
 
 

                                                                                       

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับความมหัศจรรย์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
เรื่อง  สมุนไพรไทย    โดยครูสมควร ภู่ทอง                    เวลา 2 ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการเรียนรู ้

1.สืบค้นข้อมลูและอธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความงามและสุขภาพ 
2.สํารวจตรวจสอบสมุนไพรในท้องถิ่นที่นํามาใช้ประโยชน์เพ่ือความงามและสขุภาพ 
3.เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามและสขุภาพที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่น 
4.วิเคราะห์ข้อมูล และนําความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามและสุขภาพอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
5.สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

สาระการเรียนรู้ 
สํารวจและอธิบายการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ 

สาระสาํคญั 
สมุนไพรได้มาจากพืช สัตว์หรือแร่ธาตุ สามารถนํามาเป็นอาหาร เครื่องด่ืม ใช้แต่งกลิน่ แต่งสีอาหาร

และยา เป็นสารกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนใช้เพ่ือความงามและสุขภาพ ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรเป็นภูมิปัญญา
ไทยแขนงหน่ึง 
ความรู้พื้นฐาน 

เซลล์ของสิ่งมชีีวิต การดํารงชีวิตของพืช ภูมิประเทศแหลง่ที่อยู่ 
การเตรียมล่วงหน้า 

1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําพืชสมุนไพรที่ปลกูในบ้าน หรือหาได้ในท้องถิ่น ทั้งที่ใช้เป็นอาหาร เป็น
ยา ตามแต่นักเรียนจะหาได้ ไม่จําเป็นต้องนําสมุนไพรแต่ละชนิดมาเป็นปริมาณมาก แต่ควรเป็น
ส่วนสําคัญทีใ่ช้ประโยชน์ เช่น ดอกกุหลาบ เหง้าขิง ใบเตย หัวตะไคร้ เม็ดพริก 
2.ครูเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือความงามและสุขภาพ เช่น เทียนก่ิง 
ขมิ้น บัวบก ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง ไว้จํานวนหน่ึง  
3.ครูเตรียมหาแหล่งค้นคว้าขอ้มูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไว้สําหรับสืบค้นขอ้มูล
เพ่ิมเติม 

แนวการจัดการเรียนรู ้
1. ครูนําอภิปรายโดยใช้คําถามเก่ียวกับการทําความสะอาดร่างกายประจําวันของนักเรียน หรือ การ

แต่งกายมาโรงเรียน ตัวอย่างคําถามที่ใช้ในตอนน้ีอาจเป็นดังน้ี  
1.1นักเรียนใช้เคร่ืองสําอางชนิดใดบ้างในการทําความสะอาด บํารุงผิวหนัง และมีใคร
เติมแต่งสีสันบนบางส่วนของร่างกายด้วยเครื่องสาํอางบ้าง   
1.2เครื่องสําอางที่ใช้มาจากไหน เป็นสารสังเคราะห์ หรือสารจากธรรมชาติ   

แนวคําตอบ ส่วนใหญ่อาจตอบว่า ใช้เจลอาบนํ้า ใช้แชมพูสระผม ใช้โลช่ันบํารุงผิวหนัง และ
ซื้อเคร่ืองสําอางจากร้านค้า เครื่องสําอางส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นสารสังเคราะห์  



 
 

                                                                                       

2. ครูให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากธรรมชาติ ที่
เคยเห็นที่บ้าน ในชุมชน หรือเคยอ่านจากแหล่งความรู้ต่างๆ โดยยกประสบการณ์ตรง หรือจากคํา
บอกเล่า โดยใช้คําถาม ดังตัวอย่าง  

2.1พืชในท้องถิ่นที่นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ได้แก่อะไรบ้าง 
แนวคําตอบ นักเรียนตอบตามท่ีพบเห็น หรือจากการสืบค้นจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น  ใน
ท้องถิ่นมีการนําขมิ้น ไพล  มะขาม มาทําเป็นส่วนผสมของสบู่ 
2.2ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เป็นการนําส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ในการเสริมสร้างความงดงาม
ให้แก่ร่างกาย ทั้งในรูปของสารที่ให้กลิ่นหอม ให้สีสวยงาม บํารุงผิวพรรณ บํารุงเส้นผม ได้แก่
อะไรบ้าง 
แนวคําตอบ นักเรียนตอบตามที่พบเห็น หรือจากการสืบค้นจากแหล่งความรู้ต่างๆ ดัง
ตัวอย่าง เช่น  กลุ่มแม่บ้าน นําขมิ้นมาสกัดสี และนํามาทําเป็นส่วนผสมของสบู่บํารุงผิว  เป็น
ต้น 

3. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์เก่ียวกับที่มาของความรู้ดังกล่าว โดยอาจใช้คําถาม ดังตัวอย่าง  
3.1นักเรียนทราบเรื่องน้ีจากที่ไหน ภูมิปัญญาดังกล่าวถ่ายทอดมาอย่างไร 

แนวคําตอบ นักเรียนอาจตอบได้ว่าอ่านจากเอกสาร สืบค้นข้อมูล หรือได้รับคําแนะนําการใช้
จากญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว 

4. ครูให้นักเรียนอ่านและจับใจความสําคัญจากบทพระราชนิพนธ์ในภาพประกอบกิจกรรม แล้ว
อภิปรายสรุป โดยใช้ประเด็นหรือคําถาม  ดังตัวอย่าง  

4.1ตัวละครในวรรณคดีไทยที่เสนอเป็นตัวอย่างในหนังสือเรียนใช้ประโยชน์พืชพรรณใน
ธรรมชาติอย่างไร 
แนวคําตอบ นักเรียนควรตอบได้ว่า ใช้ดอกไม้กลิ่นหอมมาเป็นเคร่ืองหอม หรือนํามาวางไว้ใน
ห้องนอนให้มีกลิ่นหอม 

ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากความรู้ที่ได้จากการอ่าน และการตอบคําถาม ซึ่ง
ควรสรุปได้ว่า วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนมีความผูกพันกับพืชพรรณในธรรมชาติ และการใช้
ประโยชน์จากพืชพรรณในรูปของสมุนไพร และเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติ 

5. ครูอาจให้ความรู้เพ่ิมเติมโดยยกตัวอย่างความนิยมใช้เครื่องหอมไทยของคนไทยในอดีต เช่น ใน
สมัยก่อนนิยมใช้นํ้าแช่ดอกไม้สดล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

หรืออาจยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์พืชพรรณธรรมชาติในวรรณคดีที่นักเรียนคุ้นเคย
เพ่ิมเติม เช่น ในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน กล่าวถึงการประดับบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนด้วย
ไม้ดอกหอมนานาชนิด 

“...กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม   ย่ีสุ่นแซมมะสังดัดดูไสว 
สมอรัดดัดทรงสมละไม    ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน 
ตะโกนาทิ้งก่ิงประกับยอด   แทงทวยทอดอินพรมนมสวรรค์  
บ้างผลิดอกออกช่อขึ้นชูชัน   แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตา 
ย่ีสุ่นกุหลาบมะลิซ้อน    ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา 
ลําดวนกวนใจให้ไคลคลา    สาวหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม...” 

ในรามเกียรต์ิ ตอน หนุมานเผากรุงลงกา กล่าวถึงอินทรชิต โอรสของทศกัณฐ์ สรงน้ํา ก่อนออกไปรบ 
“...ให้ไขท่อแก้วปทุมทอง    เป็นละอองโปรยปรายด่ังสายฝน  



 
 

                                                                                       

หอมกระหลบอบอาบรสสุคนธ์   ปรุงปนเรณูสุมามาลย์...” 
 และครูควรเน้นให้นักเรียนวิเคราะห์ไปถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยก่อน ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากไม้
หอม หรือ สมุนไพร แม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาและบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ แต่ก็รู้วิธีการใช้จากการลองผิดลอง
ถูก เปรียบเทียบ จดจํา และถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง  

6. ครูให้ความรู้ว่าเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติทั้งที่นักเรียนยกตัวอย่างและที่บันทึกไว้ในรูปของ
เอกสารประเภทต่างๆ น้ัน มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมในใบกิจกรรมที่ 1 สมุนไพรที่ฉันรู้จัก 

7. ครูให้นักเรียนอภิปรายเก่ียวกับสมุนไพรที่นักเรียนนํามา ทั้งแหล่งที่ปลูก วิธีที่นักเรียนได้สมุนไพร
น้ีมา รวมท้ังการใช้ประโยชน์ และบันทึกผลลงในตารางที่กลุ่มช่วยกันออกแบบ ให้นักเรียน
วางแผน ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสมุนไพรที่นํามา ครูควรแนะนําให้นักเรียนตรวจสอบ
และเปรียบเทียบลักษณะทั้งภายนอกและภายในของสมุนไพร ซึ่งในกิจกรรมน้ี เน้นการตรวจสอบ
สมบัติกายภาพทั่วไป เช่น ลักษณะภายนอก กลิ่น สี ถ้าเป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร ให้ตรวจสอบ
รสชาติได้   

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์สมุนไพร ซึ่งสามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ หลากหลาย  ทั้งที่เป็นบุคคล หนังสือ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน
ท้องถิ่น เช่น สวนสมุนไพรในโรงเรียน 

ให้นักเรียนบันทึกผลการทํากิจกรรมในรูปแบบที่กลุ่มตกลงเลือกใช้ พร้อมทั้งตอบคําถาม
ในใบกิจกรรมที่ 1 และเก็บผลการทํากิจกรรมน้ีไปใช้ในกิจกรรม จัดให้ถูก ใช้ให้เป็น 

8. ครูให้นักเรียนนําผลที่ได้จากการทํากิจกรรมมาอภิปรายและร่วมกันตอบคําถามท้ายกิจกรรม 
ตัวอย่างคําถามและแนวคําตอบอาจเป็นดังน้ี 

 ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้าง พบในท้องถิ่นอ่ืนหรือภูมิภาคอ่ืนของประเทศ
หรือไม่ 
แนวคําตอบ พืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่พบ เช่น ขิง เตย สะเดา บัวบก ว่านหางจระเข้ ซึ่ง
พบในภูมิภาคอ่ืนของประเทศด้วย 

 ในการนําสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์ ใช้ส่วนใดบ้าง มีวิธีการเหมือนกันหรือไม่ 
แนวคําตอบ ในการนําสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์ บางชนิด ใช้ส่วนต่างๆ เช่น ใบ 
เหง้า บางชนิดก็ใช้ทั้งต้น สมุนไพรแต่ละชนิดอาจมีวิธีการใช้ประโยชน์ต่างกัน เช่น นํา
เฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวในส่วนของพืชมาใช้โดยตรง หรือนําส่วนของพืชมาต้มกับนํ้า 

9. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ 1 และนําข้อมูลมาอภิปราย เพ่ือสรุปผลการทํากิจกรรม ซึ่งการ
อภิปราย การตอบคําถาม ในตอนน้ี นักเรียนควรได้ข้อสรุปว่า สมุนไพร (Herbs) หมายถึงพืชที่ใช้
ทําเป็นเคร่ืองยา อาหาร เครื่องด่ืม อาหารเสริม เป็นสารออกฤทธ์ิในเคร่ืองสําอาง แต่งกลิ่น แต่งสี
อาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นสารกําจัดศัตรูพืช ในการนําสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์ 
บางชนิดใช้เฉพาะส่วนต่างๆ เช่น ใบ เหง้า บางชนิดก็ใช้ทั้งต้น สมุนไพรแต่ละชนิดอาจมีวิธีการใช้
ประโยชน์ต่างกัน เช่น นําเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวในส่วนของพืชมาใช้โดยตรง หรือนําส่วนของ
พืชมาต้มกับนํ้า  

10. ครูนําอภิปราย และให้นักเรียนตอบคําถามในใบกิจกรรมท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะของยา
สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน  ตัวอย่างคําถามและแนวคําตอบเป็นดังน้ี  



 
 

                                                                                       

 สมุนไพรส่วนใหญ่ที่นักเรียนรูจ้ักมีลักษณะ กลิ่น ส ี และรสชาติเป็นอย่างไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจบัุนแล้ว ต่างกันอย่างไร 
แนวคําตอบ สมุนไพรส่วนใหญ่มีรสขม กลิ่นฉุน สีสันไม่น่ารับประทาน ต่างจากยาแผน
ปัจจุบันที่ทําในรูปยาเม็ด ยานํ้า หรือบรรจุในแคปซลู รับประทานง่ายกว่า 

การอภิปรายตอนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ว่า ในสมัยก่อน ยังไม่มียาที่สังเคราะห์ด้วย
กระบวนการทางเคมี คนไทยใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่พบในท้องถิ่น นําทั้งต้น 
หรือนําบางส่วนของพืชมาบริโภคสด หรือต้มกับนํ้าด่ืม บางครั้งใช้พืชสมุนไพรเพียงชนิดเดียว บางครั้งใช้พืช
สมุนไพรหลายชนิดรวมกัน นอกจากสมุนไพรจากพืชแล้ว ยังมีสมุนไพรที่มาจากสัตว์ เช่น เขา หนัง กระดูกของ
สัตว์บางชนิด หรือสัตว์ทั้งตัว และสมุนไพรที่เป็นแร่ธาตุ เช่น เกลือแกง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการใช้ส่วน
ต่างๆ ของสัตว์มาประกอบในยาสมุนไพร และการใช้เกลือในการเสริมสร้างความงามและสุขภาพตามตํารับ
แพทย์แผนไทย  

11. ครูให้นักเรียนอภิปรายเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน ให้ได้แนวคิดว่า ปัจจุบันยา
สมุนไพรพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นยาเม็ด ยานํ้า ยาแคปซูล ส่วนสมุนไพรที่ใช้ภายนอก 
อาจนํามาทําเป็นครีมหรือขี้ผึ้ง  สารทําความสะอาดรูปแบบต่างๆ เช่น แชมพูสระผม เจลล้างมือ 
สบู่เหลว จากน้ัน ให้ตอบคําถามในใบกิจกรรมที่ 1 

 การใช้ยาสมุนไพรแบบด้ังเดิมกับการทําให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ มีข้อดีข้อเสีย  ต่างกัน
อย่างไร ต้องใช้ยาสมุนไพรจํานวนเท่าเดิมหรือไม่ ราคาต่างกันอย่างไร 
แนวคําตอบ การใช้ยาสมุนไพรแบบด้ังเดิม คือนําพืชสดมาต้มนํ้าด่ืม หรือนําส่วนของพืช
มาพอกที่ผิวหนัง มีข้อดี คือได้ประโยชน์ของยาอย่างเต็มที่ ราคาไม่แพงเน่ืองจากยังไม่
ผ่านการแปรรูป แต่ต้องใช้พืชจํานวนมาก อาจทําให้ไม่สะดวก มีวิธีการเตรียมที่ยุ่งยาก 
เมื่อนํามาทําให้อยู่ในรูปแบบของยาเม็ด ทําให้รับประทานง่ายขึ้น ทําเป็นครีมหรือขี้ผึ้ง 
ทําให้ใช้ง่าย ไม่เสียเวลาเตรียมยา แต่ต้องจ่ายเงินมากขึ้น 

จากการทํากิจกรรม สมุนไพรที่ฉันรู้จัก การอภิปราย การตอบคําถาม นักเรียนควรได้ข้อสรุปว่า 

คนไทยในภูมิภาคต่างๆ รู้จักนําสมุนไพรมาใช้ในการเสริมสร้างความงดงามให้แก่ร่างกายและดูแล
สุขภาพ รวมทั้งใช้เป็นอาหาร เครื่องด่ืม อาหารเสริม ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ใช้เป็นสารกําจัดศัตรูพืช 
ในปัจจุบันมีการพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นยาเม็ด  ยานํ้า ยาแคปซูล ส่วนสมุนไพรที่ใช้
ภายนอก อาจนํามาทําเป็นครีมหรือยาขี้ผึ้ง เป็นสารทําความสะอาดร่างกาย  
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินองค์ความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ โดย
ให้ผู้รบัการอบรมเขียนสรปุตามความเข้าใจ 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม การตอบคําถาม และการอภิปราย  
3.   ประเมินจากการบันทึกผลการทํากิจกรรมและการตอบคําถามท้ายกิจกรรมในใบกิจกรรม  
4. ประเมินจากการการนําเสนอผลงานในแบบต่างๆ   

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                       

 

เกณฑ์การประเมินการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

รายการประเมิน ระดับคณุภาพ 

ไม่ให้ความสนใจในคําถามที่ครูถาม แต่สนใจกับสิ่งอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การทํากิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการตอบ หรือ ถามคําถาม หรือ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น เมื่อมีการถามคาํถาม หรือ อภิปรายเก่ียวกับประเด็นต่างๆ 
ระหว่างการทํากิจกรรมการเรยีนรู้ 

ต้องปรับปรุง หรือ 1 

ให้ความสนใจในการทํากิจกรรม แต่ไมม่ีการตอบ หรือ ถามคําถาม หรือ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีการถามคําถาม หรือ อภิปรายเก่ียวกับ
ประเด็นต่างๆ ระหว่างการทํากิจกรรมการเรยีนรู้ 

พอใช้ หรือ 2 

ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการถามและตอบ และร่วมแสดง
ความคิดเห็นบ้าง เมื่อมีการถามคําถาม หรอื การอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ระหว่างการทํากิจกรรม 

ดี หรือ 3 

ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการถามและตอบ และร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกือบทุกคร้ัง เมื่อมีการถามคาํถาม หรือ การอภิปราย
เก่ียวกับประเด็นต่างๆ ระหว่างการทํากิจกรรม 

ดีมาก หรือ 4 

 

เกณฑ์การประเมินการนําเสนอ 

รายการประเมิน ระดับคณุภาพ 

มีการใช้ข้อมูลในการนําเสนอที่ไม่ถูกต้อง ไมม่ีการอ้างอิงแหล่งที่มา การ
พูดไม่ชัดเจน ฟังแล้วไม่เข้าใจ บุคลิกที่นําเสนอไม่เหมาะสม และสื่อทีใ่ช้ใน
การนําเสนอไม่สื่อสารประเด็นที่ต้องการนําเสนอ 

ต้องปรับปรุง หรือ 1 

การนําเสนอมีการพูดที่ผู้ฟังเข้าใจได้บ้าง มีข้อมูลที่ถูกต้องและสนับสนุน
ประเด็นที่นําเสนอบ้าง บุคลิกที่นําเสนอเหมาะสม สื่อที่ใช้นําเสนอ
สามารถสื่อสารเน้ือหาต่างๆ ได้ แต่ไม่ครบถว้น สมบูรณ ์

พอใช้ หรือ 2 

มีการพูดชัดถ้อยชัดคํา เข้าใจได้ง่าย เน้ือหาที่นําเสนอหรือโต้วาที มีความ
เป็นเหตุเป็นผลและเช่ือมโยงกันเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และมีการอ้างอิงแหล่งที่มา และข้อมูลน้ัน สอดคล้องกับหัวข้อที่นําเสนอ 
หรือ ในกรณีการโต้วาที ข้อมูลน้ัน สนับสนุนประเด็นที่กล่าวถึง มีบุคลิกที่
เหมาะสมในการนําเสนอ และมีการใช้สื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้ฟังสามารถเข้าใจเน้ือหาในสือ่ที่นําเสนอ 

ดี หรือ 3 

มีการพูดชัดถ้อยชัดคํา ผู้ฟังเข้าใจได้สมบูรณ์ตลอดการนําเสนอ เน้ือหาที่
นําเสนอหรือโต้วาที มีความเป็นเหตุเป็นผลและเช่ือมโยงกันอย่างดี มีการ
ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีการอ้างอิงแหล่งที่มา และข้อมูลน้ัน สอดคล้อง
กับหัวข้อที่นําเสนอ หรือ ในกรณีการโต้วาที ข้อมูลน้ัน สนับสนุนประเด็น

ดีมาก หรือ 4 



 
 

                                                                                       

เกณฑ์การประเมินการนําเสนอ 

ที่กล่าวถึง มีบุคลิกที่เหมาะสมในการนําเสนอ และมีการใช้สื่อการนําเสนอ
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ฟังสามารถเข้าใจเน้ือหาในสื่อที่นําเสนอได้ทั้งหมด 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์และสารเคมี  

รายการ จํานวนต่อกลุม่ 

1. ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น เทียนก่ิง ขมิ้น 
บัวบก ว่านหางจระเข้ เตย กุหลาบ ขิง ตะไคร้หอม 

แต่ละชนิด  
จํานวนพอประมาณ 

2. วัสดุอุปกรณ์สําหรับตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของ
สมุนไพรตามท่ีกลุ่มจะเลือกใช้ เช่น มีด โกรง่บดสาร แท่ง
แก้วคนสาร กระดาษกรอง แว่นขยาย 

ชนิดละ 1 อัน 

3. กระดาษโปสเตอร์สีต่างๆ  2-3 แผ่น 
4. เทปกาว 1 ม้วน 
5. กรรไกร 1 เล่ม 
6. คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 เครื่อง/ห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

เรื่อง สมุ
จุดประส

รายการว

วิธีทํากิจ

                    

มุนไพรที่ฉันรู้จั
สงค ์
1. ยกตัวอย่
2. ตรวจสอบ
3. สืบค้นขอ้
4. รวบรวมข
วัสดุอุปกรณ ์

1. ตัวอย่
บัวบก ว่
2. วัสดุอุ

สมนุ
แก้วค

3. กระด
4. เทปก
5. กรรไก
6. คอมพิ

จกรรม 

1.ระดมความ
สมุนไพร สมนุ
2.อภิปรายเก่ี
เก็บมาจากที่อื
3.ตรวจสอบส
ชนิดในท้องถิ
ลักษณะทั่วไ
สมบัติของพืช
4.สืบค้นข้อมู
เหล่าน้ันและก
5.รวบรวมแล
ของกลุ่ม นํา
เป็นแผนภาพ
 
 
 
 

                    

จัก    

างสมุนไพรใน
บสมบัติทางก
อมูลเก่ียวกับก
ข้อมูล จัดกระ
  

ย่างพืชสมุนไพ
านหางจระเข้
อุปกรณ์สําหรบั
นไพรตามทีก่ลุ่
คนสาร กระด

ดาษโปสเตอร์สี
าว 
กร 
พิวเตอร์ที่เช่ือม

มคิดกันในกล
นไพรที่นักเรีย
ยวกับลักษณ
อ่ืน ในรูปของ
สมบัติทางกา
ถิ่น ที่หามาเป็
ไป กลิ่น สี ร
ชดังกล่าว 
มูลเพ่ิมเติม เก่ี
การใช้ประโยช
ละจัดกระทํา
เสนอในรูปแ

พ โปสเตอร์ให้

                    

ใ
  

นท้องถิ่น 
กายภาพบางป
การใช้ประโยช
ะทําข้อมูล  แล

 รา

รที่หาได้ง่ายใ
้ เตย กุหลาบ 
บตรวจสอบสม
มจะเลือกใช้ 

ดาษกรอง แว่น
สต่ีางๆ  

มต่อเครือข่าย

ลุ่ม เกี่ยวกับส
ยนรู้จัก หรือที่
ะตัวอย่างสมุน
พืชสดหรือแป
ายภาพของพืช
ป็นตัวอย่างใน
สชาติ บันทึก

ก่ียวกับการปลู
ชน์ 
การใช้สมุนไพ
บบที่เหมาะส
กลุ่มอ่ืนๆ มาเ

 

                   

ใบกิจกรรมที่ 
 

ประการของสม
ชน์สมุนไพรใน
ละนําเสนอขอ้

ายการ 

ในท้องถิ่น เช่น
 ขิง ตะไคร้หอ
มบัติทางกายภ
 เช่น มีด โกรง่
นขยาย 

ยอินเทอร์เน็ต 

สมุนไพรตาม
มีอยู่ในบ้านข
นไพรที่มีใช้ใน
ปรรูปแล้ว การ
ชสมุนไพรบา
นช้ันเรียน เช่น
กลักษณะแล

ลูกพืชสมุนไพ

พร เป็นข้อมู
สม เช่น จัดทํ
เย่ียมชมแลกเ

     

 1 
  

มุนไพรในท้อง
นท้องถิ่น 
อมูลในรูปแบบ

น เทียนกิง่ ขมิ
อม 
ภาพของ
งบดสาร แท่ง

 

มประสบการ
องนักเรียน เช

นบ้านของนักเ
รใช้ประโยชน์
าง
น 
ะ

พร

ล
ํา
เปลี่ยนความรู้

          

งถิ่น 

บที่เหมาะสม 

จําน

มิ้น แ
จํานวน

ชนิ

2

2 เ

ณ์เดิมของแต
ช่น เทียนกิ่ง ข
รียน   เป็นพืช
์จากสมุนไพร 

้ 

     เวลาที่ใช้ 

 

นวนต่อกลุม่ 

แต่ละชนิด  
นพอประมาณ

นิดละ 1 อัน 

2-3 แผ่น 
1 ม้วน 
1 เล่ม 
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แนวคําตอบ สมุนไพรส่วนใหญ่มีรสขม กลิ่นฉุน สีสันไม่น่ารับประทาน ต่างจากยาแผน
ปัจจุบันที่ทําในรูปยาเม็ด ยานํ้า หรือบรรจุในแคปซลู รับประทานง่ายกว่า 

 การใช้ยาสมุนไพรแบบด้ังเดิมกับการทําให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร 
ต้องใช้ยาสมุนไพรจํานวนเท่าเดิมหรือไม่ ราคาต่างกันอย่างไร 
แนวคําตอบ การใช้ยาสมุนไพรแบบดั้งเดิม คือนําพืชสดมาต้มนํ้าด่ืม หรือนําส่วนของพืช
มาพอกที่ผิวหนัง มีข้อดี คือได้ประโยชน์ของยาอย่างเต็มที่ ราคาไม่แพงเน่ืองจากยังไม่ผ่าน
การแปรรูป แต่ต้องใช้พืชจํานวนมาก อาจทําให้ไม่สะดวก มีวิธีการเตรียมที่ยุ่งยาก เมื่อ
นํามาทําให้อยู่ในรูปแบบของยาเม็ด ทําให้รับประทานง่ายขึ้น ทําเป็นครีมหรือขี้ผึ้ง ทําให้
ใช้ง่าย ไม่เสียเวลาเตรียมยา แต่ต้องจ่ายเงินมากขึ้น 

สรุปผลการทํากิจกรรม 

สมุนไพรได้มาจากพืช สัตว์หรือแร่ธาตุ สามารถนํามาใช้ในการเสริมสร้างความงดงามให้แก่ร่างกาย
และดูแลสุขภาพ รวมทั้งใช้เป็นอาหาร เครื่องด่ืม อาหารเสริม ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ใช้เป็นสาร
กําจัดศัตรูพืช สมุนไพรส่วนใหญ่มีรสขม กลิ่นฉุน สีสันไมน่่ารับประทาน และการใช้สมนุไพรต้องใช้ส่วนของพืช
จํานวนมาก มีวิธีการเตรียมที่ยุ่งยาก ต่างจากยาแผนปัจจุบันที่ทําในรูปยาเม็ด ยานํ้า หรือบรรจุในแคปซลู 
รับประทานง่ายกว่า ในปัจจบัุนจึงมีการพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นยาเม็ด  ยานํ้า ยาแคปซูล 
ส่วนสมุนไพรทีใ่ช้ภายนอก อาจนํามาทําเป็นครีมหรือยาขีผ้ึ้ง เป็นสารทําความสะอาดร่างกาย 
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