิษ
ใดๆ เมื่อนําไปใชยอม นํ้าทิ้งที่ไดก็ประกอบดวยสารที่สลายตัวไดงายและมีความเปนพิษตํ่าหรือไมมีความเปน
พิษตอสภาวะแวดลอม ไมมีความเปนพิษตอผิวหนังหรือสุขภาพของผูใชงาน ขอดอยที่สําคัญของสีธรรมชาติ 
ไดแก ปริมาณของตัวสีในวัสดุใหสีมีนอยสงผลใหยอมสีไดไมเขม เมื่อยอมสิ่งทอไปแลวสีซีดงาย โดยเฉพาะเมื่อ
โดนแสง การยอมกลับมาใหเปนสีเดิมทําไดยากและในกรณีที่แหลงตามธรรมชาติที่ใหสีหมดไปทําใหขาดแคลน
วัสดุใหสี สําหรับในประเทศไทย แหลงของสีจากธรรมชาติที่มีการนํามาใชประโยชนมากที่สุด คือ พืช สวน
ตางๆของพืชที่ใหสี ไดแก เปลือก ราก ลําตน เปลือกตน แกนไม ใบ ดอก ผล และเมล็ด สีจากสัตวเปนสีที่ได
จากแมลง เชน ครั่ง เปนแหลงของกลุมที่ใหสีแดงซึ่งขับออกมาจากตัวแมลงจําพวกเพลี้ยหลายชนิดที่อยูในวงศ 
Kerridae อาทิ Laccifer lacca นิยมใชยอมไหมและขนสัตวและใชเปนสีผสมอาหาร สีจากจุลินทรีย พบมาก
ในรา ยีสตและแบคทีเรีย ความรูและขอมูลเก่ียวกับการใชสียอมธรรมชาติที่ไดจากพืชและสัตวไดถูกบันทึกไว
ในเอกสารตางๆ รวมทั้งถายทอดดวยปากเปลาสืบมาจนถึงดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สีธรรมชาติจากสวนประกอบของพืช  [เฉลิมพร ทองพูน, 2555] 

วัสดุธรรมชาติ ส ี

ขมิ้นชัน ใบสัก และเปลือกไม สีกากี 

แกนขนุน สีเหลืองแก 

ใบสมอปา แกนขนุน เปลือกเพกา สีกากีแกมเขียว หรือเขียวแก 

ใบแค สีเขียวออน 

เปลือกสมอกับใบสมอ สีเขียวแก 

ใบสับปะรดออนกับนํ้ามะนาวหรือนํ้ามะกรูด สีเขียวตองออน 

ขมิ้น แกนไมแกแล แกนขนุน ลูกมะกาย สีเหลือง 

แกนแกแล รากยอปากับผิวมะกรูด สีเหลืองออน 
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วัสดุธรรมชาติ ส ี

ดอกคําแสด สีจําปา 

แกนยอปา สีไพร 

รากยอปา สีนวล 

ผลและใบแสด สีแสด 

เปลือกสมอ สีแดงยอ 

ใบครามและใบฮอม สีนํ้าเงิน 

สมอมะเกลือ สีดํา 

ตนมหากาฬ และตนฝางข สีชมพู 

ใบขี้เหล็ก สีเขียวแก 

เปลือกนุน สีนํ้าตาลแก-ดํา 

ลูกหวา สีมวงออน 

มังคุด,ดอกอัญชัน สีมวง 

เปลือกมะพราวออน,ใบมะมวงหรือใบยูคา สีเขียวออน 

 
3). รงควัตถุหรือสารสี  [เฉลิมพร ทองพูน, 2555] 
รงควัตถุหรือสารสี ไดจากสิ่งมีชีวิตจะพบอยูในเซลลหรือภายนอกเซลลของสิ่งมีชีวิตรงควัตถุที่พบใน

พืชโดยทั่วไปจะเปนสารในกลุม เบตาเมลานิน แอนทราควิโนน และแนพทราควิโนน รงควัตถุที่พบไดในพืชบาง
สกุล เชน คาโรทีนอยด แซนโธฟลล และฟลาโวนอยด สวนแอนทราควิโนนเปนสารสีที่พืชจะสังเคราะหในบาง
สภาวะเทาน้ัน เชน ในผลไมสุก เปนตน 

สียอมที่พบในโครงสรางสวนตาง ๆ ของพืช สามารถแบงองคประกอบทางเคมีออก ไดเปน 4 กลุม 
ดังน้ี 

1) คลอโรฟลล (Chlorophyll) เปนสารสีเขียว พบทั่วไปในโครงสรางสวนตางๆ ของพืชมีการใชสีเขียว
จากใบพืชเปนสีผสมอาหารและเครื่องด่ืม เชน ใบเตยหอม (Pandanusamarylliforius Roxb.) สีเขียวจากใบ
หูกวางใชในการยอมผา 

2) แคโรทีนอยด (Carotenoids) เปนสารสีที่มีโมเลกุลตอกันเปนโซยาวประกอบดวยหนวยของไอโซพ
รีนหลาย ๆ หนวยมาเช่ือมตอกัน ไดแก สีเหลือง สม แดง และ มวงแดง ตัวอยางเชน สารไบซิน (bixin) สีสม-
มวงแดง ไดจากเมล็ดของตนคําแสด (Bixaorellana L.) สารโครซิน (Crocin) ซึ่งมีสีเหลือง-แดง ไดจากเน้ือผล
ของพุดจีน (Gardenia jasminoides Ellis) 

3) ฟลาโวนอยด (Flavonoids) ประกอบดวยกลุมของสารชนิดตางๆ ดังน้ี คือ ชาลโคน (Chalcones) 
ฟลาวาโนน (Flavanones) ฟลาโวน (Flavones) ฟลาโวนอล (Flavonols) แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) 
และไอโซฟลาโวนอยด (Isoflavonoids) ตัวอยางของสารสีในกลุมฟลาโวนอยด ไดแก มอริน (Morin) ซึ่งใหสี
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เหลืองพบในพืชวงศขนุน คือ MORACEAE และรูทิน (Rutin) ซึ่งใหสีเหลือง พบในดอกของ Japanese 
pagoda tree หรือแปลเปนภาษาไทยวา ตนเจดียญี่ปุน นอกจากน้ีสารอนุพันธของฟลาโวนอยดแทนนิน 
(Flavonoid tannins) ยังถูกใชในอุตสาหกรรมฟอกและยอมหนังสัตว 

4) ควิโนน (Quinones) เปนสารสีที่ใหสีเหลืองถึงสีแดง แบงออกเปน 3 กลุมยอย ไดแก เบนโซควิโนน 
(Benzoquinones) แนพโทควิโนน (Naphthoquinones) และแอนทราควิโนน (Anthraquinones) สารสีใน
กลุ ม เบนโซค วิ โนน  ได แก  ลอว โ ซน  (Lawsone) ให สี เหลื อ งพบใน  ใบของ เที ยนข า ว  (Henna, 
Lawsoniainermis L.) และสีในกลุมแอนทราควิโนน ไดแก อะลิซาริน (Alizarin) ใหสีสม-แดง พบในพืชวงศ
กาแฟหรือ RUBIACEAE 

 
4). สารชวยยอม (Mordant) 
พืชแตละชนิดที่นํามายอมใชเสนใยธรรมชาติมีการติดสีและคงทนตอการขัดถูหรือแสงไมเทากัน ขึ้นอยู

กับองคประกอบภายในของพืชและเสนใยที่นํามาใชยอม จึงมีการใชสารประกอบตางๆ มาเปนตัวชวยในการทํา
ใหเสนใยดูดซับสีใหสีเกาะเสนใยไดแนนขึ้น มีความทนทานตอแสง และการขัดถูเพ่ิมขึ้น ซึ่งเรียกวา สารชวย
ยอมและสารชวยใหสีติด สารเหลาน้ีนอกจากจะเปนตัวจับยึดสีและเพ่ิมการติดสีในเสนใยแลว ยังชวยเปลี่ยน
เฉดสีใหเขมจาง หรือสดใส สวางขึ้น สารชวยยอม หรือ สารกระตุนสี เปนสารที่ชวยใหสีติดกับเสนดายดีขึ้น
และเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติใหเปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม ในสมัยโบราณจะใชการเติมมูลหรือปสสาวะสัตวลงไป
ในถังยอม ปจจุบันมีการใชสารที่ไดจากทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติดังน้ี  

1) สารชวยยอมเคมี (Chemical Mordant) หมายถึง สารที่ใชผสมสีเพ่ือใหสีติดแนนกับผาที่ยอม สวน
ใหญเปนเกลือของโลหะพวกอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ดีบุก โครเมียม มอรแดนทที่ใชสําหรับการยอมระดับ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนเปนสารเคมีเกรดการคาซึ่งมีราคาถูก คุณภาพเหมาะสมกับงาน มีวิธีการใชงานที่
สะดวกโดยการช่ัง ตวง แลวนําไปละลายนํ้าตามอัตราสวนที่ตองการและหาซื้อไดงายจากรานคา สารเคมีทาง
วิทยาศาสตรหรือทางการแพทยทั่วไป สารมอรแดนทที่ใชกันทั่วไป คือ 

สารสม (มอรแดนทอะลูมิเนียม) จะชวยจับยึดสีกับเสนดายและ ชวยใหสีสดสวางขึ้น มักใชกับการยอม
สี นํ้าตาล-เหลือง-เขียว 

จุนสี (มอรแดนททองแดง) หรือ คอปเปอร (II) ซัลเฟต ชวยใหสีติดและเขมขึ้น ใชกับการยอม สีเขียว
นํ้าตาล ขอแนะนําสําหรับการใชมอรแดนททองแดง คือ ไมควรใชในปริมาณที่มากเกินไปเพราะจะทําใหเกิด
การตกคางของทองแดงในนํ้าทิ้งหลังการยอมได 

เฟอรัสซัลเฟต (มอรแดนทเหล็ก) เหล็กจะชวยใหสีติดเสนดายและชวยเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติเดิมจาก
พืชเปนสีเฉด เทา-ดํา ซึ่งมอรแดนเหล็กมีขอดี คือ สามารถควบคุมปริมาณการใชไดแตมีขอควรระวัง คือไมควร
ใชในปริมาณที่มากเกินไปเพราะเหล็กจะทําใหเสนดายเปอย 

2) สารชวยยอมธรรมชาติ (Natural Mordant) หมายถึงสารประกอบธรรมชาติ ที่ชวยในการยึดสี 
และบางครั้งทําใหเฉดสีเปลี่ยน เชน  

นํ้าปูนใส ไดจากปูนขาวที่ใชกินกับหมาก หรือทําจากปูนจากการเผาเปลือกหอยโดยละลายปูนขาวใน
นํ้าสะอาด ทิ้งไวใหตกตะกอนจะไดนํ้าปูนใสมาใชเปนสารชวยยอมตอไป 

นํ้าดาง หรือนํ้าขี้เถา ไดจากขี้เถาพืช เชน จากสวนตางๆ ของกลวยตนผักขม เปลือกของผลนุน กาก
มะพราว เปนตน เลือกพืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่ยังสดๆ มาผึ่งแดดใหหมาด จากน้ันเผาใหเปนขี้เถาสีขาว นําขี้เถา
ไปใสในอางที่มีนํ้าอยู กวนใหทั่วทิ้งไว 4-5 ช่ัวโมง ขี้เถาจะตกตะกอนนํานํ้าที่ไดไปกรองใหสะอาดแลวจึงนําไปใช
งาน เรียกวา นํ้าดางหรือนํ้าขี้เถา อีกวิธีหน่ึงนําขี้เถาที่ไดไปใสในกระปองที่เจาะรูเล็กๆ รองกนดวยปุยฝายหรือ
ใยมะพราวใสขี้เถาจนเกือบเต็ม กดใหแนนเติมนํ้าใหทวมขี้เถาแขวนกระปองทิ้งไว รองเอาแตนํ้าดางไปใชงาน 

กรด ไดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว เชน นํ้ามะนาว นํ้าใบหรือฝกสมปอย นํ้ามะขามเปยก 
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นํ้าบาดาล หรือ นํ้าสนิมเหล็ก จะใชนํ้าบอบาดาลที่เปนสนิมหรือนําเหล็กไปเผาไฟใหแดงแลวนําไปแช
ในนํ้า ทิ้งไว 3 วัน จึงนํานํ้าสนิมมาใชได นํ้าสนิมจะชวยใหสีเขมขึ้น ใหเฉดสีเทา-ดํา เหมือนมอรแดนทเหล็ก แต
ถาสนิมมากเกินไปจะทําใหเสนใยเปอยไดเชนกัน 

นํ้าโคลน เตรียมจากโคลนใตสระ หรือบอที่มีนํ้าขังตลอดปใชดินโคลนมาละลายในนํ้าเปลาสัดสวนนํ้า 
1 สวนตอดินโคลน 1 สวน จะชวยใหไดเฉดสีเขมขึ้น หรือเฉดสีเทาดํา เชนเดียวกับนํ้าสนิม 
 

5). ดินขาว หรือเกาลินไนต (Kaolinite)  
ดินขาว หรือเกาลินไนต (Kaolinite) มาจากภาษาจีนวา เกาลิง (Kauling) เปนช่ือของภูเขาที่มีสันเขา

สูง (High ridge) ที่ไดพบแรน้ีที่น้ัน เกาลินไนตเปนแรที่มีความบริสุทธ์ิสูง สูตรเคมี Al4(Si4O10)(OH)8 ประกอบ
ดวยอะลูมินา (Al2O3) 39.5% และนํ้า (H2O) 14.0% ในประเทศไทย พบที่ จ.เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน 
แพร ตาก สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ กาญจนบุรี ลพบุรี ปราจีน ราชบุรี พิจิตร ชลบุรี ระยอง ชุมพร ระนอง 
พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส [กรมทรัพยากรธรณี, 2564] 

ดินมารล (Marl) หมายถึงดินที่มีเน้ือคอนขางรวนและมีสวนประกอบที่สําคัญเปนแคลเซียมคารบอเนต 
(CaCO3) การกําเนิด ดินมารลเกิดจากผุพังของหินปูน ซึ่งในสภาพธรณีวิทยาทั่วไปมักพบอยูในบริเวณใกลเคียง
กับหินปูน แหลงในประเทศ แหลงดินมารลที่สําคัญของประเทศไทยอยูที่ ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี อําเภอบานหมอ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อําเภอเมือง ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และยังพบอีก
หลายจังหวัด เชน จังหวัดนครสวรรค เพชรบูรณ ลําปาง และชลบุรี ประโยชน ดินมารลใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตปูนซีเมนต ใชดานเกษตรกรรม โดยเปนวัตถุที่ชวยแกความเปนกรดของดิน ปรับสภาพความเปนกรดเปน
ดางของดินใหเหมาะสม [กรมทรัพยากรธรณี, 2564] 

การประยุกตใชดินขาวในอุตสาหกรรมตางๆ [นงลักษณ บรรยงวิจัย, 2541] เชน ในอุตสาหกรรม
กระดาษ ดินขาวถูกใชเคลือบหรือผสมในเน้ือกระดาษ ที่เรียกวากระดาษปอนด โดยดินขาวที่ถูกใชเคลือบบน
กระดาษ จะตองมีคุณสมบัติที่มีสีขาวสวางสูงกวาชนิดที่ใชเติมในเน้ือกระดาษ อุตสาหกรรมสีทาบานน้ัน ดิน
ขาวซึงมีราคาถูกถูกใชเปนสารตัวเติมทดแทนไทเทเนียมไดออกไซดที่มีราคาแพง เพ่ือชวยเพ่ิมนํ้าหนักสี ดินขาว
ยังชวยใหเน้ือสีและนํ้าสีเขากันดี ทิ้งไวไดนานโดยเกิดการตกตะกอนชา การใชดินขาวในอุตสาหกรรมสีจะตอง
พิจารณาคุณสมบัติความละเอียด หยาบ และการดูดซับนํ้ามันดวย ดินขาวยังถูกใชในอุตสาหกรรมยาและ
เครื่องสําอาง โดยในอุตสาหกรรมยาดินขาวจะถูกผสมในยารักษาโรคกระเพาะ และลําไส เน่ืองจากดินขาวมี
คุณสมบัติดูดซับเช้ือโรคและสิ่งมีพิษที่ดี อุตสาหกรรมเครื่องสําอางดินขาวถูกใชผสมเพ่ือเพ่ิมเน้ือสัมผัสที่
ละเอียด นุม และยังผสมเขากับสารเคมีในเครื่องสําอางไดดี 

ซึ่งดินขาวในพ้ืนที่ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ใกลเคียงกลุมวิสาหกิจ
ยอมผาสีธรรมชาติน้ัน แทบไมไดนําไปใชประโยชนใดๆ บริเวณดังกลาวมีดินขาวครอบคลุมมากกวา 70 ไร ซึ่ง
ทางคณะนักวิจัยรวมกับ สวทช. และทางกลุมยอมสีที่ไดนํามาผลิตสี ทั้งสีทั้งสีเหลวและสีผง ไดมีการจัด
จําหนายอยางตอเน่ือง ซึ่งงานวิจัยน้ีหากลุลวงแลวก็จะชวยพัฒนาคุณภาพสีและการตลาดใหดีย่ิงขึ้นกวาเดิม 
ทําใหวัสดุทองถิ่น คือ ดินขาวและพืชในทองถิ่น มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอีกทางหน่ึงดวย ดูภาพประกอบที่ 7 ผลิตภัณฑ
นํ้าสีจากดินขาวและสีจากธรรมชาติ ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ขายไดที่ราคา 359 บาท คิดเปนกําไร 79% จาก
ตนทุน 200 บาท 

แหลงดินขาวอยูโดยทั่วไปทุกพ้ืนที่ในตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เปน

ภูเขาสูง ดินขาวที่ทางกลุมใช คือ บริเวณสะพานหวยนํ้าขุน ดังภาพที่ 3 ซึ่งเปนบริเวณที่ดินขาวที่ไหลมารวมกัน

จากการชะลางของธารนํ้า ซึ่งทางกลุมไดเก็บดินขาวเพียงปริมาณเทาที่จะใช โดยไมไดใชเครื่องจักรกลหรือ

เครื่องมือหนักไปทําลายสิ่งแวดลอมแตอยางใด การดําเนินการวิจัยนําดินขาวมาใชในการผลิตสีของกลุมน้ีทําให

เกิดคุณคาและรายไดใหชุมชน ความคุมคาในมิติสิ่งแวดลอมยังคงเปนสีที่ไมเปนพิษตอดิน สิ่งมีชีวิตและแหลง
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นํ้า สอดคลองกับหลักการของแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมไปมากกวาเดิมโดยการใช

ทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาที่สุดถือเปนแนวทางลดการใชทรัพยากรใหมที่ตองนําเขาจากตางประเทศ อีกทั้งยัง

สามารถชวยลดกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนจากขั้นตอนการผลิตสียอม สียอมผาจากธรรมชาติ

สรางงานสรางรายไดใหกับกลุม และคนในชุมชน 

 

ภาพที่ 3 การเก็บดินขาวที่มีอยูมากในทองถิ่นเพ่ือใชผลิตสี 
 
นอกจากน้ีสีและผงสีในโครงการวิจัยจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถลดกากของเสียที่มีผลกระทบ

กับสิ่งแวดลอม เปนอันตรายตอสัตวนํ้า และพืชนํ้า รวมถึงมนุษยหากปลอยนํ้าเสียสูแมนํ้าลําคลอง สารสี
สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติโดยไมเหลือสารตกคาง เน่ืองจากผลิตจากสารอินทรียจากธรรมชาติ อีกทั้งสีที่
เตรียมสามารถใชงานไดหลายครั้งโดยไมเกิดการเสีย เสื่อมสภาพ เปนการลดการทิ้งของเสียสูธรรมชาติ 

 
9.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
Blanchart, P. และคณะ 2010 ศึกษาการยอมผาแบบด้ังเดิมของประเทศมาลี เรียกวา Bogolan การ

ยอมผาฝายด่ังกลาวมีวิธีการ คือ นํานํ้าดินเหนียว Balengué มีธาตุเหล็กอยูเปนจํานวนมาก ผสมกับสีธรรมชาติ
ที่สกัดจากใบ N'galama ช่ือวิทยาศาสตร Anogeissus leiocarpa ซึ่งเปนพืชพ้ืนเมืองของมาลี ยอมลงบนผา
ฝาย สีสกัดที่ไดจากใบ N'galama มีคุณสมบัติคลายกับกรดเอลลาจิกหรือกรดแกลลิก โคลนมีสวนประกอบของ
ซิลิกา (SiO2) อะลูมินา และเฟอริกออกไซด (Fe2O3) ที่มีคุณสมบัติเปนสารชวยติดสี ประมาณ 59% 17% และ 
7% ตามลําดับ ซึ่งภาพถาย SEM แสดงใหเห็นการเคลือบบางๆ ของอนุภาคแรดินเหนียวบนเสนใย เหล็ก
ออกไซดมีสวนทําใหเกิดสีเขมจากการทําปฏิกิริยาเคมีกับแทนนินเกิดเปนสารประกอบตกตะกอนในดินเหนียวที่
เคลือบอยูบนเสนใย สารชวยติดน้ียังมีสมบัติเปนตัวเรง (Catalyst) ในการยอยสลายเสนใยธรรมชาติบางสวน 
ทําใหผาที่แชโคลนน้ันมีความนุมมากขึ้นดวย 

Haar, S., และคณะ 2013 ทดสอบความคงทนของสีตอการซักและแสงของสารสกัดจากสียอม
ธรรมชาติบนผาพิมพลายผาฝายใชสารชวยติด พบวาสารชวยติดชนิดอะลูมิเนียมมีอิทธิพลตอความคงทนของสี
ตอการฟอกมากกวา โดยสารสมหรืออะลูมิเนียมโพแทสเซียมซัลเฟตมีคงทนของสีตอการซักฟอกมากกวา
อะลูมิเนียมอะซิเตทเมื่อเพ่ิมปริมาณสารชวยติดความเขมขน 20% คงทนของสีตอการซักฟอกไมเปลี่ยนแปลง 
อะลูมิเนียมอะซิเตทมีระดับความคงทนตอแสงลดลงเล็กนอย การเพ่ิมปริมาณอะลูมิเนียมอะซิเตทหรือสารสม
จะไมไดเพ่ิมความคงทนตอแสง 

Mulec, I., และ Gorjanc, M., 2015 ยอมผาฝายดวยสารสกัดจากขมิ้น และสารชวยติดเฟอร
รัสซัลเฟต อะลูมิเนียมซัลเฟต และซิงคคลอไรด พบวาสารชวยติดชวยปรับปรุงความคงทนของสี เพ่ิมสีสัน 
ความคงทนตอการซัก และการกดรอน โดยการใชสารชวยติดควรทํากอนการยอม (pre-mordanting) ไมควร
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ทําในระหวางการยอม (meta-mordanting) เน่ืองจากปฏิกิริยาของสารยอมสีที่ซับซอนปองกันไมใหสียอมถูก
ดูดซับลงบนพ้ืนผิวผา เฟอรรัสซัลเฟต มีสมบัติความคงทนของสีตอการซักสูง และอะลูมิเนียมซัลเฟตทํากอนทํา
การยอมจะมีความแตกตางสีจากผาไมยอมดวยสารชวยติดมากที่สุดและมีสมบัติความคงทนของสีตอการกด
รอนมากที่สุด 

กชกร สกุลบริสุทธ์ิ และคณะ 2016 ใชผาฝายสีธรรมชาติสีนํ้าตาลยอมทับดวยสารชวยติดสี คือ โครม 
เหล็ก สารสม หรือดีบุก และทดสอบความคงทนของสีตอการซัก และการฟอกขาว พบวาผาฝายยอมดวยสาร
ชวยติด โครม และดีบุก จะทําใหผาฝายมีคุณสมบัติคงทนของสีตอการซัก และการฟอกขาวดีที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารอ่ืนๆ 

พีรวัส คงสง และมาหามะสูไฮมี มะแซ 2019 วิจัยสกัดสีจากชานออยที่เปนวัสดุเหลือทิ้งมาสกัดสียอม
ผาไหมซึ่งเปนสียอมจากธรรมชาติและใชเหล็กคลอไรดเปนสารชวยติด ผายอมสีธรรมชาติมีลักษณะเทาสวาง 
เหล็กคลอไรดทําใหสีผาเขมขึ้น ซึ่งการใชเกลือรวมดวยน้ันจะสงผลใหมีสมบัติความคงทนสีดีย่ิงขึ้นจากเดิม คา
ความคงทนของสีตอการซัก นํ้าเหง่ือ ขัดถู และความคงทนจากการกดทับดวยความรอนอยูในระดับดี ความ
คงทนตอแสงอยูในระดับปานกลาง และผลการตานรังสียูวีอยูในระดับดีเย่ียม 
 

10. ผลงานเดิม และความเปนเจาของในทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของกับงานวิจัยในโครงการที่จะ
ขอรับทุนนี้  

ผลงานของผูดําเนินงานวิจัย มีดังน้ี 

มาหามะสูไฮมี มะแซ ภัทราภา จอยพจน ภานุมาศ ชูพูล พรชัย ศรีสวางและ นพรัตน นวลมังสอ, ความคงทน
ของสีและการตานรังสียูวีของผาไหมยอมชา. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 9 ฉบับที่ 17 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560. 73-82. 

มาหามะสูไฮมี มะแซ สายใจ วัฒนเสนและภาณุมาศ ชูพูล, การตานรังสียูวีและการยับย้ังแบคทีเรียของผาไหม
ยอมใบหูกวาง. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 25 เลมที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561 

วรวิทย ศรีวิทยากูล ธฤติ รุงโรจนารักษ1 ทวีป ศรีมุณี มาหามะสูไฮมี มะแซ, และภาณุมาศ ชูพูล การยับย้ัง
แบคทีเรียและการตานรังสียูวีจากแสงอาทิตยของผาฝายยอมดวยสีธรรมชาติเปรียบเทียบกับผาจีวร. 
RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 12, No. 1, January - April 2019:27-41 

มาหามะสูไฮมี มะแซ พิชญา พิศสุวรรณ ทักษพร ศรีวัง สิรินดา สุขวิสุทธ์ิ และภาณุมาศ ชูพูล, ความไมชอบ
นํ้าและการยับย้ังแบคทีเรียของผาฝายเคลือบดวยไคโตซาน ไทเทเนียมไดออกไซดและซิลิกา. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - 
มิถุนายน 2562 

พีรวัส คงสง และ มาหามะสูไฮมี มะแซ, ความคงทนของสีและการตานรังสียูวีของผาไหมยอมชานออย. 
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562. 16-28 

มาหามะสูไฮมี มะแซ, ประมวล ทรายทอง, พีรวัส คงสงและ สายใจ วัฒนเสน, สมบัติตานรังสียูวีและยับย้ัง
แบคทีเรียของผาฝายยอมราขาวแดง. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน - 
มิถุนายน 2563. 203-211 

วรวิทย ศรีวิทยากูล มาหามะสูไฮมี มะแซ พงศพัฒน คีรีธรรม วงศกร ออนเกตุพลและ พีรวัส คงสง, การตาน
รังสียูวีและการยับย้ังแบคทีเรียของดายที่เคลือบดวยพอลิไวนิลแอลกอฮอลดวยเครื่องกรอดาย. 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564. 66-76 

มาหามะสูไฮมี มะแซ พิชญา พิศสุวรรณ และพีรวัส คงสง, การตานรังสียูวีของผาไหมยอมใบมันสําปะหลัง. 
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ปที ่14 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564). 144-149 



PMU C_form V.3                                                                                                        
20 

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong , Kalayanee Kooptarnond, Parnumart Choopool, and 
Anurak Bonbang “Antibacterial activity and UV blocking of silk fabrics dyed with 
pericarp of Garcinia Mangostana”Revista Romnă de Materiale / Romanian Journal of 
Materials 2016, 46 (2),pp 152 -159. 

M. MASAE, L. SIKONG, P. CHOOPOOL, P. PITSUWAN, W. SRIWITTAYAKUL, A. BONBANG, N. 
KIMTHONG “DYEING SILK FABRICS WITH STINK BEAN POD (PARKIA SPECIOSA HASSK.) 
NATURAL DYE IN THE COLOR FASTNESS AND UV PROTECTION” Journal of Engineering 
Science and Technology (JESTEC) 12 (7), 2017, pp 1792 - 1803. 

Mahamasuhaimi Masae, Kalayanee Kooptarnond, Parnumart Choopool and Pichaya Pitsuwan 
“Silk fabrics Dyed with Archidendron jiringa pod - the Application of Color and UV 
Protective Properties” Journal of Materials Science and Applied Energy, Vol.7(1) 
(2018)p. 254- 259 

Mahamasuhaimi Masae, Likhit Wanapong, Lek Sikong, Parnumart Choopool and Peerawas 
Kongsong “Hydrophobic and antibacterial activity of silk textile surfaces using reduced 
graphene oxide (rGO) and TiO2 coating” Journal of Materials Science and Applied 
Energy 7(3) (2018) 307-316 

รายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2 
 

11. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวของกับงานวิจัย  
สิทธบิัตรและอนุสิทธิบัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่สิทธิบัตร 9609 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสียอม

ธรรมชาติ 2558 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) เลขที่สิทธิบัตร 19418 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีคราม 2565 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่คําขอ 1501003414 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติจากรงทอง 

ผงสีรงทองที่ไดจากกรรมวิธีน้ี และองคประกอบสารสีขนจากผงสีรงทอง 2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่คําขอ  1601001128 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติเฉดสีเขียว

และผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีน้ี 2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่คําขอ  1601001127 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติเฉดสีมวง

และผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีน้ี 2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่คําขอ  1601001129 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติเฉดสีสม

และผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีน้ี 2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่คําขอ 1503000910 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติโดยการใช

เลคพาวเดอรและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีน้ี 2558 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่คําขอ 1701000745 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติสําหรับการ

ยอมเย็นที่ใชเทคนิคการดูดซับนํ้าสียอมจากธรรมชาติลงบนพ้ืนผิวของสารซับพอรต (support) และผงสี
ธรรมชาติที่ไดจากกรรมวิธีน้ี 2560 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เลขที่คําขอ 1701003360 เรื่อง กรรมวิธีการดูดซับสีจากกระเจี๊ยบ ฝาง 
ขมิ้น โดยแรดินธรรมชาติและไคโตซาน เพ่ือใชในเครื่องสําอาง  
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12. มาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวของกับงานวิจัย และแผนการนําผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดจาก
งานวิจัยไปสูมาตรฐานดังกลาว 
นวัตกรรมสียอม เพ่ิมความคงทนสีตกติดที่ดี ประยุกตใชวัตถุดิบทองถิ่น คือ ดินขาว ผลิตสียอมมีความ

เขมขนสูง เก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑที่ผลิตไดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมมีสวนประกอบของ
โลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และโครเมียม เปนตน 

1) สียอมผาทีม่คีุณสมบัติตามมาตรฐานทดสอบ เชน  
-สมบัติการยับย้ังแบคทีเรีย (AATCC Test Method 100-2004)  
-ผาตานรังสียูวี (AATCC Test Method 183-2004)  
-ความคงทนของสีตอการซัก (AATCC Test Method 61-2010 A1) 
-ความคงทนของสีตอแสง (AATCC Test Method 16-2004 Option 3) 
-ความคงทนของสีตอขัดถู (AATCC Test Method 8-2005) 
-ความคงทนของสีตอเหง่ือ (AATCC Test Method 15-2009) 
-ความคงทนของสีตอการกดทับดวยความรอน (AATCC Test Method 133-2004)  
 
2) โลหะหนักปนเปอน  
ตะกั่ว ไมเกิน 100 mg/kg ปรอท ไมเกิน 4 mg/kg แคดเมียม ไมเกิน 20 mg/kg โครเมียม ไมเกิน 

100 mg/kg โคบอลต ไมเกิน 500 mg/kg ทองแดง ไมเกิน 250 mg/kg นิกเกิล ไมเกิน 200 mg/kg แอโร
มาติกแอมีนที่เปนอันตราย 24 สาร แตละสารไมเกิน 150 mg/kg 

 
13. ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี และสงัคม  

• Technology Readiness Level; TRL  

TRL ณ ปจจุบัน ระดับ TRL 7       
รายละเอียด  
1) ผลการทดสอบผายอมสีจากธรรมชาติ  
ความคงทนสีตอการซัก มาตรฐาน AATCC TM 61:2013 Method 1A ภาพที่ 4 พบวาผายอมสี

สกัดจากธรรมชาติมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมหลังซัก โดยสีเขียวที่ยอมดวยสีสกัดจากขี้เลื่อยกระถินณรงค ใบฝรั่ง ใบ
ขี้เหล็ก และสีดําที่ยอมดวยสีสกัดจากใบจันทนเทศ ใบฝรั่ง ยานสาวดําปากแหง โดยสีทั้ง 2 สี ใชสารสมเปนสาร
ชวยติดมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมมาก และคอนขางมากตามลําดับ ในขณะที่ ผายอมสีนํ้าตาลที่ยอมดวยสีสกัดจาก
ไมเงาะสับ ใบฝรั่ง ใบจันทนเทศ ตากแหง และใชสารสมเปนสารชวยติดมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กนอยพอสังเกตุ
ได ผลการทดสอบผายอมสีจากธรรมชาติ ความคงทนสีตอการซักโดยทดสอบการตกติดบนผาขาว ชนิดตางๆ 
พบวาผายอมสีสกัดจากธรรมชาติในทุกๆ สีมีการตกติดสีบนผาขาวเพียงเล็กนอย 

 

ภาพที่ 4 ผายอมสีจากธรรมชาติ  สีเขียว  สีนํ้าตาล และสีดํา ตามลําดับ (ผลรายงานในเอกสารแนบที่ 2) 
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2) ผลการทดสอบองคประกอบธาตุในดินขาวดวยเทคนิค XRF 
ผลการทดสอบองคประกอบธาตุในดินขาวดวยเทคนิค XRF พบองครประกอบธาตุตางๆ ที่มีอยูในดิน

ขาว คือ ซิลิกอน (Si) อะลูมิเนียม (Al) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เฟอรัส (Fe) และไทเทเนียม (Ti) โดย
ดินขาวหมูที่ 2 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองคประกอบธาตุซิลิกอน (Si) 
อะลูมิเนียม (Al) เฟอรัส (Fe) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และไทเทเนียม (Ti) ดังน้ี คือ 28.57, 14.83,  
1.35, 1.24, 0.28 และ 0.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนดินขาวหมูที่ 9 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช องคประกอบธาตุซิลิกอน อะลูมิเนียม เฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และไทเทเนียม ดังน้ี 
คือ คือ 29.52, 13.51, 1.46, 1.54, 0.38 และ 0.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จะเห็นไดวาองคประกอบในดินขาว
ทั้ง 2 หมูบานมีองคประกอบใกลเคียงกัน (ผลรายงานในภาคผนวก) ซึ่งดินขาวน้ีเปนองคประกอบหลักของ
วิสาหกิจมาผลิตสีทั้งสีเหลว (Liquid dye) และสีผง (Powder dye) ในการยอมผา 

3) ผลการทดสอบการกระจายตัวของธาตุบนผายอมสีจากธรรมชาติและดินขาวดวยเทคนิค EDS 
ผลการทดสอบการกระจายตัวของธาตุบนผายอมสีจากธรรมชาติและดินขาวดวยเทคนิค EDS ภาพที่ 

5 พบการกระจายตัวของธาตุ ตางๆ ที่พบอยูในดินขาวอยูในปริมาณมากทั่วทั้งผืน ซึ่งจะสังเกตุไดจากจุดสีที่บง
บอกถึงธาตุน้ันกระจายทั่วทั้งผืนผา ดังรูป คือ ซิลิกอน (Si) อะลูมิเนียม (Al) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) 
เฟอรัส (Fe) และไทเทเนียม (Ti) 

 
ภาพที่ 5 การทดสอบการกระจายตัวของธาตุบนผายอมสีจากธรรมชาติและดินขาวดวยเทคนิค EDS 

(รายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2) 
โครงการน้ีไดใชการสรางสรรคจากผลงานของคณะผูวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดยื่นขออนุสิทธิบัตร ไดแก  
1. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมผาดวยสีธรรมชาติในทองถิ่นภาคใต โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ 

เลขที่คําขอ  1503001761 (16 ตุลาคม 2558) 
2. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ฟลมที่เปลีย่นสีไดเมื่อคาพีเอชเปลี่ยนที่ผลิตไดจากไมฝางและกรรมวิธีผลิตฟลม

น้ีโดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เลขที่คําขอ  1603000587 ออกให (8 เมษายน 2559) 
3. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมวัสดุดวยไมฝางโดย มาหามะสูไฮมี มะแซและนางสาวพิชญา 

พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ  1603000767 (10 พฤษภาคม 2559) 
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4. ๔.อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมผาดวยไมขนุนและสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด มาหา
มะสไูฮมี มะแซและนางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ 2103000942  (29 มีนาคม 2564) 
(รายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2) 

 
TRL เม่ืองานวิจัยเสร็จสิ้น ระดับ TRL 9    

รายละเอียด สามารถนํานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑที่ผลิตคือสีธรรมชาติไปใชไดในการยอมผา
จริงและสามารถนําไปจําหนายกับกลุมที่ใชสีธรรมชาติในการยอมผาที่มีในเครือขายไดจริงเพ่ือเพ่ิมรายไดกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชนได และสามารถผลิตจําหนายและใชไดอยางตอเน่ืองตามกําลังสั่งซื้อ  

• Societal Readiness Level: SRL 
SRL ณ ปจจุบัน ระดับ SRL 6 –  

รายละเอียด กรรมวิธีการผลิตที่ทางกลุมวิสาหกิจไดเปนวิทยากรและจากการไดองคความรูจาก
นักวิจัยและ ทีม สวทช.น้ันสามารถนําไปขยายผลตอกลุมวิสาหกิจในพ้ืนที่ภาคใตมากกวา 8 แหงแลว อีกทั้งยัง
มีผลิตภัณฑที่ประกอบเปนอาชีพที่สรางรายไดกับครอบครัวและชุมชนไดอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังไดรับรางวัล
ผลิตภัณฑเดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกดวยสงผลกระทบตอวงกวางในระดับสังคมและเศรษฐกิจของ
จังหวัด   

SRL เม่ืองานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ SRL 9  
รายละเอียด การทํางานและกระบวนการผลิตสีและผลิตภัณฑผาของกลุมวิสาหกิจไดมีการพัฒนาและ

เปนที่ยอมรับแลวในกลุมวิสาหกิจในภาคใตและสามารถใชไดกับสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
 

14.  ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย และแผนการดําเนินงานวิจัย 

14.1 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บขอมูล โดยการพบปะพูดคุยกับกลุมชุมชนรวมกับ สวทช. มาต้ังแตป 2564 ทําให
มีขอมูลทางกลุมคราวๆ เชน การยอมผาดวยสีธรรมชาติ วัตถุดิบในทองถิ่น พืชและดิน ที่สามารถใชยอมผาได
รวมทั้งขอมูลดินขาวจากกรมทรัพยากรธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบยอมผาซึ่งตองการการวิจัยเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสัดสวนของสียอมผาจากธรรมชาติที่เหมาะสม คือ ชนิดพืช สีสกัดจาก
ธรรมชาติที่เปนแทนนิน ดินขาวจากภูเขาหลวง จ. นครศรีธรรมราช และองคประกอบทางเคมีของดินขาวที่มี
สวนประกอบของซิลิกาและเกาลิไนต รวมทั้งปริมาณสวนผสมตางๆ เบ้ืองตน โดยจะผลิตสียอมแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 1)สีเหลวเขมขน 2) สีผง เพ่ือไปใชในการยอมผาไดยืดอายุการเก็บรักษาใหนาน ทําการทดสอบ
มาตรฐานสีตามมาตรฐาน มอก. ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรม เปนสีที่สามารถมีความคงทนสีไดดี มีความยับย้ัง
แบคทีเรียและเช้ือรา มีความเขมขนสูง 

ขั้นตอนที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือ และขยายผลงานวิจัยไปยังกลุมชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีใหกับสมาชิกในกลุมใหสามารถถายทอดและปฏิบัติไดเอง รวมทั้งการเพ่ิมชองทางการตลาดจัด
จําหนาย 

1) กระบวนการสกัดสียอมจากธรรมชาติ 
กระบวนการสกัดสียอมจากธรรมชาติดังภาพที่ 6 และ 7 โดยขอยกตัวอยางบางเฉดสีดังน้ี 
สีน้ําตาล ไมเงาะสับ ใบฝรั่ง ใบจันทนเทศ ตากแหง อัตราสวน 1:1:1 ผสมนํ้า 25 ลิตร เกลือ 2 ขีด 

นํ้าตาลทรายแดง 3 ชอนโตะ ตมเคี่ยวที่อุณหภูมิ 70 ถึง 80 องศาเซลเซียส เวลา 1 ช่ัวโมง แลวผสมสารสม 8 
ขีด ตมความรอน 70 องศาเซลเซียส อีก 3 ช่ัวโมง หลังจากน้ันเติม ระกํา ครึ่ง กิโลกรัม แลวตมตอใหครบ 3 
ช่ัวโมง กรองตะกอนเศษไมใบไมออก แลวพักไวประมาณ 8 ช่ัวโมง 
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สีน้ําเขียว ขี้เลื่อยกระถินณรงค ใบฝรั่ง ใบขี้เหล็ก อัตราสวน 2:3:3 ผสมนํ้า 25 ลิตร เกลือ 2 ขีด 
นํ้าตาลทรายแดง 3 ชอนโตะ ตมเคี่ยวที่อุณหภูมิ 70 ถึง 80 องศาเซลเซียส เวลา 1 ช่ัวโมง เติมสารสม 8 ขีด 
ตมความรอน 70 องศาเซลเซียส อีก 3 ช่ัวโมง เติม ระกํา ครึ่ง กิโลกรัม แลวตมตอใหครบ 3 ช่ัวโมง กรอง
ตะกอนเศษไมใบไมออก แลวพักไวประมาณ 8 ช่ัวโมง 

สีดํา ใบจันทนเทศ ใบฝรั่ง ยานสาวดําปากแหง อัตราสวน 1:1:1 ผสมนํ้า 25 ลิตร เกลือ 2 ขีด นํ้าตาล
ทรายแดง 3 ชอนโตะ ตมเคี่ยวที่อุณหภูมิ 70 ถึง 80 องศาเซลเซียส เวลา 1 ช่ัวโมง สารสม 8 ขีด ตมความรอน 
70 องศาเซลเซียส อีก 3 ช่ัวโมง เติม ระกํา ครึ่ง กิโลกรัม แลวตมตอใหครบ 3 ช่ัวโมง กรองตะกอนเศษไมใบไม
ออก แลวพักไวประมาณ 8 ช่ัวโมง 

 

                  ใบจันทนเทศ                    นํ้าปูน                      นํ้าสนิม 

 

                   นํ้าโคลน                        ดินขาว                    สารสม 

ภาพที่ 6 สารตางๆ ที่ใชสกัดสียอมธรรมชาติ และยอมส ี
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ภาพที่ 7 การผลิตสีจากธรรมชาติ 
 

2) กระบวนการทําผงสี 

ผงสีจากธรรมชาติเตรียมไดดวยขั้นตอนดังน้ี ช่ังพืชธรรมชาติ และนํ้า อัตราสวน 500 กรัม ตอ 500 
กรัม เติมสารสมชนิดเกล็ด 500 กรัม ตมที่อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส เวลา 5 ช่ัวโมง แลวกรองนํ้าสีขณะ
รอนดวยผาขาวบาง เติมดินขาวลงไปในนํ้ายอมที่กรองไว อัตราสวน นํ้ายอม 50 กรัม ตอ ดินขาว 2 กรัม แลว
คนใหเขากัน 30 นาที ที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส แลวนําไปกรองแบบลดความดันหรือกรองดวยผาขาว
บางแบบเน้ือละเอียด เก็บตะกอนไปอบแหงดวยเครื่องอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส บดละเอียด
ดวยเครื่องปน จะไดผลิตภัณฑผงสีจากธรรมชาติ 

3) การทดสอบความคงทนส ี(Colour fastness) 

ยอมผาจากสีที่ผลิตแลวทดสอบความคงทนสี (Colour fastness) และทดสอบสมบัติดานอ่ืนๆ เชน 
การตานรังสียูวี การยับย้ังแบคทีเรีย เปนตน รวมถึงเทคนิคในการยอมเชนดานอุณหภูมิ ระยะเวลา เปนตน 
การเติมสารเพ่ิมคุณสมบัติความคงทนสี (Colour fatness) ใชดินขาวเปนสารชวยติดที่มีองคประกอบของธาตุ
แอลคาไลนที่มีการยึดติด (Adhesion) กับเสนใยไดดี และสีธรรมชาติของพืชที่ประกอบดวยแทนนิน แลวศึกษา
สมบัติการยับย้ังแบคทีเรีย (AATCC Test Method 100-2004) ผาตานรังสียูวี (AATCC Test Method 183-
2004) และความคงทนของสีตอการซัก แสง ขัดถู เหง่ือ และการกดทับดวยความรอน (AATCC Test Method 
61-2010, AATCC Test Method 16-2004 Option 3, AATCC Test Method 18-2007, AATCC Test 
Method 15-2009, and AATCC Test Method 107-2009) ดวย รวมทั้งทดสอบและวิเคราะหผลดวย
กระบวนการวิทยาศาสตรตางๆ เชน ICP, XRD, FESEM, FT-IR เปนตน 

4) สรางเครือขายความรวมมือ และขยายผลงานวิจัยไปยังกลุมชุมชนอ่ืนๆ 

1. การถายทอดเทคโนโลยีใหกับสมาชิกในกลุม 

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับสมาชิกในกลุมใหสามารถถายทอดและทําเองได การเพ่ิมชองทางการตลาด 
มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี คือ ลําดับแรกรวบรวมขอมูลการตลาดเดิมของทางกลุม และการจัดหา เพ่ิมชองทาง
การตลาดใหมๆ โดยมีการออกแบบและระดมความคิดนอกกรอบโดยนักวิจัย รวมกับผูเช่ียวชาญจาก สวทช. 
และนักออกแบบสรางสรรค คือ คุณพรชัย บุญรื่น นักออกแบบคิดสรางสรรค ศูนยการเรียนรูบานครูออด 
จังหวัดอางทองคือ คุณพรชัย บุญรื่น นักออกแบบสรางสรรค อดีตดีไซเนอรในทูลกระหมอมศรีรัศด์ิ และคุณวี
ริศ เชียรสิริไกรวุฒิ นักออกแบบคิดสรางสรรคผลิตภัณฑจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผูประสานกับ
โรงงานผลิตกระเปาจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีประสบการณ เคยออกแบบ และใหคําปรึกษากลุมผาทอนาหมื่น
ศรีมาแลว ลําดับที่สอง การเพ่ิมชองทางการตลาด คือ จัดทําสื่อโฆษณาในนิตยสารไลออนแอร และสื่อในระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ รวมทั้งการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือการประชาสัมพันธ และทําใหกลุมยอม
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ผาสีธรรมชาติมีความย่ังยืน โดยการนําแผนการพัฒนาไปสูระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด คุณมณิฐชญาณ 
ศิลาวงสกุลล นักวิชาการอาวุโส จาก สวทช. เปนที่ปรึกษา รวมทั้งรวบรวมองคความรูดานนวัตกรรม 
ประวัติศาสตรผา กับชุมชน สังคมวัฒนธรรม และผาพ้ืนเมืองเช่ือมโยง มนุษยศาสตรตอการตลาด ซึ่งมี อาจารย
อัมรินทร สันตินิยมภักดี เปนผูเช่ียวชาญในประเด็นสังคมเพ่ือใหรักษาคงอยูตอไปในรุนตอๆไป 

การรวบรวมองคความรูดานสีธรรมชาติใหเปนระบบ การจัดทําคูมือสัดสวนสียอมผาสารและชวยติดที่
เหมาะสมที่สุด (Optimum) ที่ผานการควบคุมคุณภาพและทดสอบประสิทธิภาพแลว เพ่ือเปนแนวทางใหกลุม
ไดใชเปนเครื่องมือที่ตอไป อีกทั้งยังมีการถายทอด สอนวิธีการตางๆ ใหกลุมสามารถทําเองไดดวยตัวเองตอไป 
และสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูรวมมือกับการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และหนวยงานอ่ืนๆ ดานการ
ทองเที่ยวดานสังคมและศิลปวัฒนธรรมดานศิลปะสีธรรมชาติและการยอมผา สราง Learning innovation 
platform ตามที่ไดทําและกลาวมาขางตน และมีการทําหนังสือที่เก่ียวของพรอมมอบองคความรูใหชุมชน
ทั้งหมดและติดตามผลการดําเนินการกันตอไป 

นักวิจัยไดมีความรวมมือการวิจัยดานผาต้ังแตป พ.ศ.2556 กับ สวทช. ดังภาพที่ 8 ในการใหการ
ปรึกษาช้ีแนะใหชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยทางคุณมณิฐชญาณ ศิลาวงสกุลล นักวิชาการอาวุโส ฝายบริหารจัดการ
พ้ืนที่ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) AGRITEC ดูแลผาพ้ืนเมืองทั้ง 4 ภาค ของ
ประเทศไทย ซึ่งตัวนักวิจัยจะเปนผูประสานงานและทําวิจัยดานผาพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ภาคใต โดยมีแนวทางใน
การขยายผลงานวิจัยสูชุมชน จะเปนลักษณะการใหบริการวิชาการ ใหเทคโนโลยี พัฒนา ใหคําปรึกษา การจัด
เวทีของชุมชน เวทีหนวยงานของภาครัฐ เวทีของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย แผนการผลักดันงานของกลุมวิสาหกิจ
ใหบรรจุอยูในแผนพัฒนาระดับ อําเภอ และจังหวัด เพ่ือขยายการรวมมือกับเครือขายกลุมยอมสีธรรมชาติ 
เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นอกจากน้ีกลุมทอผา กลุมสตรี และบริษัทหางรานที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจมานานแลว โดยมีคุณดรุณี 
ภูทับทิม และสมาชิกในกลุมไดรับเชิญเปนวิทยากรอยูเปนประจําในพ้ืนที่ภาคใต เพ่ือใหขอมูลบริการดาน
เทคนิคและการถายทอดเทคโนโลยีดวยความใจจริงและจริงใจ ทําใหกลุมชุมชนอ่ืนๆ มีความช่ืนชมและรักใคร 
ประกอบกับทางกลุมเปนชางฝมือดานการตัดเย็บดวย 

สําหรับกลุมยอมผาดวยสีธรรมชาติ ตําบลหินตก ไดเปนวิทยากรใหกับกลุมวิสาหกิจดานสียอมผาใหกับ
กลุมอ่ืนๆ ไดแก 

กลุมสตรีเทศบาลโกลก  

กลุมสตรีบานลาเวง อ. ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

กลุมทอผาบานเนินมวง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวิรัตนมณี อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมบาติกสวนขัน อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมมัดยอมบานหวยปริก อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

กลุมมัดยอมพออวดอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลูกคาโรงงานและบริษัท ดังน้ี 

บริษัทอัมพาพันธ หรือ หางผาโชคดี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



PMU C_form V.3                                                                                                        
27 

 

 

ภาพที่ 8 โครงการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับผาทอพ้ืนเมือง สวทช. รวมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง 

14.2 ตารางแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.หาจุดท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตสีเหลวและสีผงจาก
วัตถุดิบในธรรมชาติ 

รศ.ดร.มาหามะ
สูไฮมี มะแซ 
และกลุมวิสห
กิจ 

             

2.ทดสอบสีธรรมชาติใหผาน
มาตรฐานสากล 

รศ.ดร.มาหามะ
สูไฮมี มะแซ 

             

3.ทดสอบผาท่ียอมดวยสี
ธรรมชาติตามาตรฐาน 
AATCC 

รศ.ดร.มาหามะ
สูไฮมี มะแซ 

             

4.ทดสอบตลาดและขาย
ผลิตภัณฑสีธรรมชาต ิ

รศ.ดร.มาหามะ
สูไฮมี มะแซ 
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แผนงานวิจัย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
คุณมณิฐชญาณ 
ศิลาวงสกุลล 

5.พัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู
และ innovation 
platform รวมท้ังการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

รศ.ดร.มาหามะ
สูไฮมี มะแซ 
อ.อัมรินทร 
สันตินิยมภักดี 

             

6.การวิเคราะหดาน
เศรษฐศาสตร 

อ.อัมรินทร 
สันตินิยมภักดี 
ผศ.วันดี นวน
สรอย 

             

 

15. สถานที่ทําวิจัย 
ประเทศ จังหวัด ชื่อสถานที ่

ไทย นครศรีธรรมราช กลุมวิสาหกิจชมุชนยอมผาสีธรรมชาติ ตําบลหินตก  
อําเภอรอนพิบูลย จังหวดันครศรีธรรมราช 

ไทย สงขลา หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องนุงหม คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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16. แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย 
รายการคาใชจาย ปท่ี 1 (2565) รวม  %  

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

 

in cash in kind in cash in kind in cash in kind 

1. คาตอบแทนคณะผูวิจัย  ตอเดือน 
(บาท)   

18,000   24,000   42,000    

1.1 หัวหนาโครงการ รศ.ดร. มาหามะ
สูไฮมี มะแซ 

1,000 6,000 0 0 6,000 0 0 12,000 0 0  

1.2 นักวิจัยรวม อาจารยอัมรินทร 
สันตินิยมภักด ี

1,000 6,000 0 0 6,000 0 0 12,000 0 0  

1.3 นักวิจัยรวม คุณมณิฐชญาณ ศิลา
วงสกุลล 

1,000 6,000 0 0 6,000 0 0 12,000 0 0  

1.4 นักวิจัยรวม ผศ.วันดี นวนสรอย 1,000 0 0 0 6,000 0 0 6,000 0 0  

2. คาจาง จํานวน 
(คน) 

ตอเดือน 
(บาท) 

84,000   84,000   168,000    

2.1 เจาหนาที่บริหาร
งานวิจัย ป. โท (14,000 
บาท x 1 คน x 12 
เดือน ประสบการณ 4-5 
ป) 

1 14,000 84,000 0 0 84,000 0 0 168,000 0 0  

3. คาวัสดุวิทยาศาสตร  37,000 81,200     37,000 81,200   

 3.1 คาสารเคมีในการวิเคราะหแบคทีเรีย (จํานวน 
10 ชุด x 3,400 บาท) 

34,000 0 0 0 0 0 34,000 0 0  

 3.2 คาสารสมยอมผา (จํานวน 40 กิโลกรัม x 40 
บาท) 

0 1,600 
(วิสาหกิจ) 

0 0 0 0 0 1,600 0  

 3.3 คากระดาษ pH (จํานวน 10 กลอง x 300 
บาท) 

3,000 0 0 0 0 0 3,000 0 0  

 3.4 คาปูนแดง (จํานวน 40 กิโลกรัม x 50 บาท) 0 2,000 
(วิสาหกิจ) 

0 0 0 0 0 2,000 0  
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รายการคาใชจาย ปท่ี 1 (2565) รวม  %  

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

 

in cash in kind in cash in kind in cash in kind 

 3.5 คาเกลือแกง (จํานวน 30 กิโลกรัม x 20 บาท) 0 600 
(วิสาหกิจ) 

0 0 0 0 0 600 0  

 3.6 คาผาฝายขาว (จํานวน 300 เมตร x 90 บาท) 0 27,000 
(วิสาหกิจ) 

0 0 0 0 0 27,000 0  

 3.7 คาผาไหมขาว (จํานวน 100 เมตร x 500 
บาท) 

0 50,000 
(วิสาหกิจ) 

0 0 0 0 0 50,000 0  

4. คาจัดทําตนแบบ  172,000      172,000    

 4.1 คําจางออกแบบบรรจุภัณฑ (จํานวน 4 แบบ x 
5,000 บาท)  

41,000 0 0 0 0 0 41,000 0 0  

 4.2 คาวัสดุเพื่อทําบรรจุภัณฑ (จํานวน 100 ชิ้น x 
100 บาท) 

31,000 0 0 0 0 0 31,000 0 0  

 4.3. คาจางเหมาเพือ่ทําตนแบบ (จํานวน 100 ชิ้น 
x 1,000 บาท) 

100,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0  

5. คาใชสอย  190,000    25,000 85,000 190,000 25,000 85,000  

 5.1 คาวิเคราะหทดสอบความคงทนสี (จํานวน 40 
ตัวอยาง x 500 บาท) 

20,000 0 0 0 0 0 20,000 0 0  

 5.2 คาวิเคราะหทดสอบความตานทานตอแสงยูวี 
(จํานวน 20 ตัวอยาง x 500 บาท) 

0 0 0 0 0 10,000 
(สวทช.) 

0 0 10,000  

 5.3 คาวิเคราะหทดสอบโลหะหนัก (จํานวน 10 
ตัวอยาง x 3,000 บาท) 

30,000 0 0 0 0 0 30,000 0 0  

 5.4 คาวิเคราะหถายภาพ Field-emission SEM 
(จํานวน 10 ตัวอยาง x 1,500 บาท) 

15,000 0 0 0 0 0 15,000 0 0  

 5.5 คาวิเคราะหการกระจายตัวธาต ุEDS (จํานวน 
10 ตัวอยาง x 1,000 บาท) 

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0  

 5.6 คาวิเคราะหองคประกอบเคมี FTIR (จํานวน 
10 ตัวอยาง x 1,000 บาท) 

10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0  

 5.7 คาวิเคราะหทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย 
(จํานวน 20 ตัวอยาง x 1,500 บาท) 

30,000 0 0 0 0 0 30,000 0 0  
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รายการคาใชจาย ปท่ี 1 (2565) รวม  %  

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

 

in cash in kind in cash in kind in cash in kind 

 5.8 คาพัฒนาชองทางการตลาดระบบตลาด
ออนไลน  

40,000 0 0 0 0 30,000 
(สมาคม

ทองเที่ยว) 

40,000 0 30,000  

 5.9 คาพัฒนาชองทางการตลาดระบบตลาด
ออฟไลน 

30,000 0 0 0 0 20,000 
(สมาคม

ทองเที่ยว) 

30,000 0 20,000  

 5.10 คาจัดอบรมนวัตกรรม (5 ครั้ง x 5,000 บาท) 0 0 0 0 0 25,000 
(สวทช., 

วิสาหกิจ) 

0 0 25,000  

 5.11 คาจัดทําคูมือ (20 เลม x 500 บาท) 5,000 0 0 0 5,000 
(สวทช.) 

0 5,000 5,000 0  

 5.12 คาเดินทาง คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก ของทีม
วิจัย/เจาหนาที่ และที่ปรึกษา 
-ประสานงานดานการทองเที่ยว 
-ประสานงานทางกลุมดานการผลิตส ี
-การติดตามผลและความกาวหนา 
-การยื่นอนุสิทธิบัตรกบักรมพาณิชยจังหวัด 
-การประสานงานกับกรมประชาสัมพันธ 
-ประสานงานกับกาชาด จังหวัด 
- การประสานกับสํานักงานเทศบาล ตําบลหินตก 
ในการสนบัสนุนทุน 

0 0 0 0 20,000 
(สวทช.) 

0 0 20,000 0  

รวมงบดําเนินการวิจัย 501,000 81,200 0 108,000 25,000 85,000 609,000 106,200 85,000  

6.คาอุดหนุนสถาบัน (Overhead)  30,000 0 0 30,000 0 0 60,000 0 0  

7. หมวดคาครุภัณฑ  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 531,000 81,200 0 138,000 25,000 85,000 669,000 106,200 85,000  

8. สรุปงบประมาณโครงการ รวมงบประมาณ รอยละ 
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รายการคาใชจาย ปท่ี 1 (2565) รวม  %  

งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

บพข. 1.วิสาหกิจ 
2. สวทช. 

3. สมาคมทองเท่ียว 

 

in cash in kind in cash in kind in cash in kind 

    8.1 รามงบประมาณท่ีขอจาก บพข. (in 
cash) 

669,000 86.30% 

    8.2 รามงบประมาณรวมทุน 191,200 24.66% 

            -  รวม in cash 106,200 13.70% 

            -  รวม in kind 85,000 10.96% 

    8.3 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 860,200 110.96% 
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เหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ  

ชื่อครุภัณฑ 

ครุภัณฑที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช
งานและความ

จําเปน 

การใชประโยชน
ของครุภัณฑนี้
เม่ือแผนงาน

สิ้นสุด 
สถานภาพ 

ครุภัณฑ
ใกลเคียงที่ใช ณ 

ปจจุบัน  
(ถามี) 

สถานภาพการใช
งาน ณ ปจจุบัน 

ไมมีการจัดซ้ือครุภัณฑ  
      

 

17. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 
17.1  ผลงานในแตละชวงเวลา (Milestone) 
ปที่  เดือนที่ แผนงานวิจัย ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ (Output) 
1  

(2565) 
1-3 1.นวัตกรรมสีธรรมชาติ 

   - ผงสีสกัดจากธรรมชาติ  
   - น้ําสีเขมขนสูง 
2. การทดสอบสมบัติตางๆ  
   -ความคงทนสีจากวัตถุดิบในทองถิ่น การ
ยับย้ังแบคทีเรีย การยืดอายุการเก็บรักษา 
   -ทดสอบสีตามาตรฐาน มอก. หรือ
มาตรฐานเทียบเคียง 
  - ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร 

1. สีธรรมชาติท้ังแบบเหลวและแบบผงท่ี
สามารถเก็บไดเปนระยะเวลานานท่ี
สามารถยับย้ังแบทีเรียและเชื้อรา 

2. ไดสีธรรมชาติท่ีผานมาตรฐาน มอก. หรือ
มาตรฐานเทียบเคียง 
3. ไดสีธรรมชาติท่ีผานการทดสอบดวย
เครื่องมือวิทยาศาสตรผลิตภัณฑผาท่ี
เคลือบวัสดุนาโน 
4. ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2-5 1. ยอมผาดวยสีธรรมชาต ิ
2. ทดสอบผาดวยมาตรฐาน AATCC 
- ความคงทนสี เปนตน  
   - การยับย้ังแบคทีเรีย 
   -การตานรังสียูว ี

1. ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตรของผาท่ี
ยอมสีธรรมชาติเชน คาดัชนีการตานรังสียูวี 
(UPF) สมบัติการยับย้ังแบคทีเรีย ความ
คงทนสี และผลการทดสอบอ่ืนๆ 
 

1 
(2566) 

6-8 1. การถายทอดเทคโนโลยี 
   -สรางนวัตกรและสงมอบนวัตกรรมสู
ชุมชนพรอมสราง Learning platform  
- การประชาสัมพันธร วมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
   -ศึกษาดานสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ดานผายอมสีธรรมชาติดานเสนทางการ
ทองเท่ียว 

1. กลุมผายอมสีธรรมชาติสีมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 
2. สมาชิกมีองคความรูท่ีสามารถายทอดแก
สมาชิกและผูท่ีสนใจได 
 
 

8-12 1. การหาชองทางการตลาด 
   -การคิดนอกกรอบและการออกแบบ
สรางสรรค 
   -การลงสื่อโฆษณาของไลออนแอร 
   -ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
   - ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
- การขยายตลาดกับเครือขายและภาคีท่ี
รวมมือกัน 
- วิเคราะหดานเศรษฐศาสตรและ SROI 

1. กลุมมีรายไดท่ีเพ่ิมขึ้น 
2. กลุมผายอมสีธรรมชาติสีมีชื่อเสียงมาก
ขึ้น 
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17.2  ผลงานสงมอบที่เปนตนแบบ  
ผลิตภัณฑสีที่มีสวนผสมจากดินขาว ทางกลุมสามารถผลิตและจัดจําหนายไดแลว โดยมีคําสั่งซื้อบาง

แลว โดยผลิตภัณฑสีที่มีทั้งแบบเหลวและผง พ้ืนที่จัดเก็บผลิตภัณฑ คือ ที่กลุมวิสาหกิจตําบลหินตก อําเภอ
รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑสามารถเก็บไดที่อุณหภูมิหอง โดยไมควรเก็บในที่ช้ืนหรืออุณหภูมิสูง 
ซึ่งผลิตภัณฑสามารถนําไปใชในการยอมผาสีธรรมชาติไดตามตองการ ซึ่งตัวอยางสีเหลว ดังภาพที่ 9 

  
ภาพที่ 9 สีธรรมชาติจากการผลิตของกลุมบานหินตกที่มีลักษณะเหลวมีสวนผสมของดินขาว 

 
17.3 ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

ผลผลิตทีค่าด
วาจะไดรับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

หนวยนับ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทีค่าดวาจะไดรับ 

1.ไดชุมชน
ตนแบบ 
 
 

1. ขีดความสามารถใน
การจัดการตนเอง ในมิติ
ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอมของชุมชน
ดวยความรู และ
นวัตกรรม 
2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอมของ
ชุมชน ดวยความรู และ
นวัตกรรม 
3. ความรูและนําความรู
ไปใชในการจัดการ
ปญหาในชุมชน 

1 ชุมชน 1. ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง 
ในมิติดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  
ส่ิ งแวดลอมของชุมชนด วยความ รู และ
นวัตกรรม 
2. ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่ิงแวดลอมของชุมชนดวยความรูและ
นวัตกรรม 
3. ชุมชนมีการสรางความรูและนําความรูไป
ใชในการจัดการปญหาในชุมชน 

1. กลุมยอมผาสีผา ตําบล
หินตก อําเภอรอนพิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช มี
ความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ในมิติดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดลอมของชุมชนดวย
ความรูและนวัตกรรม 
2. กลุมยอมผาสีผา ตําบล
หินตก สามารถที่จะนํา
กระบวนการและวิธีการผลิต
สีและยอมผาดวยนวัตกรรม
ได 
3. ชุมชนสามารถมีตัวเลือก
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพสี
และผาใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้นได 

2. ได สีย อมผ า
ธรรมชา ติจาก
ดินขาวและพืช
ในทองถิ่น 

ผลิตสีธรรมชาติที่มี
สวนผสมของดินขาว
และพืชในทองถิ่นใน
พ้ืนที่ ตําบลหินตก อ.
รอนพิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช ทั้ง
แบบเหลวและแบบผง 

2 ผลิตภัณฑ กลุมยอมผาสีผา ตําบลหินตกสามารถผลิตสีที่
มีสวนผสมจากดินขาวและพืชในทองถิ่นได 2 
ผลิตภัณฑ ทั้งแบบเหลวและผงใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล ไดรับการทดสอบเชิง
วิทยาศาสตรอยางถูกตอง ขายไดเปนอาชีพ 
และรายไดเพ่ิมขึ้น 

มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
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ผลผลิตทีค่าด
วาจะไดรับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

หนวยนับ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทีค่าดวาจะไดรับ 

3.ผลิตผายอมสี
ธรรมชาติ 

ทางกลุมมอีาชีพยอมผา
สีธรรมชาติเปนอาชีพ
หลักแลว ดังนั้นสีที่ผลิต
ไดนั้นมาใชกับงานได ซึ่ง
สามารถยอมผาไดเอง 
ใชเทคนิคการยอมที่มี
ความสามารถสูง คือ 
ยอมแลวสีไมตกนั้นเอง 
และออกแบบผลิตภัณฑ
ผาตางๆ ได 

2 กระบวนการ ดําเนินการใหผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และ 
มาตรฐานอุตสาหกรรม  ผลการทดสอบ
ชิ้ นงานสี  และผลิตภัณฑผ า  มาตรฐาน 
AATCC ใ ห มี เ กณฑ  ข อ กํ าหนดที่ อ ยู ใ น
มาตรฐาน มอก. กําหนด และกลุมสามารถ
ยอมผาโดยสีไมตก หรือไดรับการทดสอบ
มาตรฐานอุตสาหกรรมส่ิงทอ หรือผานการ
ทดสอบมาตรฐาน (AATCC) ผานในระดับดี
ถึงดีมาก ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการ 

สร า ง ชื่ อ เ สี ย ง  และ เ พ่ิ ม
รายได 

4 .คู มื อ ทํ าวิ จั ย
และนวัตกรรม 

สราง Learning and 
innovation platform 
นักวิจัยไดรวบรวม
กระบวนการผลิตสีและ
การยอมสีใหเปนระบบที่
ไดจากกลุมและการใช
วิทยาศาสตรในการ
ทดสอบ  

2 คูมือ ไดคู มือหรือหนั ง สือกระบวนการผลิตสี  
รวมทั้งการยอมผา ใหเปนระบบ รวมทั้งการ
ทดสอบตางๆ ใหผานมาตรฐานจํานวน 1 เลม 
และเปนการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นใน
ชุมชนอีก จํานวน 1 เลม 
มอบใหกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 

5. ชองทาง
การตลาดและ
การออกส่ือ
โฆษณา 

การจัดการการตลาด 
การจัดหาชองทางทํา
การตลาดใหม 

2-3 ชองทาง ชองทางการประชาสัมพันธและการตลาดมี
หลายชองทาง ดังนี้ 

     1. ประสานงานกรมประชาสัมพันธใน
พ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช เชน ส่ือโทรทัศน 
ส่ือวิทยุ กับชมรมการทองเที่ยวลานสกา วิทยุ 
โทรทัศนรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยประจําพ้ืนที่ กรมประชาสัมพันธ จ .
นครศรีธรรมราช และเวบเพจของเทศบาล จ.
นครศรีธรรมราช 

     2. ส่ือส่ิงพิมพ นิตยสารการทองเท่ียว 
หรือนิตยาสารสายการบิน 

     3. ส่ืออิแล็กทรอนิกส เชน Youtube, 
Tiktok, facebook, Twitter, Lazada, 
shopee เปนตน 

กลุมยอมผาสีผา ตําบลหิน
ตก รายไดเพ่ิมจากเดิม รอย
ละ 10 

6.เสนทาง
ทองเที่ยวใหม 

เนื่องจากกลุมต้ังอยูบน
ทําเลที่ติดตอกับ อ.ทุง
สง อ.ลานสกา อ.เมือง 
ที่ประกอบดวยสังคม
และวัฒนธรรมทางคน
พุทธ มุสลิมเปนพหุ
วัฒนธรรม 

1 เสนทาง
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

นักทองเที่ยวได รู จักแหลงทองเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ผูประกอบการทองเที่ยว เชน
สถานที่ขายของฝาก ที่ระลึก รานขายกาแฟ 
รวมทั้งมัคคุเทศกในพ้ืนที่ 
 

มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดคําจํากัดความของประเภทผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบในภาคผนวก 
  



 PMU C_form V.3       36 
 

17.4 Impact Pathway 
2565 2565 2566 2566 

    

Input 
 

 

 

Output 
 

 

 

Outcome Impact 
   

User Change 

1.งบวิจัย 800,200 บาท 
2.ระยะเวลา 1 ป  
3.นักวิจัย 4 คน 
4. องคความรูดานวิศวกรรมวัสดุ/ส่ิง
ทอ/วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/
การตลาด/สังคม/วิศวกรรมอุตสาหการ  
5.ทุนความรูเดิมจากการวิจัยกลุมผา
ทอนาหมื่นศรี/กลุมทอผาตําบลลาน
ขอย จ.พัทลุง/ผาบาติก จังหวัดยะลา/ 
ผายอมสีธรรมชาติ จ.นครราชสีมา 
ทางดานนาโน/การยับยั้งแบคทีเรีย/
การตานรังสียูวี/การไมชอบน้ํา/ผาปรับ
นุม/ผามีกล่ินหอม/ลงส่ือบนสายการ
บินไทย เพ่ิมยอดขายใหชุมชน  
6. ความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 
เปนหัวหนาหนวยวิจัยเสนใยและส่ิงทอ
ของมหาลัย/ ความรวมมือกับองคกร
ภายนอก /สวทช./ นักออกแบบ
สรางสรรค/หนวยงานภาครัฐที่เปนส่ือ
ประชาสัมพันธ/ 
7. ภาคีทอผาทั้ง 4ภาค  

1.กลุมวิสาหกิจไดรับการถายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
2.ไดสียอมผาธรรมชาติจากวัตถุดิบทองถิ่น คือ   
  ดินขาว 
3.ผลิตผายอมสีธรรมชาติ 
4.ไดคูมือทําวิจัยและนวัตกรรม 
5.ชองทางการตลาดและการออกส่ือโฆษณา 
6.ไดเสนทางทองเที่ยวใหม  
7.กลุมวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการวิจัย 
 
  

กลุมที่ 1. 

กลุมวิสาหกิจชุมชนที่ยอมผาสี

ธรรมชาติ และบริษัทอัมพาพันธ 

 
กลุมที่ 2. 

หนวยงานราชการ จ.

นครศรีธรรมราช เชน สํานักงาน

พัฒนาชุมชน สนง.เทศบาลหินตก 

สํานักงานประชาสัมพันธ (NBT) สนง.

พัฒนาสังคม และความมั่นคงของ

มนุษย สนง.วัฒนธรรม เปนตน 

 

กลุมที่ 3 

 ผูซื้อ ผูใช เชน โรงเรียนวิรัตนมณี อ.

รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 

 

มีการใชสีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ไดสีธรรมชาติที่มีคุณภาพทั้งแบบ

เหลวและแบบผง 

 มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการจําหนาย 

 
ไดรับการสงเสริมวัฒนธรรม 

พัฒนาชุมชน ทองถิ่น สราง

เครือขาย ความรวมมือ ระหวางรัฐ 

และเอกชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

ที่ยังยืน 
 

 
 

 

 

ไดใชเส้ือผายอมสีธรรมชาติ เปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม และผูใช 

ลูกคาเขาถึงสินคางาย การใชงาน

สะดวก คุณภาพดี 

ดานเศรษฐกิจ 

- พ่ิมมูลคาวัสดุทางธรรมชาติในทองถิ่นเพ่ิมขึ้น 79 % 

(คิดจากตนทุน 200 บาท) 

- เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนพ่ึงตนเองได ลด

การพ่ึงพาวัตถุดิบจากภายนอก ลดตนทุนวัตถุดิบ  

- ผลิตใชในกลุมของตนเอง และผลิตเพ่ือจําหนาย

ใหกับกลุมอ่ืนๆ 

- ผลิตภัณฑเปนเอกลักษณของทองถิ่น ดึงดูดผูที่สนใจ 

ดานสังคม 

- ชุมชนมีงานทํา สรางงาน สรางรายได รายไดเพ่ิมขึ้น 

อยางยั่งยืน ลดปญหาความยากจน 

- พัฒนาคน สรางนวัตกรรม สืบทอดจากรุนสูรุน และ

ถายทอดนวัตกรรมไปยังกลุมอ่ืนๆ ประยุกตใชกับ

วัตถุดิบในทองถิ่นของตน 

ดานสิ่งแวดลอม 

- สีวัตถุดิบจากธรรมชาติในทองถิ่น ลดการใชสี

สังเคราะห ที่กระบวนการมีสารตกคางสูแมน้ํา ลํา

คลอง น้ําเสียจากกระบวนการยอมสีผาที่มี

สวนประกอบของโลหะหนัก  

 

ภาพที่ 8 Impact Pathway
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18. แผนการนํางานวิจัยไปใชประโยชน / แผนการตลาด  
18.1 ชนิดของโครงการ โปรดเลือก 

o Prototype/Process development (TRL4-7)  
o Working Prototype/Process 
o Engineering Prototype/Process 
o Service & Creative Prototype 
o Pre-Commercial Demonstration 

 

18.2  อธิบาย เทคโนโลยี และ/หรอื สิ่งประดิษฐ ที่เก่ียวของ  (3-5 บรรทัด) พรอมทั้งใหขอมูล 
Technological Evaluation Canvas และ Business Model Canvas 

• ผลงานวิจัยเดิมที่จะนํามาตอยอด งานวิจัยเดิมคือการใชวัตถุดิบธรรมชาติที่ใชสาร
กระตุนที่เปนธรรมชาติและการใชสารที่ยับย้ังแบคทีเรียเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของสี
ยอมผาและการทดสอบสมบัติตางๆของสีและผาใหไดมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับดวย
การใชนวัตกรรม 

• ผลงานเดิมมีการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาหรือไม (โปรดเลือก)       
o ไมม ี
o มี กรุณาระบุ ชนิดของทรัพยสินทางปญญาที่ขอรับความคุมครอง …………………..... 

สถานภาพปจจุบันของการคุมครอง (กําลังย่ืนคําขอ หรือไดรับการคุมครองแลว) 
o อยูระหวางยื่นคําขอรับ (เลขที่คําขอ…………………………...) 
o ไดรับการคุมครองแลว (เลขที่การคุมครอง…………………………...) 
1. อนุสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการยอมผาดวยสีธรรมชาติในทองถิ่นภาคใต โดย มาหามะ
สูไฮมี มะแซ เลขที่คําขอ 1503001761 (16 ตุลาคม 2558) 
2. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ฟลมที่เปลีย่นสีไดเมื่อคาพีเอชเปลี่ยนที่ผลิตไดจากไมฝางและ
กรรมวิธีผลิตฟลมน้ีโดย มาหามะสูไฮม ีมะแซ เลขที่คําขอ1603000587 ออกให (8 
เมษายน 2559) 
3. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมวัสดุดวยไมฝางโดย มาหามะสูไฮม ีมะแซและ
นางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ 1603000767 (10 พฤษภาคม 2559) 
4. ๔.อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมผาดวยไมขนุนและสารละลายไทเทเนียมได
ออกไซด มาหามะสูไฮม ีมะแซและนางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ 
2103000942 (29 มีนาคม 2564) 
(รายละเอียดในเอกสารแนบที่ 2) 

• เทคโนโลยีและ/หรือ สิ่งประดิษฐ ทีจ่ะพัฒนาภายใตโครงการน้ี 
นวัตกรรมสียอมผา เพ่ิมความคงทนสีติดผาดี ประยุกตวัตถุดิบทองถิ่น สียอมมีความ
เขมขนสูง เก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมสภาพ 

• โอกาสทางการตลาด (ระบุวา เทคโนโลยี สนิคาหรือบริการของทานมี Competitive 
advantage เหนือกวา เทคโนโลยี สินคาหรือบริการที่มีในทองตลาดหรือไม อยางไร)  
ใหขอมูล Technological Evaluation Canvas และ Business Model Canvas  
(ดูภาคผนวก) 
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Business Model Canvas                  สีเหลวเขมขนและผงสธีรรมชาติ 

• Key 

Partners 

• Key activities • Value propositions • Customer 

relationships 

• Customer 

segments 

- บริษัทผา 
- วิสหกิจชุมชน 
- หนวยงานรัฐ 
- มหาวิทยาลัย 
- Shopee, 
Lazada และ 
Alibaba 

 

 - วิจัยและพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑใหม 
 - จัดซื้อวัตถุดิบ 
 - วางแผนการผลิต 
 - จัดการการตลาด  
 - จําหนายสินคา 
 - จัดการการขนสง    - 
ตรวจสอบมาตรฐาน 
 

ผงสีจากธรรมชาติ มี
มาตรฐาน สีไมสม่ําเสมอ 
และมีมาตรฐาน มีขั้นตอนไม
ยุงยาก และใชเวลาไมนาน สี
ยอมเก็บไวไดนานโดยไม
เส่ือมสภาพงาย 

   - โฆษณาผาน Facebook  
   - โปรโมชั่นประจําเดือน 
-ประชาสัมพันธผาน
เครือขายภาคี 

 

   จัดจําหนายทั้งที่
สถานที่จําหนาย และการ
จําหนายชองทางตลาด
ออนไลน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  เชน  
   - ผูสนใจทั่วไป 
   - บริษัทผา 
   - วิสาหกิจชุมชน 

 
สียอมผาที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานทดสอบ เชน 
สมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย 
ผาตานรังสียูวี ความคงทน
ของสีตอการซัก ความคงทน
ของสีตอแสง ความคงทน
ของสีตอขัดถูความคงทน
ของสีตอเหงื่อ ความคงทน
ของสีตอการกดทับดวย
ความรอน ตะก่ัว ไมเกิน 
100 mg/kg ปรอท ไมเกิน 4 
mg/kg แคดเมียม ไมเกิน 
20 mg/kg โครเมียม ไมเกิน 
100 mg/kg เปนตน 

 

   - Facebook 
   -  เว็ปไซดบริษัท 
   - Shopee, Lazada และ 
Alibaba  

• Cost structure 

- คาวัตถุดิบ   20%        - คาวิเคราะห และทดสอบ  30% 
- คาจาง        20%      - คาการตลาด                  30% 

• Revenue streams 

   จัดจําหนายผงสีและสีเหลวเขมขนจากธรรมชาติ 

 

 

ภาพที่ 8 Business Model Canvas ของผลิตภัณฑใหม ที่คาดวาจะเปนผลผลิตของโครงการวิจัย
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• Identifying MVP  • Value Perception  • Differentiate  • Interviews 

• Feature 
   นวัตกรรมผงสียอม เพิ่ม
ความคงทนสีติดที่ดี 
ประยุกตใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• Importance for 
customer 
+1 ลดข้ันตอนการเตรยีมสี
ยอมธรรมชาติ ลดเวลาการ
ผลิต 
 

 • Customer need 
สียอมผาที่มมีาตรฐาน และ
ผานการทดสอบ ความเขมขน
สูง ใชงานงาย และเก็บไวได
นาน 
 

• Customer benefit 
ผลิตภณัฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ไมมสีวนประกอบของโลหะ
หนัก 
 

 • Technology 
+1 นวัตกรรมสยีอม 
นวัตกรรมผงสีจากธรรมชาติ 
สารชวยติดสี และดินขาว 
 

• Competitor 
   กลุมบริษัทผูผลิตสีสังเคราะห 

 
 
 

• Technical 
   สยีอมทีผ่ลิตจากธรรมชาติ ความเขมขน
สูง ใชงานงาย และเก็บไวไดนาน 
 
 
 
 
 

 
 

• Tech to market 

  
 

• Problems Validation 

 
 

• Problems-Solution Fit 

  
 

• Solution-Market Fit 

 

• TRL level/ Development Levels 
   TRL 9 เทคโนโลยีที่พรอมสงมอบ ไปสูการใชงานจริง จน
สามารถทดสอบการใชงานและการติดตามผลการใชงานได
อยางตอเน่ือง 
 
 

 • Problem   
   สธีรรมชาติไมมีมาตรฐาน สี
ผาเพี้ยน และไมมมีาตรฐาน 
การสกัดสียอมธรรมชาติมี
ข้ันตอนสกัดสีหลายข้ันตอน 
ยุงยาก ใชเวลานาน สยีอม
เสื่อมสภาพงาย 
 

• Solution 
   พัฒนาผงสีจากวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ เก็บไวไดนาน ไม
เสื่อมสภาพ ใชงานไดงาย และ
มีมาตรฐาน 
 

 • Customer/Segment 
   ลูกคา ตลาดออนไลน ทั้งบุคคลทั่วไป กลุมวิสาหากิจชุมชนผา 
และบริษัท ทั้งในและตางประเทศ ทีม่ีความตองการใชสีธรรมชาติ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 • User 
   ผงสีทีม่ีข้ันตอนการเตรียมงาย ไมยุงยาก 
สามารถใชงายไดงาย คณุภาพดี ใหสี
สม่ําเสมอมีมาตรฐาน  
 
 
 

• Co-Innovators/Partners 
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. สงขลา 
2. กลุมยอมผาสีผา ต. หินตก อ. รอนพิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช 
3. สวทช. 
4. การทองเทีย่ว จ.นครศรีธรรมราช 

 • Value Proposition  
   ผงสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ใชงานไดงาย มีมาตรฐาน ไมมี
โลหะหนัก 
 
 
  

 • Risk and Barrier 
 
   1. ความเสี่ยงในความหลากหลายของสี และคณุสมบัติผงสี
เปรียบเทียบกับสีที่วางขายตามทองตลาดทัว่ไป 
   2. ราคาผงสีธรรมชาติมีราคาสูงกวาสสีังเคราะห 
   3. ความรูและประสบการณการผลิตผงสีธรรมชาติซ่ึงตองใชการ
เรียนรูใหม และตองอาศัยความชํานาญ 
 

 • Decision marker 
 
 
 
 
 

 • IPR Status                           
   อนุสิทธิบัตร และผลติภัณฑ 
 
 
 
     

  • Partners 
 
 
 

ภาพที่ 9 แผนผังโอกาสทางการตลาดและความสําคัญของ  Technological Evaluation Canvas
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• แผนการในอนาคต หรือแผนระยะตอไปของโครงการ เชน วิจัยในสัตวทดลอง หรือวิจัย
ทางคลินิกในมนุษย การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการหรือกระบวนการในระดับใหญโดย
ภาคเอกชน การมีเอกชนมารับถายทอดเทคโนโลยี การออกไปจัดต้ังบริษัท (spin off) 
เปนตน 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในขอเสนอโครงการนี้ ไมมีการคัดลอกเนื้อหามาจากแหลงขอมูลอ่ืน และ
ยินยอมใหมีการนาํขอเสนอโครงการพรอมขอมูลทั้งหมด ไปใชในการประเมิน และพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 
 

                                                 ลายมือช่ือ     
 (รศ.ดร. มาหามาสูไฮมี  มะแซ) 
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19. ประวัตินกัวิจัย 

1. ชื่อ-สกุล : นายมาหามะสูไฮมี มะแซ   ตําแหนง  รองศาตราจารย 
2. คุณวุฒิทางการศึกษา 
     วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2554  
     วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2550 
     วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2549 
3. สังกัด/หนวยงาน : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 1 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท 074-324246, 074-316260-3 ตอ 1205 โทรสาร 074-326492 
โทรศัพทมือถือ 089-6540828, 0883590728 E-mail: susumeme1983@yahoo.com  
4. ความสามารถพิเศษและสาขาชํานายการ 

วัสดุวิศวกรรม การศึกษาดานนาโนและไมโครเทคโนโลยีวัสดุ เซรามิกและการเคลือบผิว วัสดุผสม 
- Experimental diagnostics in micro/nanoscale systems  
- Multifunctional ceramic composite coatings 
- Nanoparticle colloidal suspensions  
- Conventional and advanced ceramic 
- Superhydrophobicity/Superhydrophilicity 
- Micro/Nano particles  
- Droplet, spray and sol-gel technologies 
- Recycle material  
- Fluid/particle intercalation in molecular structure 

5. ผลงานดานวิจัย 
5.1 ผลงานวิจัยตีพิมพ (ระดับชาติและระดับนานาชาติ) 
Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Tawiprida and 

Fumio Saito “Photoactivity and hydrophilicity of B and Ni co-doped TiO2 films” Advanced 
Materials Research Vols. 148-149 (2011) pp 1473-1479. 

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Tawiprida and 
Fumio Saito “Improvement of hydrophilic property of rubber dipping former surface with 
Ni/B/TiO2 nano-composite film” Applied Surface Science,Vol 258, (2012), Issue 10, pp4436-
4443. 

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Peerawas Kongsong, Phatcharee Phoempoon, 
Surasit Rawangwong, and Witthaya  Sririkun “Application of rubber wood ash for removal nickel 
and copper from aqueous solution” Environment and Natural Resources J. Vol 11,No.2, (2013) 
pp17-27. 

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Peeraws Kongsong, 
Pichaya Pitsuwan, Zuhaidee Seni, Withaya Sririkun and Julaluck Rodjananugoon “Comparative 
of paraffin and turpentine used in wax resist dying on batik fabric” Journal of community 
development research 6 (1) (2013) pp 31-41. (Thai) 
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Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirach Taweepreeda, 
Fumio Saito and Pitchaya Pitsuwan “Influence of nitrogen doped TiO2 nano composite film 
on hydrophilic property of rubber dipping former surface”  Key Engineering Materials Vol. 608 
(2014) pp 141-146. 

Mahamasuhaimi Masae, Auttakorn Pradupjan, Anon Pisutthipongchoto, Lek Sikong 
and Peerawas Kongsong “The Efficiency of Synthesized Tungsten Oxide (WO3) –Doped 
Titanium Dioxide (TiO2) in Inhibition of Escherichia coli Growth and Prolonging of Fresh 
Vegetables and Fruits” Science and Technology Journal Vol. 22 (2014) pp 327-336. (Thai) 

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Peerawas Kongsong, 
Patcharee Phoempoon and Pichya Pitsuwan “Thermo- physical characterization of paraffin 
and beeswax on cotton fabric” Thammasat International Journal of Science and Technology 
(TIJSAT) Vol. 19 No.4 (2014) pp 69-77.  
 Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong , Peerawas Kongsong, Pichaya Pitsuwan, 
Chaturong Pholthawon and Niti Pawanwatcharakorn “Synthesis of Na doped TiO2 nano 
photocatalysts film on its photoactivity and hydrophilicity” Thammasat International Journal 
of Science and Technology (TIJSAT) Vol. 20 No.2 (2015) pp 63-71. 
 Mahamasuhaimi Masae, Pichaya Pitsuwan, Lek Sikong , Peerawas Kongsong, Arun 
Rattanapong, and Chainarong Jaidum “Low Temperature Preparation of Thiocarbamide Doped 
TiO2 Film on Stainless Steel and its Antibacterial Efficiency Against Staphylococcus aureus.” 
Applied Mechanics and Materials Vol. 835 (2016) pp 78-83. 
 Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong , Kalayanee Kooptarnond, Parnumart Choopool, 
and Anurak Bonbang “Antibacterial activity and UV blocking of silk fabrics dyed with pericarp 
of Garcinia Mangostana” Revista Romnă de Materiale / Romanian Journal of Materials 2016, 
46 (2), pp 152 -159. 
 M. MASAE, L. SIKONG, P. CHOOPOOL, P. PITSUWAN, W. SRIWITTAYAKUL, A. BONBANG, 
N. KIMTHONG “DYEING SILK FABRICS WITH STINK BEAN POD (PARKIA SPECIOSA HASSK.) 
NATURAL DYE IN THE COLOR FASTNESS AND UV PROTECTION” Journal of Engineering Science 
and Technology (JESTEC) 12 (7), 2017, pp 1792 - 1803.  

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Peerawas Kongsong, Chaturong Pholthawon, Niti 
Pawanwatcharakorn, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah and Victor Sandu “Super hydrophilicity 
and photocatalytic activity of potassium doped TiO2 nanoparticulate films” Revista De Chimie 
67, no.9, 2016. pp 1884-1890. 
 Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong and Witthaya Sririkun “Antibacterial Activity of Se 
Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized at Low Temperature” Romanian Journal of Materials 
2017, 47 (2), 129 – 134  
 Mahamasuhaimi Masae, Witthaya Sririkun, Peerawas Kongsong and Ausmee Jeenarong 
“Preparation Calcium Phosphate Bio-ceramic Powders from Rubber Wood Ash” International 
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Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 3 Issue 7, July 2016,  pp 226 -
231. 
 P. KONGSONG, L. SIKONG, M. MASAE “PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF HUMIC ACID 
IN WATER BY PVP-DOPED SnO2/TiO2 THIN FILM COATED GLASS FIBERS UNDER SOLAR LIGHT 
IRRADIATION” Journal of Optoelectronics and Biomedical Materials, Vol. 9, No. 1, January - 
March 2017, p. 49 – 58 
 Mahamasuhaimi Masae, Kalayanee Kooptarnond, Parnumart Choopool and Pichaya 
Pitsuwan “Silk fabrics Dyed with Archidendron jiringa pod - the Application of Color and UV 
Protective Properties” Journal of Materials Science and Applied Energy, Vol.7(1) (2018) p. 254- 
259 

Peerawas Kongsonga, Lek Sikong and Mahamasuhaimi Masae “Photocatalytic 
Degradation of 2, 4-dichlorophenol using N-doped SnO2/TiO2 Thin Film Coated Glass Fibers” 
EnvironmentAsia 10(2) (2017) 126-134 

Mahamasuhaimi Masae, Pichaya Pitsuwan, Lek Sikong, Panumart Choopool, Supasin 
Kachintararot, Jirapong Siriwan and Anton Ficai “Synthesis of TiO2 doped Selenium 
nanoparticles using herbal turmeric powders coating on cotton fabric for antibacterial 
applications” J. Phys.: Conf. Ser. (2018) doi :10.1088/1742-6596/1144/1/012008 

Mahamasuhaimi Masae, Likhit Wanapong, Lek Sikong, Parnumart Choopool and 
Peerawas Kongsong “Hydrophobic and antibacterial activity of silk textile surfaces using 
reduced graphene oxide (rGO) and TiO2 coating” Journal of Materials Science and Applied 
Energy 7(3) (2018) 307-316 

Peerawas Kongsong, Phachcharee Phoempoon and Mahamasuhaimi Masae 
“Photocatalytic Efficiency of Potassium Doped TiO2 Nanowire-nanoparticle Hetero-structured 
Films Coated on Glass Substrate under Visible Light Irradiation” Journal of Materials Science 
and Applied Energy 7(2) (2018) 300-306 

Peerawas Kongsong, Abdelhafed Taleb, Mahamasuhaimi Masae, Ausmee Jeenarong, 
Pariyaphan Hansud and Sakorn Khumruean “Effect of nitrogen doping on the photocatalytic 
activity and hydrophobic property of rutile TiO2 nanorods array” Surf Interface Anal. 2018;1–
7. 

Peerawas Kongsong, Nuan La-ong Srakaew, Phatcharee Phoempoon, Mahamasuhaimi 
Masae, and Lek Sikong “Effect of Annealing Temperature on the Photocatalytic Activity and 
Hydrophobic Property of TiO2 Nanorod Arrays Prepared by Hydrothermal Method” Materials 
Science Forum,2018 Vol. 928, pp 71-76 

P. KONGSONG, M. MASAE, A. JEENARONG  “SUPER HYDROPHILIC PROPERTY AND 
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF Na DOPED K/TiO2 THIN FILMS COATED ON Ti SUBSTRATES 
UNDER VISIBLE LIGHT IRRADIATION” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 13, 
No. 2, April - June 2018, p. 459 – 464 
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Peerawas Kongsong, Lek Sikong, Mahamasuhaimi Masae, Witawat Singsang, Sutham 
Niyomwas, and Vishnu Rachpech “Photocatalytic antibacterial performance of PVP-doped 
SnO2/TiO2 thin films coated on glass fibers”  Songklanakarin J. Sci. Technol. 40 (3), 659-665, 
2018 

P. KONGSONG, L. SIKONG and M. MASAE “PHOTOCATALYTIC REACTOR USING TiO2 

DOPED WITH N AND SnO2 COATED ON GLASS FIBER FOR CONTAMINATED WATER TREATMENT” 
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2018 Vol. 13, No. 3, 2018, p. 661 – 668 

Korrakot Pauekphong, Kalayanee Kooptarnond, Matthana Khangkhamano and 
Mahamasuhaimi Masae “Hydrothermal Synthesis of Dy Doped TiO2 (B) Nanowires” Journal 
of Materials Science and Applied Energy 8(1) (2019) 373-378 

Peerawas Kongsong, Waritha Jantaporn, Mahamasuhaimi Masae “Enhanced 
photocatalytic activity of Ni doped TiO2 nanowire–nanoparticle hetero–structured films 
prepared byhydrothermal and sol–gel methods” Surf Interface Anal. 2020;1–7. 

Natthaphong Konkhunthot, Patcharanut Buranapima, Patipan Boonnitee, 
Mahamasuhaimi Masae and Peerawas Kongsong “Enhanced Surface Hardness of 
Commercially Pure Titanium by Pack Carburization with Rubberwood Charcoal and 
Rubberwood Ash” Walailak J Sci & Tech 2021; 18(13): 20632 
 มาหามะสูไฮมี มะแซ ภัทราภา จอยพจน ภานุมาศ ชูพูล พรชัย ศรีสวางและ นพรัตน นวลมังสอ, 
ความคงทนของสีและการตานรังสียูวีของผาไหมยอมชา. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 9 ฉบับที่ 17 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560. 73-82. 

มาหามะสูไฮมี มะแซ สายใจ วัฒนเสนและภาณุมาศ ชูพูล, การตานรังสียูวีและการยับย้ังแบคทีเรีย
ของผาไหมยอมใบหูกวาง. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 25 เลมที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 

ปยวิทย สุวรรณ มาหามะสูไฮมี มะแซ ภาณุมาศ ชูพูล เกริกเกียรติ รักศรี สุทธิพงศ ศรีทอง, 
ลักษณะเฉพาะของฟลมบางโฟโตโครมิกของ MoO3 เจือด วย Cu2O. วารสาร วิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 25 เลมที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561, 79-87 

เสาวลักษณ บุญยอด ชัยวุฒิ วัดจัง และมาหามะสูไฮมี มะแซ, การเตรียมพอลิเมอรเช่ือมโยงก่ึงโครงราง
ตาขายจากนํ้ายางธรรมชาติและพอลิไวนิลแอลกอฮอล. Science and Technology RMUTT Journal Vol.7 
No.1 (2017) : 78-87 

วรวิทย   ศรีวิทยากูล ธฤติ รุงโรจนารักษ1 ทวีป ศรีมุณี มาหามะสูไฮมี มะแซ, และภาณุมาศ ชูพูล 
การยับย้ังแบคทีเรียและการตานรังสียูวีจากแสงอาทิตยของผาฝายยอมดวยสีธรรมชาติเปรียบเทียบกับผาจีวร. 
RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 12, No. 1, January - April 2019:27-41 

มาหามะสูไฮมี มะแซ พิชญา พิศสุวรรณ ทักษพร ศรีวัง สิรินดา สุขวิสุทธ์ิ และภาณุมาศ ชูพูล, ความ
ไมชอบนํ้าและการยับย้ังแบคทีเรียของผาฝายเคลือบดวยไคโตซาน ไทเทเนียมไดออกไซดและซิลิกา. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 
2562 

พีรวัส คงสง และ มาหามะสูไฮมี มะแซ, ความคงทนของสีและการตานรังสียูวีของผาไหมยอมชาน
ออย. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562. 16-28 
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มาหามะสูไฮมี มะแซ, ประมวล ทรายทอง, พีรวัส คงสงและ สายใจ วัฒนเสน, สมบัติตานรังสียูวีและ
ยับย้ังแบคทีเรียของผาฝายยอมราขาวแดง. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 
2563. 203-211 

วรวิทย ศรีวิทยากูล มาหามะสูไฮมี มะแซ พงศพัฒน คีรีธรรม วงศกร ออนเกตุพลและ พีรวัส คงสง, 
การตานรังสียูวีและการยับย้ังแบคทีเรียของดายที่เคลือบดวยพอลิไวนิลแอลกอฮอลดวยเครื่องกรอดาย. 
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564. 66-76 

พีรวัส คงสง ศิริวรรณ หอกกิ่ง อนุสรา วิวาสุข และ มาหามะสูไฮมี มะแซ, สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร
ผสมระหวางเทอรโมพลาสติกสตารช กับพอลิแลกติกแอซิดที่เติมเถาเปลือกทุเรียน. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 13(2) : 357-368 (2564). 357-368 

มาหามะสูไฮมี มะแซ พิชญา พิศสุวรรณ และพีรวัส คงสง, การตานรังสียูวีของผาไหมยอมใบมัน
สําปะหลัง. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ปที่ 14 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2564). 144-
149 
 5.2 การเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Masae, M. Tonnayopas, D. Kooptarnond, K. “Development and investigation of granite 
waste tiles body incorporated with oil palm fiber ash” International Conference on Mining, 
Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007) Phuket, 
Thailand. 10-12 May 2007  

Lek Sikong, Mahamasuhaimi Masae, Kalayanee Kooptarnond and Wirat Tawiprida. 
“The effect of B and Ni co-doped TiO2 film coated on glass substrate” 4th International 
conference on recent advances in materials minerals & environment and 2nd Asian 
symposium on materials & processing (RAMM&ASMP 2009) Penang, Malaysia. 1-3 June 2009  

Lek Sikong, Mahamasuhaimi Masae, Kalayanee Kooptarnond and Wirat Tawiprida. 
“Influence of Ni doping on photoactivity and hydrophilicity of TiO2 composite film” 10th 
International seminar on environment & architecture, and 1st international conference on 
engineering, environment, economic, safety & health (10th SENVAR& 1st CONVEESH 2009) 
Sulawesi Island, Indonesia. 26-27 October 2009 

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Tawiprida and 
Fumio Saito “Photoactivity and hydrophilicity of B and Ni co-doped TiO2 films” 2010 
International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes (ICAMMP 
2010) Shenzhen, China.  6-8 November 2010  

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Tawiprida and 
Fumio Saito “Improvement of photoactivity and hydrophilicity of rubber latex formers by B 
and Ni co-doped TiO2 films” Commission on Higher Education Congress IV: University Staff 
Development Consortium (CHE-USDC Congress IV) Pattaya, Thailand. 14-16 September 2011  

Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirat Tawiprida and 
Fumio Saito “Influence of Ni/B/N/TiO2 nano composite film on hydrophilic property of rubber 
dipping former surface” 2012 International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, 
Materials and Energy (ICFMEME 2012) Beijing, China December 20-21 2012 
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 Mahamasuhaimi Masae, Pichaya Pitsuwan, Lek Sikong , Peerawas Kongsong, Arun 
Rattanapong, and Chainarong Jaidum “Low Temperature Preparation of Thiocarbamide Doped 
TiO2 Film on Stainless Steel and its Antibacterial Efficiency Against Staphylococcus aureus.” 
The 2016 3rd International Conference on Advanced Engineering and Technology (3rd ICAET) 
Incheon National University, South Korea, December 16~18, 2016. 

5.3 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฯลฯ 
1. สิทธิบัตร เรื่อง สารเคลือบแมพิมพไทเทเนียมไดออกไซดและกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบน้ี โดย 

เล็กสีคง กัลยาณี คุปตานนท มาหามะสูไฮมี มะแซ และวิรัช ทวีปรีดา เลขที่คําขอ 1101000103 
(18 มกราคม 2554) 

2. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีผลิตฟลมยางดวยแมพิมพที่เคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซดสําหรับ
ผลิตภัณฑยางแบบจุมโดย เล็ก สีคง กัลยาณี คุปตานนท มาหามะสูไฮมี มะแซ และวิรัช ทวีปรีดา 
เลขที่คําขอ 1103000475 (10 พฤษภาคม 2554) และไดรับอนุมัติการคุมครอง ต้ังแต 5 กันยายน 
2554 ถึง 9 พฤษภาคม 2560 

3. อนุสิทธิบัตร เรื่อง เทียนไขเขียนผาบาติกและกรรมวิธีผลิตเทียนไขน้ี โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เล็ก  
     สีคง พีรวัส คงสง ซูไฮดี สนิ จุฬาลักษณ โรจนานุกูล และพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ 

1303000461 (30 เมษายน 2556) และไดรับอนุมัติการคุมครอง ต้ังแต 3 มีนาคม 2557 ถึง 25 
เมษายน 2562 

4. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ตัวดูดซับสารละลายโลหะหนักที่ไดจากเถาชีวมวลและกรรมวิธีผลิตตัวดูดซับน้ี โดย 
มาหามะสูไฮมี มะแซ เล็ก สีคง พีรวัส คงสง สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ และวิทยา ศิริคุณ เลขที่คําขอ 
1303000462 (30 เมษายน 2556)  

5. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีในการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตจากเถาไมยางพารา โดย มาหามะสูไฮมี 
มะแซ เล็ก สีคง พีรวัส คงสง พชรวิทย วรรลออและ ศรายุทธ สุภเพียร  เลขที่คําขอ 1403000145 
(16 กุมภาพันธ 2557) 

6. อนุสิทธิบัตร เรื่อง สารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดเจือดวยสารอินทรียเคลือบพลาสติกและโลหะ
และกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบน้ี โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เลขที่คําขอ 1403000894  (13 
สิงหาคม 2557) 

7. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมผาดวยสีธรรมชาติในทองถิ่นภาคใต โดย มาหามะสูไฮมี มะ
แซ เลขที่คําขอ  1503001761 (16 ตุลาคม 2558) 

8. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ฟลมที่เปลี่ยนสีไดเมื่อคาพีเอชเปลี่ยนที่ผลิตไดจากไมฝางและกรรมวิธีผลิตฟลม
น้ีโดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เลขที่คําขอ  1603000587 ออกให (8 เมษายน 2559) 

9. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมวัสดุดวยไมฝางโดย มาหามะสูไฮมี มะแซและนางสาวพิชญา 
พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ  1603000767 (10 พฤษภาคม 2559) 

10. อนุสิทธิบัตร เรื่อง ฟลมพลาสติกละลายนํ้าที่สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรียและกรรมวิธีผลิตฟลมน้ี 
มาหามะสูไฮมี มะแซ และนางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ  1703000712  (28 เมษายน 
2560) 

11. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการยอมผาดวยไมขนุนและสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด มาหามะ
สูไฮมี มะแซ และนางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คําขอ 2103000942  (29 มีนาคม 2564) 
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5.4 รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับ 
1. โครงการเรื่อง กรรมวิธีผลิตฟลมยางดวยแมพิมพที่เคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซดสําหรับ

ผลิตภัณฑแบบจุม ไดรับรางวัล Special Prize ดานเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ 2556 
เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ 2556 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช) ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

2. ผูเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย กลุมฐานภูมิปญญาทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ของสํานักงานการอุดมศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แหง ระหวางวันที่ 22-24 มกราคม 
2557 

3. รางวัลผลงานวิจัยดีเดน กลุมฐานภูมิปญญาทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ของสํานักงานการอุดมศึกษารวมกับ
มหาวิทยาลัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แหง ระหวางวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

4. รางวัลวิทยานิพนธระดับดีมาก ประจําป 2555 ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

5. รางวัลวิทยานิพนธชมเชย ประจําป 2555 ระดับปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจําป 2556 

6. ศิษยเกาดีเดน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2560 
7. ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2560 

 
5.5 หนังสือ 
1. มาหามะสูไฮมี มะแซ. (2563). ผาปองกันรังสียูวีและยับย้ังแบคทีเรีย. หาดใหญ. พี.ซี. พริ้นต้ิง. 

จํานวน 100 เลม 
2. มาหามะสูไฮมี มะแซ. (2564). นวัตกรรมผาทอนาหมื่นศรี. หาดใหญ. พี.ซี. พริ้นต้ิง. จํานวน 100 

เลม  
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1. ชื่อ-สกุล : นางวันดี นวนสรอย   ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
2.คุณวุฒิทางการศึกษา  

วท.ม. สาขาวิชาสถิติ วิชาเอกสถิติ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2550 
วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2544 

3.สังกัด/หนวยงาน : สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 414 ม.14 ต.
ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท 086-6927264 E-mail: wandee.nu@rmutsv.ac.th 

4. ความสามารถพิเศษและสาขาชํานาญการ 
สถิติประยุกต 

5. ผลงานดานวิจัย 

5.1 หัวหนาโครงการวิจัย 

1. หัวหนาโครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการดําเนินการประกันภัยธรรมชาติสําหรับยางพารา” 

2. หัวหนาโครงการวิจัย “การศึกษาปญหาหน้ีสินของเกษตรกร  การชําระคืนเงินกูและแนวทางแกไข
ปญหาหน้ีสินในภาคใตของประเทศไทย” 

5.2 ผลงานวิจัยตีพิมพ 

Wandee Nuansoi and Supattra Pengkleng. 2 0 1 5 .  Insurance fund for natural risks in 
rubber plantations in Thailand. Proceedings of International Research Conferences on Business, 
Economics and Social Sciences, IRC- 2015. ณ Istanbul, Turkey. 27 - 28 February 2015. pp. 1-
11. 

Wandee Nuansoi. 2013. The Study on Farmers’ Debt, Loan Repayment and Guideline 
for Debt Settlement in the South of Thailand. International Journal of Agriculture and Food 
Science Technology. Volume 4, Number 8, pp. 835 – 840. 
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1. ชื่อ-สกุล : นายอัมรินทร สันตินิยมภักดี     ตําแหนง  อาจารย 
2.คุณวุฒิทางการศึกษา  

ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  2547 
ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  2539 

3.สังกัด/หนวยงาน : สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 414 ม.14 ต.
ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180  โทรศัพท  089 – 4666145  E-mail: amarin_nok@hotmail.co.th 

4. ความสามารถพิเศษและสาขาชํานาญการ 
ดานวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน 

5. ผลงานดานวิจัย 

5.1 ประการณการดําเนินงานวิจัย  
 

ลําดับ โครงการวิจัย แหลงทุน ปที่แลวเสร็จ 
1. การกระจายตัวและการใชประโยชนปาสาคูในพ้ืนที่

ภาคใต จังหวัดตรัง 
สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

2560 

2. ศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน
รากของวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ
พ้ืนที่ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

2562 

3. วิถีขาวที่สงผลวิถีชีวิตไทยภาคใต สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

2562 

4.  การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมเชือกกลวยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและสรางเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนในจังหวัดสงขลา   

กองทุนสงเสริม ววน. 
และหนวย บพท. 

2564 

 
5.2 โครงการวิจัยที่อยูระหวางการดําเนินงาน  
การจัดการมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ลุมนํ้าภูมี จังหวัดสงขลา ปงบประมาณ 

2565 โดยงบประมาณรายไดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5.3 ผลงานวิจัยตีพิมพ 
Suntiniyompakdee, A., Sopajan A ( 2017)  Sago Palm : Plants for Local Wisdom of 

Housing and Tools in Trang Province. Proceeding The 10 th International Conference of HUSOC 
Network on “Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies” Chiang 
Rai Rajabhat University International Conference 2017, 2-3 Febuary, 2017 (p.5). 

Suntiniyompakdee, A Distribution and Utilization of Sago Forest in Southern Thailand 
: Trang Province. Proceeding of the 13 th International Conference on Humanities and Social 
Sciences, 2-3 November 2017 Faculty of Humanities and Social Sciences khon Kaen University 
(KKU) Thailand (p. 1009-1024). 
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อัมรินทร สันตินิยมภักดี สุพัตรา เพ็งเกล็ยง และสมชาย ตุละ ศึกษาวิถีขาวที่สงผลตอวิถีไทยภาคใต. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือประเทศไทย 4.0” วันที่ 19 
ธันวาคม 2562, มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร, หนา 610-622. 

Amarin Suntiniyompukdee and Aree Tehlah (2 0 2 1 ) .  Culture Landscape of Palian 
Basin in Trang Province: Learning Space by Community Participation. Procedings of the 1 4 th 
International Conference “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 
2021”, August 18, 2021.  Suan Sunandha Rajabhat University: Thailand (p.160-170). 
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1. ชื่อ-สกุล:  นางสาวมณิฐชญาณ ศิลาวงสกุลล 
2. ตําแหนง:  นักวิชาการอาวุโส ฝายบริหารจัดการพ้ืนที่ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  

       (สท.) 
3. คุณวุฒิทางการศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) (บริหารทรัพยากรมนุษย)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

4. สถานที่ติดตอ:  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) AGRITEC สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) NSTDA โทรศัพท 025647000 ตอ 1721 มือถือ 0818756663  
โทรสาร 025647004E-mail: Manitchaya.silawongsakul@nstda.or.th, Manitchayawarn@gmail.com 
LINE ID: NOOMOOWARN 
5. รางวัล/ผลงานที่ไดรับ 

1. ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2556 รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ “สื่อการเรียนการสอน : หนังสือกิจกรรมการทดลองนาโนเทคโนโลยี” สาขาการศึกษา 

2. จากการดําเนินงาน“โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือขายทางดานนาโนเทคโนโลยี (Training 
for the trainer in nanotechnology) ไดรับคัดเลือก เปนโครงการนํารอง 1 ใน 5 ของ สวทช. ที่มีการ
ดําเนินงานที่มีผลลัพทผลกระทบทางสังคม และผลลัพธผลกระทบทางเศรษฐกิจ มูลคาปจจุบันของผลกระทบ
รายปที่เกิดจากการขยายผลองคความรู ทางนาโนเทคโนโลยีจากวิทยากรแตละรุน จํานวน 10 รุน โดยมี
กิจกรรมมาต้ังแตป 2551 – 2560 จากการประเมินผล 5 ป ดังน้ี รวมมูลคาปจจุบันของมูลคาผลกระทบ 
24,440,277 บาท จากมูลคาปจจุบันของงบประมาณที่ใช 2,774,667 บาท 

3. หัวหนาโครงการ นางสาวมณิฐชญาณ ศิลาวงสกุลล โครงการ : การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยเทคโนโลยีช้ันสูงในชุมชน (Technology transfer for value-added textile 
products with advanced technology in the Community)” ป 2558-2559 สังกัด ศูนยนาโนเทคโนโลยี
แหงชาติ สามารถพัฒนากําลังคนดานสิ่งทอ มากกวา 10,000 คน, เกิดหมูบานสิ่งทอนาโน 4 แหง, จัดประกวด
ผลงานดานสิ่งทอ นาโนที่มีมาตรฐานกวา 90 ช้ินงาน เกิดความตระหนักและความรวมมือในดานตางๆ สราง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ สังคมจากกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีไดดังน้ี 

KS1 = 10.01 ลานบาท รายการ KS1 ที่เปน in-cash จากรายไดเขา PABI 
KS1-A = 12.92 ลานบาท 
ในสวนของคาบริการเคลือบผาและรายไดจากการจําหนายนํ้ายาเคลือบผา = 184,824.34 บาท และ

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ = 200,000 บาท 
4. หัวหนาโครงการ นางสาวมณิฐชญาณ ศิลาวงสกุลล โครงการ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สําหรับสิ่งทอพ้ืนเมือง รหัสโครงการ P-18-50084 สังกัด สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
โครงการ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับสิ่งทอพ้ืนเมือง” มีวัตถุประสงค 

1). เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูประกอบการทางดานสิ่งทอ สงเสริมและสรางโอกาสเพ่ือความกาวหนาใน
การสรางสรรคผลงาน และความมั่นคงในอาชีพ 

2). เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาองคความรูที่ถูกตอง และสามารถตอบโจทย
ความตองการไดอยางเหมาะสม ครอบคลุมต้ังแต ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ 

3). เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ทรัพยากร วัตถุดิบ ใหมีความพรอมสูการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของชุมชนไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน โดยผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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“ดานสิ่งทอ” ในเรื่องการใชเอนไซมในการลดเตรียมเสนใยกอนฟอกยอม ทําใหสีติดทนขึ้น เสนใยนุมขึ้น และ
ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ลดการใชสารเคมี เพ่ิมการใชสีธรรมชาติที่ไดจากพืชในทองถิ่น การเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีขั้นสูง (กันนํ้า นุม กันยูวี กลิ่นหอม Anti-bact) รวมไปถึงเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหแกสมาชิกในชุมชนพ้ืนที่เปาหมาย ซึ่งชุมชนเหลาน้ีมีอาชีพทอผาเปนหลัก เปนการสรางรายไดเพ่ิมใหกับ
เกษตรกร สามารถคิดมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจในแตละป ดังน้ี 

 

 
 
6. ประสบการณทํางาน 
มีนาคม 2561 - ปจจุบัน 

ตําแหนงนักวิชาการอาวุโส ฝายบริหารจัดการพ้ืนที่ (ABD) และ หัวหนาโครงการ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับสิ่งทอพ้ืนเมือง” สังกัด สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
(สท.) AGRITEC โดยมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

1. วิเคราะหสถานภาพ บริบท และความตองการเทคโนโลยีในแตละพ้ืนที่ ประสานงานกับผูที่
เกี่ยวของในชุมชน รวมทั้งหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดโจทยและแนวทางการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือ
นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ระยะสั้นและระยะยาว 

2. สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน และภายนอก (ภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน) เพ่ือขับเคลื่อนการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู
ในชุมชนและระหวางชุมชน 

3. พัฒนาและบริการกลไกการทํางานรวมกับหนวยงานทองถิ่น ภาครัฐ องคกรอิสระ เอกชน และ
สถาบันการเงินอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาตลอดหวงโซ 

4. พัฒนาบุคลากรและหากลไกในการพัฒนาบุคลากรตลอดหวงโซ เชน การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
(Smart Farmer) 

 
ตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ 2561 

ตําแหนงนักวิชาการ ฝายความรวมมือและประชาสัมพันธ : งานประชาสัมพันธและสรางความ
ตระหนัก สังกัด ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) NANOTEC 
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1. ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารผลงานวิจัย การสื่อสารและถายทอด
เทคโนโลยี 

2. ประสานงานเพ่ือแสวงหาความรวมมือในรูปแบบตางๆ กับเครือขายพันธมิตร 
3. หัวหนาโครงการขยายผลการสรางความตระหนักทางดานนาโนเทคโนโลยีสูการตอยอด เพ่ือการ

พัฒนานวัตกรรมผานศูนยเครือขายนาโนพลัส ซึ่งมีวิทยากรเครือขายอยูในพ้ืนที่และในสถาบันกรศึกษาทุกภาค
ของประเทศ จนสามารถเกิดความรวมมือภายใต MOU ในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน 
ใต) โดยมีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร สื่อการเรียนการสอน และเปนกลไกสําคัญในการนํางานวิจัยไปเผยแพร 
และตอยอดใหกับกลุมเปาหมายและสาธารณะไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

4. หัวหนาโครงการ: การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยเทคโนโลยีช้ันสูงใน
ชุ ม ชน ( Technology transfer for value-added textile products with advanced technology in 
theCommunity, พัฒนาหลักสูตรการจัดฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการยอม/พิมพผาผืนดวยสีธรรมชาติ 

 
สิงหาคม 2549 – ตุลาคม 2553 

ตําแหนงเจาหนาที่สารสนเทศ งานสรางความตระหนักฯ ฝายถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ 
สังกัด ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) NANOTEC 

1. การถายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัย 
2. ติดตอประสานงานเพ่ือแสวงหาเครือขายพันธมิตร เผยแพรขอมูลขาวสาร และจัดทําฐานขอมูล 

องคความรูเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี โดยแยก 5 หลักสูตร ตามกลุมเปาหมายและการนําไปใชประโยชน 
3. จัดการประชุมและสัมมนาวิชาการ นิทรรศการงานประชาสัมพันธ 
4. ดําเนินงานโครงการถายทอดองคความรูเพ่ือการพัฒนาและสรางวิทยากรเครือขายทางดานนาโน

เทคโนโลยี ,ประสานงานความรวมมือ เพ่ือการผลักดัน ปรับหลักสูตรในบทเรียน รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประเทศไทย), สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยตางๆ 

5. จัดทําขอมูลและรวบรวมเน้ือหาเพ่ือจัดทําเปนหนังสือสื่อการเรียนการสอน, จัดประกวดโครงงาน 
และผลงานของวิทยากรเครือขายฯ, จัดกิจกรรมอบรมออกคาย 

 
1 กรกฎาคม 2546 – กรกฎาคม 2549 

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป และ เลขานุการผูบริหาร สังกัด ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ 
(ศน.) NANOTECรับผิดชอบโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดซื้อจัดจาง งานพัสดุ ระบบบริหารจัดการ ระบบ
สาธารณูปโภค พ้ืนที่สํานักงานและการจัดแสดงผลงานในงานสัปดาหวิทยาศาสตร 2547 – 2548 

 
1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2546 

ตําแหนงลูกจางโครงการ “โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียนชนบท (Science in Rural Schools-S” 
สังกัดศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) BIOTEC 

 
ความรับผิดชอบตอโครงการที่เสนอ (ระบุสวนงาน) รวมวางแผนงาน ดําเนินการสรางความรวมมือ

จากหนวยงานระดับจังหวัด จัดทํารายงานความรวมมือระหวางหนวยงานพันธมิตรในพ้ืนที่ และติดตามผลงาน 
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