
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลายน า้ 

โลโก ้

กลอ่ง 

ตลาด 

- รพสต.

วังสมบรูณ์ 
 

ลกูประคบ

สมนุไพร 

บา้นไรส่ามส ี

1. ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ เชน่ พวก

กญุแจลกูหอม/ชาใบเตย

ตะไคร/้สมนุไพรอบตวั 

2. ผลติภณัฑช์มุชน 

3. วสิาหกจิชมุชน 

4. จ าหน่ายรว่มกบัสภาองคก์ร

ชมุชน/โรงพยาบาล 

ตน้น า้ 

คน 1. ผูผ้ลติลกูประคบ 3 คน / 2. ลกูกลุม่ปลกูสมนุไพร 8 

คน 
วตัถดุบิ สมนุไพร  ซือ้สด  ตากแหง้  อบแหง้เก็บได ้6 

เดอืน  

ตน้ทนุ ลกูประคบเฉลีย่ลกูละ 41 บาท ประกอบดว้ยสมนุไพร 

ลกูประคบ 1 ลกูน ้าหนัก 4 ขดี หอ่ดว้ยผา้ดบิ ยัดไสด้ว้ยสมนุไพร

แหง้ 3 ก ามอื สมนุไพรแหง้ ไดแ้ก ่ไพล ขมิน้ออ้ย ตะไครแ้กง 

การบรู เกลอืแกง ใบเตย ใบพลับพลงึ ใบหนาด ใบเป้า ใบ

มะขาม พมิเสน ผวิมะกรดู และมัดลกูประคบดว้ยเชอืกขาว  

(ราคาสมนุไพร ดใูนหนา้ที ่2) 

 

2. มกีระบวนการผลติ 

2.1 ระยะเวลาการผลติ

โดยประมาณ 2 ชัว่โมงได ้20 ลกู 

2.2 คนหอ่ลกูประคบม ี2 คน คน

หนึง่บรรจสุมนุไพรแหง้ใสผ่า้ดบิ 

อกีคนหนึง่มดัปากลกูประคบให ้

แน่นและสวยงาม 

2.3 ในกรณีทีห่อ่ลกูประคบทัง้วัน 

2 คนจะไดป้ระมาณ 50 ลกู 

2.4 ระยะเวลาในการตากแหง้

สมนุไพรคอื 2 วัน ในกรณีทีต่าก

ในฤดรูอ้น แตถ่า้เป็นฤดฝูนอาจ

ตาก2-5วันแลว้ตอ้งน าไปอบความ

รอ้นเพือ่กนัเชือ้รา 

2.5 ระยะเวลาการเตรยีมสมนุไพร

กอ่นบรรจใุสผ่า้ดบิ 1 วัน 

1. เกดิสมาชกิ 
กลางน า้ 

3. เกดิ

ขอ้ตกลงใน

การท างาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ทนุจดัซือ้สมนุไพร 
1. ไพร ก.ก. ละ 40 บาท 
2. ขมิน้ออ้ย/ขมิน้เหลอืง 
ก.ก. ละ 40 
3. ตะไครแ้กง ก.ก. ละ 
15 บาท 
4. การบรู ขดีละ 70 บาท 
5. เกลอืแกง ถงุละ 2 
บาท 
6. พมิพเ์สน ขดีละ 130 
บาท 
7. ใบพลับพลงึ 
8. ใบหนาด 
9. ใบเป้า 
10. ใบเตย 
11. ใบมะขาม 
12. ผวิมะกรดู 
**รายการที ่7-12 หาได ้
จากในทอ้งถิน่ 

ตน้ทนุรบัซือ้
สมนุไพรจากลูก
กลุม่ 
1. ไพร ก.ก. ละ 20 
บาท 
2. ขมิน้ออ้ย/ขมิน้
เหลอืง ก.ก. ละ 20 
3. ตะไครแ้กง ก.ก. 
ละ 15 บาท 
4. มะกรดู ก.ก. ละ 
10 บาท 
5. ใบมะขาม ก.ก. ละ 
15 บาท 
**รับซือ้โดยใหล้กู
กลุม่ชัง่น ้าหนักตอน
ตัดสด จากนัน้ใหล้กู
กลุม่ตากแหง้ แลว้จงึ
น าสง่ 
 

ขอ้ตกลงการ
ท างานของสมาชกิ
กลุม่ 
1. มกีลุม่ผูผ้ลติลกู
ประคบ 
2. มกีลุม่ผูป้ลกู
สมนุไพร 
3. แตล่ะกลุม่ตอ้งท า
บญัชคีรัวเรอืน บนัทกึ
รายรับ-รายจา่ย 
4. ทมีอาจารยห์ารอื
กบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ชว่ย
ออกแบบโลโกแ้ละ
บรรจภุัณฑ ์รวมถงึการ
ผลติตูอ้บสมนุไพรเพือ่
ใชใ้นฤดฝูน 

 

สมาชกิกลุม่ผูผ้ลติ
ลกูประคบ 
1. คณุพสิมัย 
2. คณุสวุรรณา 
3. คณุวันเพ็ญ 
4. คณุวไิลพร 
5. ผูช้ว่ยชมพู 
6. คณุเสาวนยี ์
7. คณุปาน 
 
สมาชกิกลุม่ปลกู
สมนุไพร 
1. ยายถงุเงนิ 
2. ยายบญุหัน 
3. ยายมาล ี
4. คณุนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรรพคณุ 
1. กระจายเลอืด ชว่ยใหเ้ลอืดเดนิสะดวก 
2. แกป้วด แกฟ้กช า้ ลดอาการบวม 

3. แกอ้าการอกัเสบ คลายกลา้มเนือ้ 
4. ชว่ยใหผ้วิพรรณผอ่งใส 
5. ชว่ยบรรเทาอาการคนั 
6. ชว่ยใหห้ายใจสะดวก 
 
วธิใีช ้
1. น าลกูประคบแชน่ ้า 10 นาทเีพือ่ให ้
สมนุไพรแหง้คนืสภาพ 
2. น าลกูประคบทีแ่ชน่ ้าแลว้ ลงไปนึง่ใน

ซึง้จนรอ้น 
3. กอ่นใชค้วรทดลองประคบบนสว่นใด
สว่นหนึง่บนรา่งกาย เพือ่ทดสอบความ
รอ้นวา่รอ้นมากเกนิไปหรอืไม ่

 



 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งถงุแกว้ บรรจภุณัฑล์กูประคบสมนุไพรบา้นไรส่ามส ี


