
งานส�งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

       งานส�งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ         
มีบทบาทในการถ�ายทอดความรู�งานหัตถกรรมจากพืชในท�องถ่ิน ส�งเสริมการ
แปรรูป การทําผลิตภัณฑ� และการประยุกต�รูปแบบของผลิตภัณฑ�และ
ลวดลายให�ตรงกับความต�องการของตลาด โดยเน�นการนําพืชในท�องถ่ินมา
แปรรูป เช�น กระจูด เตยปาหนัน หญ�าแฝก มาผลิตเป4นผลิตภัณฑ� ได�แก� เส่ือ 
ตะกร�า กระเป6า กล�องใส�กระดาษทิชชู ฯลฯ นอกจากน้ียังมีการส�งเสริมการ
ทอผ�า การสร�างลวดลายใหม�ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค�าของสินค�า สร�างรายได�ท่ีย่ังยืน
แก�เกษตรกร 

บุคลากร

           บุคลากรของงานส�งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป4นบุคลากรในสังกัดของกรมส�งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมท้ังส้ิน 6 ราย ซ่ึงประกอบด�วย ข�าราชการ ลูกจ�างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ�าง
ชั่วคราวรายวัน ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

ข�าราชการ 1 - 1

ลูกจ�างประจํา - 1 1

ลูกจ�างชั่วคราวรายเดือน - 1 1

พนักงานจ�างเหมา 1 2 3

รวม 6



การพัฒนาผลิตภัณฑ�กระจูด

กระจูด เป4นพืชข้ึนอยู�ในพ้ืนท่ีพรุ ลักษณะลําต�นกลมกลวงเป4นปล�องมีข�อ       
อยู�ภายใน เจริญเติบโตได�ดีในนํ้า ลําต�นสูงประมาณ 1-3 เมตร เส�นผ�านศูนย�กลาง
ประมาณ 1/8 - 5/16 น้ิว ไม�มีใบ มีดอกอยู�ส�วนปลายของลําต�น 

การนํากระจูดมาใช�ประโยชน� เร่ิมจากการคัดเลือกต�นกระจูดท่ียาวและสมบูรณ� 
มีขนาดใกล�เคียงกันมัดรวมกัน นํามาหมักโคลน เพ่ือให�เส�นกระจูดเหนียว จากน้ันนํา
กระจูดไปผ่ึงแดดให�แห�งสนิท หากต�องการให�มีสีสันสวยงาม ให�ย�อมสี โดยนํากระจูดท่ีรีด
แล�วมาย�อมสี ใช�ภาชนะปากกว�างต�มนํ้าให�เดือด เติมสีและเกลือ พอเดือด นํากระจูดมาพับ
จุ�มแช�นํ้าสี 2-3 นาที แล�วนําไปผ่ึงแดดให�แห�ง สามารถนํามาสานเป4นผลิตภัณฑ�ต�างๆ 
ได�แก� เส่ือกระจูด กระบุง ตะกร�า กระเป6า กระสอบใส�ข�าวเปลือก เป4นต�น ซ่ึงผลิตภัณฑ�ท่ี
ได�จะมีความนุ�ม คงทน สวยงาม และในปBจจุบันมีการพัฒนารูปแบบให�ทันสมัย เพ่ือใช�
ประโยชน�หลากหลายข้ึน

ภารกิจหลักของงานส�งเสริมอุตสาหกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ�เตยปาหนัน

     ปาหนัน ปาแนะ (ภาษามุสลิมทางใต�) เป4นพืชท�องถ่ินท่ีพบเห็นได� ท่ัวไป 
เจริญเติบโตได�ดีในสภาพพ้ืนท่ีชื้นแฉะท่ีมีดินทรายปนอยู� หรือพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป4นปGา
หรือบริเวณลําธาร ลักษณะใบมีหนามแหลมริมใบท้ัง 2 ข�าง และตรงกลางใบเหมือน
เตยหนาม แต�จะมีขนาดท่ีเล็กและบางกว�า ความยาวของใบ ประมาณ 0.5- 1 เมตร  

     การนําใบเตยปาหนันมาใช�ประโยชน� ตัดใบเตยปาหนันให�ถึงโคนใบ นํามาแยก
ส�วนของหนามท้ัง 2 ด�านออกให�เหลือเฉพาะแผ�นใบ นําไปตากแดด แล�วลนไฟ ทําให�
เส�นใยอ�อนนุ�มและมีความยืดหยุ�น เป4นเงามันเพ่ิมข้ึน หากต�องการให�มีสีสันสวยงาม 
ต�องนําไปย�อมสี โดยการนําสีเคมีผสมกับนํ้าละลายในอัตราส�วนท่ีต�องการสําหรับ            
การย�อม ต�มให�เดือด มัดใบเตยปาหนันท่ีแห�ง จุ�มแช�นํ้าสี 2-3 นาที แล�วนําไปผ่ึงแดด
ให�แห�ง สามารถนํามาสานเป4นเคร่ืองใช�ในครัวเรือน และไว�ใส�เคร่ืองประดับตกแต�ง 
ได�แก� เส่ือ กระเฌอ กระเป6าถือสตรี หมอนอิง ซองใส�โทรศัพท� เป4นต�น



การพัฒนาผลิตภัณฑ�หญ(าแฝก

     หญ(าแฝก เป4นพืชตระกูลหญ�า ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดําริให�ปลูกเพ่ือปรับปรุงดิน 
แก�ปBญหาดินเ ส่ือมโทรม และเป4นการอนุ รักษ� ดินและนํ้า หญ�าแฝก             
จะเจริญเติบโตข้ึนเป4นกอเบียดกันแน�น ใบแคบยาวเรียว เมื่อแห�งจะมีความ
เหนียวแข็งแรง และทนทานต�อการย�อยสลาย จึงเหมาะแก�การนํามาสานเพ่ือ
ทําผลิตภัณฑ� ซ่ึงในปBจจุบันได�พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�จนเป4นท่ีรู�จัก และได�รับ
การพัฒนาอย�างต�อเน่ืองจากศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในทุก ๆ ด�าน 

     การนําใบหญ�าแฝกมาใช�ประโยชน� โดยตัดใบหญ�าแฝกท่ีสมบูรณ� เลือกใบ
ท่ียาว นํามาตากแดดให�แห�งประมาณ 3-6 วัน แล�วอบด�วยกํามะถัน 1 คืน 
กรีดริมใบออกเพ่ือลบคมหญ�าแฝก หากต�องการให�มีสีสันสวยงาม ต�องนําไป
ย�อมสี  โดยใช�นํ้า 10 ลิตรท่ีผสมสีต�มให�เดือด ใส�สารส�มเพ่ือกัดความมันของใบ
แฝก นําใบหญ�าแฝกมาจุ�มลงในนํ้าเดือด 3-5 นาที แล�ว แล�วนําไปผ่ึงแดดให�
แห�ง สามารถนํามาสานเป4นผลิตภัณฑ�ได�หลายรูปแบบ ได�แก� ตะกร�า กระเป6า 
กล�องใส�ทิชชู ภาชนะต�างๆ เคร่ืองใช�ตกแต�งบ�าน และอื่นๆ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ�ผ(าทอพ้ืนเมือง

     ผ(าทอพ้ืนเมือง เป4นผ�าทอด�วยกี่หรือหูกพ้ืนบ�าน ตามกรรมวิธีท่ีสืบ
ทอดกันมาแต�โบราณ ซ่ึงงานอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ได�ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ผ�าทอพ้ืนเมืองของนราธิวาส โดยพัฒนาลาย
ผ�าทอในรูปแบบใหม�ๆ ท่ีมีแนวคิดมาจากดอกไม�ของไทย ซ่ึงเส�นใยท่ีใช�จะมี
ท้ังเส�นใยฝMายแท� และใยประดิษฐ� ท่ีผลิตจากโทเลผสมฝMาย โดยลายผ�าทอท่ี
ส�งเสริมมีมากกว�า 20 ลาย ตัวอย�างเช�น ลายกระดุมทอง พุดจีบ พุดซ�อน 
ศกุนตลา ดอกแก�วเจ�าจอม รักเร� เป4นต�น

ขั้นตอนการทอผ�า โดยเร่ิมจากการคํานวณรูปแบบผลิตภัณฑ� คํานวณหน�าผ�า เดินด�าย หํ่าด�าย-ม�วนด�ายเข�าเพลา 
คัดลายผ�า เก็บตะกอ ผูกโยงตะกอและเท�าเหยียบ กรอด�วยบุ�ง และทอเป4นผืนผ�า โดยทางงานอุตสาหกรรมมีการเปOดอบรม
ในหลักสูตร การทอผ�าข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ�ผ�าทอพ้ืนเมือง การทอผ�าเพ่ิมทักษะ และการออกแบบลาย ให�แก�กลุ�ม
เกษตรกรในพ้ืนท่ีขยายผลของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ



กิจกรรมการดําเนินงานในป(งบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�เชิงสร(างสรรค�และเพ่ิมมูลค�าจากเส(นใยพืช

 งานส�งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�
ดําเนินการจัดทําโครงการฝPกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ
และกระบวนการผลิตเส�นใยพืชและผ�าทอพ้ืนเมือง” ให�แก� กลุ�มทอผ�าพ้ืนเมือง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จํานวน 3 กลุ�มเปMาหมาย จํานวน 90 ราย โดยให�
เกษตรกรได�ศึกษาเรียนรู�พัฒนารูปแบบ และแปรรูปวัสดุท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีให�เกิด
ประโยชน� ส�งเสริมให�ราษฎรมีรายได�เสริมจากอาชีพหลัก และเป4นการอนุรักษ�ภูมิ
ปBญญาท�องถ่ินท่ีเป4นเอกลักษณ�ของชุมชน รวมถึงเป4นแหล�งให�ความรู�ด�านงาน
ส�งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนสู�คนรุ�นหลังต�อไป

โครงการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตเส(นใยพืชและผ(าทอพ้ืนเมือง

 งานส�งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�
ดําเนินการจัดทําโครงการฝPกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ�เชิงสร�างสรรค�และเพ่ิมมูลค�าจากเส�นใยพืช” ณ ศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ให�แก� 
กลุ�มเกษตรกรในพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๘ กลุ�ม จํานวน 50 ราย โดย
ให�ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการทําผลิตภัณฑ� ประกอบวัสดุต�างๆพร�อมสาธิตการ
ทํารูปแบบจากผลิตภัณฑ�เพ่ือข้ึนรูปเป4นผลิตภัณฑ�และเทคนิคการตกแต�ง
ผลิตภัณฑ�



โครงการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตเส(นใยพืชและผ(าทอพ้ืนเมือง

 งานส�งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ ได�ดําเนินการจัดทําโครงการฝPกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�กระจูด” ให�แก� กลุ�มเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
จํานวน 2 รุ�นๆ ละ 10 ราย ณ บา้นบางมะนาว หมู่ที� ๑ ตาํบลกะลวุอเหนือ อาํเภอเมือง และบา้นยโูย หมู่ ๖ 
ตาํบลบางขนุทอง อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส โดยส�งเสริมพฒันารูปแบบและแปรรูปวสัดทีุ�มีอยู่ในพื *นที�ให้
เกิดประโยชน ์เพื�อใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้สรมิจากอาชีพหลกั และอนรุกัษภ์มิูปัญญาทอ้งถิ�นที�เป็นเอกลกัษณข์อง
ชมุชนไวสื้บไป

โครงการฝ1กอบรมการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ�

 งานส�งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได�ดําเนินการจัดทําโครงการฝPกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ�” ณ บา้นตอหลงั หมู่ 3 ตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส ให�แก� กลุ�มเกษตรกรในพ้ืนท่ี จํานวน 15 ราย โดยส่งเสริมใหก้ลุ่มอาชีพเกษตรกรในโครงการฯ 
สามารถที�จะสรา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัผลิตภณัฑ ์และพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑใ์หต้รงกับความตอ้งการของตลาด
ได้


