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ชือ่ วิชา การทําชาสมุนไพรอินทรีย

เวลาเรียน

6 ชั่วโมง

ชื่อสาขาวิชา เกษตรกรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของสมุนไพรในทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมใหดูแลสุขภาพดวยตนเอง
3. เพื่อสงเสริมการรับประทานสมุนไพรในรูปแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตสมุนไพรอินทรีย วิธีการแปรรูป วิธีการชงชา การเก็บรักษาใบชาสมุนไพรและ
การดื่มชาเพื่อสุขภาพที่ดี
ความรูพื้นฐานของผูเรียน
สามารถสื่อสารได
สมรรถนะผูจบการฝกอบรมที่พึงประสงค
1. ผูเรียนสามารถสื่อสารวิธีการทําชาสมุนไพรชนิดตางๆได
2. ผูเรียนสามารถแปรรูปสมุนไพรสดเปนชาสมุนไพรไดอยางมีคุณภาพ
3. ผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
ผูเขารับการฝกอบรมจบแลวสามารถประกอบอาชีพ / ปฏิบัติงาน
1. ทําชาสมุนไพรไวรับประทานเองในครอบครัว
2. ทําชาสมุนไพรเพื่อจําหนาย
3. ถายทอดองคความรูดานการทําชาสมุนไพรได

แผนการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา 17090007

ชื่อวิชา การทําชาสมุนไพรอินทรีย

หนวยการเรียนรูที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชาสมุนไพร
ผลลัพธการเรียนรู
1.ผูเรียนสามารถบอก
ประโยชนของการดื่มชา
สมุนไพรอินทรียได

สาระการเรียนรู
1. ประวัติการดื่มชา ประโยชน
ของการดื่มชาเพื่อใชรักษาโรค

จํานวน 6 ชั่วโมง
เวลาในการฝกอบรม 1 ชั่วโมง

กระบวนการเรียนรู
1. วิทยากรใหความรูเรื่อง ประวัติการดื่มชาของตางประเทศและ
ในประเทศไทย เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน
2. การดื่มชาเพื่อใชรักษาโรค ชาสมุนไพรชนิดใดใชรักษาโรค
อะไรบาง
3. การดื่มชาในชวงเวลาและปริมาณที่เหมาะสม เชน
- ไมดื่มชาขณะทองวางสําหรับผูที่เปนโรคกระเพาะอาหาร
- ไมดื่มชารวมกับยาเพราะจะทําลายฤทธิ์ของยา
- ชามีประโยชนทําใหรางกายอบอุน บํารุงเลือดลมและหัวใจ
รวมทั้งมีสารตอตานอนุมูลอิสระซึ่งเปนสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็ง แตหากดื่มน้ําชาปริมาณมากเกินไปอาจสงผลตอไตได

การประเมินผล
1. สามารถสื่อสารเรื่องประวัติ
การดื่มชา และประโยชนของชา
สมุนไพรชนิดตางๆได

หนวยการเรียนรูที่ 2

วิธีการแปรรูปสมุนไพรเปนชาสมุนไพรอินทรีย

ผลลัพธการเรียนรู
1.ผูเรียนสามารถอธิบาย
วิธีการแปรรูปสมุนไพรสดให
เปนชาสมุนไพรไดอยางเปน
ขั้นตอน รวมทั้งสามารถลง
มือแปรรูปเปนผลิตภัณฑได

เวลาในการฝกอบรม 2 ชั่วโมง

สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
1. การผลิตชาจากพืชสมุนไพร 1. วิทยากรใหความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในทองถิ่นจังหวัดตราด
ในทองถิ่นเมืองตราด เชน ขลู
 ขลู : มีฤทธิ์ขับปสสาวะ ตานการอักเสบของทางเดิน
ชะมวง ซึ่งพบไดเฉพาะถิ่นและมี
อาหาร และตับ
สรรพคุณทางยาที่แตกตางไป
 ชะมวง : ฟอกโลหิต ยาระบาย แกไข กระหายน้ํา
2. วิธีการเลือกสวนของพืชที่
 เตยหอม : ลดอาการกระหายน้ํา ยาขับปสสาวะ รักษา
นํามาผลิตชา และกระบวนการ
เบาหวาน ชวยลดน้ําตาลในเลือด
แปรรูปที่สะอาดถูกหลักอนามัย วิธีการ
1. เก็บใบขลู นับจากสวนยอดลงมาถึงใบที่ 5 ใหไดปริมาณ
ตามตองการ นํามาลางใหสะอาด
2. หั่นดวยมีดคมๆ ใหหนาประมาณ ½ เซนติเมตร
3. นําใบขลูที่หั่นแลวใสหมออลูมิเนียม ลวกน้ํารอน 3 – 5นาที
พอสุก (จะทําใหรักษาสีเขียวไวไดสวยงาม)
4. ผึ่งลม หรือแดด ประมาณ 10 – 15 นาที
5. ใสตะแกรง ฉีกใบชาที่กอดกันเปนกอน ใหกระจายออก แลว
นําเขาตูอบ (หากไมมีตูอบ ใหใชวิธีตากแหง โดยวางผึ่งแดดไว
ประมาณ 2 วัน)
6. บรรจุใสถุงพลาสติก ปดปากถุงใหสนิท เก็บไวในที่แหง
* หมายเหตุ ทั้งขลู ชะมวง เตยหอมใชวิธีเดียวกัน
2. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ วิทยากรใหความรูเรื่องภาชนะและวิธีการที่
เก็บเพื่อปองกันความชื้น

การประเมินผล
1. สามารถอธิบายวิธีการผลิต
ชาสมุนไพรไดอยางเปน
ขั้นตอน
2. สามารถแกปญหาได หาก
ไมมีตูอบ

หนวยการเรียนรูที่ 3

วิธีการชงชา

ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1. ผูเรียนเรียนรูวิธีการชงชาและ 1. ขั้นตอนการชงชา
สามารถชงชาใหไดรสกลมกลอม 2. วิธีการชงชาใหไดรสดี

เวลาในการฝกอบรม 2 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
1. วิทยากรอธิบายขั้นตอนการชงชาสมุนไพรใหไดรสชาติดีและ
สม่ําเสมอกันทุกแกว
วิธีการ
1. กาที่ใชชงชา ควรเปนกาดินเผา จะใหความหอมแกน้ําชาไดดีกวา
2. ใสใบชาแหงลงในกาสําหรับชงชาในปริมาณ 1 ใน 3 สวนของกา
3. รินน้ําเดือดลงในกาหนึ่งครั้งกอน ทิ้งไวประมาณ 2 – 3 วินาที
แลวเทน้ําทิ้งกอนเพื่อลางใบชาและอุนใบชาใหออนตัว
4. รินน้ําเดือดลงในกาอีกรอบ คราวนี้รินใหเต็มกาแลวปดฝาใหสนิท
ทิ้งไวประมาณ 5 – 10 นาที
5. รินน้ําชาใสแกวดื่ม ควรรินใหหมด เพราะถาเหลือเอาไวจําทําให
รสชาติของน้ําชาที่เหลือฝาดและขม
6. ใบชาที่เหลือสามารถเติมน้ํารอนเพื่อชงตอไดอีกสัก 3 – 4 ครั้ง
แตควรเพิ่มระยะเวลาในการแชไปอีก เพราะรสชาติและคุณคาอาจ
จางลง
2. วิทยากรใหความรูเพิ่มเติมวา การชงชาตองใชน้ําที่รอน และใน
สัดสวนที่พอเหมาะตอใบชา หรือเหมาะสมตอความชอบของผูบริโภค
3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ และหาสูตรการชงชาที่เหมาะสม
4. รวมกันสรุปวิธีการชงชาและสัดสวนลงในกระดาษชารต

การประเมินผล
1. สามารถอธิบายขั้นตอน
การชงชาไดอยางถูกตองและ
เปนขั้นตอน
2. สามารถชงชาออกมาไดมี
รสชาติดี

หนวยการเรียนรูที่ 4

การเก็บรักษาใบชาสมุนไพรและการดื่มชาเพื่อสุขภาพ

ผลลัพธการเรียนรู
1. ผูเรียนบอกวิธีการและ
เลือกภาชนะเก็บใบชาใหคง
คุณภาพดีได

สาระการเรียนรู
1. ใหความรูและยกตัวอยาง
ภาชนะที่ใชเก็บใบชาใหมิดชิด
- ถุงพลาสติกปดสนิท
- กระปองปดสนิท
- กระปองสุญญากาศ
- ถุงซิปล็อค

เวลาในการฝกอบรม 1 ชั่วโมง

กระบวนการเรียนรู
1. วิทยากรใหความรูเรื่อง ภาชนะและวิธีการ ที่ใชในการเก็บใบชา
แหง ใหคงคุณภาพดี ไมขึ้นรา ไดแก
- ใชภาชนะดินเผาหรือภาชนะโลหะขนาดพอเหมาะมีฝาสองชั้นเพื่อ
ปองกันไมใหอากาศเขา
- หลีกเลี่ยงความชื้น เพราะความชื้นจะเปนตัวทําลายคุณภาพของใบ
ชา ในกรณีที่ซื้อใบชามาในปริมาณที่มากดังนั้นใบชาควรจะบรรจุอยูใน
ถุงฟอยล มัดใหแนนกอนจะเก็บไวในกระปอง
- เมื่อใบชาแหงแลว ควรหลีกเลี่ยงการนําใบชาออกตากแดดเพราะ
แสงแดดจะทําลายคุณภาพของใบชา
- ไมควรนําภาชนะที่มีกลิ่นมาบรรจุใบชา หรือเก็บใบชาไวใกลกบั
อาหารหรือสิ่งของที่มีกลิ่นเพราะใบชามีคุณสมบัติดูดกลิ่น
- การแบงชาไปชง ไมควรใชมือหยิบแตควรใชชอนที่แหงสนิทตัก
2. วิทยากรและผูเรียนสรุปความรูเรื่องการผลิตชาสมุนไพร เพื่อ
สุขภาพและบําบัดอาการเจ็บปวยลงในกระดาษชารต
3. ผูเรียนเสนอสิ่งที่เรียนรูและประโยชนที่ไดรับจากการอบรมในครั้งนี้
เชน ชองทางการนําไปทําเปนอาชีพหรือใชในชีวิตประจําวัน

การประเมินผล
1. ผูเรียนบอกไดวาจะจัดเก็บ
ใบชาแหงใหคงคุณภาพได
อยางไร
2. ผูเรียนสามารถคิดและบอก
ไดวาตนจะเก็บใบชาแหงที่
แปรรูปแลวไวที่ใด อยางไร
3. ผูเรียนสามารถสรุป
ประโยชนจากการอบรมในครั้ง
นี้ และระบุสิ่งที่จะนําไปทํา
ตอไปได

สรุปชั่วโมงหนวยการเรียนรู
ที่
1.
2.
3.
4.

หนวยการเรียนรู
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชาสมุนไพร
วิธีการแปรรูปสมุนไพรเปนชาสมุนไพรอินทรีย
วิธีการชงชา
การเก็บรักษาใบชาสมุนไพรและการดื่มชาเพื่อสุขภาพ
รวม

ทฤษฎี
1
1
2

ปฏิบัติ
2
2
4

เกณฑการตัดสิน
ผูเขารับการอบรมมีการเขารับการอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 : ผานการอบรม
วัสดุอุปกรณ
1. สมุนไพรอินทรีย (ขลู ชะมวง เตยหอม) สดปริมาณ 10 กิโลกรัม
2. มีด
3. เขียง
4. ตูอบ หรือ ตะแกรง
5. ภาชะสําหรับเก็บใบชาแหง (ภาชนะปดสนิท)
6. กาและถวยชาดินเผา

จํานวนผูเรียนที่รับ
รุนละ 15 คน
งบประมาณ
1. คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง

= 3,600

บาท

2. คาวัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอน 300 บาท x 15 คน

= 4,500

บาท

รวม 8,100 บาท

รวม
1
2
2
1
6

คาใชจายรายหัว (เฉลี่ย)
คาใชจาย / คน

=

540 บาท

ศักยภาพในการเรียนการสอน
- แหลงศึกษาคนควา
1. หองสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2. ปราชญชาวบาน
3. แหลงเรียนรูในชุมชน
4. Internet
- สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม
1. วิทยาลัยชุมชนตราด
2. ชุมชนที่ตองการฝกอบรม

ศักยภาพผูสอน
ชื่อ – สกุล
นายสมโภชน วาสุกรี

คุณวุฒิ
-ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
เอกเกษตรศาสตร

ผลงาน / ประสบการณ
-จัดตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่น บานแหลม
มะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
- ประธานชมรมมัคคุเทศกจังหวัดตราด
- วิทยากรหลักขององคกรเอกชนเรื่อง
ธรรมชาติกับสุขภาวะ
- นักจัดรายการวิทยุฯสื่อเพื่อสุขภาวะ
-ผูบริหารสถานศึกษา (2516 – 2551)
-ผูทรงคุณวุฒิของจังหวัด

