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บทคัดย่อ 
โครงงานอาชีพ เรื่อง มหัศจรรย์สมุนไพรว่านพญานางค า  คณะผู้จัดท าได้ศึกษา โดยน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญา
นางค ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ตอนที่1 ศึกษาประโยชน์ส่วนต่างๆของว่านพญานางค า 
       ว่านพญานางค า มีใบเป็นใบเขียว ออกเป็นกระจุกใกล้กับราก  ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกว้าง ปลายใบเรียว
แหลม ใต้ท้องใบมีขน เหง้าของว่านพญานางค า อยู่ใต้ดิน มีล าต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกล่ินหอม แตกแขนงเป็น
แง่งคล้ายขม้ินชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีขาวอมเหลือง  (มีสรรพคุณช่วยแก้ฤทธิ์ว่านท้ังปวง) สารท่ีพบในว่านพญา
นางค า ประกอบด้วย สารหลัก 3 ตัวคือ เคอร์คูมิน ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมินและบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน เคอร์คิวมินอย์ 
มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี จึงน ามาใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านยา อาหารและเครื่องส าอาง ได้มีการวิจัย
ท้ังในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บ ารุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ฤทธิ์ใน
การลดระดับโคเลสเตอรอล และ ฤทธิ์ในการป้องกันสมองเส่ือม  
ตอนที่2 ศึกษาข้ันตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
       ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าเป็นการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการน า
ส่วนของใบมาแปรรูปเป็นเป็นกระดาษสา ล าต้นหรือเหง้าน ามาแปรรูปเป็นสารสกัดว่าพญานางค า น้ ามันว่านพญา
นางค า น้ ามันเหลือง ยาหม่อง พิมเสนน้ าว่านพญานางค า ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ สมานผิว บ ารุงผิวให้ชุ่มช้ืน 
ป้องกันการอักเสบ แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย  นวดเพื่อผ่อนคลาย ใช้สูดดมบรรเทาอาการวิงเวียน
ศีรษะ ลดอาการภูมิแพ้ ช่วยทุ้งพิษ แชมพู ครีมนวดผม สบู่ว่านพญานางค าใช้ช าระร่างกายและหนังศีรษะ ป้องกัน
และรักษาเช้ือราและจุลินทรีย์ลดอาการอักเสบของผิวหนัง สครับและผงมาร์คหน้าว่านพญานางค าช่วยพลัดเซลล์
ผิวเก่า มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดริ้วรอย โลช่ัน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มช้ืนบ ารุงผิว ป้องกันจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง ลูกประคบ ใช้นวดเพื่อผ่อนคลายลดอาการอักเสบแก้โรคผิวหนังเพิ่มการไหลเวียนเลือด      
ผ้ามัดย้อม ช่วยลดอาการแพ้จากการย้อมผ้าด้วยสารเคมี ชา น้ าพริก ยาแคปซูลว่านพญานางค า เพื่อสุขภาพมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ขับลม แก้อาการท้องอืดท้องเพ้อ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง บ ารุงรักษาตับ ลดระดับโคเลสเตอรอล  ช่วย
ขับสารพิษ ช่วยเจริญอาหาร และส่วนดอกน าไปจัดสถานท่ีเป็นของท่ีระลึกเป็นไม้มงคล 
ตอนที่ 3  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ ชาว่านพญานางค า      
น้ ามันว่านพญานางค า  สบู่ว่านพญานางค า ยาหม่องว่านพญานางค า และน้ าพริกว่านพญานางค า โดยวิธีการสุ่ม
จ านวน 50 คน พบว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมากท้ัง 5 ผลิตภัณฑ์ 



 
 

คิดเป็นร้อยละ 71.52 รองลงมาระดับดี 24.74 และระดับพอใช้ 3.72 ตามล าดับ 
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บทท่ี 1 บทน า 

1 ที่มาและความส าคัญ 
       ในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มท่ีจะสนใจในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยหันมาอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีท า
มาจากธรรมชาติเพื่อลดผลิตภัณฑ์เคมีท่ีก่อให้เกิดโรคต่างๆซึ่งเห็นได้ชัดในปัจจุบัน ผู้ผลิตบางส่วนก็ได้น าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นท้ังอาหารของใช้ชีวิตประจ าวันและเครื่องส าอางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้คน เนื่องจากในชุมชนของเรามี ช่ือชุมชน“ป่าหว่าน” ซึ่งทางผู้คณะจัดท าโครงงานได้ศึกษา
บริเวณในพื้นท่ีจึงพบว่า พื้นท่ีในบริเวณหมู่บ้านในสวนยางพารามีว่านท่ีมีลักษณะคล้ายต้นขมิ้น แต่ลักษณะดอก
แตกต่างกัน ซึ่งส่วนของดอกนั้นทางโรงเรียนได้น ามาใช้ในการจัดสถานท่ีอยู่เป็นประจ า จากการศึกษาลักษณะทาง
พรรณพืชพบว่า  ว่านชนิดนี้ช่ือว่า  ว่านพญานางค าซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ทางคณะผู้จัดท าร่วมกับทางโรงเรียน
บางดีวิทยาคมจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติและประโยชน์ส่วนต่างๆของว่านพญานาเพื่อจะได้น าไป
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จากการศึกษาพบว่า ว่านพญานางค ามีสรรพคุณทางยาและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่วน                                                                                                             
      ว่านนางค า เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและหัวอยู่ใต้ดิน มีล าต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกล่ินหอม แตกแขนงเป็นแง่ง
คล้ายขมิ้นชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีเหลืองหรือสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหัวไปปลูก   กล่ินของว่านนางค าจะ
มีกล่ินหอมเย็น มีรสฝาด สมุนไพรว่านนางค ามีน้ ามันหอมระเหยอยู่หลายชนิด และมีสารกลุ่ม Curcuminoids 
Bisdemethoxycurcumin  และ  Demetroxycyrcumin  ท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แก้อาการอักเสบ รักษาอาการผดผ่ืนคัน บรรเทาอาการปวดท้อง ช่วยเจริญอาหาร  ซึ่งใช้
เป็นยาสมุนไพร และยังเป็น “พญาว่าน” อีกด้วย เพราะสามารถช่วยแก้พิษของว่านได้ท้ังปวงทางคณะผู้จัดท าจึงได้
น าว่านพญานางค า มาท าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเหง้าท าเป็น เป็นชาด่ืมเพื่อสุขภาพ  ผงแคบซูลว่านพญานางค า 
น้ าพริก สารสกัดน้ ามันว่านพญานางค า น้ ามันเหลืองว่านพญานางค า พิมเสนน้ า ยาหม่อง  แชมพู ครีมนวดผม สบู่ 
โลช่ัน สครับ ผงมาร์คพอกหน้า ลูกประคบ  และผ้ามัดย้อม ส่วนใบใช้ในการท ากระดาษสา ส่วนดอกน ามาเป็นไม้
ประดับ และดอกไม้แห้ง ซึ่งเป็นการน าเอาว่านพญานางค าท่ีเป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
       ผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิดและศึกษาคุณสมบัติของว่านพญานางค าในส่วนต่างๆ และน าจุดเด่นของแต่ละ
ส่วนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในด้านอาหาร เครื่องส าอาง และของใช้  เพื่อน าสู่การพัฒนา ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ และเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ และมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด 
2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
              1. เพื่อศึกษาส่วนต่างๆของว่านพญานางค า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
              2. เพื่อศึกษาข้ันตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
              3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
              4. เพื่อหารายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ฝึกการหารายได้และการออกแบบผลิตภัณฑ์  
3 ขอบเขตการศึกษา 

1. ชนิดของ ว่านพญานางค าท่ีมีอยู่ในหมู่ท่ี 10 ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
2. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ส่วนต่างๆของว่านพญานางค า 
3. ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตอนที่1     การศึกษาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ตัวแปรต้น        :  ว่านพญานางค า 
ตัวแปรตาม      :   ประโยชน์ของว่านพญานางค า 
ตัวแปรควบคุม  :   เหง้า  ใบ ดอก 

ตอนที่ 2    เพื่อศึกษาขั้นตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ 
              การสกัดเป็นน้ ามันว่านพญานางค า 
               ตัวแปรต้น        :   ปริมาณของหัวว่านพญานางค า 
               ตัวแปรตาม      :   ปริมาณน้ ามันว่านพญานางค า 
               ตัวแปรควบคุม  :   ระยะเวลา  อุณหภูมิ  ปริมาณน้ า 
               การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากว่านพญานางค า 
               ตัวแปรต้น       :   ปริมาณว่านพญานางค า  (น้ ามัน ,ใบ, ดอก,เหง้า ) 
               ตัวแปรตาม      :   ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
               ตัวแปรควบคุม  :   ปริมาณของสาร อุณหภูมิ  ระยะเวลา   
ตอนที่ 3    ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
               ตัวแปรต้น       :   ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
               ตัวแปรตาม      :   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
               ตัวแปรควบคุม  :   จ านวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
4 สถานที่ที่ศึกษา 
โรงเรียนบางดีวิทยาคม  59  หมู่ท่ี 10  ต าบลบางดี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
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5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต้ังแต่วันท่ี   25  เมษายน  2561 ถึงวันท่ี  7  กันยายน  2561 
ตารางที่ 1แสดงระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานอาชีพ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ป ี การปฏิบัติงาน 
เตรียมงาน 

 
25 เมษายน  2561 ถึง 
30 เมษายน  2561 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับว่าน
พญานางค า 

ทดลอง 1  พฤษภาคม  2561 ถึง 
21 สิงหาคม   2561 

ทดลองและแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายๆ
ครั้งแบบสอบถามความพึงพอใจและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

รวบรวมข้อมูล 22  สิงหาคม  2561 ถึง 
1   กันยายน  2561 

รวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

สรุปผล 1  กันยายน  2561 ถึง 
7  กันยายน  2561 

พิมพ์ จัดท ารูปเล่มและบอร์ดโครงงาน 

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกิดกระบวนการเรียนรูก้ารท างานเป็นกลุ่มและมีความคิดสร้างสรรค์สร้างรายได้ 
2) เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรและยาพื้นบ้าน 
3) เกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของสมุนไพรท่ีมีอยู่ในชุมชน 
4) สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ต่อๆไป 
5) เป็นการฝึกการหารายได้ระหว่างเรียนของนกัเรียน 
6) เป็นแนวทางปฏิบัติในการด ารงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 2 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับว่านพญานางค า 
 

 
                                           ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของว่านพญานางค า 

ชื่อสามัญ Wild Turmeric 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma aromaticaSalisb. 
ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์  Curcuma wenyujinY.H.Chen&C.Ling, Curcuma zedoariaRoxb.)  
จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) 
ลักษณะทั่วไปของว่านพญานางค า: 
ต้นว่านพญานางค าเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและหัวสีขาวหรือสีเหลืองอยู่ใต้ดิน มีล าต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกล่ิน
หอม แตกแขนงเป็นแง่งคล้ายขมิ้นชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีเหลืองเข้มหรือสีทองดูสวยงามขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
แยกหัวไปปลูก 
ใบว่านพญานางค า มีใบเป็นใบเขียว ออกเป็นกระจุกใกล้กับรากประมาณ 5-7 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกว้าง 
ปลายใบเรียวแหลม ใต้ท้องใบมีขน ใบมีความกว้างประมาณ 10 -14 เซนติเมตรและยาวประมาณ 40 -70 
เซนติเมตร 
ดอกว่านพญานางค า ออกดอกเป็นช่อเชิงลด มักมีดอกก่อนใบงอกจากเหง้า มีช่อดอกยาวประมาณ 5 -8 
เซนติเมตร มีใบประดับท่ีปลายช่อมีสีชมพู ใบประดับท่ีรองรับมีดอกสีขาวแกมสีเขียว ปลายโค้งยาวไ ด้ถึง 6 
เซนติเมตร ส่วนใบประดับย่อยมีสีขาว ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีกลีบเล้ียงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบ
ดอกมีสีขาวแกมชมพู แฉกกลางเป็นรูปไข่กว้าง แฉกข้างเป็นรูปขอบขนาน กลีบปากเป็นรูปโล่แยกเป็น 3 แฉก มีสี
เหลืองเข้ม 
สมุนไพรไทยว่านพญานางค า แบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดยแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณและลักษณะของล าต้นท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งได้แก่  

 ว่านพญานางค า ชนิดต้น ก้าน และครีบเป็นสีแดง เนื้อในหัวมีสีเหลือง ใบสีเขียวเรียว (มีสรรพคุณช่วย
กระทุ้งพิษในร่างกาย แก้ฟกช้ าบวม แก้พิษว่านอื่น ๆ) 

 ว่านนางค า ชนิดต้นสีเขียว เนื้อในหัวมีสีขาว (มีสรรพคุณช่วยแก้ฤทธิ์ว่านท้ังปวง) 
 ว่านนางค า ชนิดต้นเขียว กลางใบมีสีแดง เนื้อในหัวมีสีเหลืองเข้ม ใบมีขนาดใหญ่ และเป็นชนิดท่ีนิยมปลูก

โดยท่ัวไป (หัวมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ แก้อาการปวด ช่วยขับลม แก้อาการฟกช้ า ข้อเคล็ด ส่วน
รากเป็นยาสมานแผล ยาขับเสมหะ แก้ท้องร่วง รักษาโรคหนองใน) 

https://medthai.com/tag/ZINGIBERACEAE/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVtL_PzZTWAhVCP48KHciCAycQjRwIBw&url=http://miraclegoodherb.blogspot.com/2015/08/blog-post_25.html&psig=AFQjCNGsiDzDK2xfPw1qtmsl46dYJAtz-g&ust=1504926335094237
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สรรพคุณว่านพญานางค า 

1. ว่านพญานางค า มีสรรพคุณช่วยกระทุ้งพิษต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยแก้พิษจากว่านร้ายต่าง ๆ แก้ฤทธิ์ของ
ว่านท้ังปวง เพราะว่านนางค าจัดเป็น “พญาว่าน“ 

2. สมุนไพรว่านพญานางค า น้ ามันหอมระเหยจากว่านนางค ามีสารท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 
3. หัวและรากว่านพญานางค า มีสรรพคุณ ช่วยควบคุมธาตุในร่างกาย (หัว, ราก) 
4. ส่วนของรากใช้เป็นยาขับเสมหะ (ราก) 
5. หัวใช้เป็นยาขับลมในล าไส้ ลดกรดในกระเพาะ (หัว) 
6. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ถ่ายท้อง ด้วยการใช้หัวสดน ามาฝนผสมกับน้ าปูนใสกิน อาการจะค่อย ๆ ทุเลาลง 

หรือจะกินหัวสดผสมกับเหล้าขาวก็ได้เช่นกัน (หัว) 
7. ส่วนของรากช่วยแก้ลงท้องหรืออาการท้องเสีย ท้องเดิน ท้องร่วง (ราก) 
8. ช่วยแก้กามโรค (หัว) 
9. รากช่วยรักษาโรคหนองในเรื้อรัง (ราก) 
10. รากใช้เป็นยาสมานแผล (ราก) 
11. หัวใช้ต าน ามาพอกช่วยแก้อาการฟกช้ าบวมตามร่างกาย (หัว) 
12. หัวใช้ฝนแล้วน ามาทาแก้อาการเม็ดผ่ืนคัน (Prurigo) และโรคผิวหนังต่าง ๆ หรือใช้หัวต าผสมกับเหล้า 40 

ดีกรีแล้วน ามาฟอกก็ได้เช่นกัน (หัว) 
13. ในต าราจีนใช้ว่านนางค าเป็นยาฆ่าเช้ือ ฆ่าเช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย (หัว) 
14. ช่วยรักษาอาการข้อเคล็ด เคล็ดขัดยอก อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (หัว) 

สารที่พบในว่านพญานางค า 
        เคอร์คูมิน (curcumin)เป็นสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoid) พบในพืชวงศ์ขิง เช่น ขม้ินชัน ว่าน
พญานางค า เป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอลมีสีเหลือง  ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) มีสารเคอร์คิวมินอยด์เป็นสารสี
เหลืองสกัดจากเหง้าขม้ินชัน (Curcuma longa Linn.) ประกอบด้วย สารหลัก 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน (curcumin) 
ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน(Demethoxycurcumin) และ บิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin) เคอร์
คิวมินอย์ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี จึงน ามาใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านยา อาหาร และเครื่องส าอาง ได้
มีการวิจัยท้ังในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บ ารุงรักษาตับ ช่วยป้องกัน
มะเร็ง ฤทธิ์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และ ฤทธิ์ในการป้องกันสมองเส่ือม 
 

 
            เคอร์คูมินรูปคีโต                                          เคอร์คูมินรูปอีนอล 

 
 
 
         ดีเมท็อกซ่ีเคอร์คูมิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:CurcuminKeto.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Curcumin.svg
http://www.aktinchem.com/u_file/product/12_04_25/d7d8061107.jpg
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        สาระส าคัญในว่านพญานางค าในเหง้าว่านพญานางค ามีสารส าคัญในการ ออกฤทธิ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้ ามัน
หอมระเหย (volatilc oil) และกลุ่มสารสีเหลืองส้มท่ี เรียกว่า เคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) สารท้ัง 2 กลุ่มจะ
ออกฤทธิ์เสริมกันในการ รักษาอาการแน่นจุกเสียด สารกลุ่มเคอร์มินอยด์ ประกอบด้วยสารหลัก 3 ตัว คือ 
curcumin, demethoxycurcuminและ bisdemethoxy curcumin ปริมาณเคอร์ คูมินอยด์ท่ีพบในเหง้า
ขม้ินชันแตกต่างกันในแต่ละแหล่งปลูก (วัตถุดิบขมิ้นชันท่ีดีควร มีเคอร์คูมินอยด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ได้มีการ
ศึกษาวิจัยฤทธิ์ของเคอร์คูมินอยด์ อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ พบว่า มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี 
นอก จากนี้ในการวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีฤทธิ์บ ารุงและรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเรง็ การ
รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเบาหวาน ข้ออักเสบ ธาลัสซีเมีย ลดระดับคอเลสเตอรอล และป้องกันสมองเส่ือม  

 

 
ภาพที่ 2 แสดงประโยชน์ของสาร Curcumin 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเมนทอล 

 
ภาพที3่ แสดงลักษณะเมนทอล 

สรรพคุณเมนทอล:เป็นสารสกัดจากน้ ามันสะระแหน่ ซึ่ง ได้มาจากพืช Menthapiperita ใช้เป็นยาภายนอก 
เกี่ยวกับการลดอาการปวดเมื่อยฆ่าเช้ือใช้เป็นยาขับลม 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบูร    

 
ภาพที ่4  แสดงลักษณะการบูร 

สรรพคุณการบูร:ใช้ผสมในยาน้ ามีสรรพคุณ บ ารุงธาตุขับลม ขับเสมหะ แก้ปวดท้อง ท้องร่วง ขับเหงื่อ  
ใช้ผสมในยาหม่อง ยาขี้ผ้ึง ยาครีมทาแก้เคล็ดบวมขัดยอกเท้าแพลง  แก้พิษแมลงสัตว์ต่อย และโรคผิวหนังเรื้อรัง 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพิมเสน    

 
ภาพท่ี 5 แสดงลกัษณะพิมเสน 

 สรรพคุณพิมเสน :ระเหิดเมื่อถูกความร้อน มีกล่ินหอม ใช้แต่งกล่ิน  บ ารุงหัวใจ แก้โรคผิวหนัง  ผสมในลูกประคบ
เพื่อช่วยแต่งกล่ินมีฤทธิ์แก้พุพอง แก้หวัด นอกจากนี้ยังผสมอยู่ในยาหม่องน้ าอบไทยในยาหอมจะมีใบพิมเสนและ
พิมเสนผสมอยู่ด้วย 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกลีเซอรีน 

 
ภาพท่ี 6  แสดงลักษณะกลีเซอรีน 

สรรพคุณกลีเซอรีน:น าไปใช้ผลิตไนโตรกลีเซอรีนและขนมนอกจากนี้ยังน าไปใช้ถนอมผักและผลไม้ รวมทั้ง 
แช่ตัวอย่างทดลอง ในห้องแล็ป  มองหาส่วนผสมท่ีเป็นกลีเซอรีนได้จากโลช่ันท่ีวางจ าหน่ายตามช้ันในร้านขายยา  
หรือร้านงานฝีมือท่ีขายผลิตภัณฑ์จากสบู่ 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวาสลีน 

 
ภาพที ่7 แสดงลักษณะวาสลีน 

สรรพคุณวาสลีน:มีลักษณะเป็นครีมสีขาว ท ามาจากผลผลิตของปิโตรเลียม ท าให้เนื้อยาหม่องนิ่มข้ึนเพราะมี
ส่วนผสม ของไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด บรรเทาอาการผิวไหม้เล็กน้อย บ ารุงจุดแห้งกร้าน เช่น ข้อศอกและหัวเข่า
ให้นุ่มน่าสัมผัส  ช่วยถนอมผิวมือและฝ่าเท้าท่ีแห้งกร้านให้กลับมาชุ่มช้ืน 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพาราฟีน 

 
ภาพที ่8 แสดงลักษณะพาราฟีน 

สรรพคุณพาราฟีน:มีลักษณะแข็งเป็นก้อน มีคุณสมบัติ ท าให้เนื้อยาหม่องแข็ง 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับน้ ามันงา 

 
 ภาพที่ 9 แสดงลักษณะน้ ามันงา 

 สรรพคุณน้ ามันงา :น้ ามันงาดิบนวดตัวเพื่อขจัดอาการ ปวดเมื่อย   คลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเข่าเคล็ด
ขัดยอก  ท าให้กล้ามเนื้อไม่เห่ียวย่น   ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ เนื่องจากน้ ามันงาดิบสามารถซึมผ่านผนังได้ทุกช้ัน และ
ยัง ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ป้องกันอาการท้องผูกบ ารุงกระดูก 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับน้ ามันมะพร้าว 

 
ภาพที ่10 แสดงลักษณะน้ ามันมะพร้าว 

สรรพคุณน้ ามันมะพร้าว   :น้ ามันมะพร้าวเป็นยาระบายแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะแก้พิษ แก้นิ่ว แก้อาเจียนเป็น
โลหิตและบวมน้ า  น้ ามันมะพร้าวรสหวาน รับประทานเป็นยา  บ ารุงก าลัง  บ ารุงหัวใจ  ใช้บ ารุงผมหรือทาเป็นยา
แก้กลากเกล้ือน ทาแก้ผิวหนังแตกแห้ง  แก้โรคผิวหนังต่างๆ ทาแผลน้ าร้อนลวกเป็นยานวดแก้ปวดเมื่อยใช้รักษา
โรคกระดูก ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ รักษาแผลผดผ่ืนคัน ลบริ้วรอยแผลฟกช้ าซ่อมแซมส่วนสึกหรอ 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับน้ าผึ้ง   

 
ภาพท่ี 11 แสดงลกัษณะน้ าผึ้งแท้ 

 สรรพคุณน้ าผึ้ง  :น้ าผ้ึงได้ความหวานจากมอโนแซ็กคาไรด์ฟรุกโทสและกลูโคส น้ าผ้ึงมีคุณสมบัติทางเคมี  ท่ีดึงดูด
ในการอบ  มีรสชาติพิเศษซึ่งท าให้บางคนชอบน้ าผ้ึง มากกว่าน้ าตาล 

 ลดการอักเสบ หากมีบาดแผลหรือแผลถลอกให้ล้างด้วยน้ าเบกกิ้งโซดา หรืออบเชย  ชาใบผักชี (ท่ีเย็นแล้ว) 
ซึ่งมีสรรพคุณฆ่าเช้ือท้ังส้ิน อาจใช้ชาด าธรรมดา น้ ามันหอม และน้ ามันกระเทียมช่วยล้างด้วยเพื่อห้ามเลือด 
จากนั้นทาน้ าผ้ึงสะอาดบนแผล น้ าผ้ึงจะช่วยป้องกันการติดเช้ือและท าให้แผลหายเร็ว 

 รักษาโรคผิวหนังจากเช้ือรา ใช้ผงขม้ินผสมน้ าผ้ึงทาบริเวณกลากเกล้ือน วันละ 2ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

                                                                       -        
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 
 

-10- 
 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับดอกอัญชัน 

 
 

ภาพที ่12 แสดงลักษณะดอกอัญชัน 

สรรพคุณ 
 - ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังท าให้ร่างกายมีแรงขึ้น  
 - สารต้านอนุมูลอิสระในดอกอัญชันช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัย  
 - ช่วยบ ารุงสมอง  
 - ช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  
 - ช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็ง 
 - ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
 - ช่วยล้างสารพิษและขับของเสียออกจากร่างกาย  
- บ ารุงผมให้ดกด าเงางาม และรักษาอาการผมร่วงหรือผมบาง 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับตะไคร้ 
 

 
                                           ภาพที่ 13 แสดงลักษณะตะไคร้ 

ประโยชน์และสรรพคุณของตะไคร้ 
- ใบ  ช่วยแก้อาการไข้ และลดความดันโลหิต ให้รสหอมปร่า 
- ต้น ช่วยแก้โรคทางเดินปัสสาวะช่วยขบัลม แก้นิ่ว รวมทั้งดับกล่ินคาวและช่วยให้เจริญอาหาร ให้รสหอม 
- เหง้าช่วยบ ารุงไฟธาตุ แก้กระษัย ช่วยขับลมในล าไส้ รวมทั้งแก้อาการเบ่ืออาหาร แก้ขัดปัสสาวะ และแก้

ปัสสาวะพิการ โรคนิ่ว ให้รสหอมปร่า 
- ท้ังต้น ช่วยขับเหงื่อ บ ารุงธาตุ รวมทั้งขับปัสสาวะ แก้อาการปวดท้อง และแก้หืด ให้รสหอมปร่า 
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•   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผิวมะกรูด 
 

 
ภาพท่ี 14 แสดงลกัษณะมะกรดู 

 

ประโยชน์และสรรพคุณของผิวมะกรูด 
 - ผิวของมะกรูดสามารถช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ โดยน าผิวของมะกรูดบดรวมกับรากชะเอม ไพล เฉียงพร้า 
ขม้ินอ้อย แล้วน ามาต้มน้ าด่ืม 
 - ช่วยขับสารพิษท่ีอยู่ในร่างกายให้ออกมาทางผิวหนังโดยการน าผิวมะกรูดมาใช้เป็นส่วนประกอบในการอบซาวน่า
สมุนไพร  
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมะขาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงลกัษณะมะขาม 
ประโยชน์และสรรพคุณของมะขาม 
- มะขามท าให้ผิวพรรณท้ังผิวหน้าและผิวกายเปล่งปล่ัง สดใสเพราะวิตามินซีท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช้ันดีซึ่งจะ
ช่วยปกป้องผิวจากมลพิษต่างๆ บ ารุงผิวพรรณให้เนียนนุ่ม ลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและช่วยชะลอความแก่ 
- มะขามมีสรรพคุณเป็นยาระบายจึงเหมาะกับคนท่ีมักมีปัญหาท้องผูกโดยมะขามมีกรดอินทรีย์หลายชนิดซึ่งมี
คุณสมบัติในการระบายและช่วยลดความร้อนในร่างกาย เพียงกินมะขามสุก 3-4 ฝัก ด่ืมน้ าอุ่นตามเยอะๆ - มะขาม
มีประโยชน์ในด้านของความงามตามสรรพคุณโบราณมะขามจะถูกน ามาใช้ขัดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะ
เป็นแขน ขา ข้อพับ ซอกขาหนีบหรือรักแร้ ซึ่งจะช่วยให้รอยคล้ าลดลง ท าให้ผิวหนังชุ่มช่ืนได้ตลอดวัน แถมช่วย
ก าจัดแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี 
- มะขามใช้พอกหน้าก็ได้ซึ่งมีสรรพคุณท าให้ผิวหน้าท่ีเคยหมองคล้ าดูขาวใสขึ้น ก าจัดเซลล์เก่าท่ีตายแล้วให้หลุด
ออก ผิวพรรณสะอาด สดใส นุ่มนวล และกระชับขึ้นด้วย 
- มะขามมีฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติลดความดันให้เป็นปกติ และลดระดับของน้ าตาลในเลือด 
- ประโยชน์ของมะขามใช้เป็นยาขับปัสสาวะช่วยยับยั้งการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และยังช่วยขับพยาธิที่
ได้ผลดี 
 

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%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiclITd0JTWAhWJPY8KHbRRBLEQjRwIBw&url=http://phayaoshop.exteen.com/20150726/entry&psig=AFQjCNHhGL6YopEmn5nzfwYzdCHXixvzUQ&ust=1504927168054575
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 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหง้าไพล 

 
ภาพที่ 16 แสดงลักษณะไพล 

 
ประโยชน์และสรรพคุณของเหง้าไพล 
เหง้าไพล ใช้เป็นยารักษาหอบหืด ด้วยการใช้เหง้าแห้ง ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ท้องขึ้น ท้องเดิน ช่วยขับ
ลมในล าไส้ ช่วยแก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย แก้บิด บิดเป็นมูกเลือด  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและโมเลกุลเครื่องหมายของว่านนางค า Curcuma spp. คณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่านนางค า (Curcuma spp.) เป็นพืชสมุนไพรท่ีมสีรรพคุณในทาง
การแพทย์และเภสัชกรรม และมีการกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย นอกจากนี้พืชในสกุล Curcuma 
หลายชนิดมีการทดสอบแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ว่านนางค าจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก กาญจนบุรี และนครสวรรค์ จังหวัดละ 3 ตัวอย่าง 
พร้อมท้ังหาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อจ าแนกความแตกต่าง โดยสกัดสารจากว่านนางค าด้วยตัวท าละลาย 2 ชนิด 
คือ เอทานอล95% และน้ า ตามล าดับ ได้สารสกัดหยาบรวม 24 ตัวอย่าง เมื่อน ามาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay พบว่า สารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วย
เอทานอล95% มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท่ีดีกว่าสารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วยน้ าอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังนี้สารสกัดหยาบท่ี
สกัดด้วยเอทานอล95% ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าจังหวัดอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่า
ความเข้มข้นของสารสกัดท่ีสามารถลดปริมาณอนุมูลอิสระได้ 50 % (EC50) เท่ากับ 346.75 g/ml และเมื่อสกัด 
DNA จากใบอ่อนของว่านนางค าทุกตัวอย่าง น ามาศึกษาหาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ไพรเมอร์ท่ีมี
ความจ าเพาะในส่วนของ trnK gene พบว่าสามารถแยกตัวอย่างว่านนางค าท่ีศึกษาได้ 2 ชนิด คือว่านนางค าท่ีเก็บ
จากจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ น่าจะเป็น Curcuma aromaticaส่วนท่ีเก็บจากจังหวัด
กาญจนบุรี น่าจะเป็น Curcuma zedoaria 

ผลของเคอร์คิวมิน, ดีเมตทอกซีเคอร์คิวมินและบีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการแสดงออกของ
ยีนและการผลิตโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิดต่างๆสิงห์ค าธิมา, ประสิทธิ์ชนะ
รัตน์, ชฎารัตน์ดวงรัตน์และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-ก.พ. 2551 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาท่ีพบได้บ่อยและพบว่ามีการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วัน  
(WT1) ท่ีเพิ่มสูงขึ้นในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนเมื่อเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวในไขกระดูกปกติการศึกษานี้
มุ่งศึกษาผลของสารสกัดเคอร์คิวมินอยด์  จากขมิ้นชัน  ได้แก่สารสกัดเคอร์คิวมิน, ดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน,  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilv5_GipXWAhUEQo8KHYbCDnMQjRwIBw&url=http://www.bookmuey.com/?page=ZingiberProperties.html&psig=AFQjCNFvObeVjWycuAyt4nEAKMvW-fNUtA&ust=1504942689282920
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บีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมินและเคอร์คิวมินอยด์รวมต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีน  WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ด
เลือดขาว K562, U937, HL-60 และ Molt4 โดยท าการเพาะเล้ียงเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวกับสารสกัดเคอร์คิวมิ
นอยด์ความเข้มข้น 10 μMซึ่งไม่มีพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีท าการทดสอบท าการตรวจสอบระดับการ
แสดงออกของ WT1 mRNA และโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันด้วยวิธี RT-PCR และ Western blot ตามล าดับ 
จากนั้นจึงน าสารสกัดท่ีให้ผลยับยั้งการแสดงออกของยีน WT1 ท่ีดีท่ีสุดมาท าการศึกษาต่อโดยใช้ความเข้มข้นของ
สารสกัดท่ีไม่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ท าการทดสอบคือ 5, 10 และ 15 μM และระยะเวลาท่ีทดสอบ
คือ 1, 2 และ 3 วันเพื่อศึกษาว่าฤทธิ์การยับยั้งเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดและระยะเวลาหรือไม่จาก
การศึกษาพบว่าเคอร์คิวมินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแสดงออกของ WT1 mRNA และโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันได้ดีท่ีสุด
นอกจากนี้ยังพบว่าฤทธิ์การยับยั้งของเคอร์คิวมินยังเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นและระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้นโดยพบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงสรุปได้ว่าเคอร์คิวมินเป็นเคอร์คิวมินอยด์ท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การแสดงออกของยีน WT1 ท้ังในระดับ mRNA และโปรตีนในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ดีท่ีสุดจึงเป็นไปได้ว่า 
อาจจะมีการน าเคอร์คิวมินมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในอนาคต 
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บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
3.1 วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
ว่านพญานางค า น้ ามันงา           น้ ามันปาล์ม  กลีเซอรีน   
น้ ามันมะพร้าว          เมนทอล           พิมเสน    พริกแห้ง 
วาสลีน พาราฟีน           ดอกอัญชัน         หัวหอม 
แอลกอฮอร์ การบูร              น้ า   กะเทียม 
ผิวมะกรูด ตะไคร้               ชุดท าโลช่ัน                 ใบมะขาม 
ชุดท าสบู่เหลว          ชุดท าแชมพูชุด      ท าครีมนวด                 หัวไพลสด 
เกลือ น้ าตาล               น้ าผ้ึง                 ผ้าด้ายดิบ 
สารดูดความช้ืน ผ้าขาวบาง    ผ้าป่านมัสลิน  ตะแกรงท ากระดาษ 
เตาแก๊ส     เครื่องช่ัง           หม้อ    กระดาษ 
ถาด                 กาน้ า            หลอดฉีดยา  หลอดฉีดยา 
นาฬิกาจับเวลา             มีด                   เขียง                 ไม้พาย 
ถ้วยตวง                     กระทะ              ช้อน                 ทัพพี 
เครื่องปั่น เครื่องกล่ัน  กรวยแยกสาร  ขวดบรรจุภัณฑ์ 
 
3.2 วิธีการทดลอง 
โดยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ศึกษาส่วนต่างๆของว่านพญานางค า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
วิธีการศึกษา 
1.ส่วนใบของว่านพญานางค า น ามาแปรรูปเป็นกระดาษสา เพื่อน าไปท าปกสมุด กล่องกระดาษข าระ ฯลฯ 
2.ส่วนของเหง้าของว่านพญานางค า น าไปบดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ าพริก ชา  สครับ   ผงมาร์คพอก
หน้า ยาหม่อง  พิมเสนน้ า น้ ามันว่านพญานางค า น้ ามันเหลืองว่านพญานาค า สบู่ โลช่ันทาผิว แชมพู ครีมนวดผม 
ผ้ามัดย้อมจากว่านพญานางค า  และน าเหง้ามาสกัดเป็นน้ ามันว่านพญานางค า ด้วยวิธีการกล่ันแบบธรรมดา 
3.ดอก น ามาเป็นดอกไม้แห้งด้วยสารดูดความช้ืน 
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ตอนที่2   ศึกษาขั้นตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
 1.การท ากระดาษสาจากใบว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. เก็บใบว่านพญานางค าสดๆจากต้นแล้วน าไปล้างให้สะอาด 
2. น าใบว่านพญานางค าไปห่ันเป็นช้ินเล็กๆน าไปป่ันจนละเอียด 
3. น ากระดาษ A4 เหลือใช้มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปแช่น้ าท้ิงไว้หนึ่งคืน 
4. น าใบว่านพญานางค าท่ีปั่นแล้วใส่ในเครื่องปั่นรวมกับกระดาษ A4 ให้ผสมกันใน

อัตราส่วน 1:1ปั่นผสมให้เข้ากัน 
5. น าใบว่านพญานางค าท่ีปั่นร่วมกับกระดาษ A4 แล้วน าใส่ในอ่าง ใส่น้ าระดับพอเหมาะ

แล้วใช้ตะแกรงร่อนให้กระดาษเกล่ียเท่าเท่ากันให้เต็มแผ่นแล้วยกขึ้นน าไปตากแดดจน
แห้งสนิทแล้วลอกออกก็จะได้กระดาษสาตามต้องการ 

6. น ากระดาษท่ีได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

2.การสกัดน้ ามันจากเหง้าของว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. เตรียมหัวของว่านพญานางค า สับหรือบดเป็นช้ินเล็กๆ จ านวน 3  กิโลกรัม 
2. น าน้ าใส่ลงไปในชุดกล่ันด้วยไอน้ า 10 ลิตร น าเหง้าว่านพญานางค าใส่ในตะแกรงปิดฝา

ให้ความร้อนปานกลางเป็นเวลา 5 ช่ัวโมง 
3. น าน้ ามันว่านพญานางค าแยกออกจากน้ าด้วยกรวยแยกสารได้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร 

3.การท าน้ ามันว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. เตรียมเหง้าของว่านพญานางค า สับหรือบดเป็นช้ินเล็กๆ จ านวน 1  กิโลกรัม 
2. ใส่น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 1  ลิตร ในหม้อต้ังไฟปานอ่อนๆ  
3. ใส่ว่านพญานางค าท่ีเตรียมไว้เค่ียวเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  
4. ต้ังท้ิงไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง 
5. ใส่ขวดบรรจุภัณฑ์ 
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4.การท าน้ ามันเหลืองว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. เตรียมเหง้าว่านพญานางค า หั่นเป็นช้ินเล็กๆ จ านวน 600  กิโลกรัม 
2. เตรียมเหง้าไพล หั่นเป็นช้ินเล็กๆ จ านวน 400 กรัม 
3. ใส่น้ ามันปาล์ม 1 ลิตร น้ ามันงา 50 มิลลิลิตร น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 50 มิลลิลิตรใน

หม้อต้ังไฟปานอ่อนๆ  
4. น าว่านพญานางค าและไพลท่ีเตรียมไว้ใส่ลงในหม้อเค่ียวจนว่านท้ังสองแห้งใช้เวลา

ประมาณ 3 ช่ัวโมง คนบ่อยๆ 
5. ต้ังท้ิงไว้ให้เย็นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง 
6. ใส่ขวดบรรจุภัณฑ์ 

5.การท าพิมเสนน้ าว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. ผสมการบูร 100กรัม  พิมเสน 200 กรัม เมนทอล 300 กรัม ลงในภาชนะแก้ว คนให้
เข้ากัน จนส่วนผสมละลายกลายเป็นของเหลวท้ังหมด ห้ามใช้ความร้อน 

2. เมื่อส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ให้เติมน้ ามันว่านพญานางค าจ านวน 10 cc. 
ลงไปแล้วเติมน้ ามันเหลืองว่านพญานางค า 40 มิลลิตร 

3. คนต่อไปจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน น าส่วนผสมท่ีได้บรรจุใส่ขวดท่ีเตรียมไว้ 

6.การท ายาหม่องว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม 
2.  น าหม้อท่ีเตรียมไว้มาต้ังบนไฟ 
3.  น าพาราฟีนจ านวน 350 กรัม  วาสลีน1000 กรัม ใส่ลงในหม้อท่ีต้ังไฟอยู่ 
4.  คนจนกระท่ังวาสลีนและพาราฟีนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
5.  น้ ามันว่านพญานางค า1.5  ลิตร น้ ามันงา 0.5 ลิตร เทลงไปในหม้อท่ีมีวาสลีนและพารา
ฟีนผสมอยู่ จากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากัน ใช้เวลาประมาณ 1 นาที 

                             6. น าการบูรจ านวน 500 กรัม  พิมเสนจ านวน 500 กรัม เมนทอลจ านวน 800 กรัม  ใส่ 
                                 ลงไปในหม้อท่ีมีส่วนผสมต่างๆอยู่ คนให้เข้ากันจนกระท่ังละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 

7. ปิดแก๊ส ตักน้ ายาหม่องใส่กาน้ าชาท่ีเตรียมไว้ 
8. น าน้ ายาหม่องท่ีอยู่ในกาน้ าชาใส่บรรจุขวด ต้ังไว้จนกระท่ังเย็น ยาหม่องก็จะค่อยๆ

แข็งตัว 
9. ปิดฉลากท่ีขวดพร้อมจ าหน่าย 
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7.การท าสบู่ว่านพญานางค า 
วิธีการท าขั้นตอนท่ี 1  ท าสีสบู่จากธรรมชาติ (ดอกอัญชัน) 

1. น าดอกอัญชันจ านวน 30 ดอกใส่ในหม้อ 
2. น าน้ า 250Ml.ใส่หม้อแล้วเปิดไฟปานกลาง 
3. คนจนได้สีดอกอัญชันตามท่ีต้องการ 
4. น าน้ าดอกอัญชันท่ีได้ไปกรองด้วยผ้าขาวบาง 
5. ได้สีดอกอัญชันตามท่ีต้องการ 

ขั้นตอนท่ี 2 ท าสบู่ว่านพญานางค า 
1. น ากรีเซอรีนจ านวน 500 กรัม ใส่ลงไปในหม้อเปิดไฟอ่อน 
2. น าน้ าดอกอัญชันจ านวน 1 ถ้วยตวง มาผสมกับน้ ามันว่านพญานางค า 12cc. และ

น้ าหอม 1 cc. แล้วน าไปใส่ในหม้อกรีเซอรีนท่ีละลายแล้ว 
3. คนให้เข้ากันประมาณ 3 นาที ก็จะได้น้ าสบู่ว่านพญานางค า 
4. น าน้ าสบู่ท่ีได้ใส่ในกาน้ าชา แล้วรินใส่ในแบบพิมพ์ท่ีเตรียมไว้ รอจนสบู่แข็งตัว 
5. เมื่อสบู่แข็งตัวแล้ว ใหน้ าสบู่ออกจากแบบพิมพ์แล้วน าสบู่มาหุ้มด้วยแผ่นแร็ฟก็จะได้สบู่

ว่านพญานางค าตามท่ีต้องการ 

8.การท าโลชั่นบ ารุงผิวเทพทาโร 
วิธีการท า 
                            1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม 
                            2.  ต้มน้ าให้ร้อนประมาณ 75-80 องศา   ตามด้วยกลีเซอรีน 40 กรัม กวนให้เข้ากัน 
                            3.  เติม เบส เอสเค( BaseSK) 330กรัม,น้ ามันว่านพญานางค า8 ml,Tween 6กรัมและ  
                                   เบส อี เอ็ม (Base EM) 200 กรัม 
                            4.  น าวิตามินอี และน้ าหอมใส่ลงในหม้อกลีเซอรีน คนให้เข้ากัน 
                            5.  ปิดแก๊ส แล้วน าไปบรรจุใส่ขวด 
                            6.  ปิดฉลากท่ีขวดพร้อมจ าหน่าย 
9.การท าสครับจากเหง้าว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. น าผงของเหง้าว่านพญานางค า 1 ถ้วยตวง ผสมน้ า 100 มิลลิตร ไปต้ังไฟ ใส่น้ าผ้ึง 8 
ช้อนโต๊ะ  

2. น าเกลือ ใส่ลงในหม้อ 3 ซอง ใช้ไม้พายกวน โดยใช้ความร้อนท่ีต่ าสุด 
3. น าน้ ามะขามใส่ลงไป 18 ช้อนโต๊ะ กวนจนส่วนผสมท้ังหมดเข้ากัน 
4. น ามาใส่กระปุก ติดฉลาก ได้สครับขัดผิว พร้อมจ าหน่าย 
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10.การท าผงมาร์คพอกหน้าจากเหง้าว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. น าเหง้าว่านพญานางค าไปล้างท าความสะอาดปากเปลือกหั่นเป็นแหว่น  
2. น าไปตากแดดไล่ความช้ืน 
3. น าว่านพญานางค ามาบดให้ละเอียด 
4. น าผงว่านพญานางค ามาบรรจุใส่ซอง 

11.การท าลูกประคบสมุนไพรว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. น าใบเหง้าและรากของเหง้าว่านพญานางค า มาตากแดดให้แห้ง แล้วน ามาบด 1 
กิโลกรัม มาผสมกับผิวมะกรูด 300 กรัม ตะไคร้   300 กรัม  ใบมะขามตากแห้ง 300 
กรัม พิมแสน 200 กรัม การบูร 150กรัม ผสมให้เข้ากัน 

2. น าส่วนผสมท้ังหมดมาใส่ลงในผ้า 
3. มัดลูกประคบให้เป็นทรงกลมด้วยเชือก 
4. น าไปใส่ถุงแล้วติดฉลากพร้อมจ าหน่าย 

12.การท าผ้ามัดย้อมจากผงว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. น าเปลือกและเหง้าว่านพญานางค าไปล้างให้สะอาดแล้วบดปริมาตร 500 กรัม 
2. น าเหง้าท่ีได้มาต้มในน้ า ปริมาตร 3 ลิตร มาต้มให้ออกสีเหลือง เติมผงว่านนางค า 3 

ช้อนโต๊ะ เค่ียวจนเกิดสีเหลืองเข้ม บนไฟปานกลาง 
3. ใส่เกลือลงในหม้อ ท่ีต้มสีของเปลือกว่านพญานางค าเพื่อให้สีติดผ้าทนนาน 
4. ตัดผ้าให้ได้ขนาดท่ีต้องการ มัดตามลายท่ีชอบ 
5. น าผ้าไปแช่น้ าให้เปียกท่ัวผืน 3 นาที 
6. น าผ้าท่ีมัดและแช่น้ าแล้วใส่ลงในหม้อ ต้มประมาณ 15 นาที 
7. น าผ้าท่ีต้มแล้วไปแกะยางล้างน้ าให้สะอาดแล้วไปตากแดด 
8. ได้ผ้ามัดย้อมสวยๆ ท่ีน าไปท าเป็น กระเป๋า กระเป๋าดินสอ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 
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13.การท าน้ าพริกจากเหง้าว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. น าเหง้าว่านพญานางค ามาล้างปอกเปลือก 300 กรัม มาหั่นเป็นแผ่นบางๆ  
2. น าว่านพญานางค าไปทอดในน้ ามันไม่ต้องเยอะ โดยใช้ไฟปานกลาง ทอดให้กรอบแต่

ไม่ให้ไหม้ แล้วน าไปต าให้ละเอียด 
3. น าพริก70 เม็ด กระเทียม 20-25 กลีบ และหอมแดง 10 หัว มาค่ัวให้หอม 
4. โขลกกุ้งแห้ง 3 กรัม  พริก กระเทียม และหอมแดงพอหยาบ แล้วใส่กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ ลง

ไปโขลกให้เข้ากัน ตามด้วยว่านพญานางค าท่ีทอดแล้วให้เข้ากันอีกครั้ง 
5. ปรุงรสด้วยน้ าปลา 1/2 ช้อนโต๊ะและเกลือป่น 1/2 ช้อนชา น้ าตาลปี๊บ 1 โต๊ะ โขลกผสม

ให้เข้ากัน 
6. ต้ังกระทะบนไฟกลางค่อนข้างอ่อน ใส่น้ ามันพืชลงไป 3 ช้อนโต๊ะแล้วใส่ส่วนผสมท่ีโขลก

ไว้ลงไปผัด รอให้น้ าพริกแห้ง  ได้น้ าพริกว่านพญานางค าท่ีอร่อย  
14.การท าชาเพื่อสุขภาพจากเหง้าว่านพญานางค า 
วิธีการท า 

1. เก็บเหง้าว่านพญานางค าแล้วน าไปล้างให้สะอาดปอกเปลือก 
2. น าเหง้าว่านพญานางค าไปห่ันเป็นช้ินเล็กๆแล้วน าไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วไปบดกับ

เครื่องปั่นให้เป็นผง 
3. น าไปแพ็คใส่ซอง 1 ซองต่อ 1 ช้อนชา แล้วซีนด้วยเครื่องซีน 
4. ได้ชาว่านพญานางค าท่ีมีรสชาติอร่อยมีกล่ินหอมชวนด่ืม 

15.ดอกว่านพญานางค าแห้ง 
วิธีการท า 

1. เก็บดอกว่านพญานางค าแล้วน าไปล้างให้สะอาดพึ่งลมให้แห้งห้ามตากแดด 
2. น าสารดูดความช้ืนใส่กล่อง แล้วน าว่านนางค ามาปักโดยไม่ให้ดอกโดนสารดูดความช้ืน

แล้วปิดฝากล่อง เป็นเวลา 2 วัน 
3. น ามาจัดเป็นโถแจกัน 

หมายเหตุ  ดอกไม้ชนิดอื่นระยะเวลาท่ีใช้ขึ้นอยู่กับขนาดดอกและความอวบน้ าของดอก 
ตอนที่ 3    ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก ่ยาหม่องว่านพญานางค า 
น้ ามันว่านพญานางค า  สบู่ว่านพญานางค า ชาว่านพญานางค า และน้ าพริกว่านพญานางค า โดยวิธีการสุ่มจ านวน 
50 คน โดยแยกเพศชาย 25 คน เพศหญิง 25 คน โดยเป็นนักเรียนจ านวน 28 คน คุณครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม 
จ านวน 12 คน และผู้ปกครองจ านวน 10 คน 
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บทท่ี 4 ผลการทดลอง 
 
ตอนที่ 1ศึกษาส่วนต่างๆของว่านพญานางค า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- ใบของว่านพญานางค า มีใบเป็นใบเขียว ออกเป็นกระจุกใกล้กับราก ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกว้าง 

ปลายใบเรียวแหลม ใต้ท้องใบมีขน ทางผู้จัดท าจึงน ามาท าเป็นกระดาษสา 
- เหง้าของว่านพญานางค า อยู่ใต้ดิน มีล าต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกล่ินหอม แตกแขนงเป็นแง่งคล้าย

ขม้ินชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีขาวอมเหลือง  (มีสรรพคุณช่วยแก้ฤทธิ์ว่านท้ังปวง) 
สารท่ีพบในว่านพญานางค า ประกอบด้วย สารหลัก 3 ตัวคือ เคอร์คูมิน (curcumin)ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน
(Demethoxycurcumin) และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin)เคอร์คิวมินอย์ มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี จึงน ามาใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านยา อาหารและเครื่องส าอาง ได้มี
การวิจัยท้ังในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บ ารุงรักษาตับ ช่วย
ป้องกันมะเรง็ ฤทธิ์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และ ฤทธิ์ในการป้องกันสมองเส่ือม 

- ดอกเป็นไม้มงคลน ามาประดับและดอกไม้แห้ง 

ตอนที่2  ศึกษาข้ันตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ตารางที่ 2   แสดงการน าส่วนต่างของว่านพญานางค ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ส่วนต่างๆของ               
ว่านพญานางค า 

การน าไปใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

ใบ กระดาษสา ปกสมุด กล่องกระดาษทิชชู  
เหง้า น้ ามันสกัดว่านพญานางค า  น้ ามันว่านพญานางค า ยาหม่อง   

พิมเสนน้ า น้ ามันเหลืองว่านพญานางค า แชมพู ครีมนวดผม 
โลช่ัน สบู่ ลูกประคบ สครับว่านพญานางค า มาร์คพอกหน้า
ว่านพญานางค า  สีผ้ามัดย้อม  น้ าพริก และชาว่านพญานางค า 

 

ดอก ไม้ประดับ ดอกไม้แห้ง  
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ตารางที่ 3   แสดงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 

ผลิตภัณฑ์ การน าไปใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
กระดาษสาว่านพญานางค า น าไปท าเป็นปกสมุด กล่องกระดาษทิชชู  

สารสกัดว่าพญานางค า น าไปใส่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ มีสารต้านอนุมูลอิสระ สมาน
ผิวต้านการอักเสบ บ ารุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ลดระดับ
โคเลสเตอรอล  

 

น้ ามันว่านพญานางค า น าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง มีสารต้านอนุมูลอิสระ สมานผิว
บ ารุงผิวให้ชุ่มช้ืน ต้านการอักเสบ บ ารุงรักษาตับ ช่วยป้องกัน
มะเร็ง ลดระดับโคเลสเตอรอล ปวดเมื่อย  นวดเพื่อผ่อนคลาย 
และสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 

น้ ามันเหลืองว่านพญานางค า ใช้นวดเพื่อผ่อนคลาย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ช่วยสมานผิว ใช้สูด
ดม ลดอาการภูมิแพ้ 

 

ยาหม่องว่านพญานางค า ใช้บรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย  ช่วยในการทุ้งพิษ 
สมานแผล นวดแก้ปวดเมื่อย สูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ 

 

พิมเสนน้ าว่านพญานางค า ใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียนศีรษะ คัดจมูก แผลพุพอง ลดอาการเกิด
ภูมิแพ้  

 

สบู่ว่านพญานางค า ใช้ช าระร่างกาย ป้องกันและรักษาเช้ือราและจุลินทรีย์ลดอาการ
อักเสบของผิวหนัง 

 

แชมพูว่านพญานางค า ใช้ช าระส่ิงสกปรกจากหนังศีรษะ ป้องกันและรักษาเช้ือราและ
แบคทีเรียบนหนังศีรษะบ ารุงเส้นผม 

 

ครีมนวดผมว่านพญานางค า ช่วยป้องกันการเกิดรังแค ท าให้ผมนุ่ม เพิ่มน้ าหนักผม เงาสวย  
สครับว่านพญานางค า ช่วยพลัดเซลล์ผิวเก่ามีสารต้านอนุมูลอิสระท าให้ผิวช่วยให้ผิว

กระจ่างใสลดริ้วรอยจุดด่างด า 
 

ผงมาร์คหน้าว่านพญานางค า ช่วยพลัดเซลล์ผิวเก่ามีสารต้านอนุมูลอิสระท าให้ผิวช่วยให้ผิว
กระจ่างใสลดริ้วรอยจุดด่างด า สมานแผลยับยั้งจุลินทรีย์ 

 

โลช่ันว่านพญานางค า ช่วยให้ผิวหนังชุ่มช้ืนบ ารุงผิว ป้องกันเช้ือราและจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรคผิวหนังช่วยสมานผิว 

 

ลูกประคบ ใช้นวดเพื่อผ่อนคลายเบาเทาอาการฟกช้ าลดอาการอักเสบและแก้
โรคผิวหนังช่วยเพิ่มการไหลเวียนท าให้เลือดลมเดินสะดวก 

 

ผ้ามัดย้อม น ามาเป็นเส้ือ ผ้า กระเป๋า ช่วยลดอาการแพ้จากการย้อมสีด้วย
สารเคมี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 

ชาว่านพญานางค า ด่ืมเพื่อสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระ ขับลม แก้อาการท้องอืด 
ท้องเพ้อ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง บ ารุงรักษาตับ ลดระดับโคเลสเตอรอล 
ช่วยเจริญอาหาร 
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ผลิตภัณฑ์ การน าไปใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
น้ าพริกว่านพญานางค า  ขับลม ลม แก้อาการท้องอืด ท้องเพ้อ บ ารุงตับ เจริญอาหาร  

ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย 
 

ดอกไม้แห้ง น าไปจัดสถานท่ีเป็นของท่ีระลึกไม้มงคล  
 

ตอนที่ 3  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ ชาว่านพญานางค า      
น้ ามันว่านพญานางค า  สบู่ว่านพญานางค า ยาหม่องว่านพญานางค า และน้ าพริกว่านพญานางค า โดยวิธีการสุ่ม
จ านวน 50 คน 
ตารางที่ 4  แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชาว่านพญานางค า 

ผลิตภัณฑ์ 
 

ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 
ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) 

1.ชาว่านพญานางค า 
 กล่ินของชา 30 10 10  
 สีของน้ าชา 10 40 0  
 รสชาติของชา 30 20 0  
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
ของชาว่านพญานางค า 

40 10 0  

สรรพคุณและประโยชน์ของชา
ว่านพญานางค า 

40 10 0  

รวม 150 90 10  
 

ตารางที่ 5  แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามันว่านพญานางค า 
ผลิตภัณฑ์ 

 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) 
2.น้ ามันว่านพญานางค า 
กล่ินของน้ ามันว่านพญานางค า 10 30 10  
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
ของน้ ามันว่านพญานางค า 

40 10 0  

สรรพคุณและประโยชน์ของ
น้ ามันว่านพญานางค า 

40 10 0  

รวม 90 50 10  
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ตารางที่ 6  แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบูว่่านพญานางค า 
ผลิตภัณฑ์ 

 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) 
3.สบู่ว่านพญานางค า 
กล่ินของสบู่ว่านพญานางค า 50 0 0  
สีของสบู่ว่านพญานางค า 40 10 0  
เนื้อสบู่ว่านพญานางค า 40 10 0  
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
ของสบู่ว่านพญานางค า 

50 0 0  

สรรพคุณและประโยชน์ของสบู่
ว่านพญานางค า 

50 0 0  

รวม 230 20 0  
 

ตารางที่ 7  แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องว่านพญานางค า 
ผลิตภัณฑ์ 

 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) 
4.ยาหม่องว่านพญานางค า 
 กล่ินของยาหม่อง 24 16 10  
 สีของเนื้อยาหม่อง 40 10 0  
 ความละเอียดของเนื้อยาหม่อง
ว่านพญานางค า 

34 10 6  

 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
ของยาหม่องว่านพญานางค า 

38 12 0  

สรรพคุณและประโยชน์ของยา
หม่องว่านพญานางค า 

40 10 0  

รวม 176 58 16  
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ตารางที่ 8  แสดงความพึงพอใจของผู้บริโภคน้ าพริกว่านพญานางค า 
ผลิตภัณฑ์ 

 
ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

ดีมาก(3) ดี(2) พอใช้(1) 
5.น้ าพริกว่านพญานางค า 
กล่ินของน้ าพริก 40 10 0  
สีของน้ าพริก 30 18 2  
รสชาติของน้ าพริก 38 10 2  
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
น้ าพริกว่านพญานางค า 

40 10 0  

สรรพคุณและประโยชน์ของ
น้ าพริกน้ าว่านพญานางค า 

40 10 0  

รวม 188 58 4  
 
ตารางที่ 9  แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 

ผลิตภัณฑ์ 
 

ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

ชาว่านพญานางค า 60 36 4  
น้ ามันว่านพญานางค า 60 33.3 6.6  
สบูว่่านพญานางค า 92 8 0  
ยาหม่องว่านพญานางค า 70.4 23.2 6.4  
น้ าพริกว่านพญานางค า 75.2 23.2 1.6  

เฉลี่ย 71.52 24.74 3.72  
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บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
1 สรุปผลการทดลอง 
 
ขั้นตอนที1่ ศึกษาส่วนต่างๆของว่านพญานางค า มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 
- ใบของว่านพญานางค า มีใบเป็นใบเขียว ออกเป็นกระจุกใกล้กับราก ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกว้าง     

ปลายใบเรียวแหลม ใต้ท้องใบมีขน ทางผู้จัดท าจึงน ามาท าเป็นกระดาษสา 
- เหง้าของว่านพญานางค า อยู่ใต้ดิน มีล าต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกล่ินหอม แตกแขนงเป็นแง่งคล้าย

ขม้ินชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีขาวอมเหลือง  (มีสรรพคุณช่วยแก้ฤทธิ์ว่านท้ังปวง) 
สารท่ีพบในว่านพญานางค า ประกอบด้วย สารหลัก 3 ตัวคือ เคอร์คูมิน (curcumin)ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน
(Demethoxycurcumin) และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin)เคอร์คิวมินอย์ มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี จึงน ามาใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านยา อาหารและเครื่องส าอาง ได้มี
การวิจัยท้ังในคนและสัตว์ทดลองพบว่า เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บ ารุงรักษาตับ ช่วย
ป้องกันมะเรง็ ฤทธิ์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล และ ฤทธิ์ในการป้องกันสมองเส่ือม 

- ดอกเป็นไม้มงคลน ามาประดับและดอกไม้แห้ง 

ตอนที่2 ศึกษาข้ันตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
- ใบ ท าเป็นกระดาษสา ปกสมุด กล่องกระดาษทิชชู  
- เหง้า น้ ามันสกัดว่านพญานางค า น้ ามันว่านพญานางค า ยาหม่อง พิมเสนน้ า น้ ามันเหลืองว่านพญานางค า 

แชมพู ครีมนวดผม โลช่ัน สบู่ ลูกประคบ สครับว่านพญานางค า มาร์คพอกหน้าว่านพญานางค า  สีผ้ามัด
ย้อม  ยาแคปซูล  น้ าพริก ชาว่านพญานางค า 

- ดอกไม้ประดับ ดอกไม้แห้ง 

ตอนที่ 3  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
- ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ ชาว่านพญานางค า      

น้ ามันว่านพญานางค า  สบู่ว่านพญานางค า ยาหม่องว่านพญานางค า และน้ าพริกว่านพญานางค า โดย
วิธีการสุ่มจ านวน 50 คน พบว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมากท้ัง 5 ชนิด
คิดเป็นร้อยละ 71.52 รองลงมาระดับดี 24.74 และระดับพอใช้ 3.72 ตามล าดับ 
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2 อภิปรายผลการทดลอง 
 
ขั้นตอนที1่ เพื่อศึกษาส่วนต่างๆของว่านพญานางค า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
       ว่านพญานางค า มีใบเป็นใบเขียว ออกเป็นกระจุกใกล้กับราก ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกว้าง ปลายใบ
เรียวแหลม ใต้ท้องใบมีขน เหง้าของว่านพญานางค า อยู่ใต้ดิน มีล าต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกล่ินหอม แตกแขนง
เป็นแง่งคล้ายขมิ้นชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีขาวอมเหลือง  (มีสรรพคุณช่วยแก้ฤทธิ์ว่านท้ังปวง) สารท่ีพบในว่าน
พญานางค า ประกอบด้วย สารหลัก 3 ตัวคือ เคอร์คูมิน (curcumin)ดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน(Demethoxycurcumin) 
และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน (Bisdemethoxycurcumin)เคอร์คิวมินอย์ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีดี 
จึงน ามาใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านยา อาหารและเครื่องส าอาง ได้มีการวิจัยท้ังในคนและสัตว์ทดลองพบว่า        
เคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์บ ารุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ฤทธิ์ในการลดระดับโคเลสเตอรอล 
และ ฤทธิ์ในการป้องกันสมองเส่ือม สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและโมเลกุล
เครื่องหมายของว่านนางค า Curcuma spp. คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่านนางค า 
(Curcuma spp.) เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในทางการแพทย์และเภสัชกรรม และมีการกระจายตัวอยู่ทุก
ภูมิภาคในประเทศไทย นอกจากนี้พืชในสกุล Curcuma หลายชนิดมีการทดสอบแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
และงานวิจัยเรื่องผลของเคอร์คิวมิน, ดีเมตทอกซีเคอร์คิวมินและบีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการ
แสดงออกของยีนและการผลิตโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิดต่างๆสิงห์ค าธิมา , 
ประสิทธิ์ชนะรัตน์, ชฎารัตน์ดวงรัตน์และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหมป่ีท่ี 26 ฉบับท่ี 1 ม.ค.-ก.พ. 2551 
การศึกษาพบว่าเคอร์คิวมินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแสดงออกของ WT1 mRNA และโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันได้ดีท่ีสุด
นอกจากนี้ยังพบว่าฤทธิ์การยับยั้งของเคอร์คิวมินยังเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นและระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้นโดยพบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงสรุปได้ว่าเคอร์คิวมินเป็นเคอร์คิวมินอยด์ท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การแสดงออกของยีน WT1 ท้ังในระดับ mRNA และโปรตีนในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ดีท่ีสุดจึงเป็นไปได้ว่า 
อาจจะมีการน าเคอร์คิวมินมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในอนาคต 
 
ตอนที่2 ศึกษาข้ันตอนในการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
       ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค านั้นเป็นการน าเอาส่วนต่างๆของว่านพญานางค ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดคือ
การน าเอาส่วนของใบมาแปรรูปเป็นเป็นกระดาษสาว่านพญานางค า น าไปท าเป็นปกสมุด กล่องกระดาษทิชชู 
ล าต้นหรือเหง้าน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดว่าพญานางค า  น าไปใส่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระ สมานผิว ป้องกันการอักเสบ บ ารุงรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ลดระดับโคเลสเตอรอล น้ ามันว่าน
พญานางค า น้ ามันเหลืองว่านพญานางค า ยาหม่องว่านพญานางค า พิมเสนน้ าว่านพญานางค า มีสารต้านอนุมูล
อิสระ สมานผิว บ ารุงผิวให้ชุ่มช้ืน ป้องกันการอักเสบ แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก แมลงสัตว์กัดต่อย  นวดเพื่อผ่อน
คลาย ใช้สูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ลดอาการภูมิแพ้บรรเทาอาการ ช่วยในการทุ้งพิษ สบู่ว่านพญานางค า
ใช้ช าระร่างกาย ป้องกันและรักษาเช้ือราและจุลินทรีย์ลดอาการอักเสบของผิวหนัง แชมพูว่านพญานางค า ใช้ช าระ
ส่ิงสกปรกจากหนังศีรษะ ป้องกันและรักษาเช้ือราและแบคทีเรียบนหนังศีรษะบ ารุงเส้นผม ครีมนวดผมว่านพญา
นางค า ช่วยป้องกันการเกิดรังแค ท าให้ผมนุ่ม เพิ่มน้ าหนักผม เงาสวย สครับว่านพญานางค าและผงพอกหน้าว่าน
พญานางค าช่วยพลัดเซลล์ผิวเก่ามีสารต้านอนุมูลอิสระท าให้ผิวช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดริ้วรอยจุดด่างด า สมานแผล 
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ยับยั้งจุลินทรีย์ โลช่ันว่านพญานางค า ช่วยให้ผิวหนังชุ่มช้ืนบ ารุงผิว ป้องกันเช้ือราและจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค
ผิวหนังช่วยสมานผิว ลูกประคบ ใช้นวดเพื่อผ่อนคลายเบาเทาอาการฟกช้ าลดอาการอักเสบและแก้โรคผิวหนัง 
ช่วยเพิ่มการไหลเวียนท าให้เลือดลมเดินสะดวก ผ้ามัดย้อม น ามาเป็นเส้ือ ผ้า กระเป๋า ช่วยลดอาการแพ้จากการ
ย้อมสีด้วยสารเคมี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ชาว่านพญานางค า น้ าพริกว่านพญานางค า ยาแคปซูลว่านพญานางค า 
ด่ืมเพื่อสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระ ขับลม แก้อาการท้องอืดท้องเพ้อ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง บ ารุงรักษาตับ ลดระดับ
โคเลสเตอรอล  ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร และดอกน าไปจัดสถานท่ีเป็นของท่ีระลึกเป็น   
ไม้มงคล 
ตอนที่ 3  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค า 
       ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ ชาว่านพญานางค า      
น้ ามันว่านพญานางค า  สบู่ว่านพญานางค า ยาหม่องว่านพญานางค า และน้ าพริกว่านพญานางค า โดยวิธีการสุ่ม
จ านวน 50 คน พบว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมากท้ัง 5 ชนิด ดังนี้ 
1. สบู่ว่านพญานางค าคิดเป็นร้อยละ 92   2. น้ าพริกว่านพญานางค าคิดเป็นร้อยละ 75.2 
3. ยาหม่องว่านพญานางค าคิดเป็น 70.4   4. ชาว่านพญานางค าคิดเป็นร้อยละ 60   
5 น้ ามันว่านพญานางค าคิดเป็นร้อยละ 60 
เฉล่ียความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ท้ัง 5 ผลิตภัณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ 71.52 รองลงมาระดับดี 24.74 และระดับพอใช้ 3.72 ตามล าดับ  
 
3 การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
1 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน ามาอุปโภค บริโภคทุกผลิตภัณฑ์ 
2 เป็นการน าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
3 เป็นการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชน 
4 เป็นแนวทางปฏิบัติการด ารงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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การคิดค านวณก าไรผลผลิต 
 

 ในการท ายาหม่องว่านพญานางค าจ านวน 50 ขวด ต้นทุนการผลิต 1,212บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นจะต้องขายยาหมองว่านพญานางค า 
ให้ได้ขวดละ 35 บาท   
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 1,212 + 50 = 1,262บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราคาต้นทุน 1,262 X 40% = 504 
ขั้นที่ 3 คิดราคายาหม่องว่านพญานางค าท้ังหมด 1,262 + 504 = 1,766บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายยาหม่องว่านพญานางค าขวดละ 35บาท 
 
         ในการท าสบู่ว่านพญานางค าจ านวน 23 ก้อน ต้นทุนในการผลิต 200 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 บาท      
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นจะต้องขายสบู่ว่าพญานางค าให้ได้ก้อนละ 
15 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 200 + 50 = 250 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 200 X 40% = 100 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายสบู่ว่าพญานางค าท้ังหมด 250 + 100 = 350 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายสบู่ว่านพญานางค าก้อนละ 15 บาท 
 
         ในการท าชาว่านพญานางค าจ านวน 48 แพ็ค ต้นทุนการผลิต 600 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 600 บาท                    
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นจะต้องขายชาว่านพญานางค าให้ได้แพ็คละ 
35 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 600 + 600 = 1,200 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 1,200  X 40% = 480 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายชาว่านพญานางค าท้ังหมด 1,200 + 480 = 1,680 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายชาว่านพญานางค า แพ็คละ 35 บาท 
 
       ในการท าลูกประคบสมุนไพรว่านพญานางค าจ านวน 31ลูก ต้นทุนการผลิต 400บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 150 
บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นจะต้องขายลูกประคบสมุนไพรว่านพญา
นางค า ให้ได้ลูกละ 25 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 400 + 150 = 550บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 550 X 40% = 220 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายลูกประคบสมุนไพรว่านพญานางค า550 + 220 = 770บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายลูกประคบสมุนไพรว่านพญานางค าลูกละ 25 บาท 

 
 
 
 



 
 

          ในการท าน้ ามันเหลืองว่านพญานางค า จ านวน 50 ขวด ต้นทุนการผลิต 600บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 120
บาทต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายน้ ามันเหลืองว่านพญานางค า
ให้ได้ขวดละ 20 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด600+ 120 = 720 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 720 X 40% =288บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายน้ ามันเหลืองว่านพญานางค าท้ังหมด 720 +288 =1008บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายน้ ามันเหลืองว่านพญานางค าขวดละ 20 บาท 
 
          ในการท าแชมพูว่านพญานางค า จ านวน 10 ขวด ต้นทุนการผลิต 275 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายแชมพูว่านพญานางค าให้ได้ขวดละ 
45 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 275 + 50 = 325บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต325 X 40% = 130 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายแชมพูว่านพญานางค าท้ังหมด 325 +130= 445บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายแชมพูว่านพญานางค าขวดละ 45บาท 

 
          ในการท าครีมนวดผมว่านพญานางค า จ านวน 11 ขวด ต้นทุนในการผลิต 329 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 
บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นจะต้องขายครีมนวดผมว่านพญานางค า 
ให้ได้ขวดละ 49 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 329 +50 = 379บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 379 X 40% = 151 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายครีมนวดผมว่านพญานางค า ท้ังหมด 379 + 151= 530บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายครีมนวดผมว่านพญานางค าขวดละ 49 บาท 

 
          ในการท าสบู่เหลวว่านพญานางค า จ านวน 6 ขวด ต้นทุนการผลิต 257บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายสบู่เหลวว่านพญานางค า ให้ได้ขวด
ละ70 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 257+ 50 = 307บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต307X 40% = 122 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายสบู่เหลวว่านพญานางค า ท้ังหมด 307 + 122 = 429บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายสบู่เหลวว่านพญานางค า ขวดละ 70บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

        ในการท าโลช่ันว่านพญานางค า จ านวน 6 ขวด ต้นทุนการผลิต 180 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายโลช่ันว่านพญานางค าให้ได้ 
ขวดละ 65 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 180+ 50 =230บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต230X 40% = 92บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายโลช่ันว่านพญานางค าท้ังหมด 230 + 92 =322บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายโลช่ันว่านพญานางค าขวดละ 65บาท 
 
        ในการท าน้ ามันว่านพญานางค า จ านวน8ขวด ต้นทุนการผลิต 425บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก      50 บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายน้ ามันว่านพญานางค าให้ได้ 
ขวดละ 75 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 425+ 50 =475บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต475X 40% = 170บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายน้ ามันว่านพญานางค าท้ังหมด 475 + 170 =595บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายน้ ามันว่านพญานางค าขวดละ75บาท 

 
        ในการท ากล้องทิชชู จ านวน 5 กล้อง ต้นทุนการผลิต 100บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายกล้องทิชชูให้ได้ 
กล้องละ 45 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 100+ 50 =150บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต150X 40% = 60บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายกล้องทิชชู ท้ังหมด 150 + 60 =210 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายกล้องทิชชู กล้องละ 45 บาท 

 
 

        ในการท าสครับว่านพญานางค า จ านวน 5 กระปุก ต้นทุนการผลิต 230 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 50 บาท 
ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายสครับว่านพญานางค า ให้ได้ 
กระปุกละละ 79 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 230+ 50 = 280 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต280X 40% = 112 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายสครับว่านพญานางค า ท้ังหมด280+112 = 392 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายสครับว่านพญานางค า กระปุกละ 79 บาท 

 
 
 

 



 
 

        ในการท าดอกไม้แห้งว่านพญานางค า จ านวน 6 กล้อง ต้นทุนการผลิต 190 บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก  
50 บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายดอกไม้แห้งวา่นพญานาง
ค า ให้ได้กล่องละ 55 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 190 + 50 = 240 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 240X 40% = 96 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายดอกไม้แห้งว่านพญานางค า ท้ังหมด 240+96 = 336 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายดอกไม้แห้งว่านพญานางค า กล่องละ  55 บาท 

 
        ในการท าน้ าพริกว่านพญานางค า จ านวน 10 กระปุก ต้นทุนการผลิต 200 บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก  
50 บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายน้ าพริกว่านพญานางค า 
ให้ได้กระปุกละ 35 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 200 + 50 = 250 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 250X 40% = 100 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายน้ าพริกว่านพญานางค า ท้ังหมด 250+100 = 350 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายน้ าพริกว่านพญานางค า กล่องละ  35 บาท 

 
        ในการท าผ้ามัดย้อมว่านพญานางค า จ านวน 21 ผืน ต้นทุนการผลิต 182 บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก  
100 บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายผ้ามัดย้อมว่านพญานาง
ค า ให้ได้ผืนละ 20 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 182 + 100 = 282 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 282X 40% = 112 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายผ้ามัดย้อมว่านพญานางค า ท้ังหมด 282+112 = 394 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายผ้ามัดย้อมว่านพญานางค า ผืนละ  20 บาท 
 
        ในการท าผงมาร์คพอกหน้าว่านพญานางค า จ านวน 12 ซอง ต้นทุนการผลิต 330 บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก  
50 บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายผงมาร์คพอกหน้าว่านพญา
นางค า ให้ได้ซองละ 20 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 330 + 50 = 380 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 380X 40% = 152 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายผงมาร์คพอกหน้าว่านพญานางค า ท้ังหมด 380+152 = 532 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายผงมาร์คพอกหน้าว่านพญานางค า ซองละ  45 บาท 

 
 
 
 
 



 
 

        ในการท าสมุดกระดาษสาว่านพญานางค า จ านวน 6 เล่ม ต้นทุนการผลิต 110 บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก  
30 บาท ต้องการก าไรจากการขายร้อยละ 40 ของราคาต้นทุนการผลิต ดังนั้นต้องขายสมุดกระดาษสาว่านพญา
นางค า ให้ได้เล่มละ 35 บาท 
ขั้นที่ 1 คิดต้นทุนการผลิตท้ังหมด 110 + 30 = 140 บาท 
ขั้นที่ 2 คิดก าไรท่ีต้องการร้อยละ 40 ของราต้นทุนการผลิต 140X 40% = 56 บาท 
ขั้นที่ 3 คิดราคาขายสมุดกระดาษสาว่านพญานางค า ท้ังหมด 140+56 = 196 บาท 
ขั้นที่ 4 คิดราคาขายสมุดกระดาษสาว่านพญานางค า เล่มละ  35 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีรายรับรายจ่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มค่ามหัศจรรย์สมุนไพรว่านพญานางค า 
 

ว/ด/ป รายการ รับ จ่าย คงเหลือ 

ก.ค/60 รับเงินจากโครงการผลิตภณัฑเ์พิม่ค่า
เทพธาโร 

20,000 - 20,000 

 ซ้ือของท าผลิตภณัฑว์า่นพยานางค า - 15,293 4,707 

5/ส.ค/60 จ าหน่ายสินคา้โรงเรียน 1 อาชีพ 1 
ผลิตภณัฑ ์(ชุดท าแชมพ ูยาหม่อง ) 

8,650 - 13,357 

25/พ.ย/60 กิจกรรมชุมนุม (แลกเปล่ียนความรู้ ) 1,250 - 14,607 

27/ธ.ค/60 ของขวญัปีใหม่โรงเรียน 1,200 - 15,807 

16/ม.ค/61 กิจกรรมนกัเรียนพระราชทาน 300 - 16,107 

17/ม.ค/61 ครูต่อย โรงเรียนคลองเตง็สัง่ซ่ือ
ผลิตภณัฑ ์

500 - 16,607 

23/ม.ค/61 ขายผลิตภณัฑผ์ูม้าประเมินโรงเรียน 1,250 - 17,857 

24/ม.ค/61 ขายผลิตภณัฑง์านประชุมต าบลบางดี 2,925 - 20,782 

3/มี.ค/61 เด็กนกัเรียนซ้ือผลิตภณัฑว์า่นพญานาง
ค า 

200 - 20,982 

16/พ.ค/61 กิจกรรมประเมิน TO BE ประจ าต  าบล 
ระดบัประเทศ 

2,000 - 22,982 

20/พ.ค/61 ครูขวญัซ้ือผลิตภณัฑว์า่นพญานางค า 130 - 23,112 

18/มิ.ย/61 ตลาดประชารัฐ 1,000 - 24,112 

20/มิ.ย/61 งานประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัเพชร 

1,250 - 25,362 

5/ก.ค/61 ซ้ือกระปุกใส่น ้ าพริกวา่นพญานางค า - 80 25,282 

7/ก.ค/61 ซ้ือวตัถุดิบท าน ้ าพริกวา่นพญานางค า - 300 24,982 



 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่านพญานางค าจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามโดยใช้เคร่ืองหมาย / ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านและเขียนข้อเสนอแนะ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

1) เพศ     (  )  ชาย  (   ) หญิง 
2) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(  ) ครู และบุคลากรทางการศึกษา  (  )  นักเรียน  (  )  ผู้ปกครอง 

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  ชาว่านพญานางค า อย่างไรในหัวข้อต่อไปนี ้
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
1 กล่ินของชา    
2 สีของน้ าชา    
3 รสชาติของชา    
4ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ของชาว่านพญานางค า    
5สรรพคุณและประโยชน์ของชาว่านพญานางค า    
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  น้ ามันว่านพญานางค า อย่างไรในหัวข้อต่อไปนี ้

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

1 กล่ินของน้ ามันว่านพญานางค า    
2ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ของน้ ามันว่านพญานางค า    
3สรรพคุณและประโยชน์ของน้ ามันว่านพญานางค า    
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ สบู่ว่านพญานางค า อย่างไรในหัวข้อต่อไปนี ้

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

1 กล่ินของสบู่ว่านพญานางค า    
2 สีของสบู่ว่านพญานางค า    
3 เนื้อสบู่ว่านพญานางค า    
4ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ของสบู่ว่านพญานางค า    
5สรรพคุณและประโยชน์ของสบู่ว่านพญานางค า    
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  ยาหม่องว่านพญานางค า อย่างไรในหัวข้อต่อไปนี ้

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

1 กล่ินของยาหม่อง    
2 สีของเนื้อยาหม่อง    
3 ความละเอียดของเนื้อยาหม่องว่านพญานางค า    
4 ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ของยาหม่องว่านพญานางค า    
5 สรรพคุณและประโยชน์ของยาหม่องว่านพญานางค า    
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์  น้ าพริกว่านพญานางค า อย่างไรในหัวข้อต่อไปนี ้

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

1 กล่ินของน้ าพริก    
2 สีของน้ าพริก    
3 รสชาติของน้ าพริก    
4ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ของน้ าพริกว่านพญานางค า    
5สรรพคุณและประโยชน์ของน้ าพริกน้ าว่านพญานางค า    
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
 
 
 



 
 

การท ากระดาษสาจากใบว่านพญานางค า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เก็บใบว่านพญานางค าสดๆจากต้นแล้วน าไปล้างให้สะอาด 
   2.น าใบว่านพญานางค าไปห่ันเป็นช้ินเล็กๆน าไปป่ันจนละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.น ากระดาษ A4 เหลือใช้มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไป
แช่น้ าท้ิงไว้หนึ่งคืนน าใบว่านพญานางค าท่ีปั่นแล้วใส่ใน
เครื่องปั่นรวมกับกระดาษ A4 ให้ผสมกันในอัตราส่วน 1:1
ปั่นผสมให้เข้ากัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.น าใบว่านพญานางค าท่ีปั่นร่วมกับกระดาษ A4 แล้วน า
ใส่ในอ่าง ใส่น้ าระดับพอเหมาะแล้วใช้ตะแกรงร่อนให้
กระดาษเกล่ียเท่าเท่ากันให้เต็มแผ่นแล้วยกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.น าไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วลอกออกก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.จะได้กระดาษสาตามต้องการ 

 



 
 

 
การสกัดน้ ามันจากเหง้าของว่านพญานางค า 

 
 

 
1.เตรียมหัวของว่านพญานางค า สับหรือบดเป็นช้ิน
เล็กๆ จ านวน 3  กิโลกรัม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.น าน้ าใส่ลงไปในชุดกล่ันด้วยไอน้ า 10 ลิตร น าเหง้า
ว่านพญานางค าใส่ในตะแกรงปิดฝาให้ความร้อนปาน
กลางเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 

 
3.น าน้ ามันว่านพญานางค าแยกออกจากน้ าด้วยกรวยแยกสารได้ปริมาตร 3 มิลลิลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าสครับจากเหง้าว่านพญานางค า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.น าผงของเหง้าว่านพญานางค า1 ถ้วยตวงไปต้ังไฟใส่
น้ าผ้ึง8 ช้อนโต๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 
2.น าเกลือใส่ลงในหม้อ 3 ซองใช้ไม้พายกวนโดยใช้
ความร้อนท่ีต่ าสุด 

 
 
 
 
 
 
3.น าน้ ามะขามใส่ลงไป18 ช้อนโต๊ะคนจนส่วนผสม
ท้ังหมดเข้ากัน 

 
 
 
 
 
 
 

4.น ามาใส่กระปุกติดฉลากได้สครับขัดผิวพร้อมจ าหน่าย 

การท าดอกไม้แห้ง 
            
 
 
 
 
 
เก็บดอกว่านพญานางค าแล้วน าไปล้างให้สะอาดพึ่งลม
ให้แห้งห้ามตากแดด 

                  
 
 
 
 
 
 
น าสารดูดความช้ืนใส่กล่อง แล้วน าว่านนางค ามาปักโดย
ไม่ให้ดอกโดนสารดูดความช้ืนแล้วปิดฝากล่อง เป็นเวลา 
2 วัน 

 
                                                   น ามาจัดเป็นโถแจกัน 
 

 



 
 

 
การท าพิมเสนน้ าว่านพญานางค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผสมการบูร 100กรัม  พิมเสน 200 กรัม เมนทอล 
300 กรัม ลงในภาชนะแก้ว คนให้เข้ากัน จนส่วนผสม
ละลายกลายเป็นของเหลวทั้งหมด ห้ามใช้ความร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.เมื่อส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ให้เติม
น้ ามันว่านพญานางค าจ านวน 10 cc. ลงไปแล้วเติม
น้ ามันเหลืองว่านพญานางค า 40 มิลลิตร 

     
 
 
 
 
 
 

3.คนต่อไปจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
น าส่วนผสมท่ีได้บรรจุใส่ขวดท่ีเตรียมไว้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

การท ายาหม่องว่านพญานางค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.น าพาราฟีนจ านวน 350 กรัม  วาสลีน1000 กรัม ใส่
ลงในหม้อท่ีต้ังไฟอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.คนจนกระท่ังวาสลีน และพาราฟีน ละลายเป็นเนื้อ
เดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.น าน้ ามันมะพร้าว 0.5ลิตร น้ ามันงา 0.5 ลิตร น้ ามัน
ว่านพญานางค า 1.5  ลิตร เทลงไปในหม้อท่ีมีวาสลีน
และพาราฟีนผสมอยู่ จากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากัน ใช้
เวลาประมาณ 1 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,น าการบูรจ านวน 500 กรัม  พิมเสนจ านวน 500 
กรัม เมนทอลจ านวน 800 กรัม  ใส่ลงไปในหม้อท่ีมี
ส่วนผสมต่างๆอยู่ คนให้เข้ากันจนกระท่ังละลายเป็น
เนื้อเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.ปิดแก๊ส ตักน้ ายาหม่องใส่กาน้ าชาท่ีเตรียมไว้น า
น้ ายาหม่ อง ท่ีอยู่ ในกาน้ าชาใส่บรร จุขวด ต้ังไว้
จนกระท่ังเย็น ยาหม่องก็จะค่อยๆแข็งตัว 

 
 

 
 



 
 

การท าโลชั่นบ ารุงผิวว่านพญานางค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.ต้มน้ าให้ร้อนประมาณ 75-80 องศา   ตามด้วย 
กลีเซอรีน40 กรัม กวนให้เข้ากัน                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
3.เติม เบส เอสเค ( Base SK ) 330 กรัม,น้ ามันวา่น
พญานางค า 8 ml,Tween 6 กรัมและเบส อี เอ็ม 
(Base EM) 200 กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.น าวิตามินอี และน้ าหอมใส่ลงในหม้อกลีเซอรีน คน
ให้เข้ากัน 

 

 
5.ปิดแก๊ส แล้วน าไปบรรจุใส่ขวดปิดฉลากท่ีขวดพร้อมจ าหน่าย 

 
 

การท าชาเพื่อสุขภาพจากเหง้าว่านพญานางค า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.เก็บหัวว่านพญานางค าแล้วน าไปล้างให้สะอาดแล้ว
ไปห่ันเป็นช้ินเล็กๆ 

 
 
 
 
 
 
 
2.น าหัวว่านพญานางค าท่ีหั่นแล้ว ไปตากให้แห้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.น าหัวว่านพญานางค าท่ีหั่นละตากแดดแล้วไปบดกับ
เครื่องปั่นให้เป็นผง 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.น าไปแพ็คใส่ซอง 1 ซองต่อ 1 ช้อนชา แล้วซีนด้วย
เครื่องซีน 

 
 
 
 
 
 
 
5.ได้ชาว่านพญานางค าท่ีมีรสชาติอร่อยมีกล่ินหอมชวนด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าผ้ามัดย้อมจากว่านพญานางค า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.น าเปลือกหัวว่านพญานางค าไปล้างให้สะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.น าหัวมาต้มให้ออกสีเหลือง แล้วตัดผ้าให้ได้ขนาดท่ี
ต้องการ มัดตามลายท่ีชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
3. น าผ้าไปแช่น้ า 3 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.ใส่เกลือลงในหม้อเพื่อให้สีติดผ้าทนนานแล้วน าผ้าท่ี
มัดและแช่น้ าแล้วใส่ลงในหม้อต้มประมาณ 15 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.ผ้าท่ีต้มแล้วไปล้างน้ า น้ าไปตากแดด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.ได้ผ้ามัดย้อมสวยๆ ท่ีน าไปท าเป็น กระเป๋าดินสอ 
ผ้าเช็ดหน้าสวยๆ 
 

 
 

 
 

การท าน้ าพริกจากเหง้าว่านพญานางค า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.น าเหง้าว่านพญานางค า300 กรัมมาหั่นเป็นแผ่น
บางๆน าไปล้างให้สะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.น าว่านพญานางค าไปทอดในน้ ามันไม่ต้องเยอะโดย
ใช้ไฟปานกลางทอดให้กรอบแต่ไม่ให้ไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.น าพริก70 เม็ดกระเทียม20-25 กลีบและหอมแดง
10 หัวมาค่ัวเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.โขลกพริกกระเทียมและหอมแดงพอหยาบแล้วใส่
กะป2ิช้อนโต๊ะกุ้งแห้งลงไปโขลกให้เข้ากันตามด้วยว่าน
พญานางค าท่ีทอดแล้วให้เข้ากันอีกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.ปรุงรสด้วยน้ าปลา1/2 ช้อนโต๊ะและเกลือป่น1/2 
ช้อนชาน้ าตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะโขลกผสมให้เข้ากัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.ต้ังกระทะบนไฟกลางค่อนข้างอ่อนใส่น้ ามันพืชลงไป
เล็กน้อยแล้วใส่ส่วนผสมท่ีโขลกไว้ลงไปผัดรอให้
น้ าพริกแห้งได้น้ าพริกว่านพญานางค าท่ีอร่อย 
 

 
การท ามาร์คพอกหน้าว่านพญานางค า 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
น าเหง้าว่านพญานางค าไปล้างท าความสะอาดปอก
เปลือกหั่นเป็นแว่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าไปตากแดดไล่ความช้ืน 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

น ามาบดให้ละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 

น ามาบรรจุซองบรรจุภัณฑ์ 
 

การท าลูกประคบสมุนไพรว่านพญานางค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.น าผงของเหง้าใบ รากว่านพญานางค า ตากแดดให้
แห้งสนิทแล้วน าไปบด1 กิโลกรัมมาผสมกับผิวมะกรูด
300 กรัมตะไคร้ 300 กรัมใบมะขามตากแห้ง300 กรัม 
ใส่พิมเสน 200 กรัมการบูร 150 กรัมผสมให้เข้ากัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.น าส่วนผสมท้ังหมดมาใส่ลงในผ้าแล้วมัดลูกประคบ
ให้เป็นทรงกลมด้วยเชือกน าไปใส่ถุงแล้วติดฉลาก
พร้อมจ าหน่าย 

 
ภาพกิจกรรมการหารายได้ 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 
โชติอนันต์และคณะสมุนไพรไทยส าหรับงานสาธารณะสุขมูลฐาน พิมพ์ครั้งท่ี 2  
ดวงกมลพับลิชซิ่ง: กรุงเทพฯ,2553 
ไพรสิน วิชาพันธ.์ สมุนไพรในบ้าน Thai Herbs@ Home. ไอยรา:กรุงเทพฯ 
สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เจ้าพระยา ระบบการพิมพ์ กรุงเทพฯ 
https://medthai.com 
http://www.rspg.or.th/plants_data 
http://www.siamchemi.com 
http://www.aktinchem.com 

  https://curcuminherb.wordpress.com 
  http://www.industry.sc.chula.ac.th 
  http://medinfo.psu.ac.th 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medthai.com/
http://www.rspg.or.th/plants_data


 
 

ประวัติผู้จัดท าโครงงาน 
 

ชื่อ นางสาว ตรีสรา วีระสุข 
เกิดวันท่ี 2 กันยายน 2545 
บิดา นายตะวัน วีระสุข 
มารดา นางเรวดี ริยาพันธ์ 
อาชีพ ท าสวน  
ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนบางดีวิทยาคมจังหวัดตรัง  
คติประจ าใจ ความพยายาม เป็นหนทางแห่ง
ความส าเร็จ 

 

 ชื่อ นางสาว  สุจิตรา ระหวยหา 
เกิดวันท่ี 23  ธันวาคม  2545 
บิดา นายทนุชัย  ระหวยหา 
มารดา นางสาว  ปรีวรรณ  ไพริน 
อาชีพ ท าสวน  
ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนบางดีวิทยาคมจังหวัดตรัง  
คติประจ าใจ ความพยายามแลกมาซึ่งความส าเร็จ 

 

 

ชื่อ นางสาว  สิราวรรณ  ทองบุญ 
เกิดวันท่ี  22  มกราคม  2545 

  บิดา นาย วีรศักดิ์  ทองบุญ 
มารดา  นาง สุกัญญา  แก้วประเสริฐ 
อาชีพ ท าสวน  
ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบางดีวิทยาคมจังหวัดตรัง  
คติประจ าใจ ฝันให้ไกลไปให้ถึง 

 

 

 
 



 
 

 


