รายงานฉบับสมบูรณ์
หมู่บา้ นสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ
ประจำปี งบประมำณ 2564

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี วุ่นศรี
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิ ยั

คลินิกเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชิ ยั สงขลำ
ได้รบั งบประมำณสนับสนุนจำก
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ก-1

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี วุ่นศรี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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คานา
รายงานฉบับนี้ เป็น ส่วนหนึ่งของการดาเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา ในใต้งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ
1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัยสู่กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร และขยายการปลูกพืช
สมุนไพรปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสมุนไพรปลอดภัย
2) เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรสู่มาตรฐาน
3) เพื่อส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
4) เพื่อสร้างวิทยากรชุมชน และหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนต้นแบบในการปลูกสมุนไพรปลอดภัย การแปรรูปผลผลิต
การจาหน่าย และการบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิธีสุขภาพ สามารถแก้ปัญหาเพื่อเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้
ดังนั้นผู้จัดทาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้จัดทาก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สุปราณี วุ่นศรี
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ขอขอบคุ ณ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ที่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ผ่านคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชนดังสโลแกนที่ว่า “คลินิก
เทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน” อีกทั้งผลการดาเนินงานของโครงการฯ สามารถเติมเต็ม และสนับสนุนพันธกิจด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ให้ความกรุณาอานวยความสะดวก ให้แนะนาที่มีประโยชน์และเอื้อเฟื้อในทุกด้านเพื่อให้การดาเนินงาน
โครงการฯ ผ่านไปได้ด้วยดี
สุปราณี วุ่นศรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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สารบัญ
หน้า
คานา
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนา
1.1
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
1.2
แบบฟอร์มแสดงเจตจานงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
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บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การ
นาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และ
พัฒ นาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มี กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลาดาเนินงานไม่เกิน 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentationuthai-v2.pdf

1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :

หมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ

(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบ่ ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้ นต่อเนื่องใช้ชื่อเดิม)

ค่าละติจูด 7.488249

ค่าลองติจดู 99.482216

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตาแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ )

1. ดร.สุปราณี วุ่นศรี
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทร : 081-5390193
อีเมล์ : kongsuwan9153575@gmail.com
2. นายนพดล โพชกาเหนิด
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทร : 086-6890920
อีเมล์ : podkumnerd@yahoo.co.th

หน้าที่
รับผิดชอบ
ในโครงการ1
หัวหน้า
โครงการ

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ประสบการณ์ทางาน
ที่รับผิดชอบใน
ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
โครงการ2

- เทคโนโลยีห้องอบ
สมุนไพร
- เทคโนโลยีการทา
ลูกประคบสมุนไพร

มีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้พลังงาน
ทางเลือกและ
เทคโนโลยีด้าน
พลังงานของชุมชน
ผู้ร่วม
- เทคโนโลยีการแปร มีความเชี่ยวชาญ
โครงการคน รูปสมุนไพรอบแห้ง
ในการแปรรูป
ที่ 1
- เทคโนโลยีตู้อบ
และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
ประโยชน์จาก
พลังงานทดแทน
ก-1
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3. ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทร : 091-0498885
อีเมล์ : Kosin.t@rmutsv.ac.th
4. นายพลชัย ขาวนวล
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทร : 089-6535235
อีเมล์ : kpalachai@gmail.com
5. นางระริน เครือวรพันธุ์
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทร : 089-9824767
อีเมล์ : Rarin.kh26@gmail.com
5. นายโสภณ หนูเรือง
ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม
เบอร์โทร : 089-9081872
6. นายนิยม ปานมีทอง
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร 094-5987312
1 หน้าที่รับผิดชอบในโครงการ

ผู้ร่วม
- เทคโนโลยีการแปร
โครงการคน รูปสมุนไพรเป็น
ที่ 2
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเคมีวิเคราะห์
และการแปรรูป
สมุนไพร
ผู้ร่วม
- เทคโนโลยีเตาชีว
มีความเชี่ยวชาญ
โครงการคน มวลสาหรับการอบไอ เกีย่ วกับเทคโนโลยี
ที่ 3
น้าสมุนไพร
ชุมชนทางด้าน
พลังงาน
ผู้ร่วม
- เทคโนโลยีการ
มีความเชี่ยวชาญ
โครงการคน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางด้านบัญชี การ
ที่ 4
- เทคโนโลยีการเพิ่ม
สร้างช่องทาง
มูลค่าของผลิตภัณฑ์
การตลาด
- การตลาด
ผู้นาชุมชน
ประสานงาน
พัฒนาชุมชน

เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

ประสานงาน

พัฒนาชุมชน

เช่น หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้นาชุมชน/ แกนนาชุมชน/ ประธานกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐ/เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น อื่นๆ
2 แนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
 1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
 2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... ) ปีแรกที่เริ่มดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อ หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน)
ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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5. หลักการและเหตุผล
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลที่จาเป็น ดังนี้
5.1 สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ
5.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตาบลคลองลุเป็นตาบลหนึ่งในจานวน 14 ตาบล ของอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการ
อาเภอกันตังไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดเขตตาบลโคกยาง
อาเภอกันตัง
ทิศใต้
จดเขตตาบลบ่อน้าร้อน
อาเภอกันตัง
ทิศตะวันออก
จดเขตตาบลย่านซื่อ
อาเภอกันตัง
ทิศตะวันตก
จดเขตตาบลโคกยางและตาบลบ่อน้าร้อน
อาเภอกันตัง
ขนาดพื้นที่
ตาบลคลองลุมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,973 ไร่
-พื้นที่ทาการเกษตร
10,856
ไร่
-ที่อยู่อาศัย
6,993
ไร่
-ที่สาธารณะ
2,124
ไร่
5.1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่เป็นที่เป็นที่ราบ ที่ราบสูงและเนินสูงลาดลงมาจากแนวเทือกเขา มีต้น
กาเนิดสายน้าจากภูเขา หมู่ที่ 1 ไหลผ่านคลองลุสู่คลองบางเตา หมู่ที่ 3 และไหลลงสู่แม่น้าตรัง

ภาพที่ 1 แผนที่ของตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
5.1.3 ภูมิอากาศ
อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย สู งสุ ด ตลอดปี 37.5 องศาเซลเซี ย ส ระหว่ างช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ งเดื อ น
เมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดตลอดปี 22 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม
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จานวนหมู่บ้านของตาบลคลองลุ มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านคลองลุ
หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน
หมู่ที่ 3 บ้านบางเตา
หมู่ที่ 4 บ้านทอนหาญ
หมู่ที่ 5 บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 6 บ้านคลองเคียน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าจูด
5.1.4 จานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น
4,295
คน
แยกเป็น
ชาย 2,107
คน
หญิง 2,188
คน
5.1.5 การประกอบอาชีพ
ประชากรตาบลคลองลุมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ภาพที่ 2) โดยยึดอาชีพ
การทาสวนยางพาราควบคู่กับการรับจ้าง มีประมาณร้อยละ 98.58 และการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ
เสริม มีการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัว
พื้น บ้ าน กลุ่ มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้า กลุ่มเกษตรกรจาหน่ายปุ๋ยเคมี กลุ่ มแม่บ้าน กลุ่ ม
เกษตรกรผลิตวัสดุจักสาน เป็นต้น

ภาพที่ 2 การประกอบอาชีพของชุมชนตาบลคลองลุ
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5.1.6 พืชและสัตว์เศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจ
1) ยางพารา
ได้แก่ พันธุ์ 600 พันธุ์ 251
2) ข้าว
ได้แก่ พันธ์สังข์หยดพัทลุง พันธุ์ชัยนาท
3) ผัก
ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ตะไคร้ ขิง ข่า ขมิ้น พริก
สัตว์เศรษฐกิจ
1) สุกร
ได้แก่ พันธุ์พื้นบ้าน
2) กระบือ ได้แก่ พันธุ์พื้นบ้าน
3) ไก่
ได้แก่ พันธุ์พื้นบ้าน
5.1.7 การใช้ที่ดิน
ตาบลคลองลุ มีพื้นที่ทั้งหมด 19,973 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ ดังนี้
1) พื้นที่ปลูกยางพารา
จานวน
10,000 ไร่
2) พื้นที่ปลูกข้าว
จานวน
400 ไร่
3) พื้นที่ปลูกพืชไร่ ปลูกผัก
จานวน
456 ไร่
4) พื้นที่อยู่อาศัย
จานวน
6,993 ไร่
5) พื้นที่สาธารณะ
จานวน
2,124 ไร่
5.2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน (เอกสารแนบ)
5.3 รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี
5.3.1 เทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย
การปลูกสมุนไพรปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก การกาจัดวัชพืช การ
เตรียมดินปลูกจากวัสดุในท้องถิ่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดปัญหาการใช้ปุ๋ยมาก
เกินไป การเตรียมกระถางแก้มลิงปลูกพืชก่อนลงแปลง การเลือกพันธุ์สมุนไพร
5.3.2 เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
สมุนไพรอบแห้งที่ผ่านการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ให้คงไว้ ซื่งคุณค่าและสรรพคุณที่
ดีของพืชสมุนไพร ซึ่งโดยปกติคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีความผกผันกับเวลา
5.3.3 เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากงานวิจัยใช้สาหรับการผลิตสมุนไพร
อบแห้งที่สามารถรักษาสรรพคุณที่ดีของพืชสมุนไพร
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5.3.4 เทคโนโลยีเตาชีวมวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพร
เป็นเตาชีวมวลสาหรับการผลิตไอน้าไปผ่านสมุนไพรสาหรับการอบไอน้า ใช้เชื้อเพลิงเป็น
ไม้ฟืน เป็น เตาที่ป ระหยัดเชื้อเพลิง ใช้งานง่าย สะดวกและปลอดภัย เป็นเตาชีวมวลที่พัฒ นามาจาก
งานวิจัย
5.3.5 เทคโนโลยีห้องอบไอน้าสมุนไพร
ห้องอบไอน้าสมุนไพรเป็นห้องอบที่สามารถเก็บไอน้าสมุนไพรได้นานด้วยวัสดุที่มีทั่วไป
สามารถทาความสะอาดง่าย ไม่มีเชื้อรา มีความแข็งแรงทนทาน
5.3.6 เทคโนโลยีการทาลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพรเป็นการพัฒนาสูตรมาจากภูมิปัญญาชุ มชน นามาประคบหลังการนวด
ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย อาการปวดเมื่อยดีขึ้น อาการปวดตึงคลายลง
5.3.7 เทคโนโลยีการผลิตน้ามันเหลืองสมุนไพร
น้ามันเหลืองสมุนไพรเป็นการพัฒนาสูตรมาจากภูมิปัญญาชุมชน ช่วยบรรเทาอาการคัด
จมูก น้ามูกไหล เป็นหวัด แก้วิงเวียนศีรษะ ทาแก้ผดผื่นคัน พุพองเป็นหนอง ฯลฯ
5.3.8 เทคโนโลยีการผลิตสเปรย์ไล่ยุง
สเปรย์ไล่ยุงเป็นการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติ ภายใต้การเตรียม
สารสกัดธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน มีสารออกฤทธิ์และกลิ่นได้นานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.9 เทคโนโลยีการผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรกลีเซอรอล
สบู่ก้อนที่ผลิตจากสารธรรมชาติ มีส่วนผสมจากสมุนไพรและน้าผึ้ง มีคุณสมบัติเด่น คือ
ส่วนผสมจากน้าผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ ลดการอักเสบ หนอง และสิ่งที่เกิดจากการติดเชื้อ ช่วยให้ผิว
เนียนนุ่ม ไม่แห้งตึง
5.3.10 เทคโนโลยีการผลิตสบู่เหลวสมุนไพร
สบู่เหลวสมุนไพรเป็นการพัฒนาสูตรมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้
เป็นสบู่ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการทาความสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม แก้ผดผื่นคัน
และต้านอนุมูลอิสระ
5.3.11 เทคโนโลยีการผลิตแชมพูสมุนไพร
แชมพูสมุนไพรเป็นการพัฒนาสูตรขึ้นจากพืชสมุนไพรจากธรรมชาติ ลดการระคายเคือง
บารุงเส้นผม ช่วยขจัดคราบสกปรกต่างๆ บนเส้นผมและหนังศีรษะ
5.3.12 เทคโนโลยีการผลิตครีมนวดผมสมุนไพร
ครีมนวดผมเป็นการพัฒนาสูตรที่มีประโยชน์ต่อเส้นผม ช่วยบารุงหนังศีรษะและเส้นผมให้
นุ่มสลวย ป้องกันการแตกปลายของเส้นผม ช่วยให้เส้นผมแข็งแรง ลื่น เป็นเงางาม
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5.3.13 เทคโนโลยีการยกระดับผลิตภัณฑ์
การยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นข้อกาหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่
น่าเชื่อถือ เป็นทีย่ อมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของ
หมู่บ้านโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เช่น Root causes analysis, SWOT, Business Model
Canvas, Financial analysis, 4M, 6M หรือ เครื่องมืออื่นๆ ที่ทาให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมด 19,973 ไร่ มีประชากรจานวน 1,179
ครัวเรือนจานวน 4,295 คน ประกอบอาชีพหลักคือ ทาสวนยางพารา มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ
50% ของพื้นที่หรือประมาณ 10,000 ไร่ แต่เนื่องจากราคายางพาราที่ไม่มีความแน่นอน ผลผลิตน้ายาง
น้อย สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทาให้การกรีดยางพาราได้น้อยและต้นยางพาราเป็นโรค
หน้ายางตายนึ่งไม่มีน้ายาง ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้น้ อย มีการกู้เงินนอกระบบ ชุมชนเกิดความเดือดร้อน
ผู้นาชุมชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีรวมกลุ่มกัน
ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ว่างของสวนยางพาราเป็นอาชีพเสริม (ภาพที่ 3) เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ให้กับครอบครัว ได้บริโภคพืชปลอดภัยจากสารเคมี และเพื่อแก้ปัญหาการกู้เงินนอกระบบของชุมชน
และนอกจากนี้ ชุมชนตาบลคลองลุได้มีการจัดทาโครงการลดรายจ่ายให้ แก่ชุมชน เช่น โครงการการ
ถ่ าย ท อ ด เท ค โน โล ยี ก ารผ ลิ ต แ ก๊ ส ชี ว ภ าพ ระดั บ ค รั ว เรื อ น จ าก ถุ งพ ล าส ติ ก LDPE ข อ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ในปี งบประมาณ 2560 (ภาพที่ 4) ท าให้ ล ดค่ าใช้ จ่ายในการใช้ แก๊ ส หุ งต้ม อย่ างน้ อยประมาณ
ครัวเรือนละ 400 บาทต่อเดือน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีสาหรับการเกษตรลงได้ประมาณ 1 ใน
3 ของค่าใช้จ่ายเดิม เท่ากับได้ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักมูลสัตว์ไปใช้กับแปลงพืชผักหรือใช้กับพื้นที่เกษตร
อื่นๆ ที่ทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 3 การปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่วางของสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน

ภาพที่ 4 บ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนด้วยถุงพลาสติก LDPE
ผลจากการดาเนินโครงการที่ผ่านมาทาให้ชุมชนได้เห็นถึงประโยชน์และให้ความความสาคัญของการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชนให้มีมั่นคงและยั่งยืน ทาให้สมาชิกในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ และจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน ดังแสดงในภาพ
ที่ 5 พบว่า ชุมชนมีศักย์ภาพในการพัฒนาเป็นหมูบ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลอง
ลุ” เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพที่ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ศักยภาพด้านวัตถุดิบ ตาบลคลองลุเป็น ชุมชนเกษตรกรรมมีการทาสวนยางพารา ทั้งหมด
10,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งชุมชนมีการบริหารจัดการในการปลูกเพื่อให้มีวัตถุดิบ
ส่งจาหน่ายอย่างเป็นระบบ
2. ศักยภาพด้านผู้ ผ ลิ ต ตาบลคลองลุ มีผู้ ประกอบอาชีพ ทาสวนยางพาราและมีการปลู กพื ช
สมุนไพรใต้ร่มยางพารา จานวนไม่น้อยกว่า 50 คน
3. ศักยภาพของกลุ่มผลิต ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีประธานกลุ่ม คือ นายโสภณ
หนูเรือง มีสมาชิกกลุ่ม จานวน 50 คน
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน (SWOT)
สาหรับการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร ให้กับชุมชนตาบลคลองลุตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
และปลายน้า โดยจากการจัดประชุมเสวนาร่วมกับประธานกลุ่มสมุนไพรและผู้นาชุมชน ชุมชนต้องการ
เทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรให้มีคุณภาพ เทคโนโลยีการอบไอ
น้าสมุนไพร และการเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนแนววิถีสุ ขภาพ ซึ่งจากคณะผู้ ดาเนินโครงการมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดโครงการบริการ
วิชาการและโครงการวิจัยสาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับชุมชน รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
เช่น โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบาง
กล่า จังหวัดสงขลา ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสมุนไพร พันธุ์สมุนไพร และรับซื้อสมุนไพรจาก
ชุมชน ซึ่งในพัฒนาหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2564 – 2566 มีรูปแบบ
การพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังนี้
ต้นน้า
พัฒนาในส่วนของการปลูกสมุนไพรปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น การเตรียมวัสดุ
ปลูกเอง การผลิตปุ๋ยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นใช้เอง การตรวจสภาพดิน เลือกชนิดของสมุนไพร การบริหาร
จัดการพื้นที่ปลูก เป็นต้น การจัดทาบัญชี และการบริหารจัดการกลุ่ม
กลางน้า การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การพัฒนาระบบการอบไอน้าสมุนไพร
ปลายน้า การยกระดับผลิตภัณฑ์ การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ และการพัฒนาตราสินค้า
จากโมเดลของการพัฒนาดังกล่าว ในระยะ 3 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ คือ
ปีที่ 1 จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ปลูกสมุนไพรปลอดภัย โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า 50 คน
2. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างง่ายที่นามาใช้ได้จริง ได้แก่
- การแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
- ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
- เตาชีวมวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพร และห้องอบสมุนไพร
ก-9
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3. ถ่ายทอดให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการปลูกพื้นปลอดภัย GAP
ปีที่ 2 จะเพิ่มเติมในการจัดการพื้นที่และขยายพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริม
ช่องทางการตลาด โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า 50 คน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
3. ตราสินค้าของกลุ่ม 1 ตราสินค้า
4. การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์
5. จานวนสมาชิกของโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
ปีที่ 3 ส่ งเสริมกิจกรรมด้านการแปรรูป การตลาด การจัดจาหน่าย และการยกระดับการผลิตเข้าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า 50 คน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์
3. กลุม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัยสู่กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
และขยายการปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสมุนไพรปลอดภัย
6.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตสมุนไพรของชุมชน
6.3 เพื่อส่งเสริมการใช้ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
6.4 เพื่อส่ งเสริมและพัฒ นาให้ ชุมชนสามารถบริห ารจัดการปลู กสมุนไพรปลอดภัย เป็นผู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อชุมชนเองและต่อยอดให้ชุมชนใกล้เคียง
6.5 เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสมุนไพรที่มีในชุมชนนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยใช้หลักความรู้ด้าน วทน. ที่สามารถเอื้อต่อชุมชนและหน่วยงานในชุมชน
6.6 เพื่อสร้างวิทยากรชุมชน และหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนต้นแบบในการปลูกสมุนไพรปลอดภัย การแปร
รูปผลผลิต การจาหน่าย และการบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิธีสุขภาพ สามารถแก้ปัญหาเพื่อเป็นชุมชนที่
พึ่งตนเองได้
7. ที่ ม าของความต้ อ งการ : โปรดใส่ เครื่อ งหมาย  ใน  ที่ ต้ องการและกรอกข้ อ มู ล พร้อ ม
หลักฐานตามที่ระบุ
 เป็นความต้องการจากการให้บริการคาปรึกษา
ระบุหมายเลขคาปรึกษาในระบบ CMO : . รหัสโครงการ 5258
.
 เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนา
หมู่บ้าน)
ก - 10
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 เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.
ระบุ ชื่ อ สมาชิ ก อสวท.
หมายเลขสมาชิ ก อสวท.
.
 เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ.
 เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
ระบุแหล่งทุน
ปีที่ดาเนินการ
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย
8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :
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9. แผนธุรกิจชุมชน :
(นาเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเครื่องมือในการจัดทาแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ)

ก - 12

13

10. หน่วยงานสนับสนุน :
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา

รูปแบบการสนับสนุน4

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วิทยากร เจ้าหน้าที่ พาหนะ และอืน่ ๆ ตามที่
เกี่ยวข้องและเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
วิทยากร
3. โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากร พันธุ์สมุนไพร ตลาดรับซือ้
4. คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบางกล่า จังหวัดสงขลา
วิทยากร ตลาดรับซื้อ
5. ร้านอบไอน้าสมุนไพร จังหวัดสงขลา
วิทยากร
6. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองลุ
เจ้าหน้าที่ พาหนะ และอื่นๆ ตามที่เหมาะสม
4
รูป แบบของการสนั บ สนุ น เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุ จานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรื อน วิท ยากร(ไม่ มี
ค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

11. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8
และ 9
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2563
กิจกรรม

2564

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
สมุนไพรปลอดภัย
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปสมุนไพรอบแห้ง
3. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์
4. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีว
มวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพร
5. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องอบ
สมุนไพร
6. การติดตามประเมินผล

แผนเงิน : ตามไตรมาส

รวมเงิน
(บาท)
43,400
33,200
44,400
41,400
59,300
-

76,600

44,400

41,400

59,300
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ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2565

2564
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาลูก
ประคบสมุนไพร
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
น้ามันเหลืองสมุนไพร
3. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สเปรย์ไล่ยุง
4. อบรมการสร้างช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และการพัฒนาตราสินค้า
5. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
6. การติดตามประเมินผล

แผนเงิน : ตามไตรมาส

รวมเงิน
(บาท)
60,000
60,000
60,000
50,000
60,000
10,000

60,000

60,000

60,000

120,000

300,000

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม

2566

2565

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สบู่ก้อนสมุนไพรกลีเซอรอล
2. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สบู่เหลวสมุนไพร
3. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
แชมพูสมุนไพร
4. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ครีมนวดผมสมุนไพร
5. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับการผลิตเข้าสูม่ าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. การติดตามประเมินผล

แผนเงิน : ตามไตรมาส

รวมเงิน
(บาท)
60,000
60,000
60,000
50,000
60,000

10,000
60,000

60,000

110,000

70,000
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12. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. จานวนผู้รับบริการ

หน่วย
คน

2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
เรื่อง
เทคโนโลยีหลัก
2.1 การปลูกสมุนไพร GAP
2.2 การแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
2.3 การทาลูกประคบสมุนไพร
2.4 การผลิตน้ามันเหลืองสมุนไพร
2.5 การผลิตสเปรย์ไล่ยุง
2.6 การผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรกลีเซอรอล
2.7 การผลิตสบู่เหลวสมุนไพร
2.8 การผลิตแชมพูสมุนไพร
2.9 การผลิตครีมนวดผมสมุนไพร
2.10 การยกระดับผลิตภัณฑ์
2.11 การพัฒนาตราสินค้า
2.12 การตลาดออนไลน์
เทคโนโลยีรอง
2.13 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
2.14 เตาชีวมวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพร
2.15 ห้องอบสมุนไพร
3. จานวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์
3.1 สมุนไพรสด
3.2 สมุนไพรอบแห้ง
3.3 ลูกประคบสมุนไพร
3.4 น้ามันเหลืองสมุนไพร
3.5 สเปรย์ไล่ยุง
3.6 สบู่ก้อนสมุนไพร
3.7 สบู่เหลวสมุนไพร
3.8 แชมพูสมุนไพร
4. จานวนวิทยากรชุมชนที่ สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ล ะ
คน
เทคโนโลยีตามข้อ 2)
5. ประมาณการผู้นาเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
คน
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
บาท

2564
50






ค่าเป้าหมาย
2565
2566
50
50



























5

10





15

50
80

50
80

50
80

400,000

400,000

400,000
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13.ผลกระทบ
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดคานวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
- กรณี เพิ่มรายได้
- เพิ่มรายได้ของสมาชิกในโครงการฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน พิจารณาจากฐานรายได้ใน
ปัจจุบันของสมาชิกกลุ่มได้
- ได้สิ้นค้าที่มคี ุณภาพจาหน่ายให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น
- กรณี ลดรายจ่าย
- สามารถนาทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้เพื่อลดรายจ่ายด้านเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน
 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)

- เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน
- สมาชิกในชุมชนอยู่ดีมีสุข ให้ความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนและสถานศึกษาในชุมชน
- ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
 สิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)
- ลดปริมาณขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งชีวมวลทางการเกษตรในสวนยางพาราในชุมชนมาเป็น
เชื้อเพลิงของเตาชีวมวลสาหรับระบบอบไอน้าสมุนไพร
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนววิถีสุขภาพ
14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ค าอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ แจกแจงรายละเอี ยดค่ าใช้ จ่ายที่ จะใช้ในการด าเนิ น
โครงการทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทาง
ราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน..........221,700....... บาท
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ (1 คน x 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง)
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการปลูกสมุนไพรปลอดภัย เช่น พันธุ์สมุนไพร วัสดุ
ปลูก มูลสัตว์ ขี้เถ้า ดิน แปลงกระบะปลูกพืช ท่อพีวีซี ข้อต่อพีวีซี บอลวาล์ว หัวเชื้ออีเอ็ม
กากน้าตาล พลาสติกปูพื้น เป็นต้น
รวม

จานวนเงิน (บาท)
14,400
15,000
7,000
7,000

43,400
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กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

หมวดค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (2 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการทาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น เหล็กกล่อง

14,400
15,000
7,000
8,000

เหล็กฉาก เหล็กแผ่น แผ่นโพลีใส ตะแกรงเหล็ก เป็นต้น
รวม

44,400

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

หมวดค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (1 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง )
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง เช่น ตะแกรงเหล็ก
กะละมัง ภาชนะสาหรับบรรจุ ผ้าขาวบาง เป็นต้น

7,200
15,000
7,000
4,000
รวม

33,200

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพร
รายการ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการทาเตาชีวมวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพรเช่น
ปูน อิฐมอญ แผ่นสมาร์ทบอร์ด ตะแกรงเหล็ก ท่อใยหิน กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น
รวม

จานวนเงิน (บาท)
14,400
15,000
7,000
5,000
41,400
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กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

หมวดค่าตอบแทน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (1 คน x 600 บาท x 12 ชั่วโมง)
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ (1 คน x 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง)
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ( 50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการสาธิตการทาห้องอบสมุนไพร เช่น อิฐมอญ อิฐแก้ว ปูน
กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องหลังคา เป็นต้น

7,200
14,400
15,000
7,000
15,700
รวม

59,300

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนาส่งจากต้นสังกัด
สามารถส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ :
หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณ ต้ องแสดงข้ อความและสั ญ ลั ก ษณ์ ข องกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มี การจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้
ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งทาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานฯ ทุกประการ

(ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี)
ผู้เสนอโครงการ
ตาแหน่ง** ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(** ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา)
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แบบฟอร์มแสดงความเจตจานงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
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บทที่ 2
วิธีการดาเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.1 การดาเนินกิจกรรม
2.1.1 ก่อนดาเนินการ
ก่อนมีการดาเนินกิจกรรมได้มีการหารือกับชุมชน และผู้นาของกลุ่ม นายโสภณ หนูเรือง เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการดาเนิ น การจัดกิจกรรมหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ปี ที่ 1 เพื่อให้
โครงการนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน

ภาพที่ 1 การหารือแนวทางการการดาเนินการโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุร่วมกับ
ชุมชน
2.1.2 ระหว่างดาเนินโครงการ
ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดาเนินการโครงการในระหว่างวันที่ 1 – 8, 12 – 13 กันยายน
2564 โดยมีกิจกรรมในการอบรมดังต่อไปนี้
การดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย
ผู้รั บ ผิ ดชอบโครงการได้จั ดอบรมเสวนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กับ ชุมชนเพื่ อถ่ายทอดองค์ ความรู้
เกี่ยวกับ วิธีการการปลูกพืชปลอดภัย การปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP การเตรียมแปลงปลูก
การดูแล การให้อาหารเสริมแก่พืช การพลาสติกหรือฟางข้าวคลุมแปลงปลูก และการควบคุมโดยชีววิธี
ไปสู่การทาแปลงสาธิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกแบบยกแคร่ การปลูกแบบแนวตั้ง การปลูกแบบ
แปลงยก เป็นต้น
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ภาพที่ 2 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย
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กิจกรรมที่ 2 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมในการแปรรูปสมุนไพรในชุมชนที่มีในชุมชน เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ต้น
ขลู่ ขิง ขา ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น สาหรับ รูปแบบของการอบแห้ง สมุนไพรให้มีประสิทธิภาพได้นา
เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลงานจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ สามารถอบแห้งสมุนไพรใน
เวลาอันสั้น เช่น ใบขลู่จากเดิมชุมชนต้องใช้เวลาในการตากแดด 3 – 4 วัน แต่เมื่อนามาตากของตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลา 1 – 2 วัน แล้วนาไปแปรรูปเป็นชาขลู่แบบซอง หรือแบบบดเป็นผงชาได้
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ภาพที่ 3 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
กิจกรรมที่ 3 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลงานจากงานวิจัย เรื่อง
“การพัฒนาการผลิตสมุนไพรขลู่โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลสู่ความยั่งยืนของ
ชุมชนลุ่มน้าปะเหลียน จังหวัดตรัง” เป็นเทคโนโลยีที่นามาปรับใช้สาหรับการแปรรูปสมุนไพรแบบแห้งที่
มีคุณภาพ ชุมชนไม่ต้องระวังฝนเนื่องจากเป็นระบบปิด ไม่มีฝุ่นละอองมาเกาะติดกับสมุ นไพร ดูแลซ่อม
บารุงง่าย มีระบบระบายความชื้น
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ภาพที่ 4 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 4 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสาหรับการอบไอน้าสมุนไพร
กิจกรรมนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเตาชีวมวล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นผลงานจาก
งานวิจัยเรื่อง ตรัง “ การพัฒนาเตาชีวมวลสาหรับการแปรรูปหอยตลับในพื้นที่ลุ่มน้าปะเหลียน จังหวัด
ตรัง ” เป็นเตาชีวมวลที่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดเชื้อเพลิง ใช้งานง่าย สะดวก
และการซ่อมบ ารุงสะดวก เป็ นเตาชีวมวลที่สามารถนามาประยุกต์กับการอบสมุนไพร โดยวิทยากร
ร่วมกับชุมชนได้ลงมือปฏิบัติโดยตรง
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ภาพที่ 5 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวล
สาหรับการอบไอน้าสมุนไพร
กิจกรรมที่ 5 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
กิจกรรมนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการอบสมุนไพร ประโยชน์ของการอบสมุนไพร สมุนไพรที่ใช้
ในการอบสมุนไพรทั้งแบบสดและแบบแห้ง ขั้นตอนในการให้บริการอบสมุนไพร ข้อห้ามสาหรับการอบ
สมุนไพร ระยะเวลาในการบาบัด และวางระบบอบสมุนไพรของห้องอบสมุนไพรจานวน 2 ห้องควบคู่กับ
เตาชีวมวลในการต้มสมุนไพร

ภาพที่ 6 บรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
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บทที่ 3
ผลการดาเนินโครงการ
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินจานวน 50 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความพอใจตาม
หัวข้อประเด็นต่างๆ ดังนี้
รายละเอียดผลการประเมิน
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ

ระดับ

เฉลี่ย

5

4

3

2

1

1. มีขนั้ ตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ
ประสานงานและให้ข้อมูล ทาให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน

30
60%

20
32%

0

0

0

4.60
92%

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น
กันเอง
3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการ
อบรม

35
70%
30
60%

15
24%
20
32%

0

0

0

0

0

0

4.70
94%
4.60
92%

10
12%

0

0

4.20
84.0%

25
0
40.00%
15
5
24.00% 6.00%
27
2
43.20% 2.40%
28
3
44.80% 3.60

0

0

0

0

0

0

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/เดือน/ฤดู
ที่อบรม)

25
50.00%
30
60.00%
21
42.00%
19
38.00%

0

0

4.50
90.00%
4.50
90.00%
4.38
87.60%
4.17
83.40%

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป)

26
18
6
52.00% 28.80% 7.20%

0

0

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.63 หรือคิดเป็น 92.67%
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ
หรือใช้ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยแค่ไหน
5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทาให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่

20
20
40.00% 32.00%

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.36 หรือคิดเป็น 87.17%

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการดาเนินโครงการในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.63 หรือคิดเป็น 92.67% และความเหมาะสมของ
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หลักสูตรที่ใช้จัดอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.36 หรือคิดเป็น 87.17% และเมื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินกิจกรรมใน
โครงการในภาพรวมพบว่ามีระดับความพึงพอใจ 89.92%
3.2 การติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. การนาไปใช้ประโยชน์
รายละเอียด
จานวนผู้ประเมิน
1.สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
50
2.สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
0
รวม
50

ร้อยละผู้ประเมิน
100.00
0.00
100.00

หมายเหตุ

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
2.1 ประเภทรายได้
รายละเอียด
จานวนผู้ประเมิน
ร้อยละผู้ประเมิน
หมายเหตุ
1.รายได้เสริม
50
100.00
2.รายได้หลัก
0
0.00
รวม
50
100.00
2.2. การนาความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน
รายละเอียดประเมิน
จานวนผู้ประเมิน
ร้อยละผู้ประเมิน
1.น้อยกว่า 1,000 บาท
50
100.00
2.1,001-2,000 บาท
0
0.00
3.2,001-3,000 บาท
0
0.00
4.3,001-4,000 บาท
0
0.00
5.4,001-5,000 บาท
0
0.00
6.5,001-6,000 บาท
0
0.00
7.6,001-7,000 บาท
0
0.00
8.7,001-8,000 บาท
0
0.00
9.8,001-9,000 บาท
0
0.00
10.9,001-10,000 บาท
0
0.00
11.มากกว่า 10,000 บาท
0
0.00
รวม
50
100.00

หมายเหตุ
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3. ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
รายละเอียด
จานวนผู้ประเมิน ร้อยละผู้ประเมิน
1.หลังการอบรมทันที
40
80.00
2.หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
10
20.00
3.หลังการอบรมภายใน 3 เดือน
0
0.00
4.หลังการอบรมภายใน 6 เดือน
0
0.00
รวม
50
100
4. ท่านนาความรู้ไปใช้ที่ไหน
รายละเอียด
1.ใช้ในครอบครัว
2.ใช้ในชุมชน/กลุ่ม
3.ใช้ในที่ทางาน
4.ใช้เมื่อมีโอกาส
รวม

จานวนผู้ประเมิน ร้อยละผู้ประเมิน
25
50.00
25
50.00
0
0.00
0
0.00
50
100

5. ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
รายละเอียด
1.ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
2.เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
3.ให้บริการ/คาปรึกษา
4.อื่นๆ ระบุ
รวม

จานวนผู้
ประเมิน
40
7
3
0
50

ร้อยละผู้ประเมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

80.00
14.00
6.00
0.00
100

3.3 รูปแบบการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
จากการติดตามผลพบว่าทุกกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ ชุมชนมีการตอบรับเป็นอย่างดีและมีการต่อยอดขยายผล
เพื่อทาให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในชุมชนทาให้สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น
3.3.1 การเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในการแปรรูปสมุนไพร
3.3.1.1 ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
จากการส่งเสริมให้ชุมชนได้ทาลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรในชุมชน ซึ่งลูกประคบ
จะช่ว ยรักษาอาการเคล็ ด ขัดยอก และอาการปวดเมื่อย ชุมชนได้นาสุ มนไพรสดมาผ่ านการตากด้วยตู้อบ
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พลังงานแสงอาทิตย์จะแห้งแล้วนาส่วนผสมต่างๆ ไปผ่านการบดให้ละเอียด แล้วนามาบรรจุด้วยผ้าแล้วนามา
มัดด้วยเชือกผ้า

ภาพที่ 7 การผลิตผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
3.3.1.2 ผลิตภัณฑ์ขาขลู่
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปสมุนไพรแห้ง ขลู่ก็เป็น
สมุนไพรประจาท้องถิ่น มีสรรพคุณ ช่วยลดความดันโลหิต รักษาโรคเบาหวาน ขับลม,แก้โรคเลือด แก้มุตกิด
ระดูขาวในสตรี. แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ใบและต้นอ่อนนามาต้มกับน้าอาบจะช่วยรักษาหิด และขี้เรื้อน รักษา
ประคบ ช่วยแก้ผื่นคัน ชุมชนได้นาใบพร้อมดอกมาตากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนามาบรรจุเป็นถุง
บรรจุสุญญากาศเพื่อจาหน่าย และมีการบรรจุเป็นซองชาชงเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภค
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ภาพที่ 8 การผลิตผลิตภัณฑ์ชาขลู่
3.3.1.3 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตู้ อบพลั งงานแสงอาทิ ต ย์เพื่ อแปรรูป สมุน ไพรแห้ ง ต้น ฟ้ า
ทะลายโจรก็ได้ผ่านการตากแห้ง ซึ่งต้นฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยกระตุ้น
การสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ต่อต้านสิ่ งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย รวมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ด
เลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ใบใช้เป็นยาขมช่วยทาให้
เจริญอาหาร ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้ต้นฟ้าทะลายโจร กระชาย และว่านเอ็นเหลือง นามาทาเป็นยา
เม็ดลูกรับประทาน ช่วยป้องกันและแก้อาการหวัด คัดจมูก ด้วยการใช้ใบและกิ่งประมาณ 1 กามือ
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ภาพที่ 9 การผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล
3.3.1.4 ผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหย
สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรสด ซึ่งเป็นน้ามันหอมระเหยจาก
หัวไพร ขมิ้นชัน ดอกกานพลู และการบูร แล้วนาส่วนผสมต่างๆ มาผ่านการทอดด้วยน้ามัน กรอก และบรรจุ
ขวดแก้ว เพื่อจาหน่าย น้ามันหอมระเหยจากหัวไพร มีสรรพคุณ แก้ปวด แก้อักเสบ แก้ผดผื่นคัน แก้ฝีหนอง
วิงเวียนศีรษะ
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ภาพที่ 10 การผลิตผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหย
3.3.1.5 ผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง
นาเทคโนโลยีเครื่องสกัดน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง
เพื่อจาหน่าย พร้อมกับทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกตะไคร้หอมเพิ่มขึ้น โดยนา
ต้นพันธุ์จากศูนย์พอเพียง ของ นายนัน ชูเอียด ตาบลหนองธง อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 11 การผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง
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3.3.1.6 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
จากการวางแนวทางในการพัฒนาพัฒ นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมี
แนวทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งการจาหน่ายในชุมชน และการจาหน่ายทางช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ซึ่งในอนาคตเมื่อมีความพร้อมมากกว่านี้จะมีการพัฒนาช่องทางจาหน่ายอื่นๆ ให้กว้างขวางต่อไป

ภาพที่ 12 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
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3.4 การสร้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
โครงการฯ สามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน ได้ทั้งหมด 7
ท่าน ซึ่งบรรลุเป้าหมายของโครงการโดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายโสภณ หนูเรือง

ที่อยู่
46 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

โทรศัพท์
089-9081872

2
3

นายเกรียงศักดิ์ วุ่นศรี
นางนุชรี อนันตพงค์

45/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
20/5 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

083-5225311
087-8819378

4

นางสาวอรอุษา เรือง
สวัสดิ์
นางสาวพิมพกานต์
เหมือนทอง
นางสาวรัตนา ยั่งยืน
นางสาวสุพิศ เทพทอง

45/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

080-5424750

25/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

087-5594314

7/1 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
4 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

062-7927827
092-6587950

5
6
7

ความเชี่ยวชาญ
การท าตู้ อบ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์
การทาเตาชีวมวล
การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฟ้ า
ทะลายโจรบรรจุแคปซูล
การท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลู ก
ประคบ
การทาผลิตภัณฑ์สเปรย์
กันยุง
การทาผลิตภัณฑ์ชาขลู่
การทาน้ามันหอมระเหย

ภาพที่ 13 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (นายโสภณ หนูเรือง)

ภาพที่ 14 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาเตาชีวมวล (นายเกรียงศักดิ์ วุ่นศรี)
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ภาพที่ 15 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร (นางนุชรี อนันตพงค์)

ภาพที่ 16 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาลูกประคบ (นางสาวอรอุษา เรืองสวัสดิ์)

ภาพที่ 17 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาการทาผลิตภัณฑ์ชาขลู่ (นางสาวรัตนา ยั่งยืน)
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ภาพที่ 18 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาน้ามันหอมระเหย (นางสาวสุพิศ เทพทอง)
3.5 การพัฒนาแบรนด์ชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินการออกแบบแบรนด์สินค้าให้เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนคลองแดน โดยได้ออกแบบแบรนด์ของชุมชนภายใต้ชื่อ “ คลองลุสมุนไพรใต้ร่มยาง ”
ซึ่งแสดงถึงการที่ชุมชนคลองลุเป็นชุมชนที่ใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพาราเพื่อปลูกพืชสมุนไพร

ภาพที่ 19 แบรนด์สินค้าของชุมชนคลองแดน
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ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล

ภาพที่ 20 ตัวอย่างฉลากสินค้าของชุมชนคลองแดน
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บทที่ 4
สรุปผลโครงการ
4.1 การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ
จากการติดตามผลการดาเนินโครงการสามารถประเมินผลโครงการทางเศรษฐศาสตร์ ที่มี มูลค่า
ผลตอบแทนที่เด่นชัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบ ชาขลู่ ฟ้าทะลายโจรบรรจุ
แคปซูล น้ามันหอมระเหย และสเปรย์กันยุง เป็นสมุนไพรที่มีในชุมชนและได้รับการสนับสนุน สมุนไพร
และพั น ธุ์ ส มุ น ไพรจากภาคี เครื อ ข่ าย ชุ ม ชนให้ ค วามสนใจและให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของของ
ผลิตภัณฑ์ และชุมชนเริ่มมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย ดังต่อไปนี้
4.1.1 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
จากการที่ชุมชนสามารถนาเทคโนโลยีสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกประคบให้มีคุณภาพ
สามารถจาหน่ายในพื้นที่ชุมชนควบคู่กับเปิดบริการอบไอน้า และพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างดี จาหน่ายชุดละ
80 บาท คาดว่าจะสร้ างรายได้ เฉลี่ ย ประมาณ 20,000 บาทต่อ เดื อ น คาดว่าจะเกิด รายได้ จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกประคบประมาณ 240,000 บาทต่อปี
4.1.2 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ชาขลู่
ชุ ม ชนสามารถรั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ตู้ อ บพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส าหรั บ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ชาขลู่ได้เป็นอย่างดี โดยจาหน่ายชุดละ 30 บาท สามารถผลิตได้ตลอดทุกช่วงเวลาเนื่องจาก
ต้นขลู่เป็นพืชประจาท้องถิ่นไม่ต้องปลูก คาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน คาด
ว่าจะเกิดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชาขลู่ประมาณ 120,000 บาทต่อปี
4.1.3 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูล
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ทาให้ชุมชนสามารถผลิตฟ้าทะลาย
โจรแห้งแล้วนาไปผ่านการบดเป็นผงแล้วนามาบรรจุแคปซูล เบอร์ 0 จาหน่ายชุดละ 20 แคปซูล ราคา
ชุดละ 20 บาท คาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน คาดว่าจะเกิดรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรบรรจุแคปซูลประมาณ 240,000 บาทต่อปี
4.1.4 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหย
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับการแปรรูปน้ามั นหอมระเหย ชุมชนได้มีการปรับสูตร
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี น้ามันหอมระเหย ขนาด
30 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 30 บาท คาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน คาดว่า
จะเกิดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหยประมาณ 120,000 บาทต่อปี
4.1.5 การประเมินผลของผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุง
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสาหรับการแปรรูปสเปรย์ กันยุงด้วยวิธีการกลั่น ได้รับการตอบ
รับจากชุมชนเป็นอย่างดี สเปรย์กันยุง ขนาด 30 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 20 บาท คาดว่าจะสร้างรายได้
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เฉลี่ ย ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน คาดว่าจะเกิดรายได้จากการจาหน่ายผลิ ตภัณ ฑ์ ส เปรย์กันยุง
ประมาณ 120,000 บาทต่อปี
4.2 ปัญหาและอุปสรรค
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ที่ เกิ ดขึ้น ตั้ งแต่ ต้น ปี 2563 จึงถึ ง
ปัจจุบันที่มีการเจอเชื้อโควิดสายพันธ์ไหม่โอมิครอน ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมโครงการล่าช้าจากปกติ
ส่งผลให้จากการดาเนินงานหยุดชะงักไปในบางช่วง แต่จากการที่ชุมชนมีความพร้อมในหลากหลายด้าน
ทั้งเทคโนโลยีและสถานที่ผลิตที่ถาวร ส่งผลให้ชุมชนสามารถดาเนินงานต่อไปได้
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ภาคผนวก
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1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ลาดับที่

ชื่อ/สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายยามัล หลงหา
นางสวาสดิ์ แล้วชิต
นางสาวกมลวรรณ บัวจันทร์
นายรม ตะหริ
นายโสภณ หนูเรือง
นางกิ่งดาว เยาว์ดา
นางฉลวย ดาบทอง
นายศรชัย เพ็ชรฉุย
นางสลิตตา ทองเหลือ
นางสาวทิฆัมพร แล้วอ่อน

ที่อยู่
(หมู่ที่/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)
45/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
25/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
42/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
99/2 ม.6 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
46 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
42/4 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
51 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
3/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
10/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
8/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

นางละออ รัตนจันทร์
นางจารี ทองคง
นายพงษ์พันธุ์ พลวัฒน์
นายประจวบ มืดเกิด
นางสาวอุบลรัตน์ พรหมทอง
นายวิน แก้วอ่อน
นายสงัด บัวชุม
นายสะหัส โชติกมาศ
นางสาวบุญรวย หนูแป้น
นายสุทธิพงษ์ คงแก้ว
นายนิคม ยิ่งสุข
นายเคลื่อน เกิดดี
นายสุรยิ า หลงหา
นายสุนทร หนูเรือง
นายเชือน แก้วชิต
นายสมคิด ดาบทอง
นายชุมพล รักสุวรรณ
นายสมพงษ์ ดาคงเพ็ชร
นายจรูญศักดิ์ หนูแป้น

6/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
37/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
46/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
48/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
42/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
46/1 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
22/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
23 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
28 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
63/2 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
87/2 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
21 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
45/6 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
46 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
45/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
3/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
48/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
20/5 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

อาชีพ
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา

รับราชการ
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา

ผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

นายปรีชา รักสุวรรณ
นางสาวกมลวรรณ บัวจันทร์
นายนภดล เพ็ชรฉุย
นางสาวอรุณี ยิ่งสุข
นายหีด หลงหา
นายสมพร เพ็ชรฉุย
นายสุพิศ คงทองจันทร์
นายสุทิน บุญฤทธิ์
นายสุพล คงทองจันทร์
นายสมนึก ทองปรง
นายสหัส คงแก้ว
นายเจื้อม เพ็ชรฉุย
นายราวิ มัทยันต์
นายเจริญ หนูเรือง
นางจิตติพร แก้วสองสี
นายสัมพันธ์ จักกรด
นายพิศ รัตนรุ่งโรจน์
นายสมพงษ์ บัวชุม
นายอาดูล บัวจันทร์
นายสุพด แสงศรี
นายเวียน ดาบทอง

52 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
42/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
7/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
42/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
25/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
45/4 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
46/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
39/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
39/3 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
52 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
63 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
45 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
9 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
50 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
7/1 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
11 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
32 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
32/2 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
42 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
4 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง
6/1 ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
เกษตรกร
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
รับจ้าง
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา
เกษตรกร
ทาสวนยางพารา
ทาสวนยางพารา

น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
ผัก
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
น้ายางสด
ผัก
น้ายางสด
น้ายางสด

ก - 42

43

2. ใบสมัครอบรม

ก - 43

44

3. แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก - 44

45

4. แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ก - 45

46

5. เอกสารขอดาเนินโครงการ

ก - 46

๓๑๕๖
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๗.๐๖

420
26 ส.ค. 64
15.34

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
ที่ สว ๑๔๔ /๖4
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖4
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือ

๕๑๗
๒๗ ส.ค. ๖๔
๑๔.๔๙ น.

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี วุ่นศรี หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป
มีกาหนดดาเนินงานโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน ๒๕๖4 และ
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น
ในการนี้ หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ คณบดีลงนามใน
หนังสือในโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
2. หนังสือเชิญวิทยากร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คณบดี
- เพืี่อโปรดพิจารณา
- ผศ.สุปราณี ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือ
๒๖ ส.ค. ๖๔
๒๖ ส.ค. ๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี วุ่นศรี)
หัวหน้าโครงการ
เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดพิจารณา
- ผศ.สุปราณี วุ่นศรี ขอความอนุเคราะห์คณบดีลงนามในหนังสือ
๑.) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชน
ตำบลคลองลุ (โครงการงบประมาณภายนอก)
๒.) หนังสือสือเชิญวิทยากร
ภัทร์ชนนท์
๒๗ ส.ค. ๖๔

คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
คณะศิลปศำสตร์
ที่ ๑๒๔ / ๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนสมุนไพรชุมชนตำบลคลองลุ
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
.......................................................................................
ด้วยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดจัดโครงการหมู่ บ้านสมุ นไพรชุม ชนตาบลคลองลุ ในระหว่างวันที่ 1 - 8
กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรีย นรู้ ตาบลคลองลุ
อาเภอกัน ตัง จังหวัดตรัง เพื่ อให้การด าเนิ นงานเป็น ไปด้วยความเรีย บร้อ ย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ให้คาปรึกษาประสานงานกับฝ่ายดาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดโครงการฯ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

/2. คณะกรรมการ...

๒

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน
ผศ.สุปราณี
วุ่นศรี
ประธานกรรมการ
ผศ.พูนศักดิ์
สันติวิทยานนท์
กรรมการ
ผศ.สมบูรณ์
ประสงค์จันทร์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีทรงภพ
เพชรอาวุธ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานหรือกิจกรรมด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
๒. ประสานงานกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร / ฝ่ำยตอนรั
ต้ บ / ฝ่ำยลงทะเบียน
นางสาวภารุณีย์
สามพิมพ์
ประธานกรรมการ
นายนฤดม
แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
นายชนาธิป
ชูอักษร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมพิธีการเปิด-ปิด
๒. จัดเตรียมเอกสารและลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วม
๓. ต้อนรับวิทยากรและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการ
๔. ประสานงานและดาเนินร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร/เครื่องดื่ม
ผศ.อดิศักดิ์
จิตภูษา
ประธานกรรมการ
ผศ.สุปราณี
วุ่นศรี
กรรมการ
ผศ.โกสินทร์
ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
นางสาวอัญณี
บุญชัย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
๒. กาหนดสถานที่ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
๓. ประสานงานและดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยบัญชี กำรเงินและเบิกจ่ำย
ผศ.พลชัย
ขาวนวล
นางสาวอัญณี
บุญชัย
ผศ.สุปราณี
วุ่นศรี
หน้ำที่ ๑.
๒.
๓.
๔.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานวยความสะดวกในการเบิก -จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
ดาเนินการออกใบเสร็จสาหรับผู้ลงทะเบีย นเข้าร่วมประชุม
ประสานงานและดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/2.5 คณะกรรมการ...

๓

๒.5 คณะกรรมกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และประสำนงำนพื้นที่
นายยูโสบ
ดาเต๊ะ
ประธานกรรมการ
นายวราวุฒิ
ดวงศิริ
กรรมการ
นายสรรชัย
สอนกชกร
กรรมการ
ผศ.นพดล
โพชกาเหนิด
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประสานงานและดาเนินการร่วมกับหน่วยงานของชุมชน
๒. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปผล-ประเมินผล และรำยงำนผลโครงกำร
ผศ.พลชัย
ขาวนวล
ประธานกรรมการ
ผศ.อดิศักดิ์
จิตภูษา
กรรมการ
นางสาวภารุณีย์
สามพิมพ์
กรรมการ
นางธัญวลัย
รัศธนันกิจจ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาแบบสอบสอบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. ประมวลผลข้อมูลและจัดทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ถูกต้อง
เพื่อส่งไปยังคณะฯ และกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.7 วิทยำกร
ผศ.นพดล
ผศ.โกสินทร์
ผศ.พลชัย
ผศ.สุปราณี
นางสาวอัญณี

โพชกาเหนิด
ทีปรักษพันธ์
ขาวนวล
วุ่นศรี
บุญชัย

หน้ำที่ ดาเนินการการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สาเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นางนุชลี ทิพย์มณฑา)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

26 ส.ค. 64
อรพรรณ

คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
คณะศิลปศำสตร์
ที่ ๑๒๔ / ๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนสมุนไพรชุมชนตำบลคลองลุ
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
.......................................................................................
ด้วยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดจัดโครงการหมู่ บ้านสมุ นไพรชุม ชนตาบลคลองลุ ในระหว่างวันที่ 1 - 8
กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรีย นรู้ ตาบลคลองลุ
อาเภอกัน ตัง จังหวัดตรัง เพื่ อให้การด าเนิ นงานเป็น ไปด้วยความเรีย บร้อ ย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ให้คาปรึกษาประสานงานกับฝ่ายดาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดโครงการฯ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย

/2. คณะกรรมการ...

๒

๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๒.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน
ผศ.สุปราณี
วุ่นศรี
ประธานกรรมการ
ผศ.พูนศักดิ์
สันติวิทยานนท์
กรรมการ
ผศ.สมบูรณ์
ประสงค์จันทร์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีทรงภพ
เพชรอาวุธ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนการดาเนินงานหรือกิจกรรมด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
๒. ประสานงานกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร / ฝ่ำยตอนรั
ต้ บ / ฝ่ำยลงทะเบียน
นางสาวภารุณีย์
สามพิมพ์
ประธานกรรมการ
นายนฤดม
แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
นายชนาธิป
ชูอักษร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมพิธีการเปิด-ปิด
๒. จัดเตรียมเอกสารและลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วม
๓. ต้อนรับวิทยากรและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการ
๔. ประสานงานและดาเนินร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร/เครื่องดื่ม
ผศ.อดิศักดิ์
จิตภูษา
ประธานกรรมการ
ผศ.สุปราณี
วุ่นศรี
กรรมการ
ผศ.โกสินทร์
ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
นางสาวอัญณี
บุญชัย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม
๒. กาหนดสถานที่ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
๓. ประสานงานและดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยบัญชี กำรเงินและเบิกจ่ำย
ผศ.พลชัย
ขาวนวล
นางสาวอัญณี
บุญชัย
ผศ.สุปราณี
วุ่นศรี
หน้ำที่ ๑.
๒.
๓.
๔.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานวยความสะดวกในการเบิก -จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการ
ดาเนินการออกใบเสร็จสาหรับผู้ลงทะเบีย นเข้าร่วมประชุม
ประสานงานและดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/2.5 คณะกรรมการ...

๓

๒.5 คณะกรรมกำรจัดเตรียมอุปกรณ์และประสำนงำนพื้นที่
นายยูโสบ
ดาเต๊ะ
ประธานกรรมการ
นายวราวุฒิ
ดวงศิริ
กรรมการ
นายสรรชัย
สอนกชกร
กรรมการ
ผศ.นพดล
โพชกาเหนิด
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประสานงานและดาเนินการร่วมกับหน่วยงานของชุมชน
๒. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปผล-ประเมินผล และรำยงำนผลโครงกำร
ผศ.พลชัย
ขาวนวล
ประธานกรรมการ
ผศ.อดิศักดิ์
จิตภูษา
กรรมการ
นางสาวภารุณีย์
สามพิมพ์
กรรมการ
นางธัญวลัย
รัศธนันกิจจ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาแบบสอบสอบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. ประมวลผลข้อมูลและจัดทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ถูกต้อง
เพื่อส่งไปยังคณะฯ และกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.7 วิทยำกร
ผศ.นพดล
ผศ.โกสินทร์
ผศ.พลชัย
ผศ.สุปราณี
นางสาวอัญณี

โพชกาเหนิด
ทีปรักษพันธ์
ขาวนวล
วุ่นศรี
บุญชัย

หน้ำที่ ดาเนินการการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สาเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นางนุชลี ทิพย์มณฑา)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ที่ อว ๐655.๐๙/ ๒๒๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบตอบรับ
2.กาหนดการ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

๓๐ สิงหาคม 2564

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสานักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 (หมู่บ้าน วท.)
ผ่านโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่
12 – 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น
ในการนี้ คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บุ ค ลกรในสั ง กั ด ของ ท่ า น
…………………………………………… เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและ มี ป ระสบการณ์ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ เป็น
วิทยากรบรรยายโครงกาดังกล่าว ในกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพร
ปลอดภัย ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกาหนดการดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
โทร. ๐๗๔-๓๑๗๑๙๐
โทรสาร (๐๗๔) ๓๑๗๑๙๐ ต่อ ๑๑๑

26 ส.ค. 64
อรพรรณ

-๒-

สาเนาเรียนรวม
ที่ อว ๐655.๐๙/
1. นายกเทศมนตรีตาบลบางเหรียง
2. นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์

ที่ อว ๐655.๐๙/ ๒๒๘

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

๓๐ สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลบางเหรียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบตอบรับ
1
ฉบับ
2.กาหนดการ
1
ฉบับ
ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสานักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 (หมู่บ้าน วท.)
ผ่านโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่
12 – 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น
ในการนี้ คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บุ ค ลกรในสั ง กั ด ของ ท่ า น
นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ มีประสบการณ์ จึงขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
โครงกาดังกล่าว ในกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพรปลอดภัย ในวันที่
5 - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตามกาหนดการดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
โทร. ๐๗๔-๓๑๗๑๙๐
โทรสาร (๐๗๔) ๓๑๗๑๙๐ ต่อ ๑๑๑

ที่ อว ๐655.๐๙/ ๒๒๘

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

๓๐ สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบตอบรับ
1
ฉบับ
2.กาหนดการ
1
ฉบับ
ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสานักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 (หมู่บ้าน วท.)
ผ่านโครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่
12 – 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง นั้น
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและ
มีประสบการณ์ จึงขอเรีย นเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการดังกล่าว ในกิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ห้ อ งอบสมุ น ไพร ในวั น ที่ 7 – 8 สิ ง หาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ตามกาหนดการดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์
โทร. ๐๗๔-๓๑๗๑๙๐
โทรสาร (๐๗๔) ๓๑๗๑๙๐ ต่อ ๑๑๑

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

แบบตอบรับ
โครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ
ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2564
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อว ๐๖๕๕.๐๙/๒๒๘
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะศิลปศาสตร์
ตามหนังสือที่................................................ลงวั
นที่....................................
ได้เชิญ ข้าพเจ้าเป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิ บัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้ องอบสมุนไพร
ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
P ข้าพเจ้ายินดีเป็นวิทยากรตามวันเวลา ที่กาหนดไว้

 ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นวิทยากรตามวันเวลา ที่กาหนดไว้

ลงชื่อ.........................................................ผู้กรอกข้อมูล
นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์
(........................................................)
๑
กันยายน
๒๕๖๔
วันที่...............เดื
อน.......................พ.ศ..................

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งถึง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
เลขที่ 1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

แบบตอบรับ
โครงการหมู่บ้านสมุนไพรชุมชนตาบลคลองลุ
ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กันยายน ๒๕๖4 และในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2564
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อว ๐๖๕๕.๐๙/๒๒๘
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะศิลปศาสตร์
ตามหนังสือที่................................................ลงวั
นที่....................................
ได้เชิญ ข้าพเจ้าเป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสมุนไพร
ปลอดภัย ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
P ข้าพเจ้ายินดีเป็นวิทยากรตามวันเวลา ที่กาหนดไว้

 ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นวิทยากรตามวันเวลา ที่กาหนดไว้

ลงชื่อ.........................................................ผู้กรอกข้อมูล
นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์
(........................................................)
๑
กันยายน
๒๕๖๔
วันที่...............เดื
อน.......................พ.ศ..................

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งถึง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
เลขที่ 1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

กำหนดกำรดำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้ำนสมุนไพรชุมชนตำบลคลองลุ”
ในระหว่ำงวันที่ 1 – 8 กันยำยน 2564 และ ในระหว่ำงวันที่ 12 - 13 กันยำยน ๒๕๖4
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
วันที่ 1 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
อบรมเรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
- ลักษณะและประเภทของสมุนไพร
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
อบรมเรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง (ต่อ)
- ลักษณะและประเภทของสมุนไพร
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
วันที่ 2 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
- แปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง (ต่อ)
- แปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ

กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเตำชีวมวลสำหรับกำรอบไอนำสมุนไพร
วันที่ 3 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

12.00 – 12.20 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
เสวนาเรื่อง เทคโนโลยีเตาชีวมวลส้าหรับการอบไอน้าสมุนไพร
- รูปแบบและลักษณะเตาชีวมวล
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
ผศ.พลชัย ขาวนวล
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
พิธีเปิดโครงการ

๑๒.2๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันที่ 4 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาเรื่อง เทคโนโลยีเตาชีวมวลส้าหรับการอบไอน้าสมุนไพร (ต่อ)
- รูปแบบและลักษณะเตาชีวมวล
โดยวิทยากร
ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
ผศ.พลชัย ขาวนวล
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีเตาชีวมวลส้าหรับการอบไอน้าสมุนไพร
- ประกอบเตาชีวมวล
โดยวิทยากร
กลุ่มที่ ๑ ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
กลุ่มที่ ๒ ผศ.พลชัย ขาวนวล
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีเตาชีวมวลส้าหรับการอบไอน้าสมุนไพร (ต่อ)
- ประกอบเตาชีวมวล
โดยวิทยากร
กลุ่มที่ ๑ ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
กลุ่มที่ ๒ ผศ.พลชัย ขาวนวล
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกสมุนไพรปลอดภัย
วันที่ 5 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
อบรม เรื่อง การปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
- การปลูกพืชปลอดภัย
- ความหมายของการปลูกพืชปลอดภัย
โดยวิทยากร
นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
อบรม เรื่อง การปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP (ต่อ)
- วิธีการผลิตพืชปลอดภัย
- การเตรียมแปลงปลูก
โดยวิทยากร
นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ

วันที่ 6 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
- การปลูกและการดูแล
- การให้อาหารเสริมแก่พืช
โดยวิทยากร
นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP (ต่อ)
- การใช้พลาสติกหรือฟางข้าวคลุมแปลงปลูก
- การควบคุมโดยชีววิธี
โดยวิทยากร
นางศิริวรรณ บุญฤทธิ์
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ

กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
วันที่ 7 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันที่ 8 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
เสวนาเรื่อง เทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
- รูปแบบของห้องอบสมุนไพร
โดยวิทยากร
- ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
- นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์
รับประทานอาหารกลางวัน
เสวนาเรื่อง เทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
- จัดการประกอบห้องอบสมุนไพร
โดยวิทยากร
- ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
- นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์

วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ

วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร
- จัดการประกอบห้องอบสมุนไพร
โดยวิทยากร
กลุ่มที่ ๑ ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
กลุ่มที่ ๒ นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ
รับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีห้องอบสมุนไพร (ต่อ)
- จัดประกอบห้องอบสมุนไพร
โดยวิทยากร

กลุ่มที่ ๑ ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
กลุ่มที่ ๒ นายธิติวุฒิ ศรีสุมาลย์

วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่มิใช่เป็นบุคลากรของรัฐ

กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์
วันที่ 12 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เสวนาเรือ่ ง เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- รูปแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
โดยวิทยากร
ผศ.นพดล โพชก้าเหนิด
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
๑๒.0๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เสวนาเรื่องเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
-หลักการท้างานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
โดยวิทยากร
ผศ.นพดล โพชก้าเหนิด
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
วันที่ 13 กันยำยน ๒๕๖4
๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- การใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
โดยวิทยากร
กลุ่มที่ ๑ ผศ.นพดล โพชก้าเหนิด
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
กลุ่มที่ ๒ ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- การบ้ารุงรักษาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
โดยวิทยากร
กลุ่มที่ ๑ ผศ.นพดล โพชก้าเหนิด
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
กลุ่มที่ ๒ ผศ.ดร.สุปราณี วุ่นศรี
วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
หมำยเหตุ

๑. ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. พิธีเปิดโครงการวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖4 เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๒๐ น.
๓. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - 10.15 น.
และเวลา ๑๔.0๐ – 14.15 น.

