
  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว น าโดย นายสมโภชน์  ชินวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองบัว และพนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ท าความสะอาดบริเวณ
ด้านหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า-โรงแรมนิวแทรเวิลลอจ์ด อบจ.จันทบุรี  และสะพานคลองภักดีร าไพ ในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 



 วันท่ี 13 ตุลาคม 2560 
น ายสม โภชน์   ชิ น ว ง ค์  น าย ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต .  และพนักง าน ส่วนต าบล      
ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล
เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           
ณ ค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุต าบล
หนองบัว  จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพ  หลักสูตรงานใบตอง ระหว่างวันที 2-3 พฤศจิกายน 2560 
ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนท่ัวไป  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบล      
หนองบัว 



 

 

 

ระหว่างวนัท่ี 16 – 17  ตุลาคม  2560  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ออกบริการรับยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี (ภบท.5) ประจ าปี 2561-2564 แก่ประชาชน หมู่ท่ี 1, 2, 8, 9, 10 และหมู่ท่ี 11  
ต าบลหนองบัว 



 

 วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว     
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  และร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” พัฒนาริมสองฝ่ังคลองภักดีร าไพ 
จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ฯลฯ

นายสมโภชน์  ชินวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว น าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  จัดกิจกรรมท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



 

 

 

 

โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยหัวเนินแยกซ้าย 

หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองบวั 

ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข  

หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองบวั 



 

น ้ำกระชำย มีประโยชน์มำกมำยมหำศำล         
ในประเทศไทยของเรามีพืชพื้นบ้านจ านวนมากมายที่เป็นไปด้วยสรรพคุณต่างๆ นานา วันนี้จะขอเล่าถึงพืชชนิดหนึ่ง 

นั่นคือ “กระชาย” ซ่ึงชาวไทยมีความเชื่อกันมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้วว่ามีคุณสมบัติบ ารุงก าลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
โดยเฉพาะส าหรับผู้ชาย กระชายเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยมาช้านาน รากกระชายมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สามารถใช้เป็นผักจิ้มได้
แต่ชาวไทยส่วนใหญ่นิยมน ามาใช้เป็นเคร่ืองแกงมากกว่าเพราะมีคุณสมบัติดับกลิ่นคาวของเนื้อหรือปลาได้ดี โดยเฉพาะปลา
ที่มีกลิ่นคาวจัด เช่น ปลาไหล ปลาดุก หรือปลากุเลา เป็นต้น 

กระชายมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ กระชายด า กระชายแดง และกระชายเหลือง ในแต่ละท้องถิ่นจะเรียกชื่อกระชาย
แตกต่างกันออกไป ภาคเหนือ เรียกว่า กะแอน ระแอน เง้ียว-แม่ฮ่องสอน เรียกว่า จี๊ปู่ ซีฟู ชาวกะเหรียง -แม่ฮ่องสอน 
เรียกว่า เป๊าะซอเร้าะ เป๊าส่ี มหาสารคาม เรียกว่า ขิงทราย กรุงเทพฯ เรียกว่า ว่านพระอาทิตย์  
           ในต าราสรรพคุณยาฉบับหลวงวงษาธิราชสนิทได้กล่าวถึงสรรพคุณของกระชายว่า “ มีรสอันเผ็ดขมร้อน รู้แก้ไข้อัน
บังเกิดในปาก แลแก้พุตตกิต” ส่วนคัมภีร์สรรคุณยาโบราณกล่าวเพิ่มเติมต่อตอนท้ายว่า “แก้ลมในดวงหทัย” ในต ารายา
ไทย จัดให้กระชายเป็นยาครอบจักรวาลกินแล้วกระปร้ีกระเปร่า เป็นยาบ ารุงธาตุให้เจริญอาหาร ยาบ ารุงหัวใจ บ ารุงก าลัง 
ใจส่ันหวิว ขับปัสสาวะพิการ แก้บิดมูกเลือดแก้ปวดมวนในท้อง ท้องเดิน ใช้หัว หรือเหงาปิ้งไฟให้สุกกินกับน้ าปูนใสถ้าเป็น
โรคที่เกี่ยวกับกามตายด้านหรือบ ารุงก าหนัด ใช้นมกระชายด าและหัวดองหรือแช่กับเหล้ากิน ส่วนแพทย์แผนไทยยุคหลังๆ 
ต้ังสมญานามกระชาย ว่า “โสมไทย” 
          กระชายมีล าต้นใต้ดิน (หัวหรือเหง้า) เช่นเดียวกับขม้ินหรือขิง แต่ล าต้นใต้ดินของกระชายมีขนาดเล็ก มีรากสะสม
อาหารขนาดใหญ่ยาวถึง 6 เซนติเมตร แยกออกจากล าต้นใต้ดินจ านวน หลายราก ชาวไทยในอดีต เรียก รากสะสมอาหารนี้
ว่า “นมกระชาย” ใบกระชายโผล่พ้นดินสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ใบคล้ายใบพุทธรักษาสีเขียวอ่อน กลางใบมีเส้นสีแดง 
กระชายเป็นพืชที่ปลูกขึ้นง่าย สามารถขึ้นในร่มเงาต้นไม้ได้เป็นอย่างดี 
          วันนี้ขอแนะน า การแปรรูปกระชายเหลืองในรูปแบบของน้ าปั่นเพื่อสุขภาพกันค่ะ  
สูตร 1 น้ ากระชายปั่นกับน้ าผ้ึงผสมน้ ามะนาว 
          เคร่ืองปรุง  
          1. กระชายเหลือง 1 ขีด 
          2. น้ าผ้ึง 2 ช้อนโต๊ะ 
          3. มะนาว 2 ลูก 
          4. น้ าสะอาด 2 แก้ว 
          วิธีท า 
          น ากระชายไม่ต้องปลอกเปลือกล้างน้ าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปใส่เคร่ืองปั่น เติมน้ าสะอาดลงไป 2 แก้ว 
ปั่นให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ า ใส่น้ าผ้ึงและน้ ามะนาวลงไปผสมปรุงรสตามใจชอบ ดื่มได้เลย 
 
 



 

 
สูตร 2 น้ ากระชายปั่น 
          เคร่ืองปรุง  
          1. กระชายเหลือง 1 กก. 
          2. น้ าสะอาด 1 ลิตร 
          วิธีท า  
          น ากระชายไม่ต้องปลอกเปลือกล้างน้ าให้สะอาดใส่เคร่ืองปั่นพร้อมน้ าสะอาด แล้วกรองเอาแต่น้ าใส่ขวดไว้ แช่ตู้เย็น 
สามารถเก็บไว้ได้ 1 อาทิตย์ ใช้ดื่มแทนน้ า หรือดื่มวันละ 1 แก้ว  
          สรรพคุณของน้ ากระชาย มีดังนี้ บ ารุงกระดูก (เพราะมีแคลเซียมสูง) บ ารุงสมอง เพราะท าให้เลือดเลี้ยงสมอง
ส่วนกลางดีขึ้น ปรับสมดุลของความดันโลหิต (ความดันโลหิตที่สูงจะลดลง ความดันโลหิตที่ต่ าจะสูงขึ้น) แก้โรคไต ท าให้ไต
ท างานดีขึ้น ป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ บ ารุงมดลูก แก้ปัญหาผมหงอก ผมร่วง ควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโต แก้ปัญหาไส้
เลื่อน นอกจากนี้ยังบ ารุงหัวใจอีกด้วย 
          ส าหรับกากกระชายที่เหลือจากปั่นคั้นน้ าแล้วสามารถใช้บ ารุงผิวได้ โดยเอามะขามเปียกที่แกะเม็ดออกแล้วขย ากับน้ า
พอขลุกขลิกแล้วน ามาผสมกากกระชาย 1 ก้อน (ประมาณ 2 ลูกมะนาว) คลุกให้เข้ากันแล้วน ามาขัดผิวให้ทั่วทั้งตัว ทิ้งไว้จน
แห้งแลว้จึงล้างออกด้วยน้ าสะอาด ผิวจะนุ่มเนียนขึ้น 
          ท่านผู้อ่านลองท าน้ ากระชายปั่นดื่มกัน สูตรไหนก็ได้จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น กากที่เหลือก็มีประโยชน์ในการช่วย
รักษาผิวพรรณให้นุ่มเนียนได้ 


