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บทสรุปผูบริหาร 

โครงการ การสรางมูลคาเพิม่ปานศรนารายณเพื่อใชประโยชนเชงิพาณิชย 

1.  บทนํา 

1.1   ความเปนมา    

กลุมปานศรนารายณ สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด ตําบลเขาใหญ อําเภอชะอํา ยึดอาชีพการปลูก

ปานศรนารายณ การขูดปาน การยอมและทําผลิตภัณฑจากปานโดยกอนหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ไดเขาชวยเหลือในพ้ืนท่ี พบวา ทางกลุมใชปานสีธรรมชาติ และ

ปานท่ียอมสีเดียวกันตลอดท้ังเสน เปนวัตถุดิบหลักในการทําผลิตภัณฑ อาทิ กระเปา รองเทา เคร่ืองใช 

เคร่ืองประดับตกแตง ตอมา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ 

แก ศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ในการพัฒนาผาและปานศรนารายณมัดยอม 

ในงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2550 โดยไดประยุกตการยอมปานฯ ดวยวิธีการมัดยอมทําใหเกิดสีตางระดับ หรือ

เรียกวา “สีรุง” ชวยใหผลิตภัณฑมีความสวยงาม แปลกใหม และดึงดูดใจผูบริโภค มีผลทําใหมียอดการจําหนาย

เพิ่มข้ึน 

เม่ือไดมีการศึกษากระบวนการผลิตเสนใยปานศรนารายณในปจจุบัน พบวา เสนใยปาน จะมีข้ันตอน

การผลิตเร่ิมจากการขูดปาน/การแยกเสนใยปาน การลางเสนใย การทําใหเสนใยแหงโดยการใชพลังงาน

แสงอาทิตย (การผ่ึงแดด) การสางเสนใยปาน การถักเปย การยอม และการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดยข้ันตอน

เหลานี้ กอใหเกิดเศษเหลือใชรวมท้ังปญหาตาง ๆ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการขูดปาน  มีเศษปานสดท่ีเหลือจากการขูดเปนสวนเปลือกนอกของเสนใย และเศษเสนใย

เปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันยังไมไดนําไปใชประโยชน 

2. ข้ันตอนการสางเสนใย มีเศษปานท่ีทําใหแหงแลว และเปนเศษท่ีเหลือจากการสาง ซ่ึงปจจุบันใช

ประโยชนบางสวนในการรองกนกลองกันกระแทก แตสวนใหญไมไดใชประโยชน 

3. ข้ันตอนการถักเปย เกิดปญหา คือ เสนใยมีความกระดางเม่ือนํามาตัดเย็บเปนกระเปา เข็มขัด หรือ

หมวก จะสรางความระคายเคืองตอผูใชและสงผลกระทบตอเส้ือผาและรางกายของผูบริโภค ซ่ึงถือเปนจุดออน

ของผลิตภัณฑ 

การนําเสนอโครงการ การสรางมูลคาเพิ่มปานศรนารายณเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย จึงเปนโครงการ

ท่ีแกปญหาดังกลาว โดย  

1. พัฒนากระดาษจากปานสดท่ีเหลือจากการขูดเปนการใชประโยชนจากสวนท่ีไมไดใช ซ่ึงเปนสวนท่ี

กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากสงกล่ินท่ีไมพึงประสงค 



2. พัฒนาเสนใยเพื่องานจัดดอกไมจากสวนเหลือใช ในข้ันตอนการสางเสนใย ทดแทนการใชปานรามี 

ซ่ึงมีราคาแพง แมวาปจจุบันจะมีการใชเสนพลาสติกเปนวัตถุดิบทดแทนเพ่ือลดตนทุน แตพบวา สงผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเผาไหมแลวเปนพลาสติกไมเปนเถาเหมือนเซลลูโลสท่ัวไป 

3. สรางส่ิงประดิษฐสําหรับนวดเสนใยปานท่ีผานข้ันตอนการถักเปยแลวเปนส่ิงประดิษฐท่ีชวยนวดเสน

ใยใหนุม แกปญหาเสนใยกระดาง 

 1.2 วัตถุประสงค 

        1.2.1  เพื่อสรางส่ิงประดิษฐสําหรับนวดเสนใยปานศรนารายณ 

        1.2.2  เพื่อพัฒนากระดาษจากสวนเหลือใชในกระบวนการขูดปาน 

        1.2.3  เพื่อพัฒนาเสนใยในงานจัดดอกไมสดจากสวนเหลือใชในกระบวนการตากและสางเสนใย 

        1.2.4 เพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี   

 

2.  วิธีดําเนินการ 

2.1  ติดตอประสานงานกับกลุมชุมชนเพื่อสํารวจขอมูล ประชาสัมพันธ และรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม 

2.2  ทําหนังสือถึงกลุม เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือดานการสรางส่ิงประดิษฐ การพัฒนา  

        ผลิตภัณฑ และการถายทอดเทคโนโลยี   

2.3   เตรียมส่ือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ (วิทยากร  เอกสาร  สถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ  ส่ิงอํานวยความสะดวก )   

2.4   ถายทอดเทคโนโลยี   

(1) ถายทอดเทคโนโลยีการใชส่ิงประดิษฐเคร่ืองนวดเสนใย 

(2) ถายทอดเทคโนโลยีการทําและใชประโยชนจากเสนใยปานทดแทนเสนใยปานรามี เพื่องาน

จัดดอกไม 

(3) ถายทอดเทคโนโลยีการทํากระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษปานศรนารายณ 

 2.5   ประเมินผลความพึงพอใจ ของผูเขารับการฝกอบรม  วิทยากรและคณะทํางาน 

 2.6   ติดตามผลการใชประโยชนหลังการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 
 



3.  ผลการดําเนินการ 

มกราคม – กุมภาพันธ 2553 ติดตอและประสานงานกับ นางสําเนา  เกาะเกตุ  ผูจัดการสหกรณการเกษตร

หุบกะพง จาํกัด 

27 เมษายน 2553 ดําเนินการสํารวจพื้นท่ี เพื่อเตรียมปฏิบัติงานการถายทอดเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2553 ดําเนินการจัดทําเคร่ืองนวดเสนใยปานศรนารายณ 

23 กรกฎาคม 2553 รับสมัครผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี 

23 – 27 กรกฎาคม 2553 สูพื้นท่ีเปาหมาย  ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตรการทําและใชประโยชนจากเสนใยปานศรนารายณใน

งานจัดดอกไม  การทํากระดาษและบรรจุภัณฑกระดาษปานศรนารายณ และ

การใชส่ิงประดิษฐเคร่ืองนวดเสนใย โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คือ อาจารยอารยะ  ไทยเท่ียง  และอาจารยรุง

ฤทัย  รําพึงจิต  และวิทยากรเอกชนดานบรรจุภัณฑ  มีผูเขารับการฝกอบรม 

จํานวน 40 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา  รอยละ 90.00 ของผูเขา

รับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการ โดยพึงพอใจในระดับมาก  

คาเฉล่ีย 4.50   

สิงหาคม – กันยายน 2553   ติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มีผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน 40 คน 

หรือรอยละ 100 นําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน  โดยใชประโยชน

ในชุมชน  คิดเปนรอยละ 100   

ผูฝกอบรมนําความรูไปขยายผลตอในดานประยุกตเปนความรูใหม

ในการทําเปนบรรจุภัณฑเพิ่มข้ึนเพื่อใชบรรจุสินคาในสหกรณการเกษตรหุบ

กะพง จํากัด  จํานวน 21 คน หรือรอยละ 52.50 และใชในการประชาสัมพันธ

ชุมชน จํานวน 19 คน หรือรอยละ 47.50 

 

4. การใชจายงบประมาณ  ใชจายงบประมาณ จํานวน  443,000 บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนสามพันบาทถวน) 
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กรรมการฝกอบรม (การทํทําบรรจุภัณฑฑจากกระดาษปปานศรนารายยณ) 
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ลิตภัณฑจากปปานศรนารายณ 



4. กิจ

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมจัดนิทรรรศการแสดงงผลงาน 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

ศูนยคลินิกกเทคโนโลยี  สถาบันวิจยั

399 ถนนส

โทรศัพท

ยและพัฒนา

สามเสน แข

ท 0 2282 90

า มหาวิทยาล

ขวงวชิรพยา

009-15 ตอ 6

http

ลัยเทคโนโล

บาล เขตดุสิ

6093 6094  โ

tp://www.cli

ลยีราชมงคล

สติ  กรุงเทพ

โทรสาร 0 22

inictech.rm

ลพระนคร 

พฯ  10300 

282 0423 

mutp.ac.th 


