
 
 
 

 
 

นางเสงีย่ม ไมแปน ประธานกลุมแมบานเกษตรกรปาโมกพัฒนา ผูหญิงเกง
สาขาเกษตรกรจากจังหวัดอางทอง แตเดิมนางเสง่ียม ไมแปน ประกอบอาชีพทํา
สวนกลวยหอม แตราคากลวยหอมตกต่ําทําใหขาดทุน ประกอบกับรางกายก็เร่ิมจะ
สูไมไหวเจ็บปวยบอยคร้ัง และอยูมาวนัหนึ่งปวดหลังมากไดเก็บไมยราบท่ีข้ึนอยู
ในสวนกลวยมาตมดื่ม หลังจากนั้นอาการปวดหลังก็ทุเลาลงและหายในเวลาตอมา 
จึงไดแนะนําใหสามีซ่ึงมีอาการปวดหลังตมดื่มเชนเดียวกันอาการกด็ีข้ึนและหาย
เปนปกติ จากการท่ีไดทดลองดวยตนเองและคนใกลชิดแลววาดีจริง จึงเปนแรง
บันดาลใจใหนางเสงี่ยมคิดท่ีจะพัฒนาสูการสรางรายไดแทนการทําเกษตร
แบบเดิมๆ โดยไดนําความรูตางๆ จากภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีเปนหมอยาแผน
โบราณ  

ในป พ.ศ. 2542 นางเสงี่ยมจงึลองนําพืชสมุนไพร 5 ชนิด ไดแก ไมยราบ ทองพันช่ัง ดอกมะลิ คอกคําฝอย  
และใบหมอน มาหั่นฝอยอบแหงแลวบรรจถุุงพลาสติกนําไปวางขายเม่ือไปรวมงานของกลุมแมบานฯ ปรากฏวา
ไดรับความนยิม มีการแนะนาํจากผูบริโภคปากตอปากจนเพ่ิมปริมาณการผลิตข้ึนเร่ือยๆ จึงไดตั้งกลุมผลิตชา
สมุนไพรข้ึนโดยมีนางเสง่ียม เปนกลุมประธานกลุมฯ  มีสมาชิกรวมกันทําการผลิตประมาณ  10 คน โดยสมาชิกได
รวมลงทุนซ้ือหุนดวยและปลูกสมุนไพรท่ีเปนสวนผสมใหกลุมผูผลิต และสมุนไพรบางอยางท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ 
สมาชิกก็สามารถเก็บมาขายได ยกเวนดอกมะลิท่ีตองซ้ือจากตลาด ซ่ึงภายหลังนางเสงี่ยมไดเปล่ียนสวนผสมของชา
สมุนไพรจากดอกมะลิ เปนใบเตยหอม เนือ่งจากเหน็วาดอกมะลิมี
สารเคมีตกคางมาก ปจจุบันทําการผลิตท่ีบานประธานกลุม โดยมี
การจางแรงงานเพ่ิมอีก 10 กวาคน 

หนวยงานตางๆ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตรและ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดสนับสนนุใหทุนซ้ือตูอบ  
และชวยออกแบบบรรจุภัณฑ ตลอดจนดแูลดานคุณภาพผลิตภัณฑ
จนสามารถผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการคัดสรรเปน



จากการที่นางเสง่ียม เปนผูท่ีมีจิตใจดี ชอบชวยเหลือสังคม 
และไมหวงความรู  กรมสงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตร
จังหวดัอางทองจึงไดสนับสนุนใหกลุมแมบานเกษตรกรปาโมก
พัฒนาเปนศูนยเรียนรูปราชญชาวบานสมนุไพร โดยสนับสนุน
งบประมาณในการฝกอบรมแมบานเกษตรกรในจังหวดัอางทองใน
เร่ืองของการทําลูกประคบสมุนไพรและการผลิตชาสมุนไพร เพื่อ
สามารถนําความรูไปปฏิบัติในครัวเรือนหรือประกอบอาชีพได 

นอกจากกลุมจะผลิตชาสมุนไพร 5 ชนิดเปนสวนผสม และ
ลูกประคบสมุนไพรแลว กลุมยังผลิตชาใบหมอน สมุนไพรอบตัว 
และใหบริการอบไอน้ําสมุนไพร รวมท้ังการนวดแผนโบราณดวย 

สําหรับการจําหนายผลิตภณัฑ สวนใหญจะจัดสงใหลูกคา
โดยทางพัสดุไปรษณีย มีวางขายตามหางสรรพสินคาบางแตไมมาก
นัก และมีการผลิตตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาจะไป
จําหนายเองดวย 

 
การท่ีกิจการของกลุมประสบความสําเร็จจนทุกวันนี้ สมาชิกกลุมบอกวาเพราะมีนางเสงี่ยม ไมแปน 

เปนผูนําท่ีดี มีความสามารถ มีความคิดสรางสรร และการท่ีผลิตภัณฑชาสมุนไพรไทยแทเปนท่ีนยิมของผูบริโภค 
เพราะมีคุณภาพดี การผสมสมุนไพร 5 ชนิด ทําใหแตกตางจากผูผลิตรายอ่ืนซ่ึงมักผลิตเปนชาสมุนไพรตัวเดี่ยวและ 
ท่ีสําคัญทําการคาขายตองมีความอดทน มานะพยายาม คิดคนหาผลิตภณัฑใหมๆ อยูเสมอ และมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี
กับลูกคา 

 
 
 
 
 
 
 



การผลิตชาสมุนไพรไทยแท 
สวนผสมใน 100 % ประกอบดวย 

1. ไมยราบอบแหง 60 % 
2. ใบหมอนอบแหง 10 % 
3. เตยหอมอบแหง 10 % 
4. ทองพันช่ังอบแหง 10 % 
5. ดอกคําฝอยอบแหง 10 % 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
1. ไมยราบสด ลางใหสะอาดแลวหั่นเปนทอนเล็กๆ นําไปลวกน้ํารอนแลวลางดวยน้ําเย็น นําไปตากแดดให

แหง แลวอบดวยตูอบลมรอน อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียล นาน 60 นาที 
2. ใบหมอนสด  ลางใหสะอาดแลวหัน่เปนทอนเล็กๆ นําไปลวกน้ํารอนแลวลางดวยน้าํเย็น นําไปตากแดดให

แหง แลวอบดวยตูอบลมรอน อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียล นาน 60 นาที 
3. ทองพันชัง่สด ลางใหสะอาดแลวหัน่เปนทอนเล็กๆ นําไปลวกน้ํารอนแลวลางดวยน้าํเย็น นําไปตากแดดให

แหง แลวอบดวยตูอบลมรอน อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียล นาน 60 นาที 
4. ใบเตยหอมสด ลางใหสะอาดแลวหัน่เปนทอนเล็กๆ นําไปลวกน้ํารอนแลวลางดวยน้าํเย็น นําไปตากแดดให

แหง แลวอบดวยตูอบลมรอน อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียล นาน 60 นาที 
5. ดอกคําฝอย นาํไปรอนเก็บส่ิงปนเปอน แลวอบดวยตูอบลมรอน อุณหภูมิ 80 - 100 องศาเซลเซียล นาน 60 

นาที 
ขั้นตอนการผลิต 

1. นําวัตถุดิบท่ีเตรียมไวแลวมาช่ังน้ําหนกัตามสวนผสม ใสในเคร่ืองผสมสมุนไพรจนสมุนไพรผสมเขา
กันดแีลว 

2. นําสมุนไพรท่ีผสมเขากันดีแลวเขาอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล นาน 60 นาที 
3. นําสมุนไพรท่ีอบเสร็จแลวใสภาชนะเตรียมบรรจุและจําหนายตอไป 

ประโยชนของสมุนไพร 
1. ไมยราบ ชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย ปวดหลัง ขับปสสาวะ 
2. ดอกคําฝอย ชวยลดไขมันในเสนเลือดและบํารุงหัวใจ 
3. ใบหมอน  ชวยลดความดันโลหิต ควบคุมน้ําตาลในเลือด  
       ลดคลอเลสเตอรอล บํารุงสายตา มีแรธาตุและวติามินสูง 
4. ทองพันชัง่ ดบัพิษไข แกโรคผิวหนัง ถอนพิษอักเสบ 
5. เตยหอม บํารุงหัวใจ แกรอนในกระหายน้ํา 



 
การทําลูกประคบสมุนไพร 
เตรียมสวนผสมลูกประคบสมุนไพรใน 100 % ดังนี ้

1. ไพล               15 %          2. ขม้ินชัน          15 %  
3. ตะไคร        15 %          4. วานนางคํา        5 %       
5. วานชักมดลูก   5 %           6. วานน้ํา             5 %  
7. เปราะหอม       3 %           8. ใบพลับพลึง    2% 
9. ผิวมะกรูด      10 %          10. เปลือกสม       5 %     
11. ใบสมปอย     2 %          12. ใบมะขาม       3 % 
13. เตยหอม          5 %          14. การบูร         2.5 % 
15. พิมเสน         2.5 %         16. เกลือ              5 % 

ขั้นตอนการผลิตลูกประคบสมุนไพร 
1. นําสมุนไพรท่ีเตรียมไวท้ังหมดมาคลุกเคลาผสมกันตามอัตราสวน

ท่ีกําหมด 
2. นําสมุนไพรท่ีผสมเขากันดีแลวเขาอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 

– 80 องศาเซลเซียล ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
3. นําสมุนไพรท่ีอบเสร็จแลวมาบดพอหยาบๆ ดวยเคร่ืองบด 
4. นําเกลือ การบูร และพิมเสน มาคลุกเคลากับสมุนไพรท่ีบดเสร็จ

แลวตามอัตราสวนท่ีกําหนด 
5. เตรียมผาดิบ 9 ปอนด ขนาด 32 x 32 เซนติเมตร จํานวน 2 ผืน เชือกเบอร 18 # ยาวประมาณ 1 เมตร 
6. ช่ังสมุนไพรที่ผสมเสร็จดีแลวตวงช่ังกิโลตามน้ําหนกัท่ีกาํหนด 
7. นําผาดิบ 2 ผืน มาซอนกัน วางไวบนภาชนะ เชน ถวย หรือจาน ใสสมุนไพรท่ีตวงไวลงบนผา 
8. หอผามัดดวยเชือกท่ีเตรียมไว 
วิธีใช 
  นําลูกประคบสมุนไพรพรมน้ําพอหมาด แลวนํามาน่ึงไอน้ํารอนประมาณ 15 นาที นวดคลึงบริเวณ
ท่ีมีอาการปวดบวมของกลามเน้ือ 
สรรพคุณ 
  ชวยรักษาและบรรเทาอาการปวดบวม เคล็ดขัดยอกฟกช้าํ อาการอักเสบของกลามเนือ้และขอตอ 
กระตุนการไหลเวียนของโลหิต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอซ้ือผลิตภัณฑสมุนไพรไทยแทและรับบริการอบ นวดสมุนไพร ไดท่ี 
กลุมแมบานเกษตรกรปาโมกพัฒนา 
661/ข หมูท่ี 2 ตําบลปาโมก 
อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
โทรศัพท 035-661-358, 089-239-8274 

  
 
 
 

เรียบเรียงขอมูลโดย: คุณจุไรรัตน แสงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร 7ว. 
           กลุมสงเสริมการผลิตพชืสมุนไพร 
            สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับและสมุนไพร 

       สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 


