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คำนำ 

              คูมือการจัดทำองคความรูเทคโนโลยีสูการใชประโยชนจริง  ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจและให

แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสารคาม  เปนภาพจำลอง ของแผนแมบทแหงชาติ วาดวย

การพัฒนาสมุนไพรไทย ฯ คูขนานไปกับการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาตสิูการปฏิบัติในระดับจังหวัด  โดยมุงเนนใหเกิดการ

พัฒนาสมุนไพร อยางครบวงจรตั้งแต ตนทาง กลางทาง และปลายทาง  ป ๒๕๖๐ จังหวัดมหาสารคามไดรับเลือกเปน เมือง

สมุนไพร  โดยหนวยงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนรวมกับภาคสวนอื่น ๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปาหมายหลัก เพื่อมุงเนน

การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อสงเสริม พัฒนาระบบการตลาด เพิ่มชองทางการ

นำไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น สงเสริมการวิจัย พัฒนาบุคลากร และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑสมุนไพร รวมทั้งเพื่อผลักดัน

การใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอยางครบวงจร   โครงการ นาดูนโมเดลตนแบบสมุนไพรในระบบเกษตรที่ดีและ

เหมาะสม สูการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสารคาม  จึงเปนเสมือนโครงการตนแบบนำรองสูการตอยอด

โครงการเมืองสมุนไพรของมหาสารคาม ที่จะสรางความเขมแข็งของการบริหารตามนโยบายของรัฐ และพัฒนาคุณภาพ

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑสมุนไพร GAP  ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางการตลาดสมุนไพร GAP ขยายชองทางการตลาดและสราง

เครือขายสมุนไพร GAP ของชุมชนจังหวัดมหาสารคามอยางยั่งยืน  

              คณะผูวิจัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอสวนราชการ เอกชน ผูประกอบการสมุนไพร

ตลอดจนเกษตรกรผูผลิตสมุนไพร ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนสมุนไพร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาเปน 

มหาสารคามเมืองสมุนไพรครบวงจร  อยางยั่งยืนในอนาคต  

 

 

                                                                                            หวัหนาโครงการวิจัย                                                                  

                                                                                                             มกราคม ๒๕๖๓ 
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จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุมเครือขายสมุนไพรมหาสารคาม ตลอดจนสำนักงานการวิจัย

แหงชาติ  ที่สละเวลาอันมีคาใหขอเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการแกไข ปรับปรุง พัฒนาคูมือเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร คณะเจาหนาที่ประจำองคการบริหารสวนตำบล  เจาหนาที่ประจำอำเภอและจังหวัด ที่รวมคิด 

วิเคราะห สังเคราะหความรู และองคความรู จากการดำเนินงานและติดตามประสานงาน ไดนำไปสูการสราง ความเขาใจ 

สนทนา และอภิปราย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดทำรางและเสนอเพื่อปรับปรุง 

พัฒนา ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน เปนคูมือการดำเนินงานสรางเครือขายและขับเคลื่อนโครงการนาดูนโมเดลตนแบบ

สมุนไพรในระบบเกษตรท่ีดีและเหมาะสมสูการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสารคาม จนสำเร็จสมบูรณ ทายนี้ใคร

ขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแหงชาติที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค

โครงการ  ตลอดจนทุกสรรพสิ่ง สรรพชีวิต สรรพการกระทำ ที่ลวนกอใหเกิดการเรียนรู และองคความรู จากนามธรรม จน

ปรากฏเปนรูปธรรม ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดำเนินงานดานสมุนไพรไทยอยางยั่งยืนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

   

 

 

                                                                                                หวัหนาโครงการวิจัย 

                                                                                                มกราคม ๒๕๖๓ 

                                          

 



    

  รางคูมือองคความรูเทคโนโลยี  : สูการใชประโยชนจริง                                                                   หนา  4 
 
 

 

สารบัญ 

 

    เนื้อหา                                               หนา 

     คำนำ                                                                                                     2 

     กิตติกรรมประกาศ                                                                                     3    

     บทที่ ๑  บทนำ                                                                                         6 

          บทที่ ๒ การสรางเครือขายผูผลิตสมุนไพร                                                          8 

          บทที่ ๓ นวัตกรรมการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม                              13 

          บทที่ ๔ การพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดสมุนไพร                                                 23 

          บทที่ ๕ มาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี                                  37 

     บรรณานุกรม                                                                                          41 

     คณะผูจัดทำ                                                                                           42 

 

 



    

  รางคูมือองคความรูเทคโนโลยี  : สูการใชประโยชนจริง                                                                   หนา  5 
 
 

 

สารบัญภาพ 

    ภาพที ่                                                 หนา 
     ๑. แผนผัง ๕ ข้ันตอนในการสรางเครือขายการผลิตสมุนไพร                                                      8 

     ๒. แปลงปลูกสมุนไพร บัวบก และมะระข้ีนก ระบบ GAP ของกลุมวิสาหกิจนาดูน                           13 

     ๓. แปลงปลูกสมุนไพร มะระข้ีนก บัวบก และขม้ินชันของกลุมวิสาหกิจ จังหวัดมหาสารคาม               14 

     ๔. การออกดอกของสมุนไพรขม้ินชัน วานชักมดลูกของกลุมวิสาหกิจวาปปทุม                                16 

     ๕. การเก็บเก่ียวและบรรจุสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจนาดูน                                                       17 

     ๖. การบรรจุและขนสงสมุนไพรอินทรียของกลุมวิสาหกิจนาดูน                                                  18 

     ๗. นวัตกรรมการผลิตสมุนไพรบัวบกอินทรีย ของกลุมวิสาหกิจนาดูน                                           19 

     ๘. นวัตกรรมการปลูกสมุนไพรแบบพออยู พอกิน พอใช ของกลุมวิสาหกิจแกงเลิงจาน                    20 

     ๙. การบรรจุและขนสงสมุนไพรขม้ินชัน                                                                             23                                                       
           ๑๐. สมุนไพรแหงและสมุนไพรแปรรูป กลุมวิสาหกิจนาดูน                                                       24 

           ๑๑. ข้ันตอนการผลิตบัวบก กลุมวิสาหกิจนาดูน                                                                    25 

           ๑๒. ข้ันตอนการผลิตเพชรสังฆาต กลุมวิสาหกิจนาดูน                                                             26 

           ๑๓. ข้ันตอนการผลิตมะขามปอม กลุมวิสาหกิจนาดูน                                                             27 

           ๑๔. ข้ันตอนการผลิตขม้ินชันอบแหง กลุมวิสาหกิจนาดูน                                                         28 

           ๑๕. การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรมะระข้ีนกแหง                                                                     29 

           ๑๖. ผลิตภัณฑนวัตกรรมลูกประคบผาขาวมาของกลุมวิสาหกิจสดใสสมุนไพรวาป                            31 

           ๑๗. ผลิตภัณฑนวัตกรรมสบู สคับสมุนไพรขม้ินชัน ไพลน้ำผึ้งของกลุมวิสาหกิจสดใสสมุนไพรวาป          31 

           ๑๘. ผลิตภัณฑนวัตกรรมสบูสมุนไพรขม้ินชันน้ำมันรำขาวอินทรียของกลุมวิสาหกิจเชียงยืน                 32 

           ๑๙. ผลิตภัณฑนวัตกรรมแชมพูหมักผม-สระผมสมุนไพรมะกรูดของกลุมวิสาหกิจนาดูน                      33 

           ๒๐. ผลิตภัณฑยาหมองตะไครหอมยูคาลิป ยาหมองไพลและหมอนสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจบรบือ       34 

           ๒๑. ขอกำหนด 8 ประการเพ่ือใหไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช GAP                                           40 

 

 

 

 

 

 



    

  รางคูมือองคความรูเทคโนโลยี  : สูการใชประโยชนจริง                                                                   หนา  6 
 
 

 

 

 

หากเอยถึง “สมุนไพรไทย” ภูมิปญญาและทรัพยากรที่เปนเอกลักษณ สะทอนวัฒนธรรม รวมถึงเปน

รากฐานเกษตรกรรมที่มีคุณคาของประเทศไทย ทั้งนี้สมุนไพรเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตและ สังคมไทยมาโดยตลอด 

ดังจะเห็นได จากการนำสมุนไพรมาประกอบในอาหารคาว หวาน  เปนยารักษาโรค ใชในการบำบัดดูแลและฟนฟู

สุขภาพ หรือแมกระทั่งใชเพื่อการเสริมความงาม  ภูมิปญญาไทยเหลานี้ไดรับ การสั่งสม สืบทอด และพัฒนามา

อยางยาวนาน  เนื่องจากประเทศไทยเปนเขตรอนชื้น มีพันธุพืช ไมนอยกวา 20,000 ชนิด  ซึ่งสามารถนำมาใช

ประโยชนในการดูแลสุขภาพกวา 1,800 ชนิด  รวมไปถึง ความพรอมของปจจัยขั้นพื้นฐานดานอุตสาหกรรม และ

การขนสงสินคา มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวนมากที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสมุนไพร  นับเปน

จุดแข็งและโอกาสในการแขงขันดานการคาสมุนไพรในตลาดโลกที่สำคัญ  อยางไรก็ตามถึงแมวา  ประเทศไทยจะ

เปนประเทศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ขยายพันธุ และมีความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร แตกลับ

พบวา มีอัตราการนำเขาวัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น  เชน พริกไทย อบเชย ลูกจันทนเทศ สมุนไพร

กลุมโกฐ กลุมเทียนและอื่น ๆที่จำเปนในอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ประเทศที่กำลังพัฒนาเริ่มมีความตระหนักถึง

ความสำคัญของการใชสมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คาดการณวาตลาดสมุนไพร ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟกจะเปนตลาดสมุนไพรที่มีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุด  อาจกลาวไดวา   สังคมไทยมีภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย  ที่ใชควบคูกับคนไทยมาชานาน เปนการดูแลสุขภาพแบบองครวมของภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยที่เนนการรักษา โดยสามารถนำมาประยุกตใชรวมกับการแพทยแผนปจจุบันไดครบทุกมิติ  สอดคลองกับ

นโยบายการพัฒนาประเทศไทย  ปจจุบันรัฐบาลใหความสำคัญตอการพัฒนา  แพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย 

โดยไดมีการจัดทำแผนแมบท วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1   พ.ศ.2560 - 2564  ซึ่งไดมีการประกาศ

อยางชัดเจนและเขมแข็งรวมกันจากทุกภาคสวน มีนโยบายในการสงเสริม การพัฒนา “พืชสมุนไพร”เพื่อกระตุน

เศรษฐกิจและสรางความมั่งคงดานสุขภาพใหกับประชาชน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาสมุนไพรอยางครบถวน โดยใหมี

การประสานความรวมมือทุกภาคสวน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ ประชาชน กลาวคือ ใหมีการเพาะปลูก

สมุนไพรอินทรีย ปลอดสารเคมี การแปรรูป และการจัดจำหนาย  โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสมุนไพรอยางครบ

วงจร ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ  ทั้งการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และ ผลิตภัณฑ   
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ป ๒๕๖๐ จังหวัดมหาสารคามไดรับเลือกเปน เมืองสมุนไพร  โดยหนวยงานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนรวมกับภาค

สวนอื่น ๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปาหมายหลัก เพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

อยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อสงเสริม พัฒนาระบบการตลาด เพิ่มชองทางการนำไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น 

สงเสริมการวิจัย พัฒนาบุคคลากร และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑสมุนไพร รวมทั้งเพื่อผลักดันการใชสมุนไพรใน

ระบบบริการสุขภาพอยางครบวงจร  ดังนั ้น โครงการ นาดูนโมเดลตนแบบสมุนไพรในระบบเกษตรที่ดีและ

เหมาะสม สูการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสารคาม  จึงเปนเสมือนโครงการตนแบบนำรองสูการตอ

ยอดโครงการเมืองสมุนไพรของมหาสารคาม ที่จะสรางความเขมแข็งของการบริหารตามนโยบายของรัฐ และพัฒนา

คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑสมุนไพร GAP  ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางการตลาดสมุนไพร GAP ขยายชองทางการตลาด

และสรางเครือขายสมุนไพร GAP ของชุมชนจังหวัดมหาสารคามอยางย่ังยืน  
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การสรางเครือขายการผลิตสมนุไพรในระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้  

1. เลือกพื้นที่เปาหมาย 2. จัด Zoning และองคความรู 3. พัฒนานวัตกรรมสมุนไพร 4. พัฒนาผลิตภณัฑที่ได

มาตรฐาน 5. พัฒนาชองทางการตลาด   การสรางเครือขายเร่ิมวางแผนงาน ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 

ตั้งแตการผลิต การจัดการ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป เชื่อมชองทางตลาดขยายการใชประโยชน สามารถสราง

รายไดเสริมใหกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือ กลุมธุรกิจทองถิ่น   สรางเครือขายการผลิต ในระดับทองถิ่น 

จังหวัดและระดับประเทศ  ตลอดจนทำใหชุมชนเขาใจและเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทย  

 

 

ภาพท่ี  ๑  แผนผัง ๕ ข้ันตอน ในการสรางเครือขายการผลิตสมุนไพร 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

 

1. เลือก
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 2. จัด 
Zoning/

องค
ความรู

3.
นวัตกรรม
การผลิต

4.พัฒนา
ผลิตภัณฑ
มาตรฐาน

5.
พัฒนา
ตลาด นาดูน

โมเดล 
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    ๑.เลือกพ้ืนที่เปาหมาย   

    ประสานกับหนวยงานระดับอำเภอ  ทำการคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่สมัครใจ เพื่อนำมาบมเพาะดาน

การผลิตสมุนไพรในระบบ GAP ที่จะนำความรูที ่เหมาะสมกับภูมิสังคมกลับไปดำเนินการขยายผลในพื้นที่

เปาหมาย  

         ๒.จัด Zoning และจัดการองคความรูดานสมุนไพร  

           ๒.๑ การจัด zoning ของชนิดสมุนไพร นอกจากการวิเคราะหพื้นที่ ตนทุนและการตลาดเปนหลัก

แลว ส่ิงสำคัญที่ควรพิจารณา คือ การคืนทุนไดเร็ว เนื่องจากกลุมเกษตรกรสวนใหญ มีรายไดนอย ตองการเงิน

เพื่อนำมาผลิตสมุนไพรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

๑. สมุนไพรที่มีอายุการเก็บเกี่ยว ๔ เดือน : มะระขี้นก, บัวบก 

๒. สมุนไพรที่มีอายุการเก็บเกี่ยว ๖ เดือน :  ปกไกดำ  ฟาทะลายโจร 

๓. สมุนไพรที่มีอายุการเก็บเกี่ยว ๑ ป : ขมิ้นชัน ขมิ้นออย กระเจี๊ยบ,วานชักมดลูก, ชาพลู,ทองพันชั่ง,

ตะไคร,ขา,มะกรูด,โสม 

๔. สมุนไพรที่มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกวา ๑ ป ขึ้นไป : เพชรสังฆาต, มะขามปอม,ไพล,โดไมรูลม  

 

        ๒.๒ สรางตนแบบสมุนไพร (โชวรูมสมุนไพร)  พรอมกับการเรียนรูและฝกปฏิบัติ ภาคีเครือขายสมุนไพร 

อบรมใหความรูมาตรฐานการผลิตสมุนไพร มาตรฐาน GAP ในพื้นที่สรางภาคีเครือขาย  โดยการสํารวจและ

รวบรวมขอมูลสมุนไพรในปาครอบครัวและปาชุมชน   ถอดบทเรียนและองคความรูจากหมอพื้นบาน 

       ๒.๓  จัดทำฐานขอมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบศูนยขอมูลทรัพยากรสมุนไพรใน

ระบบ GAP ของจังหวัดมหาสารคาม มาเรียนรูรวมกับกระบวนการอบรม ทำหนาที่ “ปลุกปน” สรางความ

สำนึกรักษในทรัพยากรสมุนไพรที่มีในทองถิ่นตัวเองขึ้นในหัวใจ และสรางความเขาใจในฐานคิดที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากความเชื่อเดิมของสังคมอยางส้ินเชิง  

        ๓. ระบบการผลิตสมุนไพร GAP   

              ผูนำกลุมสมุนไพรประจำพื้นที่เปาหมาย จัดวางระบบการผลิตสมุนไพรในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม 

ซึ่งในแตละแปลงเลือกสมุนไพรตามความเหมาะสมของพื้นที่เปาหมายตามการจัด Zoning ในขอที่ ๒  มี

ขั้นตอนการผลิตสมุนไพรในระบบ GAP ดังนี้  
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       ๓.๑  กระบวนการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร ในระบบ GAP   

 โดยการคัดเลือกพันธุหรือสายพันธุพืชสมุนไพร ที่ตานทานโรคและแมลงศัตรู รวมทั้งจัดระยะปลูกอยาง

เหมาะสม เพื ่อหลีกเลี ่ยงการระบาดของศัตรูพืช จัดลำดับการปลูกพืชสมุนไพร ในแปลงปลูกใหมีความ

หลากหลายที่เกื้อกูลประโยชนตอกัน เชน ปลูกมะระขี้นก การปลูกกลวยเปนรมบังแสงแดดใหกับบัวบก  การ

ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนที่ไดจากไรโซเดียมในปมรากถั่ว บางพื้นที่สามารถทำระบบเกษตร

ผสมผสานพืชสมุนไพร  สัตว และปลา  เปนตน  จะใชรูปแบบการปลูกพืชสมุนไพรไลแมลง  ใหปลูกกอนที่จะ

ปลูกพืชสมุนไพรหลัก (เสริมกับการปองกัน) พืชสมุนไพรที่กันแมลงรอบนอก เชน สะเดา ชะอม ตะไคร หอม 

ขา   โดยมีระยะปลูกหางกัน 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ สวนแปลงดานในใหปลูกพืชกันแมลงในระดับต่ำโดยปลูก

พืชสมุนไพร  เตี้ยลงมา เชน ดาวเรือง กระเพรา โหระพา ตะไครหอม พริกตางๆ ปลูกหางกัน 1 เมตร และ

จะตองปลูกตะไครหอมทุกๆ 3 เมตร แซมโดยรอบพื้นที่ดานใน   การปลูกพืชสมุนไพรกันแมลง ใหปลูกที่ขอบ

แปลงสมุนไพรกอน เชน กุยฉาย คื่นฉาย และระหวางแปลงก็ทำการปลูกกระเพรา โหระพา พริกตางๆ เพ่ือ

ปองกันแมลงกอนที่จะทำการปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร

รอบแรกแลว ไมควรปลูกพืชชนิดเดียวกับพืชแรก เชน ในแปลงที่ 1 ปลูกฟาทะลายโจร เก็บผลผลิตแลวจะ

เปลี่ยนเปนสมุนไพรชนิดอื่นอื่นแทน  การปลูกซ้ำอีก นอกจากจะไมไดผลดียังเปนที่สะสมโรคแมลง ควรปลูก

สลับชนิดกัน เชน ปลูกมะระขี้นก แลวตามดวยบัวบก เก็บมะระขี้นกแลวตามดวยบัวบก ทำเชนนี้ทุกๆ แปลงที่

ปลูกแลวจะไดผลผลิตด ี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

                       ๓.๑.๑ การลดตนทุนการผลิตพืชสมุนไพร อาทิ การผสมปุยใชเอง การผลิตปุยอินทรีย

การใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสาน ทำใหเกษตรกรมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

         ๓.๑.๒ ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพร 

๑. การเตรียมดินของพืชสมุนไพร มีขั้นตอนดังนี้ การขุดดิน การตากดินและพรวนดิน เพื่อกำจัดวัชพืชและทำ

ใหดินรวนซุย  ใสปุยคอกหรือปุยหมัก กำหนดระยะปลูกที่เหมาะสมกับพืชสมุนไพรแตละชนิด  กรณีที่ปลูกพืช

สมุนไพรเพื่อใชราก หัว ลำตนใตดิน หรือเหงา จำเปนตองเตรียมดินใหรวนซุยเปนพิเศษ  

๒. วิธีการปลูกขึ้นอยูกับชนิดของพืช 

 ๒.๑ การปลูกดวยเมล็ด สามารถทำใหโดยการหวานลงแปลง แลวใชดินรวนหรือทรายหยาบ โรยทับ

บาง ๆ แลวรดน้ำ หลังเมล็ดงอก 1 เดือน ถอนแยกตนที่ออนแอ ใหมีระยะหางระหวางตนพอสมควร สวนการ

หยอดลงหลุมโดยตรงมักใชกับพืชที่มีเมล็ดใหญ โดยหยอดเมล็ดใหมีจำนวนมากกวาที่ตองการและถอนออก

ภายหลัง 
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 ๒.๒ การปลูกดวยกิ่งชำหรือกิ่งตอน โดยการนำเอากิ่งชำมาปลูกในถุงพลาสติกใหแข็งแรง แลวจึงยาย

ไปปลูกในพื้นที่ที่ตองการ เมื่อนำตนออนลงปลูก กลบดวยดินรวนหรือดินปนทราย กดดินใหแนนพอประมาณ 

คลุมดวยเศษฟางหรือหญาแหงเพื่อรักษาความชุมชื้น 

 ๒.๓ การปลูกดวยหนอหรือเหงา ทำการแยกหนอที่แข็งแรง โดยตัดแยกหนอจากตนแม ตัดแตงราก

และใบที่ช้ำ นำไปปลูกในดินที่เตรียมไว กดดินใหแนนและรดน้ำใหชุม ควรบังรมเงาใหจนกวาตนจะแข็งแรง 

 ๒.๔ การปลูกดวยไหล ปกตินิยมเอาสวนของไหลมาชำไวกอน แลวจึงยายปลูกในพื้นที่ 

 วิธีการดูแลพืชสมุนไพร 

 การใหน้ำ ควรใหน้ำอยางเพียงพอและสม่ำเสมอ โดยปกติควรใหน้ำอยางนอยวันละคร้ัง แตหากเห็นวา

แฉะเกินไปก็เวนชวงได หรือแหงเกินไปก็ใหน้ำเพิ่มเติม  

 การใสปุย โดยปกติจะใหกอนการปลูก โดยรองกนหลุมดวยปุยอินทรีย การผลิตพืชสมุนไพรในระบบ 

GAP แนะนำใหใชปุยอินทรีย เนื่องจาก สามารถลดการสะสมสารเคมีในพืชและดินไดอีกทั้งยังชวยใหดินอุมน้ำ

ไดดี การใหปุยควรใหอยางสม่ำเสมอประมาณ 1  เดือนตอคร้ังรอบ ๆโคนตนหรือบริเวณทรงพุม 

 

                 ๓.๒  การปองกันกำจัดศัตรูพืชสมุนไพร    

         ใหมีการตรวจสอบและพยากรณชวงการระบาดของโรคและแมลงอยูอยางสม่ำเสมอและ วิธีการ 

จัดการศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานมาใช ใหมีประสิทธิภาพปลอดภัย และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน เมื่อ

มีการระบาดในระดับไมรุนแรง ก็อาจจะกำจัดโดยวิธีเผาทำลาย เมื่อพบการระบาดในระดับหนึ่งอาจจะมีการ

ควบคุมดวยชีววิธี เชน ใชตัวห้ำ ตัวเบียน ไสเดือนฝอย เปนตน  โดยยึดหลักการใชพันธุตานทาน ปลูกพืช

หมุนเวียน เพื่อตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืช  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบฟารมผสมผสาน ไรนา

สวนผสม  รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ เชน ตัวห้ำ ตัวเบียน  ใชวิธีกล เชน ไฟลอ และกับดักกาวเหนียว 

ปลูกพืชไลแมลง เชน ตะไครหอม ดาวเรือง  และใชสารสกัดสมุนไพร เชน สะเดา ขา ในการปองกันกำจัด

ศัตรูพืช  แตเมื่อมีการระบาดถึงระดับที่ทำความเสียหายรุนแรงก็อาจจะตองมีการใชสิ่ง ทดแทนสารเคมีที่

ปลอดภัยกวา เชน สารสกัดจากสะเดา เชื้อจุลินทรีย เชื้อไวรัส เปนตน ถาจะใชสารเคมีควรมีการขึ้นทะเบียน

แลว มีฉลากระบุวิธีการใชและขอระวังอยางชัดเจนปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด  

                 ๓.๓ การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปในระดับทองถิ่น 

         เก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลาที่ถูกตองเหมาะสม ไมใหมีผลตกคางของสารเคมีในระดับที่เปนอันตราย มีการ

ลางทำความสะอาดผลผลิต มีการเก็บรักษาผลผลิตในแหลงที่สะอาดถูกสุขลักษณะและสภาพแวดลอมที่

เหมาะสม บรรจุผลผลิตในภาชนะที่สะอาดกอนการขนสงไปยังแหลงจำหนาย  
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                   ๓.๔ การจัดการพลังงานและของเสียจากแปลง   

        จัดหาและใชพลังงานไมวาจะเปนน้ำมันเชื้อเพลิง กาซหรือถานที่ใชเปนแหลงพลังงานอยางเหมาะสม

และเพียงพอ มีการบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร  มีการกำจัดวัชพืชอยางเหมาะสม มีการใชสารเคมี

อยางระมัดระวัง มีการจัดการน้ำและพื้นที่ชุมน้ำไมใหมีสารพิษปนเปอน อันจะเกิดอันตรายกับส่ิงมีชีวิตทั้งพืช

และสัตว 

          ๓.๕ มีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติการ 

        ในขั้นตอนการผลิตตาง ๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบได หากเกิดขอผิดพลาดบกพรอง จะสามารถจัดการ

แกไขหรือปรับปรุงไดทันตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได   ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี ่ยวกับการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร การสำรวจและการปองกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ  เพื่อ

สามารถนำไปใชในการตรวจสอบวิธีการผลิตไดโดยเฉพาะพืชสมุนไพร และชวยในการผลิตวัตถุดิบใหไดสาร

ออกฤทธ์ิที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  

                   

          การจัดทำประชาพิจารณเครือขายผูผลิตสมุนไพรกับสำนักงานจังหวัด อยางนอย ๑ คร้ัง กับผูนำระดับ

ทองถิ่นและตัวแทนภาคสวนตาง ๆ เพื่อเสนอแนวทาง/ขอเสนอแนะ ในการใหจังหวัดมหาสารคามไดใชกลไก

ประชารัฐ เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่อยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน โดยผานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ ่งเปนภาพจำลอง (Model) ของแผนแมบท

แหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ พรอมถายทอดนโยบายระดับชาติลงสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด 

สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคล่ือนสมุนไพรไทยอยางย่ังยืน 
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ภาพท่ี  ๒  แปลงปลูกสมุนไพร บวับก และมะระข้ีนก ระบบ GAP ของกลุมวิสาหกิจนาดูน 
ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

                ในอดีตที่ผานมาประชาชนคนไทยโดยทั่วไป  ไมนิยมใหความสำคัญในการนำพืชสมุนไพรมาใช

ประโยชน สวนใหญพืชสมุนไพรจะถูกนำมาใชโดยหมอพื้นบาน ปจจุบันสถานการณดังกลาวไดเปลี่ยนไป  

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ประชาชนเริ่มตระหนักการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสำคัญกับ

การเอาใจใสตอสุขภาพรางกายมากขึ้น จึงไดมีการนำเอาสมุนไพรไทยมาใชประโยชนเปนอาหารเสริมสุขภาพ  

เปนอาหารในครัวเรือนและใชเปนยารักษาโรคกันอยางแพรหลาย  ตลอดจนมีการนำวัตถุดิบสมุนไพรมาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑตาง ๆจำหนายกันทั่วไป  
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     เกษตรดีที่เหมาะสม  (Good Agricultural Practice – GAP)  คือ  แนวทางในการทำการเกษตร

เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด  ผลผลิตสูงคุมคาตอการลงทุน  ขบวนการผลิต

จะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค  มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืนทาง

การเกษตร  และไมทำใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  มีหลักเกณฑในการผลิตที่ควรคำนึงถึง  ดังนี้ 

   1. แหลงปลูก  : สภาพพื้นที่                                                                                    

       เปนพื้นที่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลเหมาะสมกับพืชแตละชนิด  สมุนไพรบางชนิดขึ้นไดในทุกสภาพ

พื้นที่ เชน ฟาทะลายโจร  แตบางชนิดตองการสภาพพื้นที่เฉพาะเจาะจง เชน กระวานตองปลูกพื้นที่สูงจาก

ระดับน้ำทะเล  3,000  เมตรขึ้นไป เนื่องจากตองการความเย็น และความชื้นสำหรับการออกดอกติดผล  

โดยทั่วไปควรปลูกในที่มีความลาดเอียงต่ำ  ใกลแหลงน้ำสะอาด ไมนิยมในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมาก  

จะทำใหหนาดินถูกชะลางไปไดงาย  หางไกลจากแหลงมลพิษ  เพราะจะมีผลตอคุณภาพ ซึ่งอาจมีการปนเปอน

ของสารพิษได  ไมเปนแหลงที่น้ำทวมขัง  ยกเวนบางชนิดที่ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือน้ำทวมขัง  เชน  บักบก  

วานน้ำ  การคมนาคมสะดวก  ขนสงผลผลิตถึงโรงงานหรือผูบริโภคไดรวดเร็ว 

 

 

ภาพท่ี ๓ แปลงปลูกสมุนไพร มะระข้ีนก บัวบก และขม้ินชันของกลุมวิสาหกิจ จังหวัดมหาสารคาม 
ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

         สภาพภูมิอากาศ  

 อุณหภูมิ  มีผลตอการเจริญเติบโตและออกดอก ติดผล  หรือใหหัวของพืชสมุนไพรหลายชนิด  พืช

สมุนไพรบางชนิดตองการสภาพอากาศเย็นในบางชวง  แตโดยทั่วไปพืชสมุนไพรขึ้นไดในทุกสภาพอากาศ  

        ความชื้น  พืชสมุนไพรหลายชนิดตองปลูกในสภาพอากาศที่คอนขางชื้นและเย็น  บางชนิดชอบขึ้นใน

สภาพปาธรรมชาติ  
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 ปริมาณน้ำฝน   มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ หรือมีแหลงน้ำเพียงพอในชวงฤดูแลง  เชน  พริกไทย  ตะไคร  

แตมีหลายชนิดที่สามารถทนทานและเจริญเติบโตไดในชวงฤดูแลง  เชน  มะขามแขก  ขี้เหล็ก คำฝอย  และ

บางชนิดจะพักตัวในชวงฤดูแลง  เชน  บุก  ขมิ้นชัน 

 แสงแดด  มีความจำเปนตอการสังเคราะหแสงและการสรางสารสำคัญซึ่งแตละชนิดไมเหมือนกัน  

 แหลงน้ำ  โดยทั่วไปควรมีคาความเปนกรด – ดาง  (pH)  เปนกลางประมาณ  7  เปนน้ำสะอาด ไมมี

สารพิษปนเปอนหรือไหลผานแหลงที่มีการปนเปอนของเชื้อโรค  และโลหะหนัก  เชน  ไหลผานโรงงาน

อุตสาหกรรม  ซึ่งอาจปนเปอนไปกับผลผลิตทำใหคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรไมไดมาตรฐาน 

1. ชนิด/พันธุพืช 

           การเลือกชนิดพืชควรตรวจสอบชื่อและลักษณะของพืชนั้น ๆใหถูกตอง บางชนิดมีชื่อพองกัน อาจมี

สรรพคุณตางกัน เชน เสลดพังพอ-มี 2 ชนิด ไดแก เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ) และเสลดพังพอนตัวผู  หรือ 

หญาใตใบและลูกใตใบก็เปนคนละชนิดกันหากเลือกผิดชนิดจะมีผลทำใหสรรพคุณของวัตถุดิบสมุนไพรไม

ถูกตอง เปนพันธุที่ตลาดตองการใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี  ตรงตามมาตรฐานความตองการของตลาด  เชน          

ขมิ้นชัน นิยมใชพันธุสุราษฎรธานี เพราะมีปริมาณเคอรคิวมินสูง  บัวบก นิยมใชสายพันธุอุบลราชธานี เพราะ

มีความทนทานตอความแหงแลง  ใหผลผลิตสูง มีความตานทานหรือทนทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช   

2. การปลูก 

 การเตรียมแปลง : ทำการไถพรวน  ปรับสภาพพื้นดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชแตละ

ชนิด  เชน  ขมิ้นชัน  ควรยกรองขนาดกวาง ประมาณ  30-40  ซม.  สูงประมาณ  30  ซม.  แตสำหรับ

กระเจี๊ยบหรืออัญชัน อาจยกรองหรือไมยกรองก็ได  แตตองปรับพื้นที่ใหสม่ำเสมอ 

         การตัดแตง : ทำการตัดแตงตามกำหนดเวลาอยางถูกตองและถูกวิธีของพืชแตละชนิด  เชน  บัวบก 

ตองตัดแตงและเก็บเกี่ยวทุก ๆ 4 เดือน  เพื่อใหลำตนตั้งตรงและลดความหนาแนนในแปลงปลูก รวมทั้งตัด

แตงกิ่งที่ถูกทำลายดวยโรคและแมลง 

        การดูแลรักษา 

1.  การใสปุย 

 ปุยเปนปจจัยสำคัญและจำเปนตอการเจริญเติบโต  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพตลอดจนปรับปรุง

บำรุงดิน  โดยเฉพาะพืชสมุนไพรการใสปุยจะมีผลตอปริมาณสารสำคัญ และคุณภาพของสมุนไพร  ดังนั้น  

ควรศึกษาขอมูลการใสปุยของพืชแตละชนิดใหเหมาะสม  เนื่องจากหากใสปุยที่เรงการเจริญเติบโตเร็วเกินไป

ปริมาณการสรางสารอาจนอยลง  จำเปนตองใสใหสัมพันธกันทั้งในดานผลผลิตและคุณภาพ  โดยทั่วไปปุยที่

เหมาะสมกับพืชสมุนไพรควรเปนปุยอินทรีย   
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2.  การใหน้ำ 

         เลือกใชระบบการใหน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง  คุมกับการลงทุน วิธีการใหน้ำตองเหมาะสมกับพืชแตละ

ชนิด  เชน บัวบก ตองการปริมาณน้ำมากและสม่ำเสมอ  ขมิ้นชัน ตองการน้ำนอยแตไมควรปลอยใหขาดน้ำ

และกำหนดเวลาที่เหมาะสม สามารถใหอาทิตยละ 1 คร้ัง   

3.  การปองกันกำจัดศัตรูพืช 

         การใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช จะใชตอเมื่อไมมีการปองกันกำจัดศัตรูพืชอื่นที่ไดผลเร็ว  และใช

เมื่อจำเปนเทานั้น หรือใชส่ิงทดแทนสารเคมีที่ปลอดภัยกวา เชน สารสกัดจากสะเดา เชื้อจุลินทรียหรือไสเดือน

ฝอย  เปนตน   

 

    
ภาพท่ี  ๔  การออกดอกของสมุนไพรขม้ินชัน วานชักมดลูก ของกลุมวิสาหกิจวาปปทุม 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

           4. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

   1) เก็บเกี่ยวผลผลิตตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยวิธีที่ถูกตองเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด  

สวนที่ตองคำนึงถึงใหมาก ไดแก สารสำคัญ ในพืชซึ่งเปนตัวกำหนดคุณภาพมาตรฐานของพืชสมุนไพร  หาก

เก็บเกี่ยวไมถูกตองจะทำใหไดวัตถุดิบที่มีสารสำคัญนอย มีคุณภาพไมไดตามมาตรฐานหรือบางครั้งอาจมี

สารพิษโดยมีหลักที่ควรคำนึงถึง  ดังนี้ 

  - เก็บใหถูกสวน  ไดแก  สวนของราก  ลำตน  ใบ  ดอก  ผล  เมล็ด  เชน  ฟาทะลายโจร  ใชสวนใบ  

ขมิ ้น วานชักมดลูกและไพลใชสวนเหงา  บัวบกใชใบ  กระเจี ๊ยบใชสวนดอก  มะขามปอมใชสวนผล  

เพชรสังฆาตใชสวนลำตน  มะขามแขกใชสวนของใบและฝก  เปนตน 
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        - เก็บใหถูกชวงเวลา  เชน  เชา สาย บาย  กอนดอกบาน หลังดอกบาน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  ฤดูรอน  

เชน  ฟาทะลายโจรเก็บเกี่ยวในชวงกอนดอกบาน  อัญชันเก็บเกี่ยวดอกออนยังไมบาน  สวนสมุนไพรที่ใชสวน

ของรากหรือเหงา  ตองเก็บเกี่ยวเมื่อพืชหยุดการเจริญเติบโต  (พักตัว)  โดยควรเก็บชวงฤดูหนาวถึงปลายฤดู

รอน  เชน ขมิ้นชัน วานชักมดลูกและไพล  หากเปนพืชที่ใชสวนของดอกควรเก็บในชวงเวลาเชา  เปนตน 

          -  เก็บใหถูกชวงอายุ  เชน  ขมิ้นชัน อายุเก็บเกี่ยวที่ใหสารสำคัญสูงตองไมนอยกวา 8 เดือน  บัวบก

เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  120  วัน  มะขามปอมเก็บผลแกจัดสีเขียวยังไมสุก  

 

                 
 ภาพท่ี  ๕  การเก็บเก่ียวและบรรจุสมุนไพรของกลุมวิสาหกิจนาดูน 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

         2)  ภาชนะที่ใสและเก็บเกี่ยวตองสะอาดปราศจากเศษดิน  ผงฝุน  เชื้อโรค  แมลง เปนตน 

         3)  แยกผลผลิตที่ไดมาตรฐาน  สะอาดปราศจากโรค  แมลง  และวัชพืชออกจากผลผลิตที่ไมได

มาตรฐาน และมีสวนปนเปอน ตองเก็บออกใหหมดและลางน้ำใหสะอาดกอนนำไปผานขบวนการทำแหง 

         4)  ทำการตาก/อบ ผึ่ง หรือบมผลผลิตสมุนไพร  ในสถานที่หรือภาชนะที่สะอาด  ไมควรวางตาก

โดยตรงบนพื้นดินหรือพื้นซีเมนต  หรือตากใตราวสายไฟฟาที่เปนที่เกาะของนกซึ่งอาจถายสิ่งปฏิกูลลงใน

ผลผลิตได  ทำการอบในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน ใบควรอบที่อุณหภูมิไมเกิน 40๐C บางชนิดตองผ่ึงในรมกอน

การตากแดด เชน ไพล ขมิ้นชัน นอกจากน้ี สมุนไพรบางชนิดมีน้ำมันหอมระเหย เชน มะกรูด อุณหภูมิที่ใชไม

ควรเกิน 30๐C เพื่อปองกันการระเหยของน้ำมันหอมระเหย  

         5) การขนสง ควรทำอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหผลผลิตช้ำหรือเสียหาย อุณหภูมิระหวางการขนสงไม

รอนเกินไป หรือมีการซอนทับจนทำใหคุณภาพผลผลิตเสียหายได ขนสงใหถึงผูบริโภคหรือโรงงานโดยเร็วที่สุด 

         5. สุขลักษณะและความสะอาด 

 ควรรักษาแปลงสมุนไพรใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ มีการกำจัดวัชพืช เพื่อปองกันการ

แขงขันกับพืชหลัก หรือเปนแหลงเพาะศัตรูพืชซึ่งอาจติดไปกับผลผลิต ควรนำเศษพืชไปทิ้งนอกแปลงหรือ 
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ทำลายเสีย  หลังการพนสารปองกันกำจัดศัตรูพืช ตองทำความสะอาดอุปกรณที่ใชเผากำจัดวัสดุเหลือใช  และ

กำจัดภาชนะบรรจุใหถูกวิธี   เก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร  เชน  ปุย  สารปองกันกำจัดศัตรูพืช  เครื่องมือ  

เคร่ืองใช  ในการทำการเกษตรกรรมใหเรียบรอยปลอดภัยอยูในสภาพพรอมใชงาน 

 

           
ภาพท่ี  ๖  การบรรจุและขนสงสมุนไพรอินทรีย   ของกลุมวิสาหกิจนาดูน 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

         6.การบันทึกขอมูล 

 ควรมีการบันทึกขอมูลการปฏิบัติในขั้นตอนการผลิตตาง ๆเพื่อสามารถนำไปใชในการตรวจสอบวิธีการ

ผลิตไดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรจะชวยในการผลิตวัตถุดิบใหไดสารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และ

หากมีขอผิดพลาดหรือบกพรองเกิดขึ้นจะไดสามารถแกไขหรือปรับปรุงวิธีการผลิตไดทันที รายละเอียดที่ควร

บันทึก ไดแก  ขั้นตอนการผลิต บันทึกวันปลูก ออกดอก วันเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว วิธีการบรรจุ การขนสง 

และชื่อผูปฏิบัติงาน เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน  

 

    นวัตกรรมการผลิตสมนุไพร  

           เนนการปลูกสมุนไพรในระบบเกษตรผสมผสานเปนหลักเพื่อลดความเส่ียงในการบริหารจัดการผลิต 

ในพื้นที่ปลูกสมุนไพรจะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไลเล่ียกัน เพื่อใหมีรายไดตลอดทั้งป 

และใหเนนการปลูกสมุนไพรไมยืนตนเปนไมกันลม (Windbreak) และสามารถเก็บผลผลิตไดระยะยาว อาทิ 

บัวบก ขมิ้นชัน ไพล มะขามปอม พญายอ ดอกคำไทย เพชรสังฆาต อัญชัน กระเจี๊ยบ มะกรูด ตลอดจนอนุรักษ

สมุนไพรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองในพื้นที่ ที่หายากและมีราคาสูง อาทิ โดไมรูลม ระยอม เปนตน   
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1. นวัตกรรมการผลิตบัวบกอินทรียลดตนทุน  

       โดยการใชกลวยน้ำวาทดแทนซาแลนรมเงาของกลวยมาจากใบที่ยาวใหญแผปกคลุมกันแสงแดดใหกับ

บัวบกกลวยน้ำวาสามารถใชประโยชนสรางรายไดจากการจำหนายใบตอง ปลีกลวย ผลกลวย และตนพันธุ 

ประโยชนทางออมกลวยสามารถเก็บกักความชื้นรอบตนใหกับตนบัวบกที่ชอบความชื้น การปลูกผสมผสานกัน

ทั้ง 2 ชนิด สามารถเพิ่มรายไดและลดตนทุนการผลิต 

 

      
ภาพท่ี  ๗  นวัตกรรมการผลิตสมุนไพรบัวบกอินทรีย   ของกลุมวิสาหกิจนาดูน 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

2. นวัตกรรมการปลกูสมุนไพรแบบพ่ึงพา   

         คือ การปลูกพืชสมุนไพรเปนลำดับชั้นในพื้นทีเดียวกัน เชน ระบบการหยั่งรากของพืชสมุนไพรที่

แตกตางกันทำใหไมแยงอาหารกันความตองการแสงที่ไมเหมือนกันทำใหสามารถปลูกพืชอื่น ๆ บริเวณ

ใกลเคียงไดไมวาจะเปนตนเล็กหรือใหญจะมีการอาศัยเกื้อกูลกันตามธรรมชาติเปนการจัดสวนแบบจำลอง

สภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกับระบบนิเวศของปาการปลูกปาสมุนไพร 5 ระดับ 

ระดับที่ 1 ปลูกพืชสมุนไพรประเภทไมหัวเพื่อเปนอาหาร เชน ขิง ขา ขมิ้นชัน ไพล วานชักมดลูก  

ระดับที่ 2 ปลูกพืชสมุนไพรไมเล้ือย เชน อัญชัน บวบ น้ำเตา อบเชย เพชรสังฆาต มะระขี้นก ตำลึง 

ระดับที่ 3 ปลูกพืชสมุนไพรไมพุมเตี้ยเพื่อใชประโยชนเปนอาหารและยารักษาโรค เชน พริกไทย 

กะเพรา มะเขือ ตะไครหอม ฟาทะลายโจร วานหางจระเข ชาพลู กระเจี๊ยบ ดีปลี พลับพลึง รางจืด 

ระดับที่ 4 ปลูกพืชสมุนไพรไมระดับกลาง ซึ่งเปนชั้นที่มีความสูงเปนรองพืชสมุนไพรกลุมไมยืนตน เชน 

มะกรูด มะนาว ขี้เหล็ก นอยหนา ดอกแค กลวย ชะอม แฝงหอม  

ระดับที่ 5 สมุนไพรประเภทตนไมใหญทรงสูงใหรมเงา และชวยรักษาระบบนิเวศ เชน ยางนา มะคา 

ประดู สัก พะยูง มะฮอกกานี มะขามปอม มะขามแขก มะขามดง มะขามเทศ 
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3.  นวัตกรรมการปลูกสมุนไพรแบบ พออยู พอกิน พอใช 

             คือ การรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดในธรรมชาติอยางชาญฉลาด สามารถพึ่งพาตัวเองได ตาม

แนวทาง “ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ซึ่งเปนการปลูกปาแบบผสมผสาน ทั้งดานเกษตร วนเกษตร (ปลูก

พืชสมุนไพรแซมอยูในปาธรรมชาติ) และเศรษฐกิจสังคม ประกอบดวย สมุนไพรใชสอยไมรั้ว สมุนไพรกินได

และรักษาโรค และสมุนไพรเศรษฐกิจ  
 

      
ภาพท่ี  ๘  นวัตกรรมการปลูกสมุนไพรแบบพออยู พอกิน พอใช   ของกลุมวิสาหกิจแกงเลิงจาน 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

ภูมิปญญาพ้ืนบานในการผลิตและการอนุรักษสมุนไพร ของจังหวัดมหาสารคาม    

         สมุนไพร  เปนหนึ่งในภูมิปญญาของคนไทยที่ไดรับการถายทอด และสืบทอดมาจนถึงปจจุบันเพราะ
เปนพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บปวยตาง ๆ ของมนุษย  แตเดิมยาจะทำจากพืช  สัตว และ
แรธาตุตาง ๆ ตามสภาพธรรมชาติ เรียกวา ยาสมุนไพร  แตถาผสมปรุงหรือแปรสภาพตามตำรายาแผนโบราณ
ที่คณะรัฐมนตรีประกาศอนุญาตใหใชไดเรียกวา ยาแผนโบราณ    
  การอนุรักษทรัพยากรพรรณพืชสมุนไพร ที่หายากและใกลจะสูญพันธุของประเทศไทย พิจารณาตาม
คุณลักษณะของชนิด (species) และความสำคัญหรือศักยภาพในการนำมาใชประโยชนทางยาดวย ไดแก  เปน
สมุนไพรที่มีการนำมาใชประโยชนกันมาก แตยังคงเก็บมาจากปา ไมมีการ ปลูกเพิ่มหรือเปนสมุนไพรที่มีใชอยู
สวนใหญ หรือบางสวนเปนการนำเขาจาก ตางประเทศและไมคอยพบแหลงสมุนไพรดังกลาวในประเทศไทย 
เปนสมุนไพรหายากที่พบเฉพาะในปา ไมเปนที่รูจักโดยกวางขวาง จัดเปนสมุนไพรพื้นบานเฉพาะบางชุมชนใน
ประเทศไทยเทานั้น   เปนสมุนไพรที่รูจักสรรพคุณดีมีรายงานการวิจัย แตหายากไมคอยมีขายในทองตลาด 
 หรือเปนสมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยในตางประเทศ แตไมคอยพบ เห็นในประเทศไทย  เปนสมุนไพรหายากที่
ปรากฏอยูในตำรายาแผนโบราณ แตปจจุบันไมคอยพบการใช และยังไมเคยมีรายงานผลการวิจัยมากอน เชน 
เปราะใหญ นมวัว กระแจะ ลิเภา เถาวัลยเบี่ยง  ชางนาวดงทองขาว เตยปา แฝกหอม รางจืด มะขามดง มะลิ
กานแดง ใบติ่งตั่ง เปนตน  
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หลักการทั่วไปในการเก็บสมุนไพร   

      การเก็บสมุนไพรจากพืช ตองกำหนดเลือกใหถูกตองเหมาะสม เพราะการเจริญเติบโตของพืชในระยะตาง 

ๆ กัน จะมีปริมาณของยาหรือสารเคมีตาง ๆ ในพืชมากนอยตางกัน เปนผลใหฤทธ์ิในการรักษาตางกันไปดวย 

เพื่อใหการรักษาเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ ตองคำนึงถึงหลักการเก็บรักษาและเตรียมสมุนไพร ดังนี้ 

ระยะเวลาหรือฤดูกาลที่ควรเก็บสมุนไพร    

๑.ทั้งตน (ไมลมลุก) เก็บในระยะที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่มีใบหนาแนนหรือตอนที่กำลังออกดอก    

๒.ใบ  ควรเก็บในระยะที่พืชเจริญเติบโตไดเต็มที่ มีใบหนาแนน กอนออกดอกหรือกำลังออกดอก  

๓.ดอก ควรเก็บในระยะที่ดอกตูมหรือเร่ิมบาน  

๔.ผลและเมล็ด เก็บในระยะที่ผลแกเต็มที่จนสุกงอม ถาเปนผลประเภทฉ่ำน้ำควรเก็บในตอนเชาหรือเย็น              

๕.รากหรือหัว เก็บตั้งแตตนฤดูหนาวถึงปลายฤดูหนาว (ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน คือ เก็บในระยะที่

มีน้ำนอย)              

๖.เปลือกตนหรือเปลือกราก เก็บในฤดูรอนและฤดูฝน 

       บางพื้นที่ เชน อ.บรบือ อ. พยัคฆภูมิพิสัย ไดมีหมอยาพื้นบาน ซึ่งหมายถึง  หมอไทยที่ทำหนาที่บำบัด

โรคดวยวิธีการที่ไดรับการถายทอดจาก บรรพบุรุษและใชยาสมุนไพรพื้นบานในการรักษาและมีความเชื่อใน

การเก็บสมุนไพรตามวันเวลาดังนี้ 

ตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพรในแตละวัน   

วันอาทิตย มีตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร คือ แกน  

วันจันทร มีตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร คือ ยอด  

วันอังคาร มีตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร คือ เปลือก  

วันพุธ มีตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร คือ ราก  

วันพฤหัสบดี มีตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร คือ ผล  

วันศุกร มีตำแหนงการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร คือ อยูทั่วไปของตนยา  

         ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชสมุนไพรของคนในจังหวัดมหาสารคามนั้นจะมีการใชสมุนไพรที่เกี่ยวของกับ

การกินเปนอาหารเปนลำดับแรก  ตามคำนิยามที่วา “กินปลาเปนหลัก  กินผักเปนยา  กินกลวยน้ำวา  บำรุง

รางกาย”  ซึ่งจากประโยคนี้แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมการกินที่บงบอกวากินเพื่อใหเปนสมุนไพรชวยในการ 

รักษาโรคทางรางกาย  ซึ่งอาหารหลายอยางในชุมชนนั้นสวนใหญจะเปนอาหารจำพวกน้ำพริก และก็มีผักเปน

องคประกอบหลักของอาหาร    
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          นอกจากนี้การใชสมุนไพรมาอบผาใหมีกล่ินหอมก็เปนการใชสมุนไพรในชีวิตประจำวันซึ่งเปนเร่ืองใกล

ตัวอยางยิ่ง  โดยชาวบานมีการนำสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เชน  เล็บครุฑ  ไพล  แฝกหอม  เปราะหอม  เปนตน  

สมุนไพรในการอยูไฟของหญิงหลังคลอดใหมีการเขาอูเร็วขี้น ซึ่งก็มีการนำสมุนไพรมาใชอีกเชนกัน  โดยการนำ

มะกรูด  ไพล  รางจืด  ใบตะไครหอม ใบหนาด ขมิ้นชัน  มาตมเปนสวนผสมในการใชเปนสมุนไพรในการอบ

ผิวและปลอยไอจากการตมสมุนไพรเขามาในหองอบตัวทำใหผูเขาไปอบไดรูสึกผอนคลายมากย่ิงขึ้น  จะเห็นได

วาการนำสมุนไพรมาใชประโยชนตาง ๆ ลวนเกิดจากภูมิปญญาที่คนในทองถิ่นไดรับสืบทอดกันมาจากรุนสู

รุน  ซึ่งเปนภูมิปญญาที่ทรงคุณคาเปนอยางมาก  

          ชาวบานในชนบทสวนใหญจะใชภูมิปญญาทองถิ่นในการคิดคนสิ่งที่สามารถนำมาใชในชีวิตประจำวัน

ไดอีก เชน การทำยาหยอดตาแกตาอับเสบ โดยการใชน้ำคางกลางหาวที่เก็บจากทองฟาโดยไมผานหลังคาและ

เปนตอนเชา ๆนำมารวมกับสมุนไพรบางตัวตำใหละเอียด ผสมกับน้ำคางกลางหาวเก็บใสขวดแกวใสสีชาไว

หยดสำหรับคนที่ตาแดง ตาบวบ ไดผลดี และยังมีการทำยาแกปวดทองแกปวดโรคกระเพาะอาหารอับเสบ 

เปนแผลในกระเพาะ ปนเปนยาลูกกลอนไวสำหรับทานไดผลสามารถเคลือบกระเพาะใหหายขาดจากโรค

กระเพาะได   ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาความรูในการใชสมุนไพรที่เกิดจากวัฒนธรรม การปฏิบัติ 

การทดลองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนเปน ภูมิปญญาทองถิ่นของสมุนไพรในการรักษาโรค ที่มีความจำเปน

สำหรับคนรุนหลังๆไดถายทอด ตอยอด อยางยั่งยืน และเก็บไวสืบไป ในการประชุมไดรวบรวมตัวอยาง

สมุนไพรทางยาไวหลากหลายตำหรับที่มีทั้งที่ไดผลิตจำหนายทั้งในประเทศและตางประเทศสั่งซื้อเปนจำนวน

มาก เชน ยาแกโรคกะเพาะอาหาร  โรงพยาบาลในประเทศอเมริกาสั่งซื้อเพื่อไปรักษาผูปวยโรคนี้ใหหายจาก

โรคกะเพาะอาหาร เปนจำนวนมาก  
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         ผลผลิตสมุนไพรของเครือขายวิสาหกิจสมุนไพร GAP จังหวัดมหาสารคาม จะถูกนำเขามาเปนวัตถุดิบ

เขาโรงงานผลิตยาสมุนไพรศูนยบริการแพทยแผนไทยจัมปาศรี ของจังหวัดมหาสารคามใหไดมาตรฐาน GAP  

ยกเวนของกลุมวิสาหกิจประยงคบานไรสมุนไพร อ.นาดูน ที่ผานมาตรฐานเปนแหลงสนับสนุนวัตถุดิบสมุนไพร

อินทรีย ใหกับโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาอภัยภูเบศร   

การแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP 

นิยมพัฒนาเปนระบบปด นำสมุนไพรมาตากแดดและอบใหแหงเพื่อความมั่นใจ เก็บใสถุง ติดสลาก 

เขียนวันเดือนป ใสสารกันชื้น สงไปอาบรังสี ตองกักเก็บไวตรวจสอบ 7-15 วัน 5-8%ของสินคาเก็บไวทุกล็อต 

สุมมาเก็บ เพื่อใหแนใจวา สินคาอยูไดตามชั้นวางจำหนาย (shelf life) การผลิตสินคาขายทางยุโรปจำเปนตอง

ผาน EU รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑตองเอามาสุมตรวจ ถาไมผานตองสงกลับทั้งหมด  การสรางโรงงานใหม 

ควรออกแบบแลวสงไปให อย.ตรวจสอบกอนใชพื้น เพื่อใหไดมาตรฐาน จะไมเสียเวลาในการนำผลิตภัณฑไป

ขึ้นทะเบียน อย.  

ลักษณะการซื้อวัตถุดิบสมุนไพร : ใชผูผลิตที่ผาน GMP/ ผลิตเองจากเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน 

ประเภทของสินคาสมุนไพร : 1.เคร่ืองสำอาง 2. อาหารเสริม 3. ยาแผนโบราณ  4. อาหาร 

 

      
ภาพท่ี  ๙  การบรรจุและขนสงสมุนไพรขม้ินชัน 

 ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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แนวโนมผลิตภัณฑสมุนไพร ศตวรรษที่ 21  

    1. ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมสุขภาพ บำรุงสมอง และผิวพรรณ 

    2. ผลิตภัณฑอาหารเสริมที่ผลิตจากพืชหรือสมุนไพรอินทรีย 

    3. ผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีโปรตีนและเสนใยอาหารสูง เสริมภูมิคุมกันรางกาย 

    4. ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ดีตอสุขภาพ เชน มีเกลือต่ำ หวานนอย ไขมันต่ำ 

    5. ผลิตภัณฑสมุนไพรลดน้ำหนักและดูแลรูปราง (เปนอาหารที่ใหพลังงานต่ำ) 

    6. ผลิตภัณฑสมุนไพรสำหรับนักกีฬา 

    7. ผลิตภัณฑสมุนไพรขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชนตอสุขภาพ 

    8. ผลิตภัณฑสมุนไพรเนนเอกลักษณความเปนไทย 

    9. ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ใชบรรจุภัณฑรักษโลก 

     ผูประกอบการสมุนไพรทราบแนวโนมความตองการผลิตภัณฑสมุนไพรของผูบริโภค ก็ควรนำความ

ตองการของผู บริโภคมาพัฒนาเปนสินคาใหม เชน ผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีวัตถุประสงคเพิ ่มวิตามินหรือ

รับประทานแลวชวยชะลอวัย โดยมีสวนผสมของวิตามินรวมที่เพียงพอคิดเปน 40% ที่ควรไดรับตอวัน มีสาร

ตานอนุมูลอิสระ หรือมีคอลลาเจนที่ชวยฟนฟูผิวหนัง หรือพัฒนาเปนสมุนไพรที่ชวยดูแลสุขภาพ  นอกจากนี้

ควรคำนึงถึงรสชาติ เพราะมักพบวาสมุนไพรที่ดีตอสุขภาพมักมีรสชาติแย ทำใหผูบริโภคไมสามารถทาน

ติดตอกันเปนเวลานานได  

 

ข้ันตอนการทำผลิตภัณฑสมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม  

 

 
ภาพท่ี  ๑๐  สมุนไพรแหงและสมุนไพรแปรรูป ของกลุมวิสาหกิจนาดูน 

    ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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ภาพท่ี  ๑๑  ข้ันตอนการผลิตบัวบก กลุมวิสาหกิจนาดูน 

    ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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ภาพท่ี  ๑๒  ข้ันตอนการผลิตเพชรสังฆาต กลุมวิสาหกิจนาดูน 

    ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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ภาพท่ี  ๑๓  ข้ันตอนการผลิตมะขามปอม กลุมวิสาหกิจนาดูน 

    ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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ภาพท่ี  ๑๔  ข้ันตอนการผลิตขม้ินชันอบแหง กลุมวิสาหกิจนาดูน 

    ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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        แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรหรือเครื่องดื่มสมุนไพร ตองสื่อสารกับผูบริโภคใหเกิดการรับรู

ดวยวาผลิตภัณฑนี้สามารถตอบสนองความตองการในดานใดของผูบริโภค ซึ่งกอใหเกิดประโยชนและความ

คุมคาของผูบริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ   เมื่อกิจการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหมเสร็จแลว ขั้นตอนตอไป

คือ การนำผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นไปทำการวิจัยทดสอบตลาด ผูบริโภคเต็มใจจะจายเงินซื้อผลิตภัณฑใหมหรือไม 

จะทำใหสามารถพยากรณขนาดของตลาด ทราบแนวโนมของยอดขายที่จะเกิดขึ้น ทราบพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภคและสามารถกำหนดกลยุทธตลาดที่เหมาะสมกับสถานการณจริงไดถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจน

ชวยใหทราบจุดออน จุดแข็ง 

 

       
ภาพท่ี   ๑๕  การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรมะระข้ีนกแหง 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

การแปรรูปสมุนไพรนั้นจะตองมีตลาดการคาสมุนไพร ที่ไดมาตรฐานรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่

ดี สำหรับสมุนไพร Good Agricultural Practice (GAP) ที่เปนมาตรฐาน กำหนดโดย มกอช.ที่จะครอบคลุม

วัตถุดิบสมุนไพร  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เนนความเปนไปไดในพื้นที่ มีปจจัยที่พรอม อาทิ 

แรงงาน วัตถุดิบสมุนไพร ตลาด เปนหลัก  กลุมวิสาหกิจสมุนไพรในจังหวัดมหาสารคามสวนใหญ มีพื้นฐาน

การแปรรูปสมุนไพรทุกกลุม ดังนั้น คณะวิจัยจึงเนนถายทอดตอยอดองคความรูในผลิตภัณฑที่มีความชำนาญ

และมีความมั่งคงของตลาดรองรับ ดังนี้ 

 

1.การแปรรูป ลูกประคบผาขาวมาสมุนไพร (สูตร รศ.ดร. รภัสสา จันทาศรี) 

     ลูกประคบผาขาวมาสมุนไพร คือ การใชสมุนไพรหลาย ๆอยางมาหอรวมกัน สวนใหญเปนสมุนไพรที่มี

น้ำมันหอมระเหย โดยนำมานึ่งใหรอนประคบบริเวณปวดหรือเคล็ดขัดยอก  อีกทั ้งยังชวยกระตุนระบบ

ไหลเวียนโลหิตไดดีเยี่ยม ดวยศาสตรแหงการคิดคนที่สามารถนำสารสำคัญในสมุนไพรมาชวยในการดูดซึมเขา

สูผิวหนัง ประโยชนของลูกประคบชวยรักษาอาการเคล็ด ขัด ยอก และลดปวด อับเสบ 
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อุปกรณการทำลูกประคบ 

๑. ผาขาวมา คละลายสำหรับหอลูกประคบ ขนาด กวาง 35 x ยาย 35 เซนติเมตร ๒ ผืน  

๒. เชือก ฝาย หรือ หนังยาง 

๓. ตัวยาที่ใชทำลูกประคบ 

๔. หมอสำหรับนึ่งลูกประคบ จานหรือชามอลูมิเนียมเจาะรู (เพื่อใหไอน้ำผานได) รองลูกประคบ 

ตัวยาที่นิยมใชทำลูกประคบ (ลูกประคบ ๒ ลูก) สาเหตุที่ทำ ๒ ก็เพราะเอาไวเปล่ียนสลับเวลานำอีกลูกขึ้นนึ่ง 

สวนผสมสูตรลูกประคบสมุนไพรแบบสด (150 กรัม ตอ 1 ลูก) 
 ไพล 30 กรัม/ ขมิ้นชัน  20 กรัม/ขมิ้นออย 10 กรัม/ใบมะกรูด 10 กรัม/ตะไครบาน 20 กรัม/ใบพลับพลึง 
10 กรัม/ใบสมปอย 5 กรัม/ใบมะขาม 10 กรัม/ใบขี้เหล็ก 5 กรัม/พิมเสน 5 กรัม/การบูร 10 กรัม/เกลือแกง 
10 กรัม 
สวนผสมสูตรลูกประคบสมุนไพรแบบแหง (150 กรัม ตอ 1 ลูก) 
 ผิวมะกรูด 20 กรัม/ไพล 20 กรัม/ผักเส้ียนผี 20 กรัม/พิมเสน 20 กรัม/การบูร 40 กรัม/เกลือตัวผู 10 กรัม/
ขมิ้นชัน 5 กรัม/ ใบมะขามแหง 5 กรัม/ตะไครหอม 20 กรัม  
วิธีการทำลูกประคบ 

๑.หั่นหัวไพล ขมิ้นชัน ตนตะไครหอม ผิวมะกรูด ตำมะกรูด ตำพอหยาบๆ ตำพอหยาบๆ (เวลาประคบจะ ได

ไมระคายเคือง) 

๒. นำใบมะขาม ใบสมปอย (เฉพาะใบ) ผสมกับสมุนไพรขอ 1 เสร็จ แลวใหใสเกลือ การบูร คลุกเคลาใหเปน

เนื้อเดียวกัน แตอยาแฉะ 

๓. แบงตัวยาที่เรียบรอยแลว ใสผาขาวมาหอเปนลูกประคบประมาณลูกสมโอ รัดดวยเชือกใหแนน (ลูกประคบ

เวลาถูกความรอนยาสมุนไพรจะฝอลง ใหรัดใหมใหแนนเหมือนเดิม) 

๔. นำลูกประคบที่ไดไปนึ่งในหมอนึ่ง ใชเวลานึ่งประมาณ 15-20 นาที 

๕. นำลูกประคบที่รับความรอนไดที่แลวมาประคบคนไขที่มีอาการตาง ๆ โดยสับเปล่ียนลูกประคบ 

วิธีการประคบ 

๑. จัดทาคนไขใหเหมาะสม เชน นอนหงาย นั่ง นอนตะแครง ขึ้นอยูกับตำแหนงที่จะทำการประคบสมุนไพร 

๒. นำลูกประคบที่รับรอนไดที่แลวมาประคบบริเวณที่ตองการประคบ  

๓. ในการวางลูกประคบบนผิวหนังคนไขโดยตรงในชวงแรกๆ ตองทำดวยความเร็ว ไมวางแชนาน ๆ เพราะ

คนไขจะทนรอนไมไดมาก 

๔. เมื่อลูกประคบคลายความรอนลงก็สามารถเปล่ียนลูกประคบอีกลูกหนึ่งแทน  
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ภาพท่ี  ๑๖  ผลิตภัณฑนวัตกรรมลูกประคบผาขาวมาของกลุมวิสาหกิจสดใสสมุนไพรวาป 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

2.การแปรรูป สบูกลีเชอรรีน สคับขมิ้นชันไพลน้ำผ้ึง (สูตร รศ.ดร. รภัสสา จนัทาศรี) 

สวนผสม :  กลีเชอรีนใส 50 กรัม, ผงสมุนไพรขมิ้นชันและไพลเขมขน 30 กรัม, น้ำผึ้ง 10 กรัม, แมพิมพ

มาตรฐาน 2 พิมพ,น้ำมันหอมระเหยกล่ินสมุนไพร 5-6 หยด,ใยบวบแหง 5 กรัม  

วิธีทำ 

1. ตัดกลีเชอรีนเบส เปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 2 กรัมและหลอมใหเหลวในหมอตุน 

2. เติมน้ำสมุนไพรขมิ้นชันและไพลเขมขนพรอมผงขมิ้นชันและผงไพลในกลีเชอรีนที่หลอมละลาย 

3. เติมกล่ินและน้ำผ้ึงลงในสบูกลีเชอรีนที่หลอมละลาย 

4. วางใยบวบลงในแมพิมพและเทสบูตาม รอใหแหงประมาณ 1 ชั่วโมง แกะออกจากแบบแมพิมพ  

 

              
ภาพท่ี  ๑๗  ผลิตภัณฑนวัตกรรมสบู สคับสมุนไพรขม้ินชันไพลและน้ำผึ้ง ของกลุมวิสาหกิจสดใสสมุนไพรวาป 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 
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    3.การแปรรูป สบูน้ำมันสมุนไพรขมิ้นชันน้ำมันรำขาวอินทรีย (สูตร รศ.ดร. รภัสสา จันทาศรี) 

สวนผสม :  (1) น้ำมันมะพราว 200 กรัม (2) น้ำมันปลาม 200 กรัม (3) น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน 200 กรัม

(4) น้ำมันรำขาวอินทรีย 500 กรัม (5) โซดาไฟ 120 กรัม  (6) น้ำเปลา 280 กรัม(7) ขมิ้นผงและใยบวบ 6 - 

10 กรัม (8) น้ำมันหอมระเหย 15 มิลลิลิตร 

วิธีทำ 

(1) ละลายโซดาไฟลงในน้ำสะอาด ทำละลายหมด แลวพักไวใหอุณหภูมิลดลงเหลือ 45 - 50 องศาเซลเซียส 

(2) อุนน้ำมันทั้ง 4 ชนิดรวมกัน ใหไดอุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส 

(3) ผสมโซดาไฟลงในนำ้มันผสมใหเขากัน ตุนไปเร่ือย ๆ จนสบูเร่ิมเปล่ียนสีและขนขึ้น 

(4) หยดน้ำมันหอมระเหยผสมใหเขากัน 

(5) ใสผงขมิ้น ผสมใหเขากัน 

(6) วางใยบวบลงในแมพิมพ พรอมเทสบูตามทิ้งไวจนแข็ง บมไวประมาณ 1 เดือน จึงนำมาใชได 

 

         
ภาพท่ี  ๑๘  ผลิตภัณฑนวัตกรรมสบูสมุนไพรขม้ินชันน้ำมันรำขาวอินทรีย ของกลุมวิสาหกิจเชียงยืน 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

     4. การแปรรูป แชมพูหมักผม-สระผมมะกรูดสูตรธรรมชาติ 100% (สูตร รศ.ดร. รภัสสา จันทาศรี) 

        เปนสูตรธรรมชาติ 100% ดวยน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดที่ออนโยนดวยคา pH 5 ซึ่งเปนคาที่

เหมาะกับผิวและหนังศีรษะ ชวยรักษาอาการคันหนังศีรษะและปองกันรังแค โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย 

เชน เชื้อราบนหนังศีรษะ อาการระคายเคือง อาการหนังศีรษะอักเสบ ทำใหหนังศีรษะชุมชื้น ลดผมขาว  

สวนประกอบ 

       ผิวมะกรูด, ใบหมี่, ใบบัวบก, ดอกอัญชัน, บอระเพ็ด, วานหางจระเข ลอกเฉพาะวุนในใบ, ใบยานาง และ

ผงขมิ้น  อัตราสวนที่ใช ผิวมะกรูด 5 สวน : สวนผสมอื่นอยางละ 2 สวน ยกเวน ผงขมิ้นชัน 0.5 กรัม  
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วิธีทำ 

1. ลางขัดมะกรูด ลอกเอาเฉพาะผิวมะกรูดเก็บไวในตูเย็น  

2. ลางทำความสะอาด ดอกอัญชัน ใบบัวบก ใบหมี่ ใบยานาง ตากใหสะเด็ดน้ำ พรอมทั้งลอกใบหาง

จระเขเอาเฉพาะวุนดานใน ใสภาชนะที่สะอาด 

3. นำใบหมี่ ใบยานาง มาโขลกในครกหิน ใหละเอียด หลังจากนั้นนำบอระเพ็ดลาง และหั่นเปนทอนเล็ก  

4. นำสวนผสมที่มีลักษณะแข็ง คือ บอระเพ็ด  ใบหมี่ ลงตมในน้ำสะอาด ปริมาตร 500 มิลลิลิตร เมื่อทุก

สวนผสมเร่ิมละเอียด ใสผงขมิ้นชัน ปดฝาภาชนะ ปลอยทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง อยาใหน้ำแหง ปลอยใหเย็น   

5. นำสวนผสมทั้งหมด มาปนใหละเอียดที่สุดในเครื่องปนผลไม  จะไดสวนผสมขนกึ่งเหลวสีเขียวออน 

กลิ ่นหอม  นำมาบรรจุในขวดพลาสติกปดฝาดวยเครื ่องพรอมพลาสติกหุ มทั ้งขวด  สามารถวางไวใน

อุณหภูมิหองไดถึง 2 ป หรือสามารถเก็บไวในตูเย็น  

 

     
ภาพท่ี  ๑๙  ผลิตภัณฑนวัตกรรมแชมพูหมักผม-สระผมสมุนไพรมะกรูด ของกลุมวิสาหกิจนาดูน 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

      5. การแปรรูป  ยาหมองตะไครหอมยูคาลิป (สูตร รศ.ดร. รภสัสา จันทาศรี) 

สวนผสม : 1. เมนทอล 100 กรัม 2. การบูร 100 กรัม 3. พิมเสน 50 กรัม 4. วาสลิน 25 กรัม 5. ขี้ผ้ึงบริสุทธ์ิ 
50 กรัม 6. นำ้มันตะไครหอม 100 กรัม 7. น้ำมันยูคาลิปตัส 100 กรัม 
วิธีทำ 
1. นำสวนผสมในขอที่ 1,2,3 มาละลายใหเปนเนื้อเดียวกันโดยใชครกบดยา  
2. นำสวนผสมในขอที่  4,5 ลงหมอตุน ในน้ำรอนใหละลาย 
3. นำสวนผสมในขอที่ 1,6,7 มาอุนละลายใหเปนเนื้อเดียวกันเทใสภาชนะขณะที่ยังรอน    
สรรพคุณ : บรรเทาอาการอักเสบ, ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย,ไลยุง, แกหวัด คัดจมูก 
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      6. การแปรรูป  ยาหมองไพลยูคาลิป (สูตร รศ.ดร. รภัสสา จันทาศรี) 

สวนประกอบ : 1.ไพลสด 1/2 กก.  2.นำ้มันมะพราว หรือน้ำมันงา 200 กรัม 3.ขี้ผ้ึงบริสุทธ์ิ 50 กรัม   
 4.วาสลิน 50 กรัม 5.การบูร 100 กรัม 6.เมนทอลเกล็ด 100 กรัม 7.พิมเสน 50 กรัม 8.น้ำมันระกำ  1/2-1 
ออนซ  9.นำ้มันกานพูล  1/2-1 ออนซ 10.น้ำมันยูคาลิปตัส 100 กรัม 
วิธีทำ 
1.นำไพลมาลางใหสะอาดหั่นเปนชิ้นบาง ๆ ทอดลงในนำ้มันมะพราวหรือน้ำมันงาดวยไฟออน ๆ จนเหลืองยก
ออกจากเตาปลอยใหเย็นจะไดน้ำมัน ประมาณ 100 กรัม  รายการที่ 3 และ 4 ใสลงไปผสมใหละลาย 
2.นำรายการที่ 5 ผสมกับรายการที่ 6,7 ผสมใหละลายจนเปนเนื้อเดียวกัน แลวเติม รายการที่ 8,9,10 ลงไป
จนเปนเนื้อเดียวกัน  
3.นำสวนผสมทั้งหมดไปอุนไฟออนจนสวนผสมทุกอยางละลายหมดเนื้อเดียวกันจึงบรรจุใสภาชนะ เชน ขวด 
เพื่อนำไปใชปนะโยชน 
สรรพคุณ 
 ใชทาแผลสด แผลอักเสบ, แกอาการเคล็ด ขัดยอก ซ้ำ บวม ปวดเมื่อย  
 

       

ภาพท่ี ๒๐ ผลิตภัณฑยาหมองตะไครหอมยูคาลิป ยาหมองไพลและหมอนสมุนไพร ของกลุมวิสาหกิจบรบือ 

ท่ีมา : รภัสสา (2561) 

 

การพัฒนาชองทางการตลาด  

           สงเสริมการบริหารจัดการตลาดสมุนไพรกับหนวยงาน /องคกรเกษตรกร/การรวมกลุ มทาง

การเกษตร/เครือขายผูผลิตสมุนไพร การพัฒนากลุมการตลาด โดยใชแนวทางการพัฒนาเกษตรตนแบบของ

กรมสงเสริมการเกษตร มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของกลุม  เชน 

การสรางกลุมการจำหนาย/องคกรใหเหมาะสมกับพื้นที่ การสรางกลยุทธการจำหนาย การจัดการตลาดแบบ

องคกรมีสวนรวม  การบริหารจัดการองคกรดานการตลาดใหเกิดความย่ังยืน      
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การตลาด 

การวิจัยการตลาด ตองวิจัย ชอบอะไร สีอะไร บรรจุภัณฑตองสะดุดตา สะดวกใช ขายตางประเทศก็

ตองรูวาตางชาติอะไร มีสารตองหามอะไร ลักษณะผลิตภัณฑประเภทยา ตองใชนอยแตมีประสิทธิภาพสูง คน

ไมชอบกินยาเยอะ ชอบกินนอย ๆ เม็ดเดียวตอวัน สลากตองเขียนใหชัดเจนวา วิธีใช รักษาอะไร วันหมดอายุ 

สังเกตุดูตัวอักษรตองตัวใหญ กลุมเปาหมายคือ คนสูงอายุ  

การประชาสัมพันธ/โฆษณา 

ปจจุบันใชระบบออนไลน ลงถึงตัวผูบริโภค การทองเที่ยวเขามาเสริมถึงกลุมผูบริโภค ใหเยี่ยมชม

สถานที่ผลิตจริงทำใหเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ  ทำอยางไรโฆษณาแบรนดใหดี ใหเกิดความชื่อมั่น สรางแฟนคลับ

ผูบริโภคที่ใชไดผลจริง  

การลดตนทุน 

ระบบโลจิสติกเขามามีความสำคัญมาก มีศูนยการกระจายสินคา มีระบบการสงสินคารวดเร็วไดรับของ

วันตอวัน  สงของไปตามสาขา  การจางผลิตสินคาเปนล็อต จางเปนป จะชวยลดคาใชจาย 

ชองทางการจำหนาย 

ประเภทยาเปนโรงพยาบาล สมุนไพรขายตรงเยอะที่สุด,รานสะดวกซื้อ, การขายทางออนไลน, ทำเงิน

ไดสูง ขายไดทีละล็อตใหญโตไดเร็ว งานนิทรรศการตาง ๆ งานexpo เชน งานสมุนไพรแหงชาติ  

การขายตางประเทศ 

สามารถติดตอสภาหอการคา ตองระวัง ไมใชแรงงานเด็ก ไมคามนุษย ไมทุมตลาด ตรวจสอบคุณภาพ 

ระบบ EU ตองเปนคนของบริษัทรับรอง แมกระทั้งการซื้อของบางแหงบางประเทศตองซื้อผานบริษัท ผาน

เครือของเขา ตองระบุพิกัด 

โปรโมช่ัน 

จะลด แลก แจก แถมอยางไร ตองมีพันธมิตร นอกจากเปนผูผลิตแลวยังตองเปนสถาบันวิจัยวิถีสุขภาพ 

หรือเวชกรสีเขียว มีเรื่องความงาม สปา หรือศูนยเรียนรูมีทั้งคนไทยและตางประเทศ วิทยาลัยการแพทยแผน

ไทยอภัยภูเบศร มีบริการวิชาการ ทั้งระยะเวลาส้ัน และเต็มหลักสูตรปริญญาตรี 

 

การกำหนดราคา (Pricing) พืชสมุนไพร 
  การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ นอกจากจะพิจารณาถึงประโยชนของสินคานั้นวาจะ
สนองความพอใจของตนเองมากนอยเพียงใดแลว ราคายังเปนสิ่งสำคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ ของผูบริโภค
ดวย โดยเฉพาะผูที่มีรายไดจำกัด และราคาก็มีผลตอกำไรของธุรกิจ การกำหนดราคาใชวิธีการ 
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      ดังนี้ ตั้งราคาตามตลาด ตั้งราคาตามคุณภาพของสินคา ถาพืชสมุนไพรใด สมบูรณก็ตั้งราคาสูง สวนที่มี
คุณภาพ ไมดีก็ตั้งราคาต่ำ  มีวิธีการคิดคำนวณ ดังนี้ 
  ผูปลูกจะตองคิดตนทุนในการผลิตทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนกิจการ เชน คาเมล็ดพันธุพืช ดินและวัสดุปลูก
ชนิดตาง ๆ รวมทั้งคาแรง แลวตกลงกันในกลุมวาจะตองการกำไรในการผลิตเทาไร โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของพันธุไม ราคาพันธุไมชนิดนั้น ๆ ในทองถิ่น แลวใชสูตรคำนวณงาย ๆ ดังนี้ 
 
สูตร   กำไรที่ตองการ  = ตนทุนการผลิต 5  เปอรเซ็นตของกำไรที่ตองการ 
                           100 
ดังนั้น การกำหนดราคาขาย = ตนทุนการผลิต + กำไรที่ตองการ 
ตัวอยาง เชน ตนทุนการผลิต = 1,500 บาท 
ถาตองการกำไร = 30 %  
กำไรที่ตองการ  = ตนทุนการผลิต 5  เปอรเซ็นตของกำไรที่ตองการ  

                   100  
= 1,500 x 30  

     100 
= 450 บาท 
ดังนั้นการกำหนดราคาขาย = ตนทุนการผลิต + กำไรที่ตองการ 
= 1,500 + 450 
ราคาขาย = 1,950 บาท 
 
  ในการจัดจำหนาย พืชสมุนไพร การคิดหาจำนวนตนทุนการผลิตเปนสิ่งจำเปนมาก เพราะจะทำให
สามารถกำหนดราคาขายเองได ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ การจดบันทึกคาใชจายตาง ๆ ตั้งแตเริ่มดำเนินงาน จะ
เปนขอมูลสำคัญในการคิดคำนวณ และทำใหสามารถจำหนายพืชสมุนไพรไดกำไรตามตองการ และให
สอดคลองกับราคาในตลาดภายในทองถิ่น (http://www.bs.ac.th.html,2562) 
 
 
 

 

 

http://www.bs.ac.th.html/
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        มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ครอบคลุมขอกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืช เพื่อเก็บ

เกี่ยวผลผลิตสำหรับใชเปนอาหาร เชน พืชผัก ไมผล พืชไร พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ในทุกขั้นตอนของการ

ผลิตในระดับฟารม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ และ/หรือ รวบรวมผลิตผล เพื่อจำหนาย

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงสิ ่งแวดลอมและสุขภาพความปลอดภัยของ

ผูปฏิบัติงาน  

 

มาตรฐานสำหรับการผลิตที่เปนยอมรับในประเทศไทย 

 

  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หมายถึง มาตรฐานซึ่งมีขอกำหนดเกณฑคุณภาพบาง

ประการ หรือทั้งหมดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ หรือกลุมผลิตภัณฑ เพื่อเปนแนวทางแกผูผลิตในการผลิตสินคา

ใหมีคุณภาพ ในระดับที่เหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด  

  

    เคร่ืองหมายมาตรฐาน Q หมายถึง สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนองคกรที่ใหการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 

และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ เปนสัญลักษณที่ใชสำหรับฟารมหรือแหลงปลูกที่ดำเนินการตาม GAP 

(Good Agriculture Practices หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 

  

    มาตรฐานผลิตตภัณฑอินทรีย  หมายถึง องคกรที่ใหการรับรองเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบ

การผลิตทางการเกษตรที่คำนึงถึงการใชปจจัยการผลิตจากสารอินทรีย เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ รักษา

สภาพแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหที่อาจกอใหเกิดมลพิษใน

สภาพแวดลอม 
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    มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) หมายถึง ขอกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ผลิตโดยชุมชน 

เปนขอกำหนดที่ไมยุงยาก ซับซอน เหมาะกับสภาพการผลิตของชุมชน ใหการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) โดยจะมีเงื่อนไขการรับรอง ไมยุงยากซับซอน ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ของสมอ. จะแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

 

ขอกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  

       เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการผลิตสมุนไพรในระบบ GAP ทุกคน ตองปฏิบัติตามระเบียบของ GAP กรม

สงเสริมการเกษตร โดยที่การขอขึ้นทะเบียนผูปลูกในระบบ GAP จะใชระยะเวลาตั้งแตการยื่นขอ  ตรวจ

เอกสารและตรวจแปลงเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากการไดรับใบรับรองแลวจะสามารถใชไดภายใน ๓ ป  

 

1.น้ำ  

       น้ำที่ใชในแปลงปลูก และ/หรือ ใชในการผลิตตองมาจากแหลงน้ำที่ไมมีการปนเปอนของวัตถุหรือส่ิงที่

เปนอันตรายตอผลิตผล ไมใชน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กรณีปนเปอนจากวัตถุหรือส่ิงที่เปนอันตรายให

วิเคราะหน้ำโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับรองระบบคุณภาพเพื่อวิเคราะหการปนเปอนของอันตราย และเก็บผล

การวิเคราะหน้ำไวเปนหลักฐาน  

2.พ้ืนที่ปลูก  

       พื้นที่ปลูกไมอยูในสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอนวัตถุหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอผลิตผล กรณีที่

พื้นที่มีสภาพแวดลอมที่เส่ียงตอการปนเปอนจากวัตถุหรือส่ิงที่เปนอันตรายใหวิเคราะหดินโดยสง

หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบ กรณีพื้นที่มีความลาดชัน ควรมีแนวอนุรักษหรือปลูกหญาแฝกเพื่อ

ปองกันการพังทลายของดิน  

3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร  

       เกษตรกรและผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมเร่ืองการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกตองและ

ปลอดภัย และหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  ใชสารเคมีทางการเกษตรตามรายการที่ไดรับอนุญาต 

และในอัตราที่เหมาะสมตามคำแนะนำ อุปกรณพนสารเคมี ตองลางกอนและหลังพนสารเคมีทุกคร้ัง  แตงกาย

ใหมิดชิดในขณะปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ เพื่อใหอยูสภาพพรอมใช  เฝาระวังและ

ปองกันการปนเปอนของละอองสารเคมีจากบริเวณแปลงขางเคียง จุดผสมสารเคมีตองไมอยูใกลแหลงน้ำ และ/

หรือพื้นที่ชุมชน ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชแลว ใหนำมาทิ้งในบริเวณที่รวบรวมขยะพิษที่กำหนด  
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4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว  

       ผลิตตามแผนงาน ใชเมล็ดพันธุ และ/หรือ ตนพันธุ ตรงตามพันธุ  สามารถระบุแหลงที่มาของปจจัยการ

ผลิตได  ปุยคอก ปุยหมัก ตองผานการยอยสลายโดยสมบูรณกอนนำไปใชในแปลงปลูกพืช (อยางนอย 1

เดือน)  มีการจัดการระบบการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด สำรวจโรค

แมลงในแปลงปลูก และมีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ตามหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รักษา

ความสะอาดของแปลงปลูก มีการกำจัดขยะของเสีย ใหเหมาะสมเพื่อลดปริมาณศัตรูพืช  

5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลงัการเก็บเกี่ยว  

      วิเคราะหผลผลิตในแปลงปลูก กอนการเก็บเกี่ยวทุกคร้ัง เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม และ/หรือ 

ระยะที่ตรงกับความตองการของลูกคา อุปกรณและวิธีการเก็บเกี่ยว ถูกสุขลักษณะ อยูในสภาพแวดลอมที่  

เหมาะสม  ไมวางผลผลิตสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ภาชนะตองสะอาด  มีการคัดแยกผลิตผลที่ไมไดคุณภาพ 

6. การพักผลิตผล การขนยายในแปลงปลูกและการเก็บรักษา  

      จุดพักผลิตผลตองสะอาดถูกสุขลักษณะ รถขนสงตองสะอาด จัดเรียงผลิตผลใหเหมาะสม ไมกดทับหรือ

สงผลใหผลิตผลเสียหาย สถานที่ตัดแตงผลิตผลตองเหมาะสม สะอาดถูกสุขลักษณะ  

7. สุขลักษณะสวนบุคคล  

    เกษตรกรและผูปฏิบัติงานตองไดรับการฝกอบรม เร่ืองสุขลักษณะสวนบุคคลในการปฏิบัติงาน อุปกรณที่ใช

ในการตัดแตงผลิตผลตองสะอาดและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

8. บันทกึขอมูลและการตามสอบ  

        ตองบันทึกกิจกรรมการเพาะปลูกใหครบถวนตามแบบบันทึก GAP จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบ 

GAP ไวอยางนอย 2 ป  ตองระบุแหลงที่มาของผลิตผล สามารถตามสอบและเรียกคืนผลิตผลไดเมื่อเกิดปญหา

การบันทึกขอมูลปฏิบัติการปลูกสมุนไพรตามระบบ GAP มีความจำเปนที่เกษตรกรผูปลูกตองปฏิบัติอยาง

เครงครัดในขั้นตอนการผลิตตางๆ เพื่อใหสามารถตรวจสอบได หากเกิดขอผิดพลาดบกพรอง จะสามารถ

จัดการแกไขหรือปรับปรุงไดทันตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได   หรือปรับปรุงวิธีการผลิตไดทันที   
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ภาพท่ี  ๒๑  ขอกำหนด 8 ประการเพ่ือใหไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช GAP            

ท่ีมา :  กรมวิชาการเกษตร  (2559) 
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