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โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 

 

ประวัติโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอน  เมื่อ พ.ศ. 2521 ในเนื้อที่ประมาณ  36 

ไร่ ห่างจาก ต าบลนาเฉลียงประมาณ  2  กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ในระยะแรก

คณะกรรมการ    และชาวบ้านได้เสียสละทรัพย์สินเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 6 ห้องเรียน ใน

ระหว่างการก่อสร้างได้ใช้ศาลาวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน เมื่ออาคารเรียน

ชั่วคราวได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายกลับมาเรียนในสถานที่ ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  9  

มิถุนายน  2521  โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร  พินิจนัย เป็นครูใหญ่  พร้อมผู้ร่วมงานอีก  6 

คน อีก 2  ปีต่อมา กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 

ขนาด 6 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ  216 ค ครึ่งหลัง 8  ห้องเรียน และได้ใช้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีกปีละ 1 หลัง  ปัจจุบันมี

บ้านพักครูทั้งหมด 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2525 กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นายสมพงษ์  สุชาติพงษ์               

มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมแทน นายสุนทร  พินิจนัย ซึ่งย้ายไปด ารง

ต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 

ปีงบประมาณ 2526 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1)  โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า  น้ าประปา  ขุดสระน้ า  และ 
ท าถนนคลุกขนาด  6 เมตร พร้อมทั้งงบประมาณเพ่ิมเติมอาคารแบบ 216  ค อีก 8 ห้องเรียน และอาคาร
เรียนแบบ 213 อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หน่วย  อาคารหอประชุมขนาดเล็ก 1 หลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 2527  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา      

และได้สร้างเรือนเพาะช าอีก 1 หลังโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา และได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม 
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ปีการศึกษา 2528  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดความสะอาดของห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้รับโล่เกียรติยศจากส านักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรม
แห่งชาติ 

ปีการศึกษา  2529 ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษาเขต 7 ให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่น 
ขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา  2530  ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการผู้น าการใช้หลักสูตร
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2531  ได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 7 ให้เข้าโครงการนิเทศงานวิชาการ       
ภายในโรงเรียนและได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการผู้น าสาธารณสุขในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2532  กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายประคอง  สมบุญ มาด ารงต าแหน่ง    
อาจารย์ใหญ่แทนนายสมพงษ์  สุชาติพงษ์ ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม 

ปีการศึกษา  2533   ได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา  2536   กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอารีย์  เกิดปั้น มาด ารงต าแหน่ง   

อาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง  สมบุญ  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูป
ถัมภ์ 

ปีการศึกษา  2537  นางสาวอารีย์  เกิดปั้น ได้รับการปรับต าแหน่งจากอาจารย์ใหญ่ เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  

ปีการศึกษา  2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพละ  พันธุ์พินิจ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนางอารีย์  แก้วบังเกิด ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายพัชริน  ภู่ชัย  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ 8  แทนนายพละ  พันธุ์พินิจ  ซึ่งได้
เกษียนอายุราชการ  

ปีการศึกษา  2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการ  แทน                
นายพัชริน  ภู่ชัย  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
          ปีการศึกษา  2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายฤกษ์ชัย  
ลิ้มรังสฤษดิ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  แทน ว่าที่ร้อยตรีสม
จิตร รอดเรือง  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา 2564  ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด เพชรบู รณ์    ได้ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งให้                 
นายฐิติพงษ์  ตรีศร ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พุทธศักราชที่ด ารงต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายสุนทร   พินิจนัย 
นายสมพงษ์   สุชาติพงษ์ 
นายประคอง  สมบุญ 
นางอารีย์   แก้วบังเกิด 
นายพละ   พันธุ์พินิจ 
นายพัชริน  ภู่ชัย 
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง 
นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษฏ์ 
นายฐิติพงษ์  ตรีศร 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ 

พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 
พ.ศ.2525  ถึง พ.ศ. 2531 
พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2536  ถึง พ.ศ. 2556 
 พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ. 2557 
พ.ศ. 2557  ถึง พ.ศ. 2562 

         พ.ศ. 2562  ถึง พ.ศ. 2563 
         พ.ศ. 2563  ถึง  24 มิ.ย.2564 
         25 มิ.ย.2564 ถึง ปัจจุบัน 

 

 

 

ต าแหน่ง 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 - 1 
คร ู 11 19 30 

รวมข้าราชการครู 12 19 31 
พนักงานธุรการ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 2 2 4 

ลูกจ้างประจ า(พนักงานบริการ) - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานท าความสะอาด) - 1 1 
รวมบุคลากรทางการศึกษา 2 4 6 

รวมทั้งสิ้น 13 23 36 
 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ตารางข้อมูลบุคลากร ปี 2564  จ าแนกตามสายงาน เพศ การศึกษา ต าแหน่งและข้อมูลการสอน 

บุคลากร เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ระดับต าแหน่ง (คน) การสอน(คน) 

๑.ผู้บริหาร 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

า่ป
.ต

รี 

ป.
ตรี

 

สูง
กว

่าป
.ต

รี 

คร
ูผู้ช

่วย
 

คศ
.1 

คศ
.2 

คศ
.3 

คศ
.4 

ตร
งว

ิชา
เอ

ก 

วิช
าเที่

   
 

ถน
ัด 

  ๑.๑  ผู้อ านวยการ 1 -           

  ๑.๒ รองผู้อ านวยการ - -           

รวม 1 -           

๒. ครูสนับสนุนการสอน             

    ๒.๑ ครูงานธุรการ  1  1         
    ๒.๒ ครอัูตราจ้าง 2 2  4         
    ๒.๓ ครชูาวต่างชาติ - -           

รวม 2 3  5         

๓.ครูปฏิบัติการสอน 
   ๓.๑ กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
1 

 
2 

 
 
2 

 
1  

 
1  

 
2 

 
 
3 

 

   ๓.๒ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1 3  4   1 1 2  3 1 

   ๓.๓ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 2 6  4 4 1 1 1 5  8  

   ๓.๔ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 3  3 1   1 3  4  

   ๓.๕ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 2   2  1  1   2  

   ๓.๖ กลุ่มสาระศิลปะ 1 1  2    1 1  2  

   ๓.๗ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 2   2  1   1  2  

   ๓.๘ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  4  3 1 1  1 2  4  

รวม 11 19  22 7 4 3 6 16  28 1 

4. ลูกจ้างประจ า             

   4.1 พนักงานบริการ - -           

   4.2 พนักงานขับรถ - -           

รวม - -           

5. ลูกจ้างชั่วคราว             

   5.1 ลูกจ้างพนักงานบริการ  1 1          

รวม  1 1          

รวมทั้งสิ้น 14 23 1 27 7 4 3 6 16  28 1 
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                                                  ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
1 นายฐิติพงษ์  ตรีศร ผู้อ านวยการ ปริญญาเอก กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
2 นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
3 นางสาวมทันา  ขุนศรี คร ู ปริญญาโท กศ.ม ภาษาไทย 
4 นางสาวพิชชาภา  ชื่นศรี คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย 
5 นางจีรพร   เกษาอาจ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
6 นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร คร ู ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 
7 นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
8 นายกษิดิศ   ภาวะโสภณ คร ู ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ 
9 นางปราณีต  เสงี่ยมดี คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เคมี 
10 นายสุรินทร์  วงศ์จรัส คร ู ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยี ฯ 
11 นางจันทร์แรม พานา คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
12 นางรัชชนันท์  งามข า คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การสอนฟิสิกส์ 
13 นางธีราพร  ลูกจันทร์ คร ู ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา 
14 นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์ คร ู ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 
15 นางสาวอารยา สาระวัน คร ู ปริญญาตรี ค.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
16 นายภพพล  ศรีบุดดา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
17 นางสาวรัตติยา  ค าโฉม คร ู ปริญญาโท ค.ม หลักสูตร ฯ 
18 นางอุบล  กีรติการกุล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา 
19 นายสมคิด  ขุนสุรินทร์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
20 นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์ คร ู ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
21 นางสาวสายสุนีย์   ค าอัด คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
22 นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา คร ู ปริญญาโท กศ.ม. การบริหาร ฯ 
23 นางจิณตนา  บุญแท่ง คร ู ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ 
24 นางสาวกอบกุล  กลิ่นบุปผา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน 
25 นายสมพร  ทวนไกรพล คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหารฯ 
26 นายอรรถชัย  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
27 นายประพจน์  พ่อค้า คร ู ปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหาร ฯ 
28 นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น คร ู ปริญญาตรี ค.บ ศิลปศึกษา 
29 นายพรมงคล  กงยนต์ คร ู ปริญญาตรี ค.บ ดนตรี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก 
30 นายณรงค์ศักดิ์  สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.อ.บ. เกษตร 
31 นางสาววีรญาดา  รอดทิม เจ้าหน้าที่

ธุรการ 
ปริญญาตรี นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ 

32 นางสาวสุดารัตน์  อภัย ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
33 นายโกมล  กุลวงศ์ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ นาฎศิลป์ 
34 นางสาวแววตา  ศักดิ์ศรี ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ 
35 นายเสริมพล  พุทธหะ ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ 
36 นายมนูญ  ลิ้มสุข ช่างสี3 มัธยมศึกษา 

ปีที่3 
ม.3  
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วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

 

                                                       พันธกิจ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมมุ่งพัฒนาเด็กดี มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเป้าหมาย

ของ สพฐ. และเพ่ิม

ศักยภาพผู้เรียนให้

ได้มาตรฐานสู่

มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานสากลและ

ปรับกระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยควบคู่กับ

การน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. พัฒนาครูและ

บุคลากรให้

ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรม สื่อ

และเทคโนโลยีที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้

ภายในได้

เพียงพอสนองต่อ

ความต้องการ

ของนักเรียน ครู 

และชุมชน 

6. ร่วมมือทุก

ภาคส่วนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่วมมือสนับสนุน

การจัดการศึกษา

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพ 

7. ร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรม สืบ

สานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและ

สิ่งแวดล้อม 
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        เป้าประสงค์หลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมัธยม
ตอนต้นและตอนปลาย5 
กลุ่มสาระฯ หลัก อย่าง
น้อยร้อยละ 5 
และอีก 3 กลุ่มสาระฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 10 

2. ผู้เรียนมีจิตส านึกใน

ความเป็นท้องถิ่นไทย

และสามารถเชื่อมโยง

พัฒนาสู่สากลได้อย่าง

มีคุณภาพ ร้อยละ 85 

3. ปรับปรุงพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ สื่อ 

เทคโนโลยี ทั้งภายใน/

ภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือสนองการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพของ

ผู้เรียนทุกคน 

5. อบรมครูพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของครู

ทุกคนทั้งระบบให้มี

มาตรฐานสู่สากล  

6. บริหารจัดการโดย

ใช้ SBM  และน าการ

เรียนใช้ในการพัฒนา

อย่างเต็มรูปแบบ 

7. ประสานชุมชน 

องค์กรในระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศและ

สากล เป็นเครือข่าย

อุปถัมภ์ ในการพัฒนา

การศึกษา 

4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

อย่างน้อยร้อยละ 3 ใน 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลัก และอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ใน 3 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้   

8.  สถานศึกษามี

สภาพแวดล้อม 

บรรยากาศ  และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
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                                           เครื่องดื่มสมุนไพร 

 

 

1. นางจันทร์แรม  พานา  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
3. นางรัชชนันท์  งามข า  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
4. นางจินตนา  บุญแท่ง  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
5. นายโกมล  กุลวงษ์  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
6.  นางสาวแววตรา  ศักดิ์ศรี ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 
 

   ลงชื่อ.........................................................ประธาน  
                 (นางจันทร์แรม  พานา) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่........................................................กรรมการ 
            (นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา)                                 (นางรัชนันท์  งามข า) 

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ    ลงชือ่..................................................... ...กรรมการ 
            (นางจินตนา  บุญแท่ง)                                          (นายโกมล  กุลวงษ์) 

      ลงชื่อ.........................................................กรรมการ     
                       (นางสาวแววตา  ศักดิ์ศรี)                              

 
                                ลงชื่อ..........................................................หวัหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
                                            ( นางธีราพร  ลูกจันทร์ ) 

   ลงชื่อ                  

         (นายฐิติพงษ์  ตรีศร) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ชื่อฐานการเรียนรู้   
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เครื่องดื่มสมุนไพร 

 

 
ประกอบด้วย 
1.ครูที่ปรึกษา 
1. นางจันทร์แรม  พานา  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัลย์ชนา  แก้วตา ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
3. นางรัชชนันท์  งามข า  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
4. นางจินตนา  บุญแท่ง  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
5. นายโกมล  กุลวงษ์  ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม               กรรมการ 
6.  นางสาวแววตรา  ศักดิ์ศรี ครู  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม          กรรมการและเลขานุการ 
2.นักเรียนเป็นวิทยากรประจ าฐาน 
1. น.ส.ชลธชิา ภูผาสี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 

2. น.ส.นลิชา ปทุมานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 

3. น.ส.ดวงดาว คุ้มเถื่อน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 

4. น.ส.อุษา ทองห่วง                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ฐานการเรียนรู้ 

ชื่อฐานการเรียนรู้   

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
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ปัจจุบันเครื่องดื่มหลากหลายประเภทได้รับความนิยมสูงมากข้ึน เช่น น้ าผลไม้ น้ าอัดลมหลากสี 

น้ าชาจีน ชาเขียว ทั้งแต่งแต้มรสชาติ กลิ่นและสีให้แปลกใหม่ ซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซ้ือ และเด็ก
มักสนุกท่ีจะเลือกหยิบได้ตามความต้องการ ขณะที่อิทธิพลจากโฆษณามีผลกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ อยาก
ลองชิมมากข้ึนซึ่งอาจติดใจจนกลายเป็นเครื่องดื่มแทนน้ าเปล่า ท าให้เด็กเริ่มติดรสหวาน และกินบ่อยเป็น
ประจ าจนกลายเป็นเด็กอ้วนได้ง่าย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองคงไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้เด็กเลือกดื่มเครื่องดื่ม
เหล่านี้ได้ แต่ควรแนะน าให้เลือกสรรสิ่งที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น 
นมรสจืด เครื่องดื่มจากน้ าผลไม้สด หรือเครื่องดื่มจากพืชผักและสมุนไพรต่างๆ เพราะมีสารอาหารหลาย
ชนิด ทั้งวิตามิน เกลือแร่ นอกจากนี้ถ้ามีการใส่นมเพ่ือเพ่ิมรสชาติ จะได้รับแคลเซียมเพ่ิมมากขึ้น
ดังนั้น  เครือ่งดื่มที่ท าจากผักผลไม้สามารถท าได้ง่าย ราคาไม่แพงสามารถน าพืชผักที่มีอยู่แถวบ้านน ามา
ท าเป็นเครื่องดื่มมันยังมีประโยชน์สามารถรักษาโรคได้ในบางตัวและมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายเราเองไม่มี
สารเคมีปนเปื้อน ปลอดภัยและสะอาดและเก็บไว้ได้นานกว่าเครื่องดื่มที่มีสารสีผสมอาหารผสมอยู่  

ดังนั้นเราจึงท าฐานการเรียนรู้เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น
ของเรา คือใบเตย โดยเราน ามาท าเป็นน้ าใบเตยซึ่งมีสรรพคุณช่วยบ ารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วยลดอัตรา
การเต้นของหัวใจ การดื่มน้ าใบเตยจะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดี เพราะใบเตยมีกลิ่นหอม
เย็นทานแล้วจึงรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย  รสหวานเย็นของใบเตย ช่วยชูก าลังได้  การดื่มน้ าใบเตยช่วยแก้
อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้  ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดตามต ารับยาไทย   
 

 
วัตถุประสงค์ของฐานการเรียนรู้ 

 
1.  เพ่ือใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
2.  เพ่ือให้รู้คุณค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของบ้านเรา 
3.  เพ่ือศึกษาขั้นตอนในการท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4.  เพ่ือน าเครื่องดื่มมาท าอาชีพเสริมให้มีรายได้ 

 
 
 
 
 

ที่มาและความส าคัญของ “ เครือ่งดืม่สมุนไพร ” 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

1. ด้านความรู้ (K) 
  -   นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาของใบเตย 
  -   นักเรียนได้รู้ขั้นตอนและวิธีในการท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
  -   นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ด้านทักษะ (P) 
  -   นักเรียนสามารถท าน้ าใบเตยสะอาดและคุณภาพ 
  -   นักเรียนสามารถเลือกใช้ใบเตยมาท าน้ าใบเตยให้มีกลิ่นหอมชื่นใจ ไม่เหม็นเขียว 
  -   นักเรียนน าเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน า 

    ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
 3.  ด้านเจตคติ (A) 
  -   นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ความเพลิดเพลินจากการท าน้ าใบเตย 
  -   นักเรียนได้ตระหนักและให้ความส าคัญพืชสมุนไรในท้องถิ่นให้อยู่กับ 

    ชุมชนต่อไป 
-   นักเรียนมีส่วนร่วม รู้จักแบ่งปัน และเข้าใจความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ 
    ตนเองได้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 1.  ประชุมคณะครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้  
               “เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” 
 2.  ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวกับฐานการเรียนรู้  
               “เครื่องดืม่สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” 

3.   จัดท าคู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้  “เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับครูที่จัดกิจกรรม 
 4.   นักเรียนแกนน าที่รับผิดชอบฐาน เผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
 5.   ครูผู้รับผิดชอบประจ าฐานและนักเรียนแกนน าประเมินผลการเรียนรู้ 
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            สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 

 1.   ฐานการเรียนรู้ 
 2.   คู่มือการศึกษาฐานการเรียนรู้ 
 3.   ใบความรู้      

4.   ใบเตย 
5.   วัสดุและอุปกรณ์ในการท าน้ าใบเตย   

 
ข้อมูลความรู้  

 
ลักษณะของเตย 

 
เตยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  แตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก  ล าต้นเป็นข้อ มีรากค้ าช่วยพยุงล าต้นไว้  ใบ

เป็นใบเดี่ยวสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด  ลักษณะเป็นใบเรียวยาว ขอบใบเรียบมีผิวมัน  ตรง
กลางใบเว้าลึกเป็นแอ่ง มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอีกหลายชื่อ เช่น  ส้มม่า(ระนอง)  ส้มตะเลงเครง(ตาก)  ส้มปู
(แม่ฮ่องสอน)  ส้มพอดีหรือผักเก็งเค็ง(ภาคเหนือ) เป็นต้น   ใบเตยจะมีกลิ่นหอมของน้ ามันหอมระเหย 
(Fragrant Screw Pine) ซึ่งเป็นกลิ่นหอมจากสารเคมีที่เรียกว่า 2-acetyl-1-pyrroline ซึ่งเป็นกลิ่น
เดียวกันกับที่ได้ในข้าวหอมมะลิ  ขนมปังขาว  และดอกชมนาด  อยู่ในวงศ์ (Pandanaceae)  มีถ่ินก าเนิด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียและทวีปอื่นบางทวีป ต้นเตยนั้นชอบแดดอ่อนๆ แต่ก็สามารถทนแดดจัด
ได้ ชอบขึ้นและแตกกอได้ตีในบริเวณท่ีชุ่มน้ า หรือมีน้ าขังเล็กน้อย เตยนั้นมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ นิยม
น ามาแต่งกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม ขนมไทยต่างๆ นอกจากนั้นยังน ามาท าเครื่องจักสาน หรือใช้ปรับอากาศ
ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
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ลักษณะของใบเตย 

 
ต้น : ล าต้นกลม เป็นข้อถี่ๆ โผล่พ้นดินเล็กน้อย มีรากค้ าจุนมากมายช่วยพยุงล าต้น โดยต้น

สามารถแตกเป็นต้นใหม่ได้ 
ใบ : เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม แตกใบออกมาจากข้างล าต้นโดยแนบไปกับ

ล าต้น ใบสีเขียวสด ผิวเรียบเป็นมัน สีใบด้านบนจะเข้มกว่าท้องใบเล็กน้อย มีส้นกลางใบมองเห็นได้ชัดเจน 
ผิวและขอบใบเรียบ กลิ่นหอม 

ดอก : เตยหอมตามปกติแล้วไม่ออกดอก 
 

 
 

ใบเตย นอกจากจะมีสารเคมีหรือน้ ามันหอมระเหยที่ชื่อว่า Fragrant Screw Pine ซึ่งจะให้กลิ่น
หอมเย็นจึงเหมาะกับคนที่มีธาตุไฟมากๆ ในทางการแพทย์แผนไทยถือเป็นยาที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย 
ร่างกายชุ่มชื้น และยังมีฤทธิ์ในทางเภสัชวิทยาพบว่า ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ลดระดับน้ าตาลในเลือด 
รักษาโรคความดันโลหิตสูง และบ ารุงหัวใจ ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกตินอกจากนี้ในใบเตยยัง
อุดมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะเกลือแร่และวิตามินส าคัญๆ อาทิ วิตามิน
เอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส เบต้าแคโรทีน เส้นใยอาหาร 
รวมไปถึงคาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมัน น้ า และให้พลังงานด้วย 

 
 
 
 

http://sukkaphap-d.com/12-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad-vitamin-a/
http://sukkaphap-d.com/12-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad-vitamin-a/
http://sukkaphap-d.com/15-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5-vitamin-c/
http://sukkaphap-d.com/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c/
http://sukkaphap-d.com/wp-content/uploads/2017/10/pandan-leaves.jpg
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ประโยชน์ของใบเตย 

 
๑. น ามาท าอาหารคาว จะช่วยดับกลิ่นคาว และเพ่ิมกลิ่นหอมให้รู้สึกน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน 

เช่น ไก่ทอดใบเตย หากคุณต้องใช้น้ ามันซ้ าอีกรอบ ให้น าใบเตยสดหั่นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปทอด
ด้วย จะช่วยให้น้ ามันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน หรือจะใช้ใบเตยรองก้นหวดขณะนึ่งข้าวเหนียว เมื่อ
ข้าวเหนียวสุกแล้วจะท าให้มีกลิ่นหอมมากข้ึน 

๒. เมนูขนมหวาน สีเขียวของใบเตยเป็นสีของคลอโรฟิลล์ คุณสามารถน ามาใช้แต่งเป็นสีขนมได้ 
ซึ่งช่วยให้ขนมน่ารับประทานยิ่งขึ้น อย่างขนมไทยๆ เช่น ลอดช่องน้ ากะทิ ขนมชั้น ขนมต้ม 
ขนมเปียกปูน และขนมถ้วย เป็นต้น 

๓. ในเรื่องความสวยความงาม สาวๆ สามารถบ ารุงผิวหน้า ด้วยทรีตเมนต์จากใบเตย วิธีการท า
ให้น าใบเตยมาล้างให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ น ามาปั่นรวมกับน้ าสะอาดจนละเอียด จน
ได้ครีมข้นเหนียวแล้วน ามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 
หรือจะน าใบเตยสดมาต าหยาบๆ แล้วน าไปพอกร่างกาย ก็จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ดีอีก
ด้วย 

๔. ช่วยดับกลิ่นภายในบ้าน และช่วยไล่ยุง โดยคุณน าใบเตยมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้ หรือจะ
น าใบเตยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นน าไปใส่ในถุงตาข่าย แล้วเอาไปวางในตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว 
ตู้รองเท้า หรือในห้องนอน ห้องรับแขกก็ได้ กลิ่นหอมของใบเตยเมื่อสูดดมเข้าไปจะช่วยผ่อน
คลาย อีกทั้งยังช่วยไล่แมลงสาบด้วย 

 
ใบเตยเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดที่มีความน่าสนใจ นอกจากช่วยสร้างสีสันและกลิ่นหอมในการ

น ามาท าอาหารและขนมแล้ว สรรพคุณของใบเตยก็เด่นในเรื่องสุขภาพไม่แพ้สมุนไพรชนิดอ่ืนๆ เลย  
 
 

สรรพคุณทางยาและประโยชน์ในการรักษาโรคของใบเตย  
 

1. ใบเตยมีคุณสมบัติที่ให้รสชาติหวานเย็น ซึ่งช่วยดับกระหายคลายร้อนจึงนิยมน ามาคั้นน้ าดื่ม 
แถมยังมีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลังและระบบประสาท แก้อาการร่างกายอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดี ท าให้รู้สึก
เย็นสดชื่นและผ่อนคลาย มีความกระปรี้กระเปร่า และช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย 

2. ใบเตยมีสรรพคุณช่วยป้องกันและรักษาอาการต่างๆ ของโรคเบาหวาน ท าให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดลดลงและควบคุมน้ าตาลให้อยู่ในระดับปกติ 

https://www.klangpanya.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a2/
https://www.klangpanya.com/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%9a/
http://sukkaphap-d.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2/
http://sukkaphap-d.com/10-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab/
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3. ใบเตยมีประโยชน์ต่อระบบการท างานของหัวใจ ช่วยบ ารุงหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงและ
ชุ่มชื้น ท าให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจหากมีการเต้นผิดปกติให้
กลับมาอยู่ในระดับปกติ และน้ าใบเตยก็ยังสามารถช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดด้วย 

4. ใบเตยมีฤทธิ์ในการช่วยลดความดันโลหิตสูง ซึ่งนับเป็นโรคเรื้อรังอีกโรคหนึ่งที่รักษาให้หายยาก 
และพบว่าคนในยุคสมัยนี้ก็เป็นโรคนี้กันมาก 

5. ประโยชน์ของใบเตยนั้นมีคุณสมบัติที่เย็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากในการช่วยดับพิษร้อนใน
ร่างกาย ใช้เป็นยาแก้กระษัย และยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของพิษไข้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งใช้เป็น
ยาขับปัสสาวะได้อีกด้วย 

6. ใบเตยยังมีสรรพคุณทางยาที่ใช้รักษาโรคหอบหืด หรือน าใบสดมาต าแล้วใช้พอกแก้อาการของ
โรคหัดและโรคผิวหนังได้ เพราะใบเตยมีฤทธิ์ที่จะช่วยล้างพิษและเชื้อโรคต่างๆ ตามผิวหนังได้ 

7. ใบเตยมีความสามารถในการช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก โดยเฉพาะโรครูมาตอยด์ 
ช่วยบรรเทาอาการปวดและการอักเสบของข้อ 

8. ใบเตยมีเส้นใยอาหาร ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ระบบการท างานของล าไส้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลดีให้การขับถ่ายสะดวก ป้องกันโรคท้องผูก และช่วยควบคุมน้ าหนักหรือลดน้ าหนัก
ได้ 

9. ใบเตยอุดมด้วยสารเบต้าแคโรทีน ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้
สามารถต้านทานสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ดี และช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายจาก
อนุมูลอิสระ รักษาผิวพรรณให้แลดูผ่องใส ไม่เหี่ยวย่นก่อนวัย 

10. สรรพคุณของใบเตยมีไนอาซีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จะช่วยในการรักษาโรคเก่ียวกับ
ความผิดปกติของสมอง และบรรเทาอาการปวดศีรษะเพราะไมเกรนได้ 

11. ใบเตยมีคุณสมบัติเด่นในด้านความงามด้วย หากใครที่มีปัญหาของรังแค ให้น าใบเตยมา
บดละเอียดแล้วใช้นวดบริเวณหนังศีรษะก่อนสระผมตามปกติจะช่วยแก้ได้ 

12. ประโยชน์ของใบเตยใช้เป็นยาย้อมผมด าได้ โดยการใช้น้ าใบเตยเข้มข้นผสมกับน้ าลูกยอต้ม 
แล้วน ามาย้อมเส้นผมจะช่วยท าให้ผมกลับมาดกด าอีกครั้ง แถมยังไม่เสี่ยงกับสารเคมีที่อาจเข้าไปสะสมใน
ร่างกายอีกด้วย 

13. ใบเตยมีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวสูง จึงสามารถน ามาใช้เพ่ือผสมให้อาหารเป็นสีเขียวได้ 
ถือเป็นสีผสมอาหารตามธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อร่างกาย แถมยังท าให้อาหารมีกลิ่นหอมและรสชาติหวาน
อร่อย 

 
 
 
 
 

http://sukkaphap-d.com/7-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad/
http://sukkaphap-d.com/9-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa/
http://sukkaphap-d.com/%e0%b8%b86-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95/
http://sukkaphap-d.com/10-%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1/
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อัญชัน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Clitoria ternatea L.) เป็นไม้เลื้อย ล าต้นมีขนนุ่ม มีถิ่นก าเนิดในอเมริกา
ใต้ ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน มีชื่อพ้ืนเมืองอ่ืนอีกคือแดงชัน (เชียงใหม่), เอ้ืองชัน, เองชัญ[1] เมื่อคั้นออกมา
จะได้เป็นสีม่วง 

   

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
อัญชันเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน อายุสั้น ใช้ยอดเลื้อยพัน ล าต้นมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก 

เรียงตรงข้ามยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบย่อยรูปไข่ 5-7 ใบ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนหนาปกคลุม 

ดอกสีขาว ฟ้า และม่วง ดอกออกเดี่ยว ๆ รูปทรงคล้ายฝาหอยเชลล์ออกเป็นคู่ตามซอกใบ กลีบ
ดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตรกลีบคลุมรูปกลม ปลายเว้าเป็นแอ่ง ตรงกลางมีสี
เหลือง มีทั้งดอกซ้อนและดอกลา ดอกชั้นเดียวกลีบขั้นนอกมีขนาดใหญ่กลางกลีบสีเหลือง ส่วนกลีบชั้นใน
ขนาดเล็กแต่ดอกซ้อนกลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ซ้อนเวียนเป็นเกลียว[2] ออกดอกเกือบตลอดปี ผลแห้งแตก 
เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรูปไต สีด า มี 5-10 เมล็ด อัญชันมีถิ่น
ก าเนิดในแถบเอเชียเขตร้อน ก่อนจะถูกน าไปแพร่พันธุ์ในแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกา ใน
ลาว ไทย เวียดนาม 

ลักษณะของอัญชัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99#cite_note-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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สรรพคณุ 

 ดอก ใช้ปลูกผมท าให้ผมดกด า เงางามมากข้ึน เพราะดอกอัญชันมีสารที “แอนโทไซยานิน” 
(Anthocyanin) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น
[3] 

 ดอก น ามาคั้นน าใช้หุงข้าวได้ด้วย ช่วยให้ข้าวที่หุงมีสีสันที่สวยงาม 

 เมล็ด เป็นยาระบาย[4] 

 ราก บ ารุงตาแก้ตาฟาง ถูฟันแก้ปวดฟัน ตาแฉะ และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ น ารากมาถูกับน้ าฝน
ใช้หยอดหูและหยอดตา[5] 

 น าไปวัดค่าความเป็นกรดเนื่องจากดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานิน 

 อันชัญเป็นดอกไม้อีกหนึ่งประเภทที่นิยมน าไปท าอาหาร โดยปกติจะใช้สีจากการต้มและคั้นน้ าของ
ดอกเพ่ือมาผสมกับแป้งต่าง ๆ ท าเป็น ขนมชั้น ทับทิมกรอบ บัวลอย น้ าอัญชัน ฯลฯ นอกจากนั้น
ดอกก็สามารถน ามาชุบแป้งทอด ใส่สลัดต่าง ๆ เพื่อตกแต่งจาน หรือท าไข่เจียวหรือชาอัญชันก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99#cite_note-5


20 
 

 

 
มะนาว  
           เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสี
เหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ ามาก นับเป็นผลไม้ท่ีมีคุณค่า นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส 
นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย 

ลักษณะทั 

ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 – 4.5 เซนติเมตร ต้นมะนาวเป็นไม้พุ่ม
เตี้ย สูงเต็มท่ีราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็กน้อย มักมีใบดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่วนดอกสี
ขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้ง จะออกผลน้อย และมีน้ าน้อย 

มะนาวเป็นพืชพ้ืนเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จัก และใช้ประโยชน์
จากมะนาวมาช้านาน น้ ามะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังน ามาใช้เป็น
เครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้ าตาล เป็นน้ ามะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศท่ัว
โลก นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับขอบแก้ว เพื่อใช้
แต่งรส 

ในผลมะนาวมีน้ ามันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้ ามะนาวจึงมีประโยชน์ส าหรับ
ใช้เป็นส่วนผสมน้ ายาท าความสะอาด เครื่องหอม และการบ าบัดด้วยกลิ่น (aromatherapy) หรือน้ ายา
ล้างจาน ส่วนคุณสมบัติที่ส าคัญ ทว่าเพ่ิงได้ทราบเมื่อไม่ช้านานมานี้ (ราวคริสต์ศตวรรษที่ 19) ก็คือ การ
ป้องกันและรักษาโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งเคยเป็นปัญหาของนักเดินเรือมาช้านาน ภายหลังได้มีการค้นพบว่า
สาเหตุที่มะนาวสามารถช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด เพราะในมะนาวมีไวตามินซีเป็นปริมาณมาก 

ลักษณะท่ัวไป 

มะนาว 

https://th.wikipedia.org/wiki/Citrus
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
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มะนาวมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่น เพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลัล (Citronellal) 
ซิโครเนลลิล อะซีเตต (Citronellyl Acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลูล (Linalool) เทอร์พีนีออล 
(Terpeneol) ฯลฯ รวมทั้งมีกรดซิตริค (Citric Acid) กรดมาลิก (Malic Acid) และกรดแอสคอร์บิก 
(Ascorbic Acid) ซึ่งถือเป็นกรดผลไม้ (AHA : Alpha Hydroxy Acids) กลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้
ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกไป พร้อมๆ กับช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างด าหรือ
รอยแผลเป็นจางลง 

ชื่อของมะนา 

มะนาวก็เหมือนกับส้มทั้งหลาย ที่มีปัญหาในการจัดหมวดหมู่และแยกแยะทาง
อนุกรมวิธาน ส าหรับชื่อวิทยาศาสตร์ที่คุ้นเคยของมะนาว ก็คือ Citrus aurantifolia Swingle หรือ 
"Citrus aurantifolia" ( Christm & Panz ) Swing." แต่ยังมชีื่ออ่ืนๆ อีก ดังนี้ 

C. acida Roxb. 

C. lima Lunan 

C. medica var. ácida Brandis และ 

Limonia aurantifolia Christm 

ส าหรับชื่อสามัญนั้น ในหลายภาษาก็เรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น ในภาษาอังกฤษ เรียก Mexica 
lime, West Indian lime, และ Key lime หรือเรียก lime สั้นๆ ก็ได้ สาเหตุที่มีหลายชื่ออาจเป็น
เพราะเป็นพืชต่างถิ่น จึงไม่มีชื่อดั้งเดิมในภาษานั้นๆ ท าให้เกิดการเสนอชื่ออ่ืนๆ มาหลายชื่อก็เป็นได้ ส่วน
ในประเทศไทยยังเรียกอีกหลายชื่อ เช่น โกรยชะม้า, ปะนอเกล, ปะโหน่งกลยาน, มะนอเกละ, มะเน้าด์เล, 
มะลิ่ว, ส้มมะนาว, ลีมานีปีห์, หมากฟ้า 

อนึ่ง ค าว่า เลมอน (lemon) ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลส้มอีกชนิดหนึ่ง ที่หัวท้ายมน ไม่ใช่ผลกลมอย่าง
มะนาวที่เรารู้จักกันดี ส าหรับ มะนาวเทศ (Triphasia trifolia) นั้น เป็นพืชในวงศ์เดียวกัน (Rutaceae) 
กับมะนาว แต่ต่างสกุล ส่วน มะนาวควาย หรือ ส้มซ่า (Citrus medica Linn. Var. Linetta.) เป็นพืช
สกุลส้มเช่นเดียวกัน แต่ต่างชนิด (สปีชีส์) กัน 

ส้มนาวเป็นภาษาใต้ที่ใช้เรียกมะนาว เช่นเดียวกับทางภาคอีสานเรียกผลไม้บางอย่างว่า"บัก"ในการขึ้นต้น 
เช่นบักม่วงที่หมายถึงมะม่วง ค าว่าส้มในภาษาใต้จะใช้เรียกผลไม้บางชนิดที่มีรสเปรี้ยว อย่าง ส้มนาว ส้ม
ขาม เป็นต้น 

 

ชื่อของมะนาว 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย 

1. มะนาวไข่ ผลกลม หัวท้ายยาว มีสีอ่อนคล้ายไข่เป็ด ขนาด 2-3 เซนติเมตร เปลือกบาง 

2. มะนาวแป้น ผลใหญ่ ค่อนข้างกลมแป้น เปลือกบาง มีน้ ามาก นิยมใช้บริโภคมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ใน
เชิงพาณิชย์จะปลูก มะนาวพันธุ์แป้นร าไพและพันธุ์แป้นดกพิเศษ สามารถบังคับให้ออกฤดูแล้งได้
ง่าย[1] 

3. มะนาวหนัง ผลอ่อนกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาว มีเปลือก
หนา ท าให้เก็บรักษาผลได้นาน 

4. มะนาวทราย ทรงพุ่มสวยใช้เป็นไม้ประดับ ให้ผลตลอดปีแต่ไม่ค่อยนิยมบริโภค เพราะน้ ามีรสขม
เจือปน 

มะนาวพันธุ์อ่ืน ๆ ได้แก่ มะนาวตาฮิติ, มะนาวหวาน, มะนาวปีนัง, มะนาวโมฬี, มะนาวพม่า, 
มะนาวเตี้ย และมะนาวหนัง เป็นต้น (มะนาวบางพันธุ์อาจเรียกได้หลายชื่อ แต่ในที่นี้ไม่ได้สืบค้นเพ่ือ
จ าแนกเอาไว้) 

สรรพคุณทางยา 

มะนาวเป็นผลไม้ที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดซิตริก กรดมาลิก วิตามินซี จากน้ ามะนาว 
ส่วนน้ ามันหอมระเหยจากผิวมะนาว มีวิตามินเอและซี ทั้งยังมีธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในน้ า
มะนาวอีกด้วย 

ประโยชน์ของมะนาว 

1. มะนาวช่วยบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส 
2. ช่วยบ ารุงตาของคุณให้สดใสอยู่เสมอ 
3. มะนาวประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ วิตามิน

ซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส กรดซิตริก กรดมาลิก 
4. ในผลมะนาว 1 ลูกจะมีน้ ามันหอมระเหยอยู่มากถึง 7% ซ่ึงน ามาใช้ประโยชน์ในการผสมเป็น

น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ เช่น น้ ายาล้างจาน เป็นต้น 
5. มะนาวมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมสดชื่น (Aromatherapy) 
6. มะนาวมีฤทธิ์ที่ช่วยในการกัดด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกรดผลไม้อย่างหนึ่ง (AHA) ที่เป็นที่ยอมรับในการ

ช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกไป 
7. น้ ามะนาวจะเป็นที่นิยมใช้กันมากในบ้านเราในการน ามาปรุงรสชาติอาหาร 
8. เพ่ือใช้แต่งรสชาติให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิด โดยจะนิยมฝานมะนาวออกเป็นชิ้นบาง ๆ 

เสียบไว้กับขอบแก้วนั่นเอง 

พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย 

ประโยชน์ของมะนาว 

สรรพคุณทางยา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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9. ส าหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนั้น เมื่อบีบน้ าออกหมดแล้วให้น ามาทาบริเวณคาง เข่า 
ข้อศอก ส้นเท้า ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเหล่านี้มีความนุ่มนวลเพิ่มมากข้ึน และนอกจากนี้ยังใช้
เปลือกผลแห้งน ามาต้มเอาน้ าดื่มเป็นยาแก้จุกเสียดแน่นท้อง ขับเสมหะ บ ารุงกระเพาะได้อีกด้วย 

10. ประโยชน์ของมะนาวส าหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้า มะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้ เพราะ
มะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ จะท าให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและยังช่วยในการขจัดความมัน
และเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วย โดยคุณสามารถน าดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันแล้วทาบริเวณ
สิวก่อนนอนทุกวัน สิวจะค่อย ๆ ยุบลงไปเอง 

11. แก้ปัญหาผิวแตกด้วยใช้น้ ามะนาวมาทาบริเวณดังกล่าว 
12. แก้ปัญหาขาลาย สีผิวไม่สม่ าเสมอ ด้วยการน าดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันแล้วทาท้ิงไว้ก่อน

นอน แล้วจึงล้างออกในตอนเช้า 
13. แก้ปัญหาส้นเท้าแตก ด้วยการน าน้ ามะนาวมาทาบริเวณส้นเท้า วันละ 3 เวลา 
14. การแปรรูปมะนาว มะนาวแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง ? เช่น น้ ามะนาวปรุงอาหาร มะนาวแช่อ่ิมตาก

แห้ง น้ ามะนาวเข้มข้น มะนาว ผง เครื่องดื่มผสมน้ ามะนาว แยมมะนาว เยลลีมะนาว แยมเปลือก
มะนาว แยมนะนาวดอง มะนาวดองเค็ม มะนาวหวาน กิมจ้อมะนาว เปลือกมะนาวสามรส 
เปลือกมะนาวเส้นปรุงรส เปลือกมะนาวเชื่อม เปลือกมะนาวแช่อิ่ม มาร์มาเลดมะนาว เป็นต้น 
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 สูตร 1 การท าน้ าใบเตย 
  
 
ส่วนผสม 
 
    1.  ใบเตยหอมสด   40      ใบ 
    2.  น้ าสะอาด    6     ถ้วยตวง 
   3.  น้ าตาลทราย    1½   ถ้วยตวง   (สามารถลดปริมาณของน้ าตาลลงได้) 
 
    วิธีท า 
 
           ใบเตยสดที่ไม่แก่มากเก็บใหม่ๆ ล้างทีละใบให้สะอาด แช่น้ าด่างทับทิมหรือน้ าเกลือ 10-15 นาที  
น ามาหันตามขวางเป็นชิ้นเล็กๆ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งใส่ลงในหม้อต้มที่มีน้ าก าลังเดือด ต้มเค่ียว
ประมาณ 5 - 10 นาที เติมน้ าตาลทรายให้รสหวานจัด กรองเอากากออก ใบเตยที่หั่นแล้วส่วนที่สอง 
ปั่นให้ละเอียด โดยเติมน้ า กรองเอากากออก เติมน้ าที่คั้นได้ซึ่งมีสีเขียวและกลิ่นหอมลงในหม้อที่ 
เติมน้ าตาลและก าลังเดือด ชิมให้มีรสหวาน พอเดือดรีบยกลง เวลาเสริฟใส่น้ าแข็งลงในแก้วเทน้ าใบเตยใส่ 
หอมหวานชื่นใจ 
 
   คุณค่าทางโภชนาการ 
 
            ใบเตยสด มีน้ ามันหอมระเหย รสหวาน หอม มัน และมีสีเขียวที่นิยมใช้แต่งสีอาหาร  
เป็นสารคลอโรฟิลล์ 
 

เทคนิคการคั้นน้ าใบเตย 

 

การค้ันน้ าใบเตย ได้กลิ่นความหอมของใบเตย สีเขียวสวยงาม ส าหรับใช้ในการท าสี ในขนมหวาน
ไทยต่างๆ และใช้ในการท าสีในอาหารต่างๆ ให้ได้สีเขียวสวยงาม ตามธรรมชาติ และได้กลิ่นหอมของ
ใบเตย เรามีเคล็ดลับในการท าคือ เลือกใบเตยที่สีเขียวสดๆ น ามาล้างน้ าให้สะอาด จากนั้นน ามาหั่นเป็น
ชิ้นเล็กๆ แล้วน ามาใส่เครื่องปั่น จากนั้นปั่นใบเตยผสมกับน้ าให้ละเอียด จากนั้นน ามาคั้น กรองแยกน้ า
ใบเตยออกมา จะได้น้ าใบเตย สีเขียวสวยงามหอมกลิ่นใบเตย  
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อุปกรณ์ในการคั้นน้ าใบเตย 
 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับคั้นน้ าใบเตยเพื่อใช้ในการท าเครื่องดื่มและการท าสีในขนมหวานไทยต่างๆ 
และอาหารต่างๆ 

1. ใบเตย  
2. น้ าเปล่า  
3. เครื่องปั่น  
4. กระชอน  
5. ผ้าขาวบาง  

 
 

วิธีการและข้ันตอนการท าการคั้นน้ าใบเตย 
 

1. เลือกใบเตยที่เขียวสด จากนั้นน ามาล้างน้ าให้สะอาด แล้วสะเด็ดน้ าออกให้แห้ง พักไว้ 

 

2. เมื่อพักไว้ให้ใบเตยแห้งดีแล้ว จากนั้นน ามาตัดโคนแข็งทิ้งไป แล้วน ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เตรียมไว้ 
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3. จากนั้นน าใบเตยที่หั่นชิ้นเล็กๆ มาต าหรือใส่เครื่องปั่น แล้วแต่ถนัด 

 

 

4. จากนั้นปั่นใบเตยให้ละเอียด แล้วเติมน้ าลงไปทีละนิดๆ จากนั้นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน ปั่นให้
ละเอียด 

 

 

5. จากนั้นน าใบเตย ที่ปั่นละเอียดดีแล้ว เทใส่ในกระชอน จากนั้นกรองเอากากออก  
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6. จากนั้นน าน้ าใบเตย ที่ได้มากรองกับผ้าขาวบางอีกที จะได้น้ าใบเตย ที่สีเขียวเข้มข้นแยกออกมา  

 

7. จะได้น้ าใบเตยสีเขียวเข้มข้น หอมกลิ่นใบเตย พร้อมใช้ ส าหรับใช้ในการท าสี ในขนมหวานไทย
ต่างๆ และใช้ในการท าสีในอาหารต่างๆ ให้สีเขียวสวยงามตามธรรมชาติ และได้กลิ่นหอมของ
ใบเตย 

 

8. น้ าใบเตยหอมๆ ได้กลิ่นหอมของใบเตย สีเขียวสวยงาม ส าหรับใช้ในการท าสี ในขนมหวานไทย
ต่างๆ และใช้ในการท าสีในอาหารต่างๆ ให้สีเขียวสวยงามตามธรรมชาติ และได้กลิ่นหอมของ
ใบเตย 
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สูตร 2 น้ าอัญชัน ใบเตย มะนาว 

 

 

 

 

 

สรรพคุณ 
 ใบเตยช่วยเเก้อาการอ่อนเพลียลดความดันโลหิต ปรับสมดุลในร่างกาย บ ารุงหัวใจ และช่วย
รักษาอาการหอบหืด  
 อัญชันช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มพลังงาน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยลดระดับน้ าใน
ร่างกายเเละช่วยลดปัสสาวะ 
 มะนาวช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ แก้อาเจียน เป็นลมวิงเวียนศีรษะ เมาเหล้า รักษาโรคความ
ดันโลหิตสูงและต่ า 
วัตถุดิบ 
 ๑. น้ าเปล่า 1 ลิตร 
 ๒. น้ าตาลทราย 100 กรัม 
 ๓. ดอกอัญชัน ๓๐๐ กรัม 
 ๔. ใบเตย 3 ใบ  
 ๕. มะนาว ๑ ลูก 
 ๖. เกลือป่น ๑ ช้อนชา 
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ขั้นตอนการท าน้ าอัญชัน ใบเตย มะนาว. 
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 1. น าดอกอัญชันใบเตยล้างน้ าให้สะอาด ใบเตยหั่นเป็นท่อน ๆ 

 2. ตั้งหม้อเติมน้ าเปล่า 1 ลิตร พร้อมเกลือป่น 
๑

๒
  ช้อนชา จากนั้นใส่ใบเตยลงไปต้ม 

 3. พอน้ าเดือดสักพัก ได้กลิ่นหอมของใบเตย น าดอกอัญชันลงไปต้มกับใบเตย หมั่นคนให้เข้ากัน 
 4. พอคนไปสักพัก สีของน้ าอัญชันก็เริ่มออกมาชัดขึ้น น้ าสีของดอกอัญชันจะออกน้ าเงินม่วงๆ 
จากนั้นเติมน้ าตาล 100 กรัม 
 5. ดับไฟตั้งพักไว้ให้เย็น กรองด้วยผ้าขาวบาง เตรียมน้ าแข็งใส่แก้วพร้อมตักน้ าอัญชัน ใบเตยลง
ในแก้ว บีบน้ ามะนาวลงไป 1 ซีก คนให้เข้ากัน ตกแต่งให้สวยงามพร้อมทาน 
 

วิธีใช้ฐานเรียนรู้ 
 
1. ศึกษาใบความรู้ ( ข้อมูลความรู้ )     
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์      
3. ลงมือปฏิบัติ      
4. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 

 
  ประโยชน์ 
 
1. นักเรียนสามารถน าใบเตย อัญชัน ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาท าให้เกิดประโยชน์ 

2. นักเรียนสามารถท าน้ าใบเตย น้ าอัญชันไว้รับประทานเองได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ

เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

3. การดื่มน้ าใบเตย น้ าอัญชัน มีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ปลอดภัยและ

สะอาด 

4. น าความรู้ที่ได้รับไปท าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ได้ 
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ความรู้ที่ได้จากฐานการเรียนรู้ 
 
 1.  ศาสตร์พระราชา 

  - 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. หลักการทรงงาน 

           ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็ 
   เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
 

 2.  ศาสตร์สากล 
   1. คณิตศาสตร์ ใช้ในการชั่ง ตวง ส่วนผสมของการท าน้ าสมุนไพรใบเตย 

2. สุขศึกษา คุณประโยชน์ของน้ าสมุนไพรใบเตย 
 
3.  ศาสตร์ภูมิปัญญา 

  -  ศึกษาองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
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ความสอดคล้องกับหลักทรงงาน 
 
1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ 

สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้น
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 

2.  การพ่ึงตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 

3.   การท างานอย่างมีความสุข 
ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเรา 

จะชนะ สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจาก
การได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข
ร่วมกัน ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
 4.   ท าให้ง่าย 

ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไป 
ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ระบบนิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 
 5.   การมีส่วนร่วม 

ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุก 
ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละ
ประสบการณ์อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
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แหล่งเรียนรู้เคร่ืองดื่มสมุนไพร 
ความรู้ คุณธรรม 

1.มีความรู้ประเภทของใบเตย 
2.ความรู้อุปกรณ์การท าน้ าสมุนไพรใบเตย 
3.มีความรู้เรื่องทักษะการท าน้ าสมุนไพรใบเตย 

1.สะอาด ขั้นตอนการท า เน้นความสะอาดของ
อุปกรณ์ 
2.สามัคคี มีการร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 
3.ประหยัด ลดรายจ่าย โดยน าใบเตยที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาท าเป็นน้ าสมุนไพรใบเตย 

 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

1.น าใบเตยที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาท าเป็นน้ า
สมุนไพรใบเตย 

1.เพราะเกิดสนใจในคุณประโยชน์ของน้ า
ใบเตย 
2.เพราะในชุมชนมีต้นใบเตยเป็นจ านวนมาก
จึงน ามาท าเป็นน้ าสมุนไพรใบเตยเพื่อใช้ในการ
ตอนรับแขก 

1.มีการวางแผนในการท างาน 
2.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับ
ท าน้ าสมุนไพรใบเตย 
3.เก็บอุปกรณ์เข้าที่หลังจากการ
ใช้งานเสร็จแล้ว 
4.รักษาโรค และบ ารุงร่างกาย 

 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

1.ได้น้ าสมุนไพรใบเตยที่
สะอาด ปลอดภัยดีต่อ
สุขภาพ 

1.มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ให้กับเพ่ือนบ้าน 
2.ได้น าน้ าสมุนไพร
ใบเตยมาเลี้ยงต้อนรับ
แขกผู้มาเยือน 

1.ช่วยสร้างบรรยากาศ
ให้สดชื่นมีกลิ่นหอม 

1.สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจาก  
คุณยายปั้น สีงาม 

 
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญา 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
    - ข้อ 4. ท าตามล าดับขั้น เริ่มต้น
จากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน 
เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็น
ล าดับต่อไป ด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง 
 

1. คณิตศาสตร์ ใช้ในการชั่ง 
ตวง ส่วนผสมของการท าน้ า
สมุนไพรใบเตย 
2. สุขศึกษา คุณประโยชน์ของ
น้ าสมุนไพรใบเตย 
 

1. ความรู้จากคุณยายปั้น  
สีงาม 
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ภาคผนวก 
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   เคร่ืองดื่มสมุนไพร 

 
 

     ฐานการเรียนรู้ เครื่องดื่มสมุนไพร 
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                                               เครื่องดื่มสมุนไพร 

     ฐานการเรียนรู้ เครื่องดื่มสมุนไพร 
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