
โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณข์องชุมชนหุบกะพง 
 

1. เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
2. สังกัด   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. ประเด็นความรู้   

กลุ่มป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด ประสบปัญหาการมีเศษป่านสดที่เหลือ
จากการแยกเส้นใยและเศษป่านส่วนที่แห้งเหลือจากการสางเส้นใย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนเส้นใยป่านที่ถักเปียเมื่อนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มีความแข็งกระด้าง ระคายเคือง
ต่อเสื้อผ้าและร่างกายผู้ใช้ รวมทั้งปัญหาเรื่องเทคนิคการย้อมเส้นใยที่ใช้แบบดั้งเดิมมานาน ไม่มีความ
แปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นําองค์กรท้องถิ่นและ
มหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการผลของงานวิจัยและงานบริการวิชาการเข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว ทําให้เกิดผลงานของกระบวนการย้อมป่านศรนารายณ์แบบสีรุ้ง มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือลดความกระด้างของเส้นใย และมีการพัฒนาเศษป่านเหลือใช้เป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการลดมลภาวะด้านกลิ่น ส่งผลกระทบท่ีดีต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในลักษณะไตรภาคี เกิดเป็นความสําเร็จ
ของเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

 
4. ความเป็นมา  

4.1  ที่มาของปัญหา 
กลุ่มป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี มีอาชีพปลูกป่านศรนารายณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์นาง
สําเนา เกาะเกตุ ผู้จัดการสหกรณ์ ถึงกระบวนการผลิตป่านและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า 
กระบวนการผลิตเร่ิมต้นจากการแยกเส้นใยป่านหรือชุมชนเรียกขั้นตอนน้ีว่า การขูดป่าน การล้างเส้น
ใย การทําให้เส้นใยแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การสางเส้นใย การถักเปีย การย้อม และพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋า เข็มขัด หมวก และเครื่องใช้อ่ืนๆ โดยข้ันตอนเหล่าน้ีทําให้เกิดเศษ
เหลือใช้รวมทั้งปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

4.1.1  ขั้นตอนการขูดป่าน มีเศษป่านสดที่เหลือจากการขูดเป็นส่วนเปลือกนอกของเส้นใย
และเศษเส้นใยเป็นจํานวนมาก ซึ่งยังไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์และส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 

4.1.2  ขั้นตอนการล้างเส้นใย มีเศษป่านที่ทําให้แห้งแล้ว และเศษป่านที่เหลือจากการสาง 
ปัจจุบันใช้ประโยชน์บางส่วนเป็นวัสดุรองก้นกล่องกันกระแทก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

4.1.3  ขั้นตอนการถักเปีย เกิดปัญหาเรื่องความกระด้างของเส้นใยที่ถักแล้ว เมื่อนํามาเย็บ
และขึ้นรูปเป็นกระเป๋า เข็มขัด หรือหมวก จะสร้างความระคายเคืองแก่ผู้ใช้ ส่งผลกระทบต่อเสื้อผ้า
และร่างกายของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ 

4.1.4 ขั้นตอนการย้อมเส้นใย ใช้วิธีการย้อมแบบสีเดียวตลอดทั้งเส้นต้ังแต่เริ่มรวมกลุ่มทํา
ผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบซ้ําๆ ไม่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคบางส่วนได้ 

ดังน้ัน โครงการน้ี จึงจัดทําขึ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ป่านศรนารายณ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ชุมชน
ปลูกขึ้นเอง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนที่เหลือใช้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มป่าน
ศรนารายณ์  ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด  



   

 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตป่านศรนารายณ์ 

 
4.2  วัตถุประสงค์  

4.2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการย้อมเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
4.2.2 เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์สําหรับนวดเส้นใย 
4.2.3 เพ่ือพัฒนากระดาษจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแยกหรือขูดเสน้ใย 
4.2.4 เพ่ือพัฒนาเส้นใยในงานจัดดอกไม้จากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการตากและสางเส้นใย 
4.2.5 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อม การพัฒนากระดาษ การพัฒนาเส้นใยสําหรับงานจัด

ดอกไม้ 
4.3  เป้าหมาย  

โครงการน้ีรับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคลินิก
เทคโนโลยี ผู้วิจัยและนักศึกษาในสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ได้แก่ ประธานสหกรณ์  ผู้จัดการ  ประธานกลุ่มป่านศรนารายณ์  สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด     
หมู่ 8 บ้านหุบกะพง ถนนเพชรเกษม ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 

เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/ผลลัพธ์  ค่าเป้าหมายและหน่วยนับ ข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บ

ระดับผลผลิต 
1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. จํ านวนผู้ รั บประโยชน์จากการต่อยอด

เทคโนโลยี 
ระดับผลลัพธ์ 
3. ร้อยละการนําไปใช้ประโยชน์ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. จํานวนการประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
6. จํานวนกิจกรรมสู่ภาคการผลิต 

 
40  คน 
24  คน 

 
 

ร้อยละ  60 
ร้อยละ  80 

1 แห่ง 
 

2  กิจกรรม 

 
แบบใบสมัคร 
แบบประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
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4.4  องค์ความรู้ที่นํามาใช้ในโครงการ 
4.4.1  องค์ความรู้ที่ประยุกต์จากผลงานวิจัย คือ แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้ในครัวเรือน และป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด 
ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง เฉพาะส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อม 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  

4.4.2  องค์ความรู้จากผลงานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์เพ่ือ
เศรษฐกิจชุมชน งบประมาณประจําปี 2552 จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

4.4.3  ผลงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ี 

- ปี 2549 ผลงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ปี 2550 ผลงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาต่อยอดอาชีพการทําผ้าและป่าน
ศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

- ปี 2553 ผลงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

5.  วิธีดําเนินการ 
1.1  สํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

1.1.1 สํารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการเก่ียวกับการย้อมป่านศรนารายณ์ชนิดถัก
เปียโดยศึกษากระบวนการย้อม รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการคิดค้นและพัฒนากระบวนการย้อมใหม่ 
โดยชุมชนต้องการให้ผลผลิตที่เกิดจากการย้อมมีรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม คือ เป็นการย้อมที่มี
หลายสีแต่ไม่ควรเพ่ิมต้นทุนหรือเวลาในกระบวนการทํา 

1.1.2 สํารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการเก่ียวกับการลดความกระด้างของเส้นใย 
ถักเปีย โดยศึกษากระบวนการผลิตเส้นใยต้ังแต่ตัด แยก ล้าง ทําให้แห้ง สาง และถักเปีย ซึ่งชุมชน
ต้องการกระบวนการที่ช่วยลดความกระด้างของเส้นใยด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

1.1.3 สํารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการการใช้ประโยชน์จากเศษเส้นใยป่านที่เหลือ
ใช้โดยชุมชนต้องการให้พัฒนาเป็นกระดาษสําหรับทําผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การสํารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 
  

1.2  ออกแบบและพัฒนากระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ 
5.2.1 ศึกษากระบวนการย้อมเส้นใยวิธีใหม่ โดยประยุกต์การย้อมป่านด้วยวิธีมัดย้อม ทําให้

เกิดสีต่างระดับ เรียกช่ือใหม่ว่า “สีรุ้ง” 
5.2.2 สร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องนวดเส้นใยป่านศรนารายณ์สําหรับเส้นใยป่านที่ถักเปียแล้ว 

ก่อนกระบวนการย้อมสี 
5.2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษป่านศรนารายณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับ

ตกแต่งถุง และกล่องบรรจุภัณฑ์ 
5.3  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมป่านศรนารายณ์ การใช้เครื่องนวดเส้นใย การทํากระดาษ

รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ดังน้ี 
23 – 27 กรกฎาคม 2553 สู่พ้ืนที่เป้าหมาย  ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทําและใช้ประโยชน์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ในงานจัดดอกไม้  
การทํากระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษป่านศรนารายณ์ และการใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องนวดเส้นใย         
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ อาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง  
และอาจารย์รุ่งฤทัย  รําพึงจิต  และวิทยากรเอกชนด้านบรรจุภัณฑ์  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 
40 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า  ร้อยละ 90.00 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ โดยพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉล่ีย 4.50   

สิงหาคม – กันยายน 2553 ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
จํานวน 40 คน หรือร้อยละ  100 นําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์  โดยใช้ประโยชน์ในชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้ฝึกอบรมนําความรู้ไปขยายผลต่อในด้านประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ในการทําเป็น
บรรจุภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้บรรจุสินค้าในสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จํากัด  จํานวน  21  คน หรือร้อย
ละ 52.50 และใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 19 คน หรือร้อยละ 47.50 
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ภาพที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุม่เป้าหมาย 
 

6.  ผลสัมฤทธิ์ 
สรุปผลการดําเนินการตามค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย 
และหน่วยนับ 

ผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมาย 

ระดับผลผลิต 
1. จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. จํ านวนผู้ รั บประโยชน์จากการต่อยอด

เทคโนโลยี 
ระดับผลลัพธ์ 
3. ร้อยละการนําไปใช้ประโยชน์ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. จํานวนการประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
6. จํานวนกิจกรรมสู่ภาคการผลิต 

 
40  คน 
24  คน 

 
 

ร้อยละ  60 
ร้อยละ  80 

1 แห่ง 
 

2  กิจกรรม 

 
40  คน 
40  คน 

 
 

100 
90.00 
1  แห่ง 

 
3  กิจกรรม 

 
6.1  ผลผลิต 

6.1.1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋า หมวก เขม็ขัด ที่ผลิตโดยใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ชนิดสีรุ้ง 
6.1.2 เครื่องนวดเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
6.1.3 ผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้ในบ้านจากกระดาษป่านศรนารายณ์ อาทิ ม่านประตู โคมไฟ 

กระเป๋า สมุดบันทึก 
6.1.4 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ ได้แก่ ถุง และกล่องกระดาษ 

6.2  ผลลัพธ์ 
6.2.1 รายการผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
6.2.2 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น 
6.2.3 ลดจํานวนของเหลือใช้จากกระบวนการทําเส้นใย 
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6.3  ผลกระทบ 
6.3.1 รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลจากรายการและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น 
6.3.2 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดกลิ่นจากส่วนเปลือกสดที่เกิดจากการแยกเสน้ใยป่าน 
6.3.2 เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นําชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ

สถาบันการศึกษาในการทํางานร่วมกัน 
6.4  ความสําเร็จของโครงการ 

 6.4.1  การประยุกต์การย้อมป่านด้วยวิธีมัดย้อมทําให้เกิดสีต่างระดับ  ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
ความสวยงาม แปลกใหม่ ดึงดูดใจผู้ซื้อมากขึ้น ซึ่งพบว่า  ในร้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง          
มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการมัดย้อมมากกว่าร้อยละ 50 ทําให้กลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  6.4.2  การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์สําหรับนวดเส้นใยป่านที่ผ่านกระบวนการถักเปียfgเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้เส้นใยนุ่มขึ้น แก้ปัญหาเส้นใยกระด้าง และการพัฒนากระดาษให้เป็นบรรจุภัณฑ์
เฉพาะสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ของชุมชนช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มให้โดดเด่นมากขึ้น 

  จากผลการดําเนินโครงการ ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นเร่ืองเล่าความสําเร็จ ประจําปี 2551 และ 2553 หัวข้อ “การเพ่ิมรายได้ด้วยป่าน
ศรนารายณ์มัดย้อม” และ “การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ได้รับ
เชิญให้เผยแพร่ เรื่อง “สร้างมูลค่าป่านศรนารายณ์ด้วยการมัดย้อม” ในรายการ Science Hit 
วิทยาศาสตร์ทันสมัย ทางสทท.11 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการสําหรับการศึกษาดูงานของ
โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3) รวมท้ังได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นงานคลินิกเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จภายใต้หัวข้อ “สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ป่าน
ศรนารายณ์” ในเอกสารข้อมูลขอคลินิกเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อม 
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ภาพที่ 5 เครื่องนวดเส้นใยป่านศรนารายณ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กระดาษป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

7.  ปัจจัยความสําเร็จ 
  7.1  การให้การสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  7.2  ความร่วมมือในการทํางานแบบบูรณาการระหว่างชุมชน ผู้นําองค์กรท้องถิ่น 
  7.3 ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  7.4  ความร่วมมือของนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  


