รายงานการจัดกิ จกรรมห้องเรียนชุมชนตาบลคูเต่า ครังที
้ ่1
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชุมชนคูเต่า
วันที่ 1 สิ งหาคม 2556 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคารโรงเรียนกัลยาศิ ริ หมู่ 7 ต.คูเต่า
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
จานวน 30 คน (สมาชิกหมู่ 6 หมู่ 7 เป็นส่วนใหญ่ หมู่ 3 และหมู่ 8 บางส่วน) แกนนา อสม แกนนาสตรี
และคณะทางานชุมชนคูเต่า

สรุปกิจกรรม
ห้องเรียนชุมชนตาบลคูเต่า เป็นการออกแบบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารตามความต้องการของชุมชนที่
สอดคล้องกับการแก้ปญั หาตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ และผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยในครังนี
้ ้เป็นการอบรมการสกัดน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมและการผลิต
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยงุ เพื่อให้สอดคล้องกับปญั หาคือการป้องกันไข้เลือดออกจากยุง และเพื่อใช้ในการไล่แมลง
หนอน ซึง่ เป็นศัตรูพชื ในพืน้ ที่ และในการสกัดน้ามันหอมระเหยและผลิตสเปรย์ตะไคร้หอมได้เองถือเป็นการลด
รายจ่ายและสามารถทาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายเสริมรายได้ได้อกี ด้วย
วิทยากรในการอบรมคือ คุณวุฒศิ กั ดิ ์ เพ็ชรมีศรี นักวิชาการเกษตรชานาญการจากสานักงานเกษตร
อาเภอหาดใหญ่ (มือถือติดต่อ 087-2958202) เนื้อหาสาคัญในการอบรมขอสรุปดังนี้
1.เกษตรกร(ทาสวน ทาประมง ทานา ทาไร่) ในพืน้ ทีส่ ามารถขอขึน้ ทะเบียนเกษตรได้ทส่ี านักงานเกษตร
อาเภอ ผ่านเจ้าหน้าทีน่ กั วิชาการเกษตรผูด้ แู ลพืน้ ทีต่ าบลนัน้ ๆ หลักฐานทีใ่ ช้ในการขอขึน้ ทะเบียนคือ สาเนาบัตร
ประชาชนและสาเนาเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ทากิน(หนังสือรับรองทีท่ ากิน) สอบถามเพิม่ เติมได้ทส่ี านักงานเกษตร
อาเภอ
2.ประชากรส่วนใหญ่ในพืน้ ทีป่ ระกอบอาชีพหลักคือเกษตรและประมง และมีการเลีย้ งนกเขาชวาเสียง แต่
ในพืน้ ทีต่ อ้ งซือ้ หนอนนกจากข้างนอก ทาให้ผเู้ ข้าร่วมสนใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ รื่องการเลี้ยงหนอนนกคอนโด เพื่อลดการ
นาเข้าหนอนนกและเป็นการเสริมรายได้ในครัวเรือน

3.ปญั หาสาคัญอีกประการคือการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารทีป่ นเปื้อนสารเคมีมมี ากและยากทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ ง ผูเ้ ข้าร่วมอยากให้มกี ารอบรมในเรื่องการลด กาจัดสารเคมีจากพืชผักทีซ่ อ้ื จากตลาด การจัดการ
สิง่ แวดล้อมหรือขยะในครัวเรือนด้วยในครัง้ ต่อ ๆ ไป
4.การจัดการปญั หายุงและแมลงในพืน้ ที่ เป็นสาเหตุของการระบาดของไข้เลือดออก วิทยากรได้สอนการ
ทากับดักยุงอย่างง่าย ใช้อุปกรณ์ คือ ถุงดา 1 ใบ ผ้าขีร้ ว้ิ สภาพให้เปียกน้าพอหมาด ๆ ขวดน้าอัดลมตัดหัวตัด
ท้าย และยางรัด วิธที าและใช้งาน นาผ้าขีร้ ว้ิ ใส่ลงไปในถุงดา นาขวดน้าอัดลมมาสวมปากถุง รัดยางทีข่ วดและถุง
นาไปวางในมุมมืด ๆ ของบ้าน 4-5 วัน ปิดปากถุงให้แน่น นาถุงไปตากแดดเพื่อทาให้ยงุ ทีด่ กั ได้ตายในทีส่ ุด

5.การสกัดน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม ทางโครงการได้จดั ทาชุดอุปกรณ์หม้อสกัดน้ามันหอมระเหย
สาเร็จรูปมาให้ทดลองทา ประกอบด้วย หม้อลังถึงประกอบท่อนาไอน้าทีฝ่ าหม้อ แกลลอนน้าทีป่ ระกอบท่อนาไอ
น้า ทัง้ นี้ชุดอุปกรณ์น้ีสามารถสกัดน้ามันหอมระเหยจากพืชทุกชนิด โดยหากเป็นพืชชนิดสกัดจากใบใช้วกี ารนึ่ง
หากสกัดน้ามันจากพืชชนิดเป็นหัวใช้วธิ ตี ม้ พืชทีสามารถสกัดน้ามันหอมได้ เช่น มะลิ กุหลาบ ปีป เตยหอม
สะเดา ไพล ขิงข่า เป็นต้น (หากต้องการสกัดหลายชนิดพร้อมกันให้ใส่ลงในลังถึงคนละชัน้ แล้วสกัดพร้อมกันได้
วิธกี ารสกัดน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม
1)เติมน้าในหม้อนึ่ง(หม้อต้ม)พอประมาณ
2)หั ่นหรือสับใบตะไคร้หอมขนาดพอประมาณ ใส่ลงในหม้อนึ่ง(ลังถึง) จนเต็ม
3)ปิดฝานาไปตัง้ บนเตาแก็ส นาแกลลอนทีป่ ระกอบท่อนาไอน้าเติมน้าให้ท่วมแนวท่อ มาต่อกับ
ท่อนาไอน้าบนฝาหม้อนึ่ง ใช้ผา้ ชุบน้าพันรอยต่อท่อให้มดิ ชิด
4)ต้มจนเดือด น้ามันหอมจากตะไคร้หอมจะออกมาและผ่านกระบวนการหล่อเย็น จะกลายเป็น
หยอดน้ามันหอม วางภาชนะรองรับน้ามันหอมทีป่ ลายท่อของแกลลอน ในการสกัดน้ามันหอมระเหยใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั ่วโมงหรือจนกว่าตะไคร้จะหมดกลิน่ หอม
5)ต้องการให้น้ามันหอมทีไ่ ด้สใี ส ทาการกรองแล้วบรรจุเก็บในขวดเพื่อนาไปใช้เป็นหัวเชือ้ น้ามัน
หอมสาหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยงุ และผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพต่าง ๆ เช่น สเปรย์ โลชั ่น เทียนหอมไล่ยงุ ยา
หม่อม พิมเสน น้ามันนวด เป็นต้น หรือใช้น้ามันหอมระเหยตะไคร้หอมเข้มข้นผสมน้า (น้ามันตะไคร้หอม 1 แก้ว
ต่อน้า 5 ลิตร) ใช้ฉีดพ่นแมลงในแปลงผักได้ น้าทีใ่ ช้ในการนึ่งสามารถนาไปผสมน้าฉีดพ่นแมลงได้เช่นกัน

6.จะมีการส่งเสริมปลูกตะไคร้หอมในพืน้ ที่ แกนนาอสม.และคณะทางานได้เริม่ ปลูกในครัวเรือน ในการ
ปลูกตะไคร้หอม ควรนาต้นตะไคร้แช่น้า 5-10 วันเพื่อให้มรี ากสีเหลืองงอกออกมา แล้วนาไปปลูก อัตราการ
เติบโตจะดีกว่านาต้นตะไคร้ไปปลูกในแปลงทันที
7.วิธกี ารทาสเปรย์ไล่ยงุ /แมลง ส่วนผสม น้ามันตะไคร้หอม 60 ซีซ ี แอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ 95 % 100 ซีซ ี
การบูร 100 กรัม (1 ขีด) ผสมลงในภาชนะ คนให้ละลายเข้ากัน บรรจุในขวดแบบหัวฉีดเสปรย์ (ในตลาดสเปรย์
ตะไคร้หอมขนาดขวด 10 ซีซ ี จาหน่ายราคา 35 บาท) สูตรทีอ่ บรมผลิตสเปรย์ได้ 160 ซีซ ี แบ่งได้60 ขวด ๆละ
20 ซีซ ี นาไปใช้ในการฉีดไล่ยงุ ในบ้าน ป้องกันไม่ให้ยงุ กัดหากฉีดตามเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่ ทัง้ นี้การบูรช่วยเพิม่ ความ
สดชื่น หายใจโล่ง สมาชิกสามารถชือ้ ส่วนผสมในการทาสเปรย์ได้ท่ี ร้านเลิศสิน เลขที่ 465 สีแ่ ยกโรงปูน เบอร์
ติดต่อ 081-5416907
8.ชุดอุปกรณ์สาหรับสกัดน้ามันหอมระเหยจานวน 5 ชุดได้มกี ารมอบไว้ให้พน้ื ทีไ่ ด้นาไปใช้ ได้แก่ หมู่ 3
จานวน 1 ชุด คุณอุไร ธรรมรักษา (อสม.) หมู่ 6 จานวน 2 ชุด คุณทวี พงษ์ประยูร(คณะทางาน)และคุณจานง
จิต สิทธิสุทธิ(อสม.) หมู่ 7 จานวน 2 ชุด คุณอภิวฒั น์ จ่าแจ่มกุล ได้มกี ารผลิตอุปกรณ์เพิม่ เติมอีก 5 ชุดสาหรับ
สมาชิกในหมู่อ่นื ๆ ต่อไป
9.ความรูเ้ พิม่ เติมจากการพูดคุย : สูตรกาจัดหนอน/แมลงในพืช เช่น ชมพู่ ส่วนผสม เหล้าขาว 1 ขวด
น้าส้มสายชู 1 ขวด ยาเส้น 4-5 ซอง น้า 20 ขวด (10 ลิตร) หมักรวมกันไว้ 3 วัน วิธใี ช้ สาหรับสูตรไล่ใช้ผสม
น้ายา 1 แก้วผสมน้า 50 แก้ว สูตรฆ่าแมลง/หนอน น้ายา 1 แก้วผสมน้า 25 แก้ว
นัดหมายกิจกรรมห้องเรียนชุมชนตาบลคูเต่าครัง้ ที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารโรงเรียนกัลยาศิร ิ หมู่ 7 ต.คูเต่า อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่องการทาน้ายาอเนกประสงค์ (ล้างจาน ล้างรถ
ถูบา้ น ซักผ้า) การทาสบู่ การทาเทียนหอมไล่ยงุ ผูเ้ ข้าร่วมโปรดนาขวดน้าดื่มขนาด 500 -600 ML มาด้วย

