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แนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practices) 
 

การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม  

ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์ 

ชื่อ-นามสกุลผู้น าเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หนว่ยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6099 เบอร์มือถือ  08 9204 3158 

เบอร์โทรสาร 0 2282 0423 

e-mail address chutamas.p@rmutp.ac.th, yinn.chutamas@gmail.com 

1  บทสรุปผู้บริหาร 
กลุ่มป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด ประสบปัญหาการมีเศษ

ป่านสดที่เหลือจากการแยกเส้นใยและเศษป่านส่วนที่แห้งเหลือจากการสางเส้นใย ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนเส้นใยป่านที่ถักเปียเมื่อน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มีความแข็ง
กระด้าง ระคายเคืองต่อเสื้อผ้าและร่างกายผู้ใช้ รวมทั้งปัญหาเรื่องเทคนิคการย้อมเส้นใยที่ใช้แบบ
ดั้งเดิมมานาน ไม่มีความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์  ในการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้น าองค์กรท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยบูรณาการผลของงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตามวงจรคุณภาพ PDCA คือขั้นวางแผนการด าเนินงาน ขั้นลง
มือปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบ และขั้นน าไปใช้ ท าให้เกิดผลงานของกระบวนการย้อมป่านศรนารายณ์
แบบสีรุ้ง มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือลดความกระด้างของเส้นใย และมีการพัฒนาเศษป่านเหลือใช้
เป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการลดมลภาวะด้านกลิ่น ส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือในการท างานแบบ
บูรณาการระหว่างชุมชน ผู้น าองค์กรท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญของชุมชนด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการขยายผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการต่อยอดการศึกษา การบริการสู่สาธารณะ และปรับใช้กับ
หน่วยงานอ่ืน การถอดบทเรียนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ดังกล่าวสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในลักษณะ
ไตรภาคี เป็นความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตในภาพรวม 
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2  ประวัติหน่วยงาน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการ 
ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบัน เป็น 3 
หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้ งอยู่ ที่  อาคาร 1 ชั้น  3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ้ืนที่เทเวศร์ 

3  กระบวนการ/วิธีด าเนินการในอดีต 
3.1 ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่ต าบลเขา
ใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดตั้งกลุ่มจัดท าผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ของกลุ่ม คือ 
กลุ่มของใช้ในครัวเรือน กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มไวน์ กลุ่มขนม และกลุ่มป่านศรนารายณ์  

กลุ่มป่านศรนารายณ์ มีอาชีพปลูกป่านศรนารายณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ป่านศรนารายณ์ ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์นางส าเนา เกาะเกตุ ผู้จัดการสหกรณ์ ถึงกระบวนการผลิตป่าน
และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการแยกเส้นใยป่านหรือชุมชน
เรียกขั้นตอนนี้ว่า การขูดป่าน หลังจากนี้ คือกระบวนการล้างเส้นใย การท าให้เส้นใยแห้งโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ การสางเส้นใย การถักเปีย การย้อม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ 
กระเป๋า เข็มขัด หมวก และเครื่องใช้อ่ืนๆ โดยขั้นตอนเหล่านี้ท าให้เกิดเศษเหลือใช้รวมทั้งปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

3.1.1 ขั้นตอนการขูดป่าน มีเศษป่านสดที่เหลือจากการขูดเป็นส่วนเปลือกนอก
ของเส้นใยและเศษเส้นใยป่านเป็นจ านวนมาก ซึ่งยังไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์และเกิดการหมักหมม
ส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ จ านวน 40 ครอบครัว 
และชุมชนใกล้เคียงประมาณ 60 ครัวเรือน เป็นมลพิษทางกลิ่นที่ทางชุมชนยังไม่สามารถหาทาง
แก้ปัญหาได ้

3.1.2 ขั้นตอนการล้างเส้นใย มีเศษป่านที่ท าให้แห้งแล้ว และเศษป่านที่เหลือจาก
การสาง ปัจจุบันใช้ประโยชน์บางส่วนเป็นวัสดุรองก้นกล่องกันกระแทก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

3.1.3 ขั้นตอนการถักเปีย เกิดปัญหาเรื่องความกระด้างของเส้นใยที่ถักแล้ว เมื่อ
น ามาเย็บและขึ้นรูปเป็นกระเป๋า เข็มขัด หรือหมวก จะสร้างความระคายเคืองแก่ผู้ใช้ ส่งผล
กระทบต่อเสื้อผ้าและร่างกายของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ 
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3.1.4 ขั้นตอนการย้อมเส้นใย ใช้วิธีการย้อมแบบสีเดียวตลอดทั้งเส้นตั้งแต่เริ่ม
รวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบซ้ าๆ ไม่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคบางส่วนได้ 

กระบวนการที่เป็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต ท าให้ชุมชนกลุ่มสหกรณ์และชุมชนใกล้เคียงมากกว่า 100 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน 

ดังนั้น จึงเกิดการท างานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ป่านศรนารายณ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่
ชุมชนปลูกขึ้นเอง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนที่เหลือใช้ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแ์ก่กลุ่มป่าน
ศรนารายณ ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และบูรณาการงานที่เริ่มต้นจากการบริการวิชาการในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผ้า
และป่านศรนารายณ์มัดย้อม สู่การวิจัยโครงการการพัฒนาการท าป่านศรนารายณ์มัดย้อม การท า
กระดาษ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ และบูรณาการกับการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 

1. ป่านศรนารายณ์         2. การขูดป่านศรนารายณ์       3. การล้างป่านศรนารายณ์ 
 
 
 
 
 
 

  

4. การตากป่านศรนารายณ์       5. การสางป่านศรนารายณ์       6.ป่านศรนารายณ์ที่สางแล้ว 
รูปที่ 1 กระบวนการผลิตป่านศรนารายณ์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิปัญญาปา่น
ศรนารายณ ์

การขูดเส้นใย การสางเส้นใย เส้นใยถักเปีย 
แข็งกระด้าง 

การย้อมป่าน 
ศรนารายณ์
แบบเดิม 

กระบวนการ 
(เดิม) 

ปัญหา 

เศษเปลือกนอก
และเส้ นใยสด
จ านวนมากไม่ได้
ใช้ประโยชน์และ
ส่งกลิ่นเหม็น 

เศษป่ านแห้ ง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ต้องเผาทิ้ งเป็น
มลภาวะ 

 

เ ส้ น ใ ย ที่ แ ข็ ง
กระด้างระคาย
เคืองต่อร่างกาย
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
 

ป่านสี เดียวไม่
เกิดความแปลก
ใหม่ ผลิตภัณฑ์
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนา 
 

รูปที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานเดิมที่ก่อให้เกิดปัญหา 
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4  แนวปฏิบัตทิี่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานตามหลัก PDCA) 
 4.1 วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
   4.1.1 วัตถุประสงค์หลัก 

1) เพ่ือพัฒนากระบวนการย้อมเส้นใยป่านศรนารายณ ์
   2) เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ส าหรับนวดเส้นใย 
   3) เพ่ือพัฒนากระดาษจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการแยกหรือขูดเส้นใย 
   4) เพ่ือพัฒนาเส้นใยในงานจัดดอกไม้จากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการ
ตากและสางเส้นใย 
   5) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อม การพัฒนากระดาษ การพัฒนาเส้น
ใยส าหรับงานจัดดอกไม ้
   6) เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่การด าเนินงานในระดับประชาคมอาเซียน 
   4.1.2 กลยุทธ์หลักของโครงการ 
   1) กลยุทธ์การเสวนากลุ่ม การด าเนินโครงการได้จัดให้มีการเสวนากลุ่ม
เพ่ือส ารวจตนเองคล้ายกับการท าการวิเคราะห์ตนเองโดยประยุกต์จากหลักการของ SWOT 
Analysis ให้ทุกคนมีส่วนในการตอบสนองความคิดเห็น และมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน แล้วน ามาจัดท าข้อสรุป ซึ่งพบว่า  
 (1) จุดเด่น คือ การบริหารแบบสหกรณ์ท าให้กลุ่มมีความยั่งยืนและ
สมาชิกมีความเชื่อมั่นว่าผลผลิตของตนเองสามารถจ าหน่ายได้ 
 (2) จุดอ่อน คือ ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคโลกา
ภิวัตน์และการขาดความเข้าใจในกระบวนการท างานของสมาชิกบางส่วน 
 (3) โอกาส คือ สมาชิกทุกคนอยู่ภายใต้โครงการหุบกะพง ซึ่งเป็น
โครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
ทั่วไปในแง่ของความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองใต้เบื้องพระยุคลบาท 
 (4) อุปสรรค คือ วิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ซึ่งมาจากความนิยมหรือความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่งผลกระทบถึงปัญหาในการปรับตัวของชุมชนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
   2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม โครงการนี้เกิดจากความต้องการของสมาชิก
กลุ่มป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด ซึ่งมีจุดร่วมกันของทุกคน คือ การพัฒนา
เพ่ือการอยู่ดีกินดีของกลุ่ม โครงการได้แบ่งปันประสบการณ์และความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน 
โดยผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมหลักของโครงการ ได้แก่ นายวิชัย ถนอมพลาดิสัย ประธานสหกรณ์ฯ นาง
ส าเนา เกาะเกตุ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  นางอารยา เดื่อมขันธ์มณี ประธานกลุ่มป่านศรนารายณ์ นาง
ต่อม เดชมาก ผู้เชี่ยวชาญการถักเปียป่านศรนารายณ์ นางกัญญา แป้นทอง สมาชิกที่รับผิดชอบด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ 
   3) กลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
รูปแบบของการและเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากท่ีคณะท างานได้พัฒนางานจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์และ
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สิ่งประดิษฐ์ที่พร้อมใช้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะนี้ เน้นให้สมาชิกที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 40 คน 
ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด วิทยากร 1 คน จะดูแลผู้เข้าอบรม 5 คน 
หลังจากนั้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยประเมินผลร่วมกันระหว่างวิทยากรและสมาชิกชุมชน 
   4) กลยุทธ์การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นการติดตามผล
หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว 3 เดือน ด้วยวิธีการติดตามในพ้ืนที่ของกลุ่ม ร่วมกับการติดต่อ
สอบถามเป็นระยะๆ หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   5) กลยุทธ์การให้ความช่วยเหลือหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลยุทธ์นี้
คล้ายๆกับการให้บริการหลังการขายของบริษัทเอกชน ความหมายในที่นี้ หมายถึงการติดต่อ
ประสานงานให้ชุมชนน าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแล้วไปจ าหน่ายในการด าเนิน
โครงการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่งานวันนักประดิษฐ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ งานน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) งานประชุมวิชาการ ราช
มงคลวิชาการ และการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาเซียน” 
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รูปที่ 3 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการต่างๆ  
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 4.2 การด าเนินงาน  
  4.2.1 การวางแผนการด าเนินงาน 

คณะท างานได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดโดย
การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด และวางแผนการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน ว/ด/ป งาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน
การด าเนินงาน 

(PLAN) 

มกราคม – 
เมษายน 
2554 

- ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

- วางแผนปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
นางส าเนา  เกาะเกตุ(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) 

2 การลงมือปฏิบัติ 
(DO) 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2554 

- ออกแบบและ พั ฒนา
กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ 
และผลิตภัณฑ ์

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง 
อาจารย์สุวดี  ประดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ฉายศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม 

 กรกฎาคม 2554 - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัด
ย้อมเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
การใช้ เครื่องนวดเส้นใย 
กา รท า กระดาษและ
ผลิตภัณฑ ์

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง 
อาจารย์สุวดี  ประดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ฉายศิริ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
อาจารย์อารยะ  ไทยเท่ียง 
อาจารย์รุ่งฤทัย  ร าพึงจิต 
นายถิรฐิติวัตต์  ถิรวุธ 

3 การตรวจสอบ 
(CHECK) 

กันยายน 2554 - ประเมินความพึงพอใจ 
- ติดตามผลการน าไปใช้

ประโยชน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
นางส าเนา  เกาะเกตุ(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) 

4 น าไปใช้ 
(ACTION) 

มกราคม 2555 - 
ปัจจุบัน 

- พัฒนาการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาการตลาดของ
ชุมชน 

- เ กิ ด ก า ร แลก เปลี่ ย น
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
- สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 

4.2.2 องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในโครงการ เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย
และผลของการด าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1) องค์ความรู้ที่ประยุกต์จากผลงานวิจัย คือ แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารของใช้ในครัวเรือน และป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 
จ ากัด ตามโครงการพระราชประสงค์  หุบกะพง เฉพาะส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่าน
ศรนารายณ์มัดย้อม  
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2) องค์ความรู้จากผลงานวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่าน
ศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

3) ผลงานของโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคลินิก
เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

   (1) ผลงานการบริการวิชาการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   (2) ผลงานบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาต่อยอด
อาชีพการท าผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

   (3) ผลงานบริการวิชาการการสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
  4.3 ล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน 

  4.3.1 การวางแผน (PLAN) 
   1) ส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน 

  (1) ส ารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการย้อมป่าน
ศรนารายณ์ชนิดถักเปียโดยศึกษากระบวนการย้อม รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการคิดค้นและพัฒนา
กระบวนการย้อมใหม่ โดยชุมชนต้องการให้ผลผลิตที่เกิดจากการย้อมมีรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
เดิม คือ เป็นการย้อมที่มีหลายสีแต่ไม่ควรเพิ่มต้นทุนหรือเวลาในกระบวนการท า 

  (2) ส ารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการลดความ
กระด้างของเส้นใยถักเปีย โดยการศึกษากระบวนการผลิตเส้นใยตั้งแต่ตัด แยก ล้าง ท าให้แห้ง 
สาง และถักเปีย ซึ่งชุมชนต้องการกระบวนการที่ช่วยลดความกระด้างของเส้นใยด้วยวิธีที่ไม่
ซับซ้อนจนเกินไป 

  (3) ส ารวจปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการการใช้ประโยชน์จากเศษ
เส้นใยป่านที่เหลือใช้ โดยชุมชนต้องการให้พัฒนาเป็นกระดาษส าหรับท าผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

  2) วางแผนปฏิบัติงาน 
(1) ประชุมทีมคณะท างานประกอบด้วย ทีมผู้ประสานงาน ทีมนักวิจัย 

และตัวแทนชุมชนเพ่ือเสนอแนวคิดในการด าเนินงานและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2) ก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้อยู่ในช่วงเดือน

พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วยที่สะดวกของทั้งสองฝ่าย 
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รูปที่ 4 การส ารวจปัญหา ความต้องการ และการวางแผนการท างานร่วมกัน 

  4.3.2 การลงมือปฏิบัติ (DO) 
  1) ออกแบบและพัฒนากระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ 

   (1) ศึกษากระบวนการย้อมเส้นใยวิธีใหม่ โดยประยุกต์การย้อมป่าน
ด้วยวิธีมัดย้อม ท าให้เกิดสีต่างระดับ เรียกชื่อใหม่ว่า “สีรุ้ง” 
   (2) สร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องนวดเส้นใยป่านศรนารายณ์ส าหรับเส้นใย
ป่านที่ถักเปียแล้ว ก่อนกระบวนการย้อมสี 

(3) พัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษป่านศรนารายณ์เป็นผลิตภัณฑ์
ของใช้ ของประดับตกแต่งถุง และกล่องบรรจุภัณฑ์ 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมป่านศรนารายณ์ การใช้เครื่องนวดเส้นใย การ
ท ากระดาษรวมทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

(1) เตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
ก. ติดต่อประสานงานกับชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ข. ท าหนังสือถึงประธานกลุ่มป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบ

กะพง จ ากัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค. รับสมัครผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ง. เตรียมเอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี วัตถุดิบ อุปกรณ์

ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
คณะท างานได้เดินทางสู่พ้ืนที่สหกรณ์การเกษตรหุบกะพงจ ากัด เพ่ือ

ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรการท าและใช้
ประโยชน์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ ในงานจัดดอกไม้ การท ากระดาษและบรรจุภัณฑ์จาก
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กระดาษป่านศรนารายณ์ การใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องนวดเส้นใย มีสมาชิกกลุ่มป่านศรนารายณ์เข้า
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 40 คน 

4.3.3 การตรวจสอบ (CHECK)  
 ขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตาผลการน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
อาชีพเดิมของชุมชน 

1) การประเมินความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง 40 คน โดยใช้แบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรมโครงการ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ซึ่งพบว่า ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจมากที่สุดในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.50 หรือ
ร้อยละ 90.00 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจ มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 และข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 

2) การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ใช้วิธีการติดตามผล 2 รูปแบบควบคู่
กัน คือ การโทรศัพท์สอบถามผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนนี้ด าเนินการหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 เดือน พบว่าผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทุก
คน (ร้อยละ 100) น าผลจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในครอบครัวที่มีการประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับกระบวนการผลิตป่าน ได้แก่ การย้อมป่าน การท ากระดาษ การท าผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษป่าน 
  4.3.4 น าไปใช้ (ACTION) 
  การประเมินผลความพึงพอใจ การติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ได้พบข้อที่
ต้องปรับปรุงเก่ียวกับกระบวนการย้อมท่ีต้องท าให้ลดเวลาและต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งหลังจาก
มีการปรับปรุงแล้ว ได้มีการด าเนินการในลักษณะกึ่งต่อยอด คือ น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้น าแนวคิดจากการวิจัยไปต่อยอดเป็นแผนงาน
พิเศษ ซึ่งเป็นงานที่ด าเนินการก่อนส าเร็จการศึกษา ได้แก่โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
ตกแต่งบนโต๊ะอาหารจากป่านศรนารายณ์ ส าหรับกลุ่มป่านศรนารายณ์ ได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตป่านศรนารายณ์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 เครื่องนวดเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
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รูปที่ 6 กระดาษป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 4.4 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 
4.4.1 ทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากรสองฝ่าย วัสดุ-อุปกรณ์ พ้ืนที่

การปฏิบัติงานโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 

4.4.2 การจัดสรร/กระจายทรัพยากร 
ล าดับ ทรัพยากร การสนับสนุน 

1 งบประมาณด าเนินโครงการ โครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 งบประมาณการจัดแสดง 

ผลงานและจ าหน่าย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3 บุคลากร - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนโดย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
- ชุมชน สนับสนุนโดย สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 

4 วัสดุ - อุปกรณ์ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 
5 พ้ืนที่การปฏิบัติงาน ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 

จ ากัด 

5  ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
 5.1 ผลผลิต 

5.1.1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋า หมวก เข็มขัด ที่ผลิตโดยใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ชนิดสีรุ้ง 
5.1.2 เครื่องนวดเส้นใยป่านศรนารายณ์ 
5.1.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านจากกระดาษป่านศรนารายณ์ อาทิ ม่านประตู โคม

ไฟ กระเป๋า สมุดบันทึก 
5.1.4 บรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ ได้แก่ ถุง และกล่องกระดาษ 

5.2 ผลลัพธ์ 
5.2.1 รายการผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
5.2.2 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน 
5.2.3 ลดจ านวนของเหลือใช้จากกระบวนการท าเส้นใย 
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5.3 ผลกระทบ 
  5.3.1 รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากรายการและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ิม
มากขึ้น 

5.3.2 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดกลิ่นจากส่วนเปลือกสดที่เกิดจากการแยก
เส้นใยป่าน 
  5.3.3 เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ
สถาบันการศึกษาในการท างานร่วมกัน 
  5.3.4 มีการบูรณาการบทบาทของงานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและงานการจัดการ
เรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มัดย้อม 

6  ปัจจัยความส าเร็จ 
 6.1 ปัจจัยความส าเร็จ 

 6.1.1 การให้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 6.1.2 ความร่วมมือในการท างานแบบบูรณาการระหว่างชุมชน ผู้น าองค์กร
ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 

 6.1.3 ผู้เชี่ยวชาญของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นป่านศรนารายณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 6.1.4 ความร่วมมือของนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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 6.2 ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินโครงการ 
6.2.1 การประยุกต์การย้อมป่านด้วยวิธีมัดย้อมท าให้เกิดสีต่างระดับ ช่วยให้

ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม แปลกใหม่ ดึงดูดใจผู้ซื้อมากขึ้น ซึ่งพบว่า  ในร้านสหกรณ์การเกษตรหุบ
กะพง มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วิธีการมัดย้อมมากกว่าร้อยละ 50 ท าให้กลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

6.2.2 การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ส าหรับนวดเส้นใยป่านที่ผ่านกระบวนการถักเปียfเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้เส้นใยนุ่มขึ้น แก้ปัญหาเส้นใยกระด้าง และการพัฒนากระดาษให้เป็นบรรจุภัณฑ์
เฉพาะส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ของชุมชนช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มให้โดดเด่นมากขึ้น 

จากผลการด าเนินโครงการ ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นเรื่องเล่าความส าเร็จ หัวข้อ “การเพิ่มรายได้ด้วยป่านศรนารายณ์มัดย้อม” และ 
“การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ได้รับเชิญให้เผยแพร่ เรื่อง “สร้าง
มูลค่าป่านศรนารายณ์ด้วยการมัดย้อม” ในรายการ Science Hit วิทยาศาสตร์ทันสมัย ทาง สทท.11 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการส าหรับการศึกษาดูงานของโครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับจังหวัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นงานคลินิกเทคโนโลยีที่ประสบความส าเร็จ 
ภายใต้หัวข้อ “สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์” ในเอกสารข้อมูลของคลินิกเทคโนโลยีที่
ประสบความส าเร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
การถอดบทเรียนในรูปแบบของบทความวิชาการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แผนภาพความส าเร็จของโครงการ 

7  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 7.1 ปัญหาอุปสรรค 
  7.1.1 ปัญหาการยึดติดในวิธีการท างาน/ปฏิบัติงานแบบเดิมของสมาชิกบางส่วน 

สมาชิกบางส่วนมีความเชื่อและยึดติดกับวิธีการท างานแบบเดิมโดยมีความเชื่อว่า
วิธีการท างานแบบใหม่อาจไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีมานานได้ ประกอบด้วยครอบครัวของตนก็มีชีวิต
ที่เป็นอยู่แบบเดิมนี้มานานแล้ว ซึ่งไม่ได้เดือนร้อนมาก จึงเกิดการต่อต้านในช่วงแรกของการท างาน 

- ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
เกี่ยวกบัป่าน
ศรนารายณ ์

- องค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

- การสนับสนุนของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย/
กระทรวงวิทยาศาสต
ร์/สกอ. 

โครงการ/กิจกรรม 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป่าน

ศรนารายณ์มัดย้อม 

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จาก
กระดาษป่านศรนารายณ ์

- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพ
ก า ร ท า ผ้ า แ ล ะ ป่ า น
ศรนารายณ์มัดย้อม 

- การสร้างมูลค่าเพิ่มป่าน
ศ ร น า ร า ย ณ์ เ พื่ อ ใ ช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

- เครื่องนวดเส้นใย
ป่านศรนารายณ ์

- ผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
หมวก เข็มขัด 

- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
ก ร ะ ด า ษ ป่ า น
ศรนารายณ ์

- บรรจุ ภั ณฑ์ จ า ก
ก ร ะ ด า ษ ป่ า น
ศรนารายณ ์

- รายการผลิตภัณฑ์ที่เพิม่ขึ้น 

- รายได้ที่เพิ่มขึน้ 

- ลดจ านวนของเหลือใช้จาก
กระบวนการขูดและสาง
เส้นใย 

- รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

- การบูรณาการองค์ความรู้ใน
การแก้ปัญหา 
- การมีส่วนร่วมของ

มหาวทิยาลยั องค์กร 
ภาครัฐ และชุมชน 

ภูมิปญัญาปา่นศรนารายณ์ ปัญหา 

- เศษป่านสดส่งกลิ่น
เหม็น 

- เศษป่านแห้งเผาทิ้ง 
เกิดมลภาวะทาง
อากาศ 

- เส้นใยป่านถักเปีย
แข็งกระด้างส่งผล
ต่อผู้ใช้ 

- การย้อมป่านสีเดียว
ส่งผลต่อการพัฒนา

การแก้ปญัหา ผลผลิตของการแก้ปญัหา การพัฒนากลุ่มชุมชน 
สู่ความยั่งยืน 
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7.1.2 ปัญหาการจ าลองที่ท างานชุมชนเป็นห้องทดลองชั่วคราว 
การใช้พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานของโครงการมีความจ าเป็นต้องใช้ห้องทดลองการท า

กระดาษ การย้อม การถักเปียป่าน ซึ่งชุมชนต้องท างานเหล่านี้อยู่แล้วทุกวั นเพ่ือส่งผลผลิตให้
ส่วนกลาง คือ สหกรณ์ฯเป็นรายได้ของครอบครัว การสร้างห้องทดลองชั่วคราวเสมือนการเพ่ิมภาระ
ของกลุ่ม จึงเกิดการเข้าใจที่ไม่สอดคล้องระหว่างสมาชิกของกลุ่มชุมชนเอง 

7.2 แนวทางแก้ไข 
  7.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จัดการสหกรณ์ร่วมกันพูดคุยสร้างความเข้าใจ 

โดยการประชุมแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประสานความเข้าใจของกลุ่ม ให้เข้าใจว่าการทดลอง
ปฏิบัติงานในสิ่งใหม่ ย่อมต้องใช้เวลา ในขณะเดียวกันก็เร่งทดลองในสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดก่อน นั้นคือ 
การยอมป่านซึ่งใช้เวลาน้อยกว่ากระบวนการอ่ืนๆ ผลที่ได้รับ ท าให้ได้ป่านที่มีสีสวย มีหลายสีในเส้น
เดียวกัน รวมทั้งประหยัดน้ าสีด้วย เป็นผลให้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว 
  7.2.2 มีการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ด าเนินการ
ในห้อง ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและห้องทดลองของชุมชนควบคู่กันไป และใช้วิธีการเดินทาง
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพ่ิมขึ้นจากแผนที่ก าหนดไว้ 

8  ความท้าทายต่อไป 
 8.1 ความท้าทายด้านการศึกษา/วิจัย 

การด าเนินโครงการนี้ สามารถต่อยอดการศึกษาทดลองในขั้นตอนที่หลากหลาย
มากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับชุมชน
ในการท าเกลียวเชือกจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ซึ่งเมื่อด าเนินการส าเร็จจะสามารถใช้เป็นผลผลิต
หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้หลากหลายมากขึ้น 

 8.2  ความท้าทายในการบริการสู่สาธารณะและปรับใช้กับหน่วยงานอ่ืน 
ส าหรับแนวทางการบริการสู่สาธารณะสามารถด าเนินการได้ดังนี้  

  8.2.1 ความท้าทายในการใช้ความรู้ด้านการท ากระดาษจากวัสดุเหลือใช้ที่ได้
ด าเนินการแล้วคือใช้ในโครงการหมู่บ้านเผือกหอม โดยน าวิธีการท ากระดาษแบบเดียวกันนี้ ไป
พัฒนาเป็นกระดาษจากเปลือกนอกของก้านเผือกเหลือใช้ แก่ชุมชนอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาตลาดน้อย ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี โดยผลผลิตของเผือกจะมีผู้รับซื้อโดยซื้อเหมาและเก็บเกี่ยวเอง บางรายที่เพาะปลูกจ านวน
น้อย จะใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปและจ าหน่ายแก่พ่อค้าคนกลางรายย่อย เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผล
เผือก จะมีส่วนที่เหลือทิ้งไว้คือ ต้นเผือกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

  ต่อมา ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาตลาดน้อยและกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ 
ได้รับค าแนะน าการหารายได้จากก้านเผือกอบแห้ง ซึ่งสามารถส่งจ าหน่ายในราคาสูงแก่ผู้รับซื้อเพ่ือ
ส่งออกไปยังต่างประเทศคือ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จุดนี้เอง ท าให้เกิดเปลือกนอกของก้านเผือกที่
ถูกลอกแล้วประมาณวันละ 1.5 – 6 ตัน ปัจจุบันใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บางส่วน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
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รูปที่ 9 การเตรียมก้านเผือก และเศษเปลือกนอกของก้านเปลือกท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

  จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของ
ก้านเผือก เพ่ือใช้ประโยชน์จากส่วนเปลือกนอกของก้านเผือกที่เหลือใช้ วันละ 1.5 – 6 ตันต่อวัน 
หรือ 45 – 180 ตันต่อเดือน หรือ 540 – 2,160 ตันต่อปี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านสิ่งทอ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาตลาดน้อย กลุ่ม
ชุมชนในพ้ืนที่นาเผือกของต าบลตลาดน้อย องค์กรปกครองท้องถิ่นคือ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
บ้านหมอ โดยการท างานบูรณาการในลักษณะไตรภาคี เป็นการพลิกสถานการณ์ของเศษวัสดุ
เหลือใช้ให้มีบทบาทในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยกระบวนการท างานโครงการนี้ 
จะได้ประยุกต์ใช้ผลการด าเนินการการท ากระดาษจากเปลือกนอกและเศษป่านศรนารายณ์ที่
เหลือใช้ของชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 
  8.2.2 การขยายผลเรื่องการย้อมป่านศรนารายณ์ สามารถน าไปขยายผลการ
ให้บริการแก่ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนใกล้เคียง
ที่มีการปลูกป่านในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้วิธีการท าที่ต่อยอดจากเดิม 
 8.3 ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการถอดบทเรียนในลักษณะการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  8.3.1 การถอดบทเรียนในรูปแบบของบทความวิชาการ 
 ได้พัฒนาการถอดบทเรียนในรูปแบบของบทความทางวิชาการ เรื่อง “หมู่บ้าน

ป่านศรนารายณ์ : โครงการตามรอยพระราชประสงค์หุบกะพง” ตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการนานาชาติการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 – 11 สิงหาคม 
2555 รวมทั้งน าเสนอผลงานบทความวิชาการ (การบรรยายภาคภาษาไทย) ท าให้ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง) 
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รูปที่ 10 รางวัลที่ได้รับจากบทความวิชาการ 

8.3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ในผลงานเรื่อง “หมู่บ้านป่านศรนารายณ์ : 

โครงการตามรอยพระราชประสงค์หุบกะพง” ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผลให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 รางวัลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) 

 8.4 แนวทางพัฒนาการจัดการความรู้สู้ประชาคมอาเซียน 
  การด าเนินโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของก้าน
เผือก นอกจากจะได้น าไปใช้ประโยชน์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรพัฒนาตลาดน้อยแล้ว ยังมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ในกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้าน
องครักษ์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เคยเรียนรู้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมาก่อนแล้ว และมีการขยายตลาดของดอกไม้
ประดิษฐ์ไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คือ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 


