โมบายคริสตัล
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ไหมญี่ปุ่นสีแดง 1 ใจ
ลูกปัดสีต่างๆ (ขนาด 6 มม.) จานวน 63 เม็ด
ลูกปัดสีทอง (ขนาด 12 มม.) จานวน 4 เม็ด
คริสตัลหยอดนา จานวน 30 เม็ด
ลูกแก้วคริสตัล (ขนาด 18 มม.) จานวน 2 เม็ด
เส้นเอ็น (เบอร์ 60) ยาว 2 เมตร
กรรไกร

วิ ธีทำ
นาเส้นเอ็นมาร้อยลูกปัดสลับกับคริสตัล
ตามสูตร เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ

สถำนที่จำหน่ ำย
ตลาดนัดและรับทาตามออเดอร์

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 30 – 35 บาทต่อชิน จาหน่าย 80 – 100 บาทต่อชิน
ทาได้วันละ 10 – 15 ชิน

วิ ทยำกร

นางชลิดา ทองอุ่น โทร. 062-653-1626

เพ้นท์เล็บแฟนซี
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

สีอะคริลิค
พู่กันเบอร์ 0
เล็บพลาสติก
กระดาษแข็ง

❖
❖
❖
❖

กาวติดเล็บ
วัสดุติดเล็บ
ยาทาเล็บ
สก็อตเทป

วิ ธีทำ

สถำนที่จำหน่ ำย
ออกร้านได้ทุกสถานที่ สถานที่เสริมความงาม
สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชน สถานที่สัญจร
ตามห้างร้านและบริษัท

1. บีบสีอะคริลคิ ลงบนกระดาษจานวนหนึ่ง แล้วใช้พ่กู นั แต้มลงไปในสีท่ี
บีบเพียงบางส่วนของพูก่ นั เท่านัน้
2. ทาการเกลีย่ สีดา้ นนอกเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของเนื้อสี ปริมาณ
ของสีทต่ี ดิ พู่กนั นัน้ จะแบ่งส่วนเนื้อทีค่ รึง่ หนึ่งเท่า ๆ กัน
3. วิธกี ารผสมน้าควรจะค่อย ๆ เติมปริมาณของน้าเข้าไปทีละน้อย
ค่อยเริม่ การนาทัง้ 2 สี คละเคล้าให้เข้ากันในปริมาณต่าง ๆ
4. จับพู่กนั ในแบบทีถ่ นัดแล้วลงมือสร้างผลงานได้ตามทีต่ ้องการ
ปล่อยให้สตี ่าง ๆ นัน้ แห้งและคงทีก่ ่อน แล้วจึงทาเคลือบให้ครบและ
ทัวชิ
่ น้ งาน

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน เล็บ PVC ทาเล็บ พร้อมแต่งลวดลาย ราคาชุดละ
50 บาท (1ชุด มี 12 เล็บ) ราคาขายชุดละ 100 บาท
ผลิตได้วันละ 10 ชุด

วิ ทยำกร

นางสาวศศิธารา วิรียะภิวัฒน์ โทร. 089-067-4632

พวงกุญแจพู่หนัง

วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖
❖

หนังฟอกสี
เชือกเทียน
ตะขอโลหะ
ตัวเจาะ
ค้อน
เขียง

❖
❖
❖
❖
❖
❖

กรรไกร
ไม้บรรทัด
ปากกาเขียนหนัง
กระดาษทราย
เข็ม
กาวทาหนัง

วิ ธีทำ

สถำนที่จำหน่ ำย
ร้านจาหน่ายกระเป๋า ร้านขายของที่ระลึก
ร้านขายเครื่องประดับ และขายออนไลน์

1. ตัดหนังขนาด 15 เซนติเมตร x 8 เซนติเมตร ตีเส้นเป็นช่อง ๆ
ห่างกัน 0.5 เซนติเมตร โดยเว้นด้านบนไว้ 2 เซนติเมตร
2. ใช้ตัวเจาะตอกลงทุกจุดตรงแนวเว้น 2 เซนติเมตร
3. ใช้กรรไกรตัดจนถึงจุดที่เจาะให้เป็นเส้นๆ
4. ใช้กระดาษทรายขัดตรงส่วนที่ต้องติดกาว
5. เจาะรูสาหรับเย็บห่วง แล้วเย็บห่วงติดกับด้านใน
6. ทากาวตรงส่วนที่ขัดไว้ให้ทั่ว ทิงให้แห้ง แล้วม้วนโดยให้ห่วงอยูต่ รง
ด้านใน แล้วใช้เชือกเทียนมัดเงื่อนตกแต่งให้สวยงาม

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 50 บาทต่อชิน อาจปรับเปลี่ยนตามคุณภาพหนัง
ราคาจาหน่าย 100 – 150 บาทต่อชิน ผลิตได้วันละ 30 ชิน

วิ ทยำกร

นางวิรัลพัชร ลาภพิพัฒน์พล
โทร. 064-425-6729 และ 095-565-8793

เพ้นท์กระถางดินเผา
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ กระถางดินเผา
❖ สีอะคริลิค
❖ พู่กันจานสี

❖ แบบสาหรับวาด
❖ ดินสอ
❖ กระดาษลองลาย

วิ ธีทำ
1. บีบสีอะคริลิคลงบนจานสี ผสมสีกับนาหรือไม่ก็ได้ขึนอยู่กับ
ความเข้มข้นของโทนสีที่ต้องการ ซึ่งเมื่อได้โทนสีกับความเข้มข้น
อย่างที่ตังใจแล้ว ใช้พู่กันจุ่มสีแล้วค่อย ๆ ทาลงบนกระถางทีละด้าน
2. เมื่อสีบนกระถางแห้งสนิทแล้ว ใช้ปากกาเขียนข้อความหรือรูปภาพที่
คุณออกแบบไว้ลงบนกระถาง จากนันรอจนหมึกปากกาแห้งอีกครัง

สถำนที่จำหน่ ำย
ตลาดนัดต้นไม้ ร้านขายจัดสวนแต่งบ้าน
ออกบูธตามห้างต่าง ๆ และตลาดนัด

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 30 – 40 บาทต่อชิน ราคาขาย 50 – 90 บาทต่อชิน
ผลิตได้วันละ 100 – 200 ชิน

วิ ทยำกร

นายอาคม กฤติยานนท์ โทร. 089-528-6376

เสื้อใส่ทิชชู่
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

❖
ผ้าฝ้าย
❖
ผ้าซับใน
ใยสังเคราะห์แผ่น 0.5 มิล ❖
❖
เข็ม

สถำนที่จำหน่ ำย
ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ตลาดนา
และสถานที่ท่องเที่ยว

ด้าย
กรรไกร
เข็มหมุด
ยางยืด

วิ ธีทำ
1. ตัดผ้าชันนอกตามแบบ 2 ชิน
2. ตัดผ้าซับในตามแบบผ้าซับนอก 2 ชิน
3. ตัดผ้าใยสังเคราะห์ตามแบบ 1 ชิน
4. ตัดปกคอเสือ ความยาว 9 นิว x 2 นิว ผ้าใยสังเคราะห์ 1 ชิน
5. ตัดผ้าขนาด 3 นิว x 5 นิว จานวน 3 ชิน สาหรับทากระดุม
6. ตัดยางยืด ความยาว 9 นิว
7. วางผ้าประกบสาหรับชินนอกโดยวางด้านที่สวยอยู่ดา้ นใน เย็บประกอบ
ข้าง 2 ด้าน
8. วางผ้าประกบสาหรับผ้าซับในโดยวางด้านที่สวยอยู่ดา้ นใน เย็บประกบ
ข้าง 2 ด้าน
9. นาผ้าชินปก เอาผ้าด้านสวยเข้าประกบโดยมีผ้าใยอยู่กลาง แล้วเย็บตาม
รอยปะ เย็บเสร็จกลับผ้า
10. นาผ้าซับในใส่ไปในตัวเสือ แล้วใสปกเสือเย็บติดกัน
11. นาผ้าที่ตัด 3 นิว x 5 นิว จานวน 3 ชิน มาพับครึ่งเย็บประกบ
แล้วกลับตะเข็บ นามาม้วนผูกเป็นกระดุมขึน
12. เย็บต่อชายเสือส่ายขอบเสือด้วยยางยืด

ต้นทุน/รำคำขำย
วิ ทยำกร

ต้นทุน 67 ต่อชิน ราคาขาย 175 บาทต่อชิน ผลิตได้วันละ 14 ชิน

นางณภัทร ศิรินาวิน โทร. 081-557-6069

ตกแต่งเสื้อยืดด้วยงานปัก
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

เสือยืด
ไหมปักผมสีต่างๆ 1 ใจ
ผ้าโป่ง 1 เมตร
เข็มสอย

สถำนที่จำหน่ ำย
ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ตลาดนา
และสถานที่ท่องเที่ยว

❖ ด้าย 1 ม้วน
❖ สดึง 1 อัน
❖ เข็มก้นทอง

วิ ธีทำ
1. เริ่มงานขึงผ้าด้วยสดึง สอดเข็มที่ร้อยไหม สอดไหมตามช่องในรัศมี
วงกลมเป็นช่อ ดอกไม้ และใบ
2. เมื่อปักงานไหมเสร็จ นามารองวางบนตัวเสือ เช่น ช่วงคอ มุมไหล่
เป็นการวางแพทเทิรน์
3. เย็บแบบเนา ระยะห่าง 5 มิลลิเมตร เมื่อวางแบบได้ กลัดด้วยเข็มหมุด
และเนา
4. ใช้เข็มสอยเย็บแบบซ่อนด้ายตามแนวดอกไม้ จนครบ สามารถติด
เม็ดมุกตามแนวตะเข็บทับเส้นได้
5. ทุกครังที่นาวัสดุมาประดับเสือ ให้ใช้เข็มเย็บติดตลอด ต้องคานึงถึงการ
ซักด้วย ไม่ควรใช้กาวร้อน หรืออีกวิธสี ามารถตกแต่งคอเสือ ด้วยการนา
ผ้าลูกไม้มาติด เนาเย็บให้ติดกัน ใช้เข็มฝักถักโครเซต์ร้อยเม็ดลูกปัดไม้
หรือกระพรวนต่างๆได้

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 182 บาทต่อตัว ราคาขาย 360 บาทต่อตัว ผลิตได้วันละ 2 ตัว

วิ ทยำกร

นางสาวกรอาภา บารุงศิลป์ โทร. 081-557-6069

ผ้าเช็ดมือ
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

❖ ดอกไม้ตกแต่งและริบบินผ้าใช้
ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ
ตกแต่ง
ผ้าลูกไม้แบบยาวขนาดกลาง
❖ กาวร้อน
ห่วงที่แขวนผ้าเช็ดมือ
ผ้าขนหนูผืนขนาดเล็ก

วิ ธีทำ

1. นาผ้าลูกไม้ขนาดกลางมาเย็บให้เป็นตัวกระโปรงติดกับตุ๊กตา
เสร็จแล้วให้มาเย็บติดกับตัวตุ๊กตา
2. นาดอกไม้ตกแต่งและริบบินมาเย็บตกแต่งเป็นตัวเสือตุ๊กตา
3. ใช้กาวร้อนติดห่วงที่ใช้แขวนผ้าเช็ดมือให้ติดกับตัวตุ๊กตาติดให้แน่น
เพื่อใช้แขวนผ้าขนหนูผืนขนาดเล็ก
4. เสร็จแล้วรอให้กาวแห้ง แล้วสามารถนาไปใช้งานได้

สถำนที่จำหน่ ำย
ตลาดนัดและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 100 บาทต่อชิน ราคาขาย 199 – 250 บาทต่อชิน
ผลิตได้วันละ 10 ชิน

วิ ทยำกร

นางสายสมร สุชาติวัฒนะ โทร. 089-691-1933

กระเป๋าโทรศัพท์ควิลท์
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

ผ้าทอญี่ปุ่น (ตัวกระเป๋า)
ผ้าคอตตอน (ซับใน)
ผ้ากุ๊น
ใยโพลี

❖
❖
❖
❖

กระดุมแม่เหล็ก
เข็ม
ด้าย
ตัวการ์ตูน

วิ ธีทำ
1. สร้างแบบกระเป๋าขนาดกว้าง 4½ นิว สูง 7½ นิว สายกระเป๋ายาง
15 นิว สายปิดปากกระเป๋า 3 นิว
2. แล้วติดผ้าตัวกระเป๋า 2 ชิน ผ้าซับใน 2 ชิน เย็บติดกันเป็นรูปกระเป๋า
3. ติดตัวการ์ตูนด้านหน้ากระเป๋า ติดกระดุมแม่เหล็กและปิดปากกระเป๋า
พร้อมทังติดสายกระเป๋า

สถำนที่จำหน่ ำย
จาหน่ายอยู่ที่บ้าน และมีผู้มารับไปขาย
ออกบูธตามสถานที่หน่วยงานราชการ
และเอกชน

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุนต่อชิน ราคา 60 บาท ราคาจาหน่าย ชินละ 120 บาท
ทาได้วันละ 2 ชิน

วิ ทยำกร

นางคนึงนิจ เพียรวนิช โทร. 089-825-5188

เข็มกลัดหินทองเหลือง
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

เชือกเทียน
หินสี ขนาด 12, 10, 8, 6 มิล
กระดิง่ ทองเหลือง
อะไหล่ทองเหลืองรูปต่างๆ
ฝาครอบ หมุดทองเหลือง

❖
❖
❖
❖
❖

เม็ดทองเหลือง 2.4 มิล
เข็มกลัด
เข็มเย็บผ้า
กรรไกร
ไฟแช็ค

วิ ธีทำ

1. นาหินขนาดต่าง ๆ มาใส่ฝาครอบและหมุดทองเหลือง
2. ใช้เชือกเทียนมาถักกับเข็มกลัด เพื่อเย็บหิน
3. นาหินอะไหล่ทองเหลืองและกระดิง่ มาเย็บร้อยประกอบติดกับเข็มกลัด
และตกแต่งให้สวยงาม

สถำนที่จำหน่ ำย
งานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้า
ขายทาง Facebook Line
และขายส่ง/มีตวั แทนจาหน่าย

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุนต่อชิน้ ราคา 80 บาท ราคาจาหน่ายชิน้ ละ 250 บาท ทาได้
จานวนวันละ 10 - 20 ชิน้

วิ ทยำกร
นำงสำวชำลี แซ่ลิ้ม โทร. 084-912-7813

ของที่ระลึกจากผักตบชวา
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

เส้นเชือกเกลียวผักตบชวา
ลูกปัดไม้กลม , ท่อน
กาว
กรรไกร

❖
❖
❖
❖

ดินสอ
คีมปากแหลม
พวงกุญแจ
กระพรวนสี

วิ ธีทำ
1. ประกอบตัวหุ่น ทังพวงกุญแจและดินสอ
2. พันหัวตุ๊กตา นุ่งกางเกงตุ๊กตา ติดแขนมัดแขน มัดประเจียก
ผูกมงคล
3. ใส่พวงกุญแจ ติดกระพรวน ติดตา

สถำนที่จำหน่ ำย
สถานที่ท่องเที่ยวและงานอีเว้นท์

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 40 บาทต่อชิน ราคาขาย 80 บาทต่อชิน ผลิตได้วันละ
100 ชิน

วิ ทยำกร

นางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ โทร. 086-607-0357

ปั้นดินไทยประดิษฐ์
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

ผงถ่าน
แป้งข้าวเหนียว
แป้งมัน
กาวลาเท็ก
นามันมะกอก

❖
❖
❖
❖

สีผสมอาหาร
แผ่นโฟมปัก
ไม้ลูกชิน
แก้วใส่อุปกรณ์ที่เสร็จ

วิ ธีทำ
1. ผสมผงถ่านกับดินไทย
2. นวดผงถ่านให้เป็นก้อนกลมทาเป็นไส้ตุ๊กตาตากแดดไว้ 2 วัน
3. นาก้อนผงถ่านมาหุ้มด้วยถ่านแล้วกดลวดลายตากแดดไว้ 2 วัน
4. แต่งหน้าเป็นรูปสัตว์ตามต้องการ

สถำนที่จำหน่ ำย
กลุ่มบ้านหอมเทียน ตลาดโอ๊ะป่อย
และที่ทาการไปรษณีย์ 13 สาขา

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 15 บาทต่อชิน ขายส่ง 20 – 25 บาทต่อชิน
ขายหน้าร้าน 35 บาท

วิ ทยำกร

นางสาวพิมพ์ชนก ห้วยหงส์ทอง โทร. 065-662-6459

สร้อยจากหญ้าแฝก
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ กาวร้อน
❖ นามันมะกอก

❖ เม็ดระกา
❖ เชือกเทียน

วิ ธีทำ
1. นาใบแฝกมาฝัน้ เกลียวเชือก
2. มาถักขึนลายเม็ดมะยมซ้อน
3. เจาะเม็ดตากล่านามาถักร้อยผสมกับเส้นแฝก ใช้เชือกเทียนเป็น
แกนกลาง
4. ติดตะขอเกี่ยว
5. เคลือบนามันมะกอก
ความยาวรอบคอ 19 นิวครึ่ง

สถำนที่จำหน่ ำย
จาหน่ายในเพจ ไลน์
ออกงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 50 – 500 บาท ราคาขาย 100 - 1,200 บาท
แล้วแต่แบบ แล้วแต่สไตล์ตามความยากง่ายของแต่ละชิน

วิ ทยำกร

นางรุ่งอรุณ โถทอง โทร. 084-881-7806

จัดสวนประดิษฐ์ภาชนะ
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ ต้นไม้ประเภทกระบองเพชร ❖ ทรายสีและหินก้อนเล็กๆ
❖ ภาชนะใสสาหรับใส่ต้นไม้ ❖ ช้อนเล็กสาหรับตักทราย

วิ ธีทำ
1. นากระบองเพชรที่อยู่ในกระถางปลูกใส่ลงภาชนะใส
2. ใช้ช้อนเล็กๆ ตักทรายสีโรยรอบๆกระถาง สลับสีตามต้องการ
โรยทรายอย่าให้เกินขอบกระถางปลูก
3. ชันบนสุดให้โรยหินละเอียด ตกแต่งเพิ่มด้วยก้อนหินใหญ่หรือสัตว์
จาลองเล็กๆ

สถำนที่จำหน่ ำย
สามารถจัดตกแต่งขายได้ทุกสถานที่ที่มีการออกร้าน
และสามารถขายแยกชินส่วนเพือ่ ให้ผู้ซือนาไปจัดเองได้

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุนขึนอยู่กับราคาต้นไม้และของตกแต่ง เมื่อเลือกของในแต่ละชุด
ไว้ที่ประมาณ 30% จึงตังราคาขายได้ เพราะสินค้าประเภทนีจะขาย
ราคาตามการตกแต่ง

วิ ทยำกร

นายนภดล พรหมจารีย์ โทร. 086-525-9219

นาฬิกาสายหนัง
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ ตัวเรือนนาฬิกาที่จะถักสายหนัง
❖ สายหนังที่ตัดเตรียมไว้แล้ว
❖ ชุดตะขอนาฬิกา

วิ ธีทำ
1. นาตัวเรือนนาฬิกาที่เตรียมจะถักสายหนัง มาร้อยสายหนังเข้าด้านข้าง
ทัง 2 ข้าง
2. ถักสายหนังเป็นรูปเปีย 4 ถักสลับกันไปมาจนเสร็จ
3. ถักสายหนังทัง 2 ด้านให้เสร็จ วัดความยาวตามความต้องการ
4. นาตะขอนาฬิกามาติด ทัง 2 ด้านให้เรียบร้อย สามารถนามาใช้งานได้

สถำนที่จำหน่ ำย
ตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 100 บาทต่อชิน ราคาจาหน่าย 290 ต่อชิน
ทาได้วันละ 15 ชิน

วิ ทยำกร

นางนฤมล ฉายขุนทด โทร. 089-687-4029

หมวกสไตล์เกาหลี
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ หมวก
❖ เพชรติดหมวก

❖ กาวร้อน
❖ ดินสอสาหรับเขียนตัว
อักษรบนหมวก

วิ ธีทำ
1. เตรียมหมวกที่ต้องการทา มาเขียนตัวอักษรลงบนหมวกตามต้องการ
หรือวาดลวดลายตามต้องการให้สวยงาม
2. เตรียมเพชรที่จะติดหมวกลองวางตามลายที่วาด เพื่อดูให้สวยงาม
3. นากาวมาติดเพชรตามลวดลายที่เตรียมไว้
4. พอทาเสร็จแล้ว ต้องวางไว้ให้กาวแห้งก่อน

สถำนที่จำหน่ ำย
ตามตลาดนัด หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 100 บาทต่อชิน ราคาจาหน่าย 250 บาทต่อชิน
ทาได้วันละ 10 ชิน

วิ ทยำกร

นางเพลินจิตร แดงภูมิ

โทร. 085-114-9585

ร้อยลูกปัดหิน
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ หิน ขนาด 10 มิล คละชนิด
❖ ตัวปิดปม
❖ ลูกปัด คริสตัลโมดาร์ ขนาด 8 มิล ❖ คีมปากจิงจก
คละสี
❖ กรรไกร
❖ แฮนพิน
❖ ลวดสลิง เบอร์ 38
วิ ธีทำ
❖ ตะขอเกี่ยว

สถำนที่จำหน่ ำย
ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่ท่องเที่ยว

1. นาแฮนพินสอดในหินแล้วขมวดเป็นห่วง นาแฮนพินสอดใน
คริสตัลโมดาร์แล้วขมวดเป็นห่วง
2. ติดลวดสลิงยาว 4 เท่าของขนาดที่ร้อย นาลวดสลิงคล้องตะขอเกี่ยว
ใส่หินกลม 1 เม็ด แล้วนาหินและคริสตัลที่ทาห่วงแล้วร้อยใส่ลวดสลิง
จนได้ความยาวที่ต้องการ
3. ใส่หินปิดท้ายเก็บห่วงอีกด้าน แล้วร้อยลวดสลิงย้อนกลับไปอีกด้าน
แล้วร้อยย้อนกลับอีกครัง เพื่อความคงทนและแข็งแรง เก็บงานร้อย
ลูกปัดหินเป็นตุ้งติง 1 เม็ด ดูความเรียบร้อยสวยงาม

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 180 บาทต่อชิน ราคาขาย 280 – 450 บาทต่อชิน
ผลิตได้วันละ 15 - 20 ชิน

วิ ทยำกร

นางสาวสุวณี วิทยสาธุดิลก โทร. 083-448-6463

กระเป๋าผ้าไทย
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

หนัง PVC
ผ้าลายไทย
ด้าย เบอร์ 20
หูกระเป๋า
เข็ม

❖ กรรไกร
❖ ไม้บรรทัด
❖ ตู๊ดตู่ เบอร์ 13

วิ ธีทำ
1. ตัดขนาดหนังกว้างยาวตามต้องการ ตัดเย็บผ้าฝ้ายหรือผ้าลายไทย
ขนาด 1 ใน 3 ของขนาดกระเป๋า เผื่อริมเย็บกลับ รีดให้เรียบ
2. แบ่งกลางกระเป๋าทาบลงบนด้านวนไปด้านอีกด้าน เย็บติดกับแผ่น
หนังให้เรียบร้อย (แล้วแต่แนวคิดของผู้ทาจะวางรูปแบบไหนในการแต่ง)
3. เย็บข้างกระเป๋า 2 ด้าน พลิกกลับมาเย็บมุม 2 ด้าน ใส่หูด้วยการ
เย็บหรือใช้ตะปูเกลียว

สถำนที่จำหน่ ำย
ร้านขายของที่ระลึก ห้างสรรพสินค้า
และสถานที่ท่องเที่ยว

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 180 -200 บาทต่อชิน ราคาขาย 350 – 450 บาทต่อชิน
ผลิตได้วันละ 10 ชิน

วิ ทยำกร

นางสาวพัชชนก ธรรมอรุณ โทร. 083-448-6463

ดุนลายหนังสมุดไดอารี่
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

ตัวดุนลาย
กรรไกร
แผ่นรองตัด
ตัวเจาะเบอร์ 13
หนังวัวฟอกฝาด

❖ เชือกฝ้าย
❖ สียอ้ มหนัง
❖ ฟองนา

สถำนที่จำหน่ ำย
ร้านค้าทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชน
ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าและสามารถรับ
เป็นงานเฉพาะบุคคล เฉพาะแบบ

วิ ธีทำ
1. ตัดหนังขนาดที่ต้องการ เจาะรูจุดที่จะเย็บ พรมนาเบาๆ ลอกลายที่
ต้องการ สามารถหาได้จากหนังสือรูปภาพหรือเขียนลายเอง
2. ใช้มีดกรีดหนังตามลายที่เขียนไว้เบาเบา แล้วใช้ตัวดุนลายค่อยกดรีด
ตามลาย จนลายนูนเด่นครบทุกลายแล้ว
3. พรมนาเบาเบา ใช้สาลีหรือฟองนาจุ่มสีเช็ดวนไปจนหมดชินงานหรือ
จะเพ้นท์ตามลายก็ได้
4. รอแห้งแล้วเคลือบมัน เย็บประกอบชินงานตามแบบที่กาหนดประกอบ
กับสมุดไดอารี่

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 350 – 400 บาทต่อชิน ราคาขาย 800 – 2,000 บาทต่อชิน
ผลิตได้วันละ 2 – 3 ชินอยู่ที่ขนาดและแบบ

วิ ทยำกร

นางนาตยา ธาตรีธรรม โทร. 083-448-6463

งานปัดทอง
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ แบบหุ่น รูปปั้นลอยตัว ❖
หรือนูนสูง
❖
❖ สีอะคลีลิค สีดา สีแดง ❖
สีเหลือง
❖
❖ ผงฝุ่นสีทอง
❖ ยาขัดรองเท้า กีวี่ หรือ
ยี่ห้ออื่นๆ
❖ พู่กัน เบอร์ 12 , 8 , 4

สถำนที่จำหน่ ำย
จาหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยว
และออกบูธตามงานต่างๆ

แปรงทาสี
ผ้ากามะหยีสีแดง
กาวยาง/กาวร้อน
ขาตังสาเร็จรูป

วิ ธีทำ
1. ทาความสะอาดต้นแบบหรือหุ่นให้สะอาด ถ้าเป็นเรซิ่นให้ใช้อะซิโทนล้าง
ให้สะอาด หรือทินเนอร์ได้ถ้าเป็นไม้ก็ปัดฝุ่นธรรมดา
2. ลงสี พื น ถ้ า เป็ น งานพวกปั ด ทอง จะลงสี พื นสี ด า หรื อ ออกสี เ ข้ ม ๆ
โทนออกเข้ม รอให้สีแห้ง
3. ลงยาขัดกีวี่ ก่อนลงหุ่นให้ใช้แปรงปาดยาขัดกีวี่ แล้วนามาปัดบนชินงาน
บนส่วนที่มีนูนให้ทั่วทิงไว้สักพัก หรือครึ่งชั่วโมง
4. ใช้ผงฝุ่นสีทองปัดส่วนที่นูน ก่อนปัดผงฝุ่นสีทองให้ใช้แปรงจุ่มผงฝุ่น
สีทอง แล้ วไปขยีกับ กระดาษก่ อนเพื่อให้ ผงฝุ่ นทองกระจายตั วในแปรง
มิเช่นนันผงฝุ่นสีทองจะไปกระจุกเป็นก้อนอยู่ที่เดียว
5. ใช้ผ้ากามะหยี่ปิดด้านหลังชินงาน (ถ้าชินงานเป็นแผ่น)
6. ติดขาตังหรือวางกับขาสาเร็จก็ได้ (ถ้าเพิ่มมูลค่าชินงานให้นาชินงานไป
ใส่กรอบ)

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 90 บาทต่อชิน ราคาขาย 159 บาทต่อชิน (แบบว่างบนขาตัง)
ราคา 190 บาท ราคาจาหน่าย ชินละ 290 บาท (แบบใส่กรอบ)

วิ ทยำกร

นายวรพจน์ แสงรักษ์ โทร. 062-820-2442

เพ้นท์ชุดน้าชา
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ ชุดนาชา
❖ สีอะคริลิค
❖ สีนามันโปร่งแสง

❖ จานสี
❖ แก้วนา
❖ พู่กัน

วิ ธีทำ
ทาความสะอาดชุดเพ้นท์ เขียนลายตามต้องการและระบายสี
ตามชอบให้มีสีอ่อน สีกลาง สีเข้มในชินงาน

สถำนที่จำหน่ ำย
ร้านขายของที่ระลึก ห้างสรรพสินค้า
และสถานที่ท่องเที่ยว

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุนขึนอยู่กับผลงาน รูปแบบและระยะเวลา
ราคาขาย 100 – 1,000 บาทต่อชิน

วิ ทยำกร

นางกนกวรรณ ธาตรีธรรม โทร. 083-448-6463

หมวกปักริบบิ้น
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖

หมวก
❖
ริบบินขนาด 1 นิว 3 ม้วน ❖
ริบบินขนาด ½ นิว 4 ม้วน ❖
ริบบินขนาด ¼ นิว 5 ม้วน ❖

กรรไกร
เข็มปัก
ด้ายวีนัส
ด้าย CMG 2 ใจ

วิ ธีทำ
1. ออกแบบลวดลายที่ต้องการ
2. เริ่มปักริบบินเป็นดอกไม้ที่ต้องการ ใบ เกสร
และตกแต่งให้สวยงาม

สถำนที่จำหน่ ำย
ขายออนไลน์ ตลาดทั่วไป ถนนคนเดิน
และห้างสรรพสินค้า

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 100 บาทต่อชิน ราคาขาย 450 – 500 บาทต่อชิน
ผลิตวันละ 3 – 4 ใบ

วิ ทยำกร

นางสาวศุดรดา ฤกษ์ทรงวุฒิ โทร. 084-685-4379

ซองหนังใส่โทรศัพท์
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ชุดตอกกระดุม
ตุ๊ดตู่ตอกหนัง
เขียงไฟเบอร์
ค้อน
กรรไกร
แผ่นหนัง PU สายกระเป๋า
แพทเทิร์นทรงกระเป๋า
หมุดทองเหลืองรมดา เบอร์ 5
และเบอร์ 9

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

เทปกาว 2 หน้า ขนาด 8 มิล
วัสดุตกแต่ง เช่น ป้ายแฮนด์เมด
เชือกเทียน
เข็มเย็บหนัง
ป้ายแฮนด์เมดทองเหลือง
ปากกาบรอนเขียนหนัง
นายาลบรอยปากกาและเคลือบเงา

วิ ธีทำ
สถำนที่จำหน่ ำย
ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว และขายของ
ออนไลน์

1. ตัดแผ่นหนัง PU ตามขนาดของแพทเทิรน์
2. ใช้ปากกาบรอนเขียนหนัง ขีดเส้นเพื่อกาหนดเส้นที่จะเจาะรูสาหรับเย็บ
3. นาชินงานที่เจาะรูแล้วมาเย็บประกบกันด้วยเชือกเทียน
4. สอนการเย็บแบบไขว้กากบาท เพื่อให้ได้ชินงานที่แน่นหนาและสวยงาม
5. เมื่อเย็บทรงกระเป๋าสาเร็จแล้ว จึงเจาะรูติดกระดุมโดยเพือ่ ความหนา
ของโทรศัพท์ไว้ 1 เซนติเมตร
6. ใส่ห่วงตัว D เพื่อร้อยสายกระเป๋าสาหรับหิวหรือคล้องคอตามต้องการ
7. เจาะรูสาหรับติดวัสดุตกแต่ง (ป้ายแฮนด์เมด) ในตาแหน่งที่เหมาะสม
สวยงาม

ต้นทุน/รำคำขำย
วิ ทยำกร

ต้นทุน 40 บาทต่อชิน ราคาขาย 99 -159 บาทต่อชิน

นางเด่นฤดี สกุลธนกฤช โทร. 097-293-4293

ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ ผ้าใยธรรมชาติ
ขนาด 15 นิว x 15 นิว
❖ ชือก หรือ หนังยาง
❖ สีย้อมเย็น
❖ เกลือ
❖ ที่หนีบผ้า
❖ แปรงทาสี

❖
❖
❖
❖
❖
❖

ถ้วยผสมสี
ถุงพลาสติก
ถุงมือพลาสติก
กะละมัง
นา
กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่

วิ ธีทำ

สถำนที่จำหน่ ำย
ตลาดนัดหรือเปิดท้ายขายของ
ขายออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ

1. นาผ้าไปซักในนาสะอาด เพื่อให้แป้งที่ติดมากับผ้าหลุดออก
2. ออกแบบและทาลวดลาย จากการมัดด้วยยางหรือเชือก
3. ลงสีตามต้องการ
4. แกะเชือกหรือหนังยางเพือ่ ดูลวดลาย
5. ผึ่งลมให้สีแห้ง ก่อนนาไปซัก

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 25 บาทต่อผืน ราคาขายเริ่มต้น 80 บาทต่อผืน
ผลิตได้วันละ 30 ผืน

วิ ทยำกร

นายพีระชัย กิจเจริญวงศ์ โทร. 062-195-6353

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

อัญชัญอบแห้ง
นามันยูคาร์ลิปตัส
นามันอบเชย
นามันเปเปอร์มินท์
นามันกานพลู

❖
❖
❖
❖

นามันลาเวนเดอร์
เมนทอล
ขวดสเปรย์
นาย่านางสกัด

วิ ธีทำ
1. นาอัญชัญอบแห้งแช่ลงในนาย่านาง ซัก 5 นาทีแล้วกรองใส่ภาชนะไว้
2. นาส่วนผสมทังหมดคนให้เข้ากัน เทรวมลงในนาอัญชัญแล้วกรองลง
ในภาชนะ

สถำนที่จำหน่ ำย
ตลาดนัด ขายออนไลน์
และออกบูธตามงานต่าง ๆ

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 120 บาท ต่อขวด ราคาขาย 250 บาทต่อขวด

วิ ทยำกร

นางวิภาพร โภคานนท์ โทร. 081-936-8577

ลูกประคบไล่ยุง
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

เม็ดบีช (เม็ดแป้งสาคู)
ผ้าไทย
เชือกลูกประคบ
พิมเสน
การบูร

❖ เมนทอล
❖ มะกรูดอบแห้ง
❖ นามันยูคาร์ลิปตัส + นามัน
มะกรูด

วิ ธีทำ
1. ผสมเม็ดบีช มะกรูดอบแห้งบดหยาบเข้าด้วยกัน
2. นาพิมเสน การบูร เมนทอล นามันยูคาร์ลิปตัส นามันมะกรูดเทผสม
ในเม็ดบีช หมักไว้ 5 นาที แล้วนามาห่อใส่ผ้าไทยที่เตรียมไว้
3. ตัดผ้าไทย ขนาด 30 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร ไว้สาหรับห่อ

สถำนที่จำหน่ ำย
ขายออนไลน์และออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 30 บาทต่อลูก ราคาขาย 50 บาทต่อลูก
ทาได้วันละ 50 – 70 ลูก

วิ ทยำกร

นายจิรายุทธ โภคานนท์ โทร. 087-520-0274

โมบายปลาทอง
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ลูกตีนเป็ด ตากแห้งสนิท
ฝักฝาง ตากแห้งสนิท
เชือกกล้วยเปีย
ลูกปัดไม้เพ้นท์สี
ลูกปัดไม้แบนกลม
กระดุมกะลา

❖ เชือกฝ้าย
❖ ปืนกาวไฟฟ้าและแท่งกาว
❖ กรรไกรตัดผ้า

วิ ธีทำ
1. นาลูกปัดไม้แบนกลมมาติดกาวบนกระดุมกะลาเป็นลูกตาของปลา
2. นาฝักฝางมาตัดเป็นมุมแหลมติดกาวเสียบลงเป็นครีบปลาและหางปลา
3. นาเชือกผักตบเปียมาผูกเป็นโบว์ติดใต้ตัวปลา
4. นาเชือกฝ้ายที่รอ้ ยลูกปัดตกแต่งแล้วมาร้อยติดใต้ท้องปลา
5. ทาปลาตัวเล็กอีกตัวติดใต้ท้องปลาตัวใหญ่ห้อยติดแต่ง

สถำนที่จำหน่ ำย
สถานที่ท่องเที่ยวและงานจาหน่ายของ
หน่วยงานต่างๆ

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุนเริ่มต้น 50 – 90 บาทต่อชิน
ราคาขายเริ่มต้น 150 บาทต่อชิน

วิ ทยำกร

นางสาวสิริวรรณ ตรีนุภาพ โทร. 083-448-6463

ตุ๊กตาญี่ปุ่นกระดาษสา
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ โฟมกลม ขนาด ❖
เส้นผ่าศูนย์กลาง ❖
½ นิว/1 ลูก
❖ เชือกเกลียวสา ❖
❖ สาลีแผ่นใหญ่/ม้วน ❖
ทาเป็นตัวยัดด้านใน
❖ ไม้เสียบลูกชิน
ขนาดยาว 9 นิว
1 อัน
❖ ลวดพันก้านสีขาว
❖ กาวลาเท็กซ์

ปืนกาว
คีมตัดลวด
(ปากจิงจก)
กรรไกรตัดกระดาษ
ท่อ PVC พลาสติก
ขนาด 0.6 มิล x
ยาว 1 ฟุต

สถำนที่จำหน่ ำย

วิ ธีทำ
1. ประกอบหน้าและผมเป็นหัวตุ๊กตาแล้วนาไปประกอบกับส่วนของตัว
2. ส่วนของชุดกิโมโนเมื่อประกอบชุดผ้าห่มและนุง่ กิโมโนแล้ว
นาไปติดกับหัว
3. ทาฐานสาหรับติดตังตัวตุ๊กตาให้อยู่ในท่ายืน
4. นาส่วนประกอบจัดตกแต่งเพิม่ เติมเป็นสวนหรือพัดหรือร่มกระดาษ
ให้สอดคล้องกับความเป็นญี่ปนุ่ .

ตลาดนัดจตุจักร สาเพ็ง กลุ่มแม่บ้าน OTOP
ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 180 บาทต่อตัว ราคาขาย 390 – 590 บาทต่อตัว
ขึนอยู่กับการใช้วัสดุที่นามาตกแต่งเพิม่ เติมเข้าไป

วิ ทยำกร

นางสาวณพรรษสร จิรกรวิภาสีห์ โทร. 083-448-6463

กระเช้าไม้พิมพ์ลาย
วัสดุ/อุปกรณ์
❖ กระเช้าไม้
❖ ไดร์เป่าผม
❖ กระดาษเคดูพาจ ❖ ฟองนาชินเล็กๆ
❖ กาวที่ใช้ติด
และแก้วนา
กระดาษเดคูพาจ
❖ นายาเคลือบ
❖ กรรไกร

สถำนที่จำหน่ ำย
ตามตลาดนัดและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

วิ ธีทำ
1. เตรียมกระเช้าไม้ โดยทาความสะอาดไม่ให้มีฝนุ่ เกาะติดกระเช้าไม้
2. นากระดาษเดคูพาจมาตัดรูปตามแบบที่ต้องการ
3. ตัดกระดาษเดคูพาจเรียบร้อยแล้ว ลอกแผ่นบาง ๆ ออก 2 ชิน
ให้เหลือกระดาษเพียงชินเดียว
4. ทากาวที่กระเช้าไม้บริเวณที่ติดกระดาษแล้วทิงไว้ให้แห้ง
5. นากระดาษที่เตรียมไว้มาติดบนบริเวณที่ทากาว แล้วใช้ฟองนาซับนา
ลงไปบนกระดาษ ให้กระดาษติดเป็นเนือเดียวกัน
6. ใช้ไดร์เป่าผม เป่าบริเวณที่ติดกระดาษให้แห้ง แล้วใช้นามาเคลือบทับ
ลงไป เพื่อความติดแน่นและสวยงาม เสร็จแล้วทิงไว้ให้แห้ง แล้วสามารถ
นาไปใช้งานได้

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 150 บาทต่อชิน ราคาจาหน่าย 290 บาทต่อชิน ทาได้วันละ 10 ชิน

วิ ทยำกร

นางระเบียบ เศรษฐสิทธิ์ปรีดา โทร. 089-770-7756

เทียนผลไม้
วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ไวท์ฟูรีพาราฟีน
สเตียริค
พี อี
ไมโครแว็ค
ไส้เทียน
หัวนาหอม
เหรียญหนีบไส้

❖ สีฝุ่นนามัน
❖ พิมพ์ยางรูปทรง
ผลไม้
❖ เตาไฟฟ้า
❖ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
❖ ถาดเมลามีน
❖ ไดร์ อุปกรณ์อื่นๆ

สถำนที่จำหน่ ำย
ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ตลาดนา และ
สถานที่ท่องเที่ยว

วิ ธีทำ
1. นาสเตียริคใส่ลงในภาชนะ ตังไฟอ่อนละลายจนเป็นของเหลวให้ยกขึน
ทันที นาไส้เทียนชุบและนามาแขวนไว้
2. นาพี อี,แว็ค,พาราฟีน 20 กรัม ตังไฟอ่อนละลายพร้อมกัน จนเป็น
ของเหลวใส ๆ ให้เติมพาราฟีนที่เหลือทังหมดลงในภาชนะ รอจนละลาย
เป็นของเหลวทังหมด
3. แบ่งนาเทียนออกมาเล็กน้อยผสมกับสีที่เตรียมไว้
4. ผสมกลิ่นที่ต้องการ
5. เทลงพิมพ์ที่ต้องเตรียมไว้

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุน 55 บาทต่อชิน ราคาขาย 99 บาทต่อชิน ผลิตได้วันละ 20 ชิน

วิ ทยำกร

นายรุจ ชุ่มเกสร โทร. 087-923-6134

ศิลปประดิษฐ์จากผ้าพันคอ

วัสดุ/อุปกรณ์
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

ผ้าพันคอ
หินมงคล
เพชรกลม
หินห้อย
ห่วงสีเงิน

เข็ม
หนังเทียม
ปืนกาว
ตัวหนีบปลายผ้า

วิ ธีทำ
1. ทาข้างหนึ่งของผ้าพันคอเป็นห่วงแล้วตกแต่งด้วยหิน
2. เอาตัวหนีบ หนีบผ้าอีกด้านหนึ่งใส่ห่วงแล้วร้อยตามแบบ

สถำนที่จำหน่ ำย
ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว

ต้นทุน/รำคำขำย
ต้นทุนต่อชินรวมกล่อง 150 บาท ผลิตได้วันละ 5 – 6 ชิน
ผ้าพันคออย่างเดียวได้ 30 ชิน ผ้าพันคอ + พินสูท 25 ชิน

วิ ทยำกร

นางมีนา มุหมัดอารี โทร. 084-077-1290

