
รายงานการจดักิจกรรมห้องเรียนชุมชนต าบลคเูต่า คร ัง้ท่ี 1 
ภายใต้แผนพฒันาคณุภาพชีวิตและผงัชุมชนเพ่ือการรบัมือการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศชุมชนคเูต่า 

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคารโรงเรยีนกลัยาศิริ หมู่ 7 ต.คเูต่า 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 จ านวน 30 คน (สมาชกิหมู่ 6 หมู ่7 เป็นส่วนใหญ่  หมู่ 3 และหมู่ 8 บางส่วน) แกนน า อสม  แกนน าสตร ี
และคณะท างานชุมชนคเูต่า 

   

   
สรุปกจิกรรม 
 หอ้งเรยีนชุมชนต าบลคเูต่า เป็นการออกแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิารตามความต้องการของชุมชนที่
สอดคลอ้งกบัการแกป้ญัหาตามแผนพฒันาคุณภาพชวีติและผงัชุมชนเพื่อการรบัมอืและปรบัตวัของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยในครัง้นี้เป็นการอบรมการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากตะไครห้อมและการผลติ
สเปรยต์ะไครห้อมไล่ยงุ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาคอืการป้องกนัไขเ้ลอืดออกจากยงุ และเพื่อใชใ้นการไล่แมลง 
หนอน ซึง่เป็นศตัรพูชืในพืน้ที ่และในการสกดัน ้ามนัหอมระเหยและผลติสเปรยต์ะไครห้อมไดเ้องถอืเป็นการลด
รายจ่ายและสามารถท าเป็นผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายเสรมิรายไดไ้ดอ้กีดว้ย  

วทิยากรในการอบรมคอื คุณวฒุศิกัดิ ์เพช็รมศีร ีนกัวชิาการเกษตรช านาญการจากส านกังานเกษตร
อ าเภอหาดใหญ่ (มอืถอืตดิต่อ 087-2958202) เนื้อหาส าคญัในการอบรมขอสรปุดงันี้ 

1.เกษตรกร(ท าสวน ท าประมง ท านา ท าไร)่ ในพืน้ทีส่ามารถขอขึน้ทะเบยีนเกษตรไดท้ีส่ านกังานเกษตร
อ าเภอ ผ่านเจา้หน้าทีน่กัวชิาการเกษตรผูด้แูลพืน้ทีต่ าบลนัน้ ๆ หลกัฐานทีใ่ชใ้นการขอขึน้ทะเบยีนคอื ส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาเอกสารสทิธใินทีด่นิท ากนิ(หนงัสอืรบัรองทีท่ ากนิ) สอบถามเพิม่เตมิไดท้ีส่ านกังานเกษตร
อ าเภอ 

2.ประชากรส่วนใหญ่ในพืน้ทีป่ระกอบอาชพีหลกัคอืเกษตรและประมง และมกีารเลีย้งนกเขาชวาเสยีง แต่
ในพืน้ทีต่อ้งซือ้หนอนนกจากขา้งนอก ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้รื่องการเลี้ยงหนอนนกคอนโด เพื่อลดการ
น าเขา้หนอนนกและเป็นการเสรมิรายไดใ้นครวัเรอืน 



3.ปญัหาส าคญัอกีประการคอืการดแูลสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารทีป่นเป้ือนสารเคมมีมีากและยากทีจ่ะ
หลกีเลีย่ง ผูเ้ขา้ร่วมอยากใหม้กีารอบรมในเรื่องการลด ก าจดัสารเคมจีากพชืผกัทีซ่ ือ้จากตลาด การจดัการ
สิง่แวดลอ้มหรอืขยะในครวัเรอืนดว้ยในครัง้ต่อ ๆ ไป 

4.การจดัการปญัหายงุและแมลงในพืน้ที ่เป็นสาเหตุของการระบาดของไขเ้ลอืดออก วทิยากรไดส้อนการ
ท ากบัดกัยงุอยา่งง่าย ใชอุ้ปกรณ์ คอื ถุงด า 1 ใบ  ผา้ขีร้ ิว้สภาพใหเ้ปียกน ้าพอหมาด ๆ  ขวดน ้าอดัลมตดัหวัตดั
ทา้ย และยางรดั วธิที าและใชง้าน  น าผา้ขีร้ ิว้ใส่ลงไปในถุงด า น าขวดน ้าอดัลมมาสวมปากถุง รดัยางทีข่วดและถุง 
น าไปวางในมุมมดื ๆ ของบา้น 4-5 วนั ปิดปากถุงใหแ้น่น น าถุงไปตากแดดเพื่อท าใหย้งุทีด่กัไดต้ายในทีสุ่ด 

  
5.การสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากตะไครห้อม ทางโครงการไดจ้ดัท าชุดอุปกรณ์หมอ้สกดัน ้ามนัหอมระเหย

ส าเรจ็รปูมาใหท้ดลองท า ประกอบดว้ย หมอ้ลงัถงึประกอบท่อน าไอน ้าทีฝ่าหมอ้ แกลลอนน ้าทีป่ระกอบท่อน าไอ
น ้า ทัง้นี้ชุดอุปกรณ์นี้สามารถสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากพชืทุกชนิด โดยหากเป็นพชืชนิดสกดัจากใบใชว้กีารนึ่ง 
หากสกดัน ้ามนัจากพชืชนิดเป็นหวัใชว้ธิตีม้ พชืทสีามารถสกดัน ้ามนัหอมได ้เช่น มะล ิกหุลาบ ปีป เตยหอม 
สะเดา ไพล ขงิขา่ เป็นตน้ (หากตอ้งการสกดัหลายชนิดพรอ้มกนัใหใ้ส่ลงในลงัถงึคนละชัน้แลว้สกดัพรอ้มกนัได้ 

วธิกีารสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากตะไครห้อม 
 1)เตมิน ้าในหมอ้นึ่ง(หมอ้ตม้)พอประมาณ  
 2)หัน่หรอืสบัใบตะไครห้อมขนาดพอประมาณ ใส่ลงในหมอ้นึ่ง(ลงัถงึ) จนเตม็ 
 3)ปิดฝาน าไปตัง้บนเตาแกส็ น าแกลลอนทีป่ระกอบท่อน าไอน ้าเตมิน ้าใหท้่วมแนวท่อ มาต่อกบั

ท่อน าไอน ้าบนฝาหมอ้นึ่ง ใชผ้า้ชุบน ้าพนัรอยต่อท่อใหม้ดิชดิ 
 4)ตม้จนเดอืด น ้ามนัหอมจากตะไครห้อมจะออกมาและผา่นกระบวนการหล่อเยน็ จะกลายเป็น

หยอดน ้ามนัหอม วางภาชนะรองรบัน ้ามนัหอมทีป่ลายท่อของแกลลอน ในการสกดัน ้ามนัหอมระเหยใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชัว่โมงหรอืจนกวา่ตะไครจ้ะหมดกลิน่หอม  

 5)ตอ้งการใหน้ ้ามนัหอมทีไ่ดส้ใีส ท าการกรองแลว้บรรจุเกบ็ในขวดเพื่อน าไปใชเ้ป็นหวัเชือ้น ้ามนั
หอมส าหรบัผลติเป็นผลติภณัฑไ์ล่ยงุและผลติภณัฑด์แูลสุขภาพต่าง ๆ เช่น สเปรย ์โลชัน่ เทยีนหอมไล่ยงุ  ยา
หม่อม พมิเสน น ้ามนันวด เป็นตน้ หรอืใชน้ ้ามนัหอมระเหยตะไครห้อมเขม้ขน้ผสมน ้า (น ้ามนัตะไครห้อม 1 แกว้ 
ต่อน ้า 5 ลติร) ใชฉ้ีดพ่นแมลงในแปลงผกัได ้น ้าทีใ่ชใ้นการนึ่งสามารถน าไปผสมน ้าฉีดพ่นแมลงไดเ้ช่นกนั 

   



 6.จะมกีารส่งเสรมิปลกูตะไครห้อมในพืน้ที ่แกนน าอสม.และคณะท างานไดเ้ริม่ปลกูในครวัเรอืน ในการ
ปลกูตะไครห้อม ควรน าตน้ตะไครแ้ชน่ ้า 5-10 วนัเพื่อใหม้รีากสเีหลอืงงอกออกมา แลว้น าไปปลกู อตัราการ
เตบิโตจะดกีวา่น าตน้ตะไครไ้ปปลูกในแปลงทนัท ี

7.วธิกีารท าสเปรยไ์ล่ยงุ/แมลง ส่วนผสม น ้ามนัตะไครห้อม 60 ซซี ีแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์95 % 100 ซซี ี
การบรู 100 กรมั (1 ขดี) ผสมลงในภาชนะ คนใหล้ะลายเขา้กนั  บรรจุในขวดแบบหวัฉีดเสปรย ์(ในตลาดสเปรย์
ตะไครห้อมขนาดขวด 10 ซซี ีจ าหน่ายราคา 35 บาท)  สตูรทีอ่บรมผลติสเปรยไ์ด ้160 ซซีี แบ่งได6้0 ขวด ๆละ 
20 ซซี ีน าไปใชใ้นการฉีดไล่ยงุในบา้น ป้องกนัไมใ่หย้งุกดัหากฉีดตามเสือ้ผา้ทีส่วมใส่ ทัง้นี้การบรูช่วยเพิม่ความ
สดชื่น หายใจโล่ง  สมาชกิสามารถชือ้ส่วนผสมในการท าสเปรยไ์ดท้ี ่รา้นเลศิสนิ เลขที ่465 สีแ่ยกโรงปนู เบอร์
ตดิต่อ 081-5416907  

8.ชุดอุปกรณ์ส าหรบัสกดัน ้ามนัหอมระเหยจ านวน 5 ชุดไดม้กีารมอบไวใ้หพ้ืน้ทีไ่ดน้ าไปใช้ ไดแ้ก่ หมู ่3 
จ านวน 1 ชุด  คุณอุไร  ธรรมรกัษา (อสม.) หมู่ 6 จ านวน 2 ชุด คุณทว ีพงษ์ประยรู(คณะท างาน)และคณุจ านง
จติ สทิธสิุทธ(ิอสม.)  หมู ่7 จ านวน 2 ชุด คณุอภวิฒัน์ จา่แจ่มกุล ไดม้กีารผลติอุปกรณ์เพิม่เตมิอกี 5 ชุดส าหรบั
สมาชกิในหมู่อื่น ๆ ต่อไป 

9.ความรูเ้พิม่เตมิจากการพดูคุย : สตูรก าจดัหนอน/แมลงในพชื เช่น ชมพู่  ส่วนผสม เหลา้ขาว 1 ขวด  
น ้าสม้สายช ู1 ขวด ยาเสน้ 4-5 ซอง น ้า 20 ขวด (10 ลติร)  หมกัรวมกนัไว ้3 วนั  วธิใีช ้ส าหรบัสตูรไล่ใชผ้สม
น ้ายา 1 แกว้ผสมน ้า 50 แกว้ สตูรฆ่าแมลง/หนอน น ้ายา 1 แกว้ผสมน ้า 25 แกว้ 

 
 นดัหมายกจิกรรมหอ้งเรยีนชุมชนต าบลคเูต่าครัง้ที ่2 วนัที ่21 สงิหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ อาคารโรงเรยีนกลัยาศริ ิหมู่ 7 ต.คเูต่า  อบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่องการท าน ้ายาอเนกประสงค ์(ลา้งจาน ลา้งรถ 
ถูบา้น ซกัผา้)  การท าสบู่  การท าเทยีนหอมไล่ยงุ  ผูเ้ขา้ร่วมโปรดน าขวดน ้าดื่มขนาด 500 -600 ML มาดว้ย 

 
 


