
ทีม่าและความส าคัญ
ฐานการเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัว

การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดแค่เพียงการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนเท่านั้น 

เพราะอาจท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ ไม่อยากเรียน ภายในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น สนาม

หญ้า สนามฟุตบอล สวน เป็นต้น สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มประสบการณ์

ได้ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้จริง เช่น สวนสมุนไพร เป็นต้น เพื่อ

จัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้หลากหลาย ให้นักเรียนได้สังเกต ทดลอง 

สัมผัส กับธรรมชาติ ซึ่งพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยทั่วไปมีจ านวนมากมายหลายชนิด ซึ่ง

เยาวชนในท้องถิ่นไม่รู้จักและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างเสริมสุขภาพให้

แข็งแรง หรือใช้เป็นยารักษาโรค

ดังนั้นโรงเรียนจัดท าฐานการเรียนรู้ รักษาด้วยพืชสมุนไพรขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

พันธุ์พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตภายในโรงเรียน รวมทั้งให้ผู้เรียน

ทั้งโรงเรียนได้ศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรและสรรพคุณพืชสมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ และ

น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งพืชที่เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคและพืชสมุนไพรที่

ใช้ในการประกอบอาหาร นอกจากใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนได้อีกด้วย



ประโยชน์ของสมุนไพรใกล้ตัว

"พืชสมนุไพร" นัน้ตัง้แตโ่บราณก็ทราบกนัดีวา่มีคณุคา่ทางยามากมายซึ่ง เชื่อกนัอีก
ดว้ยวา่ ตน้พืช ตา่งๆ ก็เป็นพืชที่มี สารที่เป็นตวัยาดว้ยกนัทัง้สิน้เพียงแตว่า่พืชชนิดไหนจะมี
คณุคา่ทางยามากนอ้ยกวา่กนั เทา่นัน้ "พืชสมนุไพร" หรือวตัถธุาตนุีห้รือตวัยาสมนุไพรนีแ้บง่
ออกเป็น ๕ ประการ คือ 

๑. รูป ไดแ้ก่ ใบไมด้อกไมเ้ปลือกไมแ้ก่นไมก้ระพีไ้มร้ากไมเ้มล็ด 
๒. สีมองแลว้เห็นวา่เป็นสีเขียวใบไมส้ีเหลือง สีแดง สีสม้ สีม่วง สีน้ําตาล สีดาํ
๓. กลิ่น ใหรู้ว้า่มีกลิ่น หอม เหม็น หรือกลิ่นอยา่งไร 

๔. รสใหรู้ว้า่มีรสอยา่งไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รสเปรีย้ว รสเย็น 
๕. ช่ือ ตอ้งรูว้า่มีช่ืออะไรในพืชสมนุไพรนัน้ๆ ใหรู้ว้า่ ขิงเป็นอยา่งไร ขา่เป็นอยา่งไร ใบ

ขีเ้หล็กเป็น อยา่งไร 
ปัจจบุนัมีผูพ้ยายามศกึษาคน้ควา้เพื่อพฒันายาสมนุไพรใหส้ามารถนาํมาใชใ้น

รูปแบบที่สะดวกยิ่งขึน้ เชน่ นาํมาบดเป็นผง บรรจแุคปซลู ตอกเป็นยาเม็ด เตรยีมเป็นครีม
หรือยาขีผ้ึง้เพื่อใชท้าภายนอก เป็นตน้ ใน การศกึษาวิจยัเพื่อนาํสมนุไพรมาใชเ้ป็น ยาแผน
ปัจจบุนันัน้ ไดมี้การวิจยัอยา่งกวา้งขวาง โดยพยายามสกดัสาร สาํคญัจากสมนุไพรเพื่อใหไ้ด้
สารที่บริสทุธ์ิศกึษาคณุสมบตัิทางดา้นเคมีฟิสิกสข์องสารเพ่ือใหท้ราบวา่เป็นสาร ชนิดใด 
ตรวจสอบฤทธ์ิดา้นเภสชัวิทยาในสตัวท์ดลองเพ่ือดใูห ้ไดผ้ลดีในการรกัษาโรคหรอืไม่เพียงใด 
ศกึษา ความเป็นพิษและผลขา้งเคียง เม่ือพบวา่สารชนิดใดใหผ้ลในการรกัษาที่ดโีดยไม่มีพิษ
หรือมีพิษขา้งเคียงนอ้ยจงึ นาํสารนัน้มาเตรยีมเป็นยารูปแบบที่เหมาะสมเพือ่ทดลองใช ้

การนาํสมนุไพรในบา้น และในทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละเพ่ิมเป็นภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน
มาพฒันาใหมี้คณุคา่เพิ่มมากขึน้และเป็นการเรียนรู ้รกัษาไวซ้ึง่แผ่นดนิและประโยชนส์ขุแหง่
มหาชนชาวสยามอนัเป็นการพฒันาอยา่งยั่งยืนตามแนวทางปฏิบตัิของเศรษฐกิจพอเพียง



ตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัว

ช่ือวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda
ช่ือสามัญ Kaempfer
สรรพคุณ แกท้อ้งร่วงทอ้งเดิน แกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ จุก
เสียด ปวดมวนในทอ้งแกบ้ิด
เป็นยาบ ารุงหวัใจ ยารักษาริดสีดวงทวาร
ประโยชน์ของพืช 
เหงา้ใตดิ้น - มีรสเผด็ร้อนขม แกป้วดทอ้ง มวนในทอ้ง 
ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ บ ารุงก าลงั บ  ารุงก าหนดั แกก้ามตายดา้น เป็น
ยารักษาริดสีดวงทวาร
เหงา้และราก - แกบ้ิดมูกเลือด เป็นยาขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะ
พกิาร ใชเ้ป็นยาภายนอกรักษาขี้กลาก
ใบ - บ ารุงธาตุ แกโ้รคในปาก คอ แกโ้ลหิตเป็นพษิ ถอนพษิ
ต่างๆ

กระชาย

ช่ือวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga
ช่ือสามัญ Greater Galangal, Galangal
สรรพคุณ  แกอ้าการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ รักษาโรคน ้ ากดัเทา้ แก้
ลมพษิ รักษาอาการเทา้บวม แกพ้ษิแมลงสตัวก์ดัต่อย ช่วย
ใหร้ะบบหลอดเลือดท างานไดดี้ บรรเทาอาการในระบบ
ทางเดินหายใจ ช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ย
ประโยชน์ของพืช  มีการน าข่าไปผลิตหรือแปรรูปเป็น
เคร่ืองด่ืม หรือชา ท าลูกประคบ สเปรยด์บักล่ิน ฯลฯ
น ามาใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายชนิดไม่วา่จะเป็น ตม้ข่าไก่ 
ตม้ย  ากุง้ ตม้ย  าปลา แกงมสัมัน่ แกงเทโพ แกงไตปลา ผดัเผด็ 
ลาบ ฯลฯ ข่ามีเหงา้ที่มีน ้ ามนัหอมระเหย มีกล่ินหอม 
สามารถใชด้บักล่ินคาวของเน้ือสตัว ์กุง้หอยปูปลาไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ข่า



ตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัว

ช่ือวิทยาศาสตร์ Persicaria odorata
ช่ือสามัญ Vietnamese coriander

สรรพคุณ
ผกัแพวอุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระหลายชนิดที่

ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรคใหก้บัร่างกาย และช่วยในการ
ชะลอวยั ช่วยป้องกนัและต่อตา้นมะเร็ง ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ 
ใบใชรั้บประทานช่วยท าใหเ้จริญอาหาร ช่วยบ ารุงประสาทล า
ตน้ผกัแพวใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ ราก ตน้ ใบ และดอก ใช้
รักษาริดสีดวงทวาร ช่วยรักษาโรคตบัแขง็ ช่วยลดอาการ
อกัเสบ ผดผืน่คนั เป็นกลากเกล้ือฯ ดว้ยการใชใ้บหรือทั้งตน้
น ามาคั้นหรือต าผสมกบัเหลา้ขาวแกเ้หน็บชาตามปลายน้ิวมือ
ประโยชน์ของพืช 

ผกัแพวนิยมกินเป็นผกัแกลม้อาหารรสจดัทุกชนิด 
ถือเป็นผกัชนิดส าคญัของอาหารอีสาน อาหารเหนือและ
อาหารเวยีดนาม ผกัแพวมีรสชาติเฉพาะตวั มีกล่ินหอม มีรส
ร้อนแรง กินมาก ๆจะรู้สึกวา่มีรสปร่าในปากนิยมน าไปคลุก
เป็นเคร่ืองปรุงสด อาหารประเภทลาบโดยเฉพาะกอ้ยกุง้สด
นอกจากน้ียงัใส่แกงประเภทปลารสจดัเพือ่ตดักล่ินคาว
ปลา น ามาใส่ปรุงรสอาหารประเภทหอยขม ทางภาคเหนือ
นิยมน ามาใส่ตม้ย  า นอกจากนั้น ผกัแพวเป็นผกัพื้นบา้นที่มี
คุณสมบตัิทางยาสมุนไพร มีรสเผด็ร้อน จึงมีสรรพคุณในการ
ขบัลม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

ผกัแพว

ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Aloe vera (L.) Burm.f. 
ช่ือสามัญ 
Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, 
Barbados
สรรพคุณ 

วา่นหางจระเข ้(Aloe vera) ที่เรารู้จกักนัดีวา่มี
ส่วนในการรักษาแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก แผลสด ช่วย
บรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน มีส่วนช่วยในแกรั้กษา
แผลผา่ตดัเช่นกนั  วา่นหางจระเข ้มีฤทธ์ิสมานแผลการท่ี
แผลหายเร็วขึ้น เน่ืองจากในวา่นหางจระเขมี้ส่วนช่วยเร่งให้
เซลลผ์วิหนงัแบ่งตวัเพือ่ซ่อมแซมผวิใหดี้ขึ้น หรือหากน า
วา่นหางจระเขไ้ปสกดัเป็นน ้ า เม่ือน าไปใชใ้นการรักษาแผล
ผา่ตดั พบวา่ช่วยใหแ้ผลสมานเร็วขึ้น ป้องกนัการเกิดรอย
แผลเป็น 
ประโยชน์ของพืช 

ส่วนที่เป็นวุน้สามารถช่วยรักษาแผลไฟไหมน้ ้ า
ร้อนลวก รักษารอยไหมบ้นผวิไดดี้ ลดการอกัเสบของผิว 
รักษาสิวไดโ้ดยการเอาวา่นหางจระเขม้าทาบาง ๆ ที่สิวก่อน
นอน ลดการแสบผวิจากแสงแดดได ้ใครที่ผวิแสบไหม ้วุน้
จากใบวา่นหางจระเขจ้ะช่วยบรรเทาไดเ้ป็นอยา่งดี

ว่านหางจระเข้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว

วัสดุอุปกรณ์

วสัดุ อุปกรณ์

1. TEXAN  LST  ช าระลา้ง ท าความสะอาด 1. ตาชัง่ ขนาด 2 Kg

2. COMPERLAN  LDT สารปรับความขน้ 2. เคร่ืองชัง่วเิคราะห์ความละเอียด

3. DEHYTON  KT สารปรับสภาพผวิ 3. เคร่ืองวดัค่า pH แบบปากกา

4. Sodium Chloride (ผงขน้) 4. เคร่ืองวดัค่า pH แบบตั้งโตะ๊

5. สารกนัเสีย 5. บีกเกอร์ขนาด 100 ml และ250 ml

6. น ้ าหอมแต่งกล่ิน 6. หลอดฉีดยาขนาด 3 ml, 10ml และ50 ml

7. น ้ าผึ้ง 7. แท่งแกว้คน

8. ขม้ินชนั 8. กะละมงั(ใชส้ าหรับผสมสบู่) และหมอ้น ้ า

9. มะนาว 9. Hotplate (เตาใหค้วามร้อน)

10. บอระเพด็ 10. ขวดหวัป๊ัม

11. นมสด 11. ผา้ขาวบาง

12. น ้ าสะอาด 12. มีดและเขียง



สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว

ขัน้ตอนการท า

1) น า TEXAN  LST  ผสมกบั DEHYTON  KT จากนั้นกวนใหเ้ขา้กนั
2) น าผงขน้ละลายน ้ า จากนั้นผสมลงไปกวนใหส่้วนผสมทั้งหมดเขา้กนั
3) ใส่ LDT ผสมลงไป กวนใหเ้ขา้กนั
4) ใส่น าผึ้ง นมสด ผสมลงไป กวนใหเ้ขา้กนั
5) ใส่น ้ าสมุนไพรและน ้ าสะอาดโดยใส่ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในแต่ละสูตร จากนั้นกวนส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ป็นเน้ือ

เดียวกนั แลว้เติมสารกนัเสียลงไปกวนใหเ้ขา้กนั
6) พกัไว ้6 ชม. เพือ่ใหฟ้องยบุตวั
7) ใส่น ้ าหอมแลว้กวนเบาๆ ไม่ใหเ้กิดฟอง
8) น าสบู่เหลวสมุนไพรที่ผสมเสร็จแลว้บรรจุลงในขวดหวัป๊ัม
9) บนัทึกลกัษณะของสบู่เหลวสมุนไพรที่สงัเกตได้



สมุนไพร



สมุนไพร



สมุนไพร



สมุนไพร






