
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ ”  
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   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

วิชาโครงงานอาชีพ1  ง 31213 



  
ค าน า 

  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานอาชีพ1 ง31213 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ใน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ เรื่อง การท ายาหม่องสมุนไพร 
ผู้จัดท าได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้กระบวนการเรียนรูแ้บบร่วมมือ
และเน้นการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันและมุ่งพัฒนา
องค์ความรู้การท าผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชนและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อท าผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชน 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาโครงงานอาชีพ1 ง31213 เรื่อง การท ายาหม่องสมุนไพรเป็นนวัตกรรม
ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ครูเปล่ียนบทบาทของตนเองจากการเป็นครูผู้สอน จากการ
เป็นผู้ให้ความรู้ ผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ครูจึงเปล่ียนบทบาทไปสู่การปฏิบัติผู้อ านวยการความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ เป็นผู้
เตรียมประสบการณ์ส่ือการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกท้ังเพื่อสนองแนวคิดท่ีว่าเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานอาชีพ1 ง31213 เรื่อง การท ายาหม่องสมุนไพร ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 นี้ จึงเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มีความหลากหลายในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล โดยเน้นการวัดผลตามสภาพจริง มีการเตรียมส่ือการเรียนรู้จากการศึกษาได้
จากใบกิจกรรม ใบความรู้ ช้ินงาน ผลส าเร็จ และศึกษาจากแหล่งวิทยาการต่างๆ 
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ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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สารบญั 
     
เร่ือง 
 
ค าน า 
สารบัญ 
ค าช้ีแจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการท ายาหม่องสมุนไพร 
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ค าชี้แจงประกอบการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานอาชีพ1 รหัสวิชา ง31213 ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ช่ือ 
หน่วยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ เรื่อง การท ายาหม่องสมุนไพร เล่มนี้เป็นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาโครงงานอาชีพ1  
รหัสวิชา ง31213  โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะท่ี
จ าเป็น มีประสบการณ์และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันนักเรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อท าผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชนและมีทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด 
สร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน และใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือหลากหลาย 

2. ก าหนดผลการเรียนรู้และสาระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร อันเป็นภูมิปัญญาความรู้ในการ 
เรียนวิชาโครงงานอาชีพ ด้วยวิธีการท าผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์จาก
พืชผัก ผลไม้ต่างๆซึ่งเป็นพืชสมุนไพรตามฤดูกาลของท้องถิ่นตามกรรมวิธีต่างๆ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจด
บันทึกการปฏิบัติงานการประเมินผล เรียนรู้และฝึกปฏิบัติโครงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรและประเมินผล ท าให้
นกัเรียนได้เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพรท่ีมีในท้องถิ่นในการน ามาใช้ในการท าสบู่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
รักถิ่นฐาน ภูมิใจในภูมิปัญญาของตน 
 ส่วนประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บัตรค าส่ัง 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใบความรู้ 
4. ใบกิจกรรม 
5. แบบทดสอบหลังเรียน 
6. แนวการบันทึกผลกิจกรรม 
7. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
8. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

 

1 



 

บัตรค าสัง่ 
 
 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามช้ันตอนต่อไปนี ้

1. นักเรียนสามารถศึกษาเป็นรายบุคคลตามระดับความสามารถและเป็นรายกลุ่มซึ่งควรมีสมาชิก
ประมาณกลุ่มละ 4-5 คนในแต่ละกลุ่ม (คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน) 

2. อ่านค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคลศึกษาใบความรู้ เรื่อง การท ายาหม่องสมุนไพร 
5. ศึกษาใบกิจกรรม 
6. ปฏิบัติตามใบกิจกรรม 
7. บันทึกผลการท ากิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
8. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล 
 
เวลาท่ีใช้ 6 ช่ัวโมง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
 

    รายวิชาโครงงานอาชีพ 1       รหัสวิชา ง 31213   
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เวลา 6 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 
 การปฏิบัติท าโครงงานอาชีพหรือการลงมือประกอบอาชีพ จะต้องมีการเตรียมการด้านต่างๆให้พร้อม 
ในขณะปฏิบัติงานก็จะต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาถึงปัญหา
อุปสรรค วิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้จะต้องเสนอแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานท ายาหม่องสมุนไพรได้ถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีได้วางแผน
ไว้และจดบันทึกการปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

1. อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติโครงงานท ายาหม่องสมุนไพรได้ 
2. อธิบายวิธีการจดบันทึกการปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. ปฏิบัติโครงงานอาชีพการท ายาหม่องสมุนไพรได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
2. จดบันทึกการปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
3. ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. ใช้ทักษะกระบวนการจัดการท างานเป็นขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะนิสัยในการท างาน 
2. นักเรียนใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนเพื่ออนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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สมรรถนะของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การปฏิบัติโครงงานอาชีพได้ตามข้ันตอน 
2. การจดบันทึกการปฏิบัติงานการท ายาหม่องสมุนไพรได้ 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูซักถามความพร้อมในการลงมือปฏิบัติโครงงานการท ายาหม่องสมุนไพร 
3.  สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนงานตามใบกิจกรรม ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การท ายา 

หม่องสมุนไพร 
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกัน สรุปและบันทึกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและล าดับข้ันตอนการ 

ปฏิบัติงานลงในใบกิจกรรมการปฏิบัติงานโครงงานการท ายาหม่องสมุนไพรให้ครบ จ านวน 6 ช่ัวโมง ให้มีการ
บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม  

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานโครงงานท ายาหม่องสมุนไพรตามล าดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว้  
โดยใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน 
และระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยก าหนดกิจกรรมหลักในการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ แต่ละอย่างดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ แต่ละอย่างตามท่ีได้วางแผนไว้ 
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
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4. ก าหนดราคาจ าหน่าย 
5. จัดจ าหน่าย 
6. เขียนสรุปรายงานโครงงานเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงาน 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานโครงงาน เพื่อน าข้อมูล 
มาพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีอะไรท่ีจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

7. นักเรียนศึกษาใบความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับยาหม่อง และศึกษาตัวอย่างวิธีการในยูทูป และตัวอย่าง 
เอกสารรายงานโครงงานอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการเขียนรายงานโครงงาน
การท ายาหม่องสมุนไพร และนักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนเพิ่มเติมในการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลและอธิป
รายผลให้เสร็จเรียบร้อย) 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมนิผลการปฏิบัติงานโครงงานอาชีพ การท ายาหม่องสมุนไพร  
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานเป็นการประเมินผลขณะด าเนินงานไประยะหนึ่ง 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติงาน ครูชมเชยการปฏิบัติงานของนักเรียนและให้ค าแนะน า 
วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มเติม 

10. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมแสดงผลงานการปฏิบัติงานโครงงานตามล าดับข้ันตอน 
ท่ีวางแผนไว้ในการเขียนโครงงานตลอดไปจนถึงการเตรียมการและลงมือปฏิบัติงาในรูปลักษณะบอร์ดโครงงาน
เพื่อเตรียมน าเสนอในช่ัวโมงต่อไป 

11. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
 

สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท ายาหม่องสมุนไพร 
2. ใบความรู้ ท ายาหม่องสมุนไพร 
3. ใบกิจกรรมปฏิบัติโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร 
4. รายงานโครงงานอาชีพ 
5. แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตจากเว็ปไซด์ต่างๆ เช่น 

 
การวัดผลประเมินผล 

1. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
1.1 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
1.2 การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน 
1.3 การบันทึกกิจกรรม 
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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การวัดผลและประเมินผลด้านความรู้ (K) นักเรียนศึกษา อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ

โครงงานท ายาหม่องสมุนไพร และวิธีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท ายาหม่องสมุนไพร ประเมินจากการ
ปฏิบัติงานตามใบกิจกรรม และการท าแบบทดสอบ 

ประเมินผลด้านกระบวนการ (P) ประเมินจากการจัดอันดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้เรียนในการ 
ท างานกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียน ความรู้ ความเข้าใจ  และกระบวนการกลุ่ม รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ประเมินผลด้านเจตคติ (A) ประเมินจากคุณลักษณะของผู้เรียน 
2. เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
2.2 แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน 
2.3 แบบตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
2.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3. ประเด็นที่จะวัดผลและประเมินผลของแต่ละเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
     3.1 การประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  3.1.1 ความกระตือรือร้น 
  3.1.2 การแสดงความคิดเห็น 
  3.1.3 การยอมรับฟังความคิดเห็น 
  3.1.4 ความร่วมมือในการท างาน 
  3.1.5 การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     3.2 การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน 
  3.2.1 ความรับผิดขอบ 
  3.2.2 ความขยัน 
  3.2.3 ความซื่อสัตย์ 
  3.2.4 ความมุ่งมั่นอดทน 
  3.2.5 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
      3.3 การตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
  3.3.1 เนื้อหาตรงประเด็น 
  3.3.2 ความถูกต้องของการเขียน 
  3.3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  3.3.4 การวางแผนการท างานเป็นระบบ 
  3.3.5 การใช้เวลาตามท่ีก าหนด 
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  3.4  การประเมินผลงานการปฏิบัติงานในการท ายาหม่องสมุนไพร 
      3.4.1 การวางแผน 
  3.4.2 การเตรียมวัสดุ ส่วนผสม อุปกรณ์เครื่องใช้ 
  3.4.3 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
  3.4.4 การปฏิบัติงาน 
  3.4.5 คุณภาพของผลงาน 
 3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานในการท ายาหม่องสมุนไพร (นักเรียนประเมิน) 
      3.5.1 การใช้วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การท ายาหม่องสมุนไพร 
      3.5.2 การปฏิบัติงาน 
      3.5.3 คุณภาพของงาน 
      3.5.4 กระบวนการท างานกลุ่ม 
   3.5.5 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 4. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล  
  4.1 เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแต่ละตัวชี้วัด 
  4.2 ประเมินความรู้ 5 คะแนน ด้านเจตคติ 5 คะแนน และด้านทักษะกระบวนการ 20   
 คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. นักเรียนควรศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการท ายาหม่อง 
สมุนไพร และส่ือในอินเทอร์เน็ต ในการศึกษาล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกัน มีการมอบหมาย
หน้าท่ีรับผิดชอบภายในกลุ่มให้เหมาะสม 

2. ครูควรจัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ใบกิจกรรม แบบบันทึกกลุ่มให้ครบ 
3. การลงมือปฏิบัติโครงงานอาชีพ ควรปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว้และมีการประเมินผล 

ระหว่างปฏิบัติงานเป็นระยะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร
บ้าง มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร ควรบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

4. ครูควรดูแลและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานโครงงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ยาหม่องสมุนไพร 

 
 
 
      
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ขั้นตอนแรกในการเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานโครงงาน คืออะไร 
 ก. การเตรียมสถานท่ี     

ข. การเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
 ค. การเตรียมซักซ้อมแนวทางการท างาน   

ง. การเตรียมเงินทุน 
2. การท่ีนักเรียนจะเลือกปฏิบัติโครงงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับส่ิงใดเป็นส าคัญ 
 ก. งบประมาณ      

ข. จ านวนเพื่อนในกลุ่ม 
 ค. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    

ง. ความถนัดและความสนใจ 
3. ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ของโครงงานท่ีมีต่อตัวนกัเรียนมากท่ีสุด 
 ก. การใช้เวลาท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าในครอบครัว  

ข. มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
 ค. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีท้ังครูและนักเรียน   

ง. มีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
4. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ควรค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ 
 ก. หาได้ง่ายในบ้าน     

ข. มีคุณภาพสูง 
 ค. มีคุณภาพและราคาเหมาะสม    

ง. มีราคาประหยัด 
5. ข้อใดกล่าวถึงยาหม่องผิด 
 ก. เป็นยาทาภายนอก     

ข. เป็นกลุ่มยาระงับอาการปวดบาดแผลได้ดี 
 ค. เป็นยาสามัญประจ าบ้าน    

ง. มีลักษณะเป็นเนื้อแข็งแต่มีความอ่อนนุ่ม 
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6. ข้อใดไม่ส่วนประกอบหลักของยาหม่อง 

ก. น้ าหอมจากสมุนไพร     
ข. สารระเหยและสารสกัดจากสมุนไพร  
ค. เมนทอล       
ง. การบูร  

7. ข้อใดไม่ใช่เป็นช่ือของยาหม่องตามประวัติ  
ก. ยาแก้ปวดเมื่อย     
ข. ไทเกอร์บาล์ม 

 ค. บ่วงกิมอิ๊ว      
ง. น้ ามันหม่องตะกิด 

8. ส่ิงท่ีช่วยท าให้ยาหม่องแข็งเป็นขี้ผ้ึงขึ้นรูป ตรงกับข้อใด 
 ก. วาสลีน      

ข. พาราฟิน 
 ค. บีแวกซ์      

ง. พาโนฟิน 
9. อะไรท่ีช่วยท าให้ยาหม่องสมุนไพรมีคุณค่าเพิ่มขึ้น  
 ก. พิมเสน      

ข. การบูร 
 ค. เมนทอล      

ง. วาสลีน 
10. น้ ามันสมุนไพรท่ีน ามาเป็นส่วนผสมของยาหม่องสมุนไพร ตรงกับข้อใด 
 ก. น้ ามันระก า      

ข. น้ ามันไพร 
 ค. น้ ามันยูคาลิปตัส     

ง. ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 
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                                        เฉลยข้อทดสอบก่อนเรียน 
 

1. ค     2.  ง  
3. ง     4.  ค 
5. ข     6.  ก 
7. ก     8.  ข 
9. ข     10. ง 
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ใบกิจกรรม 
เรื่อง การท ายาหม่องสมุนไพร 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ปฏิบติังานและจดบันทึกการปฏิบัติงานตามข้ันตอนโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร 
 
ค าช้ีแจง 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนวัสดุอุปกรณ์ ส่วนผสม และล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การท ายาหม่องสมุนไพร ในสูตรท่ีเลือกไว้ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกท าสูตรยาหม่องสมุนไพรตามความสนใจของกลุ่ม และลงมือปฏิบัติ 
โครงงานท ายาหม่องสมุนไพร ตามล าดับข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ โดยใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ทักษะการบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยก าหนดกิจกรรมหลักในการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ แต่ละอย่างดังนี้ 

 1.   ปฏิบัติงานท ายาหม่องสมุนไพรตามท่ีได้วางแผนไว ้
 2.   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
4. ก าหนดราคาจ าหน่าย 
5. จัดจ าหน่าย 
6. เขียนสรุปรายงานโครงงานเมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงาน 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกการปฏิบัติงานโครงงาน เพื่อน าข้อมูล 
มาพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร มีอะไรท่ีจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับยาหม่อง และศึกษาตัวอย่างวิธีการในยูทูป และตัวอย่าง 
เอกสารรายงานโครงงานอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการเขียนรายงานโครงงาน
การท ายาหม่องสมุนไพร และนักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนเพิ่มเติมในการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลและอธิป
รายผลให้เสร็จเรียบร้อย) 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมนิผลการปฏิบัติงานโครงงานอาชีพการท ายาหม่องสมุนไพร  
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานเป็นการประเมินผลขณะด าเนินงานไประยะหนึ่ง 
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แบบบันทึกกิจกรรม 
เร่ือง การลงมือปฏิบัติโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร 

 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร แล้วบันทึกการปฏิบัติงานอย่าง 
             ครบถ้วนเป็นรายช่ัวโมง 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชั่วโมงที่ 1-2  ชื่องาน....................................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/การแก้ไข หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ช่ือผู้รายงาน.............................................................................. 

       วัน/เดือน/ปี ......... /............................/................................ 
บันทึกความคิดเห็นของครูผู้สอน
............................................................................................................................................................................ 

 ครูผู้สอน............................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ......... /............................/................................ 
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แบบบันทึกกิจกรรม 

เร่ือง การลงมือปฏิบัติโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร แล้วบันทึกการปฏิบัติงานอย่าง 
             ครบถ้วนเป็นรายช่ัวโมง 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชั่วโมงที่ 3-4  ชื่องาน....................................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/การแก้ไข หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ช่ือผู้รายงาน.............................................................................. 

       วัน/เดือน/ปี ......... /............................/................................ 
บันทึกความคิดเห็นของครูผู้สอน
............................................................................................................................................................................ 

 ครูผู้สอน............................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ......... /............................/................................ 
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แบบบันทึกกิจกรรม 
เร่ือง การลงมือปฏิบัติโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานโครงงานท ายาหม่องสมุนไพร แล้วบันทึกการปฏิบัติงานอย่าง 
             ครบถ้วนเป็นรายช่ัวโมง 

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชั่วโมงที่ 5-6  ชื่องาน....................................................................... 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/การแก้ไข หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ช่ือผู้รายงาน.............................................................................. 

       วัน/เดือน/ปี ......... /............................/................................ 
บันทึกความคิดเห็นของครูผู้สอน
............................................................................................................................................................................ 

 ครูผู้สอน............................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ......... /............................/................................ 
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แบบบันทึกผลการด าเนินการโครงงาน 
 

 
ชื่อโครงงาน ....................................................................................................................................................... 
 

ชื่อผู้ท าโครงงาน ................................................................................................................................................. 
                    ................................................................................................................................................. 
 

บันทึกผลการศึกษาค้นคว้า 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

วิเคราะห์ อภิปรายผลการศึกษา 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

สรุปผลการศึกษา 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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                                                       เรื่อง ยาหม่องสมุนไพร 

 
 

ยาหม่อง เป็นยาสามัญประจ าบ้าน ประกอบด้วยสมุนไพร และตัวยาหลายชนิด มีลักษณะเป็นเนื้อแข็ง 
แต่มีความอ่อนนุ่ม มีท้ังสีเหลือง สีขาว หรือสีอื่นๆ ตามส่วนผสมของสมุนไพร มีกล่ินหอม เป็นยาทาภายนอก
นิยมใช้เพื่อบรรเทา อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย เมารถ เมาเรือ คล่ืนไส้ อาเขียน รวมถึงใช้ทาเพื่อนวด
คลายความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อตามร่างกาย แก้อาการปวดบวม เมื่อยล้า ฟกช้ าและแมลงสัตว์กัดต่อย โดย
มีการน าพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการบ าบัดรักษาโรคมาผสมยาหม่องมีส่วนผสมหลักและส่วนผสม
อื่นท่ีมีสรรพคุณในการรักษาบรรเทาโรคท่ีสามารถหาได้ในท้องถิ่นและมีกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ยุ่งยากมากนัก
สามารถผลิตเพื่อไว้ใช้เองในครัวเรือน หรือผลิตเพื่อน าออกจ าหน่ายเพื่อหารายได้อีกด้วย ส่วนประกอบหลักของ
ยาหม่องคือสารระเหยและสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด เช่น เมนทอล การบูร บางสูตรอาจมีสารเมทิลซาลิ
ไซเลต (Methyl Salicylate) เพื่อเพิ่มสรรพคุณบรรเทาอาการปวดให้ดียิ่งขึ้น 
 ท้ังนี้ยาหม่องน้ าท่ีมีสารเมทิลซาลิไซเลตเป็นส่วนประกอบหลักไม่ควรน ามาใช้สูดดม เพราะอาจระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วนสารระเหยชนิดอื่น ๆ หากสูดดมท่ีความเข้มข้นสูงอาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อเยื่อบุจมูกได้เช่นกัน นอกจากนั้น ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ระบุว่าการสูดดมเมนทอลมาก
เกินไปอาจท าให้เกิดอาการมึนงง สับสน มองเห็นภาพซ้อน และกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ 

           ยาหม่องเป็นกลุ่มยาระงับอาการปวด อยู่ในประเภทยาหาซื้อได้เอง มีสรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตาม
กล้ามเนื้อและข้อต่อ ปวดบวมจากแมลงกัดต่อย และวิงเวียนศีรษะ ใช้ได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่และรูปแบบของยาขี้ผ้ึง และ
ชนิดน้ า 

ประวัติยาหม่อง 
ในอดีตประเทศพม่าถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษ และประเทศไทยก็ได้ใช้ยาท่ีมาจากพม่า ซึ่งยา

ท่ีมาจากพม่าเรียกว่า ยามาจากหม่อง โดยไม่ได้มีค าจ ากัดความเฉพาะว่าเป็นยาข้ีผ้ึงทาถูกนวดโดยเฉพาะ แต่
เป็นการเรียกยาโดยรวมที่มาจากพม่า ว่ายาหม่อง แก้ได้สารพัดโรค 
ก่อนปี พ.ศ. 2493 ไทเกอร์บาล์ม ได้เข้ามาในประเทศไทยโดยมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่าไทเกอร์บาล์ม และมีช่ือ
จีนท่ีชาวจีนเรียกว่า บ่วงกิมอิ๊ว (แปลเป็นไทยว่า น้ ามันแก้สารพัดโรค) โดยไม่ได้มีช่ือว่า ยาหม่องตราเสือ โดย
ข้อมูลจาก โฮ้ว ป่า คอร์เปอเรช่ัน บันทึกว่ากิจการเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 หรือ พ.ศ. 2414 ท่ี
ประเทศพม่า และย้ายไปยังประเทศสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1908 หรือ พ.ศ. 2451 และได้เริ่มขยายการขายมายัง
ประเทศไทยหลังจากนั้นบริษัทบริบูรณ์โอสถ จ ากัด ของคนไทยก็ได้ผลิตบริบูรณ์บาล์ม ต้ังช่ือโดยใช้ค าว่า บาล์ม 
ไม่ได้ใช้ค าว่ายาหม่อง  
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แม้ว่า คุณลาวัณย์ โชตามระ กล่าวไว้ว่า "ต้นต ารับของยาหม่อง คือ "น้ ามันหม่องตะหยก" ลักษณะเป็นขี้ผ้ึงอ่อน 
สีขาวขุ่น ทาแล้วร้อนซ่า ๆ แก้เคล็ดขัดยอก บรรจุในตลับสังกะสีมีฉลากปิด ตลับโตขนาดเท่าเหรียญบาทเก่า
หนาสักราว ๆ ครึ่งเซนติเมตร ราคาตลับละ ๑๐ สตางค์ เมื่อน้ ามันหม่องตะหยกขายดี ก็มี "น้ ามันหม่องตะกิด" 
ออกขาย แต่กลับหายไปจากตลาด อีกท้ังยังไม่ได้เรียกว่า "ยาหม่อง" แต่เรียกว่า น้ ามันหม่อง 

ปี 2487 ร้านขายของช า ล้ีเปงเฮง ได้ผลิตยาขี้ผ้ึงชนิดหนึ่งมีสีเหลืองอ่อนและต้ังช่ือว่ายาหม่องตราถ้วย
ทอง  

ในปี พ.ศ. 2495 บริษัท ถ้วยทองโอสถ จ ากัด ได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติม เป็นรูปกล่อง
ยาหม่องท่ีมีค าว่ายาหม่องตราถ้วยทอง นับเป็นหลักฐานการใช้ค าว่า "ยาหม่อง" ในความหมายของยาขี้ผ้ึง 
สารพัดประโยชน์เป็นครั้งแรกที่สามารถสืบค้นได้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อมามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
เต็มท่ีของบริษัท ถ้วยทองโอสถ จ ากัด ท่ีใช้พันธมิตรทางธุรกิจจาก คณะละครวิทยุกันตนา โดยคุณประดิษฐ์ กัลย์
จาฤก เป็นผู้ด าเนินการ ท าให้ค าว่า ยาหม่อง เริ่มเป็นค าสามัญพื้นฐานของยาขี้ผ้ึงชนิดนี้ และเป็นค าท่ีคนไทย
เข้าใจค าว่า ยาหม่อง เป็นยาแก้สารพัดโรคเหมือนด่ังเช่นปัจจุบันนี้ 
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องค์ประกอบในการท ายาหม่องมี 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 น้ ามันสมุนไพร 

ท าให้ยาหม่องสมุนไพรเพิ่มคุณค่ามากขึ้น ตามสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีน ามาสกัดเป็นน้ ามัน
สมุนไพร และน ามาเป็นส่วนผสมของยาหม่องสมุนไพรท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

1. น้ ามันระก า (methyl salicylate) มีลักษณะเป็นของเหลว คุณสมบัติร้อนช่วยคลายกล้ามเนื้อแก้ 
อาการ ปวดเมื่อย ฟกช้ า 

2. น้ ามันยูคาลิปตัส มีลักษณะเป็นของเหลวใส มีกล่ินหอมเฉพาะตัว มีสรรพคุณช่วยบรรเทา อาการ 
หวัด คัดจมูก รักษาอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ  

3. น้ ามันไพล สรรพคุณและประโยชน์ น้ ามันหอมระเหยในเหง้าพบสารท่ีสามารถท าให้ กล้ามเนื้อ  
หลอดลมของสัตว์คลายตัวได้ คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก 
ส่วนที่ 2 ท าให้ยาหม่องสมุนไพรมีคุณค่าเพิ่มขึ้น  

1. พิมเสนน้ า มีกล่ินหอม ใช้สูด ช่วยท าให้สดช่ืนสมองโปร่งสบาย ผ่อนคลายความเครียด แก้วิงเวียน  
แก้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เฉ่ือยชา บ ารุงหัวใจ แก้ปวดตามตัว แก้หวัดคัดจมูก แก้ไอแก้เมารถ เมาเรือ ฆ่าเช้ือ
โรค 

2. เมนทอล (menthol) มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็มใส มีคุณสมบัติลดอาการเมื่อย ท าให้เย็น ช่วย 
บรรเทาอาการหวัด และวิงเวียนศีรษะ 

3. การบูร มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวใส มีกล่ินหอม ร้อน บรรเทาความเจ็บ มีคุณสมบัติบ ารุงธาตุ ขับ 
เสมหะ แก้จุกเสียด แน่นเฟ้อ ช่วยแก้พิษ แมลงสัตว์กัดต่อย และบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก 
ส่วนที่ 3 ยาหม่อง 

1. พาราฟิน ช่วยท าให้เนื้อยาหม่องแข็งเป็นขี้ผ้ึงขึ้นรูป 
2. วาสลีน ท าให้ ยาหม่อง นิ่มไม่แข็งมาก 
3. บีแวกซ์ช่วยให้เนื้อยาหม่องแข็ง มันวาว  
4. ลาโนลีน ช่วยให้เนื้อยาหม่องแข็ง  
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               วิธีการท ายาหม่องสมุนไพร 
 

 
 
 
ส่วนที่ 1 การท าน้ ามันสมุนไพร 

1.น าสมุนไพรแต่ละชนิดมาล้างให้สะอาดใส่ตะกร้าสะเด็ดน้ า น าสมุนไพรท่ีได้มาหั่นให้ละเอียดถ้าเป็น 
ประเภทหัวต้องฝานให้บางขนาดเท่าๆ กันใส่ถาด 

2. กระจายให้ท่ัว วางผ้ึงลม ห้ามตากแดด เพราะจะท าให้สารบางตัวระเหย 
3. น าน้ ามันพืชใส่กะทะต้ังไฟ พอน้ ามันร้อนกน็ าสมุนไพรมาทอดทีละชนิดโดยใช้ไฟอ่อนๆ เค่ียวไป 

เรื่อยๆ จนเหลือง (อย่าให้ไหม้ โดยใช้อัตราส่วนน้ ามันท่ีได้จากพืช 1 ส่วน ต่อ สมุนไพร 1 ส่วน กรองกากข้ึน 
และทอดสมุนไพรทีละชนิดจนครบข้ึนอยู่กับสรรพคุณสมุนไพรท่ีต้องการ 
ส่วนที่ 2 การท าพิมเสนน้ า 

น าพิมเสนน้ า (0.5 ขีด), การบูร (0.5 ขีด), เมนทอล (1 ขีด) และน้ ามันหอมระเหย (2 ออนซ์) ใส่ขวด 
แก้วปิดฝาให้สนิทเขย่าจนละลายจนเป็นน้ าใส 
ส่วนที่ 3 การท ายาหม่อง 

1. น าพาราฟินท่ีเตรียมไว้ 1 ขีด ใส่กะทะต้ังบนเตาแก๊สใช้ไฟอ่อนๆ เค่ียวไปเรื่อยๆ จนพาราฟินละลาย 
2. น าวาสลีนท่ีเตรียมไว้ 2.5 ขีด ใส่ลงไปผสมในกระทะคนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
3. น าน้ ามันสมุนไพรท่ีได้ในส่วนท่ี 1 ประมาณ 4 กระบวย ใส่ผสมลงไป 
4. น าพิมเสนน้ าท่ีได้ในส่วนท่ี 2 ใส่ผสมลงไปคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟ ท้ิงไว้ให้พออุ่น 

          5. ตักยาหม่องสมุนไพรใส่ขวดแก้วท่ีเตรียมไว้ ท้ิงให้เย็นจนแข็งตัวแล้วจึงปิดฝาได้ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท ายาหม่อง  
1. ภาชนะแก้วทนความร้อน  
2. ช้อนตักสาร  
3. แท่งแก้วคน  
4. ขวดบรรจุยาหม่องพร้อมฝาปิด  
5. เตาไฟฟ้า  
6. เครื่องช่ัง  
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                            เรื่อง สารเคมทีี่ใช้ในการท ายาหม่อง 
 

 
 
 
สารเคมีที่ใช้ในการท ายาหม่อง 
1. ขี้ผ้ึง/พาราฟิน  
2. วาสลีน  
3. น้ ามันระก า  
4. การบูร  
5. เมนทอล  
6. น้ ามันยูคาลิปตัส  
7. น้ ามันไพล 
8. น้ ามันเขียว  
9. น้ ามันเปปเปอร์มินต์ 
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                                     พืชสมนุไพรที่นิยมใช้ท ายาหม่อง 
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ค าเตือนการใช้ยาหม่อง 
1. ผู้ที่มีผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ 
2. สตรีมีครรภ์หรือก าลังให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช ้
3. ห้ามใช้กับทารกหรือเด็กเล็ก หากไม่ได้รับค าแนะน าจากแพทย์ 
4. ห้ามกลืนหรือรับประทานยาหม่องโดยเด็ดขาด 
5. ห้ามใช้ยาหม่องทาบริเวณผิวที่แห้ง แตก แพ้ง่าย ผิวไหม้จากแสงแดด หรือมีแผล 
6. ห้ามใช้ผ้าพันแผลพันบริเวณผิวหนังที่ป้ายยา 
7. ห้ามให้ผิวบริเวณที่ป้ายยาสัมผัสความร้อน ควรหลีกเล่ียงการแช่น้ าร้อน ซาวน่า หรือใช้ 

แผ่นประคบร้อน 
8. ห้ามทายาหม่องภายใน 1 ชั่วโมงก่อนอาบน้ า และ 30 นาที หลังอาบน้ า 

การใช้ยาหม่อง 
1. ปฏิบัติตามข้อแนะน าการใช้ยาของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามค าแนะน าของเภสัชกรอย่างเคร่งครัด  

ไม่ควรใช้ยาหม่องในปริมาณมากเกิน น้อยเกิน หรือใช้ติดต่อกันนานกว่าท่ีก าหนด 
2. หากใช้เป็นครั้งแรก ควรป้ายยาหม่องปริมาณเล็กน้อยลงบนข้อพับแขนหรือข้อมือแล้วทิ้งไว้สักครู่  

หากพบว่ามีอาการแพ้ เช่น ผิวหนังแดง มีผ่ืน ควรล้างผิวบริเวณท่ีป้ายยาด้วยสบู่และน้ าสะอาดทันที 
3. ล้างมือก่อนและหลังจากใช้ยาหม่องทุกครั้ง 
4. หากยาหม่องเข้าตา จมูก หรือปาก ให้ล้างด้วยน้ าสะอาดทันที 
5. รีบไปพบแพทย์หากอาการปวดไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน กลับมาปวดซ้ าภายใน 2-3 วันหลังจากหายดี 

แล้ว หรือมีผ่ืนแดง ปวดศีรษะ มีไข้ หลังจากใช้ยา 
6. เก็บยาหม่องไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปอ้งกันไม่ให้ถูกแสงแดด และปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาหม่อง 
           ยาหม่องอาจท าให้รู้สึกร้อนหรือเย็นบริเวณผิวหนังท่ีป้ายยา ซึ่งความรู้สึกนี้จะค่อย ๆ บรรเทาไปเอง 
ท้ังนี้ หากมีอาการแพ้รุนแรง เช่น ลมพิษ ผิวไหม้ แสบร้อนหรือระคายเคืองท่ีผิวมาก หายใจล าบาก มีอาการ
บวมตามใบหน้า ริมฝีปาก ล้ิน และคอ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที 
 

 

ค าเตือนการใช้ยาหม่อง 
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ยาหม่องสมุนไพร 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการยาหม่อง 
 หม้อเคลือบ 
 ไม้พาย 
 ขวด/ตลับใส่ยาหม่อง 
ส่วนผสม 

1. วาสลิน        
2. พาราฟีน        
3  พิมเสน        
4. เมนทอลเกล็ด       
5. การบูร        
6. น้ ามันระก า   
7. น้ ามันยูคาลิปตัส 
8. น้ ามันเขียว  
9. น้ ามันเปปเปอร์มินต์ 

วิธีท า 
1. น าพาราฟิน วาสลิน ต้ังไฟให้อุ่น แค่พอให้มีการละลาย คนให้เข้ากัน ปิดไฟยกลงจากเตา 
2. เติมพิมเสน  เมนทอลเกล็ด คนให้เข้ากัน ใช้ไฟกลาง ๆ กวนให้เข้ากัน 
3. เติมการบูร น้ ามันเขียว น้ ามันระก า น้ ามันเปปเปอร์มินต์ ยูคาลิปตัส ผสมรวมกัน คนให้ละลาย 

ท าการตุ๋น  
          4. น าส่วนผสมท่ีได้บรรจุขณะเป็นน้ า ใส่ขวดท่ีเตรียมไว้ ท้ิงไว้ให้เย็นก่อนปิดฝา พร้อมใช้หรือจ าหน่าย 
วิธีใช ้

ให้ทาถูบางๆ และนวดบริเวณท่ีเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือแมลงสัตว์กัดต่อย สูดดม
บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามือ ตาลายคล้ายจะเป็นลม 
สรรพคุณของยาหม่องสมุนไพร  

ใช้สูดดมแก้ลมวิงเวียน ศีรษะ หน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลม บรรเทาอาการวิงเวียน บรรเทาอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน อาการไมเกรน เมาค้าง ดมแก้หวัด ใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวด
ข้ออักเสบ ปวดเส้นเอ็น เคล็ดขัดยอก ฟกช้ าด าเขียว แก้เคล็ดขัดยอก ใช้ทาตรงแมลงสัตว์กัดต่อย บรรเทาถอน
พิษอักเสษ 
ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสัมผัสกับดวงตา เนื้อเยื่ออ่อน และผิวหนังบริเวณท่ีบอบบาง เพราะอาจมีการระคายเคืองได้ 
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ยาหม่อง (สูตรไพล)  

 
อุปกรณ์ที่ใช้      

หม้อเคลือบ 
ไม้พาย 
ขวด/ตลับใส่ยาหม่อง 

 
ส่วนผสม 

1. พาราฟิน                                        
2. วาสลีน                                          
3. เมนทอลเกล็ดอย่างดี                       
4. น้ ามันระก า                                     
5. การบูร 
6. ยูคาลิปตัส 
7. น้ ามันไพล 
8. น้ ามันเขียว 
9. กล่ินไพล 

วิธีท า 
1. น าเอาพาราฟิน วาสลีน ต้ังไฟอุ่นแค่พอให้ละลายคนให้เข้ากันแล้วยกลงจากเตา 
2. เติมเมนทอลลงไปคนให้เข้ากัน 
3. เติมส่วนผสมทีเหลือท้ังหมดลงไป คนให้เข้ากัน 

วิธีน าไปใช ้
ทาลดอาการอักเสบ แก้เคล็ดขัดยอก และแก้ปวดเมื่อย 

หมายเหตุ 
ไม่ควรใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุ เพราะความร้อนจากตัวยา จะหลอมสารในพลาสติกออกมา 

 
 
 
 
 
 
 

24 



 

ยาหม่อง (สูตรน้ ามันสมุนไพร)   
วัสดุอุปกรณ์ 

 

วิธีท า 
        1. น าวาสลีน  พาราฟิน มาหลอมเข้าด้วยกัน ใช้ไฟอ่อนๆ กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
        2. น าเมนทอล  พิมเสน การบูร  น้ ามันยูคาลิปตัส  น้ ามันระก า  น้ ามันกานพลู  น้ ามันอบเชย  น้ ามัน
สะระแหน่ ผสมลงไปกวนให้เข้ากัน 
        3. น าน้ าสกัดสมุนไพรผสมลงไปกวนให้เข้ากัน ยกลงจากเจา บรรจุใส่ขวดท่ีมีความร้อนพอเหมาะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

         1. ไขพาราฟิน 
         2. วาสลีน 
         3. เมนทอล 
         4. พิมเสน 
         5. การบูร 
         6. น้ ามันยูคาลิปตัส 
         7. น้ ามันระก า 
         8. น้ ามันกานพลู 
         9. น้ ามันอบเชย 
       10. น้ ามันสะระแหน ่
       11.น้ าสกัดสมุนไพร 
       12.ขวดยาหม่อง  
       13. หม้อสแตนเลส  

1.25 ขีด 
2.5 ขีด 

1 ซีซี 
1 ซีซี 
1 ซีซี 

20 ซีซี 
100 ซีซี 
10 ซีซี 
10 ซีซี 
50 ซีซี 

150 ซีซี 
80 ขวด 

1 ใบ 
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ยาหม่องสมุนไพร (สูตรด่ังเดิม)  
 
ส่วนผสม 
 

    

 
วิธีท า 

1. ผสมพาราฟิน และวาสลินลงในภาชนะ  
2. ต้ังไฟอ่อนๆจนละลาย ยกลงจากเตา  
3. ใส่พิมเสน เกร็ดสะระแหน่ และน้ ามันเขียว คนจนละลายเข้ากัน  
4. เทใส่ภาชนะตามต้องการ (ให้รีบเทใส่ต้ังแต่ยังเป็นของเหลว)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พาราฟินแวกซ ์
2. วาสลิน 
3. พิมเสน 
4. เกร็ดะระแหน ่
5. การบูร 
6. น้ ามันยูคาลิปตัส 
7. น้ ามันเขียว 

50 กรัม  
300 กรัม 
30 กรัม 
30 กรัม 
30กรัม 
30 กรัม 
30กรัม 
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ยาหม่อง สูตรสมุนไพร 
 

ส่วนผสม 

1. วาสลีน   1-/2 กิโลกรัม 
2. พาราฟีน    2 ขีด 

          3. เมนทอล     2 ขีด  
4. การบูร    1 ขีด 
5. พิมเสน    1 ขีด 
6. น้ ามันระก า    1 ขีด 
7. น้ ามันสกัดจากสมุนไพร  1.5  ขีด 
8. น้ ามันพืช , น้ ามันร าข้าว  2  ขีด 
9. หัวไพล    1  ขีด 
10. เถาเอนอ่อน    20  กรัม 
11. ขม้ิน    ตามความต้องการ 
12. หม้อ    1 ใบ 

ขั้นตอนการท า 
1.น าสมุนไพร (หัวไพล เถาเอนอ่อน ขม้ิน) มาหั่นเป็นช้ิน ๆ ให้ละเอียด 
2. ต้ังไฟเติมน้ ามันพืชหรือน้ ามันร าข้าว น าสมุนไพรท่ีต าละเอียดใส่ลงไป (ใช้ไฟปากลาง) ค่ัวประมาณ 

5 - 10 นาที เพื่อให้น้ ามันสกัดเอาสารท่ีมีประโยชน์ออกมาจากสมุนไพร ยกขึ้นพักเก็บไว้ 
          3. หั่นพาราฟิน เป็นช้ินเล็ก ๆ ใส่ลงไปในหม้อตั้งไฟ น าวาสลีน มาผสมลงไปกวนส่วนผสมท้ัง 2 อย่าง 
ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเติมเมนทอล กับการบูรลงไป กวนให้ละลายแล้วยกลง 

4. เติมน้ ามันสมุนไพรท่ีเตรียมไว้ลงไปโดยเทกรองเอากากออกจากนั้นเติมน้ ามันระก าลงไปผสมกวนให้
เข้ากัน 

5. บรรจุใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
วิธีใช้และสรรพคุณ 

ใช้สูดแก้ลมวิงเวียน บรรเทาอาการปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน อาการไมเกรน เมาค้าง ดมแก้หวัด 
บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้ออักเสบ ปวดเส้นเอ็น เคล็ดขัดยอก ฟกช้ าด าเขียว 
บรรเทาอาการวิงเวียน ใช้ทาแก้ผ่ืนคัน รักษากลากเกล้ือน แก้เคล็ดขัดยอก ใช้ทาถอนพิษอักเสบเรื้อรัง 
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ยาหม่องสมุนไพร (สูตรไพลอินทรีย์)   
 

ส่วนผสม 
1. ไพลสดหั่นละเอียด   300 กรัม 
2. น้ ามันคาร์เนช่ัน   300 ชี.ซี. 
3. พิมเสน    7 ช้อนโต๊ะ 
4. การบูร    7 ช้อนโต๊ะ 
5. เมนทอล    7 ช้อนโต๊ะ 
6. น้ ามันระก า    7 ช้อนโต๊ะ 
7. พาราฟิน    100 กรัม (ถ้าต้องการให้แข็งขึ้นให้เพิ่มอีก25กรัม) 
8. วาสลิน    150 กรัม (ถ้าท าแบบแห้ง) 

วิธีท า 
1. น าไพลใส่หม้อตุ๋น เติมน้ ามันคาร์เนช่ัน ตุ๋นนาน 3 ช่ัวโมง เพื่อสกัดน้ ามันไพลออกมา 
2. ท าให้ส่วนผสมของพิมเสน การบูร เมนทอล และน้ ามันระก า กรองต้ังไว้ เมื่อตุ๋นไพลได้ท่ีแล้วให้

น ามา 
กรองเอาน้ ามันไพลด้วยผ้าขาวบางในขณะท่ียังร้อน แล้วกรองน้ ามันด้วยกระดาษทิชชูให้ใสสะอาด  

3. เทส่วนผสมของพิมเสน การบูร เมนทอล น้ ามันระก าลงในน้ ามันไพล ก็สามารถน าไปใช้งานได้ 
4. ถ้าหากต้องการท าแบบปาล์มให้ตุ๋นพาราฟิน วาสลิน ให้ละลายแล้ววางส่วนผสมน้ ามันไพลในชาม 

น้ าอุ่นจัดเติมส่วนผสมพาราฟินในขณะท่ียังร้อนลงในน้ ามันไพล คนให้เข้ากัน 
5. กรอกใส่ขวดในขณะท่ียังร้อนอยู่ พอเย็นแล้วจึงปิดฝา น าไปใช้งานได้ 

          (สามารถเติมขมิ้นลงในส่วนผสมของไพลท่ีน าไปตุ๋นด้วยก็ได้ เพื่อให้สีเข้มขึ้น) 

วิธีใช้และสรรพคุณ 
ใช้สูดแก้ลมวิงเวียน บรรเทาอาการปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน อาการไมเกรน เมาค้าง ดมแก้หวัด 

บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้ออักเสบ ปวดเส้นเอ็น เคล็ดขัดยอก ฟกช้ าด าเขียว 
บรรเทาอาการวิงเวียน ใช้ทาแก้ผ่ืนคัน รักษากลากเกล้ือน แก้เคล็ดขัดยอก ใช้ทาถอนพิษอักเสบเรื้อรัง 
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หม่องสมุนไพร (สูตรข้ีผึ้ง)  
 

ส่วนผสม 
1. วาสลิน                          1  กิโลกรัม 
2. พิมเสน   100 กรัม 
3. การบูร    60 กรัม 
4. เมนทอล    40 กรัม 
5. เหล้าสะระแหน่   20 กรัม 
6. เทียนไข                             5-10 กรัม 

วิธีท า 
1. น าวาสสินและเทียนไขไปหลอมในอ่างน้ าร้อน 
2. ใส่พิมเสนลงไป คนให้ละลาย 
3. ปิดไฟ ใส่การบูร คนให้ละลาย 
4. ใส่เมนทอล และเหล้าสะระแหน่ ตามล าดับ 
5. กรอกใส่ขวดแก้วปากกว้างท้ิงไว้ให้เย็นจนแข็ง แล้วปิดฝาใช้ได้เลย 

วิธีใช้และสรรพคุณ  
ใช้สูดดมแก้หวัด คัดจมูก แก้ลมวิงเวียนศีรษะ อาการไมเกรน เมาค้าง  
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ยาหม่อง (สูตรขมิ้น ตะไคร้หอม)  

 
ส่วนผสม  
           1. วาสลิน       1/2 กิโลกรัม 
           2. พาราฟีน       1/2 กิโลกรัม 
           3. พิมเสน       100 กรัม 
           4. เมนทอลเกล็ด      300 กรัม 
           5. การบูร       100 กรัม 
           6. น้ ามันระก า      300 กรัม 
           7. ขม้ิน ตะไคร้หอม       200 กรัม (บดหรือสกัดให้ละเอียด)  
วิธีท า  
          1.น าพิมเสน เมนทอลเกล็ด การบูร และน้ ามันระก า ผสมรวมกัน คนให้ละลายเป็นน้ าเนื้อ 
เดียวกัน พักไว้ก่อน (ส่วนผสมท่ี 1) 
          2.น าหม้อแสตนเลส ใส่วาสลินและพาราฟีนลงไป และวางหม้อวาสลินลงในหม้ออีกใบท่ีใหญ่กว่า ท า
การตุ๋นด้วยความร้อนจากหม้อใบใหญ่ท่ีใส่น้ า ใช้ไฟกลาง ๆ กวนให้เข้ากัน ห้ามใช้ความร้อนท่ีสูงเกินไป จะท า
ให้กล่ินระเหยหมด และอาจท าให้เกิดไฟลุกไหม้ได้  

3. จากวาสลินและพาราฟีนละลายหมดแล้ว น าส่วนผสมท่ี 1 มาผสมรวมกัน คนให้ละลายจนเป็นเนื้อ
เดียวกัน   
          4. น าส่วนผสมท่ีได้บรรจุขณะเป็นน้ า ใส่ขวดท่ีเตรียมไว้ ท้ิงไว้ให้เย็นก่อนปิดฝา พร้อมใช้หรือจ าหน่าย 
วิธีใช้/สรรพคุณ 

ใช้สูดแก้ลมวิงเวียน บรรเทาอาการปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน อาการไมเกรน เมาค้าง ดมแก้หวัด 
บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้ออักเสบ ปวดเส้นเอ็น เคล็ดขัดยอก ฟกช้ าด าเขียว 
บรรเทาอาการวิงเวียน ใช้ทาแก้ผ่ืนคัน รักษากลากเกล้ือน แก้เคล็ดขัดยอก ใช้ทาถอนพิษอักเสบเรื้อรัง 
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ยาหม่อง (สูตรขมิ้นชัน)  

 
ส่วนผสม  

1. วาสลินขาว      75 กรัม 
2. การบูร     100 กรัม 
3. เมนทอล       70 กรัม  
4. ขี้ผ้ึง     100 กรัม 
5. น้ ามันสะระแหน ่       80 กรัม 
6. น้ ามันกานพลู       5 กรัม 
7. น้ ามันเขียว     65 กรัม 
8. สารสกัดขมิ้นชัน         5 กรัม 

วิธีท า  
         1. น าหม้อแสตนเลสสตีล ใส่วาสลินและขี้ผ้ึงลงไป วางหม้อวาสลินลงในหม้ออีกใบท่ีใหญ่กว่า ท าการตุ๋น
ด้วยความร้อนจากหม้อใบใหญ่ท่ีใส่น้ า ใช้ไฟกลาง ๆ กวนให้เข้ากัน ห้ามใช้ความร้อนท่ีสูงเกินไป จะท าให้กล่ิน
ระเหยหมดและอาจท าให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ 
         2. หลังจากวาสลินและขี้ผ้ึงละลายหมดแล้ว ให้ยกลงจาดเตา ใส่น้ ามันสะระแหน่ น้ ามันกานพลู น้ ามัน
เขียว เมนทอล และการบูร ผสมกันท้ังหมดคนให้เข้ากันดี 
         3. เติมสารสกัดขม้ินชัน คนให้เข้ากันอีกครั้ง 
         4. น าส่วนผสมท่ีได้เทใส่ขวดท่ีเตรียมไว้ ท้ิงไว้ให้เย็นก่อนปิดฝา 
วิธีใช/้สรรพคุณ 

ใช้สูดดมวิงเวียนศีรษะ และทาปวดเมื่อยตามร่างกาย เคล็ดขัดยอก ผ่ืนคันจากแมลงกัดต่อย  
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                ภาพตัวอย่างยาหม่องสมุนไพรท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด 
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แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาการปฏิบัติงานของกลุ่มและบันทึกคะแนนลงในช่องระดับคะแนน     

กลุ่มที่ 

ระดับคะแนน 

รวมคะแนน 
ความ

กระตือรือร้น 
การแสดง

ความคดิเห็น 
การยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

ความร่วมมือ
ในการ
ท างาน 

การ
มอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

       
       
       
       
       

 
นักเรียนท่ีได้รับระดับ 3 หรือคุณภาพท่ีดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ควรปรับปรุง 
 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ............................ 
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    เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  
รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
ค าช้ีแจง  เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมการท างานกลุ่ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาให้คะแนนดังนี ้

รายการ ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ความ
กระตือรือร้น 

รับผิดชอบ
กระตือรือร้นต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายเป็น
อย่างด ี

รับผิดชอบ
กระตือรือร้นต่องาน
ท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นส่วนใหญ่ 

รับผิดชอบ
กระตือรือร้นต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายบ้าง
พอสมควร 

รับผิดชอบบ้างแต่
ขาดความ
กระตือรือร้นต่องาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 

การแสดงความ
คิดเห็น 

เปิดโอกาสให้สมาชิก 
ได้แสดงความคิดเห็น
โดยท่ัวถึงกัน 

เปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้แสดงความคิดเห็น
ยังไม่ท่ัวถึงกัน 

เปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้แสดงความคิดเห็น
เพียงเล็กน้อย 

ไม่เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับฟัง 
ความคิดเห็น 

มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อกลุ่ม
เป็นอย่างดี 

มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่ 

มีการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อกลุ่ม
เป็นบางครั้ง 

ไม่รับฟังความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อกลุ่ม 

ความร่วมมือใน
การท างาน 

สมาชิกทุกคนให้ความ 
ร่วมมือในการท างาน 
เป็นอย่างดี 

มีสมาชิกเพียง 1-2 
คน ยังไม่ให้ความ 
ร่วมมือในการท างาน 

มีสมาชิกในกลุ่มเกือบ
ท้ังหมดยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท างาน 

สมาชิกในกลุ่มขาด
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

การมอบหมาย
และแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

มีการมอบหมายและ 
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
แก่สมาชิกกลุ่มและมี
การปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย
เรียบร้อยดีมาก 

มีการมอบหมายและ
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
แก่สมาชิกกลุ่มและมี
การปฏิบัติตามหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย
เรียบร้อยดี 

มีการมอบหมายและ
แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ
แก่สมาชิกกลุ่มมี
สมาชิก 1 - 2 คน 
สมาชิกกลุ่ม ม ี
ไมป่ฏิบัติตาม 

มีการมอบหมาย
และแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบไม่ชัดเจน
สมาชิกมากกว่า 2 
คนไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 

 
เกณฑ์คุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดีมาก 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน 

 
รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาการปฏิบัติงานของกลุ่มและบันทึกคะแนนลงในช่องระดับคะแนน 
     

กลุ่มที่ 

ระดับคะแนน 
รวมคะแนน 

 
ความ

รับผิดชอบ 
ความขยัน ความ

ซ่ือสัตย์ 
ความมุ่งม่ัน

อดทน 
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

4 4 4 4 4 20 
       
       
       
       

 
นักเรียนท่ีได้รับระดับ 3 หรือคุณภาพท่ีดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ควรปรับปรุง 
 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ............................ 
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เกณฑ์ระดับคุณภาพคุณลักษณะของผู้เรียน 

 

  รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
ค าช้ีแจง  เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมการท างานกลุ่ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาให้คะแนนดังนี้ 

รายการ ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ความ
รับผิดชอบ 

ท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จด้วยดี
และเสร็จทันเวลาตาม
เวลาท่ีก าหนดไว้ในแผน 

ท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จ
และเสร็จทันเวลา
ตามเวลาท่ีก าหนดไว้
ในแผน 

ท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จและ
เสร็จทันเวลาตามเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนบาง
ข้ันตอน 

ท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จไม่
เสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนดไว้ในแผน 

ความขยัน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่
อย่างสม่ าเสมอ 

ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลา
ปฏิบัติงานด้วยความ
ต้ังใจเป็นสวนใหญ่ 

ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมบ้างและ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ต้ังใจเป็นบางครั้ง 

ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย
ขาดความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน 

ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบและ
ข้ันตอนการท างาน
อย่างเคร่งครัด 

ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบและ
ข้ันตอนการท างาน
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบและ
ข้ันตอนการท างานเป็น
บางครั้ง 

ไม่ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบและ
ข้ันตอนการท างาน 

ความมุ่งมั่น
อดทน 

มีความอดทนมุ่งมั่นใน
การท างานตลอดเวลา
ของการท างาน 

มีความอดทนมุ่งมั่น
ในการท างาน
ตลอดเวลาของการ
ท างานเป็นส่วนใหญ่ 

มีความอดทนมุ่งมั่นใน
การท างานตลอดเวลา
ของการท างานเป็น
บางครั้ง 

ขาดความอดทน
มุ่งมั่นในการท างาน 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ท างานสะอาด มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยดี
มากปฏิบัติตามข้อตกลง
ท่ีก าหนดทุกครั้ง 

ท างานสะอาด มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดีมาก ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีก าหนดเป็น
ส่วนใหญ่ 

ท างานไม่ค่อยเรียบร้อย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ 

ท างานสะอาด ไม่
ค่อยเรียบร้อย 
ปฏิบัติตามข้อตกลง
เป็นบางครั้ง 

เกณฑค์ณุภาพ 
คะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ดีมาก 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 

รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาการปฏิบัติงานของกลุ่มและบันทึกคะแนนลงในช่องระดับคะแนน 
     

กลุ่มที่ 

ระดับคะแนน 

รวมคะแนน 
เนื้อหาตรง
ประเด็น    

ความถูกต้อง
ของการ
เขียน 

ความคิด
ริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

การวางแผน
การท างาน
เป็นระบบ 

การใช้เวลา
ตามที่
ก าหนด 

4 4 4 4 4 20 
       
       
       
       

 
นักเรียนท่ีได้รับระดับ 3 หรือคุณภาพท่ีดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ควรปรับปรุง 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ............................ 
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                เกณฑ์ระดับคุณภาพตรวจผลงานการบันทึกกิจกรรม 
    รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 

ค าช้ีแจง  เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมการท างานกลุ่ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาให้คะแนนดังนี้ 
รายการ ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
เน้ือหาตรง
ประเด็น    

เน้ือหาสาระถูกต้อง
สอดคล้องกับเร่ืองท่ี
ก าหนดตลอดท้ังเรื่อง
เรียบเรียงเน้ือหาเป็น
ล าดับข้ันตอน 

เน้ือหาสาระถูกต้อง
สอดคล้องกับเรื่องท่ี
ก าหนดตลอดท้ังเรื่อง
แต่เรียบเรียงเน้ือหา
สับสนในบางขั้นตอน 

เน้ือหาสาระถูกต้อง
สอดคล้องกับเรื่องท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่
แต่เรียบเรียงเน้ือหา
สับสนไม่เป็นล าดับ
ข้ันตอน 

เน้ือหาสาระถูกต้อง
เพียงเล็กน้อยเรียบ
เรียงเน้ือหาสาระ
สับสนไม่เป็นล าดับ
ข้ันตอน 

ความถูกต้อง
ของการเขียน 

เขียนตัวหนังสืออ่าน
ง่ายเป็นระเบียบการ
เขียนสะกดค าถูกต้อง
ท้ังหมด 

เขียนตัวหนังสืออ่าน
ง่ายเป็นระเบียบการ
เขียนสะกดค าผิด 2-
3 ค า 

เขียนตัวหนังสืออ่าน
ค่อนข้างยาก การเขียน
สะกดค าผิด 4-5ค า 

เขียนตัวหนังสืออ่าน
ยากไม่เป็นระเบียบ
การเขียนสะกด
ค าผิด 7 ค าข้ึนไป 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงให้เห็นถึง
ความคิดท่ีแปลกใหม่
และน่าสนใจ 

ผลงานมีความคิดท่ี
แปลกใหม่แต่ขาด
ความน่าสนใจ 

ผลงานบางส่วนมีความ
แปลกใหม่ 

ผลงานไม่มีความ
แปลกใหม ่

การวางแผน
การท างานเป็น
ระบบ 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

มีการวางแผน การ
ท างานอย่างเป็น
ระบบเป็นส่วนใหญ่ 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างยังไม่ค่อย
เป็นระบบ 

ขาดการวางแผนการ
ท างาน 

การใช้เวลา
ตามท่ีก าหนด 

ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานได้ตามท่ี
ก าหนด 

ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานได้ตามท่ี
ก าหนดไว้เกินเพียง
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานได้เกินเวลา
ตามท่ีก าหนดไว้
พอสมควร 

ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานเกินเวลา
ท่ีก าหนดมากจน
หมดเวลา 

 

เกณฑค์ณุภาพ 
คะแนน ระดบัคณุภาพ 

4 ดีมาก 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ควรปรับปรุง 
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               แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานท ายาหม่องสมุนไพร 
      รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ประเมินพิจารณาการปฏิบัติงานของกลุ่มและบันทึกคะแนนลงในช่องระดับคะแนน 
     

กลุ่มที่ 

ระดับคะแนน 

รวมคะแนน 
การวางแผน การเตรียม

อุปกรณ์ 
การใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ 

การ
ปฏิบัติงาน 

คุณภาพของ
ผลงาน 

4 4 4 4 4 20 
       
       
       
       

 
นักเรียนท่ีได้รับระดับ 3 หรือคุณภาพท่ีดีขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ควรปรับปรุง 
 
 

ลงช่ือผู้ประเมิน................................................................. 
วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. ............................ 
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              แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานท ายาหม่องสมุนไพร 
                   รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 

ค าช้ีแจง  เกณฑ์ระดับคุณภาพพฤติกรรมการท างานกลุ่ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน พิจารณาให้คะแนนดังนี้ 
รายการ เกณฑ์การประเมิน 

4 3 2 1 
การวางแผน ศึกษาและเตรียมพร้อม 

มีส่วนร่วมในการวางแผน
แสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังผู้อื่น 

ศึกษาและเตรียมพร้อม
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟัง
ผู้อื่นในบางครั้ง 

มีส่วนร่วมในการวางแผน
แสดงความคิดเห็นแต่ไม่
ยอมรับฟังผู้อื่น 

มีส่วนร่วมในการ
วางแผนแสดงความ
คิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่นเป็น
ส่วนน้อย 

การเตรียม
อุปกรณ์ 

เตรียมอุปกรณ์ครบถ้วน
จัดวางเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบ
ขาด 1 ชนิดจัดวาง
เปน็ระเบียบเรียบร้อย 

เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบขาด 
2 ชนิด จัดวางไม่ค่อยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

อุปกรณ์ขาดมากกว่า 
3 ชนิดข้ึนไปจัดวางไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

การใช้อุปกรณ์
เครื่องมือการท า
ยาหม่องฯ 

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้
ถูกต้องตามลักษณะงาน
มีการเก็บและท าความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้อย่างถูกต้อง
ตลอดการใช้งาน 

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้
ถูกต้องตามลักษณะ
งานมีการเก็บและท า
ความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือไม่
ถูกต้องตามลักษณะงาน
มีการเก็บและท าความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้เป็นบางชนิด 

ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะงานมีการเก็บ
และไม่ท าความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ก่อนเก็บ 

การปฏิบัติงาน ต้ังใจปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามข้ันตอนด้วย
ความระมัดระวัง 

ต้ังใจปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามข้ันตอนแต่
ขาดความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานข้ามข้ันตอน
และขาดความ
ระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ต้ังใจปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนและขาด
ความระมัดระวังใน
การปฏิบัติงาน 

คุณภาพของ
ผลงาน 

สีสันเน้ือของยาหม่อง
สวยงามถูกต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ท างานเสร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

สีสันเน้ือของยาหม่อง
สวยงามถูกต้องขาด
ความคิดสร้างสรรค์ 
ท างานเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 

สีสันเน้ือของยาหม่อง
บกพร่องเล็กน้อยแต่ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ 
ท างานเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 

สีสันเน้ือของยาหม่อง
ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง
ตามสูตรขาดความคิด
สร้างสรรค์และไม่
เสร็จทันตามเวลา 

 

เกณฑ์คุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดีมาก 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ควรปรับปรุง 
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                 แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงาน การท ายาหม่องสมุนไพร 

   รายวิชาโครงงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง 31214          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ  เร่ือง การท ายาหม่องสมุนไพร    
 

ค าช้ีแจง ผู้ประเมินพิจารณาการปฏิบัติงานของกลุ่มและบันทึกคะแนนลงในช่องระดับคะแนน 
สถานภาพผู้ประเมิน      เพื่อนกลุ่มอื่น    เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ระดบัการปฏิบตั ิ

ดีมาก ด ี ควร
ปรบัปรุง 

1.การใช้วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การท ายาหม่องสมุนไพร 
  1.1 การจัดวางวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
  1.2 การใช้วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ถูกต้องตามลักษณะงาน 
  1.3 เก็บและท าความสะอาดเครื่องใช้และอุปกรณ์ถูกต้องตามลักษณะงาน 
  1.4 ความประหยัดในการใช้วัสดุ เครื่องใช้และอุปกรณ์ 

   
   
   
   
   

2.การปฏิบัติงาน 
  2.1 ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้ัน 
  2.2 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
  2.3 ปฏิบัติงานต่อเน่ืองด้วยตนเอง 
  2.4 ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2.5 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
  2.6 ปฏิบัติงานด้วยความช่ืนชม 

   
   
   
   
   
   
   

3.คุณภาพของงาน 
  3.1 เลือกวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับงาน 
  3.2 ความถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะงาน 
  3.3 ความถูกต้องเหมาะสมในการจัดตกแต่ง ผลงานส าเร็จ 
  3.4 ท างานเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

   
   
   
   

4.กระบวนการท างานกลุ่ม 
  4.1 ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
  4.2 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
  4.3 การก าหนดวิธีการท างาน 
  4.4 การตรวจสอบผลงาน 
  4.5 การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  4.6 สรุปผลการท างานร่วมกัน 
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                    แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงาน การท ายาหม่องสมุนไพร 
 

รายการประเมิน 
ระดบัการปฏิบตั ิ

ดีมาก ด ี ควรปรับปรุง 
5.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  5.1 ความรับผิดชอบ 
  5.2 ความเอาใจใส่ 
  5.3 ความขยัน อดทน 
  5.4 ความซื่อสัตย์สุจริต 
  5.5 ความตรงต่อเวลา 
  5.6 ความเป็นระเบียบ 
  5.7 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
  5.8 ความประหยัด 
  5.9 ความสะอาด 
  5.10 ความปลอดภัย 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
การสะท้อนความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ท ายาหม่องสมุนไพร  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ความสามารถพิเศษ/ความถนัด/ความถนัด 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ความคิดเห็นอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
สรุปผลการท างาน  
          ระดับดีมาก              ดี                         พอใช้                  ควรปรับปรุง 

 
ลงช่ือผู้ประเมิน..................................................... 
วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ................ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ยาหม่องสมุนไพร 

      
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. ขั้นตอนแรกในการเตรียมการเพื่อการปฏิบัติงานโครงงาน คืออะไร 
 ก. การเตรียมสถานท่ี     

ข. การเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
 ค. การเตรียมซักซ้อมแนวทางการท างาน   

ง. การเตรียมเงินทุน 
2. การท่ีนักเรียนจะเลือกปฏิบัติโครงงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับส่ิงใดเป็นส าคัญ 
 ก. งบประมาณ      

ข. จ านวนเพื่อนในกลุ่ม 
 ค. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    

ง. ความถนัดและความสนใจ 
3. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ควรค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ 
 ก. หาได้ง่ายในบ้าน     

ข. มีคุณภาพสูง 
 ค. มีคุณภาพและราคาเหมาะสม    

ง. มีราคาประหยัด 
4. ข้อใดเป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาผสมเป็นยาหม่องสมุนไพรได้ 
          ก. เถาเอ็นอ่อน  ตะไคร้หอม   
 ข. ไพล  ขม้ินชัน 
          ค. สาบเสือ ต าลึง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
5. ข้อใดกล่าวถึงยาหม่องผิด 
 ก. เป็นยาทาภายนอก     

ข. เป็นกลุ่มยาระงับอาการปวดบาดแผลได้ดี 
 ค. เป็นยาสามัญประจ าบ้าน    

ง. มีลักษณะเป็นเนื้อแข็งแต่มีความอ่อนนุ่ม 
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6. ข้อใดไม่ส่วนประกอบหลักของยาหม่อง 

ก. น้ าหอมจากสมุนไพร     
ข. สารระเหยและสารสกัดจากสมุนไพร  
ค. เมนทอล       
ง. การบูร  

7. ข้อใดไม่ใช่เป็นช่ือของยาหม่องตามประวัติ  
ก. ยาแก้ปวดเมื่อย     
ข. ไทเกอร์บาล์ม 

 ค. บ่วงกิมอิ๊ว      
ง. น้ ามันหม่องตะกิด 

8. ส่ิงท่ีช่วยท าให้ยาหม่องแข็งเป็นขี้ผ้ึงขึ้นรูป ตรงกับข้อใด 
 ก. วาสลีน      

ข. พาราฟิน 
 ค. บีแวกซ์      

ง. พาโนฟิน 
9. อะไรท่ีช่วยท าให้ยาหม่องสมุนไพรมีคุณค่าเพิ่มขึ้น  
 ก. พิมเสน      

ข. การบูร 
 ค. เมนทอล      

ง. วาสลีน 
10. น้ ามันสมุนไพรท่ีน ามาเป็นส่วนผสมของยาหม่องสมุนไพร ตรงกับข้อใด 
 ก. น้ ามันระก า      

ข. น้ ามันไพร 
 ค. น้ ามันยูคาลิปตัส     

ง. ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 
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                                        เฉลยข้อทดสอบหลังเรียน 
 

1. ค     2.  ง  
4. ง     4.  ค 
6. ข     6.  ก 
8. ก     8.  ข 
10.ข     10. ง 
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