
ชื่อกระบวนงาน  :  การส ารวจรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือให้การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์สมุนไพรเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลุ่มงาน/ฝ่าย  : กลุ่มงานบริการ  
กอง/ส านัก  : ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ภารกิจกรรม :   ภารกิจหลัก ด้านบริการวิชาการ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร 

          ภารกิจสนับสนุน  ดา้น………………………………………………….. 
 
ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      จุดความเสี่ยง           ระยะเวลา 
 
              
นางสาววลัยภรณ ์                 - ระบุแหล่งกระจายพันธุ ์              ๑๘๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ         ช่วงเวลาการออกดอก               

              
         
           
นางสาววลัยภรณ ์                  - รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการ        ๑๒๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ         อนุมัติไปราชการ                
                               

นางสาววลัยภรณ ์                   - บันทึกรายการวัสดุอปุกรณ์             ๖๐ นาที               
เสรมีงคลนิมติ          ภาคสนาม 
 
นางสาววลัยภรณ ์                   -บันทึกการจ่ายวัสดุในทะเบียน          ๑๐,๐๘๐ นาที             
เสรมีงคลนิมติ 
นายประนต  แก้วทิพย์     
 
 
           
 
นางสาววลัยภรณ ์       - หมายเลขตัวอย่างที่รวบรวมได้          ๒๐๐ นาที                 
เสรมีงคลนิมติ 
นายประนต  แก้วทิพย์                                                                                   
             
     
 
 
 
 
 

๑.ศึกษาข้อมูลพื้นที่ เส้นทางส ารวจ 
และช่วงเวลาการออกดอก 

 

๒. ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานราชการ 

๓. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ ์

๔. ลงพื้นที่ภาคสนาม 

๕.เก็บตัวอยา่งสมุนไพร 
๕.๑ ตัวอย่างแห้งและดอง เก็บตัวอย่างสมุนไพรที่

สมบูรณ์ ครบส่วนที่จ าเป็นต่อการจ าแนกชนิด 
ได้แก่ ล าต้น ใบ ดอก และผล (ถ้ามี) 

๕.๒ ตัวอย่างสมุนไพรส าหรับตรวจเอกลักษณ์ทาง
เคมี เก็บตัวอย่างสมุนไพรส าหรับน ามาตรวจ
เอกลักษณ์ทางเคมี ได้แก่ ราก ล าต้น และใบ 
ชนิดละ ๕๐๐ -๑,๐๐๐ กรัม 

๕.๓ ตัวอย่างเครื่องยา: เก็บตัวอย่างในส่วนเฉพาะที่
ใช้ท ายา ได้ แก่  ล าต้น  ใบ  ดอก และผล              
ชนิดละ ๑ ถุง 

 



ผู้รับผิดชอบ    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                 จุดความเสี่ยง                   ระยะเวลา 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์            - ตัวอย่างที่สมบูรณ์                      ๒๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 

นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์            - แผ่นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง         ๑๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 

นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์                - ตัวอย่างที่สมบูรณ์              ๑๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 

นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์                - จ านวนภาพที่สมบูรณ์     ๑,๕๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 

นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
        
 
 
 
 

๖. อัดตัวอย่างพันธุ์ไม ้
๖.๑ ตัดแต่งช้ินส่วนสมุนไพรให้พอดีกับขนาดของ
กระดาษหนังสือพิมพ์ แต่ยังคงเก็บส่วนที่ส าคัญต่อ
การใช้ ในการระ บุ พื ชคงอยู่ อย่ างครบถ้ วน
(ประมาณ ๑ ฟุต) 
๖.๒ ตัดแต่งช้ินส่วนสมุนไพรให้พอดีกับขนาดของ
ขวดโหลดองแต่ยังคงเก็บส่วนที่ส าคัญต่อการใช้ใน
การระบุพืชคงอยู่อย่างครบถ้วน 
 ๖.๓  ตัดแต่งช้ินส่วนสมุนไพรให้พอดีกับขนาด
ของขวดเครื่องยา 
 

๗.ติดแผ่นบันทึกข้อมูลภาคสนามลงในช้ินตัวอย่าง
สมุนไพร ได้แก่ ช่ือผู้เก็บ หมายเลข วันที่ และ
สถานท่ีเก็บตัวอย่าง 

๘.อัดตัวอย่างสมุนไพร 
๘.๑  อัดสมุนไพรแห้งลงในกระดาษหนังสือพิมพ์และ

จัดเรียงในแผงอัด 
๘.๒ ดองตัวอย่างลงในโหลที่สะอาด เติมน้ ายาดอง  

๗๐ % EtOH : glycerin water 
๘.๓ เอาตัวอย่างเครื่องยาและสมุนไพรที่ไปสกัดสารใส่

ในถุงที่มี silicagel 
 

๙. ถ่ายภาพเพื่อบันทึกข้อมูลสมุนไพร เช่น ดอก
ผล ลักษณะวิสัย และสภาพถิ่นที่อยู่ 



ผู้รับผิดชอบ     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     จุดความเสี่ยง   ระยะเวลา 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์         - ข้อมูลที่ครบถ้วน                      ๓๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 
นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
นางสาววลัยภรณ ์          - ข้อมูลที่ครบถ้วน                         ๓๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 
นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์         - จ านวนตัวอย่างที่ไม่เสียหาย             ๑๐๐ นาที 
เสรมีงคลนิมติ 

นายประนต  แก้วทิพย์ 
 
 
 
นางสาววลัยภรณ ์          - เบิกจ่ายตรงตามระยะเวลา              ๑๒๐ นาที               
เสรมีงคลนิมติ           ที่ก าหนด  
 
         

 

       รวม  13,360  นาที 
 
 
 
 
 

๑๐.บันทึกข้อมูลสมุนไพร ได้แก่ ลักษณะ
วิสัย ความสูงของต้น และลักษณะทาง
สั ณ ฐ า น วิ ท ย า บ า งป ร ะ ก า ร ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากท าเป็นตัวอย่าง
แห้งและดอง เช่นสีของดอกหรือผล สีของ
น้ ายาง การมีกลิ่นหอมหรือเหม็น วัน/
เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง ช่ือพื้นเมือง การ
ใช้ประโยชน์ 
 

๑๑. บันทึกข้อมูลด้านนิเวศวิทยา ได้แก่ ชนิด
สังคมพืช สภาพถิ่นที่อยู่ พิกัดต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ (GPS) ความสูงจากระดับน้ าทะเล 
 

๑๒.เปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์ในแผงอัด
พันธุ์ไม้เพื่อป้องกันเช้ือราท าลาย 

๑๓.จัดท าเอกสารรายงานการ
เดินทางปฏิบัติงานราชการ 



กระบวนการส ารวจรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม 

วิธีการกระบวนการส ารวจรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภาคสนาม ๑๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑.   ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ เส้นทางส ารวจ และช่วงเวลาการออกดอก  โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๘๐ นาที     

ต่อครั้ง 
๒.   ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานราชการ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๒๐ นาทีต่อครั้ง 
๓.   จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๖๐ นาทีต่อครั้ง 
๔.   ลงพื้นที่ภาคสนาม โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๐,๐๘๐  นาทีต่อครั้ง 
๕.   เก็บตัวอย่างสมุนไพร ดังนี้ 

๕.๑ ตัวอย่างแห้งและดอง เก็บตัวอย่างสมุนไพรที่สมบูรณ์ ครบส่วนที่จ าเป็นต่อการจ าแนกชนิด ได้แก่                   
ล าต้น ใบ ดอก และผล (ถ้ามี) 

๕.๒ ตัวอย่างสมุนไพรส าหรับตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี เก็บตัวอย่างสมุนไพรส าหรับน ามาตรวจเอกลักษณ์ทาง
เคมี ได้แก่ ราก ล าต้น และใบ ชนิดละ ๕๐๐ -๑,๐๐๐ กรัม 

๕.๓ ตัวอย่างเครื่องยา: เก็บตัวอย่างในส่วนเฉพาะที่ใช้ท ายา ได้แก่ ล าต้น ใบ ดอก และผล ชนิดละ ๑ ถุง โดย
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๒๐๐  นาทีต่อตัวอย่าง 

๖.  อัดตัวอย่างพันธุ์ไม้ 
๖.๑ ตัดแต่งชิ้นส่วนสมุนไพรให้พอดีกับขนาดของกระดาษหนังสือพิมพ์ แต่ยังคงเก็บส่วนที่ส าคัญต่อการใช้ใน

การระบุพืชคงอยู่อย่างครบถ้วน(ประมาณ ๑ ฟุต) 
๖.๒ ตัดแต่งชิ้นส่วนสมุนไพรให้พอดีกับขนาดของขวดโหลดองแต่ยังคงเก็บส่วนที่ส าคัญต่อการใช้ในการระบุ

พืชคงอยู่อย่างครบถ้วน 
๖.๓ ตัดแต่งชิ้นส่วนสมุนไพรให้พอดีกับขนาดของขวดเครื่องยา โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๒๐๐  

นาทีต่อชิ้น 
๗.   ติดแผ่นบันทึกข้อมูลภาคสนามลงในชิ้นตัวอย่างสมุนไพร ได้แก่ ชื่อผู้เก็บ หมายเลข วันที่ และสถานที่เก็บ

ตัวอย่าง โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๐๐  นาทีต่อชิ้น 
๘.   อัดตัวอย่างสมุนไพร 

๘.๑ อัดสมุนไพรแห้งลงในกระดาษหนังสือพิมพ์และจัดเรียงในแผงอัด 
๘.๒ ดองตัวอย่างลงในโหลที่สะอาด เติมน้ ายาดอง  ๗๐ % EtOH : glycerin water 
๘.๓ เอาตัวอย่างเครื่องยาและสมุนไพรที่ไปสกัดสารใส่ในถุงที่มี silicagel โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

๑๐๐  นาทีต่อตัวอย่าง 
๙.   ถ่ายภาพเพ่ือบันทึกข้อมูลสมุนไพร เช่น ดอก ผล ลักษณะวิสัย และสภาพถิ่นที่อยู่ โดยใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ๑,๕๐๐ นาทีต่อชนิดสมุนไพร 
๑๐. บันทึกข้อมูลสมุนไพร ได้แก่ ลักษณะวิสัย ความสูงของต้น และลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปหลังจากท าเป็นตัวอย่างแห้งและดอง เช่นสีของดอกหรือผล สีของน้ ายาง การมีกลิ่นหอมหรือ
เหม็น วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง ชื่อพ้ืนเมือง การใช้ประโยชน์ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๓๐๐  นาที
ต่อตัวอย่าง 

๑๑. บันทึกข้อมูลด้านนิเวศวิทยา ได้แก่ ชนิดสังคมพืช สภาพถิ่นที่อยู่ พิกัดต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (GPS) ความสูง
จากระดับน้ าทะเล โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๓๐๐  นาทีต่อตัวอย่าง 

๑๒. เปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์ในแผงอัดพันธุ์ไม้เพ่ือป้องกันเชื้อราท าลาย  โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
๑๐๐  นาทีต่อตัวอย่าง 

๑๓. จัดท าเอกสารรายงานการเดินทางปฏิบัติงานราชการ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑๒๐  นาทีต่อครั้ง 
 



ผู้รับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ประกอบด้วย 
๑. นางสาววลัยภรณ์ เสรีมงคลนิมิต  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
๒. นายประนต  แก้วทิพย์   ต าแหน่ง  นักเคมีวิเคราะห์ 

 


