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“..ยาดมสมุนไพร...”  º·¹íÒ   

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å 
 ÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã   à»š¹ÂÒ·Õè¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐàÀ·à»š¹ÂÒ
ÊÁØ¹ä¾Ã»ÃÐ¨íÒºŒÒ¹ ãªŒÊÙ´´Á ÂÒ´Á ãªŒÊÙ´´Á ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÇÔ§àÇÕÂ¹ 
Ë¹ŒÒÁ×´ µÒÅÒÂ à»š¹ËÇÑ´ ¤Ñ´¨ÁÙ¡«Öè§ÁÕÇÔ¸Õ·íÒ·Õè§‹ÒÂËÒÊÁØ¹ä¾Ãä´Œ
ÊÐ´Ç¡  ÊÒÁÒÃ¶·íÒà¾×èÍ¨íÒË¹‹ÒÂà»š¹ÃÒÂä´ŒàÊÃÔÁä´Œ 
 ¡ÒÃ·íÒªØ´»ÃÐÁÇÅ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ “ÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã”  à»š¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¤Ñ´ÊÃÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·íÒÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã  â´Â
¡ÒÃ¤Ñ´ÊÃÃ¨Ò¡áËÅ‹§¤ÇÒÁÃÙŒ»ÃÐàÀ·µ‹Ò§æÁÒ¨Ñ´ÃÇºÃÇÁã¹ªØ´»ÃÐÁÇÅ
¤ÇÒÁÃÙŒ  à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ·ÕèÃÑººÃÔ¡ÒÃªØ´»ÃÐÁÇÅ¤ÇÒÁÃÙŒÊÒÁÒÃ¶ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ·íÒÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾ÃáÅÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèä´ŒÃÑºä»
»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹áÅÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒÂÒ´Á
ÊÁØ¹ä¾Ãä´Œ 

วัตถุประสงคของการจดัทาํชดุประมวลความรู 

-เพ่ือรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการทาํยาดม

สมุนไพร 

-เพ่ือเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการทํายาดม

สมุนไพร 

-เพ่ือใหผูรับบริการชุดประมวลความรู  มีความรู

ความเขาใจและมองเห็นทิศทางในการสรางอาชีพ

จากการทํายาดมสมนุไพรใหเกิดรายได  มองเห็น

ชองทางในการสรางรายไดใหกบัตนเองและ

ครอบครัว 
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- ¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÃÒÂä´ŒàÊÃÔÁ¨Ò¡ÍÒªÕ¾¡ÒÃ·íÒÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã 
- ¡ÅØ‹Á¤¹Ç‹Ò§§Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÁÕÍÒªÕ¾/¸ØÃ¡Ô̈ ¡ÒÃ·íÒÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã 

- ºØ¤¤Å·ÑèÇä»·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÃÒÂä´ŒàÊÃÔÁ¨Ò¡ÍÒªÕ¾¡ÒÃ·íÒÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã 
 กลุมเปาหมาย 

ขั้นตอนการจดัทาํชุดประมวลความรู 
วิเคราะหความตองการทางธรุกจิของการทาํยาดมสมนุไพร โดยใชหลกั SWOT Analysis 

 

 

 อปุสรรคของธรุกจิ (THERAT) 
1. การรกัษามาตรฐานของผลิตภณัฑย์าดมสมนุไพรใหม้ีความชดัเจนในตวัผลิตภณัฑ ์

2. กลิ่นของยาดมตอ้งไมเ่ปลี่ยน 

จดุแข็งของธรุกจิ (STRENGTH) 
1.สามารถประกอบธรุกิจท่ีบา้นของตนเองได ้                  3. สามารถประกอบอาชีพโดยใชค้นเพียง 1 คน 

2.เงนิลงทนุนอ้ย  รายไดด้ี  คืนทนุไดเ้ร็ว                           4. สามารถเร่ิมตน้ทาํธรุกิจไดต้ามปริมาณของ 

                                                                                  จาํนวนยาดม  โดยเร่ิมตน้ท่ี 1,000 บาทขึน้ไป 

 

จดุอ่อนของธรุกจิ (WEAKNESS) 
1. เป็นธรุกิจท่ีตอ้งมีความรูเ้กี่ยวกบัสมนุไพร เชน่ คณุสมบตัขิองสมนุไพร  การเก็บรกัษาสมนุไพร 

2. กระบวนการผลิตจาํเป็นตอ้งรกัษามาตรฐานของกลิ่น 

โอกาสของธรุกจิ  (OPPORTUNITY) 
1. ปัจจบุนัมีผูส้นใจและเห็นความสาํคญัของสมนุไพรมากขึ้น  เนือ่งจากเป็นผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากวัตถดุิบจาก

สมนุไพรธรรมชาต ิ

2. จาํนวนผูท่ี้รกัสขุภาพในการใชส้มนุเป็นแพทยท์างเลือกมีปริมาณท่ีมากขึน้ทกุปี 
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“..ยาดมสมุนไพร...” 

ข้ันตอนการจัดทําชุดประมวลความรู (ตอ) 

2. รวบรวมความร ูท่ี้เก่ียวกบั “ธรุกิจยาดมสมนุไพร” และ 

    นําวิเคราะหค์วามร ูด้งัน้ี 

     - ส่ืออิเลคทรอนกิส ์ ประเภทตา่งๆ INTERNET หนงัสือ 

        บทความตา่งๆ วีดโิอ(ตวัอย่างการทาํยาดมสมนุไพร) 

     - บทสมัภาษณจ์ากภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  จากกลุม่วิสาหกิจ 

        ชมุชนท่ีประสบความสาํเร็จจากธรุกิจสมนุไพร  โดยใช ้

        วิธีการสงัเกตพฤตกิรรม  การจดบนัทึก การบนัทึกเสียง 

        และนาํขอ้มลูตา่งๆ  มาเรียบเรียง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนาํความรูต้า่งๆ ขัน้ตอนและเทคนคิตา่งๆ มา 

    ประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจาํวนั  สามารถใชค้วามรูต้า่งๆ เพ่ิม 

    ชอ่งทางในการสรา้งอาชพีและประกอบอาชพีธรุกิจยาดม  

    สมนุไพร  สามารถสรา้งรายไดจ้ากธรุกิจยาดมสมนุไพร 

    ใหก้บัตนเองและครอบครวั 

2. ชดุประมวลความรูธ้รุกิจ “ยาดมสมนุไพร”  สามารถเป็น 

    เคร่ืองมือในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจในการทาํธรุกิจยาดม 

    สมนุไพรได ้
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¸ØÃ¡Ô¨ÂÒ´Á
ÊÁØ¹ä¾Ã ÂÒ´ÁÊÁØ¹ä¾Ã   à»š¹ÂÒ·Õè¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐàÀ·à»š¹ÂÒ

ÊÁØ¹ä¾Ã»ÃÐ¨íÒºŒÒ¹ ãªŒÊÙ´´Á ÂÒ´Á ãªŒÊÙ´´Á 
ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃÇÔ§àÇÕÂ¹ Ë¹ŒÒÁ×́  µÒÅÒÂ à»š¹ËÇÑ´ 
¤Ñ´¨ÁÙ¡«Öè§ÁÕÇÔ¸Õ·íÒ·Õè§‹ÒÂËÒÊÁØ¹ä¾Ãä Œ́
ÊÐ´Ç¡  ÊÒÁÒÃ¶·íÒà¾×èÍ¨íÒË¹‹ÒÂà»š¹ÃÒÂä Œ́àÊÃÔÁä Œ́ 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 1,000 ºÒ· 

¼ÅÔµÂÒ´Áä´Œ
ÊÁØ¹ä¾Ã  
100 ¢Ç´ 

¢ÒÂ¢Ç´ÅÐ 25  
ºÒ· ä´Œà§Ô¹ 
2,500 ºÒ· 

¡íÒäÃ  
1,500 ºÒ· 

¡ÒÃÇÒ§á¼¹´ŒÒ¹¡ÒÃµÅÒ´ 

¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ÊÁØ¹ä¾Ã 

ÃÒ¤Ò¢ÒÂ :¼ÙŒ¢ÒÂ¤ÇÃ
¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÅØ‹Á¼ÙŒºÃÔâÀ¤
ã¹¡ÒÃµÑé§ÃÒ¤Ò·Õè

àËÁÒÐÊÁ ÊÒÁÒÃ¶µÑé§
ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

ÃÇÂ 

ÃŒÒ¹¢ÒÂÂÒ ÃŒÒ¹¢ÒÂ¢Í§ªíÒÃ‹ÇÂ 

âÃ§¾ÂÒºÒÅ 

·ÕèÃÐÅÖ¡§Ò¹ºÇª 

·ÕèÃÐÅÖ¡§Ò¹¢Öé¹ºŒÒ¹ãËÁ‹ 

Ã¾.Êµ.»ÃÐ¨íÒµíÒºÅ 

·ÕèÃÐÅÖ¡§Ò¹È¾ 

Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇµ‹Ò§æ 

ÈÙ¹Â�áÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒµÒÁªØÁª¹ 

   ¨Ø´à´‹¹ 
¢Í§¸ØÃ¡Ô̈ ¹Õé 

·íÒ¤¹à´ÕÂÇä´Œ : 
¢ÒÂàÍ§ä´Œ 

áÅŒÇÃÇÂä´Œ¤¹à´ÕÂÇ  
¤ÃÑº¼Á! 

Å§·Ø¹¹ŒÍÂ ÃÒÂä´Œ́ Õ 
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 ความรู/ทักษะสําหรับดําเนินการ 

 

 

 

 

ความร ูเ้กีย่วกบัสมนุไพร 

สมนุไพรท่ีนิยมนํามาใชทํ้ายาดม 

 ยาดมสมนุไพร เป็นยาท่ีจดัอยู่ในประเภทเป็นยาสมนุไพรประจาํบา้น    เป็นยาท่ีจดัอยู่

ในประเภทเป็นยาสมนุไพรประจาํบา้น ใชส้ดูดม ยาดม ใชส้ดูดม บรรเทาอาการวิงเวียน หนา้มืด 

ตาลาย เป็นหวดั คดัจมกูซ่ึงมีวิธีทาํท่ีงา่ยหาสมนุไพรไดส้ะดวก  สามารถทาํเพ่ือจาํหนา่ยเป็นรายได ้

เสริมได ้

  
 

 

 

กระบวนการผลิต 

พิมเสนเกล็ด  Borneol  (พิมเสนเทียม) , พิมเสน

แท ้ Borneol  camphor  เป็นพืชวตัถไุดจ้ากตน้พิมเสน เป็นสารสกดั

จากพืชรกัษาแผลสด ทาํใหม้ีกล่ินหอม แกล้มวิงเวียนหนา้มืด แกแ้ผล

สดขบัลม  หวัใจอ่อน บาํรงุหวัใจ ทาํใหช้ ุม่ชืน่ ทาํใหเ้รอ ขบัผายลม แก้

จกุเสียด แนน่เฟ้อ แกป้วดทอ้งแกบ้าดแผลสด แผลเร้ือรงั แผล

กามโรค แผลเนือ้รา้ย  

 คุณสมบัติของสมุนไพรท่ีนํามาใชทํายาดม 

เมนทอล (Menthol Crystal) 

สรรพคณุ : เป็นสารสกดัจากนํา้มนัสะระแหน ่(peppermint oil) ซ่ึงไดม้าจาก

พืช Mentha piperita ใชเ้ป็นยาภายนอกเก่ียวกบัการลดอาการปวดเมื่อย ฆา่

เชือ้ และใชเ้ป็นยาขบัลม 
คณุสมบติั : คลา้ยกบันํา้มนัเปปเปอรม์ิน้ท ์เพราะสกดัมาจากนํา้มนัสะระแหน ่

ผงการบรู เป็นเกล็ดกลมเล็กๆสีขาวแหง้ อาจจบักนัเป็นกอ้นร่วนๆแตกงา่ย ท้ิง

ไวใ้นอากาศ จะระเหิดไปหมด รสรอ้นปร่าเมา บาํรงุธาต ุทาํใหอ้าหารงวด ขบั

เสมหะและลม แกธ้าตพิุการ แนน่จกุเสียด ปวดทอ้ง ขบัลมในลาํไส ้แกไ้อ แกเ้ลือด

ลม ชกูาํลงั แกค้นั แกโ้รคตา ขบัลมใหผ้าย กระจายลม บาํรงุความกาํหนดั ขบั

เหงือ่ แกป้วดตามเสน้ เกลื่อนฝี แกเ้คล็ดขดัยอก บวม แกก้ระตกุ แกป้วดขอ้ แก้

ปวดเสน้ประสาท แกร้อยผิวหนงัแตก แกพิ้ษแมลงสตัวก์ดัตอ่ย 



 ความรู/ทักษะสําหรับดําเนินการ (ตอ) 

ดอกกานพลกูระจายเสมหะ แกเ้สมหะเหนยีว แกเ้ลือดออกตามไรฟัน แกป้วด

ฟัน แกร้าํมะนาด ขบัลม แกป้วดทอ้ง แกท้อ้งเสีย 

ดอกจนัทนเ์ทศมีสรรพคณุ ใชแ้กล้ม ขบัลม แกบิ้ด บาํรงุผวิหนงั 

พริกไทยดาํมีสรรพคณุชว่ยขบัลม ขบัเสมหะ ขบัเหงือ่ แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ แก้

อาการอาหารไมย่่อย 

โกศหวับวัสรรพคณุแกล้มในกองริดสีดวง ขบัลมในลาํไส ้ ขบัลม แกล้ม บาํรงุ

โลหิต  

กระวานรสเผ็ดรอ้น กล่ินหอม มีฤทธ์ิในการขบัลม  และฤทธ์ิในการยบัยัง้ การ

เจริญของเชือ้แบคทีเรียบางชนดิ  แกล้มเจริญอาหาร รกัษาโรค ราํมะนาด แก้

ลมจกุเสียดแนน่เฟ้อ แกล้มสนันบิาต 

     ประโยชนข์องยาดม  
         1. ใชส้ดูดม ยาดม ใชส้ดูดม บรรเทาอาการวิงเวียน หนา้มืด ตาลาย เป็นหวดั คดัจมกู 

         2. เป็นการเพ่ิมรายไดห้รือทาํเป็นอาชพีเสริม 

                                ขอ้ควรระวงั 

                                      1. ควรใชอ้ย่างระมดัระวงัไมค่วรใหเ้ขา้ตา จะทาํใหแ้สบตาได ้

                                      2. ควรวางยาดมสมนุไพรใหพ้น้มอืเด็ก 



 ความรู/ทักษะสําหรับดําเนินการ (ตอ) 

ขอ้เสนอแนะ 

          1.  ยาดมสมนุไพรอาจใชส้มนุไพรชนดิอ่ืนๆท่ีมี

คณุสมบตัติามตอ้งการของแตล่ะบคุคลได ้

          2.  ผูผ้ลิตยาดมสมนุไพรควรศึกษาคณุสมบตัขิอง

สมนุไพรแตล่ะชนดิเพ่ือนาํไปใชไ้ดถ้กูตอ้งและไมเ่ป็น

อนัตราย 

          3. ยาดมสมนุไพรสามารถเตมิกล่ินลงไป เพ่ือใหไ้ด ้

กล่ินท่ีแปลกใหม ่เชน่ กล่ินมะลิ กล่ินกหุลาบ เป็นตน้ 

          4. ผูผ้ลิตอาจจะบรรจยุาดมสมนุไพรในขวดหรือ

ภาชนะท่ีแปลกใหมเ่พ่ือเป็นการดงึดดูใจใหอ้ยากซ้ือหา 

ขอ้แนะนําในการใชส้มนุไพร 

การใชส้มนุไพรท่ีถกูตอ้ง ควรปฏิบติัดงัน้ี 

ใชใ้หถ้กูตน้ สมนุไพรมีชือ่พอ้งหรือซํา้กนัมากและบางทอ้งถ่ินก็

เรียกไมเ่หมือนกนั จึงตอ้งร ูจ้กัสมนุไพร และใชใ้หถ้กูตน้ 

ใชใ้หถ้กูสว่น ตน้สมนุไพรไมว่่าจะเป็นราก ใบ ดอก เปลือก ผล 

เมล็ด จะมีฤทธ์ิไมเ่ทา่กนั บางทีผลแก ่ผลอ่อนก็มีฤทธ์ิตา่งกนั

ดว้ย จะตอ้งร ูว่้าสว่นใดใชเ้ป็นยาได ้

ใชใ้หถ้กูขนาด สมนุไพรถา้ใชน้อ้ยไป ก็รกัษาไมไ่ดผ้ล แตถ่า้มาก

ไปก็อาจเป็นอนัตราย หรือเกิดพิษตอ่ร่างกายได ้

ใชใ้หถ้กูวิธี สมนุไพรบางชนดิตอ้งใชส้ด บางชนดิตอ้งปนกบั

เหลา้ บางชนดิใชต้ม้จะตอ้งร ูวิ้ธีใชใ้หถ้กูตอ้ง 

ใชใ้หถ้กูกบัโรค เชน่ ทอ้งผกูตอ้งใชย้าระบาย ถา้ใชย้าท่ีมีฤทธ์ิ

ผาดสมานจะทาํใหท้อ้งผกูย่ิงขึน้ 

อาการท่ีเกดิจากการแพย้าสมนุไพร มีดงัน้ี 

ผื่นขึน้ตามผิวหนงัอาจเป็นตุม่เล็กๆ ต ุม่โต ๆ เป็นป้ืนหรือเป็นเม็ดแบนคลา้ยลมพิษ อาจ

บวมท่ีตา (ตาปิด) หรือริมฝีปาก (ปากเจ่อ) หรือมีเพียงดวงสีแดงท่ีผิวหนงั 

เบ่ืออาหาร คล่ืนไส ้อาเจียน (หรืออย่างใดอยา่งหนึง่) ถา้มีอยู่กอ่นกินยาอาจเป็นเพราะ

โรค 

หอ้ืูอ ตามวั ชาท่ีล้ิน ชาท่ีผิวหนงั 

ประสาทความรูสึ้กทาํงานไวเกินปกต ิเชน่เพียงแตะผิวหนงัก็ร ูสึ้กเจ็บ ลบูผมก็แสบหนงั

ศีรษะ ฯลฯ 

ใจสัน่ ใจเตน้ หรือร ูสึ้กวบูวาบคลา้ยหวัใจจะหยดุเตน้ และเป็นบ่อยๆ 



 ความรู/ทักษะสําหรับดําเนินการ (ตอ) 



 ความรู/ทักษะสําหรับดําเนินการ (ตอ) 

 ความรูเร่ืองทะเบียนการคา/การจดลิขสิทธิ์สูตรการผลิต 

         ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย 

1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจาของคนเดียว) 

1.2 หางหุนสวนสามัญ  

1.3 นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาตั้ง

สํานักงานสาขาในประเทศไทย  

1.4 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด  

1.5 บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  โดยบุคคลตาม 

1.1-1.5 ตองประกอบกิจการคาซึ่งเปนพาณิชยกิจตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนดตาม 2    

    เอกสารที่ใชจดทะเบียนพาณิชย      

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน

พาณิชย (โปรดคลิก)  

          *ทานสามารถ Download แบบ

พิมพไปใชในการจดทะเบียนได

ที่ www.dbd.go.th /ดาวนแบบฟอรม/

ทะเบียนพาณิชย หรือขอรับแบบพิมพไดที่  

           1. สํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง   กรุงเทพมหานคร   

           2. สํานักงานเขตทุกเขต  

           3. เทศบาล    

           4. องคการบริหารสวนตําบล   

           5. เมืองพัทยา 

    เอกสารที่ใชจดทะเบียนพาณิชย      

 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ย่ืนจดทะเบียนพาณิชยได

ท่ี                                       

          (1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง 

กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู

ประกอบพาณิชยกิจ ท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

          (2) ฝายปกครอง  สํานักงานเขตทุกแหง รับจด

ทะเบียนพาณิชยกิจของผูประกอบพาณิชยกิจ ท่ีมี

สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในทองท่ีของเขตนั้น 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ : 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักการคลัง โทร. 0-

2224-1916, 0-2225-1945 

หรือที่ ฝายปกครอง สํานักงานเขตทุกแหง และที่

เว็บไซต www.bangkok.go.th/fiic 

          

5.2 ในภูมิภาค ย่ืนจดทะเบียนไดท่ี : 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หรือ

เมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชยของผู

ประกอบพาณิชยกิจท่ีมีสํานักงานแหงใหญ

ตั้งอยูในทองท่ีเทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล หรือเมืองพัทยาแลวแตกรณี 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ : สวน

บริหารการจดทะเบียน  สํานักขอมูลธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0-2547-

4446-7 และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา

จังหวัดทุกจังหวัด 

http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/documents_for_used_in_registration.pdf
http://regcom.dbd.go.th/mainweb/fileadmin/user_upload/pdf/documents_for_used_in_registration.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20077
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20077
http://www.bangkok.go.th/fiic
http://www.bangkok.go.th/fiic


 
ชุดประมวลความรูธุรกิจ 

“ยาดมสมุนไพร” 
 

วตัถดิุบ : การบรู  เมนทอล  พิมเสน  กานพล ู ดอกจนัทนเ์ทศ 

             พริกไทยดาํ  โกศหวับัว  กระวาน  (จาํนวน  430  บาท) 

ขวดบรรจภุณัฑ ์: ขวดบรรจภุณัฑย์าดม   100 ขวด 

                         ( 1:4 บาท = 400  บาท) 

ตราโลโก ้: สติ๊กเกอรข์นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 ซม.  จาํนวน 

               100  ดวง ( 1:0.50  บาท =  50  บาท ) 

เงินลงทุนสําหรับ 
ยาดมสมุนไพร 

100ขวด 

อปุกรณ ์: กาลามงัสแตนเลส (ไมค่วรใชก้าลามงัพลาสตกิ)  ราคา 80  บาท 

                ไมพ้ายไมขนาดเล็ก  ราคา  30  บาท 

                ชอ้นสแตนเลส  ราคา  10  บาท     รวมอปุกรณท์ัง้หมดราคา  120  บาท 

ตน้ทนุขวด

ละ 10 

บาท 

ยาดม 

100 ขวด 

 

ขายขวดละ 25  บาท  

รายได ้2,500  บาท 

กาํไร 1,500  บาท 

 

ขายขวดละ 20บาท 

รายได ้2,000 บาท 

กาํไร   1,000 บาท 



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

เครื่องมอื 

กาละมงั ไมพายเลก็ ชอน 

อุปกรณ 

สติ๊กเกอร/ตราโลโก ขวดบรรจภุณัฑยาดม 

ประมวลเนื้อหา 



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

วัตถุดิบ 

การบูร พิมเสน เมนทอล 

กานพลู ดอกจันทนเทศ 

กระวาน โกศหัวบัว พริกไทยดํา 

ประมวลเนื้อหา 



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

ประมวลเนื้อหา 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา 

กระบวนการเตรียมวัสดุ  

1. การบูรเกล็ด 1  ขีด  การบูรมีลักษณะเปนเกล็ดเล็กๆ สีขาว มีสรรพคุณ ขับลม แกจุกเสียด
แนนเฟอ แกปวดทอง  ขับเหงื่อ ทาแกเคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แกพิษแมลงสัตวกัดตอย และ
โรคผิวหนังเรือ้รัง 
 

2. เมนทอล  3  ขีด  เมนทอลมีลักษณะเปนผลึกสีขาว กล่ินหอมเย็นมีสรรพคุณใชเปนยา
ภายนอกเกี่ยวกับการลดอาการปวดเมือ่ย ฆาเชื้อ และใชเปนยาขับลม ที่ใหความเย็นซาบซา 

3.   พิมเสน 1  ขีด พิมเสนมีลักษณะเปนเกล็ดเล็กๆ สีขาวขุน สรรพคุณของพิมเสน  มีกล่ิน
หอมเย็น ใชสูตรดมแกลมวงิเวยีน ทาภายนอกแกเคล็ดขดัยอก 

4.  กานพล ู 1  ขีด   กานพลู มีกล่ินหอมจัด มีน้ํามันหอมระเหยมาก  มีสรรพคุณ ชวยขับลม 
แกอาการทองอืด ทองเฟอ ปวดทอง และแนนจุกเสียด  

5.  ดอกจันทนเทศ  1  ขีด   ดอกจันเทศมีสรรพคุณ ใชแกลม ขับลม แกบิด บํารุงผิวหนัง 

6.  พริกไทยดํา 1  ขีด  พริกไทยดํามีสรรพคุณชวยขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ แกทองอืด
ทองเฟอ แกอาการอาหารไมยอย 

7.  โกศหัวบัว   1  ขีด  โกศหัวบัวสรรพคุณแกลมในกองรดิสีดวง ขับลมในลําไส  ขับลม แกลม 
บํารุงโลหิต  

8.  กระวาน   2  ขีด  กระวานรสเผ็ดรอน กล่ินหอม มีฤทธิ์ในการขบัลม  และฤทธิ์ในการยับย้ัง 
การเจริญของเชื้อแบคทีเรยีบางชนิด  แกลมเจริญอาหาร รกัษาโรค ราํมะนาด แกลมจุกเสียด
แนนเฟอ แกลมสันนิบาต 



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

ประมวลเนื้อหา 

กระบวนการ/ข้ันตอนในการทํา (ตอ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ข้ันที่ 1   ข้ันเตรียมพิมเสนน้ํา      
     1. นําสวนผสมท้ัง  3 ชนิด  คือ เมนทอล  3 สวน พิมเสน  1 สวน   การบูร  1 สวน
เทผสมรวมกันในภาชนะสําหรับผสมสาร 
     2. ใชไมพายเล็กคนใหสวนผสมท้ังหมดละลายเปนของเหลว (ถาไมใชไมคนอาจใช
วิธีการเขยาขวดใหสวนผสมละลายก็ได) 
     3. นําพิมเสนท่ีไดบรรจุขวดปากกวางปดฝาพักไว 

ข้ันที่ 2 ข้ันเตรียมสมุนไพร 
      1.  นําสมุนไพรท้ัง 5 ชนิด ในท่ีนี้ประกอบดวย กานพลู  ดอกจันทนเทศ   พริกไทย
ดํา  โกศหัวบัว   กระวาน ใสภาชนะรวมกันผสมคลุกเคลาเขาดวยกัน 

     2.  น้ําสมุนไพรท่ีไดใสในขวดปากกวางท่ีเตรียมไวในขั้นตอนท่ี 1 ปดฝาขวดใหสนิท 
     3.  แชสมุนไพรในพิมเสนน้ํา 1  คืน 
     4.  นําสวนผสมท่ีไดบรรจุในขวดมีฝาปดเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

 

ข้ันที่ 3 ข้ันตอนบรรจุภัณฑ 
      1.  บรรจุสมุนไพรท่ีไดนําใสขวด 

      2.  ติดตราโลโกบรรจุภัณฑ 



.......ช่ือเร่ือง.................. ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

ประมวลเนื้อหา 

การตลาด 
การสรางตลาดและการหาแหลงตลาดใหม 
          ปจจุบันการหาตลาดเพื่อรองรับสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑจากชุมชนสูผูบริโภคท่ัวไป จนเกิดเปน
ผลิตภัณฑยอดนิยมระดับประเทศนั้น สามารถหาชองทางขายใหมได 13 ลักษณะ โดยแตละลักษณะมีความ
เหมาะสมแตกตางกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ กอนจะกําหนดลักษณะการขายตองทราบสัดสวนของตลาดหรือ
ธรรมชาติขององคประกอบภายในตลาดเสียกอน ซึ่งโดยท่ัวไประบบการซื้อขายจะแยกไดเปน 3 สวนดังนี้ 
          - ตลาดขายสง เนนการขายผานตัวแทนคาสง (บริษัทจัดจําหนาย, ย่ีปว ซาปว, รานคาสง, 
หางสรรพสินคา, เครือขายรานสะดวกซื้อ) โดยตลาดนี้จะมีมูลคาประมาณ 60-80% ของกําลังซื้อตลาดท่ัว
ประเทศ 
          - ตลาดขายปลีก เนนการขายปลีกหนารานใหผูสนใจท่ัวไปและสมาชิกตลาดสวนนี้จะมีมูลคาประมาณ 
20-40% ของกําลังซื้อท่ัวประเทศ 
          - ตลาดขายตรง เปนการขายดวยวิธีการส่ือสารโดยตรงไปยังลูกคาแตละคนหรือแตละกลุมเปาหมาย 
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจซื้อโดยตรง ไดแก การขายโดยการตั้งทีมขายตรงโทรศัพทไปหาลูกคา, ใช Fax, จดหมาย
เชิญชวน, ใช Catalogue รวมท้ังใชส่ือวิทยุ, หนังสือพิมพ, ทางอินเทอรเน็ต โดยมีบริการเสริมพิเศษคือ การจัดสง
ถึงมือผูซื้อโดยตรง (Delivery Service) สําหรับตลาดขายตรง ปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้นเพราะเปนวิธีสราง
ความใกลชิดกับลูกคาโดยตรง ทําใหไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาของสินคาใหมใหตรงความตองการท่ี
แทจริงของลูกคา 

แนวทางเลือกพัฒนาตลาด 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
              เพื่อให 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑกระจายไปสูกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุดตองพิจารณาความพรอมของ
ธุรกิจวามีความถนัดท่ีจะขายเองท้ังหมดได ครอบคลุมตลาดเพียงใดและตลาดในสวนท่ีเขาไมถึงจะใชบุคคลจาก
ภายนอกท่ีชํานาญการขายเขามาชวยเหลือไดอยางไรบาง สําหรับลักษณะการสรางเครือขายธุรกิจใหมทํา 13 
รูปแบบการสรางเครือขายธุรกิจใหมจะเร่ิมตั้งแตการลงทุนขายเองท้ังหมด การเลือกใชพันธมิตรคูคาชวยขายและ
การรวมลงทุนเพื่อชวงชิงโอกาสใหมในอนาคตใหไดมากท่ีสุด จะเร่ิมตั้งแตการขายเอง การใชพันธมิตรชวย
กระจายสินคาและการรวมทุนเพื่อสรางตลาดใหม 



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

ประมวลเนื้อหา 

การตลาด (ตอ) 

บทสรุปกลยุทธการพัฒนาชองทางขาย 

        กลยุทธการตลาดสําหรับ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑในชวงเร่ิมตนทําธุรกิจใหม นอกจากจะตองกลาคิดใหมเพื่อ

ทาทายการสรางผลิตภัณฑใหมและบริการใหมท่ียังไมเคยมีมากอนในตลาด หรือตอยอดใหมใหกับผลิตภัณฑใน

ตลาดเดิมใหดีย่ิงขึ้น ตรงใจลูกคาย่ิงขึ้นและมีราคาท่ีสมเหตุสมผลย่ิงขึ้นแลว ยังตองการหาชองวางใหมหรือทองถิ่น

ขายใหมใหตลาดใหมดวยท้ังหมดนีต้องอาศัย การนําเอกลักษณของภูมิปญญาทองถิ่นมาตอยอดใหมใหตรงใจลูกคา

นั่นเอง สําหรับการทําใหธุรกิจมีความรุดหนาอยางรวดเร็วโดยประยุกตท้ัง 13 ตนแบบการสรางเครือขายธุรกิจไปใช

ใหไดผลนัน้เราตองประเมินท้ังขอดขีอเสียของแตละตนแบบ ธุรกิจนี้กอนเปนอันดับแรก จากนั้นตองคัดเลือก

ตนแบบธุรกิจท่ีสามารถสรางเปนองคประกอบของความสัมพันธท่ีใกลชิดกับลูกคา คูคา พันธมิตรธุรกิจและชุมชน

ลูกคาใหไดในเวลาจํากัดและมีตนทุนต่ําสุดตอการทําใหเกิดการซื้อของลูกคาแตละราย โดยท่ัวไปสามารถแยกระดับ

ความสัมพันธการสรางตนแบบเครือขายธุรกิจของ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ไดเปน 3 ระดับดังนี้ 

      ระดับความสัมพันธใกลชิดพิเศษ (Direct For Key Account Relation) โดยใชทีมขายสงพิเศษ (Key 

Account Service Team) เขาเย่ียมลูกคารายใหญ (Key Account) อยางใกลชิดและลึกซึ้งแบบตัวตอตัว (Face 

to Face) โดยลูกคาเหลานี้ ผูบริหารจะตองใหความสําคัญมากเปนพิเศษ เพราะถือเปนหัวใจของแหลงรายไดธุรกิจ 

ไมควรปลอยใหทีมขายสงดูแลเพียงฝายเดียว 

      ระดับความสัมพันธทางออม (Indirect For Business Partnership Relation) เปนการคัดเลือกตัวแทน

ขาย, พอคาคนกลาง, คูคา, หุนสวนธุรกิจและพนัธมิตรท่ีมีความถนัดทางการขายและความเชี่ยวชาญพิเศษในการ

จัดจําหนายในแตละพื้นท่ี เพื่อใหผลิตภัณฑเขาถงึทุกกลุมของลูกคาอยางรวดเร็วแทนการลงทุนเองท้ังหมดตั้งแต

การตั้งทีมขายสง, หนารานหรือการลงเคร่ืองมืออุปกรณผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนตน ถาสามารถเลือกใชคนกลางท่ี

เหมาะสมในแตละประเภทผลิตภัณฑจะลดคาใชจายการขายได มากกวาการใชพนักงานขายสงของเราไดตัง้แต 20 

- 40% เนื่องจากการรุกเขาถึงทุกพื้นท่ีขายโดยตรงของพอคาคนกลางเหลานี้มีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการ

ไดทันที 

      ระดับความสัมพันธใกลชิดกับลกูคาผูบริโภคคนสดุทาย (Direct For End User Relation) โดยการสราง

ชุมชนลูกคาใหไดเร็วท่ีสุดและคัดเลือกความสัมพันธของลูกคาแตละกลุมใหชัดเจน เพ่ือหาทางสรางรายไดโดยตรง 

ไมผานคนกลางจะทําใหบริษัทคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงหรือมีเอกลักษณพิเศษ ซึ่งแมจะมีจํานวนจํากัดและ

ขายไดนอยแตก็สามารถทํากําไรมากเนื่องจากลูกคาเหลานี้มีความเชื่อใจและ มีความภักดีมากกวาลูกคาท่ัวไปท่ี

ตองการสินคาดีราคาถูกเทานั้น 



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

ประมวลเนื้อหา 

การตลาด (ตอ) 

ขอบคุณขอมูลจาก MGA Guru  Association http://www.mga.co.th/viewmarketing.php?id=31 

ทําเล/สถานที่ขาย 

รานขายยา แผนไทยโบราณ แผนปจจุบัน 

สถานท่ีท่ีมีผูปวย 

ศูนยแสดงสินคา  OTOP/ชุมชน/สถานท่ีราชการ วัด แหลงทองเท่ียว 

โรงพยาบาล รพ.สต.ประจําตําบล 

งานพิธีตางๆ งานศพ 

งานบุญ งานบวช งานข้ึนบานใหม งานบุญตามประเพณีทองถ่ิน/ในชุมชน 

รานขายของชํารวย/ของท่ีระลึก 

http://www.mga.co.th/viewmarketing.php?id=31


ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ ยาดมสมุนไพร “ 

ประมวลเนื้อหา 

การตั้งราคา 
การประเมินราคาผลงาน  (จะตองคํานวณราคาทุน กําไร ราคาขาย) 

        การคิดราคาคํานวณ ผูขายจะตองคิดจากราคาสนิคาทั้งหมดรวมกับคาสึกหรอของเครื่องใช 

คาแรง คาขนสง คาพาหนะ คานํ้าคาไฟ 

        การคิดกําไร ข้ึนอยูกับความตองการของผูผลิต เชน กําไร 40/50/หรือ60/ 

        การกําหนดราคาขาย จะตองคิดตนทุนทั้งหมดบวกดวยกําไรที่ตองการ ที่จะเปนราคาขาย 

การประชาสัมพันธ 
การประชาสัมพันธ/สงเสริมการตลาด   

        ธุรกิจยาดมสมุนไพร   เปนธุรกิจที่ตองการเจาะตลาดกลุมผูรักสุขภาพทางเลือกดวยสมุนไพร  

การเขาถึงกลุมผูบริโภค   ผูผลิตตองสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผลิตภัณฑ ในทุกๆ  ดาน    

         การประชาสัมพันธที่เนนเขาถึงกลุมผูบริโภค   ผูผลิตจําเปนตองวิเคราะหกลุมลูกคาใหชัดเจน  

เพื่อใหงายในการเขาถึงและประชาสัมพันธใหถูกกลุมเปาหมาย 

         สื่อที่ชวยในการประชาสัมพันธ  อาทิ   แผนพับ   ปายโฆษณา   ประกาศสปอตโฆษณาผาน

ทางวิทยุชุมชน     โดยสรางคําพูดหรือวลีที่สั้น  งายตอการเขาใจ  และมีความหมายชัดเจนถึงตัวสินคา    

ชวยในการเปนสื่อในการจําตัวสินคามากข้ึน 

         การจัดทําโปรโมช่ันพิเศษในการเพิ่มยอด  อาทิ  การซ้ือยาดมสมุนไพรต้ังแต  100  ขวด  ข้ึนไป  

จะขายในราคาขายสง   บริการสงฟรีเมื่อสั่งตามจํานวน    หรือมีสวนลดพิเศษสําหรับลูกคาหรือรานคา

ประจําที่สั่งซ้ือ   

          

      



ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
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ประมวลเนื้อหา 

ปญหา/วธิกีารตัดสนิใจ/กระบวนการแกปญหา 

ธุรกิจยาดมสมุนไพร   
 เปนธุรกิจทีก่ระบวนการทาํงานไมซับซอน   เปนธุรกิจที่เร่ิมตนดวยทุนที่นอยและสามารถ
ประกอบการเพียงคนเดียวได  แตผูที่จะประกอบธุรกิจนี้จําเปนจะตองมีความรูเร่ืองสมุนไพรและจะตองใสใจ

ทุกรายละเอียดในกระบวนการผลติ  ปญหาที่เกิดข้ึนแรกๆสําหรับการประกอบธุรกิจนีก้ารคัดเลือกวัตถุดบิมี

ความสําคัญเปนลําดบัตน  การรักษาคุณภาพการผลิต  การซื่อสตัยกบัลูกคา จึงเปนสิ่งสําคัญในการมัดใจ

ลูกคา 

ปญหาสวนใหญของการทําธุรกิจยาดมสมุนไพร  คือ 
1. กระบวนการผลิต   สวนใหญในกระบวนการผลิตในการทําธุรกจิยาดมสมุนไพรจะเกิดข้ึน  2  สวน 

           -  ดานวัตถุดิบ 

              วัตถุดบิสมุนไพรเปนวัตถุดบิหลักในการทําธุรกิจนี้  โดยเมื่อทาํธุรกิจนี้เติบโตในชวงระยะหนึ่งการ

ขาดแคลนวัตถดุิบจะเกดิข้ึน  เนื่องจากวัตถดุิบจะหมดไปกับยอดขายที่เพ่ิมข้ึน   วิธีการแกปญหาในสวนนี้  

ผูประกอบการควรจะมีการคํานวณวัตถุดิบแตละชนิดแลวมกีารสต็อควัตถุดบิอยางเพียงพอ  เพ่ือใหการจัดสง

สินคายาดมสมุนไพรไมขาดชวงใหกับลกูคา   เพ่ือที่จะเรียกความมั่นใจ  ความพึงพอใจในการจัดสงใหกับ

ลูกคา  และคํานวณอายุการจัดเก็บของสมุนไพรแตละชนิดใหอยูในชวงระยะเวลาที่พอดีอีกทั้งเปนการรักษา

คุณภาพของสมุนไพรใหอยูไดนาน 

           - การรักคุณภาพมาตรฐาน 

             ธุรกิจยาดมสมนุไพร  กลิ่นของยาดมตองรักษามาตรฐานการผลติใหชัดเจน  โดยยาดมสมุนไพรไม

ควรใชบรรจุภัณฑที่เปนขวดพลาสตกิ  เนื่องจากจะทําใหกลิน่เพ้ียนและเปลีย่นไปจากเดิม  ควรใชบรรจุภัณฑ

ที่เปนขวดแกวจึงจะเหมาะสมที่สุด 

2. การตลาด 

           การตลาดในการทําธุรกิจยาดมสมุนไพร   ปจจุบันมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย  คูแขงทางดานการตลาด

เปนปญหาประการหนึง่ในการเตบิโตของธุรกิจ  การเรียกความมั่นใจใหผูบริโภคซื่อสตัยกบัผลิตภัณฑตอง

รักษาภาพลกัษณในการทาํธุรกิจ   คุณภาพของสินคา  ความซื่อสัตยกบัลกูคาเปนสิ่งสําคัญ  และการวิเคราะห

คูแขงทางการตลาดเพ่ือนาํขอมูลมาเปรียบเทียบและปรับปรุงสินคาและพัฒนาสินคาของเราตลอด   การ

ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑใหหลากหลายและเขาถึงกลุมผูบริโภคใหหลากหลายกลุม 
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ปจจัยสูความสาํเรจ็ 
           

          -  ผูประกอบการตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองสมุนไพร อาทิ  คุณสมบัติของสมุนไพรแตละชนิด 

             สรรพคุณของสมุนไพร   การเก็บรักษา  เปนตน 

          -  ผูประกอบการสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพการผลิตของยาดมสมนุไพรในทุกๆ ดาน 

             ไดอยางสม่ําเสมอ 

          -  ผูประกอบการมีความซื่อสัตยกับลกูคาและมีคุณธรรมในการประกอบการ 

          -  ผูประกอบการมีการกําหนดราคาที่ชัดเจนกับลกูคา 

          -  ผูประกอบการมีวิสัยทัศนในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑยาดมสมุนไพรอยางตอเนื่องและเพ่ิม 

             มุมมองในการเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางหลากหลาย   สรางกลยุทธใหมๆ   เพ่ือเพ่ิมยอดขายและ 

             รายได  

       

แนวคิดใหมในการพฒันาอาชพี 
           

             ผูประกอบการยาดมสมุนไพรตองสรางแนวคิดใหมๆ  ในการเพ่ิมยอดขายในธุรกิจนี้ 

                  -  เพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑใหหลากหลายและปรับราคาตามขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ 

    และเพ่ิมความหลากหลายของบรรจุภัณฑ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาให 

    หลากหลายกลุม 

                  - ปรับกลยุทธทางดานการตลาดใหมๆ   ใหเขาถึงกลุมผูบริโภค 

       การประกอบธุรกิจยาดมสมุนไพรเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  ผูประกอบการตองใสใจทุก

รายละเอียดในการใชวัตถุดิบ  การคัดเลือกวัตถุดิบเปนสิ่งที่สําคัญ  เนื่องจากจะทําใหลกูคาไดผลิตภณัฑยาดม

ที่มีคุณภาพ  เหมาะสมสาํหรับการสดูดมที่เขาไปในรางกาย  และแสวงหาความรูที่เกี่ยวกับสมนุไพรอยูตลอด

และเพ่ิมมุมมองทางการตลาดที่เปลีย่นไปในสมยัปจจุบัน 
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ตํานานยาสมุนไพรโบราณ โดย ชมรมวานมหาเศรษฐ ี

ตํารับยาสมุนไพรไทยโบราณ ผูปรุงจะตองมพีื้นฐานดานเวชกรรมการแพทยจากหมอ

ยา หรอืผูเฒาผูแกผูเปนหมอโบราณ ที่จะเรยีนรูเริ่มแรกจาก ตนไม ใบหญา จากพชื

สมุนไพรใกลตัวทัง้สมุนไพรในครัวเรอืนและช้ินสวนของสัตวรวมถึงธาตุวัตถุทัง้หลาย

ที่จะนํามาใชประกอบยา  

วานใหคุณ สมุนไพร 108 โดย บก.สมพงษ บัวแยม 
หนังสอืที่ใหความรูเกี่ยวกับพชืสมุนไพรที่เปนพชืมงคลและพชืรักษาโรค นั่นคอื "วาน" 

49 สมุนไพรใกลตัว สารพัดรักษาโรค  
รวบรวมขอมูลทางพฤกษศาสตรเเละสรรพคุณดานสมุนไพรของพชืสมุนไพรตางๆ ไวถงึ 49 ชนดิ หลายชนดิเปนที่รูจัก

กันโดยทั่วไป เเตหลายชนดิเปนพชืทีไ่มคุนตา เเละอกีหลายชนดิที่หลายคนอาจไมคดิวาเปนสมุนไพรเสยีดวยซ้ํา 

ตะลุยดงสมุนไพร โดย ทัศนา ทัศนมติร 
พาคุณผูอานทองไปบนเสนทางสมุนไพร จากแหลงปลูกสูแหลงผลติเปนตัวยา ที่การันตไีดถงึคุณภาพระดับสากล และ

ตะลุยสวนสมุนไพรเกษตรอนิทรีย แหลงเศรษฐกจิสรางรายไดใหทองถิ่นที่มสีมนุไพรมากมาย 

ตํานานวานไทย โดย ชมรมวานมหาเศรษฐี 
นําเสนอศาสตรโบราณการนําวานสมุนไพรเพื่อนํามาปรุงยารักษาโรคตางๆ ตามตํารับ ตาํรายาแผนโบราณ โดยถายทอดจากผูมี

ประสบการณและรูจริงในเร่ืองวาน ทัง้ยังมีภาพประกอบ ที่บอกลักษณะ สรรพคุณ และวธิปีลูก ของวานแตละชนดิ 

ปลูกยารักษาปา 2 คูมือการปลูกสมุนไพรเพือ่เศรษฐกิจชุมชน โดย บก.ดสิทัต โรจนาลักษณ 
หนังสอืเลมนี้ไดรวบรวมการปลูกเเละใชสมุนไพรชวยอุดหนุนเศรษฐกจิระดับหมูบาน เปนสมุนไพรสวนเกนิของเเตละครอบครัว มา

ทํายาสําเร็จรูปงายๆ ประโยชนทางตรงก็คอื เปนการพัฒนาความสามารถในการผลติ เเละสงเสริมการใชสมุนไพรราคาถูก 
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101 ยอดสมุนไพรเปนยา โดย สรกมล ถมยาจิตรเจรญิ 
นี่คอืหนังสอืที่จะทําใหคุณรูจัก "สมุนไพร" ทัง้ 101 ชนดิจากพชืที่ใชปองกนับรรเทาโรคนานาชนดิมากย่ิงขึ้นกวาที่เคยรู พรอม

สารพัดสตูรที่ใชในการบําบัด บรรเทาโรคตางๆ  

สํานักงานบรหิารและพัฒนาองคความรู 
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เคล็ดลับภูมปิญญาไทย เลม 2 โดย จํารัส เซ็นนลิ 
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ ตลอดจนตํารายารักษาสมุนไพรหลายหลากชนดิ ซึ่งเปนความรูดัง้เดมิที่มี

มาตัง้แตโบราณกาลของบรรพบุรุษไทย 

สมุนไพรเพื่อการบาํบัดโรค โดย แกว กาญจนา 
รวมตัวยาสมุนไพรที่สําคัญของไทย พรอมทัง้บอกสารสําคัญ สรรพคุณ และวธิกีารใช เพื่อทานที่สนใจจะไดนําไปใชประโยชนกับ

ตนเองและผูอื่นไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

การผลติพชืสมุนไพร โดย มณฑา ลมิปยะประพันธ 
การผลติพชืสมุนไพร ครอบคลุมความรูทั่วไปเร่ืองพชืสมุนไพรสรรพคุณของพชืสมนุไพร และกรรมวธิกีารนําพชืสมุนไพรไปใช

ประโยชน 

ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ยาดมสมนุไพร” 

สมุนไพรในบาน  โดย ไพรรนิ  ววิพิันธ 
มหัสจรรยสมุนไพรไทย  รูจักสรรพคุณทางยา  เพื่อใชรักษาสุขภาพวธิรัีกษาแบบธรรมชาตแิบบพึง่พาตนเอง 

สมุนไพรไทย  โดย ศูนยวทิยาศาสตรเพือ่การศกึษาขอนแกน 
รวบรวมสมุนไพรไทย  คุณสมบัตแิละมารูจักสมุนไพรไทยที่มคีุณคาและประโยชนนานับประการ 

สุขภาพดดีวยสมุนไพร   โดย นภิาพร 
สมุนไพรไทยมหัศจรรยอันย่ิงใหญจากธรรมชาต ิ สมุนไพรหนึ่งภูมปิญญาจากรุนสูรุนหลากสรรพคุณสารพันวธิกีาร 

 สมุนไพรไทย เลม 1     โดย ดร.นจิศริ ิ  เรอืงรังษ ี
  รวมสุดยอดสมุนไพรไทยที่สมบูรณที่สุดรวบรวมรายชื่อสมุนไพรไทย 333 ชนดิเนื้อหาประกอบดวยชื่อวทิยาศาสตร ชื่อวงศ 

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร และสรรพคุณทางยา พรอมภาพประกอบกวา 1,650 ภาพ 
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สํานักงานขอมูลสมุนไพร - http://www.medplant.mahidol.ac.th 
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สมุนไพรอภัยภูเบส - http://www.abhaiherb.com 

สมุนไพรนารู - http://www.the-than.com 

สรรพคุณสมุนไพร -  http://www.rspg.or.th 

สมุนไพรดอทคอม - http://www.samunpri.com 

ยาดมสมุนไพร -  http://www.sahavicha.com 

บรกิารขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพร ฐานขอมูลสมุนไพรตาง ๆ ฐานขอมูลสรรพคณุที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตใหขึ้นทะเบยีนยาแผนโบราณ ขาวความ

เคล่ือนไหวเกี่ยวกับสมุนไพร 

ชุดประมวลความรูธุรกิจ 
“ยาดมสมนุไพร” 

รานขายสมุนไพร  : เวชพงศโอสถ   รานขายยาและสมุนไพรทีคุ่ณวางใจจากรุนสูรุน สี่แยกวัดตึก ถนนเยาวราช   

สามารถโทรศัพทสอบถามไดทีเ่บอร 02 222 2223  



แหลงอางอิง 
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• เจาของความรู 

  กลุมสมุนไพรบานหนองออ บานหนองออ  ม.5 ต.เวียง  อ.พราว  จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานสมุนไพร) 

นางลัดดา  ภักดีศรี ม.6  ต.เวียง อ.พราว  จ.เชียงใหม  โทร. 085-5559351 

 

 

 

 

 

ภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานสมุนไพร) 

นางคําผง    ม.5   ต.เวียง อ.พราว  จ.เชียงใหม  โทร. 080-7692703 

 



แผนการถายทอดองคความรู  
และรูปแบบกิจกรรมหรือนิทรรศการ 

แผนการถายทอดองคความรู 

และรูปแบบกิจกรรมหรือนิทรรศการดังตอไปน้ี 

 

1. เผยแพรใหกับกลุมเปาหมายและผูทีส่นใจในอาชีพธรุกิจยาดม
สมุนไพร  อาท ิ กลุมแมบาน  กลุมวิสาหกิจชุมชน  กลุมคน
ตกงาน  กลุมผูที่ตองการรายไดเสริม  กลุมผูสูงอายุ เปนตน 

2. จัดกิจกรรมในรูปแบบตลาดนัดอาชีพ  เพื่อแนะนําความรูใหกบั
ผูที่สนใจและตองการายไดเพิ่มจากอาชีพธรุกิจยาดมสมนุไพร 

3. เผยแพรในรูปแบบแผนพับ / ประชาสัมพันธ 

4. เผยแพรผานทางสือ่และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย (ITTERNET 
,FACEBOOK) 

5. จัดองคความรูในรูปแบบสื่อหนังสือ  บทความ  หรือวารสาร
เปดชองทางสงเสริมอาชพี 
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