
 งานหัตถกรรมผาทอเปนวิถีของชุมชนบานหนองเงือกมาชานาน มีหูกทอผาอยู

ใตถุนบานเกือบทุกครัวเรือน ชาวบานปลูกฝาย ใชสียอมจากพืชธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่น 

เชน สีน้ำตาลจากใบลำไย สีชมพูจากไมฝาง นำมาทอผาสืบสานลวดลายที่เปนเอกลักษณ

จากบรรพบุรุษ แมในวันท่ีโลกกาวล้ำดวยเทคโนโลยี แตงานหัตถกรรมผาทอของชุมชนบาน

หนองเงือกมิไดเลือนหาย กลับเพิ่มมูลคาผาทอพื้นเมืองดวยการเปดรับเทคโนโลยีมาปรับ

ประยุกต หลังจากเม่ือป 2557 สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกไดเขารวมโครงการ

สรางผูนำชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอดวยเทคโนโลยีชั้นสูงในชุมชน ภายใตแผน    

การถายทอดเทคโนโลยีโครงการ Flagship สิ่งทอของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ทำใหไดแนวคิดและรับการถายทอดเทคโนโลยีนาโนเพื่อเพิ่ม

มูลคาใหกับผาทอของกลุมฯ จนกลายเปน “หมูบานสิ่งทอนาโน” แหงแรกของภาคเหนือ

ในป 2558

 เทคโนโลยีนาโนเพิ่มคุณสมบัติพิเศษใหผาทอพื้นเมือง ไมวาจะเปน สะทอนน้ำ 

ลดการปนเปอน ลดการซักลาง ปองกันรังสียูวี ลดปญหาสีซีดจาง สรางความแข็งแรงให

เสนใย ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่นอับ ใหกลิ่นหอม ดวยเทคโนโลยีควบคุมการ

ปลอยกลิ่นใหหอมติดทนนาน และใหผิวสัมผัสที่นุมลื่น ปองกันรอยยับของผา

 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ยังไดถายทอดเทคโนโลยีเอนไซม ENZease (เอนอีซ)       

ชวยแกไขปญหากระบวนการเตรียมผาฝายใหเหมาะสมกับการนำไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เทคโนโลยีการผลิตสีผงธรรมชาติ      

จากพืชในทองถ่ินและการเตรียมแปงพิมพสีธรรมชาติจากวัสดุในทองถ่ิน เพ่ิมประสิทธิภาพการยอมสีธรรมชาติ ลดตนทุนและเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีกี่ทอมือระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ เพื่อตอยอดและเพิ่มโอกาสในการแขงขันของการทอผาพื้นเมือง

แบบเดิมๆ สืบทอดภูมิปญญา คงคุณคาเอกลักษณของผาทอมือพื้นบาน แตสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการทอ    

ไดอยางสม่ำเสมอ 

 ปจจุบัน “ชุมชนบานหนองเงือก” ไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวภายใตแนวคิด “ทองเที่ยวตำราชุมชนผาทอพื้นเมือง” เรียนรู

วิถีชุมชน สัมผัสกระบวนการผลิตผาทอพื้นเมืองที่ยังคงเอกลักษณประจำถิ่นที่เพิ่มมูลคาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

อีกทั้งยังเปนศูนยเรียนรูและเปนตนแบบขยายผลการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในงานผาทอพื้นเมือง ดังเชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโนบานหนองเงือก กลุมวิสาหกิจชุมชนฝายทอมือหนองเงือก เปนตน

 การเปดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยยกระดับและมูลคา 

ผลิตภัณฑผาทอพ้ืนเมืองของกลุมฯ จากเดิมจำหนายเส้ือราคาตัวละ 

1,000 บาท สามารถจำหนายไดในราคา 1,500 บาท ในป 2564 

กลุมฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑ 5,234,259.58 บาท ผลกระทบ 

ของโครงการดานการถายทอดเทคโนโลยีเชิงสาธารณะ มีมูลคารวม 

61,533,250 บาท

ว�สาหกิจชุมชนบ�านหนองเง�อก:

ชุมชนนวัตกรรมสิ�งทอ
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 สท. ไดเชื่อมโยงการทำงานรวมกับคณะอนุกรรมการดาน     

สิ่งทอของจังหวัดลำพูน เกิดการทำงานและกิจกรรมรวมกัน        

อ.แมทา

อ.ทุงหัวชาง

อ.ปาซาง

อ.บานโฮง

อ.ลี้ 

อ.บานธิ

อ.เวียง
หนองลอง 

อ.เมือง 

นำไปสูโครงการรวมกับสำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูนดวย       

งบประมาณรวมสนับสนุนจากจังหวัดป 2562-2563 

   1. โครงการส�งเสร�มและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร�างสรรค� 

เพ�่อเตร�ยมความพร�อมสู�สากล ประจำป�งบประมาณ 2562 

ในกิจกรรม “การถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑส่ิงทอ” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเพื่อการตอยอดและประยุกตใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสิ่งทอ เกิดชิ้นงานตนแบบผลิตภัณฑ 

สิ่งทอจำนวน 20 ชิ้นงาน และเกิดกลุมผูประกอบการที่ใชนวัตกรรมดานเทคนิคสิ่งทอ 

จำนวน 4 กลุม ไดแก 

 1. กลุมวิสาหกิจแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโน ต.แมแรง อ.ปาซาง (คุณมาลี กันทาทรัพย)

 2. ศูนยพญาภูมิปญญาผาทอบานกอทุง ต.กอ อ.ลี้ (คุณกัลยาณี รุนหนุม)

 3. ศูนยเรียนรูภูมิปญญาหมอนไหมผาตีนจก ลุมน้ำลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ (คุณสุนีย ทองสัมฤทธิ์)

 4. กลุมเหยะลายดี ต.แมแรง อ.ปาซาง (คุณปริศนา เมืองมูล)

 2. โครงการส�งเสร�มและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร�างสรรค�เพ�่อเตร�ยม

ความพร�อมสู�สากลประจำป�งบประมาณ 2563 ในกิจกรรม “โครงการเพิ่มมูลคา 

สิ่งทอพื้นเมืองนวัตกรรม” สำหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการ SME ดาน          

หัตถอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน มีแหลงถายทอดภูมิปญญางานหัตถอุตสาหกรรม 

หรือชุมชนนวัตกรรมสิ่งทอที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกตใชแลวจำนวน         

10 ชุมชน ไดแก

กลุมวิสาหกิจแปรรูปผาฝายทอมือ-ผาฝายนาโน ต.แมแรง อ.ปาซาง

(คุณมาลี กันทาทรัพย)

ศูนยพญาภูมิปญญาผาทอบานกอทุง ต.กอ อ.ลี้ (คุณกัลยาณี รุนหนุม) 

ศูนยเรียนรูภูมิปญญาหมอนไหมผาตีนจก ลุมน้ำล้ี ต.ล้ี อ.ล้ี (คุณสุนีย ทองสัมฤทธ์ิ) 

กลุมเหยะลายดี บานดอนหลวง ต.แมแรง อ.ปาซาง (คุณปริศนา เมืองมูล) 

ผาทอกะเหรี่ยงดอยยาว ต.ทากาศ อ.แมทา (คุณดวงพร กิติกาศ) 

กลุมทอผาไทลื้อบานธิ ต.บานธิ อ.บานธิ (คุณวราพร สุยะใหญ) 

Handmade by jida ต.ทากาศ อ.แมทา (คุณดาราพรรณ ปุรณะพรรค)

Sawasdee craft ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง (นายปริชญจามร ตุนสัก)

อุไรวรรณ ดีไซน ต.มะเขือแจ อ.เมือง (นายสันทัศน ธรรมปญญา)

K-ness ต.หนองยวง อ.เวียงหนองลอง (นายจรูญศักดิ์ บุญยอง)
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แผนที่จังหวัดลำพ�น

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) 
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท� 0 2564 7000 ต�อ 1721 (คุณมณิฐชญาณ�) 
อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec

ติดต�อ
กลุ�มว�สาหกิจแปรรูปผ�าฝ�ายทอมือ-ผ�าฝ�ายนาโน 
ต.แม�แรง อ.ป�าซาง จ.ลำพ�น
ประธานกลุ�มฯ นางมาลี กันฑาทรัพย� โทรศัพท� 089 5549333
ว�สาหกิจชุมชนผ�าฝ�ายทอมือหนองเง�อก 
ต.แม�แรง อ.ป�าซาง จ.ลำพ�น
ประธานกลุ�มฯ นางชื่นชม สุขร�องช�าง โทรศัพท� 089 5596805

(ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2564)


