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โดย อาจารย์สุทธดิา แก้วมงุคุณ และคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถมัภ์

หน้ากากผ้าทอมือ ป้องกัน PM 2.5 

บ้านภักดีแผ่นดิน 
ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

โครงการพัฒนาท้องถิน่เพือ่แก้ไขปญัหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 

หมู่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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ที่มาและความส าคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดนิ ซึ่งสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มคีวามเข้มแข็งและ

ยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครอืข่ายชุมชนนกัปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อ

ร่วมกันศึกษาแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลงัให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้

ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น  

จากประเด็นดังกล่าวจึงมีการศกึษาบริบทและปัญหาของหมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดนิ ต าบลหนองหมาก

ฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ยากจน รายได้ของครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพ และขาดโอกาสในการพัฒนาทกัษะทางอาชีพ โอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น ตลาดและวัตถุดบิ 

คณะผู้จัดท าโครงการภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จึงได้สร้างเครือข่ายนักพัฒนาและแกป้ัญหาชุมชนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความ

ยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน และจัดท าโครงการหน้ากากผ้าทอมือป้องกนัฝุน่ PM 2.5 บ้านภักดี

แผ่นดิน เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนดังกล่าว เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย

เพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมคีวามเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณคา่และมูลคา่ เสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกลูกันในชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืน 

ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ทีเ่พิ่มขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอาชีพท าหนา้กากผท้อมอืกนัฝุ่น PM2.5 จ านวน 20 คน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

แบ่งตามระยะการด าเนนิโครงการดังนี้

การด าเนินการในระยะที่ 1

1) เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนาและแกป้ัญหาชุมชนทอ้งถิ่น

2) เพื่อส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมูบ่้าน 

3) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาครวัเรือนในการแกป้ัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน

การด าเนินการในระยะที่ 2

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทกัษะดา้นการแปรรูปผ้าทอมือให้เป็นหนา้กากกนัฝุ่นให้แก่กลุม่เป้าหมายจ านวน 20 คน

2) เพื่อพัฒนาอาชีพการแปรรูปผ้าทอมอืให้เป็นหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับกลุ่มเป้าหมายสามารถผลติหน้ากากกัน

ฝุ่น PM 2.5 ได้ 100 ชิ้น

3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบักลุม่เป้าหมายมากขึ้น 20% จากการขายผลิตภัณฑผ์้าทอมือแบบเดิม
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ประสานขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านภักดี

แผ่นดิน เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่และศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ

ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สัมคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และ

สุขภาพ 

ธันวาคม 2561

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและส ารวจข้อมูลชุมชน/

กลุ่ม เป้าหมาย ประสานงานกับส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร เพื่อขออนุญาตลง

พื้นที่ และลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 จัดอบรมให้ความรู้ และทดลองปฏิบัติ

ประสานความร่วมมือกบัวิทยากร อ.ดร.เสรี  กรเพชร คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบัญชีครัวเรือนและ

การตลาด

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนงาน

ประสานขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน

นางสาวสุพรรณี คนซื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและสอบถาม

ความต้องการของชุมชน ประสานความร่วมมือ

กับกลุ่มทอผ้าของชุมชน เพื่อวางแผนจัดท า

โครงการ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากร

กิจกรรมฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเย็บหน้ากากผ้า

ทอมือ

กิ จก รรมอบรมความรู้ ก า รตลาดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน้ากากผ้าทอมือ

มกราคม 2562

พฤษภาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยในพื้นที่ เพื่อหา

ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า และพัฒนาช่องทางการจัด

จ าหน่ายทางออนไลน์
พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามผลการด าเนินงาน

ระดมความคดิแก้ไข้ปัญหาผลิตภัณฑ ์ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

คณะผู้ด าเนินโครงการ

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
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ผลการด าเนินการ

จากการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้จัดท าโครงการร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมายได้ด าเนินการจัดท าโครงการหน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุ่น PM 2.5 บ้านภักดีแผ่นดิน 

การด าเนินโครงการมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ

กิจกรรมให้ความรู้การตลาด การผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่มีอยู่ในชุมชน การจัดหาตลาดขาย

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน พร้อมปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่าผลด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ผลส าเร็จของโครงการ

1) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะด้านการแปรรูปผ้าทอมือเป็นหน้ากากกันฝุ่นแก่

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 คน (20 ครัวเรือน)

2) กลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 ได้ 120 ชิ้น คิดเป็นรายได้ของเดือนกรกฏาคม 

2562 เท่ากับ 1,883 บาท (หักต้นทุนแล้ว)

3) กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น 20% จากการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือแบบเดิม 26.9% (เดิมมีรายได้

จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประมาณ 7000 บาท/เดือน)

แนวทางการต่อยอดโครงการในอนาคต

1. กลุ่มเป้าหมายควรได้รับการส่งเสริมและพัฒน

อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางแก่กลุ่ม

ประชาชนกลุ่มอื่นในชุมชนให้

สามารถด าเนินงาน

ตามแผน

พัฒนา

ชุมชน

ต่อไป

2. ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุ่น 

PM 2.5 เป็นผลิตภัณฑท์ี่

ตอบโจทยย์ุทธศาสตร์

การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

วิจัย 

และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนา 

(โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม และการเกษตร) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ควรน านวัตกรรมชิ้นนี้ไปต่อยอด

เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม


