
โครงการฝกอบรม 
ในโครงการวจิัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน 

เรื่อง  การสกดัและ การออกฤทธิ์ยับย้ังเชื้อจุลินทรียของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลติภณัฑ 
 
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัยและถายทอด 
 ในปจจุบันมีการนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใชในผลิตภัณฑตางๆอยางกวางขวางทั้งใน ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑอาหาร  และยารักษาโรค เนื่องจากสารสกัดจากพืชสมุนไพรมีความปลอดภัยสูง ราคาถูก และไมกอใหเกิดการแพ หรือ

การสะสมสารพิษในรางกายของผูบริโภค  สารสกัดจากเปลือกมังคุด (Garcenia mangostana Linn.) เปนสารที่มีความปลอดภัย

สูง (พิเชษฐ, 2531)  เทพนม และคณะ (2533) รายงานวา สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีสารสําคัญพวก Xanthones ไดแก สาร 

mangostin ซึ่งมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราไดหลายชนิด ไดแก เชื้อรากอโรคผิวหนัง เชน เชื้อกลาก ฮองกงฟุต (พะยอม, 

2521)  สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอันเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดสิวและเกิดฝหนอง คือ เชื้อ  

Propionibacterium acnes Staphylococcus auresus   ไดดี (ณัฐพันธุและตุลาภรณ , 2543) และพบวาสารสกัดจากเปลือก

มังคุดมีฤทธิ์ลดการอักเสบ และรักษาแผลไดดี (Shankaranarayan และคณะ, 1979) ดวยคุณสมบัติที่นาสนใจนี้ สารสกัดจาก

เปลือกมังคุดจึงมีศักยภาพในการนํามาใชเปนสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย  (Antibiotic) ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางทาสิว งานวิจัยนี้จึง

ทําการศึกษาการสกัดสารจากเปลือกมังคุด การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย การหาปริมาณ

ความเขมขนที่เหมาะสมของสารสกัดในการใชควบคุมเชื้อจุลินทรีย รวมท้ังทําการพัฒนาเครื่องสําอางทาสิวที่มีสวนผสมของสาร

สกัดจากเปลือกมังคุด  ตลอดจนตรวจสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่อยูในรูปของผลิตภัณฑเพื่อใหได

ผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือแกผูบริโภค 
 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ :  

 หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตบางเขน 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาการสกัดและทดสอบการออกฤทธิย์ับยั้งเชื้อจุลินทรียของสารสกัดจากเปลือกมงัคุดและผลิตภัณฑที่มี

สวนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุด เพื่อหาแนวทางในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ

จากสารสกัดเปลือกมังคุด 

2. เพื่อถายทอดความรูจากการวจิัยที่ดําเนินการเสร็จแลวสูประชาชนผูสนใจนาํไปประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก

ได 
 
ประโยชนที่คาดวาไดรับ 

1.  ผูเขารวมอบรมเชิงปฏบิัติการไดรับความรูพื้นฐาน  ทฤษฎี  เทคนิค  วิธีการ  หลักการสกัดแยกสารสกัดจากเปลือก

มังคุด และการใชประโยชนในการนําสารสกัดจากเปลือกมงัคุดมาใชในการผลิตผลิตภัณฑตานเชื้อจุลินทรียผู  เขารับการอบรม

สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปประกอบอาชพีเสริมหรืออาชพีหลักได 

2. เพื่อลดการนําเขาของสารสกัด  ตลอดจนการลดตนทุนการผลิต  และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเปลือกมังคุดซึ่งเปน

วัสดุเหลือทิ้งในปจจุบัน 



เวลาในการดาํเนินการ  
รุนที่1  ระหวางวันที่  19-20  ตุลาคม  2549, รุนที่ 2 ระหวางวนัที่  26-27 ตุลาคม  2549   
 

สถานทีด่ําเนนิการ 

หองฝกอบรม หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ  ( ชั้น 1 )   อาคารปฏิบัติการวิจยั

กลาง  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน 
 
วิธีการฝกอบรม 
 ทําการถายทอดความรูจากการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จแลว สู เกษตรกร และประชาชนผูสนใจจํานวน 2 รุนๆ ละ 20 คน   

การดําเนินการประกอบดวย 2 สวนคือ 

1. ภาคบรรยาย อธิบายความหมาย ของสารสกดั และวิธีการสกัดสารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การคัดเลือกตัวทํา

ละลาย การควบคุมคุณภาพของสารสกัด การนําไปใชประโยชน  อธบิายขัน้ตอนในการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรียของสารสกัด และผลิตภัณฑ  และอธบิายความหมายของเครื่องสําอางทาสิว  การเลือกวัตถุดิบในการ

ผลิต ขั้นตอนกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 

2. ภาคปฏิบัติ ใหผูเขาฝกอบรมทําของจริง ในการเตรียมวัตถุดิบในการสกัด การสกัดสาร และการนําสารสกัดมาใชใน

การผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอางทาสิว 
 
วิทยากร 

คณะนักวิจัยในโครงการ 
 
การรับสมัคร 

ผูประสงคเขารวมการอบรมสมัครดวยตัวเองที่ หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ ชั้น 4  สถาบันผลิตผลเกษตร ฯ   

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  
 
สอบถามขอมลูเพิ่มเติมไดที่ 
 คุณอุดมลักษณ  สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร  คุณพจมาน พิศเพียงจนัทร สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โทรศัพท 0-2942-8600-3 ตอ 402 ,โทรสาร 0-2942-8600-3 ตอ 407 
 
วิธีการฝกอบรม 
การบรรยาย ควบคูไปกบัการสาธิตปฏิบัต ิ

 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
ผูที่มีความสนใจในการสกัดสารจากพชื และการนําสารสกัดจากพืชไปใชประโยชน 
 
จํานวนผูเขารบัการอบรมตอรุน 
20 ทานตอรุน  



 
โครงการฝกอบรม 

ในโครงการวจิัยและถายทอดงานวิจยัสูประชาชน  
เรื่อง การสกดั และการออกฤทธิ์ยบัยัง้เชื้อจุลินทรยีของสารสกดัจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม 2549 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 26-27 ตุลาคม 2549 

โดย  หนวยปฏบิัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ ฝายเทคโนโลยีชีวมวลฯ 

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

วันที่ 19 ต.ค. 49   / 26 ต.ค.49  

08.30 - 08.45 น.   ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น.  เปดการอบรม      ผูอํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 

09.00 - 10.30 น.  บรรยาย – การสกัดสารจากเปลือกมังคุด   อุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท  

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  ปฏิบัติการ – การสกัดสารจากเปลือกมังคุด   พจมาน  พิศเพียงจันทร 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทางอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.30 น.  บรรยาย – การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจลิุนทรีย  ประภัสสร  รักถาวร 

ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด  

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทางอาหารวาง 

14.45 – 16.30 น.  บรรยาย – หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ   อุดมลักษณ  สุขอัตตะ 

 

วันที่ 20 ต.ค. 49 / 27 ต.ค. 49 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.  บรรยาย – ผลิตภัณฑเครื่องสําอางทาสิว   อุดมลักษณ  สุขอัตตะ 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  ปฏิบัติการ – การผลิตเจลทาสิวและเจลลางมือ   อุดมลักษณ  สุขอัตตะ 

จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  ปฏิบัติการ – การผลิตเจลทาสิวและเจลลางมือ   อุดมลักษณ  สุขอัตตะ 
จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด (ตอ) 

15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 15.45 น.  สรุปและตอบขอซักถาม     อุดมลักษณ  สุขอัตตะ 

 

สถานที่ฝกอบรม  หองอบรม 101 ชั้น 1 หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ติดตอสอบถาม  หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ ฝายเทคโนโลยีชีวมวลฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทร 0-2942-8600-3 ตอ 402, 406 โทรสาร 0-2942-8600-3 ตอ 407 



แบบฟอรมใบสมัครเขารับการอบรม 
เรื่อง “การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือจุลินทรียจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ 

สวนที่  1  ใบสมัครเขารับการอบรม             เลขที่…… 
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………..อายุ………อาชีพ………………………………. 

     ตําแหนง…………………………………...ที่ทํางาน………………………………….……………………………………………….. 

ที่อยู……………………………………………………………………………..……………………………………………............ 

โทรศัพท………..…………………………………….โทรสาร………………………….email: ……………....…………………… 

2.  วุฒิการศึกษา………………………………………..สาขา……………………………………………………………………......... 

3.  สมัครฝกอบรม          รุนที่ 1/2549 ระหวางวันที่ 19-20 ตุลาคม  2549      รุนที่ 2/2549 ระหวางวันที่ 26-27 ตุลาคม  2549 

4. วัตถุประสงคของการสมัครเขารับการอบรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5.  ชําคาลงทะเบียนโดย      ชําระเปนเงินสด             ชําระเปนเงินผานบัญชีออมทรัพย ธ.ทหารไทย เลขที่  069 – 2 – 30720 - 0 

6.  อาหารที่รับประทาน 

  อาหารปกติ 

  อาหารมังสวิรัต                                                     ลงนาม……………………….………………….. 

  อาหารอิสลาม                  (     ) 

                      ผูสมัครเขารับการอบรม 

วันที่…………………………………... 

 
สวนที่  2  ใบตอบรับจากโครงการ (สําหรับโครงการเก็บไว)            เลขที่…… 
การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือจุลินทรียจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ ไดรับใบสมัครและสําเนาหลักฐานการชําระเงิน

คาลงทะเบียน รุนที่ …. วันที่………….……………จาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….…....เปนที่เรียบรอย

แลว 

ลงนาม……………………….………………….. 

(     ) 

                         เจาหนาที่โครงการฯ 

วันที่…………………………………... 

 
สวนที่  3  ใบตอบรับจากโครงการ (สําหรับผูสมัครเก็บไว)            เลขที่…… 
การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือจุลินทรียจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ ไดรับใบสมัครและสําเนาหลักฐานการชําระเงิน

คาลงทะเบียน รุนที่ …. วันที่………….…………จาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………………..….…......เปนที่เรียบรอย

แลว 

ลงนาม……………………….………………….. 

(     ) 

                        เจาหนาที่โครงการฯ 

วันที่…………………………………... 

หมายเหตุ กรุณาเก็บเอกสารสวนนี้มาแสดงพรอมหลักฐานการชําระเงินตัวจริงในวันเขารับการอบรม


	ส่วนที่  1  ใบสมัครเข้ารับการอบรม             เลขที่……
	ส่วนที่  2  ใบตอบรับจากโครงการ (สำหรับโครงการเก็บไว้)            เลขที่……
	ส่วนที่  3  ใบตอบรับจากโครงการ (สำหรับผู้สมัครเก็บไว้)            เลขที่……

