ถอดบทเร ียนความสาเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ Eco Print Fabric

1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

ชือ
่ กลุ่ม ว ิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ "กลุ่มสตร ีพัสตราลัคน์ Plustarluck"
ชือ
่ ประธาน นางแพรพลอย ธรรมกิจจานนท์

เบอร์โทรศัพท์ 091 756 5155

ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตาบล เจ็ดเสมียน อาเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุร ี
ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ ผ้าพิมพ์ลาย

ชือ
่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบ
ั การพัฒนา กระเป๋าโมกมันราชบุร ีเบญจสิร ิ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Quadrant)........D.......... ระดับดาว……-…..….
มาตรฐาน มผช.

ช่องทางการจาหน่าย

1. จาหน่าย ณ ที่ทาการกลุ่ม

2. Facebook : พัสตราลัคน์ ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ Eco Print Fabric
3. ออกบูธแสดงสินค้ากับภาคเอกชน และ ภาครัฐ
2. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากสถานการณ์โคว ิด-19 ซึง่ กิ นระยะเวลาจนถึงปัจจุ บัน สมาชิก โฮมสเตย์ต้องพักการประกอบการ

และขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเวลายาวนาน ลูกหลานจากหลายครอบครัวตกงานและขาดรายได้ หลาย
คนกลั บมาอยู่บ้าน และพึ่งพารายได้ เพี ยงเล็ กน้อยจากภาครัฐ สมาชิกว ิสาหกิ จฯ มองเห็ นปัญหาและมี การ

หาร ือกัน เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จของครองครัว สมาชิกให้ พอมีรายได้ ในระหว่างพักกิ จกรรม จึง

ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใดใดขึ้นมาเพื่อหารายได้ ชว่ ยสมาชิกโดยพิจารณาจาก ทักษะ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แรงงานและ ทุนในหมู่สมาชิกของกลุ่มเป็นปัจจัยสาคัญ และกาหนดแนวทางของผลิตภัณฑ์ไว้ว่า
1. ผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นประโยชน์และใช้ได้จร ิง

2. สามารถเสร ิมรับกับกิจกรรมหลักด้านการท่องเที่ยวได้
3. มีความปลอดภัยสูงต่อ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
4. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

5. ต้องสามารถพัฒนาต่อยอดได้
6. สมาชิกต้องทาได้เองที่บ้าน
7. ทุนต่า

8. ต้องขายได้ สร้างรายได้และเป็นอาชีพใหม่ให้สมาชิกได้

พบว่า แม่บ้านสมาชิกส่วนใหญ่เย็บผ้าได้ เรามีทรัพยากรที่นามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ พืชพรรณในพื้นที่

มี แรงงานในครอบครัว แต่ ไม่ มีทุนเนื่ องจากขาดรายได้ เป็นระยะเวลานาน ดั งนั้ น จึงได้ ค้นหาแนวทางและ

นวั ต กรรมต่ า ง ๆ จากสื่ อ ออนไลน์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศจึง ได้ พ บเทคนิ ค การถ่ า ยเทสี แ ละเส้ น ลายจาก

ธรรมชาติ (ใบไม้) ลงบนผ้าและวัสดุที่เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ(กระบวนการพิมพ์)โดยผ่านความร้อนที่เร ียกว่า

Eco Printing เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งหมดและใช้ทุนต่า เราจึงได้ รว่ มกั นทดสอบการพิมพ์ ใบไม้ลงบน
ผ้าฝ้าย 100% โดยใช้ตัวช่วยติ ดสี ได้ แก่ น้าหมักผลไม้ และน้าสนิมเหล็ก เป็นการพิ มพ์แบบลองผิดลองถูก

และบันทึก จนได้ผ้าพิมพ์ใบไม้ที่มีสีสันและเส้นสวยงาม คงทน ปลอดภัยจากสารเคมีย้อมผ้า และมีชน
ิ้ เดี ยว
ในโลกเท่านั้น

ชื่อ พั ส ตราลั ค น์ นั้น มาจาก การน าความหมายที่ ดี จ ากชื่อ สมาชิก มารวมกั น พั ส ตรา หมายถึ ง ผ้ า

ลัคน์ หมายถึง โชค วาสนา “พัสตราลัคน์” จึงหมายถึง “ผ้าที่นาโชควาสนามาสู่ผู้สวมใส่” เป็นผลิตภัณ์ที่เปร ียบ

ได้กับจิตกรรมชิน
้ เอกที่สร้างสรรค์ด้วยมือ สื่อถึงอารมณ์ จินตนาการ บอกเล่าเรอื่ งราว และสถานการณ์ต่าง ๆ
ตามช่วงฤดู ก าล ผ่ าน สี สั น เส้ นลายใบไม้ และการจัดวางของผู้ พิ ม พ์ ความยากในการสร้างสรรค์ จึง ทาให้

พัสตราลัคน์จงึ เป็นมากกว่าผ้า ผู้ได้ ครอบครองจึงไม่ต่างการได้ ครอบครองจิตกรรมชิน
้ เอก ที่มีเพียงชิน
้ เดี ยว
ในโลก ทรงคุณค่า เสร ิมความสง่างาม และควรค่าแก่ความภาคภูมิใจทั้งผู้สร้างสรรค์และผู้ครอบครอง

ช่องทางตลาดพัสตราลัคน์ จาหน่ายหน้าร้าน จาน่ายผ่านเพจพัสตราลัคน์ จาหน่ายผ่านองค์กร

เคร ือข่าย และบูธแสดงสินค้า
3. ความเป็นนวัตกรรม

เทคนิคการถ่ายเทสี และเส้ นลายจากธรรมชาติ (ใบไม้) ลงบนผ้าและวัสดุที่เป็นเส้ นใยจากธรรมชาติ

(กระบวนการพิมพ์)โดยผ่านความร้อนที่เร ียกว่า Eco Printing เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งหมดและใช้ทุนต่า
เราจึง ได้ รว่ มกั นทดสอบการพิ มพ์ ใ บไม้ ลงบนผ้ าฝ้ าย 100%

โดยใช้ตัว ช่ว ยติ ดสี ไ ด้ แก่ น้าหมั ก ผลไม้ และ

น้าสนิมเหล็ก เป็นการพิมพ์แบบลองผิดลองถูกและบันทึก จนได้ผ้าพิมพ์ใบไม้ที่มีสีสันและเส้นสวยงาม คงทน
ปลอดภัยจากสารเคมีย้อมผ้า และมีชน
ิ้ เดียวในโลกเท่านั้น
ว ิเคราะห์ SWOT
จุ ดแข็ง

1. ผ้าพิมพ์ลายมีเอกลักษณ์ รูปแบบไม่ซ้ากัน

2. วัสดุที่เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ(กระบวนการพิมพ์)
3. โดยผ่านความร้อนที่เร ียกว่า Eco Printing

ต้นทุนต่า
จุ ดอ่อน

4. มีมาตรฐาน มผช.
1. ไม่มีการส่งผลิตภัณฑ์ออกต่างประเทศ
2. ขาดความหลายหลาย

โอกาส

3. กระบวนการผลิตต่อผืนใช้ระยะเวลา
1. ได้รบ
ั การสนับสนุนจากภาครัฐ

2. ความต้องการบร ิโภคสินค้าที่ไม่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค

1. ภาวะเศรษฐกิจ กาลังซือ
้ ของผู้บร ิโภคมีน้อย

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระบุขั้นตอน/ว ิธีการโดยละเอียด)

1. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รบ
ั การคัดเลือกจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ

2. เข้ าร่วมอบรมเร ียนรู ้ การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นมาประยุ กต์ รว่ มกั บ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต

3. เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเร ียนรู ้ ให้คาแนะนา ปร ึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต่อ
ยอดให้ตรงต่อความต้องการของตลาด จัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการเคร ือข่าย KBO
จังหวัดราชบุร ี

4. ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเคร ือข่าย KBO จังหวัดที่ประสบความสาเร็จ ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน

หอมใบลานสาน กลุ่มจักสาน ปลาตะเพียน หมู่ที่ 1 ตาบลภูเขาทอง อาเภอพระนครศร ีอยุธยา จังหวัด

พระนครศร ีอยุธยา และศึกษาดูงาน ศูนย์ OTOP OUTLET จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา เรอื่ ง กระบวนการและแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเคร ือข่าย KBO

5. เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อบรมเร ียนรูก
้ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

บรรจุภัณฑ์ จากผู้มีความรูจ้ ากบร ิษัทเอกชน และร่วมว ิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของผู้ผลิต เข้าสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ว ิธีการผลิต

1. เก็บใบโมกข์ นามาแช่น้าสนิมเหล็ก 30 นาที

2. นาผ้าที่ต้องการใช้พิมพ์มาซักทาความสะอาดกาจัดแป้งและสิ่งสกปรก

3. เตร ียมสารละลายสารส้มในปร ิมาณที่ควบคุมและปลอดภัย หมักผ้าในน้าสารส้ม 30 นาที
4. จากนั้นนาไปตากให้แห้ง

5. นาผ้ามาเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ลาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ได้ ผ้าพิ มพ์ ใบไม้ ที่มีสีสันและเส้ นสวยงาม คงทน ปลอดภั ยจากสารเคมี ย้อมผ้ า และมี ชิ้นเดี ยวใน

โลกเท่านั้น ให้มีสรรสวยงามมองได้หลายมิติ

- ได้พัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จากผ้าพิมพ์ลาย เป็นชุดเครอื่ งนอน ผ้าม่าน เสื้อผ้าและ

รวมถึง กระเป๋ากระเป๋าโมกมันราชบุร ีเบญจสิร ิ การนาใบโมกข์ซงึ่ เป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มมาเป็นแนวคิด
ในการออกแบบลายผ้าผสมผสานแบบกระเป๋าที่มีความทันสมัย เหมาะกับคนยุคใหม่ ที่สามารถนาไปใช้
สาหรับใช้ในชีว ิตประจาวันได้

1.

ออกแบบรูปทรงกระเป๋า

การออกแบบ เน้นยกระดับผลิตภัณฑ์ให้หรูหรา ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะกั บคนยุคใหม่ยิ่งขึ้น ภายใต้

แนวคิ ด “สวยเสมอเมื่ อ เธอคู่ ฉั น ” มี ลั ก ษณะเพร ียว แต่ มี ก ารแบ่ ง ช่อ งเก็ บ ของได้ ห ลายส่ ว น สะดวกต่ อ

การใช้งาน สามารถนาไปใช้ได้ หลายโอกาส สวยงาม ให้ ความรูส
้ ึ กถึ งความเป็น smart woman ที่ฉลาด
ในการใช้ชวี ิต ฉลาดในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชว่ ยรักษ์ โลก ไปพร้อมกั บการทาให้ ชวี ิตผู้หญิงง่ายขึ้น และสวยขึ้น
แบบสาวโพธารามยุ คใหม่ ที่ไม่ได้ ถือเพียงกระเป๋าทั่วไปเท่านั้น แต่ ถือความเป็นตั วตนออกสู่ สายตาชาวโลก

ถือความดีงามและทัศนคติ ที่เชิงสร้างสรรค์แนวคิดฉลาดเลือกสนับสนุนชุ มชน ถือความภาคภู มิใจของชุ มชน

ไปพร้อมกับเรา ถือรอยยิ้ม โอกาสและรายได้ มอบให้ ชุมชน ขอบคุณจากใจของเราว ิสาหกิ จชุ มชนเจ็ดเสมียน

โฮมสเตย์ และผลิตภัณฑ์ พัสตราลั คน์ “สวยเสมอเมื่อเธอคู่ฉัน กระเป๋าโมกมันราชบุร ีเบญจสิ ร ิ” จนก่ อเกิ ด
เป็นรูปแบบกระเป๋า

“กระเป๋าหนังไมโครไฟเบอร์ พิมพ์ลายโมกมัน” นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานชิน
้ ใหม่ของพัสตราลัคน์

ที่ น าเอาอั ต ลั ก ษณ์ ร าชบุ ร ี ผ้ า พิ ม พ์ ล ายใบโมกมั น มาผสานเข้ า กั บ กระเป๋ า หนั ง ไมโครไฟเบอร์ ยกระดั บ

ผลิ ตภั ณฑ์ ให้ หรูหรา ทันสมั ย น่ าสนใจ เหมาะกั บคนยุ คใหม่ ยิ่งขึ้น ภายใต้ แนวคิ ด “สวยเสมอเมื่ อเธอคู่ฉัน ”
ผู้หญิงโพธารามก็สวย ผ้าโมกมันก็เลิศ จับคู่กับอะไร ก็สวยเสมอ
เทคนิคที่ใช้ในการผลิตหนังไมโครไฟเบอร์

หนังไมโครไฟเบอร์ (Micro Fiber Leather) คือ หนังว ิทยาศาสตร์ ทาจากไมโครไฟเบอร์ 100%

เป็นนวัตกรรมที่นาเรซินยูร ีเทนเกรดสูง และไมโครไฟเบอร์คุณภาพเยี่ยมผสมเข้าด้ วยกั นเป็นโครงสร้างเส้ น
ใย เลียนแบบโครงสร้างหนังแท้ ทาให้ผิวสัมผัสทั้งด้านหน้าและด้านหลังของหนังไมโครไฟเบอร์คล้ายกั บหนัง

แท้มาก มีความยืนหยุ่น นิ่ม ลื่น ความคงทนไม่ด้อยไปกว่าหนังสั ตว์แท้ อีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายกว่า ระบาย
อากาศ ทนน้า ได้ดีกว่า ราคาไม่สูงเกินไป และไม่ทาร้ายชีว ิตสัตว์ save the world. save money
เบื้องต้น ทาการเลือกหนัง และวัสดุต่างๆ เพื่อนาไปสู่การออกแบบ

โดยมีการเลือกซือ
้ หนังไมโครไฟเบอร์ เป็นหนังสีขาว และสีทองอ่อน,

ส่วนอะไหล่ ประกอบด้วย ผ้าซับใน, ห่วงสี่เหลี่ยมสีทอง, ห่วงตัว D, B คอหมา,
ห่วง 2 ช่อง ซึง่ B คอหมา, ห่วง 2 ช่อง ต้องมีขนาดเดียวกัน จากนั้น หาซิป
ทูเวสีเข้ากับตัวหนัง เทคนิค คือ เลือกผ้าซิปให้เข้ากับหนัง และฟันซิป

ให้เข้ากับอะไหล่ โดยอะไหล่ที่เลือกซือ
้ ทัง้ หมดเป็นสีทอง พร้อมเลือกซือ
้ หัวซิป
ฟันเหล็ก และหางซิป สีทอง เมื่อได้หนังและอะไหล่ตามต้องการแล้ว

บล็อกสาหรับปั๊มโลโก้ มีให้เลือกหลายเกรด หลายชนิด

ทั้งบล็อกแบบทองเหลือง ที่จะมีความคงทน และตัวอักษรบาง

เพร ียวสวยงาม บล็อกแบบตะกั่ว ราคาถูกกว่า แต่ความทนทาน
น้อยกว่า ให้ลักษณะตัวอักษรที่

หนากว่า ซึง่ พัสตราลัคน์เลือก

ให้บล็อคแบบทองเหลืองคุณภาพดี และปั๊มโลโก้ให้ออกมาเป็นสี
ทอง โดดเด่น

ออกแบบกระเป๋าหนัง ผ้าพิมพ์ลายใบโมกมัน

ไอเดี ย เร มิ่ แรกในการออกแบบกระเป๋ า ผ้ า พิ ม พ์ ล ายใบโมกมั น เรมิ่ แรกมาจากการใช้เร อื่ งเล่ า ใน

ท้ อ งถิ่ นมาร่ว มในการออกแบบ คื อ เรอื่ งช้า งพลายบั ว บาน จึง เรมิ่ นาลั ก ษณะช้า งมาออกแบบกระเป๋ า ใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ

ที่ สามารถใช้ง านได้ จ ร ิง สมั ยใหม่ และเก๋ ไ ก๋ แตกต่ า ง กระทั่ ง มี ก ารปรับ เปลี่ ย นการ

ออกแบบเรอื่ ยมา จนได้แบบ

กระเป่าหนังผ้าพิมพ์ลายใบโมกมัน ที่มีความเป็น smart woman

ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ได้รบ
ั รางวัลชมเชย การประกวดและเผยแพร่ผลการกิจกรรมประกวดและเผยแพร่ผลการ

ดาเนินงานเคร ือข่ายองค์ความรู ้ KBO จังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายในอนาคต

- เป็นศูนย์เร ียนรูผ
้ ้าพิมพ์ลายภาคตะวันตก

- ส่งผลิตภัณฑ์ออกต่างประเทศ เผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รจ
ู้ ก
ั กับผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ที่มีแค่ชน
ิ้ เดี ยวในโลก

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-

