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สอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ :  

 1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการพฒันาการเรียนการสอนใหม้ี

คุณภาพสูง มาตรฐานสากล  

 2. สร้างความรู้และนวตักรรมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัทั้งระดบั

ปัจเจกบุคคล ชุมชนองคก์รและภาคการผลิต  

 3. ใหบ้ริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ

ทอ้งถ่ินไทย  

 4. ฟ้ืนฟแูละสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวฒันธรรมไทยท่ีเป็นวิถีชีวติประเพณี 
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บริหาร กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

ตวัช้ีวดัตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ก.พ.ร) 
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รายละเอยีดโครงการ 
1. หลกัการและเหตุผล :  

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความต่ืนตวัในการรักษาสุขภาพตนเองมากข้ึน ไดมี้การท าผลิตภณัฑเ์พ่ือ
สุขภาพข้ึน ทั้งเพ่ืออุปโภคและบริโภคการใชพื้ชสมุนไพรในการผลิตผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพมีมาก
ข้ึนโดยเฉพาะในระดบัชุมชนท่ีมีการน าพืชสมุนไพรพ้ืนบา้นมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑป์ระจ าทอ้งถ่ิน
นั้นๆ สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสืบสอดหรือท่ีเรียกว่า “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีรัฐบาลผลกัดนัเพื่อตอ้งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัชุมชน และเพื่อสานต่อภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป พืชสมุนไพร คือพืชท่ีใช้ ท าเป็นเคร่ืองยา สมุนไพรก าเนิดมาจาก
ธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษยโ์ดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการ
รักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 ไดร้ะบุว่า ยาสมุนไพร 
หมายความว่า ยาท่ีไดจ้ากพฤกษชาติสตัวห์รือแร่ธาตุ ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงั
เป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผลฯลฯ ซ่ึงมิไดผ้่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการคา้ 
สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นช้ินเล็กลง บดเป็นผงละเอียด จาก
การศึกษาขอ้มูลพบว่า สารสกดัจากพืชสมุนไพรพ้ืนบา้นหลายชนิดมีฤทธ์ิมีความสามารถในการ
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น ขม้ินสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเช้ือราจ าพวก dermatophytes, 
black mold, white mold และ yeast ไดห้ลายชนิด (พิบูลย ์และ ชยัสิทธ์ิ, 1976) สารสกดัแอลกอฮอล ์
(Venkitraman, 1978 ,Damrihanunt et al.,1990 , Misra and Sahu ,1977) สารสกดัดว้ยคลอโรฟอร์ม 
( Misra and Sahu ,1977) และผงขม้ิน มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุโรคผิวหนัง สารสกดัน ้ า (1:1 
w/v) จากส่วนใบของขม้ินมีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา Epidermophyton floccosum, 
Trichophyton mentagrophytes และ Microsporum gypseum ได ้28.57%, 25.60% และ 35.04% 
ตามล าดบั (Mishra et al., 1991) สารสกดัคลอโรฟอร์ม และ 95% เอทานอลของขม้ิน สามารถตา้น
เช้ือรา M. gypseum,T. rubrum และ E. floccosum และสารสกดั 95% เอทานอล ยงัสามารถยบัย ั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือ Cryptococcus neoformans ได ้(เจริญ, 1983) สารสกดัเมทานอล สารสกดัได
คลอโรมีเทน และสารสกดัเฮกเซนจากขม้ิน มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา E. floccosum, 
M. gypseum, T. mentagrophytes และ     T. rubrum เมื่อทดสอบดว้ยวิธี paper disc diffusion (ด ารง, 
2543) 

กะเพราสามารถใชใ้นการไล่หรือฆ่ายุง แมลงวนัทอง สารท่ีพบได้แก่ ocimol, eugenol, 
methyl eugenol, linalool, chavinol (รุ่งรัตน์, 2540) ไดมี้รายงานการศึกษาของ วิภา เพ่ิมผลนิรันดร์, 
สิริรัตน์ แสนยงค ์และอนุสรณ์ วรสิงห์ (2545) รายงานว่าสารสกดัจากใบกะเพราโดยใชเ้มทานอล 
เป็นตวัท าละลายท่ีระดบัความเขม้ขน้ 2 ,500, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 37,500, 75,000 และ 



112,500 ppm สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรกโนสได้อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิติ คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์40.0, 38.9,58.9, 58.9, 100.0, 100.0 และ 100.0 ตามล าดบั 

น ้ามนัใบมะกรูดมีฤทธ์ิไล่ยุงไดน้าน 3 ชัว่โมง (Tawatsin et al., 2001) d-limonene ซ่ึงเป็น
สารหลกัในน ้ ามนัผิวมะกรูด มีฤทธ์ิยบัย ั้งสารก่อมะเร็งในหนูถีบจักร (Wattenbergand, 1991) 
มะกรูด ส่วนใบมีรสปร่าหอม แกไ้อ แกอ้าเจียนเป็นโลหิต แกช้  ้าใน และดบักล่ินคาว สารท่ีพบไดแ้ก่ 
กรดซิตริกอยูใ่นน ้ าของผลมะกรูด ซ่ึงมีรายงานว่าเช้ือราท่ีถกูยบัย ั้งดว้ยสารสกดัจากมะกรูดโดยยบัย ัง้
การงอกของสปอร์เช้ือราและยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา ไดแ้ก่ C. gloeosporiodes และ Fusarium sp. 
(กรรณิกา และคณะ, 2547) 

น ้ ามนัดีปลีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ Escherichia coli, Shigella dysenteriae และ Staphylococcus 
aureus และสาร sesamine ในผลดีปลีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ Mycobacterium tuberculosis และเช้ือไขห้วดั 
(Qu, 1999) เมื่อใหส้ารสกดัแอลกอฮอลท์างปากหนูขาวในขนาด 0.25 กรัม/กิโลกรัม สามารถตา้น
การอกัเสบในหนูท่ีท าให้กระเพาะอาหารเป็นแผลดว้ยแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ หรือ แอสไพริน หรือ
น ้ าสม้สายชูไดผ้ลดี (Qu, 1999) จากการศึกษาพิษเฉียบพลนัของน ้ ามนัดีปลีชนิด unsaponification 
ในหนูถีบจกัร พบว่าค่า LD50 เท่ากบั 49.73 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อให้โดยการป้อน และเมื่อให้
ติดต่อกนันาน 9 เดือน ไม่พบความผดิปกติใด ๆ นอกจากน้ีเม่ือป้อนสารสกดัแอลกอฮอลใ์นหนูถีบ
จกัร พบว่าค่า LD50 เท่ากบั 4.97 กรัม/กิโลกรัม (Qu, 1999) 

ขจรศกัด์ิ (2539) ไดท้ าการศึกษาผลของสารสกดัจากพืชสมุนไพร 8 ชนิด ไดแ้ก่ กานพล ู
ว่านน ้ า โป๊ยกัก๊ ดองดึง สารภี หนอนตายหยาก ดีปลี และบวับก ต่อการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรค
พืช คือ Fusarium sp., Colletotrichum sp., Alternaria sp., Aspergillus niger และเช้ือราสาเหตุโรค
ผวิหนงั ไดแ้ก่ Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes 
และ T. rubrum พบว่า กานพลแูละว่านน ้ าท่ีระดบัความเขม้ขน้ตั้งแต่ 10000 ppm มีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุดในการยบัย ั้งการเจริญต่อเช้ือราสาเหตุโรคพืชและโรคผิวหนัง รองลงมา ไดแ้ก่ โป๊ยกัก๊ ดีปลี 
สารภี หนอนตายอยาก ดองดึง และบวับก เม่ือทดสอบกบัเช้ือราสาเหตุโรคพืช ส่วนพืชสมุนไพรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือราสาเหตุโรคผวิหนงั รองลงมา ไดแ้ก่ หนอนตายอยาก ดีปลี โป๊ยกัก๊ 
ดองดึง บวับก และสารภี ตามล าดบั 
 ชยัณรงค ์และ รณภพ (2541) ไดท้ าการศึกษาโดยการใชน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีสกดัจากข่าโดย
การกลัน่ดว้ยไอน ้ า สาร geraniol และสาร linalool ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของน ้ ามนัหอมระเหยจาก
พืช มาทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือราในดิน Sclerotium rofsii โดยการผสมลงในอาหาร
เล้ียงเช้ือ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเส้นใยของเช้ือรา S. rolfsii พบว่าท่ีระดบัความ
เขม้ขน้ 100 ppm จะมีผลต่อการเจริญของเส้นใยเช้ือรา S. rolfsii ท าให้เส้นใยเช้ือราบางลง จ  านวน



เม็ดสเคอโรเตียมท่ีเช้ือราสร้างข้ึนภายหลงัจากท่ีไดรั้บสารทดสอบมีจ  านวนลดลง 11.8 - 21.5 
เปอร์เซ็นต ์

พนิตนันท์ และ คณะ (2545) ได้ท าการศึกษาทดสอบสารสกัดจากใบกะเพรา มะรุม 
มะละกอ และจ าปา ในการควบคุมโรคกุง้แห้งของพริกในห้องปฏิบติัการ และศึกษา โรคกุง้แห้ง 
หรือโรคแอนแทรกโนสของพริกเกิดจากเช้ือราสาเหตุ Colletotrichum capsici น ามาแยกเช้ือบริสุทธ์ิ 
แลว้ท าการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรกโนสโดยวิธีการใชส้ารสกดัจากพืช 4 
ชนิด คือ ใบกะเพรา ใบมะรุม ใบมะละกอ และก่ิงจ  าปา สารสกัดทั้ง 4 ชนิด ได้จากการสกัด
แบบต่อเน่ืองโดยใชเ้มทานอลเป็นตวัท าละลาย พบว่าสารสกดัจากใบกะเพราท่ีระดบัความเขม้ขน้ 
100,000 และ 125,000 ppm สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา C. capsici ได ้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100.0 และ 100.0 ตามล าดบั สารสกดัจากก่ิงจ  าปาและใบมะละกอท่ีระดบั
ความเขม้ขน้ 25,000 50,000 75,000 100,000 และ 125,000 ppm สารสกดัจากใบมะรุมท่ีระดบัความ
เขม้ขน้ 31,250 62,500 125,000 250,000 และ 500,000 ppm ไม่สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือรา 
C.capsici ไดแ้ละไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัการเจริญของเช้ือรา
บนอาหารเล้ียงเช้ือเปรียบเทียบ 

สุกญัญา, จินตนา และประพฤติ ( 2545) ไดท้ าการศึกษาคดัเลือกสมุนไพรกลุ่มเคร่ืองเทศ
บางชนิด ท่ีมีความสามารถในการยบัย ั้ งการเจริญและการสร้างอะฟลาทอกซินของเช้ือรา 
Aspergillus flavus โดยการทดสอบเบ้ืองตน้จะใชน้ ้ าคั้นจากสมุนไพร 8 ชนิด คือ กระชาย กระเทียม 
กานพล ูขิง ข่า ตะไคร้ หอม และอบเชย ผลการทดลองพบว่าสมุนไพรทุกชนิดและ ทุกความเขม้ขน้
ท่ีทดสอบสามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราได ้และเม่ือความเขม้ขน้มากข้ึน จะสามารถยบัย ั้งไดดี้
ข้ึน โดยท่ีน ้ าคั้นจากกานพลท่ีูความเขม้ขน้ 30% มีผลในการยบัย ั้งเช้ือราไดดี้ท่ีสุด เม่ือเล้ียงเช้ือดว้ย
อาหารทดสอบทั้งในอาหารแข็งและอาหารเหลว รองลงมาคือ อบเชยกระเทียม และหอม โดยมี
เปอร์เซ็นต์การยบัย ั้งเท่ากบั 99.29, 91.80, 82.48 และ 69.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั แต่เมื่อทดสอบ
การยบัย ั้งการสร้าง อะฟลาทอกซินของเช้ือรา พบว่าข่ามีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งได้ดีท่ีสุด 
รองลงมาคือ ขิง อบเชยและกานพลู กระเทียม หอม โดยตรวจพบว่าปริมาณอะฟลาทอกซินได้
เท่ากบั 19.31, 23.61, 29.33, 36.49 และ 43.64 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดบั ดงันั้นจึงสามารถ
คดัเลือกสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญและการสร้างอะฟลาทอกซินได ้4 ชนิด คือ 
กานพล ูอบเชย หอม และ กระเทียม 

 
 



Penkae (2005) ไดท้ าการศึกษาคดัเลือกสมุนไพรไทยและเคร่ืองเทศ 30 ชนิด ทดสอบการ
ยบัย ั้งเช้ือรา Aspergillus niger, A. cryzae และ Penicillium sp. โดยใชว้ิธี diffusion method พบว่า
สารสกดัของ พล ูและฟ้าทะลายโจร สามารถยบัย ั้ง Penicillium sp. ไดดี้ท่ีสุด รองลงมา คือ A. niger 
และ A. cryzae ตามล าดบั 

กรรณิกา และคณะ (2547) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพของกระเทียม ( Allium sativum Linn.) 
หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) สาบเสือ (Eupatorium ordoratum Linn.) มะกรูด (citrus 
hystix D.C.) และหอมใหญ่ (Allium cepa Linn.) ในการยบัย ั้งการเจริญและการงอกของสปอร์ของ
เช้ือราสองชนิด คือ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium sp. ซ่ึงเป็นเช้ือราสาเหตุของ
โรคพืช โดยใช้น ้ าหนักสดของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 1, 5 และ 10 กรัม ต่อน ้ า100 มิลลิลิตร 
สารละลายท่ีไดเ้ม่ือน ามาทดสอบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญและการงอกของสปอร์เช้ือราดงักล่าว 
พบว่า กระเทียมสามารถยบัย ั้งเช้ือรา C. gloeosporioides และ Fusarium sp. ไดดี้ท่ีสุด รองลงมา คือ 
หอมหัวใหญ่มีประสิทธิภาพยบัย ั้งเช้ือรา Fusarium sp. ไดอ้ย่างสมบูรณ์ แต่ยบัย ั้งเช้ือรา       C. 
gloeosporioides ได้ดีท่ีน ้ าหนัก 10 กรัม และถา้เพ่ิมน ้ าหนักก็จะยิ่งยบัย ั้งเช้ือราไดดี้ เช่นเดียวกับ
หอมแดงซ่ึงสามารถยบัย ั้งเช้ือราทั้ง 2 ชนิดไดดี้ท่ีน ้ าหนกั 5 และ 10 กรัม สาบเสือ มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือรา 
C. gloeosporioides ไดดี้ท่ี 5 กรัม และ 10 กรัม ส่วน Fusarium sp. ยบัย ั้งไดดี้ท่ี 10 กรัม ส าหรับ
มะกรูดยบัย ั้งเช้ือราไดท้ั้งสองชนิดไดดี้ท่ีสุดท่ีน ้ าหนัก 10 กรัม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถยบัย ั้ง C. 
gloeosporioides ไดดี้ท่ี 5 กรัมอีกดว้ย 

สุภัทรา และคณะ (2549) ได้ท าการศึกษาฤทธ์ิของ สารสกัดหยาบ 17 ชนิด ท่ีได้จาก
สมุนไพรวงศขิ์งในการต่อตา้นการเจริญของเส้นใยของรา 6 ชนิด คือ Colletotrichum capsici  (2 
สายพนัธุ์), C. gloeosporioides (2 สายพนัธุ์), Dothiorella sp., Lasiodiplodia theobromae, 
Pestalotiopsissp. และ Pythium aphanidermatum พบว่า สารสกดัหยาบท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญ
ของรา ไดดี้ คือ สารสกดัท่ีไดจ้าก ขิง และไพล ความเขม้ขน้ 10,000 ppm ในอาหาร potato dextrose 
agar (PDA) และท าการทดสอบผลต่อการงอกของสปอร์ พบว่าสารสกดัหยาบท่ีไดจ้าก ขิง ,ข่า, 
ขม้ินออ้ย และว่านชกัมดลกู สามารถยบัย ั้งการงอกของสปอร์ของ C. capsici สายพนัธุ ์152 และ 170 
และ C. gloeosporioides สายพนัธุ ์163 และ Pestalotiopsis sp. ท่ีน ามาทดสอบไดอ้ย่างสมบูรณ์ เมื่อ
มีความเข้มข้นของสารสกัด 25,000 ppm สปอร์ของรา C. capsici ทั้ ง 2 สายพนัธุ์และC 
.gloeosporioides สายพนัธุ์ 163 ไม่สามารถงอกไดใ้นสารสกดัหยาบท่ีไดจ้ากกระชายเมื่อมีความ
เขม้ขน้ของสารสกดั 5,000 ppm ข้ึนไป 

ปัจจุบนัการใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกายมีอยูอ่ยา่งแพร่หลาย และมีรูปแบบแตกต่าง
กนั เช่น สบู่กอ้น, สบู่เหลว เป็นตน้ สบู่เป็นส่วนผสมระหว่างกรดไขมนักบัด่าง  ในอตัราส่วนท่ีท า



ให้สามารถท าความสะอาดได้ดี  และไม่เป็นอนัตรายต่อผิวคือมีสภาวะกรดด่างระหว่าง  8-10 
(องคก์ารอาหารและยา, เวป็ไซต)์ กรดไขมนัท่ีน ามาท าสบู่ประกอบดว้ยกรดไขมนัมากกว่า  1 ชนิด 
ตามธรรมชาติกรดไขมนัเหล่าน้ีจะไม่อยู่อิสระ แต่รวมตวักบักลีเซอรอลในไขมนัอยู่ในรูปกลีเซอ
ไรด ์เมื่อด่างท าปฏิกิริยากบักรดไขมนั กรดไขมนัจะหลุดออกจากกลีเซอไรด์ รวมตวัเป็นสบู่ สารท่ี
เกาะอยูก่บักรดไขมนัก็จะหลุดออกมาเป็นกลีเซอรีน ปฏิกิริยาของ กรดไขมนัแต่ละชนิดเมื่อรวมตวั
กบัด่างแลว้ จะใหส้บู่ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั เช่น กรดลอริก (lauric acid) มีมากในน ้ ามนัมะพร้าว 
เป็นกรดไขมนัท่ีท าปฏิกิริยากบัด่างแลว้ให้สารท่ีมีฟองมาก  เป็นตน้ ดงันั้นการน าสารสกดัจาก
สมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่ นับว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอย่างมาก นอกจากจะสามารถ
ช าระส่ิงสกปรก และช่วยในการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ สมุนไพรหลายชนิดมีสารเคมีท่ีช่วยในการ
บ ารุงผวิพรรณ อีกทั้ง สามารถเผยแพร่แก่ชุมชน เกิดสร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ือสานต่อภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการพฒันาเป็น หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑต่์อไป 

 
วตัถุประสงค์ :  

1 เพ่ือใหเ้กษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจถึงกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตสบู่จากสาร
สกดัพืชสมุนไพร 
2 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตและพฒันาแปรรูปผลิตภณัฑผ์ลิตสบู่จากสารสกดัพืช
สมุนไพร 
3 เป็นการเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมใหก้บัพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ิน 

 
เป้าหมายโครงการ 

- ด้านเนือ้หา 
การเตรียมพืชสมุนไพร , การเตรียมอุปกรณ์ , การเตรียมส่วนผสม , การฝึกปฏิบติั 

- ด้านปริมาณ 
กลุ่มนกัศกึษาและเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค ์จ านวน 50 คน 

- ด้านคุณภาพ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ดา้นการผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร 

- ผลผลติ 
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเขา้ใจ และสามารถผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร 

- ผลลพัธ์ 
เกิดกลุ่มเกษตรกรผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1


 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวชิาการ  
-มิติเชิงสงัคม: เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อท าผลิตภณัฑส์บู่จากพืชสมุนไพร ซ่ึงเป็นการ
เสริมสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรอีกทางหน่ึง 
2  การพฒันาความรู้ที่ได้จากการบริการวชิาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน/
สาธารณะ  
-การพฒันาเน้ือหารายวิชา:   โครงงานวิจยั (Project) จุลชีววิทยา เทคโนโลยชีีวภาพ 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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1. ประสานงาน  รวบรวมและ
วิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

            

2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิธีการผลิตสบู่จากสารสกดัสมุนไพร 

            

3. รวบรวมขอ้มลู  และประเมินผล             

4. สรุปผล ปัญหาอุปสรรค
ขอ้เสนอแนะและประชุมรวมกบั
ชุมชนวิเคราะห์ปัญหา 

            

5. ประเมิน  นิเทศ สรุปผลและ
รายงานผล 

            



แผนงบประมาณ 

รายการ เงิน  
(บาท) 

6.1  หมวดค่าตอบแทน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 5 คนๆ ละ 4 ชัว่โมงๆ ละ 600 บาท  
6.2  หมวดค่าวสัดุ 
1. วสัดุ  อุปกรณ์ตกแต่ง  ภาชนะบรรจุ  และวตัถุดิบใชใ้นการฝึกอบรม  
2. วสัดุวิทยาศาสตร์ (สารเคม ีเช่น กรดไขมนั  กลีเซอรีน  สีผสม   เคร่ืองแกว้)  
3. วสัดุส านกังาน  
5. เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 50 ชุดๆ ละ 100 บาท 
6. ค่าจา้งท าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร  
6.3 ค่าใช้สอย 
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆ ละ 2 ม้ือ x 25 บาท x 1 วนั  
2. ค่าอาหารกลางวนั จ  านวน 50 คนๆ ละ 2 ม้ือ x 25 บาท x 1 วนั 
3.  ค่าพาหนะติดตามประเมินผลผูเ้ขา้รับการอบรม จ านวน 1 คร้ัง  

 
12,000 

 
2,900 
3,000 
3,000 
2,000 
1,100 

 
2,500 
2,500 
1,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                                                     (สามหมื่นบาทถว้น) 30,000 
หมายเหตุ    ถัว่เฉล่ียทุกรายการ  

 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 
 

 



เอกสารประกอบการอบรม 
การผลิตสบู่ ทฤษฎใีนกระบวนการผลิตสบู่ สารสกัดพชืสมุนไพร 

 
 

            

สบู่ (soap)

                                                     

 
 

สบู่ (soap)
โครงสร้างของสบู่

โมเลกุลของสบู่ ประกอบดว้ย 2 ส่วน  ไดแ้ก่
1.) ส่วนท่ีไม่มีขั้ว เป็นดา้นของ ไ โดรคาร์บอน
2.) ส่วนท่ีมีขั้ว เป็นดา้นของ โ เดียมคาร์บอก ิเลต (-COO

-
Na )

 



สบู่ (soap)

 
 
 

เกดิขึน้อย่างไร
 
 
 
 



สบู่ ?

ส่ิงท่ีใช้ในการท าความสะอาดร่างกาย เช่น การอาบน ้ า 
การล้างมือ สบู่ช่วยละลายไขมัน ท าให้การช าระล้าง
สะอาดมากข้ึน

 
 
 

รูปแบบของสบู่ ?

 สบู่กอ้น
 สบู่เหลว (ครีมอาบน ้ า)
 สบู่ผสมสารสมุนไพร สารสกดัทางธรรมชาติ

 



สบู่ก้อน ?

คือ ส่วนผสมระหวา่งกรด (ไขมนั) กบัเบส (ด่าง) โดย
ไม่เป็นอนัตรายต่อผิว คือมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
อยูร่ะหวา่ง  -10 

 กรดหรือกรดไขมนั เช่นน ้ ามนัพืช ไขมนัสัตว ์
 เบส เช่น โซดาไฟ

 
 

อตัราส่วนผสม ?

เหมาะสม คือเม่ือผสมกันแล้วควรจะเหลือกรด
ไขมนัอยูป่ระมาณ    หากไม่มีเคร่ืองมือในการวดัค่า 
pH ให้เก็บสบู่เอาไวอ้ยา่งนอ้ย 1 -30 วนั

เพื่อให้ค่า pH ลดลง อยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม

 
 
 
 
 



กรด (ไขมัน) ?

 ประกอบดว้ยกรดไขมนัมากกวา่ 1 ชนิด
 รวมตวักบักลีเซอรอลในไขมนัอยูใ่นรูปกลีเซอไรด ์
 ด่างท าปฏิกิริยากบักรดไขมนั รวมตวัเป็นสบู่
 กรดไขมนัต่างชนิดรวมตวักบัด่าง ท าให้สบู่มี
      คุณสมบติัแตกต่างกนั

 
 

คุณสมบัติของสบู่จากกรดไขมันต่างชนิดกนั

 น ้ ามนัมะพร้าว: เน้ือแขง็ กรอบ แตกง่าย มีฟองมาก 
      ท าให้ผวิแห้ง
 น ้ ามนัปาลม์ : แขง็เล็กนอ้ย มีฟองนอ้ย ท าให้ผิวแห้ง
 น ้ ามนัร าขา้ว : วติามินอีสูง ท าให้สบู่มีความชุ่มช้ืน   
      บ ารุงผวิ ช่วยลดความแห้งของผวิ
 น ้ ามนัถัว่เหลือง : เขา้ไดดี้กบัน ้ ามนั ชุ่มช้ืน รักษาผวิ 
      แต่เก็บไวไ้ดไ้ม่นาน มีกล่ินหืนง่าย 

 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติของสบู่จากกรดไขมันต่างชนิดกนั

 น ้ ามนัมะกอก : สบู่ท่ีแขง็พอสมควร ใชไ้ดน้าน ชุ่มช้ืน 
     ไม่ท าให้ผวิแห้ง
 น ้ ามนัละหุ่ง : ฟองขนาดเล็ก เน้ือเดียวกนัดี ไม่แตก 
      นุ่มเนียน และช่วยให้ผิวนุ่ม
 น ้ ามนัเมล็ดทานตะวนั : สบู่นุ่มข้ึน แต่ฟองนอ้ย

 น ้ ามนังา : น ้ ามนัท่ีให้วิตามินอี ความชุ่มช้ืน รักษาผวิ  
      แต่มีกล่ินเฉพาะตวั

 
 

คุณสมบัติของสบู่จากกรดไขมันต่างชนิดกนั

ไขมนัววั : เน้ือแขง็สีขาว อายกุารใชง้านนาน ฟองนอ้ย 
     ทนนาน แต่นุ่มนวล
 ไขมนัหมู และ ข้ีผึ้ง :  เน้ือแขง็ อายกุารใชง้านนาน 
      ฟองนอ้ย ทนนาน
 ไขมนัแพะ : ไดส้บู่เน้ือนุ่ม ชุ่มช้ืนแก่ผิว ผวินุ่มเนียน

 
 



เบส (ด่าง) ?

 ข้ีเถา้ ใชใ้นการผลิตสบู่ในสมยัโบราณ ปัจจุบนัมีการ
      พฒันาใชเ้ป็นด่างแทน
 โซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด ์ท าปฏิกิริยาได ้
      สบู่กอ้นแขง็
 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์ท าปฏิกิริยาไดส้บู่เหลว

 

                     
                                   Saponification               

                                                                
                    

 
 



                                                         
                                                               
                                                                   
                                                                   
                                                                        

                                                        
                                                             
                                   

 
 

เบสสบู่กลเี อรีล

 
 



ความหมายของสมุนไพร

•                                                     
                                                               
                                                                      
                                                                 
               

 
 
 

 
 



ความหมายของสมุนไพร

•                                                  
                                                                   
           

 
 
 

ความหมายของสมุนไพร

•                                                     
                                                          
                                                                     
                                                              
                                                            
                                      

 
 



ประวตักิารใช้สุมนไพรในยุคเร่ิมแรก

•                                                  60,000   
                                      (yarrow)             
       (astringent)               

•                                          

http://www.newscientist.com/article/dn22075-neanderthal-dental-tartar-reveals-evidence-of-medicine.html#.UcO5EflyBdk

 
 
 

ประวตักิารใช้สุมนไพรในยุคเร่ิมแรก

•                “        ”                                         
                                     

•                              Georg Ebers                  
              “Papyrus Ebers”                            
         

 
 



ประวตักิารใช้สุมนไพรในยุคเร่ิมแรก

•                                                               
                                                 (wormwood) 

                    (henbane)                          
                                                                 
                 

      
      

         
        

 
 

ประวตักิารใช้สุมนไพรในยุคเร่ิมแรก

•                                                                 
                                           

 
 



 . ประวตักิารใช้สมุนไพรในประเทศไทย

•                                  
                

•                               
                                       
                              
         

•                                          
                                       
    

 
 

 . ประวตักิารใช้สมุนไพรในประเทศไทย

•                                          
             

•                                          
                                           
                                     
                                          
                                         
                                         
               

 
 



ยารสประธาน

•                                                           
                                                

•                               
–        

–        

–         

 
 
 

ยารสประธาน

• 1.                                                                
                                                              
                   

•                                                                     
                                                                 
                                  

•                                                                     
                                               

 
 
 



ยารสอืน่ 

•                                                          
                                                                     
             

•                                                              
                               

•                                                         
                                        

 
 

ยารสอืน่ 

•                                                              
                                                            
                                                        
                        

•                                                             
                                                      

 
 



ยารสอืน่ 

•                                                                  
                                                           

•                                                            
                                              

 
 

พฤกษเคมี (Phytochemical)

•                                                    
•                                          
•                                                                       
                   

•                                

•                                                            
                                                         

 



สารป มภูมิ 
(Primary metabolite)

•                 
1.               Carbohydrate)

2.                 (Lipids)

3.                             (Protein, Amino acids and 

Enzyme)

 
 
 

ความส าคญัของคาร์โบไ เดรตทางด้านเภสัชกรรม 

1.             
a)            

b)                                                  

2.                          

 
 



ความส าคญัของคาร์โบไ เดรตทางด้านเภสัชกรรม 

3.                                                                  
                                   

a)                                       (Acacia gum)               
(Tragacanth gum)                                            

b)                                                 

 
 

ความส าคญัของคาร์โบไ เดรตทางด้านเภสัชกรรม 

4.                                                                   
                                                            

5.         (Latex)                                                  
                 

a)                                              

b)                                                                    
                                                  

 
 



ประโยชน์ทางเภสัชกรรมของน า้มนัไม่ระเหย

•                                      
•                                   
      

•                                             
                     

•                                       
•                                       

 
 

สารในกลุ่มไขมนั (Lipids)

2.   (wax)                                          (Bees wax) 

 
 



โปรตีน กรดอะมิโน และเอนไ ม์ (Protein, Amino 
acids and Enzyme)

•                                   
                                
                               
                                    
      

 
 

โปรตีน กรดอะมิโน และเอนไ ม์ (Protein, Amino 
acids and Enzyme)

•                                               (Aleurone)

 



โปรตีน กรดอะมิโน และเอนไ ม์ (Protein, Amino 
acids and Enzyme)

1.                                                                 
                          
                                        

1.         (Gelatin)                                          
                          

2.                      (Micro fibril collagen)               
       

 
 
 

สารทุติยภูมิ 
(Secondary metabolite)

•                           

1.            (Alkaloids)

2.                  volatile oil , ethereal oil, essential oil)

3.                   Resins and balsams)

4.            glycosides)

5.         Tannin)

 



อลัคาลอยด์ (Alkaloids)

•                                                                     
•                                       
•                                                                 
           

•                                               
–                        
–                         
–        
–                                                

 
 
 

อลัคาลอยด์ (Alkaloids)

•                                                             
                                            

•                                                            
                  

 



อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

1.          (Ephedrine) 

•                                                  “    ”
–                                                                  

                            

•                                                              

•                                                           

 
 

อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

2.          (Colchicine)                                    
Colchicium autumnale L.

•                                         

 
 



อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

3.         (Ricinine) 

•                                             
•                                                               

                 

•                               
–                                                                   

                                                            

 
 
 

อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

4.       (Cocain) 

•                    
•                                                            

                                  

•                                                          
          

•                                        

 
 



อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

5.                   (Morphine     Codeine) 

•                            
•                                                               
6.                          (Catharanthus alkaloids) 

•                             

•                                                        
                        

 
 
 

อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

7.         (Caffein) 

•                                                                    
                   

•                                                                    
                             

8.         (Nicotine) 

•            
•                                                    
•                 

 
 
 



อลัคาลอยด์ทีม่ฤีทธิ ทางเภสัชวทิยา 

9.                          (Atropine, Hyoscyamine)

•                                                
•                                                              

               

•                                                           
                                                

 
 

น ้ามันหอมระเหย
 (volatile oil , ethereal oil, essential oil)

•                                                                     
                   

•                                                  

•                                                        

•                                                                    
                        

 
 



•                                                                          
                                                  

•                                                 
–                           

–                        

–                                                                   
 Aromatherapy 

น ้ามันหอมระเหย
 (volatile oil , ethereal oil, essential oil)

 
 
 

น ้ามันหอมระเหย
 (volatile oil , ethereal oil, essential oil)

•                                       

•      Zingiberaceae                     
•         Rutaceae  
•                    Lamiaceae  
•            Umbelliferae  

 



เร ิน และบาล ัม  
(Resins and balsams)

1.                                                          
                                                         

1.                               

2.       -   -                         
3.                                                                       

                                                                 

2.                                                            
                  

 
 

•                                                            
•                                                                     
•                         

•                                               (Penicillium)

ไกลโคไ ด์ (glycosides)

 
 



ไกลโคไ ด์ทีน่ ามาใช้ในทางเภสัชกรรม

1.                        (Anthraquinone glycosides) 

•                         
–                                                                  

                                               
–                                                                  
              

 
 

2.                       Flavonoid glycosides) 

•                                                              
              

•                                                            
–                                                                     
    

–                                                                  
                            Daidzein                     

ไกลโคไ ด์ทีน่ ามาใช้ในทางเภสัชกรรม

 
 



ไกลโคไ ด์ทีน่ ามาใช้ในทางเภสัชกรรม

3.                     (Cardiac 

glycosides) 

•                                
                                
          
–                            

–                                          
              

 
 

ไกลโคไ ด์ทีน่ ามาใช้ในทางเภสัชกรรม

4.                   (Saponin glycosides)

•                                                                 
•                                        

•                 

 
 
 
 



ไกลโคไ ด์ทีน่ ามาใช้ในทางเภสัชกรรม

5.                      
•                                                                  

                                                 
•                                                             

                  

•                                                                  
                                                            
              

 
 

ไกลโคไ ด์ทีน่ ามาใช้ในทางเภสัชกรรม

•                                            
•                              
                                                             
       

 
 



แทนนิน (Tannin)

•                             
•                                                              
•                              
•                                                                   
                             

2.                                                               
        

•                                                         

 
 

อา้งอิง
•                        ,                                                                         
• http://www.vcharkarn.com/varticle/     
•                  
• http://www.horapa.com/content/php?Category=Healthy&No=932
•                                                              
• http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/northherb/herb.php
• The botanical Garden Organization,Thailand
• http://www.qsbg.org/article03_48.htm
• http://www.samunpri.com/modules.phpMname=News&file=article&sid=126
• http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herb1-5_1.htm
• http://iam.hunsa.com/rockie29/article/15211
• http://www.panmai.com/Family/FamilyTable.shtml
• http://www.infoforthai.com/forum/index.php?topic=      ;wap 
• http://www.thailabonline.com/drug-cocaine.htm
• http://www.med.cmu.ac.th/dept/pharmaco/Pharmacology/Lesson03/02.htm
• http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/6804/daidzein
• http://antioxidantherb.blogspot.com/2011/07/flavonoid.html

 
 
 
 
 



ผลการประเมนิ การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การผลติสบู่จากสารสกดัสมุนไพร 
วนัที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ส่วนท่ี  1  ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของผูอ้บรม 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็น นกัศึกษาและกลุ่มเกษตรกร อ  าเภอต่างๆในจงัหวดันครสวรรค ์เป็นเพศ

หญิงเป็นส่วนใหญ่ 50 คน   เพศชาย 2 คน  

ส่วนท่ี  2  ดา้นการจดัอบรม 

หวัขอ้ ระดบัความพึงพอใจ ประโยชน์และความรู้ที่ท่านไดรั้บ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยมาก เฉลี่ย 

1. เน้ือหาในการจัดอบรม 
  1.1  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสบู่ ทฤษฎี 

        กระบวนการผลิต 

35 10 7 0 0 4.54 
(90.8%) 

  1.2  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัสารสกดั
สมุนไพร 

12 33 6 1 0 4.08 
(81.6%) 

  1.3  การฝึกปฏิบติัการผลิตสบู่กอ้น
สมุนไพร 

30 15 7 0 0 4.44 
(88.8%) 

  1.4  การฝึกปฏิบติัการผลิตสบู่เหลวที่
มีส่วนผสมสมุนไพร 

29 21 2 0 0 4.52 
(90.4%) 

2.  วิทยากรและการจัดอบรม 
  2.1  ความสามรถในการถา่ยทอด
ความรู้ของวิทยากร 

10 36 6 0 0 4.08 
(81.6%) 

  2.2  สถานที่ในการจดัอบรม 5 25 20 2 0 3.63 
(72.6%) 

  2.3  ระยะเวลาในการจดัอบรม 8 23 18 3 0 3.69 
(73.8%) 

  2.4  เอกสารประกอบการอบรม 9 27 15 1 0 3.85 
(77.0%) 

  2.   อาหารและอาหารว่าง 38 12 2 0 0 4.69 
(93.8%)   



 

ข้อเสนอแนะอืน่  

-ควรจดัให้มีการอบรมโครงการน้ีต่อไป แต่อยากให้จดัในส่วนพ้ืนท่ีของแต่ละอ าเภอ เช่น บา้น

ผูใ้หญ่บา้น ก  านนั อบต. หรือ กลุ่มชาวบา้นท่ีมีการรวมกลุ่มกนั เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 

-อยากใหท้างคณะจดัใหมี้การจดัการอบรมในโครงการท่ีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น โลชัน่ ยาสระผม ยา

กนัยงุ สารก าจดัแมลงและศตัรูพืช อ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

-ควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก 10 35 5 2 0 4.02 
(80.4%) 

  2.7  ดา้นการบริการของเจา้หนา้ที่ 8 39 3 2 0 4.02 
(80.4%) 

  2.   ความพึงพอใจโดยรวมในการจดั
อบรมคร้ังน้ี 

9 40 3 0 0 4.12(82.4%) 



การเช่ือมโยงการบริการวชิาการกบัภารกจิอืน่ 

 ในการบริการวิชาการ เร่ืองการผลิตสบู่จากสารสกัดพืชสมุนไพร  ในคร้ังน้ีได้มีการ

เช่ือมโยงกบัภารกิจอ่ืนเช่น ดา้นการวิจยัและการเรียนการสอน ดงัน้ี 

 ดา้นการวิจยั: ไดม้ีการบูรณาการโดยการน าความรู้เร่ืองสมุนไพรท่ีไดท้ าวิจยัในเร่ือง ความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในจังหวดันครสวรรค์มาเป็นส่วนหน่ึงในข้อมูลด้าน

สมุนไพร ในการใชเ้ป็นส่วนผสมธรรมชาติในการท าสบู่คร้ังน้ี ทั้งน้ีไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้กบั

เกษตรกร ท าให้ทราบข้อมูลสมุนไพรในหลากหลายชุมชน และภูมิปัญญาในท้องถ่ินต่างๆท่ี

หลากหลาย 

ด้านการเรียนการสอน : ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในท้องถ่ินต่างๆ โดยให้

ค  าแนะน า ขั้นตอน วิธีการท า เทคนิคต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม รวมทั้งได้มี

นักศึกษาในรายวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมเป็นผูช่้วยวิทยากร โดยน าความรู้ 

เทคนิคต่างๆ ถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกรและนกัศึกษาต่างสาขาวิชา ในแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบติัดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการประเมนิโครงการ การอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
การผลติสบู่จากสารสกดัพชืสมุนไพร   วนัที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการอนุมติัให้ด  าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร ซ่ึงไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จ  านวน 30,000 บาท 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อให ้นกัศึกษา เกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค ์ มีความรู้เบ้ืองตน้ ในการผลิต
สบู่ มคีวามเขา้ใจถึงกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพรสามารถผลิตสบู่
จากสารสกดัพืชสมุนไพรใชเ้อง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินอยา่งรู้คุณค่า และเป็นการเพ่ิม
มลูค่าเพ่ิมใหก้บัพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในการอบรมคร้ังน้ีมีวิทยากร 5 
ท่าน ไดแ้ก่  ดร. ทะเนตร อุฤทธ์ิ  ดร. ธีระยทุธ เตียนธนา  ดร. เรณู อยู่เจริญ   อาจารยณ์รงค์ ชยัเลิศ 
และอาจารยป์ริญญารัตน์ จินโต ไดใ้ห้ความรู้ในส่วนบรรยายและปฏิบติัการ ร่วมดว้ยนักศึกษาท่ี
เรียนวิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพและนักศึกษาท่ีท าวิจยัเก่ียวกับสมุนไพร เป็นผูช่้วย
วิทยากรประจ ากลุ่ม โดยใชค้วามรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชจ้ริง ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับ
การอบรม โดยในส่วนเน้ือหา ไดมี้การบูรณาการโดยน าความรู้ จากโครงการวิจัยในเร่ืองความ
หลากหลายจากพืชสมุนไพรในจงัหวดันครสวรรคม์าเป็นขอ้มลูประกอบการอบรมในคร้ังน้ีดว้ย 
 ผลจากการด าเนินงาน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมมีความพึงพอใจในทุกดา้นอยู่ในช่วง มากถึงมาก
ท่ีสุด โดย 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของเน้ือหา ดา้นความรู้เก่ียวกบัสบู่ กรรมวิธี และ

พืชสมุนไพร รวมทั้งการปฏิบติัในการผลิตสบู่ทั้งสบู่กอ้นและสบู่เหลว  โดยมีความพึงพอใจอยู่

ในช่วงมากท่ีสุดและพึงพอใจมาก โดยมีค่าร้อยละเฉล่ียอยู่ในช่วง 81.6 -90.8 และในส่วนของ

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  อาหารและอาหารว่าง ด้านส่ิงอ  านวยความ

สะดวก การบริการของเจา้หนา้ท่ี  โดยมีค่าร้อยละเฉล่ียอยูใ่นช่วง 80.4 -93.8  ขณะท่ี ความพึงพอใจ

ในส่วนของสถานท่ีจดัอบรม ระยะเวลาในการอบรม เอกสารประกอบการอบรม มีความพึงพอใจ 

โดยมีค่าร้อยละเฉล่ียอยูใ่นช่วง 72.6-77  ในการอบรมคร้ังน้ีผูอ้บรมมีความพึงพอใจในเกณฑ ์มากถึง

มากท่ีสุดโดยมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 90.8 

 



ในส่วนของปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน และการติดตามการ

ประเมินผลโครงการพบว่า ในการอบรมเชิงปฏิบติัการ การผลิตสบู่จากสมุนไพรคร้ังน้ี พบปัญหา

ในการอบรมคือ ผูเ้ข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ตอ้งการให้จดัอบรมในพ้ืนท่ีชุมชนของเกษตรกร เช่น 

อบต. หรือหน่วยงานท่ีเป็นศนูยก์ลางของชุมชน เพื่อสะดวกในการเดินทาง เน่ืองจากมีผูส้มคัรเขา้

ร่วมอบรมอีกจ านวนหน่ึง ไม่สามารถเดินทางมาได ้เน่ืองจากสถานท่ีจดังานค่อนขา้งไกลและตอ้ง

เสียค่าใชจ่้าย และเวลาในการเดินทางมาอบรม จึงอยากให้ผูจ้ดัอบรมจดัอบรมแบบลงพ้ืนท่ี พบปะ

เกษตรกรในแต่ละชุมชนและเพ่ิมระยะเวลาในการจดัอบรม ซ่ึงช่วยในการประหยดัเวลา ค่าใชจ่้าย

ของเกษตรกร อีกทั้ง ยงัเป็นการเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ี ควรจดัอบรมใน

โครงการน้ีต่อไปแต่เพ่ิมผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือใหเ้กษตรกรสามารถท าใชเ้องในครัวเรือน และเกิดการ

รวมกลุ่มโดยใชส้มุนไพรหรือทรัพยากรในชุมชน เพ่ือก่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเอง เป็นประโยชน์ต่อ

ครอบครัว ชุมชนในอนาคตต่อไป  

 จากการติดตามผลปฏิบติัการ  โดยท าการสัมภาษณ์ พบปะเกษตรกรท่ีเขา้รับการอบรม 

เกษตรกรได้ใช้ความรู้จากการอบรม โดยใช้สมุนไพรในครัวเรือนมาประยุกต์ท าสบู่ใช้เองใน

ครอบครัว เกษตรกรมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ท่ีท าใช้เองมาก เพราะช่วยประหยดัรายจ่าย 

สามารถพึ่ งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 

ก่อให้เกิดความสามคัคี และด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอีกดว้ย ทั้งน้ีเกษตรกรมีความ

ตอ้งการใหผู้อ้บรมจดัโครงการอบรม การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรตัวอ่ืน ท่ีสามารถประยุกต์ใช้

สมุนไพรร่วมกบัผลิตภณัฑ์ในชุมชน อาทิเช่น อยากให้มีการจดัอบรมท าแชมพู โลชัน่ สารก าจัด

แมลงศตัรูพืชจากสมุนไพรเป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสรุปผลการประเมนิ การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การผลติสบู่จากสารสกดัพชืสมุนไพร 
วนัที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้อบรม 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็น นกัศึกษาและกลุ่มเกษตรกร อ  าเภอต่างๆในจงัหวดันครสวรรค ์เป็นเพศ

หญิงเป็นส่วนใหญ่ 50 คน คิดเป็น 96.15%   เพศชาย 2 คน คิดเป็น 3.85% 

ส่วนที่  2  ด้านการจดัอบรม 
ด้านเนือ้หาในการจดัอบรม 

 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของเน้ือหา โดยมีความพึงพอใจอยู่ในช่วงมากท่ีสุด

และพึงพอใจมาก โดยมีค่าร้อยละเฉล่ียอยูใ่นช่วง 81.6 -90.8 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสบู่ ทฤษฎี กระบวนการผลิตมีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 90.8 

-ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสารสกดัสมุนไพร มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 81.6 

-การฝึกปฏิบติัการผลิตสบู่กอ้นสมุนไพร มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 88.8 

-การฝึกปฏิบติัการผลิตสบู่เหลวท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพร มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 90.4 

ด้านวทิยากรและการจดัอบรม  

  ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในส่วนของความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

วิทยากร  อาหารและอาหารว่าง ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก การบริการของเจา้หน้าท่ี  โดยมีความ

พึงพอใจอยู่ในช่วงมากท่ีสุดและพึงพอใจมาก โดยมีค่าร้อยละเฉล่ียอยู่ในช่วง 80.4 -93.8  ขณะท่ี 

ความพึงพอใจในส่วนของสถานท่ีจดัอบรม ระยะเวลาในการอบรม เอกสารประกอบการอบรมมี

ความพึงพอใจอยูใ่นช่วงมากและพึงพอใจปานกลาง โดยมีค่าร้อยละเฉล่ียอยู่ในช่วง 72.6-77  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

-ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 81.6 

-สถานท่ีในการจดัอบรม มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 72.6  

-ระยะเวลาในการจดัอบรม มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 73.8 

-เอกสารประกอบการอบรม มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 77 



-อาหารและอาหารว่าง มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 93.8 

-ดา้นส่ิงอ  านวความสะดวก มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 80.4 

-ดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ี มีความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 80.4 

ความพึงพอใจโดยรวมในการจดัอบรมคร้ังน้ี มีความพึงพอใจในเกณฑ์ มากถึงมากท่ีสุด

โดยมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย ร้อยละ 90.8 

ข้อเสนอแนะ 

ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจดัอบรม อยากให้มีการลงพ้ืนท่ีในการจดัอบรมในแต่ละชุมชน 

เพื่อสะดวกในการเดินทางของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในแต่ละชุมชน ซ่ึงมีจ  านวนมากท่ีสนใจ และอยากให้

มีการจดัอบรมในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น แชมพู โลชัน่ทาผิว ยากนัยุง สารชีวภาพในการก าจดัแมลง

จากพืชสมุนไพรต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ากล่าวเปิด 
อบรมเชิงปฏบิัตกิาร “การผลติสบู่จากสารสกดัพชืสมุนไพร” 

 วนัอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
******************************************* 

 สวัสดีทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ผมมีความยนิดี และเป็นเกียรติอยา่งยิง่ ท่ีไดรั้บ
เชิญมาเป็นประธานในการเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การผลิตสบู่
จากสารสกัดพืชสมุนไพร ในการประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีมีความส าคญั
อยา่งยิง่ เน่ืองจาก ปัจจุบนัมีการต่ืนตวัในการรักษาสุขภาพมากข้ึน สมุนไพรเป็น
อีกหน่ึงทางเลือกในการรักษาโรค การท าผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
พื้นบา้นมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินน้ี เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสร้าง
รายได้ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการอบรมน้ีจะท าให้เกษตรกร 
ผูส้นใจ ไดท้ราบกรรมวิธี ขั้นตอนการผลิตสบู่ท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้สมุนไพรในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ท่ี
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี รวมทั้ งทีม
วทิยากร รวมถึงทา้ยท่ีสุดน้ีขอขอบคุณทุกทุกท่าน ทั้งจากสถานศึกษา และจาก
องคก์รส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้งานประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขณะน้ีไดเ้วลาอนัสมควรแลว้  ผมขอเปิด การประชุมเชิงปฏิบติัการ “การ
ผลิตสบู่จากสารสกัดพชืสมุนไพร” ณ บดัน้ี 

ขอบคุณครับ 
 



ค ากล่าวรายงาน 
อบรมเชิงปฏิบัตกิาร  “การผลิตสบู่จากสารสกัดพชืสมุนไพร” 

วนัอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
******************************************* 
เรียนท่านคณบดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
 

ดิฉนัในนามของผูรั้บผิดชอบโครงการ สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

และผูเ้ข้าร่วมการอบรม ขอขอบคุณท่านคณบดีเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  “การผลิตสบู่

จากสารสกัดพชืสมุนไพร” ในวนัน้ี 

ในการอบรมคร้ังน้ีมีผูเ้ข้าร่วมอบรมทั้งส้ิน  52  คน  ซ่ึงมาจากหลากหลาย

หน่วยงาน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เทศบาล วิทยาลยั และโรงเรียนต่างๆ  

โดยวตัถุประสงคใ์นการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีเพ่ือให้ ผูเ้ขา้อบรม มีความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสมุนไพร และการท าผลิตภณัฑ์สบู่จากสมุนไพรพ้ืนบา้น ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้สมุนไพรในทอ้งถ่ินและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการสร้างรายไดใ้นการ
ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมทั้งมีการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณะท างานกับ
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม และสร้างเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

ในนามของผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ท่ีให้ทุนสนบัสนุนในการ
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการในและเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการจดักิจกรรม  

โอกาสน้ีดิฉันขอเรียนเชิญท่านคณบดี กล่าวเปิดงานโครงการบริการวิชาการ  

“การผลิตสบู่จากสารสกัดพชืสมุนไพร” ขอเรียนเชิญค่ะ 



แบบประเมนิการจดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง การผลติสบู่จากสารสกดัพชืสมุนไพร 

วนัที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ส่วนที่  1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูอ้บรม 

 สถานที่ท  างาน (  )  สมาชิก  อบต. (  )  โรงเรียน          (  )  อื่นๆ................................ 

 อาชีพ  (  )  รับราชการ  (  )  ธุรกิจส่วนตวั         (  )  อื่นๆ................................ 

 เพศ  (  )  ชาย  (  )  หญิง 

 จงัหวดั  (  )  นครสวรรค ์ (  )  อื่นๆ................................ 

ส่วนท่ี  2  ดา้นการจดัอบรม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องว่างของแต่ละขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน 

หวัขอ้ ระดบัความพึงพอใจ ประโยชน์และความรู้ท่ีท่านไดรั้บ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยมาก 

1. เนือ้หาในการจดัอบรม 

  1.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสบู่ ทฤษฎี 

        กระบวนการผลิต 

     

  1.2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสารสกดัสมุนไพร      

  1.3  การฝึกปฏิบติัการผลิตสบู่กอ้นสมุนไพร      

  1.4  การฝึกปฏิบติัการผลิตสบู่เหลวท่ีมีส่วนผสม 

        สมุนไพร 

     

2.  วทิยากรและการจดัอบรม 

  2.1  ความสามรถในการถ่ายทอดความรู้ของ 

        วิทยากร 

     

  2.2  สถานท่ีในการจดัอบรม      

  2.3  ระยะเวลาในการจดัอบรม      

  2.4  เอกสารประกอบการอบรม      



  2.   อาหารและอาหารว่าง      

  2.6  ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก      

  2.7  ดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ี      

  2.   ความพึงพอใจโดยรวมในการจดัอบรมคร้ัง

น้ี 

     

ส่วนท่ี  3  ท่านอยากใหค้ณะวิทยาศาสตร์ฯ จดัอบรมบริการวิชาการในเร่ืองใด 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตอบรับการตดิตามและประเมนิผล 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง การผลติสบู่จากสารสกดัพชืสมุนไพร 

เมือ่วนัที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ  อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้เข้าอบรม 

ช่ือ ........................................... นามสกุล ......................................... อาย ุ................. ปี อาชีพ ........................ 

ที่อยู ่.............................................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ...................................................................  

.............................................................................................................. โทรศพัท ์............................................... 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการติดตามผลการอบรม 

๑. ท่านไดน้ าความรู้เกี่ยวกบัการผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร ไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

 ( ) ไม่ไดป้ระโยชน์ 

 ( ) อยูร่ะหวา่งหาแหล่งทุน  เตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  

 ( ) ผลิตเองในระดบัครัวเรือน 

 ( ) ผลิตเองเพื่อจ าหน่ายในชุมชน 

 ( ) รวมกลุ่มเพื่อผลิตและจ าหน่ายในชุมชน 

 ( ) อื่นๆ ............................................................................................................................. .................. 

๒. ท่านตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรคช่์วยเหลือในเร่ืองใด ที่เกี่ยวกบัการผลิตสบู่จากสารสกดัพืช

สมุนไพร 

 ( ) ใหค้  าปรึกษาดา้นกระบวนการ การผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร 

 ( ) จดัหาตลาด 

 ( ) อื่นๆ ............................................................................................................................. .................. 

 

ใหข้อ้มูล  ณ  วนัที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ...................... 

ลายเซ็นต ์.................................................................  

            (................................................................)  



 

                                                                                          
                                                                     ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 

                                                                                            มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

                                                                                           อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ ๖๐๐๐๐ 

 

                            ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

เร่ือง  เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร 

เรียน    

ส่ิงท่ีแนมมาดว้ย   ๑. ก  าหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ  จ านวน ๑ ชุด 

  ๒. แบบตอบรับเขา้ร่วมโครงการ  จ  านวน ๑ ชุด 

 

เน่ืองดว้ยทางศูนยว์ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดจ้ดัสรรงบประมาณ

ประจ าปี ๒๕๕๖ เพื่อบริการวิชาการใหก้บักลุ่มเกษตรผูส้นใจ  เร่ืองการผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพร  

ด าเนินงานโดยอาจารย ์ดร.เรณู อยูเ่จริญ และคณะ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลิตสบู่จากสารสกดัพืชสมุนไพรได ้

พร้อมทั้งท  าเป็นอาชีพเสริมรายไดใ้นระดบัครัวเรือนต่อไป 

ทางศูนยว์ิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จึงขอเชิญหน่วยงานของท่านเขา้

ร่วมโครงการและจดัหาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเขา้รับการอบรมหลกัสูตร ๑ วนั ในวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๖ ทั้งน้ีใหป้ระสานงานกบัอาจารยณ์รงค ์ชยัเลิศ ท่ีเบอร์โทรศพัท ์ ๐๘-๖๒๕๓-๘๔๔๒  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

                   (........................................................) 

                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ศนูยว์ิทยาศาสตร์ 

โทรศพัท ์ ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๒๕๐๙, ๒๕๑๐ 

โทรสาร  ๐๕๖ ๘๘๒๕๓๑ 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพธีิเปิด 



 
ผู้อบรมเข้าร่วมอบรม ภาคบรรยาย 

 

 
ผู้อบรมเข้าร่วมอบรม ภาคปฏบิัต ิ



 

 

 
 

 
ผู้อบรมเข้าร่วมอบรม ภาคปฏบิัต ิ



 
ผู้อบรมเข้าร่วมอบรม ฝึกปฏิบัต ิ

 
นักศึกษา ผู้ช่วยวทิยากร 



  
ตวัอย่างผลติภัณฑ์ ผลงานของผู้เข้าอบรม 

 
มอบเกยีรตบิัตรแก่ผู้เข้าอบรม 



 

 
ภาพการตดิตามการประเมนิผลการน าไปใช้ 



 
 

 
ภาพการตดิตามการประเมนิผลการน าไปใช้ 


