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บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ
ขอเสนอโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
1. ชื่อหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ชื่อหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานมวงใหญควันไมเทค
3. ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ
ขอมูลผูรวมโครงการ
หนาที่
เทคโนโลยี/องคความรู
รับผิดชอบ
ที่รับผิดชอบในโครงการ
ในโครงการ1
1. รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
หัวหนา - การผลิตสารสกัดสมุนไพร
ตําแหนง อาจารย
โครงการ - การสรางชุดอุปกรณทําระเหยตัวทํา
เบอรโทร 089-4638832
ละลาย
E-mail : juntima.c@psu.ac.th
- การใชงานสมุนไพรรวมกับน้ําสมควันไม
2. ผศ.เอมอร เจียรมาศ
ผูรวม - พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑใหม
ตําแหนง อาจารย
โครงการ - ถายทอดเทคโนโลยี
เบอรโทร 061-6391693
E-mail : aim-orn.t@psu.ac.th
3. นางสาวพฤกระยา พงศยี่หลา
ผูรวม - การขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ตําแหนง นักวิจัย
โครงการ - ประสานงานกับชุมชน
เบอรโทร 094-5792221
- การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
E-mail : prukraya.a@hotmail.com
4. นางสาวนิรณา ชัยฤกษ
ผูรวม - ออกแบบกระบวนการสกัดสมุนไพร
ตําแหนง นักวิจัย
โครงการ - การทดลองสกัดสมุนไพรที่ชุมชน
เบอรโทร 093-7487228
E-mail : nirana_1234@hotmail.com
1
2

ประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ2
การผลิตน้ําสมควันไม
กับการปลูกขาว

ประสานงานชุมชน
ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน
การผลิตน้ําสมควันไม
กับการปลูกขาว

การสกัดสารสําคัญ
จากขาวสังขหยด

หนาที่รับผิดชอบในโครงการ เชน หัวหนาโครงการ ผูรวมโครงการ ผูนําชุมชน/ แกนนําชุมชน/ ประธานกลุม เจาหนาที่รัฐ/เจาหนาที่ทองถิ่น อื่นๆ
แนบประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผูรับผิดชอบโครงการทุกคน

4. ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ที่ตองการและใหขอมูลใหครบถวน
 1) หมูบาน วท. (ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจํานงฯ)

 2) หมูบาน วท. (ตอเนื่องปที่... ) ปแรกที่เริ่มดําเนินการ
พื้นที่ดําเนินการ
กลุมนาขาวอินทรียวิถีพอเพียง อ.รัตภูมิ 62 ม.2 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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5. หลักการและเหตุผล
สมุนไพรในทองถิ่นหลายชนิดสามารถใชกําจัดแมลงศัตรูพืชในการทําเกษตรอินทรียได เชน หางไหล
ขาว หางไหลแดง ยาสูบ สาบเสือ ตะไครหอม เปนตน สวนสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพปองกันกําจัดหนอนชนิด
ตางๆ ไดแก สะเดา หางไหลขาว หางไหลแดง หนอนตายอยาก เปนตน การพัฒนาวิธีการสกัดสมุนไพรที่
เหมาะสมและทดสอบการใช งานร ว มกับ น้ําสมควัน ไม จะทําใหเกิดการสรางเปน ผลิตภัณฑใหมที่มีความ
แตกตาง ดวยราคาและประโยชนที่เหมาะสม อันจะทําใหสามารถสงเสริมการสรางผลิตภัณฑของชุมชน ทําให
เอื้อประโยชนแกการทําเกษตรอินทรียในการกําจัดแมลงศัตรูพืชแทนสารเคมีได
หมูบาน วท. (ใหม)
1) สถานภาพปจจุบันของหมูบาน และการวิเคราะหกลุมเปาหมาย แนบรูปภาพประกอบ
ปจจุบันกลุมชุมชนไดเขารวมโครงการผลิตน้ําสมควันไม โดยใชเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุน คือ
เครื่องผลิตน้ําสมควันไมที่สามารถผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง สามารถแยกน้ํามันดินออกได และไดน้ําสม
ควันไมในปริมาณมาก ทําใหกลุมสามารถใชน้ําสมควันไมสําหรับการทําเกษตรอินทรียภายในชุมชนและผลิต
เปนผลิตภัณฑเพื่อขาย อีกทั้งผลผลิตสามารถปอนใหกับเครือขายวิถีวิทยเพื่อการใชน้ําสมควันไมกันอยาง
แพรหลาย
การขายผลิตภัณฑน้ําสมควันไมของกลุมในปจจุบันยังทํารายไดใหแกกลุมที่นอย สงผลใหเปนการยาก
ในการบริ หารจัดการกลุมใหมีผูมารวมและเกิดเปน รายได เสริม รวมถึ งการใชน้ําส มควัน ไมที่ผลิตไดยั งไม
สามารถทดแทนการใชสารเคมีและยาฆาแมลงได เนื่องจากน้ําสมควันไมยังไมครอบคลุมกับแกปญหาโรคพืช
กลุมจึงมีความตองการใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใหสามารถใชไดกับการทํา
เกษตรอินทรีย ดวยการใชสมุนไพรสกัดรวมกับน้ําสมควันไมที่สามารถใชแทนยาฆาแมลงศัตรูพืชได รวมถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑและการสรางนักธุรกิจชุมชนใหนําไปสูการพัฒนาการขายผลิตภัณฑเชิงธุรกิจใหเกิดการ
สรางงานสรางรายไดใหแกชุมชน
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2) รายชื่อกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ
กลุมนาขาวอินทรียวิถีพอเพียง อ.รัตภูมิ เลขที่ 62 ม.2 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถายทอด พรอมรายละเอียดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดวยสารสกัดสมุนไพรรวมกับน้ําสมควันไม
รายละเอียดเทคโนโลยี :
- การสกัดสมุนไพรที่มีผลตอการกําจัดศัตรู พืช เชน สะเดา โหระพา และหนอนตายหยาก โดย
วิธีการสกัดสมุนไพรดวยตัวทําละลายชนิดเอทธานอลที่สภาวะและวิธีการที่เหมาะสม
- การนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมโดยการใชเครื่องทําระเหยตัวทําละลายเอทธานอลจากสวนผสม
ของสารสกัดที่ไดและการควบแนนใหไดตัวทําละลายที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
- การทดสอบการใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตรอินทรียโดยชุมชน เพื่อใหกลุมชุมชนเขาใจถึง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได
- การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณฑ สํ า หรั บ ผลิต ภัณฑ ใหม ดว ยการออกแบบขวดและสติ๊ก เกอรติดขวด ที่
สามารถอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑและนําไปวางขายได
- การขอมาตรฐานผลิตภั ณฑชุมชน (มผช.) กับ หนว ยงานที่เกี่ย วของดานกฎหมาย เพื่อใหเปน
ผลิตภัณฑที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับในทองตลาด
4) ผลการวิเคราะหขอมูลศักยภาพ ความพรอม ประเด็นปญหา แนวทางแกไขปญหา ของ
หมูบานโดยใชเครื่องมือวิเคราะหตางๆ
ศักยภาพและความพรอม ปจจุบันกลุมสามารถผลิตน้ําสมควันไมและใชประโยชนกับกลุมเกษตร
อินทรียของชุมชนและขายเปนผลิตภัณฑน้ําสมควันไมใหเกิดรายได โดยไดมีการบริหารจัดการใหมีผูรับผิดชอบ
ในการใชเครื่องผลิตน้ําสมควันไม ที่สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑน้ําสมควันไมออกขายไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น
กลุมจึงมีความพรอมที่จะพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายและแตกตางออกไป เพื่อใหมีรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑไดเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นปญหา ดวยปญหาของการขายผลิตภัณฑน้ําสมควันไมที่ยังมียอดขายจํากัด ทําใหมีรายไดเขา
กลุมนอยอันจะสงผลใหสามารถขับเคลื่อนกลุมไปไดยาก เนื่องจากมีผลิตภัณฑที่ไมหลากหลายและผลิตภัณฑ
ยังไมไดมีการขอรับการรับรองคุณภาพตาม มผช. ประกอบกับน้ําสมควันไมไมสามารถแกปญหาโรคพืชได
อยางครอบคลุม ทําใหผูใชยังตองใชน้ําสมควันไมรวมกับสารอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความยุงยากและเกษตรกรยังไม
เชื่อในผลิตภัณฑน้ําสมควันไมมากนัก ถาชุมชนสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑที่สารสกัดจากสมุนไพรที่จะชวย
เสริมประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืช ก็จะชวยแกปญหาการมียอดขายที่จํากัดของการขายของชุมชน
ได
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ความตองการของชุมชน ชุมชนมีความตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ตามรายละเอียดดังนี้
- การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมใหเปนที่ยอมรับโดยการใชรวมกับสารสกัดสมุนไพร
- การพัฒนารูปแบบและภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ใหสามารถขายสารสกัดสมุนไพรเปนผลิตภัณฑ
ชุมชนได
- ตองการความรูและคําแนะนําดวยการถายทอดเทคโนโลยีของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
- การจดทะเบียนขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใหเปนที่ยอมรับในการทําตลาดและสามารถขาย
ผลิตภัณฑในวงกวางไดมากขึ้น
นําเสนอแนวคิดการแกไข ทางทีมนักวิจัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการผลิตน้ําสมควันไมและการสกัด
สมุนไพร มีแนวคิดในการนําเสนอวิธีการสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมและการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม ให
สามารถลดคาใชจายในการสกัดสมุนไพร เพื่อใหสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน การสรางนักธุรกิจของชุมชน รวมถึงการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑและสติ๊กเกอร
ขางขวดใหเหมาะสมสําหรับนําไปขายได
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนโดยการผลิตสารสกัดสมุนไพรไลแมลงสําหรับการใชรวมกับน้ําสมควัน
ไม
6.2 เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑสารสกัดสมุนไพรไลแมลงและน้ําสมควันไม
ใหสามารถใชกับเกษตรอินทรียได
6.3 เพื่อใหชุมชนสามารถขอรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และสราง
วิทยากรชุมชนใหมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด เพื่อสามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรแกผูที่สนใจ
มาศึกษาดูงาน
7. ที่มาของความตองการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐาน
ตามที่ระบุ

 เปนความตองการจากการใหบริการคําปรึกษา
ระบุหมายเลขคําปรึกษาในระบบ CMO : .
.

 เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.
ระบุ ชื่ อ สมาชิ ก อสวท.
หมายเลขสมาชิ ก อสวท.
.
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8. แผนวิทยาศาสตรชุมชน:
ระยะ
แนวทางการพัฒนา
เวลา
(เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

ปที่
1

ดําเนินการพัฒนา โดยการถายทอดเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมให แ ก ชุ ม ชน ประกอบด ว ยกิ จ กรรม
ดังตอไปนี้
1. พัฒนาเครื่องทําระเหยตนแบบ : ใหสามารถใช
งานในการนําตัวทําละลายจากการสกัดมาใชใหมได
2. ทดลองสกัดสมุนไพร: เลือกชนิดของสมุนไพรที่มี
ผลต อ การกํ า จั ด ศั ต รู พื ช หาสภาวะและวิ ธี ก ารที่
เหมาะสมในการสกัด
3. ทดลองการใชงานสมุนไพรสกัดรวมกับน้ําสมควัน
ไม : นํ า สารที่ ไ ด ไ ปให ชุ ม ชนได ท ดลองใช กั บ พื ช 2
ชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับไลกําจัดแมลง
ศัตรูพืชตางๆ
4. พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลภัณฑใหมที่ได : ทํา
การออกแบบขวดและสติ๊ กเกอรติดขวดใหเกิดเปน
ผลิตภัณฑใหม 1 ผลิตภัณฑ
5. ถายทอดเทคโนโลยีการสกั ดสมุนไพร: ถายทอด
องค ค วามรู สู ชุ ม ชนเพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน สู ง สุ ด และฝ ก ฝนให ชุ มชนเป น วิ ท ยากร
สํ า หรั บ ถ า ยทอดความรู ขยายผลให กลุม อื่น ๆ และ
พัฒนาด านนักธุร กิจ ของชุ มชน เพื่อใหเกิดการขาย
ผลิตภัณฑและสรางรายได สามารถขยายผลเชิงธุรกิจ
สูกิจกรรมอื่นๆ ไดตอไป
6. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน: เพื่อใหเปนที่
ยอมรับของผลิตภัณฑในทองตลาด

ผลิตภัณฑ

ไดผลิตภัณฑใหมที่
ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แทนสารเคมี ฆ า
แมลงสํ า หรั บ การ
วางจํ าหนา ยไดใ น
เชิงธุรกิจ

มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ (อย./
มผช./ฮาลาล
อื่นๆ)
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ 1
ผลิตภัณฑ
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9. แผนธุรกิจชุมชน :
 ผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด
- น้ําสมควันไมบรรจุแกลลอนขนาด 1
ลิตร ราคา 150 บาท/ลิตร
- น้ําสมควันไมบรรจุขวดขนาด 100
cc ราคา 20 บาท/ลิตร
 จุดเดน/ขอไดเปรียบเทียบกับ
สินคาในตลาด
1) การใช ส กัดสารสมุน ไพรร วมกั บ
น้ํ า ส ม ควั น ไม ใ ห ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่
ครอบคลุ ม ในการกํ า จั ด โรคและ
ศั ต รู พื ช แทนการใช ส ารเคมี ย าฆ า
แมลงได
2) สิ น ค า ผ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
ชุมชนทําใหเปนที่ยอมรับและมั่นใจ
ในการซื้อและใชงาน
3) ผูใชสามารถใชผลิตภัณฑที่คลอบ
คลุมความสามารถในการแกปญหา
โรคพื ช โดยไม จํ า เป น ต อ งหาซื้ อ
หลายผลิ ต ภั ณ ฑ ลดความยุ ง ยาก
และลดคาใชจาย
4) เป น ผลิ ต ภั ณฑ ที่ส ง เสริ มการทํ า
เกษตรอินทรียที่ปลอดภัยตอสุขภาพ
ของชุมชนและประชากรในประเทศ

 สําหรับใคร (ลูกคากลุมเปาหมาย)
(Customer Segment)
- กลุมลูกคาเกษตรกรผูปลูกขาว
- กลุมลูกคาเกษตรอินทรีย
- กลุมลูกคาทําสวนผลไม พืชผัก
- กลุมลูกคาทั่วไปที่ปลูกพืชในครัวเรือน
 วิถีชีวิต (Lifestyle) ของลูกคา
- ปจจุบันวิถีชีวิตของกลุมลูกคามี
แนวโนมสนใจดูแลสุขภาพและเลือกการ
ทําเกษตรที่ปลอดภัย
- ลูกคาสนใจเลือกใชผลิตภัณฑที่ผาน
การรับรองโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนมากขึ้น
- การทําเกษตรอินทรียไดรับความนิยม
และผลิตภัณฑอินทรียมีราคาที่สูงมาก
ขึ้นทําใหลูกคาหันมาทําเกษตรอินทรีย
มากขึ้น
- ลูกคาที่เปนเกษตรกรหันมาใชสมุนไพร
ในการปองกันแมลงและศัตรูพืชกันมาก
ขึ้น

10. หนวยงานสนับสนุน :
ชื่อหนวยงาน/สถาบันการศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ราคาตนทุน/กําลังการผลิต
1) กําลังการผลิต
- สารสกัดสมุนไพร 200 ลิตร/เดือน
2) ราคาตนทุนการผลิต
- สารสกัดสมุนไพร 20 บาท/ลิตร
 มูลคาสินคา
1) สารสกัดสมุนไพร 1 ชนิด
- 180 บาท/ลิตร
- 30 บาท/ขวด (100 cc)
2) สารสกัดสมุนไพร 2 ชนิดห
- 200 บาท/ลิตร
- 35 บาท/ขวด (100 cc)

รูปแบบการสนับสนุน4
สถานที่ศึกษาทดลองในหองปฏิบัติการ
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11. แผนการดําเนินงาน
รายละเอียดของแผนงานตามกิจกรรมของโครงการ ประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 เตรียมเครื่องมืออุปกรณทําระเหยตัวทําละลาย
ในการสกัดใชวิธีการสกัดสมุนไพรโดยใชตัวทําละลายเอทธานอล ทําการออกแบบติดตั้งชุดทําระเหย
ตนแบบที่ใชสุญญากาศในการลดอุณหภูมิทําระเหยเอทธานอล ซึ่งจะสามารถทําระเหยไดที่ 40-50oC เพื่อให
สามารถนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมในการสกัดสมุนไพรได
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมสมุนไพรและสกัดสมุนไพร สมุนไพรที่มีผลตอการกําจัดศัตรูพืช เชน สะเดา
ยาเสน โหระพา และหนอนตายหยาก ดําเนินการสกัดสมุนไพรเพื่อทําใหไดสารสกัดสมุนไพรที่ตองการตาม
สภาวะและวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดตามวัสดุที่ใชและขั้นตอนการสกัด ดังนี้
กระบวนกการเตรียมสารสกัด
1. เตรียมวัตถุดิบเมล็ดสะเดา ใบโหระพา ยาเสน และหนอนตายหยาก ซึ่งเปนสวนที่มีสารสําคัญที่
เหมาะสมในการนํามาทําสารสกัดกําจัดแมลงมากที่สุด มาบดละละเอียด จํานวน 5 กิโลกรัม
2. ตัวทําละลายสําหรับการสกัดประกอบดวย
- เอทธานอล 95% ผสมน้ําในสัดสวน 1:1
- น้ําสมสายชู 5% จํานวนครึ่งขวดเล็ก
- น้ําสะอาด จํานวน 5 ลิตร
3. ภาชนะพลาสติกทึบแสงมีฝาปดสําหรับใชหมักขนาด 20 ลิตร จํานวน 1 ใบ
4. ทําการสกัดโดยนําสมุนไพรบด 5 กิโลกรัมที่เตรียมไว มาผสมกับตัวทําละลายคลุกเคลาใหเขากัน
กวนผสมเปนเวลา 30 นาที
5. กรอกแยกกากสมุนไพรออกจากตัวทําละลาย
6. นําตัวทําละลายที่ไดจากการสกัดมาทําการระเหยดวยเครื่องทําระเหย
กิจกรรมที่ 3 การใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตร
1. การผสมสมุนไพรสกัดรวมกับน้ําสมควันไม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับไลกําจัดแมลงศัตรูพืช
ตางๆ ชวยเสริมสรางความแข็งแรงตานทานโรคแกพืช โดยสัดสวนการผสม นําเอาสารสกัดที่ไดจากกิจกรรมที่
1 มาผสมรวมกับน้ําสมควันไม ดังนี้
น้ําสมควันไมสกัดยาเสน : สารสกัดสะเดา : สารสกัดหนอนตายหยาก เปน 3 : 1 : 1
นั้นคือ ในการเตรียมผลิตภัณฑ 1 ลิตร ใชน้ําสมควันไมสกัดยาเสน 600 ซีซี ใชสารสกัดสะเดา 200 ซีซี
และใชสารสกัดหนอนตายหยาก 200 ซีซี
2. ทดสอบการใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตรโดยชุมชน
เพื่อใหกลุมชุมชนไดเห็นและเขาใจถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได จึงออกแบบการทดสอบการ
ใชงาน โดยเลือกแปลงเกษตรตัวอยางของเกษตรกรในกลุมสําหรับการทดสอบ โดยการนําสารสกัดที่เตรียมได
จากกิจกรรมที่ 2 มาผสมน้ําในสัดสวน 1:150 นําสวนผสมของน้ําและสารสกัดฉีดพนทุก 3-5 วัน ติดตอกัน 3-
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4 ครั้ง โดยใหฉีดพนในชวงแสงแดดออนๆ หรือชวงเย็นเทานั้น และควรปรับหัวฉีดใหเปนฝอยมากที่สุดเพื่อให
กระจายไดทั่วถึง วัดผลการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของการใชงานสวนผสมที่เตรียมได
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑใหมที่ได ทําการออกแบบขวดและสติ๊กเกอรติดขวด
ใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหม 1 ผลิตภัณฑ ที่สามารถอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑและนําไปวางขายได
กิจกรรมที่ 5 ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพร
จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูสูชุมชนเพื่อการนําการผลิตผลิตภัณฑไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ฝกฝนใหสมาชิกในกลุมสามารถพัฒนาความรูดานการสกัดสมุนไพร การนําไปใชประโยชน และฝกฝน
ให ชุ มชนเป น วิ ทยากรสํ า หรั บ ถ า ยทอดความรูขยายผลใหกลุมอื่น ๆ ถ ายทอดความรูจ ากผูเชี่ย วชาญดา น
การตลาดและธุรกิจสูชุมชน เพื่อใหเกิดการขายผลิตภัณฑและสรางรายได สามารถขยายผลเชิงธุรกิจสูกิจกรรม
อื่นๆ ไดตอไป
ผูรับการถายทอดเปนสมาชิกของกลุมภายใตกลุมนาขาวอินทรียวิถีพอเพียง อ.รัตภูมิ ณ 62 ม.2 ต.
กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
- วิธีการถายทอด
1) ประสานงานกับกลุมเปาหมาย เยี่ยมชมชุมชน สํารวจพื้นที่ ศึกษาปญหา และวางแผนโครงการ
รวมกัน
2) จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบเครื่องมือสําหรับการผลิตน้ําสมควันไมและการผลิตสาร
สกัด
3) จัดเตรีย มแปลงสาธิตในการทดลองการใช น้ําส มควั นไม รวมกับสารสกัดจากธรรมชาติ ในการ
แกปญหาโรคพืชและการเพิ่มผลผลิต เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดใชสารธรรมชาติในการฉีดพน วัดผลการใช
เพื่อแสดงสมาชิกในชุมชนใหเห็นถึงประโยชน
4) เตรี ย มเอกสารอบรม สถานที่ สํ า หรั บ การจั ด ถ า ยทอดเทคโนโลยี โ ดยหั ว ข อ ที่ จั ด บรรยาย
ประกอบดวย
- คุณสมบัติและองคประกอบของน้ําสมควันไม สารสกัดธรรมชาติ
- วิธีการสกัดสารธรรมชาติสําหรับนํามาใชในการแกปญหาโรคพืช
- ประโยชนและจุดเดนน้ําสมควันไมและสารสกัดแตละชนิด
- การใชน้ําสมควันไมรวมกับสารสกัดสําหรับการเกษตรอินทรียของการปลูกพืช
5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถายทอดเทคโนโลยีและการปฏิบัติจริงในการอบรมระยะเวลา 2 วัน
- จัดเตรียมขอมูลประวัติ / ผลงาน ของทีมผูบรรยาย
- สื่อที่ใชในการถายทอด ฯ เชน คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย
6) ติดตามใหคําปรึกษาการใชน้ําสมควันไมและสารสกัดในการปลูกพืชแกชุมชนและประเมินผลการ
ถายทอดเทคโนโลยี
การดําเนินการจัดอบรม ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
สถานที่: กลุมนาขาวอินทรียวิถีพอเพียง อ.รัตภูมิ เลขที่ 62 ม.2 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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วันที่ 1 ชวงเชา เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ภาคบรรยาย เรื่องการคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพร
โดย น.ส.พฤกระยา พงศยี่หลา และน.ส.นิรณา ชัยฤกษ
• ความรูทั่วไปของสารสกัดสมุนไพร
• การใชสารสกัดสมุนไพรรวมกันน้ําสมควันไมในการการแกปญหาโรคพืช
• ผลิตภัณฑในทองตลาดที่ผลิตไดจากสารสกัดสมุนไพรและน้ําสมควันไม
• วิธีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสารสกัดสมุนไพรและน้ําสมควันไม
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ Power point และเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 1 ชวงบาย เวลา 13.00 – 16.00 น. (3 ชั่วโมง)
ภาคบรรยาย เรื่องการใชน้ําสมควันไมรวมกับสารสกัดในการแกปญหาโรคพืช
โดย รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ ผศ. เอมอร เจียรมาศ
• วิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพร
• กรณีศึกษาที่ไดทดลองในแปลงสาธิตของชุมชน
• อัตราสวนสารสกัดสมุนไพรและการใชน้ําสมควันไมในการปลูกพืช
• การออกแบบผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต การตั้งราคา และการบริหารจัดการสตอก
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ Power point และเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 2 ชวงเชา เวลา 09.00 –12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ การใชเครื่องผลิตน้ําสมควันไมที่ติดตั้งอยูแลวที่ชุมชน
โดย รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร น.ส.นิรณา ชัยฤกษ และน.ส.พฤกระยา พงศยี่หลา
• ทําการเตรียมวัตถุดิบไมเพื่อการผลิตสารสกัดสมุนไพร โดยการจัดเรียงไมในเตา
• เริ่มตนทําการสกัดสมุนไพร
• ทําการแยกกากสมุนไพรออกจากตัวทําละลายและทําระเหยตัวทําละลาย
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ อุปกรณสําหรับการสกัดและเครื่องทําระเหยตัวทําละลายเพื่อการสกัด
สมุนไพร
วันที่ 2 13.00 – 16.00 น.
ภาคปฏิบัติ การทดลองการเตรียมการสารสกัดธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และผศ. เอมอร เจียรมาศ
• เตรียมตัวอยางสมุนไพร 2 ชนิด คือ รากของหนอนตายหยากและใบสะเดาสด
• นําสมุนไพรมาชั่งน้ําหนัก บด และหมักในน้ําทิ้งไว 1-2 คืน แลวกรองเอาสวนของเหลว
ออกมา
• นําสารสกัดที่ไดไปฉีดพนตนพืชทางใบ
• ติดตามวัดผลการแกปญหาโรคพืช ตามตัวอยางในแปลงสาธิต
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สื่อที่ใชในการถายทอด คือ วัตถุดิบสมุนไพรสะเดา โหระพา หนอนตายหยาก และยาเสน อุปกรณ
สกัด
- สื่อที่ใชในการถายทอดฯ เชน คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต
1) เอกสารประกอบการบรรยายความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของน้ําสมควันไมและสารสกัด
2) ขั้นตอนและวิธีการใชน้ําสมควันไมและการสกัดสมุนไพรสําหรับการแกปญหาโรคพืชและการเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกพืช
- การติดตามและประเมินผล
ภายหลังจากการถายทอดเทคโนโลยี 2 เดือน คณะผูวิจัยจะดําเนินการติดตามและประเมินผลการนํา
องคความรูไปใชในการแกปญหาโรคพืชและเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช โดยมีวิธีการ คือ
1. การเขาเยี่ยมพื้นที่การผลิตของโครงการและพูดคุยถึงการผลิตน้ําสมควันไม
2. การนําน้ําสมควันไมและสารสกัดไปใชกับการปลูกพืชของชุมชนเพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติมใหมีการ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามประเมินการตรวจวัดผลผลิตที่ได
4. การขายผลิตภัณฑ
รับทราบปญหาเพื่อชวยแกไข
กิจกรรมที่ 5 ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
เตรียมเอกสารและยืนขอรับการรับรองคุณภาพตาม มผช. สําหรับผลิตภัณฑชุมชนที่ไดดําเนินการนี้กับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดานกฎหมาย เพื่อใหเปนผลิตภัณฑที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับในทองตลาด รวมถึงเปน
ตนแบบสําหรับการสรางผลิตภัณฑใหมของชุมชน
ปที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2563
กิจกรรม
1. การสกัดสมุนไพรและการนําตัวทําละลาย
กลับมาใชใหมดวยเครื่องทําระเหย
2. การทดสอบใชสารสกัดกับพืชผลทางการ
เกษตร
3. พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑใหมที่ได
4. ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพร
5. ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
แผนเงิน : ตามไตรมาส

รวมเงิน
(บาท)

2564

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
70,000
50,000

70,000

50,000

60,000

50,000

30,000
60,000
20,000
230,000
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12. เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวชี้วัด (ระยะ 1 ป)
ผลผลิต/ผลลัพธ
1. จํานวนผูรับบริการ
2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถายทอด ระบุชื่อ (เทคโนโลยีหลัก/รอง)
2.1 เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดวยสารสกัดสมุนไพรรวมกับ
น้ําสมควันไม ปที่ถายทอด 2563
3. จํานวนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด (ระบุชื่อผลิตภัณฑ)
3.1 สารสกัดสมุนไพรสําหรับใชรวมกับน้ําสมควันไม
4. จํ านวนวิทยากรชุมชนที่สร างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด (แตล ะ
เทคโนโลยีตามขอ 2)
5. ประมาณการผูนําเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน
6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
7. ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

หนวย
คน
เรื่อง

คาเปาหมาย
2563
20
1

ผลิตภัณฑ

1

คน

2

คน
รอยละ
บาท/เดือน

5
80
3,000

13. ผลกระทบ
•เศรษฐกิจ
- กรณี เพิ่มรายได
1. สามารถสรางงานสรางรายไดใหแกสมาชิกในชุมชนจากการรวมกลุมกันสรางอาชีพเสริม
2. ไดผลิตภัณฑใหมที่ใหประสิทธิภาพแทนสารเคมีฆาแมลงสําหรับการวางจําหนายไดในเชิงธุรกิจ
3. เปนศูนยเรียนรูภายในชุมชนที่มีความรูดานการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ และไดนักธุรกิจชุมชน
สําหรับการถายทอดและขยายผลการขายใหกับกลุมอื่นๆ ที่มีความสนใจศึกษาดูงาน
- กรณี ลดรายจาย
ชุมชนสามารถใชผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืชที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดคาใชจาย และลดการใชสารเคมี
•สังคม
ชุมชนเขมแข็งมีสังคมที่อยูดีมีสุข ปองกันจากปญหายาเสพติด และลดการหางานทําตางถิ่นของ
สมาชิกในครอบครัว เกษตรกรลดการใชสารเคมียาฆาแมลงทําใหลดการเจ็บปวย ครอบครัวสุขภาพ
แข็งแรงอยูดีมีสุข เปนการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียที่ปลอดภัยตอสุขภาพของชุมชนและประชากร
ในประเทศ
•สิ่งแวดลอม
ลดปญหามลพิษจากสารเคมีฆาแมลง เนื่องจากใชผลิตภัณฑจากสารสกัดธรรมชาติ สําหรับการปลูก
พืชผักดวยการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย ลดปญหามลทางดิน น้ํา และอากาศ
11
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14. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน 230,000 บาท
รายการ

ระยะเวลา
ตอครั้ง
-

ปริมาณ
(หนวย)
-

หนวยละ รวมเงิน
(บาท) (บาท)
-

1. หมวดคาจาง 2. หมวดคาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
ภาคบรรยาย
3 ชั่วโมง
2 คน
600
ภาคปฏิบัติ
6 ชั่วโมง
2 คน
600
3. หมวดคาใชสอยในการจัดถายทอดเทคโนโลยี
- คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง/เครื่องดื่ม สําหรับลงชุมชนของ 5 ครัง้
300
ทีมงานนักวิจัย 3 คน (100 บาท/คน/วัน)
- อาหารกลางวัน สําหรับถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน
2 ครัง้
20 คน
75
- คาอาหารวาง สําหรับถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน
2 ครัง้
20 คน
25
- คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือฝกอบรม
- คาประชาสัมพันธ สื่อ และเอกสารอบรม
1) แผนพับประชาสัมพันธ
100 แผน
2
2) ไวนิลประชาสัมพันธ (คาจางทําไวนิลประชาสัมพันธ)
2 ผืน
500
3) เอกสารจัดอบรมใหผูเขารวม
30 ชุด
100
- คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่ชุมชน 3 คน
1 วัน
5 ครั้ง
2,000
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
1 วัน
5 ครั้ง
500
- คาวัตถุดิบในการศึกษา เชน ไม สมุนไพร
- คาแรงประกอบและติดตั้งเครื่องตนแบบทําระเหยตัวทําละลาย
1 ชุด
30,000
- คาจางดําเนินการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
- คาจางออกแบบบรรจุภัณฑ สติ๊กเกอร
1 บรรจุภัณฑ 10,000
- คาจางจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
2 เลม
300
4. หมวดคาวัสดุสารเคมี สําหรับติดตั้งเครื่องและอุปกรณสกัด
สารใหชุมชน
- คาวัสดุสําหรับการประกอบเครื่องทําระเหยตัวทําละลาย
- คาสารเคมี เชน เอทธานอล สําหรับการสกัด
100 ลิตร
60
- คาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑชุมชน
500 ขวด
20
5. หมวดคาวัสดุสํานักงานและคาใชจายอื่นๆ

3,600
7,200
1500
3,000
1,000
4,000
200
1000
3,000
10,000
2,500
30,000
35,000
20,000
10,000
600

45,000
6,000
10,000
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- คาวัสดุสํานักงาน
- คาถายเอกสาร
6. คาสาธารณูปโภค
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ

4,000
2,400
30,000
230,000 บาท

15. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
15.1 หนว ยงานรับ งบประมาณต องรายงานความกาวหน าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ป
15.2 หนวยงานรับงบประมาณตองประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ
15.3 หนว ยงานรับงบประมาณตองจัดส งรายงานฉบับสมบูรณพร อมหนังสือนําสงจากตนสังกัด
สามารถส งข อมู ลในรู ปดิ จิ ทั ลไฟล โดยสามารถจั ดส งหลั งสิ้ นสุ ดโครงการ หรือ ภายใน 15 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ปงบประมาณ
16. การเผยแพรประชาสัมพันธ :
หน ว ยงานรั บ งบประมาณ ต อ งแสดงข อ ความและสั ญ ลั ก ษณ ข องกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีใหความ
รวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมตางๆ ตามที่รองขอ พรอมทั้งทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุใน
คูมือการดําเนินงานฯ ทุกประการ

(รองศาสตราจารย ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร)
ผูเสนอโครงการ
ตําแหนง**
อาจารย
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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บทที่ 2
การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
2.1 ขอมูลองคความรู/ เทคโนโลยีที่จะถายทอด
2.1.1 น้ําสมควันไม
1) นิยามน้ําสมควันไม
น้ําสมควันไมหรือน้ําสมไม (Wood vinegar) หรือกรดไพโรลิกเนียส (Pyroligneous acid) เปน
ของเหลวสีเหลืองจนถึงสีน้ําตาลแดง ใส มีกลิ่นควันไม มีรสเปรี้ยว ซึ่งไดมาจากการควบแนนของควันที่เกิดจาก
การผลิ ต ถ า นไม ในช ว งที่ ไ ม กํา ลั งเปลี่ ย นเป น ถ า น (Carbonization) ภายใตส ภาพอับ อากาศ (Airless
condition) ของเหลวที่ไดเรียกวาน้ําสมควันไมดิบ (Raw wood vinegar) หากมีสวนผสมของน้ํามันดิน
(Tar)จะไมสามารถนํามาใชประโยชนไดทันที จะตองนํามาทําใหเกิดการตกตะกอนเพื่อแยกน้ํามันดินออก
2) สวนประกอบของน้ําสมควันไม
น้ําสมควันไมมีสารประกอบมากกวา 200 ชนิด แตสวนประกอบที่สําคัญไดแก
1. กรดอะซิติก (acitic acid) เปนสารกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
2. สารประกอบฟนอล (phenol) เปนสารในกลุมการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3. ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) เปนสารในกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช
4. เอธิล เอ็น วาเลอเรด (ethyl-n-valerate) เปนสารในกลุมเรงการเจริญเติบโตของพืช
5. เมธานอล (methanal) เปนสารในกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
6. น้ํามันทาร (tar) ติดออกมากับน้ําสมควันไม จะเปนสารจับใบ แตถามีความเขมขนที่สูงเกินไปก็จะ
ทําใหอุดตันรูใบจนทําใหตนไมตายได
3) ประโยชนของน้ําสมควันไม
เนื่องจากน้ําสมควันไมเปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติจึงชวยใหทั้งผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัยจาก
สารพิษ มีคุณประโยชนหลากหลายดาน เชน ใชในครัวเรือน ใชทางการแพทย ปศุสัตวอุตสาหกรรม และ
ประโยชนดานการเกษตรคือ ใชน้ําสมควันไมผสมน้ําในการปรับปรุงสภาพดินใหดีขึ้น ไดมีการนําน้ําสมควันไม
มาใชเพื่อชวยใหพืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้นเนื่องจากน้ําสมควันไมสามารถควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากไสเดือน
ฝอยและเชื้ อราได นอกจากนี้ ยั งมี คุณสมบัติเปน ฮอร โ มนพืช โดยไมสงผลตกคา งภายในดิน ไมเปน พิษต อ
สิ่งแวดลอม และเกษตรกรสามารถผลิตใชไดเองในครัวเรือนอีกดวย
2.1.2 การใชน้ําสมควันไมรวมกับสมุนไพรสกัดสําหรับไลแมลง
การใชสมุนไพรสกัดในการปองกันกําจัดศัตรูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเกษตรอินทรียที่ยั่งยืน
ภายใตระบบการเกษตรแบบผสมผสาน น้ําสมควันไมในอัตราเจือจาง 1:200 ราดดินกนหลุมกอนปลูกพืช ราด
กองปุยคอกกอนใชและพนพืชสวนที่อยูเหนือดิน ทําใหตนพืชทนทานตอการระบาดของโรคเหี่ยวพริก โรคใบ
ดางลาย โรครากปม แตไมทนทานตอไรขาวพริกที่ทําใหเกิดโรคหัวโกรนใบมวนหงิก การใชสมุนไพรสกัดรวม

14

หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานมวงใหญควันไมเทค

เชน หนอนตายยาก ทําใหพืชทนทานตอโรคใบดานลาย ไรขาวในพริกที่ที่ทําใหเกิดโรคหัวโกรนใบมวนหงิก
การใชสะเดาสกัดจะสงผลทําใหพืชทนทาน โรคเหี่ยวในพริก โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุงแหงในพริก
การใชน้ําสมควันไมเปนสารดับกลิ่นเพื่อปองกันมิใหมีกลิ่นดึงดูดแมลงบางชนิดมาวางไข ปองกันการ
ทําลายพืชของแมลงหรือเปนการสรางกลิ่นรบกวนหรือความสับสนแกศัตรูพืชบางชนิด โดยการราดลงดินและ
ฉีดพนทางใบ น้ําสมควันไมปองกันเชื้อรา หลังจากที่เกษตรกรคัดตนกลาที่สมบูรณลงในแปลงปลูกไดประมาณ
7 วัน ตองดูแลรดน้ําดวยน้ําสมควันไมรวมกับสารธรรมชาติสกัดและปุยน้ํา โดยรดตนพืชที่ปลูกไวใหชุมเปน
ประจําจนพืชติดลูกเก็บผลผลิต จะชวยรักษาอาการรากเนาโคนเนาไดดี อีกทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตใหดกไมเปน
โรคอีกตอไป
1) หนอนตายยาก เปนสมุนไพรในปาลักษณะเปนไมเถาลมลุก ใชทํายาสมุนไพร สารออกฤทธิ์ที่ตรวจ
พบอยูในกลุม Alkaloids ไดแก Stemofoline และ 16 17-didehydro-16-Stemfoline นํารากมาสับใหเปน
ชิ้นเล็กๆ ผึ่งใหแหงแลวชั่งน้ําหนัก 100 กรัม หมักในน้ํา 1 ลิตร ทิ้งไว 1 คืน หรือนําไปแชในตัวทําละลาย
อินทรียที่มีขั้วตางกัน ไดแก เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล ตามลําดับ กรองเอาสวนสารละลายไป
ระเหยตัวทําละลายออกไดสารสกัด 3 ชนิด
2) สะเดา นําใบสะเดาแก (สด) 200 กรัม บดใหละเอียดหมักในน้ํา 1 ลิตร ทิ้งไว 2 คืน กรองเอากาก
ออก แลวน้ําไปฉีดพนพืชผัก สามารถปองกันกําจัดหนอนกระทูผักและหนอนใยผักได
3) ไคโตซาน (chitosan) เปน สารเกษตรอิน ทรียที่ไมมีความเปน พิษ สามารถยอยสลายไดตาม
ธรรมชาติสามารถนําไปใชประโยชนในดานการเกษตร ไดแก ชวยแกปญหาการสูญเสียของผลิตผลหลังการ
เก็บเกี่ยว ใชเปนสารตอตานเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียบางชนิด เชน ยับยั้งโรคโคนเนาจากเชื้อรา โรคแอน
แทรกโนสและโรคอื่นๆ
2.1.3 กระบวนการสกัดสมุนไพรดวยตัวทําละลาย
1) วิธีการสกัด เปนการสกัดโดยใชตัวทําละลาย (Solvent extraction) ตัวทําละลายที่นิยมใชมาก
ที่สุดคือ ปโตรเลียมอีเทอร (Petroleum ether) อาจใชตัวทําละลายอื่น เชน อะซีโตน และ แอลกอฮอล เชน
เมทานอล เปนตน วิธีนี้จะควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงไมเกิน 50oC ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดแบบซอก
เลตที่ตองใชอุณหภูมิสูง ทําใหองคประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลงและมีกลิ่นผิดไปจากธรรมชาติ จึงไดมีการนํา
วิธีการสกัดโดยใชตัวทําละลายดวยวิธีกวนผสมในถังกวนมาใชในทางอุตสาหกรรม หลักการของการสกัด คือ
-Solid/Liquid Extraction เปนการใชตัวทําละลายชนิดที่เหมาะสมละลายสารที่ตองการออกมาจาก
สารผสมซึ่งเปนของแข็ง
- การสกัดจะเกิดไดดีหรือไมขึ้นอยูกับการละลายของสารสําคัญในตัวทําละลายของเหลว
- เวลาที่ใชในการสกัดจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับลักษณะของตัวถูกละลายที่อยูในสารของแข็ง หากตัว
สารเพียงดูดซับที่ผิวของของแข็งการสกัดจะใชเวลานอยแตหากตัวถูกละลายอยูในภายในของแข็งจะตองใช
เวลามากกวา
- หากการกระจายของสารสําคัญภายในของแข็งเกิดขึ้นไดชามาก จําเปนตองบดของแข็งใหละเอียด
กอนทําการสกัดจะทําใหตัวทําละลายสัมผัสกับของแข็งไดดี
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2) ตัวทําละลาย
ตัวทําละลาย (Solvent) เปนของเหลวที่สามารถละลายตัวถูกละลายที่อยูในของแข็ง ของเหลว หรือ
กาซ จนไดเปนสารละลายออกมา ตัวทําละลายที่คุนเคยมากที่สุด คือ น้ํา โดยปกติตัวทําละลายจะมีจุดเดือด
ต่ําและระเหยงาย ตัวทําละลายไมควรทําปฏิกิริยากับตัวถูกละลาย คือ จะตองมีคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมี ตัวทํา
ละลายสามารถใชสกัด (Extract) สารประกอบที่ละลายในตัวทําละลายจากของผสมได ตัวทําละลายจะเปน
ของเหลวใสไมมีสีและมีกลิ่นเฉพาะตัว โดยทั่วไปการสกัดสารสําคัญออกจากพืชมีวิธีการจําเพาะที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ตองการสกัด
เนื่องจากเอทานอลจัดเปนสารกลุมที่มีขั้วปานกลาง จึงนิยมใชในการสกัดสารเบื้องตน เพราะสามารถ
สกัดไดทั้งสารที่มีขั้วและสารที่ไมมีขั้วออกมาได มีความสามารถละลายน้ําได อีกทั้งยังมีความเปนพิษต่ําและมี
ความปลอดภัยกวาตัวทําละลายชนิดอื่น ความมีขั้วของสารที่จะแยกและความมีขั้วของตัวทําละลายที่เลือกใช
จึงมีผลตอการแยกมาก น้ํามันธรรมชาติสวนใหญเปนสารอินทรียชนิดที่ไมมีขั้วในโมเลกุล ดังนั้นสารเคมีที่
นํามาสกัดตองเปนสารที่ไมมีขั้วในโมเลกุลดวยเชนกัน จึงจะสามารถละลายสารสกัดไดดี ตัวทําละลายที่นิยมใช
ในทางอุตสาหกรรมไดแก Hexane และ Ether เปนตน
2.1.4 กระบวนการระเหยตัวทําละลาย
การระเหยในภาวะสุญญากาศ (Evaporation in vacuum) เปนวิธีที่นิยมมากที่สุดในการระเหยเอา
ตัว ทํ า ละลายออกจากสารสกั ด โดยการระเหยที่ อุ ณหภู มิ ต่ํา พร อมทั้ ง ลดความดั น ลงด ว ยป ม สุ ญญากาศ
(Vacuum pump) เครื่องมือนี้เรียกวา Vacuum Evaporator ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ ภาชนะบรรจุสาร
สกัดที่จะระเหย สวนคอนเดนเซอรหรือสวนควบแนนไอตัวทําละลาย (Condenser) และภาชนะรองรับตัวทํา
ละลายหลังการระเหย (Receiving flask) โดยสารสกัดบรรจุในภาชนะแชอยูในหมอที่ควบคุมอุณหภูมิได
เพื่อใหมีการกระจายความรอนอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ โดยทั้งระบบจะตอเขากับระบบสุญญากาศ ตัวทํา
ละลายที่ระเหยออกจากภาชนะบรรจุควบแนนที่คอนเดนเซอรและหยดลงมาในภาชนะรองรับ สารละลาย
ดังกลาวสามารถนําไปทําใหบริสุทธิ์และนํากลับมาใชใหมได
2.1.5 การนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม
การใชงานตัวทําละลายในภาคอุตสาหกรรมจะเปนระบบที่มีระบบดักเก็บไอระเหยของตัวทําละลาย
เพื่อปองกันการสูญเสียของตัวทําละลายซึ่งมีราคาแพงและยังชวยในการรักษาสภาพแวดลอมไดดวย สิ่งเจือปน
ที่อยู ในตั วทํ า ละลายจะถู กนํ าไปแยกออกเพื่อใหไดตัว ทําละลายกลับ คืน มาใชงานใหม (Recycle) ซึ่งเปน
ประโยชนตอการลดตนทุนการใชสารเคมีในกระบวนการและลดปญหาดานสิ่งแวดลอมในการกําจัดกากของ
เสียที่เกิดขึ้น ตัวทําละลายที่ไดหลังการสกัดสามารถนํากลับมาใชใหมได โดยการวิเคราะหและตรวจสอบสมบัติ
ทางกายภาพของสาร เชน สถานะ สี กลิ่น ความหนาแนน จุดเดือด หรือจุดหลอมเหลว ซึ่งจะชวยบงชี้ความ
บริสุทธิ์ของตัวทําละลาย วิธีที่ใชตรวจสอบชนิดและความบริสุทธิ์ของสารวิธีหนึ่ง คือ การหาจุดเดือดโดย
วิธีการกลั่นแบบงาย (Simple distillation) ในการหาชวงจุดเดือดของตัวทําละลาย
การสกัดสารไลแมลงจากพืชดวยการใชตัวทําละลายที่ผสมน้ํา (Solvent water mixture) สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสกัด เนื่องจากตัวทําละลายแตละชนิดจะใหผลการสกัดที่แตกตางกัน การใช
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ตัวทําละลายที่ผสมน้ําจะมีประสิทธิภาพตอกระบวนสกัดสารสําคัญจากพืชไดดีกวาการใชตัวทําละลายบริสุทธิ์
ในกระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมจะมีการเติมเพิ่ม (Make up) ตัวทําละลายใหไดความเขมขนที่
ตองการกอนนํามาสกัดรอบใหม โดยจะตองตรวจสอบความหนาแนนเพื่อหาความเขมขนของตัวทําละลายที่ได
จากกระบวนการระเหยเทียบกับ Calibration curve ที่เปนความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับความ
เขมขนของตัวทําละลาย
2.1.6 การผลิตสารสกัดสมุนไพร
โดยทั่วไปของชุมชนทําไดโดยการนําพืชสมุนไพรมาบดสับใหมีขนาดเล็ก ราดผสมดวยเหลาขาวหรือ
แอลกอฮอลแลวตามดวยน้ําสมสายชู คนใหเขากันจนเปยกใหทั่วถึงแลวหมักทิ้งไวประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นเติมน้ําสะอาดลงไปใหทวม กอนปดฝาภาชนะหมักทิ้งไว 1 คืน หลังจากนั้นนําพืชสมุนไพรที่หมักมาผานการ
ตมใหกลายเปนไอดวยไฟออนๆ จะไดสารสกัดสูตรเขมขนเปนหัวเชื้อเพื่อนําไปฉีดพนในสวน ดวยอัตรา 20-30
ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร สารสกัดพืชสมุนไพรที่ไดสามารถปองกันหนอนชอนใบ ไรแดง และเพลี้ยตางๆ ใหแกพืชผัก
ไดอยางมีประสิทธิภาพไมแพสารเคมี สมุนไพรที่ไดสามารถเก็บไวไดนานกวาการหมักทั่วไป
2.2 กิจกรรมการสกัดสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมเครื่องมืออุปกรณทําระเหยตัวทําละลาย
ในการสกัดใชวิธีการสกัดสมุนไพรโดยใชตัวทําละลายเอทธานอล ทําการออกแบบติดตั้งชุดทําระเหย
ตนแบบที่ใชสุญญากาศในการลดอุณหภูมิทําระเหยเอทธานอล ซึ่งจะสามารถทําระเหยไดที่ 40-50oC เพื่อให
สามารถนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมในการสกัดสมุนไพรได ดําเนินการออกแบบ เพื่อใหเหมาะกับการสกัด
ในระดั บ ชุ ม ชน สํ า หรั บ ผลิ ต สมุ น ไพรสกั ด ตามความต อ งการของชุ ม ชน ใช ง านได อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
กระบวนการ 2 สวน ดังนี้
1. กระบวนการสกัด (Extraction) ประกอบดวยถังกวนผสมตัวทําละลายกับวัสดุสกัดขนาด 100
ลิตร พรอมแยกสารละลายกับตะกอนสมุนไพร โดยในกระบวนการนี้จะไดสารละลายที่มีลักษณะใสเก็บไวใน
ถังเก็บสารเพื่อเขาสูระบบการระเหยตัวทําละลายตอไป รูปแบบกระบวนการแสดงดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 แสดงกระบวนการสกัดสมุนไพรและการกรองสารละลาย
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2. กระบวนการระเหยตัวทําละลาย (Evaporation)
ขั้นตอนของการระเหยตัวทําละลายออกจากสารละลายที่มีสารสกัดปนอยู อุปกรณที่ใชในการระเหย
คือ เครื่องทําระเหยแบบสุญญากาศ (vacuum evaporator) ที่สามารถปรับคาอุณหภูมิและความดันได
ผลผลิตที่ไดจากการระเหยจะเปน 2 สวน คื อ ตัวทําละลายและสารสกัด การใชความดันต่ํากว าความดั น
บรรยากาศจะทําใหอุณหภูมิจุดเดือดของตัวทําละลายลดลง สงผลใหความรอนในการระเหยตัวทําละลายไม
ทําลายสารสําคัญที่อยูในสารสกัด ทั้งนี้เมื่อแยกตัวทําลายลายออกมาแลว สามารถนํากลับมาใชใหมได ซึ่งทํา
การวัดความหนาแนนตัวทําละลายที่ควบแนนกลับมาไดเทียบกับตัวทําละลายบริสุทธิ์ แลวเพิ่มความเขมขน
และปริมาตรใหเทากับคาตั้งตนเพื่อทําการใชซ้ําอีกครั้ง ดังแสดงในขั้นตอนการระเหยตัวทําละลายในรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 กระบวนการระเหยตัวทําละลายในกระบวนการสกัดสมุนไพร
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมสมุนไพรและสกัดสมุนไพร สมุนไพรที่มีผลตอการกําจัดศัตรูพืช เชน สะเดา
ยาเสน โหระพา และหนอนตายหยาก ดําเนินการสกัดสมุนไพรเพื่อทําใหไดสารสกัดสมุนไพรที่ตองการตาม
สภาวะและวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดตามวัสดุที่ใช
กิจกรรมที่ 3 การใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตร
1. การผสมสมุนไพรสกัดรวมกับน้ําสมควันไม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับไลกําจัดแมลงศัตรูพืช
ตางๆ ชวยเสริมสรางความแข็งแรงตานทานโรคแกพืช โดยสัดสวนการผสม นําเอาสารสกัดที่ไดจากกิจกรรมที่
2 มาผสมรวมกับน้ําสมควันไม
2. ทดสอบการใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตรโดยชุมชน
เพื่อใหกลุมชุมชนไดเห็นและเขาใจถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได จึงออกแบบการทดสอบ
การใชงาน โดยเลือกแปลงเกษตรตัวอยางของเกษตรกรในกลุมสําหรับการทดสอบ
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑใหมที่ได ทําการออกแบบขวดและสติ๊กเกอรติด
ขวดใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหม 1 ผลิตภัณฑ ที่สามารถอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑและนําไปวางจําหนายได
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กิจกรรมที่ 5 ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพร
จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูสูชุมชนเพื่อการนําการผลิตผลิตภัณฑไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ฝกฝนใหสมาชิกในกลุมสามารถพัฒนาความรูดานการสกัดสมุนไพร การนําไปใชประโยชน และฝกฝน
ให ชุ มชนเป น วิ ทยากรสํ า หรั บ ถ า ยทอดความรูขยายผลใหกลุมอื่น ๆ ถ ายทอดความรูจ ากผูเชี่ย วชาญดา น
การตลาดและธุรกิจสูชุมชน เพื่อใหเกิดการขายผลิตภัณฑและสรางรายได สามารถขยายผลเชิงธุรกิจสูกิจกรรม
อื่นๆ ไดตอไป
2.3 การถายทอดเทคโนโลยี
3.1 คุณสมบัติของผูรับการถายทอดฯ
ผูรับการถายทอดเปนสมาชิกของกลุมหมูบานควันไมเทค ม.2 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3.2 วิธีการถายทอด
1) ประสานงานกับกลุมเปาหมาย เยี่ยมชมชุมชน สํารวจพื้นที่ ศึกษาปญหา และวางแผนโครงการ
รวมกัน
2) จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบเครื่องมือสําหรับการผลิตน้ําสมควันไมและการผลิตสาร
สกัด
3) จัดเตรีย มแปลงสาธิตในการทดลองการใช น้ําส มควั นไม รวมกับสารสกัดจากธรรมชาติ ในการ
แกปญหาโรคพืชและการเพิ่มผลผลิต เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดใชสารธรรมชาติในการฉีดพน วัดผลการใช
เพื่อแสดงสมาชิกในชุมชนใหเห็นถึงประโยชน
4) เตรี ย มเอกสารอบรม สถานที่ สํ า หรั บ การจั ด ถ า ยทอดเทคโนโลยี โ ดยหั ว ข อ ที่ จั ด บรรยาย
ประกอบดวย
- คุณสมบัติและองคประกอบของน้ําสมควันไม สารสกัดธรรมชาติ
- วิธีการสกัดสารธรรมชาติสําหรับนํามาใชในการแกปญหาโรคพืช
- ประโยชนและจุดเดนน้ําสมควันไมและสารสกัดแตละชนิด
- การใชน้ําสมควันไมรวมกับสารสกัดสําหรับการเกษตรอินทรียของการปลูกพืช
5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถายทอดเทคโนโลยีและการปฏิบัติจริงในการอบรมระยะเวลา 2 วัน
- จัดเตรียมขอมูลประวัติ / ผลงาน ของทีมผูบรรยาย
- สื่อที่ใชในการถายทอด ฯ เชน คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย
6) ติดตามใหคําปรึกษาการใชน้ําสมควันไมและสารสกัดในการปลูกพืชแกชุมชนและประเมินผลการ
ถายทอดเทคโนโลยี
3.3 การดําเนินการจัดอบรม ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
สถานที่: หมูบานควันไมเทค เลขที่ 62 ม.2 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
วันที่ 1 ชวงเชา เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ภาคบรรยาย เรื่องการคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพร
โดย น.ส.พฤกระยา พงศยี่หลา และน.ส.นิรณา ชัยฤกษ
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• ความรูทั่วไปของสารสกัดสมุนไพร
• การใชสารสกัดสมุนไพรรวมกันน้ําสมควันไมในการการแกปญหาโรคพืช
• ผลิตภัณฑในทองตลาดที่ผลิตไดจากสารสกัดสมุนไพรและน้ําสมควันไม
• วิธีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสารสกัดสมุนไพรและน้ําสมควันไม
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ Power point และเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 1 ชวงบาย เวลา 13.00 – 16.00 น. (3 ชั่วโมง)
ภาคบรรยาย เรื่องการใชน้ําสมควันไมรวมกับสารสกัดในการแกปญหาโรคพืช
โดย รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และ ผศ. เอมอร เจียรมาศ
• วิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพร
• กรณีศึกษาที่ไดทดลองในแปลงสาธิตของชุมชน
• อัตราสวนสารสกัดสมุนไพรและการใชน้ําสมควันไมในการปลูกพืช
• การออกแบบผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต การตั้งราคา และการบริหารจัดการสตอก
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ Power point และเอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 2 ชวงเชา เวลา 09.00 –12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ การใชเครื่องผลิตน้ําสมควันไมที่ติดตั้งอยูแลวที่ชุมชน
โดย รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร น.ส.นิรณา ชัยฤกษ และน.ส.พฤกระยา พงศยี่หลา
• ทําการเตรียมวัตถุดิบไมเพื่อการผลิตสารสกัดสมุนไพร โดยการจัดเรียงไมในเตา
• เริ่มตนทําการสกัดสมุนไพร
• ทําการแยกกากสมุนไพรออกจากตัวทําละลายและทําระเหยตัวทําละลาย
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ อุปกรณสําหรับการสกัดและเครื่องทําระเหยตัวทําละลายเพื่อการสกัด
สมุนไพร
วันที่ 2 13.00 – 16.00 น.
ภาคปฏิบัติ การทดลองการเตรียมการสารสกัดธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร และผศ. เอมอร เจียรมาศ
• เตรียมตัวอยางสมุนไพร 2 ชนิด คือ รากของหนอนตายหยากและใบสะเดาสด
• นําสมุนไพรมาชั่งน้ําหนัก บด และหมักในน้ําทิ้งไว 1-2 คืน แลวกรองเอาสวนของเหลว
ออกมา
• นําสารสกัดที่ไดไปฉีดพนตนพืชทางใบ
• ติดตามวัดผลการแกปญหาโรคพืช ตามตัวอยางในแปลงสาธิต
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ วัตถุดิบสมุนไพรสะเดา โหระพา หนอนตายหยาก และยาเสน อุปกรณ
สกัด
- สื่อที่ใชในการถายทอดฯ เชน คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต
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1) เอกสารประกอบการบรรยายความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของน้ําสมควันไมและสารสกัด
2) ขั้นตอนและวิธีการใชน้ําสมควันไมและการสกัดสมุนไพรสําหรับการแกปญหาโรคพืชและการเพิ่ม
ผลผลิตในการปลูกพืช
- การติดตามและประเมินผล
ภายหลังจากการถายทอดเทคโนโลยี 1 เดือน คณะผูวิจัยจะดําเนินการติดตามและประเมินผลการนํา
องคความรูไปใชในการแกปญหาโรคพืชและเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช โดยมีวิธีการ คือ
1. การเขาเยี่ยมพื้นที่การผลิตของโครงการและพูดคุยถึงการผลิตสารสกัดสมุนไพร
2. การนําน้ําสมควันไมและสารสกัดไปใชกับการปลูกพืชของชุมชนเพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติมใหมีการ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามประเมินการตรวจวัดผลผลิตที่ได
4. การขายผลิตภัณฑ
รับทราบปญหาเพื่อชวยแกไข
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บทที่ 3
ผลการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
ในสวนของการดําเนินงานโครงการ หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานมวงใหญควันไมเทค
มีแนวคิดในการนําเสนอวิธีการสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมและการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม ใหสามารถลด
คาใชจายในการสกัดสมุนไพร เพื่อใหสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน การสรางนักธุรกิจของชุมชน รวมถึงการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑและสติ๊กเกอรขางขวดให
เหมาะสมสําหรับนําไปจําหนายได โดยมีผลการดําเนินงานตามขั้นตอนในกิจกรรมดังนี้
3.1 ผลกิจกรรมที่ 1 เตรียมเครื่องมืออุปกรณทําระเหยตัวทําละลาย
แบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. เลือกพื้นที่ผลิตสารสกัดสมุนไพร
ในส ว นของขั้ น ตอนนี้ ไม ส ามารถลงสํ า รวจพื้ น ที่ และเยี่ ย มชุ ม ชนตามเป า หมาย เนื่ อ งจากเกิ ด
ภาวะการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงเปลี่ยนแผนการประสานงานกับกลุมเปาหมายผานทางสื่อออนไลน
ผนวกกับทางทีมวิจัยไดเขาพื้นที่จากโครงการกอนหนานี้ จึงมีการตกลงเรื่องการเลือกพื้นที่จัดวางอุปกรณที่ใช
ดําเนินงานใหเหมาะสม ทั้งนี้ชุมชนมีมติเบื้องตนวาทางหมูบานจะปรับตกแตงหองเดิมที่มีอยูในการจัดวาง
อุปกรณที่ใชผลิตสมุนไพรสกัด เนื่องจากมีความสะดวกในเรื่องไฟฟา เรื่องการใชน้ํา และมีผูดูแลตลอด งายใน
การดําเนินงาน พรอมที่จะพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงผลิต เพื่อทําเปนผลิตภัณฑชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 3.1
จากการสํารวจความตองการของชุมชนพบวา ชุมชนมีความตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ซึ่ง
เปนความตองการตามเปาหมายเดิม ตามรายละเอียดดังนี้
- ตองการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมใหเปนที่ยอมรับโดยการใชรวมกับสารสกัดสมุนไพร
- ตองการพัฒนารูปแบบและภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ใหสามารถขายสารสกัดสมุนไพรเปนผลิตภัณฑ
ชุมชนได
- ตองการความรูและคําแนะนําดวยการถายทอดเทคโนโลยีของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ตองการจดทะเบียนขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใหเปนที่ยอมรับในการทําตลาดและสามารถ
ขายผลิตภัณฑในวงกวางไดมากขึ้น
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รูปที่ 3.1 พื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณสกัดสมุนไพร ณ หมูบานมวงใหญ ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
2. ประกอบชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ
จากกิจกรรมที่ไดดําเนินการออกแบบแลวนํามาสูการประกอบชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ พรอมติดตั้ง
ใหแกชุมชน เพื่อใหเหมาะกับการสกัดในระดับชุมชน สําหรับผลิตสมุนไพรสกัดตามความตองการของชุมชน
ใหสามารถเริ่มทําการผลิต นําไปใชงาน และขยายผลใหเกิดการสรางรายไดแกชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถทําการ
ผลิตเพื่อใชเองภายในชุมชนหรือทําเปนผลิตภัณฑของชุมชนได
เมื่อชุมชนลงมติเลือกพื้นที่ในการผลิตสารสกัดสมุนไพรแลว ทางทีมวิจัยจึงจัดทําชุดสกัดสมุนไพร
ตนแบบดังรูปที่ 3.2 และชุดระเหยตัวทําละลายดังรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.2 ชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ

รูปที่ 3.3 ชุดระเหยตัวทําละลาย
หลังจากที่ไดดําเนินกิจกรรมการออกแบบชุดตนแบบกระบวนการสกัดแลว เพื่อใหสามารถใชงานได
จึงนําแตละสวนไปประกอบและติดตั้งในพื้นที่ที่ชุมชนจัดเตรียมไวสําหรับการใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.4
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รูปที่ 3.4 ชุดสกัดสมุนไพรตนแบบหมูบานมวงใหญควันไมเทค
หมายเลข 1 คือ ถังสกัดสมุนไพร
หมายเลข 2 คือ ชุดควบคุมความเร็วรอบของถังสกัดสมุนไพร
หมายเลข 3 คือ แผงควบคุมไฟฟา
หมายเลข 4 คือ วาลวถายตัวทําละลายจากถังสกัดสมุนไพรเขาสูชุดระเหยตัวทําละลาย
หมายเลข 5 คือ ชุดระเหยตัวทําละลาย
หมายเลข 6 คือ ถังเก็บตัวทําละลายกลับมาใชใหม
3.2 ผลกิจกรรมที่ 2 การเตรียมสมุนไพรและสกัดสมุนไพร
ชุมชนรวมกันสกัดสมุนไพร โดยทดลองสกัดสะเดาเปนสมุนไพรชนิดแรก ทั้งนี้มีทีมนักวิจัยเปนผูให
คําแนะนําในกระบวนการสกัด และใช ชุดสกั ดสมุ นไพรตนแบบอย างถู กวิธีและปลอดภัย ใหส ามารถสกั ด
สาระสําคัญออกมาไดอยางครบถวน พรอมนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมได อยางเหมาะสม ดังแสดงการ
ดําเนินงานของชุมชนในรูปที่ 3.5
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รูปที่ 3.5 ชุมชนรวมกันสกัดสมุนไพรดวยชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ ณ หมูบานมวงใหญควันไมเทค
จากการดํ า เนิ น การสกั ด สมุ น ไพรชุ ม ชนได ป รั บ ปรุ ง ชุ ด ต น แบบเพื่ อ การใช ง านได ส ะดวกในการ
ดําเนินงานของชุมชน ซึ่งชุมชนไดดัดแปลงชุดสกัดตนแบบดังแสดงในรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.6 ชุดสกัดสมุนไพรตนแบบหลังปรับปรุง
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เมื่อดําเนินการสกัดสมุนไพรเสร็จจะไดสารสกัดสมุนไพรที่ละลายอยูในน้ํา เพื่อนําไปทดลองกับพืช
ทางการเกษตร ดังแสดงสารสกัดที่ไดในรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 สารสกัดสมุนไพรจากชุดสกัดสมุนไพรตนแบบที่ชุมชนรวมกันสกัด
3.3 ผลกิจกรรมที่ 3 การใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตร
1. การผสมสมุนไพรสกัดรวมกับน้ําสมควันไม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับไลกําจัดแมลงศัตรูพืช
ตางๆ ชวยเสริมสรางความแข็งแรงตานทานโรคแกพืช โดยนําเอาสารสกัดที่ไดจากกิจกรรมที่ 2 มาผสมรวมกับ
น้ําสมควันไม
2. ทดสอบการใชสารสกัดกับพืชผลทางการเกษตรโดยชุมชน
เพื่อใหกลุมชุมชนไดเห็นและเขาใจถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได จึงออกแบบการทดสอบ
การใชงาน โดยเลือกแปลงเกษตรตัวอยางของเกษตรกรในกลุมสําหรับการทดสอบ โดยการนําสารสกัดที่
เตรียมไดจากกิจกรรมที่ 2 มาผสมน้ําในสัดสวน 1:50 นําสวนผสมของน้ําและสารสกัดฉีดพนทุก 3-5 วัน
ติดตอกัน 3-4 ครั้ง โดยใหฉีดพนในชวงแสงแดดออนๆ หรือชวงเย็นเทานั้น และควรปรับหัวฉีดใหเปนฝอยมาก
ที่สุดเพื่อใหกระจายไดทั่วถึง วัดผลการเจริญเติบโต โดยการเปรียบเทียบการใชสารสกัดกับไมใชสารสกัดใน
การฉีดพนไลแมลง และประสิทธิภาพการปองกันโรคพืช ตามผลการทดลองกับพืชชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
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พืช
พริก

คะนา

มะเขือ

การเปรียบเทียบ
ไมฉีดพน

ฉีดพนสารสกัด

ผลการทดลอง
ไมฉีดพน:
1. ผลผลิตที่ไดเนา เปนโรค
2. ลําตนและใบไมแข็งแรง
3. มีแมลงรบกวน
ฉีดพนสารสกัด:
1. ผลผลิตไมมีความเสียหาย ไม
เปนโรค
2. ลําตนและใบแข็งแรง
3. ไมมีแมลงรบกวน
4. ลดตนทุนในการใชสารเคมีลง
ไมฉีดพน:
1. ผลผลิตที่ไดเปนโรค
2. ลําตนไมแข็งแรง ใบหยิก
3. มีแมลงรบกวน มีหนอนกัดกิน
ใบ
ฉีดพนสารสกัด:
1. ผลผลิตไมมีความเสียหาย ไม
เปนโรค
2. ลําตนและใบแข็งแรง
3. ไมมีแมลงรบกวน ไมมีหนอน
4. ลดตนทุนในการใชสารเคมีลง
ไมฉีดพน:
1. ผลผลิตที่ไดเนา เปนโรค
2. ลําตนและใบเหลืองไมแข็งแรง
3. มีแมลงรบกวน มีหนอน
ฉีดพนสารสกัด:
1. ผลผลิตไมมีความเสียหาย ไม
เปนโรค
2. ลําตนและใบแข็งแรง
3. ไมมีแมลงรบกวน ไมมีหนอน
4. ลดตนทุนในการใชสารเคมีลง
28

หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานมวงใหญควันไมเทค

3.4 ผลกิจกรรมที่ 4 พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑใหมที่ได
ทําการออกแบบขวดและฉลากบรรจุภัณฑติดขวดใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมของชุมชน ดังรูปที่ 3.8 ที่
สามารถอธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑและนําไปวางขายได โดยใชโลโกของหมูบานที่เปนสัญลักษณเดิมใน
การจําหนายภัณฑเดิมของกลุมที่รูจักกันอยางแพรหลาย เพื่อสื่อถึงแหลงผลิตเดียวกัน

รูปที่ 3.8 ฉลากติดบรรจุภัณฑที่ผานการออกแบบเปนผลิตภัณฑใหมของหมูบานมวงใหญควันไมเทค
แสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑไวดังนี้
คุณสมบัติ ปองกันแมลงและศัตรูพืช
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของไขหนอนและดักแด
- รบกวนการผสมพันธุของแมลง
- ปลอดภัยไมทําลายสิ่งแวดลอม
วิธีใช 1. ผสมสะเดาเทค 100 ซีซี ในน้ํา 10 ลิตร
2. ฉีดพนพืชผัก ผลไม ทุก 5-7 วัน
เมื่อนําสารสกัดสะเดามาบรรจุพรอมติดฉลากบรรจุภัณฑในแกลลอนขนาด 1 ลิตร เพื่อวางจําหนาย
แกผูที่สนใจ ดังแสดงในรูปที่ 3.9
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รูปที่ 3.9 ผลิตภัณฑสมุนไพรสกัดสะเดาของหมูบานมวงใหญควันไมเทค
3.5 ผลกิจกรรมที่ 5 การวิเคราะหตนทุนการผลิต (Economic analysis)
เนื่องจากชุมชนมีแหลงวัตถุดิบสมุนไพรคือ สะเดา ซึ่งเหมาะแกการผลิตสารสกัดสะเดาเพื่อทําเปน
ผลิตภัณฑใหมแกชุมชน จึงเนนการทําผลิตภัณฑสารสกัดจากสะเดา ใหชุมชนไดตั้งตนผลิตสําหรับสรางรายได
และนํ าไปผลิตสารสกั ดจากสมุ นไพรชนิดอื่นๆ ที่ชุมชนจะสามารถตอยอดเปน ผลิตภัณฑอื่น ๆ ได ทั้งนี้ได
วิเคราะหตนทุนการผลิตสารสกัดสะเดาที่เปนผลิตภัณฑ ไวดังนี้
1.1 การประมาณคาพลังงานไฟฟาทั้งหมดที่ใชในกระบวนการสกัดสะเดา
การประมาณค า การใช พ ลั ง งานไฟฟ า ทั้ ง หมดในกระบวนการสกั ด ทํ า โดยการประเมิ น จากค า
กําลังไฟฟาของอุปกรณไฟฟาทั้งหมดที่ใชในกระบวนการ ประกอบดวยไฟฟาจากเครื่องมือในกระบวนการสกัด
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 และอัตราคาไฟฟาประเภทกิจการขนาดเล็กดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการคํานวณคาพลังงานไฟฟาทั้งหมดที่ใชในกระบวนการสกัดสะเดา
เครื่องมือ/อุปกรณ
กําลังไฟฟา
ระยะเวลาการใชงาน
(กิโลวัตต)
(ชั่วโมง/ครั้ง)
2.2
1
มอเตอรกวน
Inverter
2.2
1
Pump
0.6
5
Pump
0.3
5
Heater
1
5
อัตราการใชไฟฟา
13.90 หนวย/ครั้ง

หนวยการใชไฟฟา
(กิโลวัตตชั่วโมง)
2.2
2.2
3.0
1.5
5.0
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ตารางที่ 2 อัตราคาไฟฟาประเภทกิจการขนาดเล็ก ซึ่งมีความตองการพลังงานไฟฟาเฉลี่ยในเวลา 15 นาที
สูงสุดต่ํากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2560)
อัตราการใชพลังงานไฟฟา
คาพลังงานไฟฟา (บาทตอหนวย)
150 หนวยแรก (หนวยที่ 0 - 150)
1.8047
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 - 400)
2.7781
เกิน 400 หนวยขึ้นไป (หนวยที่ 401 เปนตนไป)
2.9781
Cost = W × C

เมื่อ

(4-1)
C = คาพลังงานไฟฟาตอหนวย (บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง)
W = หนวยการใชไฟฟา (กิโลวัตตชั่วโมง)

จากตารางที่ 1 คาการคํานวณอัตราการใชไฟฟาในการสกัดสะเดา พบวากระบวนการสกัดใชอัตรา
การใชไฟฟาเปน 13.90 หนวย/ครั้ง เมื่อดําเนินการเดือนละ 20 ครั้ง จะมีการใชไฟฟาเปน 278 หนวย/เดือน
ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราคาไฟฟาประเภทกิจการขนาดเล็ก แสดงดังตารางที่ 2 พบวา คาพลังงานไฟฟา 150
หนวยแรก มีคาเปน 1.8047 บาทตอหนวย และ 151-400 หนวยมีคาเปน 2.7781 เมื่อทําการคํานวณคา
ไฟฟาดังสูตรที่ 4-1 จะได 150 × 1.8047 = 270.70 บาท และ 128 x 2.7781 = 355.60 บาท รวม 626.30
บาท/เดือน จะไดคาไฟฟาประมาณ 31.32 บาท/ครั้งการผลิต
1.2 การประมาณคาวัสดุและคาแรงทั้งหมดที่ใชในกระบวนการสกัด
คาวัสดุและคาแรงทั้งหมดที่ใชในกระบวนการสกัด แสดงรายละเอียดการคํานวณดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลของการคํานวณคาวัสดุและคาแรงทั้งหมดที่ใชในกระบวนการสกัด
รายการ
ราคา
ปริมาณที่ใช
เมล็ดสะเดา
เอทานอลเขมขนรอยละ 95
คาขวด
คาสติ๊กเกอร
คาน้ํา
คาแรง
คาน้ําแข็ง
คาเสื่อมสภาพเครื่องสกัด
ราคารวม

95 (บาท/กิโลกรัม)
5 กิโลกรัม
91.67 (บาท/ลิตร)
36.84 ลิตร
15 (บาท/ขวด)
15 ขวด
5 (บาท/แผน)
15 แผน
10 (บาท/หนวย)
1 หนวย
300 (บาท/วัน)
1 คน
25 (บาท/ถุง)
1 ถุง
50 (บาท/วัน)
1 วัน
4,537.12 บาท/ครั้ง

จํานวนเงิน
(บาท)
475
3,377.12
225
75
10
300
25
50
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จากตารางที่ 3 ผลการคํานวณคาวัตถุดิบจากการสะเดาปริมาณ 5 กิโลกรัม จะไดสารสกัดสะเขมขน
ปริมาณ 15 ลิตร โดยมีราคาตนทุนวัสดุและคาแรงเทากับ 4,537.12 บาท/ครั้ง และคาไฟฟา เทากับ 31.32
บาท/ครั้ง รวมตนทุนทั้งหมด 4,568.44 บาท/ครั้ง โดยบรรจุเปนผลิตภัณฑไดประมาณ 15 ขวด/ครั้ง จะมี
ราคา 304.56 บาท/ขวด ซึ่งในกระบวนการสกัดสะเดาสามารถนําเอทานอลกลับมาใชใหมในกระบวนการสกัด
ไดในครั้งตอไป โดยสามารถลดตนทุนของสารสกัดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลของการคํานวณตนทุนของสารสกัดสะเดาหลังการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหม
รายการ
ราคา
ปริมาณที่ใช ตัวทําละลายที่ ปริมาณตัว
นํากลับมาใช ทําละลายที่
ใหม
ใช Make
up
เมล็ดสะเดา
95 (บาท/กิโลกรัม) 5 กิโลกรัม
เอทานอลเขมขน
91.67 (บาท/ลิตร) 36.84 ลิตร 34.80 ลิตร
2.04 ลิตร
รอยละ 95
คาขวด
15 (บาท/ขวด)
15 ขวด
คาสติ๊กเกอร
5 (บาท/แผน)
15 แผน
คาน้ํา
10 (บาท/หนวย)
1 หนวย
คาแรง
300 (บาท/วัน)
1 คน
คาน้ําแข็ง
25 (บาท/ถุง)
1 ถุง
คาเสื่อมสภาพเครื่อง
20 (บาท/วัน)
1 วัน
สกัด
ราคารวม
1,317.00 บาท/ครั้ง

จํานวน
เงิน
(บาท)
475
187
225
75
10
300
25
20

จากตารางที่ 4 ผลการคํานวณคาวัสดุและคาแรงในการสกัดที่นําเอทานอลกลับมาใชใหมเทากับ
1,317.00 บาท/ครั้ง และคาไฟฟา 31.32 บาท/ครั้ง รวมทั้งหมด 1,348.32 บาท/ครั้ง จะไดสารสกัดสะเดา
เขมขนปริมาณ 15 ลิตร/ครั้ง บรรจุผลิตภัณฑได 15 ขวด
ดังนั้นราคาตนทุนของสารสกัดสะเดาเขมขนหลังการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมเทากับ 90 บาท
ตอขวด จะเห็นไดวาการนําตัวทําละลายกลับมาใชใหมสามารถลดตนทุนของสารสกัดสะเดาไดถึงรอยละ 70
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3.6 ผลกิจกรรมที่ 6 ถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพร
จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูสูชุมชนเพื่อการนําการผลิตผลิตภัณฑไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ฝกฝนใหสมาชิกในกลุมสามารถพัฒนาความรูดานการสกัดสมุนไพร การนําไปใชประโยชน และฝกฝน
ให ชุ มชนเป น วิ ทยากรสํ า หรั บ ถ า ยทอดความรูขยายผลใหกลุมอื่น ๆ ถ ายทอดความรูจ ากผูเชี่ย วชาญดา น
การตลาดและธุรกิจสูชุมชน เพื่อใหเกิดการขายผลิตภัณฑและสรางรายได สามารถขยายผลเชิงธุรกิจสูกิจกรรม
อื่นๆ ไดตอไป
ผูรับการถายทอดเปนสมาชิกของกลุมหมูบานมวงใหญควันไมเทค ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดอยางแทจริงและแพรหลาย สําหรับสรางงานสรางอาชีพสูความยั่งยืนไดใน
อนาคตตอไป มีการจัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพรอมการประเมินจากกรรมการจากแหลงทุน
ภาคบรรยาย เรื่อง การคุณสมบัติของสารสกัดสมุนไพร ประมวลภาพดังรูปที่ 3.10
• ความรูทั่วไปของสารสกัดสมุนไพร
• การใชสารสกัดสมุนไพรรวมกันน้ําสมควันไมในการการแกปญหาโรคพืช
• ผลิตภัณฑในทองตลาดที่ผลิตไดจากสารสกัดสมุนไพรและน้ําสมควันไม

รูปที่ 3.10 ประมวลภาพการบรรยายพรอมประเมินผล
ภาคปฏิบัติ ทดลองสกัดสมุนไพรดวยชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ
• เริ่มตนทําการสกัดสมุนไพร โดยการจัดเตรียมวัตถุดิบและตัวทําละลาย ดังรูปที่ 3.11
• เรื่องรูวิธีการใชชุดสกัดตนแบบ
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการ
สาธิต
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ก

ข

รูปที่ 3.11 เตรียมวัตถุดิบสุมนไพรในการสกัด สะเดา (ก) หนอนตายาก (ข)
เทวัตถุดิบที่เตรียมไวแลวและเอทานอลที่เปนตัวทําละลายเขมขนรอยละ 70 ลงในถังสกัด ดวย
อัตราสวน 1:10 ดังแสดงในรูปที่ 3.12 และกวนดวยความเร็วรอบต่ําๆ เปนเวลา 1 ชั่วโมง

รูปที่ 3.12 เติมวัตถุดิบและตัวทําละลายลงในถังสกัด
ชุมชนไดศึกษาเรียนรูกระบวนการสกัดสมุนไพรดวยชุดสกัดตนแบบ พรอมทั้งไดฟงคณะกรรมการ
ประเมินโครงการ ที่จะเปนแนวทางใหชุมชนไดนําไปปรับใช ใหสามารถพัฒนาเปนหมูบานวิทยาศาสตรแบบ
ยั่งยืนในอนาคต ดังแสดงในรูปที่ 3.13
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รูปที่ 3.13 ชุมชนเรียนรูกระบวนการสกัดสมุนไพรดวยชุดสกัดตนแบบ พรอมฟงคณะกรรมการประเมิน
โครงการ
2. ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภาคบรรยาย เรื่อง ควบคุมคุณภาพการผลิตและเตรียมผลิตภัณฑ
• วิธีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสารสกัดสมุนไพร
• วิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพร
• กรณีศึกษาที่ไดทดลองในแปลงสาธิตของชุมชน
• อัตราสวนสารสกัดสมุนไพรและการใชน้ําสมควันไมในการปลูกพืช
• การออกแบบผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต การตั้งราคา และการบริหารจัดการสตอก
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ เอกสารประกอบการบรรยาย
กอนเริ่มการบรรยายใหกลุ มชาวบ านที่เขาร วมอบรมได ลงทะเบียนการเข ารว มอบรม พรอมแจก
เอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใหชาวบานที่มาเขารวมอบรมไดทําความเขาใจเนื้อหาในแบบคราวๆ ในเรื่อง
การสกัดสมุนไพรและคูมือการใชเครื่องตนแบบ ดังแสดงการลงทะเบียนการเขารวมอบรมของกลุมหมูบานมวง
ใหญควันไมเทค ดังรูปที่ 3.14
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รูปที่ 3.14 ลงทะเบียนเขารวมอบรมกลุมหมูบานมวงใหญควันไมเทค ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
คณะวิจัยไดใหความรูแกชุมชนผูเขารวมการอบรมดังรูปที่ 3.15 ในเรื่อง ความรูทั่วไปของสารสกัด
สมุนไพร กระบวนการสกัดสมุนไพร การใชสารสกัดสมุนไพรรวมกันน้ําสมควันไมในการการแกปญหาโรคพืช
การใชชุดสมุนไพรสกัดตนแบบอยางถูกวิธี พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับกลุมชุมชน
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รูปที่ 3.15 ถายทอดเทคโนโลยีภาคบรรยายแกหมูบานมวงใหญควันไมเทค ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ภาคปฏิบัติ ทดลองสกัดสมุนไพรดวยชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ ดังแสดงในรูปที่ 3.16
• สกัดสมุนไพรดวยชุดตนแบบที่ผานการปรับปรุง ใหไดคุณภาพ
• ดําเนินการสกัดจนไดสารสกัดไปใชประโยชน
• นําสารสกัดที่ไดไปฉีดพนตนพืชทางใบ
• ติดตามวัดผลการแกปญหาโรคพืช ตามตัวอยางในแปลงสาธิต
สื่อที่ใชในการถายทอด คือ คูมือ เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต
1) เอกสารประกอบการบรรยายความรูเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรและการนําไปใชประโยชน
2) คูมือการใชชุดสกัดตนแบบ การบํารุงรักษา และความปลอดภัยในการใชงาน
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รูปที่ 3.16 ถายทอดเทคโนโลยีภาคปฏิบัติแกหมูบานมวงใหญควันไมเทค ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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นอกจากนี้ไดเลือกตัวแทนหมูบาน 2 ทาน เพื่อเปนวิทยากรชุมชนตอไปในการเผยแพรใหผูสนใจเขา
มาศึกษา ใหสามารถขยายผลไดอยางยังยืน โดยทีมวิจัยไดถายทอดองคความรูและฝกฝนใหวิทยากรชุมชนมี
ความเชี่ยวชาญในการเผยแพรอยางมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปที่ 3.17 และปดกิจกรรมการถายทอด
เทคโนโลยีโดยการถายรูปรวมกันดังรูปที่ 3.18

รูปที่ 3.17 ตัวแทนกลุมเปนวิทยากรชุมชนหมูบานมวงใหญควันไมเทค

รูปที่ 3.18 ถายรูปรวมกับชุมชนเพื่อปดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
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สรุปการประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีของผูเขารวมโครงการ
1) มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 54 คน โดยไดรับแบบประเมินหลังการฝกอบรมกลับคืนมา จํานวน
49 ชุด สรุปการประเมินผลดังนี้
ขอมูลพื้นฐานของผูเขาอบรม
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
12
57.14
หญิง
9
42.86
รวม
21
100
อาชีพหลัก
เกษตรกร
20
95.24
แมบาน
1
4.76
รับจาง
0
0
รับราชการ
0
0
ผูสนใจทั่วไป
0
0
พนักงานบริษัท
0
0
อื่นๆ
รวม
ขอมูลวัดความพึงพอใจของผูเขาอบรม
จํานวน
รอยละ
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (เชน การ
ป ร ะ ก า ศ รั บ ส มั ค ร ก า ร ติ ด ต อ เ ชิ ญ อ บ ร ม ก า ร
ประสานงานและใหขอมูล การดูแล และหารทํางาน
อยางมีขั้นตอน ฯลฯ)
10
47.62
มากที่สุด
11
52.38
มาก
0
0
ปานกลาง
0
0
นอย
นอยที่สุด
0
0
2. เจาหนาที่ผูใหบริการ (เชน อัธยาศัยดียิ้มแยม
แจมใส มีใจในการใหบริการ ฯลฯ)
มากที่สุด
16
76.19
มาก
5
23.81
ปานกลาง
0
0
นอย
0
0
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นอยที่สุด
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร
เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
4. การนําความรูไ ปใชประโยชน (ใชประกอบอาชีพ
หรือใชในชีวิตประจําวัน)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู
ความสามารถ เทคนิคการสอน)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
7. ระยะเวลาการอบรม (จํานวนวัน)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย

0

0

15
5
1
0
0

71.43
23.80
4.77
0
0

18
3
0
0
0

85.71
14.29
0
0
0

17
4
0
0
0

80.95
19.05
0
0
0

17
4
0
0
0

80.95
19.05
0
0
0

16
5
0
0

76.19
28.57
0
0
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นอยที่สุด
8. ชวงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
9. ความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย
(ประโยชนที่ไดรับมากกวาเวลาและคาใชจายที่เสียไป)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
10. ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
หรือไม
นําไปใชประโยชนได
นําไปใชประโยชนไมได
11. ทานคาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นกี่บาทตอเดือน
นอยกวา 1,000 บาท
1,001-3,000 บาท
มากวา 3,000 บาท
12. ขอเสนอแนะ

0.0

0

16
4
1
0
0

76.19
19.05
4.76
0
0

17
4
0
0
0

80.95
19.05
0
0
0

21
0

100
0

4
17
0
-

19.05
80.95
0

การติดตามและประเมินผลหลังจัดถายทอดเทคโนโลยี
จากการถายทอดเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน อบรมการใชประโยชนจากสะเดาสกัดไลแมลงศัตรูพืช ได
ติดตั้งชุดตนแบบใหกับหมูบานเปาหมาย 1 ชุดตนแบบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร จึ งดํ า เนิ นการติดตามผลถึงความรูความเขาใจเกี่ย วกับการผลิตและการใช
ประโยชนจากสารสกัดสะเดาที่ชุมชนไดดําเนินการ ไดติดตามการใชประโยชนของคนในชุมชนหลังถายทอด
เทคโนโลยี ดังรูปที่ 3.19 โดยทางชุมชนมีการนํารองการปลูกผักเปนแปลงสาธิต พรอมพัฒนาพื้นที่การปลูกผัก
เพื่อเปนแหลงใหคนเขามาเรียนรูในการใชสารสกัดสะเดาไลแมลงศัตรูพืช สรางเปนหมูบานวิทยาศาสตร ทั้งนี้
จะดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑใหเกิดมีรายไดเขากลุมอีกทาง สรางความมั่นคง สรางความยังยื่น และชุมชน
สามารถพึงพาตัวเองไดอยางพอเพียง
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รูปที่ 3.19 ติดตามผลนําสารสกัดสะเดาไปใชกับการปลูกพืชและพัฒนาพื้นที่เปนแปลงสาธิต
ณ หมูบานมวงใหญควันไมเทค ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
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บทที่ 4
สรุปผลการดําเนินงานถายเทคโนโลยี
1. โครงการนี้ไดสรางและติดตั้งชุดสกัดสมุนไพรตนแบบใหแกกลุมเปาหมาย ณ หมูบานมวงใหญควัน
ไมเทค ต.กําแพงเพชร อ.รั ตภูมิ จ.สงขลา 1 ชุดตนแบบ เพื่อไดใชประโยชนในการผลิตสารสกัดสมุนไพรไลแมลง
ศัตรูพืชที่มีคุณภาพในการทําเกษตรอินทรียไดอยางทั่วถึง และเปนแหลงผลิตสารสกัดสมุนไพร ใหชุมชนนําไปทําเปน
ผลิตภัณฑจําหนายใหเกิดรายได
2. ไดผลิตภัณฑใหมแกชุมชนจากการใชเทคโนโลยีชุดตนแบบ จํานวน 1 ผลิตภัณฑ ชื่อวา “สะเดาเทค” มี
คุณภาพสามารถแขงขันกับตลาดได ดวยตนทุนการผลิตและบรรจุภัณฑ 90 บาท/ลิตร และพรอมสําหรับการวางจําหนาย
240 บาท/ลิตร ทําใหชุมชนมีรายไดพึ่งพาตัวเองได
3. ไดถายทอดองคความรูการผลิตสารสกัดสมุนไพรไลแมลง และการใชประโยชนจากสารสกัดดวยชุดตนแบบจาก
งานวิจัยแกชุมชนกลุมเปาหมาย และสามารถสรางงานสรางอาชีพเสริมใหแกชุมชนไดมีรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อความเปนอยูที่ดี
ขึ้น จากการพัฒนาสรางเปนผลิตภัณฑออกสูตลาดใหเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้นแกกลุมได
4. ไดสรางวิทยากรชุมชนที่มคี วามเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด จํานวน 2 ทาน ที่พรอมในการเผยแพร
ไปสูชุมชนอื่นๆ และผูที่สนใจเขามาศึกษาภายในชุมชน
5. สารสกัดสะเดาที่ผลิตไดสามารถนําไปใชไดจริงกับการไลแมลง ปองกันหนอนกัดกินใบพืช และมี
ตนทุนในการปลูกพืชถูกกวาตนทุนในการปลูกพืชดวยระบบเคมี ซึ่งเปนแนวทางเกษตรอินทรียที่คุมคาและ
ปลอดภัย
จากโครงการนี้ชุมชนไดใชประโยชนและเกิดรายไดจากการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน และ
สามารถขยายผลไปสูการใชประโยชนกับพืชผัก ในการทําเกษตรอินทรีย พรอมเปนหมูบานวิทยาศาสตรที่ให
ชุมชนอื่นๆ เขามาเรียนรูตอไปได
ปญหา/อุปสรรค:
1. วัตถุดิบในการผลิตมีเปนชวงฤดูการ ไมสามารถผลิตไดทั้งป
2. คุณภาพของผลิตภัณฑยังไมคงที่
แนวทาการแกไข:
1. วางแผนใหคนในหมูบานหรือชุมชนอื่นที่มีวัตถุดิบตากแหงเก็บไวแลวนํามาจําหนายใหกับกลุม เพื่อ
เก็บเปนคลังวัตถุดิบใหสามารถนํามาผลิตไดตลอดทั้งป พรอมควบคุมวัตถุดิบตั้งแตตนทาง และสรางรายไดให
คนในชุมชนอีกดวย
2. แบงกลุมเปนสวนๆ คือ มีกรรมการกลุม ผูดูแลชุดผลิตสารสกัด และสมาชิกในกลุม ใหรับผิดชอบ
หนาที่ จะสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น
3. แนะนําชองทางการตลาด ชวยประชาสัมพันธใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑไดมากขึ้น
4. ติดตามกระตุนใหชุมชนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เอกสารแนบ
1. รายชื่อผูเขารวมอบรม
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เอกสารแนบ
2. แบบประเมิน กลุมเปาหมาย
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เอกสารแนบ
3. เอกสารจัดอบรมปฏิบัติการพรอมคูมือการใชชุดสกัดสมุนไพรตนแบบ
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