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หลักสูตร

การเตรียมสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก
หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันตลาดสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลคากวา 83,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ คาดวาในป 2563 ผลิตภัณฑ
สมุ น ไพรเสริ ม อาหารและการรั ก ษาด ว ยสมุ น ไพรในตลาดโลกมี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง เท า กั บ 1.15 แสนล า นเหรี ย ญ
สหรัฐฯ เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมในการดูแลสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้นตอเนื่อง สงผลใหมีความตองการผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติและสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยางมาก ในขณะที่การผลิตสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยของไทยยังมีนอยและยังไม
เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ เนื่องจากผูผลิตยังไมเขาใจถึงกระบวนการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพอยางแทจริง
ทําใหไมเปนที่ยอมรับของตลาดตางประเทศ ดังนั้นการสงเสริมการผลิตสารหอมระเหยอยางจริงจังทั้งในดานพัฒนาการ
ผลิต การเพิ่มศักยภาพในการผลิตสารสกัดและน้ํามันหอมระเหย และการควบคุมคุณภาพ จึงนับเปนเรื่องจําเปนที่จะชวย
เพิ่มการผลิต และการสงออกสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรของประเทศไทย หองปฏิบัติการเทคโนโลยี
สมุนไพรฯรวมกับศูนยวิจัยเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยวิธีไมทําลาย สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงเห็นสมควรจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่องการสกัดสารและน้ํามันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน การประยุกตใชในผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และการตรวจสอบ
คุณภาพทางเลือก เพื่อเปนการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสกัดและการใชประโยชนสารสกัดและน้ํามัน
หอมระเหยใหกวางขวางยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับองคความรูและความเขาใจใน พืช สมุนไพร หลักการทางการสกัดแยกสารและ
น้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
2. เพื่อใหผูที่ไดรับการอบรมไดนําความรูไปเปนแนวทางในการตอยอดเปนผลิตภัณฑที่สามารถใชอุปโภคเองไดใน
ครัวเรือนและ สามารถตอยอดเชิงพาณิชยวางจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศได
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับองคความรูในการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร และสารสกัดจากสมุนไพรดวยเทคนิค
เนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
หัวขอในการอบรม
- สาระสําคัญในสมุนไพร
- การสกัดสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร
- การประยุกตใชสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยในผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
- หลักการเทคนิคเนียรอินฟราเรดและการประยุกตใชเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร
ผูเขารวมโครงการ/กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผูทสี่ นใจประกอบธุรกิจดาน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพร
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วิทยากร
รองศาสตราจารย ดร.สรัญญา วัชโรทัย
อาจารยจากพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นักวิจัยจากหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ รวมกับ ศูนยวิจัยเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาโดยวิธีไมทําลาย
1. อาจายอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
2. ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
3. ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ
4. ดร.ณัฐภรณ สุทธิวิจิตภักดี
5. นางสาวประภัสสร รักถาวร
6. นายไกรฤกษ โงวสุวรรณ
ประโยชนที่ไดรับ
1. ผูเขารับการถายทอดเขาใจการใชประโยชนจากสมุนไพร และเขาใจหลักการสกัดสารและน้ํามันหอมระเหย
จากพืชสมุนไพร พรอมทัง้ เขาใจหลักการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรดวยดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
2. ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีสามารถประยุกตเทคนิคการสกัดแยกสารและน้ํามันหอมระเหยเพื่อพัฒนาการ
ผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพใน
3. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปตอยอดและประกอบธุรกิจทําใหมีรายไดเพิ่มตอครอบครัว และทําใหชุมชน
และประเทศชาติเขมแข็งอยางยัง่ ยืน
ติดตอสอบถาม

คุณทศพล โทร. 090-406-7828
คุณกัณทิมา โทร. 094-341-8605
โทรศัพท 02-942-8600-3 ตอ 208
อีเมล course.kapi@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ http://kapi.ku.ac.th/course
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กําหนดการ

หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก
รุนที่ 1
10-11 มกราคม 2561
รุนที่ 2
17-18 มกราคม 2561
สถานที่ หองประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
......................................................................

วันที่ 1 08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.
09.15-10.30 น.
10.45-12.00 น.
13.00-14.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการอบรม
บรรยาย-สมุนไพร
บรรยาย-สารสําคัญในสมุนไพร
บรรยายการสกัดสารสกัดและน้ํามันหอมระเหย
จากสมุนไพร
14.30-16.30 น. สาธิต-การสกัดสารสกัดและน้ํามันหอมระเหย
จากสมุนไพร

วันที่ 2

8.30–10.00 น. บรรยาย–หลักการเทคนิคเนียรอินฟราเรดและ
การประยุกตใชเพื่อตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร
10.00–11.00 น. บรรยาย–ระบบเครื่องเนียรอินฟราเรดและ
การใชงานเบื้องตน
11.00–11.30 น. สาธิต-การใชเครื่องเนียรอินฟราเรดเบื้องตน
11.30–12.00 น. สาธิต เรื่อง “การวิเคราะหปริมาณเคอรคูมินในผง
ขมิ้นชันและการวิเคราะหปริมาณแอนโดรกราโฟไลต
ในผงฟาทะลายโจรดวยเครื่องเนียรอินฟราเรด”
13.00-14.30 น. บรรยาย-ปฏิบัติการ การการพัฒนาผลิตภัณฑ
สุคนธบําบัด
14.30-16.30 น. บรรยาย-ปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑสเปรย
ดับกลิ่นเทา

*มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันตลอดการอบรม
**กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ผูอํานวยการสถาบันฯ
รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย
รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย
อาจารยอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ดร.อุดมลักษณ และคณะ
ผูชวย นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ
ผูชวย นางสาวเวธนี สุรวินิชณิรชร
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
นายไกรฤกษ โงวสุวรรณ
ดร.ณัฐภรณ สุทธิวิจติ ภักดี
ผูชวย นายทศพล อุมะมานิต
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ผูชวย นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย
ผูชวย นางสาวบุษบา ปญญาชน
ดร.อุดมลักษณ และคณะ
ผูชวย นางสาวทิพาพร ทองคํา
ผูชวย นางสาวสุริสา สายกโรจน
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ผูชวย นางสาวลลิตา คชารัตน
ผูชวย นางนารีนาถ ค้าํ ชู

