Young Smart Farmer จังหวัดสตูล
“แปรรูปสมุนไพร”
1. ข้อมูล Young Smart Farmer
ชื่อ : นางสาววิริญญา จ่าวิสูตร
อายุ : 32 ปี (4 กรกฎาคม 2529)
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาชีพหลัก : เกษตรกร กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร
ที่อยู่ : 75 หมู่ 5 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ : 0836585659
Facebook : Hirin Jrisoot
e-mail : appa_appa025@hotmail.com
ID line : appa5659
พื้นที่ทาการเกษตร : บริเวณรอบบ้าน จานวน 0.5 ไร่
แรงงาน : แรงงานตนเอง
รายได้ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อปี : บาท/ปี
2. ความโดดเด่น
แปรรูปสมุนไพร เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต่อยอดอาชีพเกษตรกร เดิมกิจกรรมของครอบครัวคือ การทาสวน
ยางพาราและปลูกพืชผักบริเวณรอบๆ บ้าน แต่ด้วยมองหากิจกรรมที่เพิ่มเติม จากการทาการเกษตรแบบเดิมๆ
ท้าทายกับตัวเอง เข้ากับชุมชน และวัตถุดิบหาได้ง่าย จึงลงตัวที่กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร เพื่อสร้างให้เป็นรายได้
หลักของครอบครัว อีกทางหนึ่ ง อีกทั้งต้องการสร้างให้ ที่บ้านเป็นแหล่ งพั นธุ์พืช สมุนไพร เก็บรวบรวมพันธุ์พื ช
สมุนไพรที่สาคัญ พร้อมดาเนิน การขยายผลการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนให้แพร่หลาย เพื่อนามาแปรรูป และ
ที่สาคัญได้สร้างสุขภาพและดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยวิธีธรรมชาติ ดังนั้น ตนเองได้แปรรูปสมุนไพร
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บ ริโภค เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ ห าได้ในท้องถิ่น เช่น น้ามันเหลื อง น้ามันเขียว
ยาหม่อง สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพรกาจัดเหา พร้อมสร้างแบรนด์ของตนเองชื่อ “ทักษอร”
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3. แนวคิด Young Smart Farmer รุ่นใหม่
กิจ กรรมทางการเกษตรของตนเอง เริ่มต้นมาจากการอิ่มตัวจากการงานประจา แม้เดิมครอบครัวจะ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ตนเองไม่ได้ดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรเนื่องจากไปเรียนหนังสือและเมื่อจบ
การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ ต้องการทางานตรงกับสาขาที่เรียนมา จึงได้ทางานเป็นครูส อนภาษาอังกฤษ
ที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ต่อ มาเปลี่ ย นเป็ น พนั ก งานฝ่ ายต้อ นรับ ของรีส อร์ท ที่ เกาะหลี เป๊ ะ จังหวัดสตู ล
หลั งจากท างานประจ าเป็ น เวลา 10 ปี เริ่ มอิ่ม ตัว กับ งานประจา ต้องการกลั บ มาอยู่ที่ บ้ าน ประกอบกับ เป็ น
ลูกหลานเกษตรกร ต้องการประกอบอาชีพทาการเกษตร จึงเริ่มมองหากิจกรรมที่เหมาะกับตนเอง ซึ่งตนเอง
มีแนวคิดว่า หากทา 1 กิจกรรมแล้ ว สามารถต่อยอดหรือขยายผลไปได้ห ลายทาง สามารถบูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในครั้งแรกสนใจด้านเกษตรอินทรีย์
ได้ทาการศึกษาและมองเห็นว่าน่าจะไม่ได้ผลหากต้องขายผลผลิตในชุมชน เนื่องจากสินค้าด้านเกษตรแม้ผลผลิต
จะเป็ น อิน ทรี ย์ ห รื อไม่ เป็ น อิน ทรีย์ ก็ตามราคาในชุมชนไม่ แตกต่างกัน จึงได้เริ่ม มองหากิจกรรมที่ ตนเองสนใจ
เข้ากับชุมชน มีวัตถุดิบในชุมชน ต่อยอดขยายผลไปได้มากมาย และผลผลิตขายได้ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
จึงลงตัวที่กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร
4. วิธีการปฏิบัติ เทคโนโลยี หรือช่องทางตลาดรูปแบบใหม่
กิจกรรมหลัก คือ สบู่หัวไชเท้า/ว่านหางจระเข้ น้ามันเขียว น้ามันเหลือง แชมพูกาจัดเหา ยาหม่อง
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“น้ามันเหลือง”
น้ามันเหลือง มีสรรพคุณ บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการคัดจมูกน้ามูลไหล วิงเวียนศรีษะ
ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ทาท้องเพื่อขับลมภายในท้อง มีวิธีการทาดังนี้
ส่วนผสม

1. ไพล
2
กิโลกรัม
2. ขมิ้นชัน
1
กิโลกรัม
3. ตะไคร้บ้าน 1
กิโลกรัม
4. น้ามันมะพร้าว 1 ลิตร
5 น้ามันระกา 30
CC
วิธีทา 1. น าสมุน ไพรแต่ ล ะตัว มาหั่ น บางๆ ให้ ได้ ปริมาณตามอัตราที่ กาหนด นามาเคี่ยวกับ น้ ามั นมะพร้าว
ด้วยไฟอ่อน ใช้เวลาเคี่ยว 3 ชั่วโมง จนกว่าสมุนไพรแห้งกรอบ ยกให้สะเด็ดน้ามัน
2. กรองน้ามันให้สะอาดเก็บใส่ขวดไว้ ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน จึงนามาใช้ได้
3. น าน้ ามั น มะพร้ าวที่ เคี่ย วแล้ ว มาผสมกั บ เมนทอล การบู ร พิ ม เสน ในอัต ราส่ ว น 2 : 1 : 1 หรือ
เมนทอล 100 กรัม การบูร 50 กรัม พิมเสน 50 กรัม และน้ามันระกา 30 CC คนให้เข้ากัน
4. เมื่อคนเข้ากันดีแล้ว บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้
การตลาด :
1. ขายตรงที่บ้าน และมีบริการ delivery
2. ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. วางขายที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
4. ตลาดภาครัฐ
5. วางแผนพัฒนาตลอดออนไลน์ หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร
“เกษตรกร” ถือเป็นอาชีพหนึ่งของบรรพบุรุษที่ทากันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้แก่
ครอบครัว แต่อาชีพเกษตรกรสาหรับตนเองเพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นตนเองต้องศึกษาหาความรู้มากขึ้น ต้องหาแนว
ทางการดาเนินงานของตนเอง มีความเพียร ความอดทน ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้การเกษตรของตนเองมี
คุณภาพและเป็นไปตามแนวทางที่ตนเองตั้งไว้
แม้อาชีพเกษตรกรในวันนี้ ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่ด้วยความรักความตั้งใจในอาชีพการเกษตร
จะพัฒนาการเกษตรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และให้อาชีพ “เกษตรกร” ของตนเองเป็นอาชีพที่ดูแลสุขภาพ
ของคนในครอบครัวและชุมชนต่อไป
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5. แผนพัฒนาตนเอง
1. วางแผนตนเองเรียนด้านนวดแผนไทย เพื่อนาผลิตภัณฑ์ของตนเองไปใช้ในการนวดแผนไทย
2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยสมุนไพร โดยให้ที่บ้านเป็นแหล่งพันธุ์พืชสมุนไพร เช่น
เสลดพังพอน หัวไชเท้า ว่านหางจระเข้ บัวหิมะ หัวไพล ดาหลา กระดูกไก่แดง ฟ้าทะลายโจร กระดูกไก่ดา ต้น
ไพล พร้อมถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรหากมีผู้สนใจ และ เน้นให้ชุมชนใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวันที่ทามาจาก
ธรรมชาติและขยายผลสู่คนใกล้ตัวต่อไป
3. เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สบู่กวนร้อนกวนเย็น ครีมอาบน้าสมุนไพร และ
แชมพูสมุนไพร

6. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสุนิสา โดยพิลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางสาวพรรษกร จันทร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
7. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 3 เมษายน 2561
------------------------------------------------------------------
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