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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนป์สปา ตั้งอยูท่ี่ ถนนบางพระพร้อม – แกว้ฟ้า ต าบลอมัพวา อ าเภอเมือง                                

จ.สมุทรสงคราม ซึงบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปาอยู่ติดแม่น ้ าสายแม่กลอง ห่างจาก กรุงเทพ 65 

กิโลเมตร จากการเดินทางมีความสะดวกสบาย เน่ืองจากติดกบัตลาดน ้ าอมัพวา และตลาดน ้ าด าเนิน

สะดวก และบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนสปา เป็นท่ีพกัผอ่นท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติ เป็นรีสอร์ทในระดบั 4 ดาว 

มีห้องพกัทั้ง 61 ห้อง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง คือฝ่ังเรือนไทยและ ฝ่ังพลูวิลล่า โดยห้องพกัเป็นลกัษณะเรือน

ไทยในสมยัรัชการท่ี 2  มีห้องอาหารทั้ง 2 ห้องไดแ้ก่ หอ้งอาหารสบนังา 1  และหอ้งอาหารสบนังา 2 มี

บริเวณให้พกัผ่อน เช่น โลตสับาร์ พลูบาร์ สระว่ายน ้ าระบบเกลือและส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย 

นอกจากน้ีทางรีสอร์ทไดมี้บริการจดัเล้ียงประชุมสัมมนา โดยรับรองทั้งหมด 5 ห้อง ไดแ้ก่ ห้องแกว้

มุกดา ห้องกาสลอง ห้องการะเกด ห้องกรรณิการ์  ซ่ึงทางรีสอร์ทมีความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นการ

อนุรักษ์รักษ์วฒันธรรมไทย และสะทอ้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมยัก่อน รวมถึงการ

อนุรักษธ์รรมชาติโดยการปลูกไม ้หลายชนิด เช่น ตน้พิกุล ตน้ตีนเป็ด ตน้ลีลาวดี เป็นตน้ การอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย เช่น การแต่งกายของพนกังานท่ี บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา จะแต่งกายท่ีบ่งบอกถึง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย โดย พนกังานผูห้ญิงจะเป็นกางเกงขายาว เส้ือจะใส่เป็นเส้ือลายไทย ส่วน 

พนกังานผูช้ายจะใส่กางเกงขายาว เส้ือจะใส่เป็นลายไทย เช่นกนั   

 จากการท่ีไดป้ฎิบติังานสหกิจศึกษากบัทางบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา ผูจ้ดัท าไดป้ฎิบติังาน

ในแผนก บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ในต าแหน่ง พนกังานบริการทัว่ไป  มีหนา้ท่ีดูแลบริการลูกคา้ท่ี

เขา้มาใชบ้ริการภายในหอ้งอาหาร เช็ครายช่ือผูเ้ขา้พกัของแต่ละวนั แนะน าเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม 

จดัท าเมนูเคร่ืองด่ืม เตรียมของส าหรับการขายในโลตสับาร์ จดัไลน์บุฟเฟตส์ าหรับตอนเชา้ เตรียมน ้า

สมุนไพรส าหรับงานจดัเล้ียง ประชุมสมัมนา และคอยดูแลลูกคา้หอ้งอาหารและหอ้งประชุมเพื่อให้

ลูกคา้มีความพงึพอใจสูงสุด
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ในขณะท่ีปฎิบติังาน ณ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปา นั้นผูจ้ดัท าไดส้ังเกตว่าภายในบริเวณ

ห้องอาหารของรีสอร์ท มีลูกคา้เขา้มาให้บริการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นผูจ้ ัดท าจึงได้พบปัญหาการ

ก่อกวนของ แมลง  เช่นยุง เป็นจ านวนมาก ซ่ึงยุงเป็นพาหะ น าโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก โรค

มาลาเรีย โรคเทา้ชา้งเป็นตน้ โดยปัจจุบนัทางรีสอร์ทไดใ้ชว้ิธีโดยการ จุดยากนัยงุ และใชส้เปรยฉี์ดกนั

ยงุ ซ่ึงมีส่วนผสมของสารเคมี จึงท าใหลู้กคา้มีอาการแพ ้ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ห็นว่าทางดา้นหลงัของรีสอร์ทได้

ปลูกสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบสะระแหน่ ใบโหระพา ซ่ึงสมุนไพรเหล่าน้ีมีสรรพคุณไล่ยงุได ้จึงท าใหมี้

วตัถุดิบในการท าผลิตภณัฑ ์เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นธรรมชาติ  เพื่อลดปัญหา

การก่อกวนของ แมลง สตัว ์เหล่าน้ีได ้และยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไร้สารเคมี 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.  เพื่อศึกษาปัญหาการรบกวนของยงุในหอ้งอาหารสบนังา ของบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา  
 2. เพื่อลดตน้ทุนของสถานประกอบการในการใชส้ารเคมี โดยใชส้มุนไพรท่ีปลูกบริเวณ
โรงแรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพือ่จดัท าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1. ขอบเขตดา้นระเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษา 7 มกราคม 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 

2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

 สถานท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา ณ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา 

3. ขอบเขตดา้นประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร พนกังานในแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และแผนกจดัเล้ียง

ประชุมสัมมนา จ านวน 30  คน  

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1 สถานประกอบการสามารถลดปัญหาการก่อกวนของ ยงุ 

2. พนกังานและผูใ้ชบ้ริการมีสุขภาพดีข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งใชย้าจุดกนัยงุท่ีมีสารเคมี 
3. เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุสามารถน าไปต่อยอดและสร้างรายไดใ้หก้บัสถานประกอบการได้



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการจดัท าโครงงาน เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ Herbal Mosquito Repellent Candle ในคร้ังน้ี 
ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์จากเอกสาร บทความ โดยน าเสนอ
ตามล าดบัดงัน้ี 

 2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสมุนไพร  

 2.2 ชนิดของสมุนไพรไทย  

 2.3 พาราฟิน 

 2.4 สีเทียน 

 2.5 สาร SA PE 

 2.6 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยงุ 

 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสมุนไพร 

1. ความหมายของสมุนไพร 

ค าว่า สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชท่ีใช ้ท าเป็น
เคร่ืองยา สมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษยโ์ดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อนั
หมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 
2510 ไดร้ะบุวา่ ยาสมุนไพร หมายความวา่ ยาท่ีไดจ้ากพฤกษาชาติสตัวห์รือแร่ธาตุ ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือ
แปรสภาพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงมิไดผ้า่นขั้นตอนการแปรรูปใดๆ 
แต่ในทางการคา้ สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นช้ินเล็กลง บดเป็นผง
ละเอียด หรืออดัเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงสมุนไพร มกันึกถึงเฉพาะตน้ไม้
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สมุนไพร หมายถึง “ผลิตผลธรรมชาติ ไดจ้าก พืช สัตว ์และ แร่ธาตุ ท่ีใชเ้ป็นยา หรือผสมกบั
สารอ่ืนตามต ารับยา เพื่อบ าบดัโรค บ ารุง ร่างกาย หรือใชเ้ป็นยาพิษ”หากน าเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิด
ข้ึนไปมาผสมรวมกนัซ่ึงจะเรียกว่า ยา ในต ารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลว้ยงัอาจประกอบดว้ยสัตว ์ 
และแร่ธาตุอีกดว้ย เราเรียกพืช สัตว ์หรือแร่ธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบของยาน้ีว่า เภสัชวตัถุ พืชสมุนไพร
บางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และจนัทน์เทศ เป็นตน้ไมท่ี้น ามาใชเ้ป็นยาเท่านั้น 

 พืชสมุนไพร นั้นตั้งแต่โบราณกท็ราบกนัดีวา่มีคุณค่าทางยามากมายซ่ึง เช่ือกนัอีกดว้ยวา่ ตน้พืช
ต่าง ๆ ก็เป็นพืชท่ีมีสารท่ีเป็นตวัยาดว้ยกนัทั้งส้ินเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากนอ้ยกว่า
กนัเท่านั้น 

 พืชสมุนไพร หรือวตัถุธาตุน้ี หรือตวัยาสมุนไพรน้ี แบ่งออกเป็น 5 ประการ ดงัน้ี 

1. รูป ไดแ้ก่ ใบไม ้ดอกไม ้เปลือกไม ้แก่นไม ้กระพี้ไม ้รากไม ้เมลด็ 
2. สี มองแลว้เห็นวา่เป็นสีเขียวใบไม ้สีเหลือง สีแดง สีสม้ สีม่วง สีน ้ าตาล สีด า  
3. กล่ิน ใหรู้้วา่มรกล่ิน หอม เหมน็ หรือกล่ินอยา่งไร 
4. รส ใหรู้้วา่มีรสอยา่งไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเคม็ รสหวาน รสเปร้ียว รสเยน็ 
5. ช่ือ ตอ้งรู้ว่ามีช่ืออะไรในพืชสมุนไพรนั้น ๆ ให้รู้ว่า ขิงเป็นอยา่งไร ข่า เป็นอย่างไร ใบข้ีเหล็ก

เป็นอยา่งไร 
 ปัจจุบันมีผูพ้ยายามศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันายาสมุนไพรให้สามารถน ามาใช้ใน รูปแบบท่ี
สะดวกยิ่งข้ึน เช่น น ามาบดเป็นผงบรรจุแคปซูล ตอกเป็นยาเมด็ เตรียมเป็นครีมหรือยาข้ีผึ้งเพื่อใช้
ทาภายนอก เป็นตน้ ในการศึกษาวิจยัเพื่อน าสมุนไพรมาใชเ้ป็นยาแผนปัจจุบนันั้น ไดมี้การวิจยั
อยา่งกวา้งขวาง โดยพยายามสกดัสาร ส าคญัจากสมุนไพรเพื่อใหไ้ดส้ารท่ีบริสุทธ์ิ ศึกษาคุณสมบติั
ทางด้านเคมี ฟิสิกส์ของสารเพื่อให้ทราบว่าเป็นสารชนิดใด ตรวจสอบฤทธ์ิด้านเภสัชวิทยาใน
สัตวท์ดลองเพื่อดูให้ไดผ้ลดีในการรักษาโรคหรือ ไม่เพียงใด ศึกษาความเป็นพิษและผลขา้งเคียง 
เม่ือพบว่าสารชนิดใดให้ผลในการรักษาท่ีดี โดยไม่มีพิษหรือมีพิษขา้งเคียงน้อยจึงน าสารนั้นมา
เตรียมเป็นยารูปแบบท่ี เหมาะสมเพื่อทดลองใชต่้อไป ( กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์,2559 )   
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2 ประโยชน์ของสมุนไพร 

ปัจจุบนัเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และการดูแลสุขภาพนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั หลายคนใหค้วามสนใจ ทั้ง
เร่ืองอาหารการกิน การออกก าลงักาย และการบ ารุงร่างกายดว้ยการรับประทานอาหารเสริม เพียงเพราะ
หวงัว่าจะให้ร่างกายของตนเองไม่ตอ้งเจ็บป่วยจนถูกหามส่งโรงพยาบาล บางคนตอ้งเสียเงินเจ็ดแปด
หลกักบัการหาซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ มาดูแลสุขภาพของตนเอง จนบางคร้ังเราเองก็ลืมมองของใกลต้วัไป
ว่ามนัสามารถช่วยเหลืออะไรเราไดบ้า้ง เพราะบางคร้ังของใกลต้วัท่ีเรามองว่าไม่น่าจะมีประโยชน์ แต่
ความจริงแลว้นั้นมนัอาจสร้างประโยชน์ให้กบัเราอย่างไม่คาดคิดก็เป็นได ้สรรพคุณดีๆ ของสมุนไพร
ไทย ท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของใกลต้วัอยา่ง “สมุนไพรไทย” นบัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทรงคุณค่า เพราะไม่วา่จะ
ก่ียคุก่ีสมยั ช่ือเสียงของสมุนไพรไทยก็ยงัคงกระฉ่อนมาโดยตลอด ดว้ยเพราะสรรพคุณและประโยชน์
ของสมุนไพรไทยท่ีมีค่านับอนันต์ จึงท าให้ไม่ว่าจะคนยุคไหนสมยัไหนก็ยงัคงรู้จกัสมุนไพรไทย 
ช่ือเสียงของสมุนไพรไทยนั้นมิไดเ้พียงจะปรากฏกนัแต่ในหมู่คนไทยอยา่งเราๆ เท่านั้น แต่ชาวต่างชาติ
ท่ีไดศึ้กษาถึงสรรพคุณของสมุนไพรไทยนั้นก็ให้ความสนใจไม่แพส้มุนไพรดีๆ จากของจีนกนัเลย
ทีเดียว ปัจจุบนัสมุนไพรถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นหลายรูปแบบ ยอ่มเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ราเห็นวา่สมุนไพร
ไทยนั้นมีคุณค่ามาก ซ่ึงประโยชน์ของสมุนไพรท่ีเราควรจะรู้ เพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด ใหส้มกบัท่ีคนในรุ่นปู่รุ่นยา่ไดถ่้ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลานอยา่งเรา 

สรรพคุณ-ประโยชน์ของสมุนไพร 

1. ประโยชน์ของสมุนไพรไทยน ามาสกดัเป็นน ้ ามนัหอมระเหย เป็นท่ีรู้กนัดีอยูแ่ลว้วา่สมุนไพร
ไทยมกัมีกล่ินท่ีแรง หรือออกจะฉุนสักหน่อยหากเราน าแบบสดๆ มาดม เน่ืองจากสมุนไพรไทยเป็นพืช
ท่ีมีน ้ ามนัหอมระเหยอยู่ในตวั จึงท าให้เราไดก้ล่ินท่ีค่อนขา้งแรง แต่สมองอนัชาญฉลาดของคนไทยก็
สามารถสร้างประโยชน์จากคุณสมบติัขอ้น้ีของสมุนไพรไทยได้ โดยการน ามาสกัดเอาน ้ ามนัหอม
ระเหยจากสมุนไพร ซ่ึงจะมีกล่ินท่ีหอมแบบไทยแต่ไม่กล่ินแรงเท่าของจริง ปัจจุบนัเราจึงพบสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีมีส่วนประกอบของน ้ ามนัหอมระเหยของสมุนไพรไทย เช่น น ้ ามนัตะไคร้หอม 
น ้ามนัไพล แชมพมูะกรูด เคร่ืองส าอางประเภทต่างๆ ครีมบ ารุงหรือเจล และสารไล่แมลง  

2. ประโยชน์ของสมุนไพรไทยใชเ้ป็นยารับประทานรักษาโรค ไม่ใช่เพียงแค่กล่ินท่ีหอมจาก
สมุนไพรไทยเท่านั้นท่ีเป็นประโยชน์ ตวัสมุนไพรไทยเองก็มีคุณค่ามากพอสมควร การใช้เป็นยา
รับประทานรักษาโรคต่างๆ  เพราะเราจะสังเกตไดว้่า คนในสมยัก่อนแทบจะไม่ตอ้งไปหาหมอกนัเลย
ทีเดียว เน่ืองจากในสมยัก่อนนั้นคนก็มกันิยมปลูกพืชผกัและสมุนไพรเอาไวกิ้นใชก้นัในครัวเรือนอยา่ง
เป็นปกติ จึงเป็นยารักษาโรคชั้นดีท่ีไม่ตอ้งไปซ้ือหาให้เสียเงินเสียทองและเสียเวลา นอกจากการ
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รับประทานเป็นยารักษาโรคแลว้นั้น การรับประทานตั้งแต่ตอนท่ียงัไม่ไดเ้จบ็ป่วยกเ็ป็นการป้องกนัโรค
ไปในตวัอีกดว้ย นบัว่ารับประทานเขา้ไปอยา่งไรก็เกิดผลดี ไดป้ระโยชน์เป็นสองเท่า นอกจากสามารถ
ใชเ้ป็นยารักษาโรคแลว้นั้น ยงัสามารถป้องกนัโรคไดอี้กดว้ย  

 3. ประโยชน์ของสมุนไพรไทยใชเ้ป็นยาทาภายนอกนอก จากจะใชรั้บประทานเป็นยารักษา
โรคต่างๆ สมุนไพรไทยยงัสามารถใชเ้ป็นยารักษาภายนอกไดอี้กดว้ย จะเป็นแผลเลก็แผลนอ้ย คนัตาม
ผวิหนงั สมุนไพรไทยกช่็วยคุณได ้เน่ืองจากสมุนไพรไทยบางชนิดมีฤทธ์ิเยน็ จึงสามารถท่ีจะช่วยสมาน
บาดแผลไดดี้ ลดอาการอกัเสบของบาดแผล จึงท าใหแ้ผลเราไม่อกัเสบ บวมแดงหรือติดเช้ือนัน่เอง เพียง
แค่คุณน าสมุนไพรมาบด หัน่ หรือฝานบางๆ แลว้น ามาวางหรือทาถูๆ เท่านั้น ก็สามารถช่วยให้แผลสด 
แผลเป่ือยของคุณดีข้ึนและหายเร็วข้ึน  

 4. ประโยชน์ของสมุนไพรไทยน ามาท าเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพได ้ เรารู้กนัดีอยู่
แลว้ว่าสมุนไพรรับประทานได ้ดงันั้นแน่นอนว่าประโยชน์ขอ้หน่ึงของสมุนไพรไทยนั้นคือ การใช้
รับประทานเป็นอาหารหรือเคร่ืองด่ืม แต่ว่ากล่ินกบัรสชาติ อาจจะตอ้งกล ้ากลืนฝืนทนสักหน่อย เพราะ
ส่วนใหญ่มกัมีรสขมเฝ่ือน และมีกล่ินท่ีฉุน คนท่ีไม่ชอบกไ็ม่อยากจะรับประทานสกัเท่าไร แมจ้ะรู้วา่มนั
มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากก็ตาม แต่การน ามาสกดัหรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ก็อาจจะช่วย
ใหเ้รารับประทานสมุนไพรไทยไดง่้ายข้ึน แต่อาจจะไดคุ้ณค่าไม่เท่ากบัการรับประทานสด แต่ก็ต่างกนั
ไม่มากนัก ดังนั้ นปัจจุบันเราจึงพบอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสกัดมาจากสมุนไพรไทยให้เราเลือก
รับประทานเป็นจ านวนมาก (พระบางวิทยาลยั,ม.ป.ป ) 
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2.2 ชนิดของสมุนไพร 

1 ตะไคร้หอม  

 

 
ภาพท่ี 2.1 ตะไคร้หอม 

ท่ีมา : https://puechkaset.com 
 

ช่ือสมุนไพร : ตะไคร้หอม 

 ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle, 

ช่ือวงศ ์  :  POACEAE (GRAMINEAE) 

 ช่ือพอ้ง            :  Cymbopogon winterianus Jowitt.  

ช่ือองักฤษ         : Citronella grass 

 ช่ือทอ้งถ่ิน        : จะไคร้มะขดู, ตะไคร้มะขดู, ตะไคร้แดง 
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1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พืชลม้ลุก มีอายุหลายปี มีเหงา้ใตดิ้น ล าตน้ตั้งตรง ออกเป็นกอ มีกล่ินหอม ใบเด่ียว เรียงสลบั 

รูปยาวแคบ โคนใบแผอ่อกเป็นกาบ  มีล้ินใบรูปไข่ มีขน อยูต่รงรอยต่อระหว่างใบกบักาบมีแผ่น ดอก

ช่อขนาดใหญ่ สีน ้ าตาลแดง แทงออกจากกลางตน้ ใบประดบัลกัษณะคลา้ยกาบ ดอกช่อเชิงลด แยกเป็น

หลายแขนง ออกเป็นคู่ ช่อย่อยมีใบประดบัท่ีโคน 2 ใบ ใบนอกมีหยกั ดา้นนอกแบนเขอบแผ่ออกเป็น

ปีกแคบๆ และขอบดา้นบนสาก ใบในรูปเรือ ปลายแหลมมีเส้นตามยาว 1-3 เส้น ขอบมีขน แต่ละดอก

ยอ่ยมีใบประดบั 2 แผน่ เรียกกาบบนและกาบล่าง กาบบนรูปขอบขนาน เน้ือบาง ขอบมีขน กาบล่างรูป

ยาว แคบ มีขนแข็งและปลายแหลม ผลเป็นผลแห้งเมล็ดเดียว ไม่แตกส่วนท่ีใชเ้ป็นยาและสรรพคุณ 

ใชไ้ดท้ั้งตน้ ไล่ยงุและแมลงสามารถ ใชต้น้สดน ามาทุบแลว้วางไวใ้ชส้ าหรับกนัยงุไดดี้ รวมทั้งช่วยแก้

อาการริดสีดวงในปาก ช่วยขบัโลหิต ท าใหม้ดลูกบีบตวั ท าใหแ้ทง้ ตลอดจนแกอ้าการแน่นทอ้ง ช่วยขบั

ลมในล าไส ้และท ายาฆ่าแมลง 

2.  สารส าคญัท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิ 

น ้ามนัตะไคร้หอมมีส่วนประกอบท่ีส าคญัในการออกฤทธ์ิ คือ camphor , cineol , eugeno, citral 
, linalool , citronellal และ geraniol 

3. ฤทธ์ิไล่ยงุและแมลง 
                 น ้ ามนัตะไคร้หอม (Citronella oil) ซ่ึงเป็นน ้ ามนัหอมระเหยสกดัจากตน้ตะไคร้หอมสามารถ
ใชไ้ล่แมลงได ้สามารถป้องกนัยงุลาย ยงุกน้ปล่อง และยงุร าคาญกดัไดน้านประมาณ 2 ชัว่โมง ครีมท่ีมี
ส่วนผสมของน ้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมร้อยละ 14 สามารถทาป้องกันยุงร าคาญได้ใน
อาสาสมคัร 13 คน จากทั้งหมด 20 คน  และมีประสิทธิภาพในการป้องกนัยุงกดัไดน้าน 2 ชัว่โมง ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัครีมจากสารสังเคราะห์ (dimethyl phthatate ร้อยละ 20 และ diethyl toluamide ร้อยละ 5 
ครีมท่ีมีน ้ ามนัจากใบตะไคร้หอม ความเขม้ขน้ร้อยละ 1.25, 2.5 และ 5  มีประสิทธิภาพในการป้องกนั
ยงุกน้ปล่องไดน้าน 2 ชัว่โมง และท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 จะป้องกนัไดม้ากกวา่ 4 ชัว่โมง ต ารับครีมท่ี
มีส่วนผสมของน ้ ามันข่าร้อยละ 5 น ้ ามันตะไคร้หอมร้อยละ 2.5 และวานิลลินร้อยละ 0.5  มี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัยงุกดัไดน้านกวา่ 6 ชัว่โมง  
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           น ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม สามารถป้องกนัยุงท่ีเป็นพาหะของโรคมาลาเรียไขเ้ลือดออก 
และเทา้ชา้งไดน้าน 8-10 ชัว่โมง  ความเขม้ขน้ท่ีให้ผลป้องกนัยงุลายไดร้้อยละ 50 (EC50) และร้อยละ 
95 (EC95) เท่ากบัร้อยละ 0.031 และ 5.259 ตามล าดบั น ้ ามนัหอมระเหยความเขม้ขน้ร้อยละ 1 สามารถ
ป้องกนัยุงกดัไดร้้อยละ 75.19 สารสกดัดว้ยเอทานอลร้อยละ 90 จากตะไคร้หอม และสารสกดัตะไคร้
หอมท่ีผสมกบัน ้ ามนัมะกอกและน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินชะมดเช็ด เม่ือน ามาทดสอบกบัยุงลายและยุง
ร าคาญตวัเมีย จะมีประสิทธิภาพในการไล่ยงุไดน้านประมาณ 2 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัมีผลในการควบคุม
และก าจดัลูกน ้ายงุไดด้ว้ย  
 น ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอมความเขม้ขน้ร้อยละ 10 มีฤทธ์ิไล่ตวัอ่อนของเห็บไดน้านถึง 8 
ชั่วโมง และสามารถไล่ตวัอ่อนของเห็บพนัธ์ุ Amblyomma cajennense ได้ด้วยค่า EC50 และ EC90 
เท่ากบั 0.089 และ 0.343 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร และท่ีความเขม้ขน้ 1.1 มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร 
ไล่ตวัอ่อนของเห็บไดร้้อยละ 90นาน 35 ชัว่โมง นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิไล่แมลงท่ีท าลายเมลด็ขา้วท่ีเก็บไว ้
โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของขา้ว นอกจากน้ีตะไคร้หอมยงัมีฤทธ์ิไล่แมลงวนั  ผีเส้ือกลางคืน และพวก
แมลงบินต่างๆ ไดด้ว้ย  

4. ฤทธ์ิฆ่าแมลง 
 น ้ ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอมมีฤทธ์ิฆ่าตวัอ่อนของยุงก้นปล่องและยุงร าคาญได้ โดย
ระยะเวลาท่ีตวัอ่อนตายคร่ึงหน่ึงเท่ากบั 1.2 และ <0.2 นาที ตามล าดบั  และมีฤทธ์ิป้องกนัการวางไข่ดว้ง
ถัว่ (Callosobruchussps) สามารถฆ่าดว้งถัว่  และแมลงวนัได ้ 

 สารสกดัตะไคร้หอมท่ีความเขม้ขน้ 100 ส่วนในลา้นส่วน (part per million, ppm) จะใหผ้ลนอ้ย
มากในการควบคุมแมลงศตัรูกะหล ่า แต่จะมีผลท าใหไ้รแดงกหุลาบตายร้อยละ 95 ภายใน 20.70 ชัว่โมง  
นอกจากน้ีสารสกดัดว้ยเอทานอลร้อยละ 10 จากตน้ตะไคร้หอมแหง้ 50 กรัม/ลิตร  จะใหผ้ลดีในการลด
ปริมาณของหมดักระโดดซ่ึงเป็นแมลงศตัรูคะน้า แต่มีแนวโน้มท่ีจะท าให้น ้ าหนักของคะน้าลดลง 
แชมพูท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัตะไคร้หอม สามารถฆ่าเห็บ หมดัในสัตวเ์ล้ียงได ้สารสกดัตะไคร้หอม
ผสมกบัสารสกดัจากเมลด็สะเดา และข่า ในสัดส่วน 10 มิลลิลิตร/น ้ า 1 ลิตร มีผลลดการเขา้ท าลายของ
เพล้ียอ่อนและหนอนเจาะฝักซ่ึงเป็นแมลงศตัรูถัว่ฝักยาว แต่ไม่สามารถควบคุมการเขา้ท าลายของ
แมลงวนัเจาะตน้ถัว่ได ้ (ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร,ม.ป.ป )  
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2. ใบสะระแหน่  

 

 

 
ภาพท่ี 2.2 ใบสะระแหน่ 

ท่ีมา : https://www.thaipng.com 
  

 ช่ือสมุนไพร : ใบสะระแหน่  

 ช่ือวิทยาศาสตร์ : Metha cordifolia Opiz. 

 ช่ือวงศ ์  : Labiatae  

ช่ือสามญั  : Kitchen Mint, Marsh Mint 

 ช่ืออ่ืน   : หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), มกัเงาะ สะแน่ (ภาคใต)้, สะระแหน่สวน  
   (ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน) 
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สะระแหน่เป็นพืชผกัพื้นเมืองของไทยชนิดหน่ึง แต่มีหลายสายพนัธ์ุท่ีพบแพร่กระจายใน
ประเทศเขตอบอุ่นทัว่โลก ซ่ึงถือเป็นผกัสมุนไพรท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์มาก โดยเฉพาะใบสะระแหน่ท่ี
นิยมใชท้ั้งใบสดมาเป็นส่วนผสมของอาหาร และท่ีส าคญั คือ ใบสดถูกน ามาสกดัน ้ ามนัหอระเหยท่ีมี
บทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอาง และยารักษาโรค สะระแหน่ เป็นพืชใน ตระกูล
วงศ์มินต์,วงศ์กะเพรา มีแหล่งก าเนิดมาจากแถบยุโรปตอนใตแ้ละแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เม่ือโต
เตม็ท่ีจะมีความสูงประมาณ 70 - 150 เซนติเมตร ส่วนใบจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัใบพืชในตระกลูมินต ์
มีกล่ินหอมคลา้ยใบมะนาว และทุก ๆ ปลายฤดูร้อนตน้สะระแหน่จะออกดอกสีขาว ๆ ท่ีเต็มไปดว้ย
น ้ าหอมและน ้ าหวานอยูภ่ายใน น้ีดึงดูดใจให้ผึ้งมาดูดน ้ าหวาน จากเหตุน้ีท าให้สะระแหน่อยูใ่นสกุลเม
ลิสซา (Melissa: ภาษากรีก แปลว่าน ้ าผึ้ ง) และยงัมีรสชาติคล้ายคลึงกับ ตะไคร้หอม, มะนาวและ
แอลกอฮอล ์

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ล าตน้สะระแหน่ สะระแหน่เป็นพืชขนาดเล็ก สูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร ล าตน้มีลกัษณะ
เป็นเหล่ียมและเล้ือยไปตามผวิดิน เปลือกล าตน้มีสีม่วงอมแดง สามารถแตกก่ิงกา้นเป็นกอขนาดใหญ่ได ้
รากมีเฉพาะรากฝอยและมีขนาดเล็กใบสะระแหน่ ออกเป็นใบเด่ียวแต่จะออกเป็นคู่ๆ ตรงขา้มกัน 
รูปทรงรียาวแต่ปลายใบจะแหลมเล็กกว่าโคนใบเล็กนอ้ย ใบสีเขียวสด ผิวใบขรุขระเป็นคล่ืน ขอบใบ
หยกั มีกล่ินหอมดอกสะระแหน่ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบไปดว้ยดอกยอ่ยจ านวน
มาก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง มี 4 กลีบยดึติดกนัคลา้ยกรวยอนัเลก็ๆ ภายในมีเกสรตวัผูแ้ต่เกสรตวัเมียมกั
ไม่ค่อยพบผลสะระแหน่ ผลมีขนาดเลก็ เปลือกเรียบเกล้ียง สีด า แต่เน่ืองจากดอกสะระแหน่มกัจะเป็น
หมนั จึงไม่ค่อยมีการติดผลใหเ้ห็นกนับ่อยนกั 

 
 ผลติภัณฑ์ทีแ่ปรรูปจากสะระแหน่ 

 1.น ้ ามนัหอมระเหย มีประโยชน์หลากหลายและน าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและสปา น ้ามนัหอมระเหยจากสะระแหน่สามารถน ามานวด
ตวัเพื่อให้ร่างกายผอ่นคลาย สดช่ืน ลดอาการปวดศีรษะ กระตุน้การไหลเวียนของโลหิต หรือน ามาสูด
ดมเพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก เจ็บคอ ช่วยลดการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลายหรือเมารถ 
นอกจากน้ียงัมีการสกดัเอาน ้ ามนัหอยระเหยจากสะระแหน่ไปเป็นส่วนผสมของลูกอมต่างๆ หมากฝร่ัง 
ยาสีฟัน น ้ ายาบว้นปาก น ้ ายาดบักล่ินปาก น ้ าหอม เป็นตน้ ส่วนประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ เช่น ช่วยไล่ มด
แมลง และสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรคอ่ืนๆ อยา่งหนูหรือแมลงสาป ช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
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2. สารก าจดัศตัรูพืชจากสะระแหน่ โดยการน าเอาสะระแหน่มาตม้หรือหมกั แลว้น าน ้ าท่ีไดไ้ป
ฉีดพน่ตามแปลงผกั เพื่อลดการเกิดโรคจากเช้ือราต่างๆ และไล่แมลงท่ีเป็นศตัรูพืช 

ประโยชน์และสรรพคุณทางยา 

มักน าใบสะระแหน่มาบดแล้วทาลงบนผิวหนังจะท าให้ผิวหนังชุ่มช่ืนอีกทั้ งยงัช่วยไล่ยุง 
นอกจากน้ียงัใชท้  ายาผสมลงไปในชาสมุนไพรหรือคั้นน ้ ามาผสมลงในเคร่ืองด่ืม สะระแหน่ยงัสามารถ
น าไปท าเป็นยาปฏิชีวนะและยงัใชเ้ป็นตวัขบัไล่อนุมูลอิสระออกจากร่างกาย อีกทั้งยงัใชเ้ป็นยาเยน็และ
ใช้เป็นยาคลายความเครียด และมีงานวิจัยอย่างน้อยช้ินหน่ึงระบุว่ามันช่วยคลายความกดดันของ
กลา้มเน้ืออนัมาจากความเหน่ือยลา้และความเครียด สะระแหน่ยงัใชไ้ปท าน ้ ามนัหอมระเหยเพื่อใชใ้น
การท าสุคนธบ์ าบดั อีกทั้งยงัใชเ้ป็นยารักษาโรคเก่ียวกบัต่อมไทรอย และยงัมีสรรคุณหลายอยา่งดงัน้ี 

1. ใบอ่อน/ยอดอ่อนสะระแหน่ใชเ้ป็นผกัจ้ิมน ้าพริก หรือ รับประทานเป็นผกัคู่กบัอาหารจ าพวก
 ลาบ น ้าตก ซุปหน่อไม ้เป็นตน้ 

2. น าใบสดมาบ้ีเพื่อสูดดมจะไดก้ล่ินน ้ามนัหอมระเหย ช่วยใหส้ดช่ืน แกอ้าการวิงเวียนศีรษะ 

3. น าใบสดมาลา้งน ้าใหส้ะอาด และน ามาตากแหง้ 5-7 แดด ส าหรับใชช้งเป็นชาด่ืม 

4. ใบตากแหง้ น ามาบดเป็นผง ใชบ้รรจุในแคปซูลรับประทานเป็นยาสมุนไพร 

5. น ้ าตม้ใบสะระแหน่ใชร้ดแปลงผกั ป้องกนัแมลงศตัรูพืช 

6. น ้ ามนัหอมระเหยใบสะระแหน่ใชผ้สมในเคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ส าหรับ
 เป็นสารใหก้ล่ิน ตวัท าละลาย และใชเ้พื่อป้องกนัเช้ือจุลินทรีย ์

7. น ้ ามนัหอมระเหยใชผ้สมในอาหารเพื่อยบัย ั้งการเติบโตของจุลินทรียท์  าให้อาหารเก็บไวไ้ด้
 นาน รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกล่ินของอาหารใหมี้กล่ินหอมน่ารับประทานมากข้ึน 

8. น ้ ามนัหอมระเหยใชท้านวด แกอ้าการปวดเม่ือย 

 

 

 

 



13 
 

 

การปลูกสะระแหน่ 

1. การปลูกสะระแหน่เพ่ือการค้าหรือเป็นแปลงใหญ่ 
การเตรียมดิน 

การปลูกสะระแหน่ในแปลงจ าเป็นตอ้งยกร่องแปลงใหสู้ง เน่ืองจากสะระแหน่เป็นผกัท่ีไม่ชอบ
น ้ าขงั ก่อนนั้น จ าเป็นตอ้งไถกลบดิน ตากดิน และก าจดัวชัพืชออกก่อน และก่อนไถยกร่องให้หว่าน
ด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ระยะร่องกวา้งประมาณ 1.5-2 เมตร สูง
ประมาณ 15-20 ซม. ระยะความยาวตามความเหมาะสม 

การเตรียมกิง่/เหง้าพนัธ์ุ 

การปลูกสะระแหน่ นิยมปลูกดว้ยเหงา้หรือการปักช าล าตน้ ซ่ึงควรเลือกล าตน้ท่ีมีความยาว
ประมาณ 8-10 ซม. แลว้ให้เด็ดยอดท้ิง ก่อนน าลงปลูก ซ่ึงควรปลูกทนัทีหลงัการถอนตน้หรือตดัตน้มา 
แต่เกษตรกรบางพื้นท่ีใชเ้ทคนิคเพื่อเร่งรากให้งอกเร็ว ดว้ยการน าล าตน้มาแช่น ้ าจนมีรากเกิดก่อนน า
ปลูกในแปลง 

ขั้นตอนการปลูก 

ระยะการปลูกในแต่ละตน้ประมาณ 10-15 ซม. โดยปักล าตน้ลงดินประมาณ 3 ซม. ซ่ึงตอ้งระวงั
ใหปั้กส่วนโคนตน้ลง หลงัการปลูกแลว้รดน ้าใหพ้อชุ่ม 
การให้น า้ 

สะระแหน่ เป็นผกัท่ีชอบดินช้ืนตลอด แต่หา้มมีน ้ าขงั ดงันั้น หลงัการปลูกตอ้งรดน ้ าทุกวนั วนั
ละ 1-2 คร้ัง จนถึงระยะท่ีก่ิงพนัธ์ุตั้งตวัได ้ค่อยลดการใหน้ ้ าท่ีวนัเวน้วนั 
การใส่ปุ๋ย 

หลงัการปลูกไดป้ระมาณ 1 อาทิตย ์ใหใ้ส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15หรือปุ๋ยยเูรีย ประมาณ 20 กิโลกรัม 
แลว้หลงัจากนั้น อีก 2 อาทิตย ์ให้สูตร 24-12-12 ในอตัราเดียวกนั เพื่อเร่งให้ใบเขียวดก และหากเก็บ
แลว้ 5-7 วนั ให้ใส่ปุ๋ยอีกคร้ัง นอกจากน้ี ควรหว่านโรยดว้ยปุ๋ยคอกร่วมดว้ยเป็นประจ า ในระยะปลูก
ของสปัดาห์ท่ี 2 และในระยะหลงัการตดัทุกคร้ังร่วมกบัปุ๋ยเคมี อตัราปุ๋ยคอกท่ีใส่ประมาณ 2-3 ตนั/ไร่ 
การเกบ็ยอด 

หลงัการปลูกแลว้ประมาณ 45-50 วนั สะระแหน่จะเร่ิมเก็บยอดได ้การเก็บแต่ละคร้ังควรใช้
กรรไกรตดั เพราะหากใชมื้ออาจท าใหล้  าตน้ถอนได ้และจะเกบ็ไดอี้กคร้ังประมาณ 15-20 วนั 
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2. การปลูกเพ่ือรับประทานเอง 
การปลูกเพื่อรับประทานภายในครัวเรือน จะปลูกในแปลงหลงับา้นหรือปลูกในกระถางก่ออิฐ 

กระถางพลาสติก หรือกระถางประดิษฐก์ารปลูกในแปลงนั้น มกันิยมเตรียมแปลงขนาดเลก็ พอให้เก็บ
ยอดไดส้ะดวก ดว้ยการขดุพรวนดิน และก าจดัวชัพืช ซ่ึงอาจตากดินหรือไม่ตอ้งตากดินเลย หลงัจากนั้น 
จะตีดินใหแ้ตก และร่วนซุย พร้อมกบัท าร่องหรือยกแปลงใหสู้งเลก็นอ้ย ก่อนน าตน้พนัธ์ุมากปลูก โดย
ระยะปลูกประมาณ 10-15 ซม. หรืออาจห่างกว่าน้ี วนการปลูกแบบอ่ืนท่ีนิยม ไดแ้ก่ การปลูกในอิฐ
บลอ็ก หรือ กระถางประดิษฐ์ และกระถางพลาสติก ซ่ึงมีพื้นท่ีจ ากดั และตอ้งใชดิ้นท่ีผสมกบัแกลบด า
หรือแกลบดิบ หรือผสมกบัวสัดุอ่ืน เช่น ขุยมะพร้าว แต่ท่ีขาดไม่ได ้คือ ปุ๋ยคอก โดยอตัราส่วนดิน ปุ๋ย
คอก และวสัดุอ่ืนท่ีผสม ส าหรับจ านวนตน้ท่ีปลูกในกระถางนั้น ข้ึนอยูก่บัขนาดพื้นท่ี ซ่ึงควรมีระยะห่าง
ของตน้ประมาณ 5-10 ซม. (สุขภาพดี,2561)  
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3. ใบโหระพา 

 

ภาพท่ี 2.3 ใบโหระพา 
ท่ีมา : www.kingfreshfarm.com 

 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Ocimum basilicum Linn. 

ช่ือภาษาองักฤษ : Sweet Basil, Thai Basil 

ช่ืออ่ืน : กอ้มกอ้ (ภาคเหนือและอีสาน), นางพญาร้อยชู,้ โหระพาไทย, โหระพาเทศ,   
ห่อกวยซวย 

วงศ ์ : LABIATAE 

ลกัษณะของต้นโหระพา 
          โหระพา เป็นพืชลม้ลุกอายสุั้น ความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร ล าตน้มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม
และมีขนาดเลก็ แตกก่ิงกา้นเป็นสีม่วงอมแดง มีขนอ่อน ๆ ตามล าตน้  มีก่ิงกา้นเป็นทรงพุ่ม กา้นอ่อนสี
ม่วง-แดง แตกแขนงออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั มีใบแทงออกตามขอ้เด่ียว ลกัษณะเป็นใบเด่ียว รูปไข่ สีเขียว
เขม้มองเห็นเส้นใบชดัเจน ความกวา้งประมาณ 3-4 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยกัคลา้ยฟันเล่ือน และมีกล่ินหอม ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายยอด แต่ละช่อ
ดอกเรียงเป็นชั้น ชั้นละ 6-8 ดอก ดอกมีขาวอมม่วง ในดอกมีเมลด็ใน 3-4 เมลด็ ลกัษณะเมลด็คลา้ยหยด
น ้ า ขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร สีน ้ าตาลเขม้ มีเมือกหุ้ม เม่ือน ามาแช่น ้ าเมือกจะพองตวัออกคลา้ยเมลด็
แมงลกั (หมอชาวบา้น โครงงานอนุรักษพ์นัธุพืช,2562 ) 
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 ประโยชน์ 

 โหระพาเป็นพืชท่ีมีกล่ินหอม นิยมน ามาประกอบอาหารหลากชนิดในประเทศไทย ช่วยปรุแต่ง
กล่ินรสของอาหารใหน่้ากินยิง่ข้ึน ช่วยดบักล่ินคาวของอาหารหลายชนิด เช่น ผดัหอย ผดัเน้ือ ใชใ้บปรุง
อาหารเป็นผกัโรยชูรสไดห้ลายชนิด เช่น แกงเผด็ แกงเลียง ผดั ทอด ใบและยอดอ่อนใชกิ้นเป็นผกัสด 
เป็นเคร่ืองแนมอาหารคาวหรืออาหารว่างไดเ้ป็นอย่างดี โหระพาเป็นสมุนไพรท่ีมีรสชาติละเอียดอ่อน 
ถา้ใชป้รุงอาหารจะใส่โหระพาแลว้ยกลงทนัทีเพื่อใหไ้ม่เสียกล่ินรสไป ประเทศทางตะวนัตกนิยมกินใบ
แห้งเป็นเคร่ืองเทศ น ้ าสลดัท่ีใชโ้หระพาเป็นส่วนผสม (pesto) เป็นน ้ าสลดัท่ีใชป้ระจ าในอาหารอิตา
เลียนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาก็นิยมกินใบโหระพา แต่ใช้โหระพาจากอียิปต์ ฝร่ังเศส และมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซ่ึงมีกล่ินต่างจากโหระพาของไทย น ้ ามนัโหระพาใชแ้ต่งกล่ินซอสมะเขือเทศ ขนมผงิ ลูก
อม ผกัดอง ไสก้รอก และเคร่ืองด่ืมใบโหระพามีคุณค่าทางยาช่วยยอ่ยอาหาร ช่วยใหเ้จริญอาหาร ขบัลม
ในล าไส ้แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทอ้งร่วง แกอ้าการคล่ืนไสอ้าเจียน เดก็ปวดทอ้งใหใ้ชใ้บโหระพา 20 ใบ ชง
น ้าร้อนและน ามาชงนมใหเ้ดก็ด่ืม ปลอดภยักวา่ยาขบัลมท่ีผสมแอลกอฮอล ์ 

 น า้มันโหระพา 

น ้ามนัโหระพา เป็นน ้ามนัหอมระเหยท่ีพบในใบโหระพามีร้อยละ 1.5 องคป์ระกอบทางเคมีท่ีส าคญั 
คือ Methylcha vicol และสกดัไดจ้ากใบโหระพาพนัธ์ุไทย โดยการกลัน่ดว้ยไอน ้ า เป็นของเหลวใสสี
เหลืองอ่อน หรือเหลืองอมน ้ าตาลปราศจากตะกอนและสารแขวนลอย ไม่มีการแยกชั้นของน ้ า มีกล่ิน
เฉพาะตวั มีคุณสมบติัแกจุ้กเสียดแน่นทอ้งน ้ ามนัหอมระเหยช่วยการยอ่ยอาหารเน้ือสัตว ์ช่วยคลายการ
หดเกร็งของกลา้มเน้ือและช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรีย จึงช่วยให้สบายทอ้งข้ึน มีกล่ินหอมหวาน มีคุณสมบติั
ช่วยให้สงบ มีสมาธิ ลดอาการซึมเศร้า ขอ้ควรระวงัในการใชคื้อ ท าให้เกิดอาการแพง่้าย สตรีมีครรภ์
ควรหลีกเล่ียง 

 การใช้เป็นยาสมุนไพร 

โหระพามีสรรพคุณทางยาสมุนไพรท่ีหลากหลาย ใบสดของโหระพามีสรรพคุณแกท้อ้งอืดฟ้อ 
ขบัลมจากล าไส ้ตม้ด่ืมแกล้มวิงเวียน ช่วยยอ่ยอาหาร ใชต้  าพอกหรือประคบแกไ้ขขอ้อกัเสบ แผลอกัเสบ 
ตม้ใบและตน้สดเขา้ดว้ยกนั ตม้เอาน ้ าด่ืม แกห้วดั ขบัเหง่ือ ถา้เด็กปวดทอ้ง ใชใ้บโหระพา 20 ใบ ชงน ้ า
ร้อนและน ามาชงนมให้เด็กด่ืมแทนยาขบัลมได ้ใบโหระพาแห้งตม้กบัน ้ า มีสรรพคุณตา้นเช้ือก่อโรค 
(หมอชาวบา้นโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชฯ,2562) 
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2.3 พาราฟิน 

 

 
ภาพท่ี 2.4 พาราฟิน 

ท่ีมา : https://thai.alibaba.com  
 

 พาราฟิน หรือ เคโรซีน เป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมซ่ึงกลัน่แยกออกจากน ้ามนัดิบ จุดหลอมเหลว
ประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน ้ า สามารถใช้
ประโยชน์ไดม้ากมาย และ มีหลายสถานะดว้ยกนั 

การใชง้าน หรือ ประโยชน์ตามสถานะ 

 แก๊สใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ของเหลวใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ใชเ้ป็นยารักษาโรค ใชใ้นการท าครัว ของแขง็ 
(ในรูปข้ีผึ้ง) ใชผ้ลิตเทียน ใชเ้คลือบกระดาษบางชนิด ใชเ้คลือบเส้ือผา้ใชเ้ป็นส่วนผสมท ายาหม่องใชท้า
ปาก-ผวิ เพื่อลดความหยาบกร้าน เพิ่มความชุ่มช้ืน 

พาราฟิน แวก็ซ์ 

 พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นช่ือสามัญของแว็กซ์ท่ีเป็นสารประกอบประเภท
ไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มปิโตรเลียมแวก็ซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทาง
เคมี คือ CnH2n+2 จ านวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลกัษณะเป็นของแขง็ 
มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยูท่ี่ระหวา่ง 48-68 องศาเซลเซียส 
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การจ าแนกประเภท 

พาราฟิน แวก็ซ์ แบ่งเกรดโดยการใชป้ริมาณน ้ ามนัในแวก็ซ์ (Oil Content) โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
เกรด ดงัน้ี 

1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลล่ี รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined) จะมีค่าของปริมาณน ้ ามนัในแว็กซ์ 
ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน ้าหนกัพาราฟิน แวก็ซ์ 

2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) จะมีค่าของปริมาณน ้ ามนัในแว็กซ์ 
ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน ้าหนกัพาราฟิน แวก็ซ์  

3. พาราฟิน แวก็ซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แวก็ซ์ (Slack wax) จะมีค่า
ของปริมาณน ้ามนัในแวก็ซ์ ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน ้าหนกัพาราฟิน แวก็ซ์  

 พาราฟิน แวก็ซ์ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. พาราฟิน แวก็ซ์แบบแผน่ (Slab form) 
2. พาราฟิน แวก็ซ์แบบเมด็ (Granule form) 

กระบวนการผลติพาราฟิน แวก็ซ์ 

 พาราฟิน แวก็ซ์ เป็นแวก็ซ์ท่ีไดม้าจากกากส่วนท่ีเหลือ ท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่น ้ ามนัดิบ โดย
กระบวนการกลัน่น ้ ามนัแบบหอกลัน่ล าดบัส่วน ไขหรือกากแวก็ซ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่น้ี เรียกว่า 
สแลค แวก็ซ์ (Slack wax) ซ่ึงยงัมีปริมาณน ้ ามนัในแวก็ซ์สูง น าสแลค แวก็ซ์ ท่ีได ้มาผา่นกระบวนการ
การสกดัน ้ามนัออกจากแวก็ซ์ เพื่อใหไ้ดพ้าราฟิน แวก็ซ์ ท่ีมีปริมาณน ้ามนัในแวก็ซ์ตามค่ามาตรฐานของ
พาราฟิน แวก็ซ์ท่ีสามารถน ามาใชท้ าเทียนและใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (วลยัพร,มุขวรรณ. 
2551) 
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2.4 สีเทยีน 

 
 

 
ภาพท่ี 2.5 สีเทียน 

ท่ีมา : http://www.cwart.net 
  

 ดินสอสี (หรือข้ีผึ้งสีพาสเทล) เป็นแท่งสีข้ีผึ้ง , ถ่าน , ชอล์กหรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีใชส้ าหรับการ
เขียนหรือภาพวาด ดินสอท่ีท าจากเม็ดสีท่ีมีสารยึดเกาะแห้งเป็นสีพาสเทล ; เม่ือท าจากดินสอพองทา
น ้ ามนัก็จะถูกเรียกว่าน ้ ามนัดินสอสี ดินสอจาระบีหรือเคร่ืองหมายจีน (สหราชอาณาจกัรchinagraph 
ดินสอ ) ท าจากสีแขง็ไขมนั นอกจากน้ียงัมีดินสอสีน ้ าซ่ึงบางคร้ังเรียกว่าดินสอสีท่ีละลายน ้ าไดดิ้นสอสี
มีให้เลือกหลายราคาและใชง้านไดง่้าย พวกเขายุ่งน้อยกว่าสีและเคร่ืองหมายส่วนใหญ่ท่ือ (เอาความ
เส่ียงของจุดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเม่ือใชดิ้นสอหรือปากกา) มกัจะปลอดสารพิษและมีหลากหลายสี ลกัษณะ
เหล่าน้ีท าให้พวกเขาเป็นเคร่ืองมือท่ีดีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับการสอนเด็กเลก็ในการดึงนอกจากจะ
ถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวางโดยนกัเรียนและศิลปินมืออาชีพ (ภาสกร พระนุรักษ,์2557) 
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2.5 สาร SA 

 
 

 
ภาพท่ี 2.6 สาร SA 

ท่ีมา : https://www.patcharapa.com 
 

 เตียริก แอซิด (Stearic Acid) หรือดกรดสเตียริก  เป็นสารท่ีเกิดไขมนัและน ้ ามนัจากสัตวจึ์ง
ค่อนขา้งปลอดภยั  เป็นผลึกสีขาว มนัเงา ลกัษณะเฉพาะคือมีกล่ินหืนของไขมนั  สเตียริก แอซิด  เกิด
จากการผสมกนัของกรดไขมนัอ่ิมตวัส าคญัๆ ไดแ้ก่  กรดสเตียริก (octadecanoic) และกรดปาล์มิติก 
(Hexadecanoic or Palmitic Acid) ดว้ยการควบคุมค่า titre และค่ากรดท่ีเหมาะสม  

Stearic Acid (S.A)  กรดไขมันชนิดหน่ึง  เป็นผลึกสีขาว ไม่ละลายน ้ า แต่ละลายได้ใน
แอลกอฮอลแ์ละอีเธอร์  พบในไขมนัพืชและสัตว ์ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการท ายา เคร่ืองส าอาง (วลยั
พร มุขสุวรรณ, 2551) 
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2.6 สาร PE 

 

 
ภาพท่ี 2.7 สาร P.E 

ท่ีมา: https://www.patcharapa.com 
 

ลาสติก PE หรือ Polyethylene (โพลีเอทิลีน) เป็นโพลิเมอร์ตระกูล โพลีโอลิฟิน (Polyolefins) 
ท่ีไดจ้ากอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนแบบไม่อ่ิมตวั มีพนัธะคู่อยู ่1 คู่ ใน 1 โมเลกุล เอทิลีนโมเนอร์เมอร์มี
จุดเดือด -104 C ได้มาจากการดีไฮเดรชันเอธานอล หรือโดยไฮโดรจีเนชันอะเซทีลีน วตัถุดิบจาก
ธรรมชาติกมี็จากก๊าซธรรมชาติ กากน ้าตาล จากอุตสาหกรรมน ้าตาล ซ่ึงไดม้าในรูปเอธานอล นอกจากน้ี
อาจใชป้ฎิกิริยาการแตกของโมเลกลุ (Cracking) อีเธนหรือโพรเพนแลว้ท าใหบ้ริสุทธิโพลีเอธิลีนจดัเป็น
โพลีเมอร์พวกเทอร์โมพลาสติก ความยืดหยุ่นของพนัธะ c-c ท าให้อุณหภูมิ Tg มีค่าต ่า ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ปริมาณของส่วนท่ีเป็นอสัณฐานและผลึก Tg จะมีค่าตั้งแต่ -130 C ไปจนถึง 60 C ซ่ึงมีทั้งต ่ากว่าและสูง
กว่าอุณหภูมิห้อง ดงันั้นโพลีเอทิลีนจึงมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นและแข็งท่ีสภาวะปกติแลว้แต่ชนิดของมนั 
อุณหภูมิ Tm ของโพลีเอทิลีน 130C (ข้ึนอยู่กบักระบวนการผลิต) ความทนต่อแรงดึงมีค่าตั้งแต่ 1500-
6100 lb/in2 ความสามารถในการยดืตวั สมบติัในการละลาย ปกติจะไม่ละลายในตวัท าละลายใดๆทั้งส้ิน 
ท่ีอุณหภูมิหอ้ง แต่ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ 70 C ข้ึนไปมนัจะเร่ิมพอง และละลายไดใ้นตวัท าละลายพวก โทลู
อีน คาร์บอนเตตระคลอไรด ์ไซลีน และไตรคลอโรเอทิลีน เป็นตน้ พวกท่ีมีความหนาแน่นต ่าจะใสมาก
แต่จะขุ่นข้ึนเม่ือมีความหนาแน่นสูงข้ึน ทนต่อกรดและด่างไดดี้จึงมกัใชท้  าภาชนะบรรจุกรด ด่าง พวก
ตวัออกซิไดซ์แรงๆ เช่น กรดไนตริกเขม้ขน้ หรือโพแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะท าใหคุ้ณสมบติัเชิงกล
เสียไป พวก LDPE ยอมใหก๊้าสซึมผา่นได ้เน่ืองจากมีส่วนของอสณัฐานซ่ึงมีปริมาตรอิสระยอมใหมี้การ
เคล่ือนไหวของโมเลกุลได ้จึงมีช่องว่างพอท่ีจะให้โมเลกุลของก๊าสซึมผ่านได ้ (วลยัพร มุขสุวรรณ, 
2551 ) 
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2.7 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัยุง 

1. วงจรชีวติของยุง (MOSQUITOES) 
 ยุงเป็นแมลงท่ีพบได้ทัว่โลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลกัฐานทางฟอสซิล
สามารถสันนิษฐานไดว้่า ยุงไดถื้อก าเนิดข้ึนในโลกตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพเ์ม่ือประมาณ 38-54 ลา้นปี
มาแลว้ ปัจจุบนัพบว่าในโลกน้ีมียงุประมาณ 3,450 ชนิด ส่วนในประเทศไทยพบว่ามียุงอย่างนอ้ย 412 
ชนิด มีช่ือเรียกตามภาษาไทยแบบง่าย ๆ คือ ยงุลาย ยุงร าคาญ ยุงกน้ปล่อง ยงุเสือหรือยงุลายเสือ) และ 
ยงุยกัษห์รือยงุชา้ง ซ่ึงไม่ครอบคลุมสกุลของยงุทั้งหมดท่ีมีอยู ่ส่วน “ ยงุด า ” ท่ีปรากฏในต าราเรียนของ
กระทรวงศึกษานั้นไม่สามารถระบุไดว้่าหมายถึงยุงอะไรจึงควรตดัออก ยุงเป็นแมลงท่ีมีขนาดเล็ก
โดยทัว่ไปมีขนาดล าตวัยาว 4-6 มม . บางชนิดมีขนาดเลก็มาก 2-3 มม . และบางชนิดอาจยาวมากกวา่ 10 
มม . ยงุมีส่วนหวั อก และทอ้ง มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอ่ืน ไดอ้ยา่ง
ง่ายๆ โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดงัต่อไปน้ีคือ มีปากคลา้ยงวง ยื่นยาวออกไปขา้งหนา้ และมีปีก
ส าหรับบิน 1 คู่ยงุมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์  ซ่ึงประกอบดว้ย ไข่ ลูกน ้ า ตวัโม่ง และยงุตวัแก่ ยงุเม่ือลอก
คราบออกจากระยะตวัโม่งไดไ้ม่ก่ีนาทีกส็ามารถออกบินไดเ้ลย อาหารท่ีใชใ้นระยะน้ีของทั้งตวัผูแ้ละตวั
เมียเป็นน ้าหวานจากดอกไมห้รือตน้ไม ้การผสมพนัธ์ุส่วนใหญ่เกิดข้ึนในอากาศ บางชนิดการผสมพนัธ์ุ
เกิดข้ึนในขณะท่ียงุตวัผูมี้การบินวนเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะเวลาหวัค ่าและใกลรุ่้ง ตามพุ่มไม ้บนศีรษะ ทุ่ง
โล่ง หรือบริเวณใกลก้บัเหยื่อ เป็นตน้ และตวัเมียจะบินเขา้ไปเพื่อผสมพนัธ์ุ ยุงตวัเมียส่วนใหญ่ผสม
พนัธ์ุเพียงคร้ังเดียวโดยท่ีเช้ืออสุจิจากตวัผูจ้ะถูกกกัเก็บในถุงเก็บน ้ าเช้ือ ซ่ึงสามารถใชไ้ปไดต้ลอดชีวิต
ของมนั ส่วนยงุตวัผูส้ามารถผสมพนัธ์ุไดห้ลายคร้ัง ยุงตวัเมียท่ีจบัไดต้ามธรรมชาติมกัมีเช้ืออสุจิอยู่ใน
ถุงเก็บน ้ าเช้ือเสมอ  ยงุตวัเมียเม่ือมีอายไุด ้2-3 วนัจึงเร่ิมออกหากินเลือดคนหรือสัตว ์เพื่อน าเอาโปรตีน
และแร่ธาตุไปใชส้ าหรับการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่ แต่มียุงบางชนิดท่ีไม่จ าเป็นตอ้งกินเลือดก็
สามารถสร้างไข่ในรังไข่ได ้เช่น ยงุยกัษ ์เลือดท่ีกินเขา้ไปถูกยอ่ยหมดไปในเวลา 2-4 วนั แต่ถา้อากาศ
เยน็ลงการย่อยจะใชเ้วลานานออกไปเม่ือไข่สุกเต็มท่ียุงตวัเมียจะหาแหล่งน ้ าท่ีเหมาะสมในการวางไข่ 
หลงัจากวางไข่แลว้ยงุตวัเมียก็ออกดูดเลือดใหม่และวางไข่ไดอี้ก บางชนิดท่ีมีอายยุืนมากอาจไข่ไดร่้วม 
10 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนัประมาณ 4-5 วนั แต่อาจเร็วกว่าหรือนานกว่า ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิและชนิดของ
ยุง ส่วนยุงตัวผูต้ลอดอายุขยัจะกินอาหารจากแหล่งน ้ าหวานของดอกไม้หรือพืชท่ีผลิตน ้ าตาลใน
ธรรมชาติ เช่นเดียวกนักบัยงุบางชนิดท่ีตวัเมียไม่กดัดูดเลือดคนหรือสัตวเ์ลย  ยงุตวัเมียวางไข่ประมาณ 
30-300 ฟองต่อคร้ัง ข้ึนอยูก่บัชนิดของยงุและปริมาณเลือดท่ีกินเขา้ไป ไข่จะมีสีขาวหรือครีมเม่ือออกมา
ใหม่ ๆ และในเวลาไม่ก่ีนาทีจะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลหรือน ้าตาลด าไปจนถึงสีด า (ปรัชญา สมบูรณ์,2559) 
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 ไข่ยุงมีรูปร่างลกัษณะหลายแบบข้ึนอยู่กบัชนิด ยุงลายวางไข่บนวตัถุช้ืน ๆ เหนือผิวน ้ า ยุง
ร าคาญวางไข่ติดกนัเป็นแพบนผวิน ้า ยงุกน้ปล่องวางไข่บนผวิน ้า ส่วนยงุเสือวางไข่ติดกนัเป็นกลุ่มใตผ้วิ
น ้ าติดกบัพืชน ้ าท่ีลอยอยู่ ไข่ยุงส่วนใหญ่ทนต่อความแห้งแลง้ไม่ไดย้กเวน้ไข่ของยุงลายซ่ึงสามารถ
ทนทานต่อความแหง้แลง้ไดน้านหลายเดือน ในเขตร้อนช้ืนไข่จะฟักออกเป็นตวัภายใน 2-3 วนั 

 
ภาพท่ี 2.8 ชนิดไข่ของยงุ 

ท่ีมา : http://www.med.cmu.ac.th 
ลูกน ้ าของยงุเป็นระยะท่ีสามารถแยกแยะออกจากตวัอ่อนของแมลงชนิดอ่ืนไดง่้าย โดยมีส่วน

อกกวา้งใหญ่กว่าส่วนหวัและส่วนทอ้ง เม่ือออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมีขนาดเลก็มากและค่อยๆ โตข้ึน มี
การลอกคราบ 4 คร้ัง ก่อนท่ีจะเป็นตวัโม่ง ลูกน ้ าตอ้งอาศยัอยูใ่นน ้ าตลอดระยะท่ีด ารงชีวิต มีบางชนิดท่ี
ปรับสภาพพฒันาตวัเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เช่น สามารถอยูไ่ดใ้นสภาพท่ีเป็นโคลนเปียก หรือใน
น ้าท่ีมีอุณหภูมิต ่าหรือสูง 

  
ภาพท่ี 2.9 ชนิดลูกน ้ายงุ 

ท่ีมา : http://www.med.cmu.ac.th 
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ลูกน ้าของยงุชนิดต่าง ๆ หายใจจากผวิน ้าโดยผา่นท่อหายใจ (ยงุลายและยงุร าคาญ) หรือรูหายใจ 
(ยุงกน้ปล่อง) แต่ลูกน ้ าของยุงเสือมีท่อหายใจท่ีสามารถสอดหรือแทงเขา้ไปในบริเวณรากของพืชน ้ า 
โดยเฉพาะพวกจอกและผกัตบชวา เพื่อใชอ้อกซิเจนจากโพรงอากาศท่ีอยู่ท่ีรากหรือล าตน้ของพืชน ้ า 
ลูกน ้ายงุกินอาหารจ าพวก แบคทีเรีย โปรโตซวั ยสีต ์สาหร่าย และพืชน ้ าท่ีมีขนาดเลก็ ลูกน ้ายงุกน้ปล่อง
ส่วนใหญ่หากินบริเวณผิวน ้ า บางชนิดอาจด าลงไปกินอาหารใตผ้ิวน ้ าดว้ย ในขณะท่ีลูกน ้ ายุงลาย ยุง
ร าคาญ และยงุเสือหากินใตผ้วิน ้ า ลูกน ้ายงุยกัษกิ์นลูกน ้าชนิดอ่ืนหรือพวกเดียวกนัเองเป็นอาหาร ในเขต
ภูมิประเทศร้อนช้ืนลูกน ้ าใชเ้วลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงกลายเป็นตวัโม่ง ระยะตวัโม่ง มีรูปร่างคลา้ย
ตวัจุลภาค ( , ) หรือ “comma” อาศยัอยู่ในน ้ า ตวัโม่งเป็นระยะพกัตวัจะไม่กินอาหาร รับเอาอากาศใน
การหายใจแต่เพียงอยา่งเดียว เม่ือถูกรบกวนจะด าน ้ าลงสู่ขา้งล่างใตน้ ้ าอยา่งรวดเร็วและอยูใ่ตน้ ้ าไดน้าน
หลายนาที ตวัโม่งของยงุลายเสือแตกต่างกบัชนิดอ่ืนโดยมีท่อหายใจแหลมสามารถแทงเขา้รากหรือล า
ตน้พืชน ้าเพื่อหายใจเหมือนกบัระยะลูกน ้า 

 
ภาพท่ี 2.10 ตวัโม่ง 

ท่ีมา : https://sites.google.com 
 

ในภูมิประเทศเขตร้อนตวัโม่งจะใช้เวลา 2-4 วนั ยุงตวัเต็มวยัลอกคราบออกมาไม่ก่ีนาทีก็
สามารถบินได ้ยุงตวัเมียบางชนิดชอบกดักินเลือดคน บางชนิดชอบกินเลือดสัตว ์บางชนิดกดัดูดเลือด
โดยไม่เลือก ยุงสามารถเสาะพบเหยื่อไดโ้ดยอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น กล่ินตวั คาร์บอนไดอ๊อก
ไซด ์ ท่ีออกมาจากลมหายใจ หรืออุณหภูมิของร่างกายนิสัยการกินเลือดของยงุมีความส าคญัในดา้นการ
แพร่เช้ือโรคหรือปรสิตต่าง ๆ ยุงส่วนมากจะบินกระจายจากแหล่งเพาะพนัธ์ุไปไดไ้กลออกไปในรัศมี
ประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยบินทวนลมตามกล่ินเหยื่อไป กระแสลมท่ีแรงอาจท าให้ยุงบางชนิดแพร่
ออกจากแหล่งเพาะพนัธ์ุไปไดไ้กลยิง่ข้ึน  
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 ยุงกน้ปล่องมีความส าคญัในทางการแพทยโ์ดยเฉพาะเป็นพาหะน าโรคมาลาเรีย ในประเทศ
ไทยเท่าท่ีพบในปัจจุบนัมียงุกน้ปล่องอยา่งนอ้ย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3 ชนิดท่ีเป็นพาหะส าคญั สังเกตยุง
ชนิดน้ีได้ง่ายเวลามนัเกาะพกั จะยกก้นช้ีเป็นปล่อง ยุงลายท่ีพบตามบา้นเรือนหรือชนบท  Aedes. 
aegypti, และ Aedes albopictus เป็นพาหะส าคญัของโรคไขเ้ลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรค
เทา้ชา้งยงุกน้ปล่องน าโรค…มาลาเรีย ไขม้าลาเรียนั้นเกิดจากยงุกน้ปล่องเป็นพาหะน าโรค และท่ีเรียก
อยา่งน้ี เพราะเวลาท่ียุงกดัคน มนัจะเกาะโดยยกกน้ข้ึนท ามุมกบัผิวหนงั 45 องศา บางคนอาจเรียกดว้ย
ความเคยชินวา่ยงุกน้ป่อง ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ จากการส ารวจยงุกน้ปล่องท่ีเป็นพาหะน าโรคมาลาเรีย
ในประเทศไทยพบว่าสายพนัธ์ุยงุกน้ปล่องมีอยูป่ระมาณ 67 ชนิด ซ่ึงใน 67 ชนิดน้ีไม่ทุกสายพนัธ์ุท่ีเป็น
พาหะน าโรค ในประเทศมีอยู่ 5 ชนิดท่ีเป็นปัญหาหลกั ไดแ้ก่ Anopheles minimus, An. aconitus ยุงมี
ปากท่ีเป็นท่อแหลมส าหรับดูดเลือดจากคนเพื่อเอาโปรตีนไปสร้างไข่ ยุงตวัเมียมกัออกหาเหยื่อเวลา
กลางคืน โดยใชป้ากท่ีมีลกัษณะเป็นท่อเจาะผวิหนงัเพื่อดูดกินเลือด กระบวนการน้ี ตามปรกติจะด าเนิน
ไปโดยเหยื่อไม่รู้ตวั เน่ืองจากยงุจะปล่อยน ้ าลายออกมา เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นยาชา ท าให้คนถูกกดัไม่รู้สึก
เจ็บ ซ่ึงน ้ าลายน่ีเองท่ีมีเช้ือมาลาเรีย  โดยยุงไดเ้ช้ือน้ีจากคนท่ีมนัไปกดัมาก่อน  ยุงกน้ปล่องเป็นยุงท่ีมี
ปากท่ีเป็นท่อแหลมส าหรับดูดเลือดจากคนเพื่อเอาโปรตีนไปสร้างไข่ ยุงตวัเมียมกัออกหาเหยื่อเวลา
กลางคืน  โดยใชป้ากท่ีมีลกัษณะเป็นท่อเจาะผวิหนงัเพื่อดูดกินเลือด กระบวนการน้ี ตามปกติจะด าเนิน
ไปโดยเหยื่อไม่รู้ตวั เน่ืองจากยงุจะปล่อยน ้ าลายออกมา เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นยาชา ท าให้คนถูกกดัไม่รู้สึก
เจ็บ ซ่ึงน ้ าลายน่ีเองท่ีมีเช้ือมาลาเรีย  โดยยงุไดเ้ช้ือน้ีจากคนท่ีมนัไปกดัมาก่อน เม่ือคนไดรั้บท าให้เป็น
โรคไขม้าลาเรียได ้(จุฬารัตน์ นุราช, 2544)  

 

 
ภาพท่ี 2. 11  ยงุกน้ปล่อง 

ท่ีมา : https://hilight.kapook.com 
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  ยุงลายชนิด Ae. aegypti หรือ ยุงลายบา้น พบบ่อยเป็นประจ าในเขตเมือง มีขนาดค่อนขา้งเล็ก 
บินไดว้่องไว บน scutum มีลายสีขาวรูปเคียว 2 อนัอยู่ดา้นขา้ง มีขาลายชดัเจน ยุงชนิดน้ีเพาะพนัธ์ุใน
ภาชนะท่ีมีน ้ าขงัทุกขนาดทั้งในและนอกบา้น ชอบกดักินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว ์มกัหากินเวลา
กลางวนัช่วงสายและบ่าย ยุงลายชอบเขา้กดัคนทางดา้นมืดหรือท่ีมีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน 
ขณะท่ีกดัมกัไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ คนถูกกดัจึงไม่รู้สึกตวั ยุง Ae. aegypti กดัทั้งในบา้นและนอกบา้น และ
เกาะพกัตามมุมมืดในหอ้ง โอ่ง ไห หรือตามพุม่ไมท่ี้เยน็ช้ืน ยงุลายอีกชนิดหน่ึง คือ Ae. albopictus หรือ
ยงุลายสวน พบไดท้ัว่ไปในเขตชานเมือง ชนบทและในป่า มีลวดลายท่ี scutum แตกต่างจาก Ae. aegypti 
คือมีแถบยาวสีขาวพาดผา่นตรงกลางไปตามความยาวของล าตวั เพาะพนัธ์ุในภาชนะท่ีมีน ้ าขงั กระบอก
ไม ้โพรงไม ้กะลามะพร้าว ใบไม ้ฯลฯ ยงุชนิดน้ีมีอุปนิสยัคลา้ย ๆ กบั Ae. aegypti แต่มีความวอ่งไวนอ้ย
กว่ายงุร าคาญมีหลายชนิดท่ีไม่ใช่ก่อความร าคาญเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นพาหะท่ีส าคญัของทั้งไวรัสไข้
สมองอกัเสบและโรคเทา้ชา้ง ลูกน ้ายงุร าคาญมกัอาศยัอยูใ่นน ้ าไม่วา่จะเป็นน ้าน่ิงหรือน ้าไหล ท่ีค่อนขา้ง
สกปรกท่ีมีไนโตรเจนสูงหรือมีการหมกัเน่าของพืช 
 

 
ภาพท่ี 2.12 ยงุลาย 

ท่ีมา : http://www.kp-aec.com 
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ยงุร าคาญ ท่ีพบบ่อยในเขตเมือง ไดแ้ก่ Culex quinquefasciatus เป็นยงุสีน ้ าตาลอ่อน เพาะพนัธ์ุในน ้าเสีย 
ตามร่องระบายน ้ า คูและหลุมบ่อต่าง ๆ ยุงร าคาญพบบ่อยในชนบท ไดแ้ก่ Cx. tritaeniorhynchus และ 
Cx. vishnu, เน่ืองจากมีทอ้งนาเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุหลกั โดยเฉพาะช่วงท่ีไถนา และบริเวณหญา้แฉะรก
ร้าง จึงมีมากในฤดุฝน ยงุชนิดน้ีชอบกดัสัตว ์พวกววั ควายและหมูมากกว่าคน นอกจากก่อความร าคาญ
แลว้ยงัเป็นพาหะน าโรคไขส้มองอกัเสบ 

 
ภาพท่ี 2.13  ยงุร าคาญ 

ท่ีมา: https://www.thaihealth.or.th 
 

ยุงท่ีก่อความร าคาญอีกสกุลหน่ึงท่ีมักกัดในเวลาพลบค ่า มีขนาดใหญ่บินช้าๆ และกัดเจ็บ คือ ยุง 
Armigeres ไม่มีช่ือภาษาไทย 

 
ภาพท่ี 2.14 ยงุ Armigerea 

ท่ีมา : https://www.thaihealth.or.th 
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 ยงุลายเสือหรือยุงเสือ ล าตวัและขามีลวดลายค่อนขา้งสวยงาม บางชนิดมีสีเหลืองขาวสลบัด า
คลา้ยลายของเสือโคร่ง เช่น Ma. uniformis บางชนิดมีลายออกเขียว คลา้ยตุ๊กแก เช่น Ma. annulifera ยงุ
เหล่าน้ีชอบเพาะพนัธ์ุในบริเวณท่ีเป็นหนอง คลอง บึง สระ ท่ีมีพืชน ้ าพวก จอกและ ผกัตบชวา อยู่  
ยุงลายเสือจะมีปีกแตกต่างจากยุงกลุ่มอ่ืน คือ เส้นปีกจะมีเกล็ดใหญ่สีอ่อนสลบัเขม้ ล าตวัปกคลุมดว้ย
เกลด็เช่นกนั ท าใหดู้คลา้ยมีฝุ่ นผงเกาะติดทัว่ตวั ขาลายเป็นปลอ้ง ๆ ตวัแก่มกัจะกินเลือดสตัวม์ากกวา่คน 
กดักินเลือดนอกบา้น โดยเฉพาะตามทุ่ง หนองน ้ า คลอง บึง ท่ีมีพืชน ้ าข้ึน มกักดัเวลาพลบค ่าหลงัพระ
อาทิตยต์กดิน หรือบางคร้ังกดัตอนกลางวนัถา้มีเหยือ่เขา้ไปใกลบ้ริเวณเกาะพกั 

 
ภาพท่ี 2.15 ยงุเสือ 

ท่ีมา: https://news.kapook.com 
 

ยงุลายเสือหลายชนิดเป็นพาหะของโรคเทา้ชา้งในภาคใต้ของประเทศไทย บางชนิดเป็นพาหะ
บริเวณชายแดนไทย – พม่า 

สรุปว่าการป้องกนัยงุกดัเป็นวิธีท่ีสามารถลดความร าคาญท่ีเกิดจากยงุและลดความเส่ียงในการ
ติดเช้ือท่ีมียงุเป็นพาหะ สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การนอนในมุง้หรือมุง้ชุบสารเคมีฆ่าแมลง การติดตั้ง
มุง้ลวด การสุมควนัไฟไล่ยุง การจุดยากนัยุง และการทาสารเคมีไล่ยุงการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุก็
สามารถลดจ านวนยุงท่ีมากดัไดว้ิธีหน่ึง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของแหล่งเพาะพนัธ์ุ ท่ีท าไดง่้าย ไดแ้ก่ 
การดูแลโอ่งน ้ าและภาชนะน ้าขงัตามบา้นเรือน เพื่อควบคุมยงุลาย หรือการระบายน ้ าตามทอ้งร่องไม่ให้
ขงัหรือเน่าเสีย เพื่อควบคุมยงุร าคาญ ( ปรัชญา สมบูรณ์,ม.ป.ป )  
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1.  โรคทีเ่กดิจากยุง 
ไขเ้ลือดออก เป็นโรคติดเช้ือ พบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีสาเหตุมาจากเช้ือ

ไวรัสเดง ก่ี (Dengue Virus) ซ่ึงมียงุลายเป็นพาหะ สามารถพฒันาเป็นไขเ้ลือดออกท่ีมีอาการรุนแรงถึง
ชีวิตได ้ปัจจุบนัมีผูติ้ดเช้ือประมาณ 50 ลา้นคนต่อปี โดย 500,000 คนตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
(ท่ีมา WHO - องคก์ารอนามยัโลก)ฤดูฝนในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกนัยายน เป็นช่วงท่ีมี
ความเส่ียงไขเ้ลือดออกสูง โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ประเทศไทยมี
รายงานผูป่้วยไข้เลือดออกทั่วประเทศจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ระยอง 
สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต   ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ในปี 
2559 ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกรวม 63,310 ราย อตัราป่วย 96.76 รายต่อประชากร 
100,000 คน และมีอตัราป่วยตายร้อยละ 0.10 โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า ในปี 2560 จะมี
จ านวนผูป่้วยไขเ้ลือดออกเพิ่มสูงข้ึน 22-37% จากปี 2559 หรือประมาณ 80,000-100,000 ราย ( ศูนยว์ิจยั
สุขภาพกรุงเทพ 2557) 

โรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus) เกิดจากเช้ือไวรัสซิกาแพร่สู่คนผา่นยงุลายท่ีมีเช้ือ ไวรัสซิกา
พบเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) โดยตั้งช่ือโรคน้ีตามป่าซิกาในประเทศยกูนัดา  ในประเทศ
บราซิล โรคติดเช้ือไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภมี์ความเช่ือมโยงกบัอาการผดิปกติของทารก โดยท าใหเ้กิด
ภาวะ "ศีรษะเลก็" เป็นอาการผดิปกติส าหรับทารกแรกเกิด ซ่ึงไปหยดุการพฒันาของสมองในทารก จน
เกิดภาวะศีรษะเลก็ผดิปกติ ในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ.2016 (พ.ศ. 2559) ทารกเกือบ 4,000 คน ในประเทศ
บราซิลเกิดมาพร้อมอาการท่ีน่าสงสัยว่าจะมีภาวะศีรษะเล็ก จากการรายงานของส านกัโรคติดต่ออุบติั
ใหม่ สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสซิกาในประเทศไทย ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 มีผูติ้ดเช้ือรายใหม่
จ านวน 8 ราย และมีหญิงตั้งครรภติ์ดเช้ือ 86 ราย คลอดแลว้ 74 ราย และพบทารกมีภาวะศีรษะเลก็ Zika-
related microcephaly จ านวน 2 ราย และ Congenital Zika syndrome 1 ราย (คณะแพทย์ศาสตร์ ม .
เชียงใหม่ (ม.ป.ป) 

โรคมาลาเรีย (องักฤษ: malaria) หรือไขจ้บัสั่น ไขป่้า ไขป้้าง ไขร้้อนเยน็หรือไขด้อกสัก เป็น
โรคติดเช้ือของมนุษยแ์ละสัตวอ่ื์นท่ีมียุงเป็นพาหะ มีสาเหตุจากปรสิตโปรโตซัว (จุลินทรียเ์ซลลเ์ดียว
ประเภทหน่ึง) ในสกุล Plasmodium (พลาสโมเดียม) อาการทัว่ไปคือ มีไข ้อ่อนเพลีย อาเจียนและปวด
ศีรษะ ในรายท่ีรุนแรงอาจท าให้ตวัเหลือง ชกั โคม่าหรือเสียชีวิตได[้1] โรคมาลาเรียส่งผา่นโดยการกดั
ของยงุเพศเมียในสกุล Anopheles (ยงุกน้ปล่อง) และปกติอาการเร่ิม 10 ถึง 15 วนัหลงัถูกกดั  
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โรคเทา้ชา้ง เป็นโรคท่ีเกิดจากหนอนพยาธิตวักลมฟิลาเรีย มีลกัษณะคลา้ยเส้นดา้ยอาศยัอยูใ่น
ระบบน ้าเหลืองของคน โดยมียงุเป็นพาหะน าโรค มีอาการท่ีเห็นไดช้ดั คือ ขา แขน หรืออวยัวะเพศบวม
โตผดิปกติ เน่ืองจากภาวะอุดตนัของท่อน ้ าเหลือ โรคเทา้ชา้งในประเทศไทยมี 2 ชนิด ชนิดแรกเกิดจาก
เช้ือ Brugia malayi มกัมีอาการแขนขาโต พบมากในบริเวณท่ีราบทางฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้ตั้งแต่
จงัหวดัชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาส โดยมียุงลายเสือ (Mansonia) เป็นพาหะ ยุงชนิดน้ีกดักินเลือดของ
สัตวแ์ละคน ชอบออกหากินเวลากลางคืน มีแหล่งเพาะพนัธ์ุตามแอ่งหรือหนองน ้ าท่ีมีวชัพืชและพืชน ้ า
ต่างๆ เช่น จอก ผกัตบชวา แพงพวยน ้า หรือหญา้ปลอ้ง ชนิดท่ีสองเกิดจากเช้ือ Wuchereria bancrofti มกั
ท าใหเ้กิดอาการบวมโตของอวยัวะสืบพนัธ์ุและแขนขา พบมากในบริเวณภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
เช่น ท่ีอ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี; อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก; อ าเภอละอุ่น 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง เป็นตน้ ยงุพาหะน าโรคเทา้ชา้งชนิดน้ีไดแ้ก่ยงุลายป่า (Aedes niveus group) 
เพาะพนัธ์ุตามป่าไผ่ ในโพรงไม ้และกระบอกไมไ้ผ่ ปัจจุบนัพบว่าเช้ือโรคเทา้ชา้งชนิด Wuchereria 
bancrofti สายพนัธ์ุท่ีน าเขา้โดยผูอ้พยพจากชายแดนไทยพม่า มียุงพาหะหลายชนิดรวมทั้งยุงร าคาญ 
(Culex) ซ่ึงเป็นยงุบา้นท่ีพบไดท้ัว่ไป  (โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน,2556)  

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya Virus) เป็นโรคติดเช้ือไวรัสท่ีมียุงลายบา้นและยุงลายสวนเป็น
พาหะ โรคน้ีไม่อาจติดต่อจากคนสู่คนโดยตรง แต่พบว่ามีการแพร่กระจายเช้ือจากแม่ไปสู่ลูกหรือผา่น
ทางการให้เลือด ซ่ึงพบไดน้้อยมาก อาการเด่นชดัของโรค คือ มีไข ้ปวดตามขอ้ต่อ ขอ้ต่อบวม ปวด
ศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือ และอาจมีผื่นข้ึนตามผวิหนงั ปัจจุบนัโรคชิคุนกุนยาไม่มีวิธีป้องกนัและรักษาโดย
เฉพาะเจาะจง แพทยจ์ะใหก้ารรักษาประคบัประคองตามอาการของผูป่้วย (พบแพทย,์ม.ป.ป) 

ไขเ้หลือง คือโรคติดเช้ือไวรัสท่ีมียงุลายและยงุป่าเป็นพาหะ แต่ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คน
ได้ อาการท่ีเด่นชัดของโรคคือ มีไข ้ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ และอาเจียน ในรายท่ีอาการรุนแรงอาจมี
เลือดออก ภาวะดีซ่าน หรือเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของหัวใจ ตบั ไต ซ่ึงอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได ้อย่างไรก็ตาม โรคไขเ้หลืองป้องกนัไดด้ว้ยการฉีดวคัซีนก่อนเดินทางไปยงัพื้นท่ีท่ีมี
การแพร่ระบาดของโรค (พบแพทย,์ม.ป.ป) 
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2.8 วจิัยที่เกีย่วข้อง 

ศศิธร วสุวตั และคณะ (2533) ไดศึ้กษาเก่ียวดบัประสิทธิภาพป้องกนัยุงกดัของครีม ตะไคร้
หอม วท. พบวา่การสกดัตะไคร้หอมศึกษาคุณภาพองคป์ระกอบโดยวีแกส็ โครมาโตกราฟฟี และพฒันา
กระบวนการผลิตครีมน ้ ามนัตะไคร้หอม ความเข็มขน้ร้อยละ 14 ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการป้องกนั
ยงุลายกดั ของครีมน ้ามนัตะไคร้หอมเปรียบเทียบกบัครีมสงัเคราะห์  ไดเมทีลทาเลตและ ดเอทีลลุเอไมด ์
โดยใชย้งุลาย เป็นยงุทดสอบตามวิธีทดสอบผลิตภณัฑย์าทากนัยงุของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุต
สาหกกรม  กระทรวงอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑก์นัยงุทั้งสองชนิดท่ีประสิทธิภาพป้องกนัยงุกดัโดย
นานประมาณ 2 ชั่วโมง ซ้ึงเป็นไปตามมาตรฐานครีมกันยุงชนิดทาของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

มานิตย ์ นาคสุวรรณ (2542) ได้ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพสารสกัดจากสะเดาและน ้ ามนั
สะเดาต่อลุกน ้ ายงุลายและยงุร าคาญ  ในการทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัสะเดา (ชนิดเหลว) ปริมาณ 
อะซาวิแรคติน 0.5% และน ้ามนัสะเดาท่ีไดจ้าการสกดัเน้ือในเมลด็สะเดาอินเดีย กบัลูกน ้ายงุลาย  และยงุ
ร าคาญ ภายในห้องปฏิบติัการโดยใช้วิธี did bioassay พบว่าสารสกัดจากน ้ ามนัสะเดาความเข็มขน้
0.002% ข้ึนไปท าใหลู้กน ้ ายงุลายและยงุร าคาญตาย 100% ท่ีเวลา 24 ชัว่โมงและพบว่าลุกน ้ ายงุลาบและ
ยงุร าคาญท่ีรอดตายในสารสกดัสะเดา และน ้ ามนัสะเดาความเขม็ขั้นต ่าจะสามารถพฒันาเป็นดกัแด ้แต่
ไม่สามารถดนัเปลือกดกัแดอ้อกเป็นตวัเตม็วยัได ้เน่ืองจากสารสกดัสะเดามีผลการยบัย ั้งการเจริญเติบโต
ของดกัแดเ้ป็นเตม็ตวั และการศึกษาฤทธ์ิคงทนของสารสะเดา ในห้องปฏิบติัการพบว่ามีประสิทธิภาพ
ในการฆ่าลูกน ้ายงุลายและยงุร าคาญไดผ้ลในเวลา 6วนั  

มนัสนันท์  นุ่นแกว้ และวรรณณา พริกเบ็ญจะ (2546) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสกดัน ้ ามนัหอม
ระเหยจากใบฝร่ังและการใชส้ารดา้นจุลินทรียใ์นอาหารโดยใชไ้อน้ ้ าและตวัท าละลายอินทรีย ์สองชนิด
คือ Haxane และ Dichoromethane  พบว่าการสกดัโดยใชไ้อน้ ้ าให้สารสกดัในปริมาณนอ้ยมากส่วนการ
สกดัน ้ามนัหอมระเหยจากใบฝ่ังพนัธ์ุพื้นเมืองโดยใหส้ารสกดั  3.994 = 0.007 %  และ 2.1970 = 0.049% 
ตามล าดบัและพนัธ์ุสีทองจะใหส้ารสกดั 4.2120 =0.017 % และ 5.4882=0.027% เมือน าสารสกดัท่ีไดม้า
ละลายดว้ยน ้ ากลัน่และทดสอบการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ Staphylococu saureus  ปรากฏว่า สารสกดั
จากใบฝร่ังสามารถออกฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของเช้ือดงักว่าโดยปริมาณสารสกดัท่ีน้อยท่ีสุดสามารถ
ยบัย ั้งเช้ือได ้
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 ปร่ิมมาลา  ข  าคมเขต ์(2543) การวิเคราะห์สารไล่ยุงในพืชสมุนไพรบางชนิด  พบว่า การแยก
น ้ามนัหอมระเหยจากผวิมะกรูด  ผวิสม้โอ  และตะไคร้หอม  โดยเทคนิคการกลัน่ดว้ยไอน ้ าแบบตรงได้
วิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัหอมระเหยจากผิวส้มโอ  และตะไคร้หอมโดยเทคนิคแก็ส
โครมากราฟี – แมสสเปกโตเมตรี พบว่าสารส่วนใหญ่เป็นสารประเทเทอร์ปีนนอยด์ส่วนน ามนัหอม
ระเหยทั้งสามชนิดท่ีมีสมบติัไล่ยงุไดแ้สดงวา่ สารประเภทเภทเทอร์ปีนนอยมี์สมบติัการไล่ยงุ



 
 

 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

 

ภาพท่ี 3. 1ตราสญัลกัษณ์ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา 
ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 

 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งสถานประกอบการ  

 ช่ือ                   : บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา 

ตั้งท่ีอยูเ่ลขท่ี    : 22 ถ.บางกระพร้อม-แกว้ฟ้า ต.อมัพา จ.สมุทรสงคราม 75110 

เบอร์โทรศพัท ์: 034-752222 

LINE ID          : @ baanamphawa  

เวบ็ไซต ์          :  http://www.baanamphawa.com 

 
ภาพท่ี 3. 2 สถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 
ท่ีมา:  http://www.baanamphawa.com

http://www.baanamphawa.com/th/home.php
http://www.baanamphawa.com/th/home.php
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3.2 ลกัษณะสถานประกอบการและผลติภัณฑ์การบริการให้บริการขององค์กร 

 บา้นอมัพวา รีสอร์ทแอนดส์ปา เป็นรีสอร์ทเรือนไทยริมแม่น ้ า ในบรรยากาศริมแม่น ้ าแม่กลอง

อนังดงาม ซ่ึงยงัคงวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบไทยไวอ้ยา่งชดัเจน จะเป็นห้องพกัในเรือนไทยสมยัรัชกาลท่ี 2 

และห้องพกัใน วิลล่าแบบรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ห้องพกัทั้ง 61 ห้องอยู่ท่ามกลางสวนไมไ้ทยใน

วรรณคดีท่ีงดงามมีส่ิงอ านวยความสะดวกมาตรฐานโรงแรม 4 ดาว รีสอร์ทตั้งอยูใ่นเขตอมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม เมืองท่ียงัคงความเป็นวิถีชีวิตแบบไทยริมสายน ้า ดว้ยระยะทางเพียง 65 กม. จากกรุงเทพ 

3.3 ประเภทของห้องพกั  

ห้องพกัในหมู่เรือนไทยสถาปัตยกรรมสมยัอยุธยาทั้ง 9 หลงั จ านวนทั้งหมด 47 ห้องถูกราย

ลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมไ้ทยในวรรณคดีท่ีหายาก สร้างบรรยากาศการพกัผอ่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยท่ีส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ครบครันในมาตรฐานโรงแรม 

 

1. Superior Rooms 

ตั้งอยู ่ชั้น 1 ของเรือนไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อย 25 ตร.ม.   เตียงเด่ียว/ เตียงคู่ ตกแต่งไทยประยกุต ์วิวสวน
ร่มร่ืนหอ้งส าหรับผูมี้ขอ้จ ากดัดา้นร่างกายท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ดว้ย 

 

 

 
ภาพท่ี 3. 3 หอ้งนอน Superior Room 
ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 

 

 

 



35 
 

 

2. Superior Triple Rooms 

ตั้งอยูช่ั้น 1 ของเรือนไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อย 35 ตร.ม. เตียงเด่ียว 3 เตียง ตกแต่งไทยประยกุต ์วิวสวนร่ม
ร่ืน มีระเบียงส่วนตวั 

 

 
ภาพท่ี 3. 4 หอ้งนอน Superior Triple Room 

ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 
 

 

3. Deluxe Room 

ชั้น 2 ของเรือนไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อย 25 ตร.ม. เตียงเด่ียว/ เตียงคู่ ตกแต่งไทยเดิม เนน้วสัดุตกแต่งไม ้วิว
สวนร่มร่ืน 

 

 

ภาพท่ี 3.5 Deluxe Room 
ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 
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4. Super Deluxe Room 

ชั้น 2 ของเรือนไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อย 31 ตร. ม. เตียงเด่ียว ตกแต่งไทยเดิม เนน้วสัดุตกแต่งไม ้วิวสวน
ร่มร่ืน แชร์สระวา่ยน ้าจากชุช่ี 
 
 

 
ภาพท่ี 3. 6  หอ้ง Super Deluxe Room 
ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 

 
 

5. Pool Suites 

ชั้น 2 ของเรือนไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีใชส้อย 62 ตร.ม.เตียงเด่ียวตกแต่งไทยเดิม เนน้วสัดุตกแต่งไม ้วิวสวนร่ม
ร่ืน เตียงนวดภายในหอ้ง แชร์สระวา่ยน ้าจากชุช่ี  

 

 
ภาพท่ี 3.7 หอ้ง Poo Suites 

ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 



37 
 

 

6. Prime Villa (one bedroom) 

อาคารชั้นเดียว พื้นท่ีใชส้อย 42 ตร. ม.เตียงเด่ียวตกแต่งไทยประยกุต ์รัตนโกสินทร์ ววิสวนร่มร่ืน 

หอ้งนัง่เล่น แยก โปร่ง สบาย 
 

 
ภาพท่ี 3.8 หอ้ง Prime Villa 

ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 
 
 

7. Pool Villa (one bedroom) 

อาคารชั้นเดียว พื้นท่ีใชส้อย 80 ตร. ม.เตียงเด่ียวตกแต่งไทยประยกุต ์รัตนโกสินทร์ ววิสวนร่มร่ืน 

หอ้งนัง่เล่น แยก โปร่ง สบาย สระวา่ยน ้าจากชุช่ี ส่วนตวั  

 

 
ภาพท่ี 3. 9 หอ้ง Pool Villa (one bedroom) 
ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 
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8. Grand Villa Two Bedroom 

อาคารชั้นเดียว พื้นท่ีใชส้อย 74 ตร. ม. 2 หอ้งนอน เตียงเด่ียว / เตียงคู่ ตกแต่งไทยประยกุต ์รัตนโกสินทร์ 
วิวสวนร่มร่ืนหอ้งนัง่เล่นแยก หอ้งน ้าแยกทั้ง 2 หอ้งนอน 

 

 

ภาพท่ี 3.10 Grand villa Two Bedroom 
ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 

 

9. Grand Pool Villa (two bedroom) 

อาคารชั้นเดียว พื้นท่ีใชส้อย 110 ตร. ม. 2 หอ้งนอน เตียงเด่ียว / เตียงคู่ตกแต่งไทยประยกุตรั์ตนโกสินทร์ 
วิวสวนร่มร่ืนหอ้งนัง่เล่น แยก โปร่ง สบายหอ้งน ้าแยกทั้ง 2 หอ้งนอนสระวา่ยน ้าจากชุช่ีส่วนตวั 

 

 
ภาพท่ี 3. 11 หอ้ง Grand pool villa 

ท่ีมา:  http://www.baanamphawa.com 
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10. Boat House 

ตกแต่งดดัแปลงมาจากเรือบรรทุกขา้ว พื้นท่ีใช้สอย 25 ตร.ม.เตียงคู่มีระเบียงส่วนตวัวิวสวนร่มร่ืน
หอ้งนัง่เล่น แยก โปร่ง สบาย 

 

 
ภาพท่ี 3.12 หอ้ง Boat House 

ท่ีมา: http://www.baanamphawa.com 
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3.4 ห้องอาหาร 

รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมแม่น ้าแม่กลอง หอ้งอาหารสบนังาพร้อม 

ใหบ้ริการคุณทั้งอาหารไทยและสากล โดยใชว้ตัถุดิบทอ้งถ่ินท่ีคดัสรรมาเป็นอยา่งดี อาหารทุกรายการ

ไม่มีการใชผ้งชูรสเพื่อสุขภาพท่ีดีของคุณ อาหารแนะน า ไดแ้ก่ ย  าสม้โออมัพวา, ปลาทูแม่กลองตม้,

ตะไคร้, กุง้แม่น ้ าเผา, กุง้แม่น ้ าราดซอสมะขาม, วุน้มะพร้าวอมัพวา  

เวลาให้บริการ   

อาหารเช้า: 07.00 – 10.00 น. 

อาหารกลางวนั - ค า่: 10.00 - 22.00 น. 

 
ภาพท่ี 3.13 หอ้งอาหาร สบนังา 1 

ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 
 

 

ภาพท่ี 3. 14 หอ้งอาหารสบนังา 2 
ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 
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3.5  ห้องประชุมและจัดเลีย้ง 

การจดัประชุมสมัมนา เล้ียงขอบคุณลูกคา้ หรืองานจดัเล้ียงส าหรับโอกาสพิเศษ บา้นอมัพวา  
รีสอร์ทแอนดส์ปาขอเสนอหอ้ง 5 ขนาด 5 สไตลใ์นบรรยากาศผอ่นคลายเพื่อความแตกต่าง ดว้ยอุปกรณ์
และเคร่ืองมือมาตรฐานสามารถรองรับไดต้ั้งแต่ 10 ถึง 150 ท่าน เรามีทีมงานท่ีมีประสบการณ์คอยดูแล
และใหค้  าปรึกษาเพื่อใหง้านของคุณออกมาดีท่ีสุด 
 
ช่ือหอ้งประชุม Theatre Classroom I shape U 

Shape 
Cocktail Banquet ขนาดหอ้ง (ตรม.) 

หอ้งการะเกด 20 20 20 18 12 20 4.8 x 6.7 
หอ้งกรองทอง 30 20 24 24 20 -  5.5 x10 
หอ้งกาสลอง 100 60 30 38 60 50 12 x 3.5 
หอ้งกรรณิการ์ 130 90 35 40 90  - 10.50 x 16 
หอ้งสารภี 50 50 30 30 30 50 5.5 x 20 
หอ้งแกว้มุกดา 
1 

150 90 35 40 100 70 12 x14.5 

หอ้งแกว้มุกดา 
2 

150 90 35 40 100 70 12 x14.5 

หอ้งแกว้มุกดา 
1 - 2 

375 240 80 80 200 140 24 x29 

ตารางท่ี  3.1 ตารางหอ้งประชุม 
ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 
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1. หอ้งแกว้มุกดา 
สัมมนาหรือจดัเล้ียงในบรรยากาศริมแม่น ้ าแม่กลองท่ีห้องแกว้มุกดาห้องประชุมมีอุปกรณ์มาตรฐาน
ส าหรับการสมัมนาและจดัเล้ียงและสามารถจุไดต้ั้งแต่ 80 ถึง 150 ท่าน 
 

 

ภาพท่ี 3.15 หอ้งประชุมแกว้มุกดา 
ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 

 

2. หอ้งกรรณิการ์  

ห้องสัมมนาท่ีถูกแยกเป็นสัดส่วน ในบรรยากาศริมบ่อน ้ าธรรมชาติของรีสอร์ท ครบครันดว้ยอุปกรณ์
สัมมนามาตรฐาน สามารถรองรับได ้50-80 ท่าน 

 

 
ภาพท่ี 3.16 หอ้งประชุมกรรณิการ์ 

ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 

 

 

http://www.baanamphawa.com/images/meeting-room/kaew-mookda1/1.jpg
http://www.baanamphawa.com/images/meeting-room/kannika/1.jpg
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3. หอ้งกาสะลอง 

ห้องกาสลองเหมาะกบัการประชุมสัมมนาแบบค่อนขา้งเป็นทางการดว้ยอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับการ

ประชุม หอ้งสามารถจุไดต้ั้งแต่ 30 ถึง 50 ท่านและเหมาะทั้งส าหรับการประชุมและงานจดัเล้ียง 

 

 
ภาพท่ี 3.17 หอ้งประชุมกาสะลอง 

ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 

 

4. หอ้งกรองทอง  

เปล่ียนบรรยากาศการประชุมแบบเดิมๆ มาเป็นการประชุมท่ามกลางสวนอนัเงียบสงบ ห้องกรองทอง

อยู่รายลอ้มดว้ยแมกไมอ้นัเขียวขจีสร้างบรรยากาศกาประชุมแบบสบายท่ีแตกต่าง ห้องสามารถจุได้

ตั้งแต่ 10 ถึง 25 ท่านและมีหอ้งแยกภายในบริเวณเดียวกนั ส าหรับคอฟฟ่ีเบรค 

 

 

ภาพท่ี 3.18 หอ้งประชุมกองทอง 
ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 

http://www.baanamphawa.com/images/meeting-room/ga-salong/1.jpg
http://www.baanamphawa.com/images/meeting-room/krong-thong/1.jpg
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5. หอ้งการะเกด  

หอ้งประชุมขนาดเลก็รองรับได ้10 -15 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบครัน 

 

 

ภาพท่ี 3.19 หอ้งประชุมการะเกด 
ท่ีมา : http://www.baanamphawa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baanamphawa.com/images/meeting-room/karakade/1.jpg
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3.6 รูปแบบการบริหารขององค์ 

 

ภาพท่ี 3. 20 แผนผงัองคก์ร 
ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  2562 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป

ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป

ผูจ้ดัการแผนกบริการ

ผูจ้ดัการแผนกฝ่ายบุคคล ผูจ้ดัการแผนกครัว

ผูจ้ดัการแผนกบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ผูจ้ดัการแผนกส่วนหนา้

ผูจ้ดัการแผนกช่าง ผูจ้ดัการแผนกการตลาด

ผูจ้ดัการแผนกสปา ผูจ้ดัการแผนกแม่บา้น
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3.7 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

ภาพท่ี 3.21 ผูจ้ดัท าโครงงาน 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 

ช่ือ – สกลุ  นางสาว อภิสรา รสเยน็ 

ต าแหน่ง  พนกังานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมายดังนี ้

- เช็คหมายเลขหอ้งของผูเ้ขา้พกัในตอนเชา้ 

- จดบนัทึกรายงานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- จดัเตรียมเบรกส าหรับหอ้งประชุม 

- จดัเตรียมของส าหรับขายในโลตสับาร์ 

- ตม้น ้าสมุนไพรส าหรับหอ้งประชุม 

- จดัหอ้งประชุม 

- ท าความสะอาดโตะ๊อาหารเกบ็อุปกรณ์และท าการจดัใหม่ 

- ท าเมนูเคร่ืองด่ืมตามออเดอร์ 

- จดัอุปกรณ์ส าหรับงานจดัเล้ียง 

- เกบ็ท าความสะอาดหอ้งประชุม หอ้งอาหาร และโลตสับาร์ พลูบาร์ 
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3.8 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

ภาพท่ี 3. 22พนกังานท่ีปรึกษา 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

นางสาว สุมิตา พิฤกษ ์ ต าแหน่ง  Server พนกังานบริการทัว่ไป 
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3.9 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 ในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา ณ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปา ของนางสาว อภิสรา รสเยน็ 

เร่ิมตั้งแต่ 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยเวลาการ

ท างานแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั ตามลกัษณะงาน โดยท างานสัปดาห์ละ 6 วนั หยุด 1 ตามผูจ้ดัการ

แผนกจดัให ้ 

3.10 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

1. ก าหนดหัวข้อโครงงานเพ่ือสอดคล้องกบัองค์กร 

โดยเร่ิมจากการสังเกต ภายในบริเวณท่ีปฏิบติังาน ว่ามีส่ิงใดท่ีน่าสนใจและสามารถน ามาท า

เป็นโครงงานไดบ้า้ง โดยปรึกษาจากพี่เล้ียงและพบปัญหาจึงตั้งหวัขอ้โครงและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา

 2. เสนอหัวข้อโครงงาน  

น าหัวขอ้โครงงานท่ีได ้ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา และ เสนอพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อขอน าแนะน า และส่ง

เสนอต่อไป  

3. เกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสังเกตปัญหา และหาวิธีการแกไ้ข ้และสอบถามจาก พนักงานพี่ปรึกษา

ภายในแผน 

 4. วเิคราะห์ข้อมูล  

น าข้อมูลต่างท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้ งหมดมาคิดวิเคราะห์และสร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนให้กับสถาน

ประกอบการ 

5. จัดท าผลติภณัฑ์และทดลองใช้งาน 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการจดัท าผลิตภณัฑก์บัพนกังานท่ีปรึกษา  และทดลองใชง้านภายในหอ้งอาหาร 

 6. สรุปผลและจัดท ารูปเล่มโครงงาน 

สรุปผลการทดลองผลิตภณัฑ ์นั้นวา่ สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ 

 7. จัดท ารูปเล่มโครงงาน 

โดยน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจ และพิจารณาวา่มีส่วนใดแกไ้ข หากมีส่วน

ใดแกไ้ข ตอ้งแกไ้ขใหโ้ครงงานเสร็จสมบูรณ์  

8. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562  ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562   
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.2 ตารางการด าเนินงาน 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า   2562  

3.11 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

อุปกรณ์  

 1.หมอ้ 
 2.มีด 
 3.เขียง 
 4.ภาชนะ 
ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟต์แวร์ 

 1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Microsoft power Point

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม กมุพาพนัธ์ มีนาคม  เมษายน 
1. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     

2. เสนอหวัขอ้โครงงาน     

3. เกบ็รวบรวมขอ้มูล     

4. วิเคราะห์ขอ้มูล     
5. จดัท าผลิตภณัฑแ์ละทดลองใช้
งาน 

    

6.สรุปผลการทดลอง     
7. จดัท ารูปเล่ม     



 
 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานของโครงงาน 
 

จาการท่ีไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา ผูจ้ดัท าไดท้  าโครงงาน  
ช่ือ เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ ซ่ึงมีวิธีการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 วตัถุดิบทีใ่ช้  

1. พาราฟิน  500 กรัม                                 
2. สีเทียน  1 กล่อง 
3.น ้ามนัหอมระเหย 100 ซีซี 
4.สาร SA   1 ขีด 
5. สาร PE   1 ขีด 
6.ไส้เทียน  10 เมตร 
7. แกว้ภาชนะ  20 ถว้ย     

4.2 ขั้นตอนและวิธีการท า       

 1. ตั้งไฟท่ีเตาแกส็น าหมอ้วาง 

 

 

ภาพท่ี 4.1 หมอ้ตั้งไฟ  

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 
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2. ใส่พาราฟินลงไปในหมอ้แลว้รอจนกวา่พาราฟินจะละลายประมาณ10 นาที 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ภาพพาราฟินละลาย 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562  

 

3. หลงัจากพาราฟินละลายแลว้ ใส่น ้ามนัหอมระเหย ชนิดต่างๆ ใส่สารละลาย S.A ,P.E 

และสีเทียนตามท่ีตอ้งการ 

  

ภาพท่ี 4.3 ส่วนผสมต่างๆ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562 
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4. ปิดเตาแกส็และตั้งท้ิงไว ้ประมาณ 10 นาที พอใหห้มอ้มีความอุ่น 

 

 

ภาพท่ี 4.4 พาราฟิน 

ท่ีมา ผูจ้ดัท า 2562 

 

5.  เทส่วนผสมคร่ึงหน่ึงลงในภาชนะ รอใหเ้ยน็ลง แต่ไม่แขง็ 

 

 

ภาพ 4.5 ภาชนะใส่เทียน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562  
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6. ใส่ไสเ้ทียนลงไป ไม่ใหถึ้งกน้ของภาชนะและเทส่วนผสมท่ีเหลือลงในภาชะนะจนเตม็  

 

 

ภาพท่ี 4.4 เทียนเร่ิมแขง็ตวั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 256 

 

7. รอจนเทียนแขง็ตวัทั้งหมด ประมาณ 1  ช.ม และสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์

 

 

ภาพท่ี 4.5 เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562  
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4.3 ผลการคดิต้นทุน 

ตารางที่ 4.1 ต้นทุนการผลติ  เทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง จ านวน 20 ช้ิน 

ตารางท่ี 4.1 ตน้ทุนการผลิตเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 

หมายเหตุ – หมายถึง วตัถุดิบท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย 

จากตารางท่ี 4.1 สรุป ตน้ทุนการผลิตเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง  70.92 บาท ไดจ้  านวน 20 ช้ิน ซ่ึงราคา

เฉล่ียต่อ 1 ช้ิน เท่ากบั 3.50 บาท จ านวนท่ีใชใ้นแต่ละวนั 10 ช้ิน คิดเป็นราคาค่าใชจ่้ายทั้งหมด 35 บาท 

ต่อวนั และ 1 เดือน ราคา 1,050 บาทต่อ 1 เดือน  

 

 

ล าดบั
ท่ี 

วตัถุดิบ หน่วย/กรัม ราคา ปริมาณท่ี
ใช ้

รวม
ราคา 

1. พาราฟิน 500 กรัม 40 บาท 500 กรัม 40 
2 สีเทียน 12 แท่ง 10 บาท 2 แท่ง 0.6 
3 น ้ามนัหอมระเหย 30 ซีซี 25 บาท 30 ซีซี 25 
4 สารละลาย SA  3 กรัม 5 บาท 1 กรัม 0.16 
5 สารละลาย PE 3 กรัม 5 บาท 1 กรัม  0.16 
5 ไส้เทียน 10 เมตร 5 บาท 10 เมตร 5 
6 ตะไคร้ 200 กรัม - - - 
6 ใบสระแหน่ 200 กรัม - - - 
7 ใบโหระพา 200 กรัม - - - 
8 ภาชะนะ 20 อนั - - - 

รวม 70.92 
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ตารางที่ 4.2 ต้นทุนการใช้ยากนัยุงของสถานประกอบการ  ใน 1 เดือน 

ตารางท่ี 4.2 ตน้ทุนการใชย้ากนัยงุของสถานประกอบการใน 1 เดือน 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562 

 

จากตาราง ท่ี4.2 สรุปไดว้า่ตน้ทุนของสถานประกอบการ  ท่ีใชย้ากนัยงุตั้งแต่เวลา 16.00น. – 22.00น. 

ตน้ทุนต่อ 1 วนั 43.33 บาท และ 1 เดือนราคา 1300 บาท   

 สรุป ผลการลดตน้ทุนการใชย้ากนัยงุของสถานประกอบการ ใน 1 เดือน  สามารถลดตน้ทุน ได ้

250 บาท ต่อเดือน  

4.4 การเกบ็ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ใช้เทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง 

 ผูจ้ดัท าไดท้  าการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดยท าการเก็บขอ้มูลจาก

พนกังานแผนก บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และ แผนกจงัเล้ียงประชุมสัมมนา จ านวน 30 คน คิดเป็น 

100 % ของพนักงานทั้งหมด  ท าการเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 15 เมษายน 2562  ถึง 21 เมษายน 2562  เป็น

ระยะเวลา 1 อาทิตย ์โดยก่อนหน้าผูจ้ดัท าไดท้  าการขออนุญาต วางเทียนหอมสมุนไพรไวใ้นจุดต่างๆ 

ไดแ้ก่ หอ้งอาหารสบนังา1 และ หอ้งอาหารสบนังา 2 ผูจ้ดัท าไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลวิจยัดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2  ความพึงพอใจท่ีมีต่อเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 

 

 

ล าดบัท่ี รายกาย ราคาต่อช้ิน จ านวนท่ีใช ้/ หน่วย ราคา  
1 ยากนัยงุเเบบฉีด 30 บาท 12 ขวด  360 
2 ยากนัยงุแบบจุด 20บาท 10 กล่อง 200 
3 เตา้เสียบยากนัยงุ 90 บาท 6 อนั 540 
4 เทียนประดบั 20 บาท 10 กล่อง 200 

รวม   1300 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ตารางที่ 4.3 ตารางข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ 

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกเพศ 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562 

 

จากตาราง ท่ี 4.3 ผลส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากประชากร 30 คน โดยการจ าแนก

เพศ  พบวา่ส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70  และเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30 

 

ตาราง 4.4 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สอบแบสอบถาม โดยจ าแนกอายุ 

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
20-25 13 43.33 
26-31 9 30 
32-37 8 26.67 
รวม 30 100 
ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกอาย ุ

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 21 70 
ชาย 9 30 
รวม 30 100 
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จากตารางท่ี 4.4 ผลส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน  โดย

จ าแนกอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอายุ 20- 25 ปี จ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 43.33  คน  อายุ 26-31 ปี 

จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30  และ จ านวน 32-37 ปี จ านวน 8 คน  26.67 

ตาราง 4.5 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกแผนก 

 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 17 56.67 
แผนกจดัเล้ียงประชุมสมัมนา 13 43.33 

รวม 30 100 
ตารางท่ี 4.5 ตารางขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกแผนก 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562 

 

จากตาราง ท่ี 4.3 ผลส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากประชากร 30 คน โดยการจ าแนก

เพศ  พบวา่ส่วนใหญ่เป็น  เพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70  และเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30 
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4.5 สรุปผลความพงึพอใจของเทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง  

1. กลิน่ของเทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง 

 

ผลจากการตอบแบบสอบถาม ของกล่ินของสมุนไพรไล่ยงุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีความ

พึงพอใจ ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.33 ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ46.67 ระดบัปานกลางคิดเป็น

ร้อยละ 10 และระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน  

 

2. สีสันความสวยงามของเทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง 

 

กล่ินของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

สีสนัความสวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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ผลจาการตอบแบบสอบถามดา้นสีสันความสวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจ  ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30  ความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อย

ละ 33.33  และความพึงพอใจ ระดบัปานกลาง 33.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 3.ผลในการใช้ผลติภัณฑ์ 

 

ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจ ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 ความพึงพอใจระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 46.67 ความพึงพอใจ

ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ20  และความพึงพอใจระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 10 จากผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 

 4. ประโยชน์ของการใช้ผลติภัณฑ์ 

 

ผลในการใชผ้ลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

ประโยชน์ของการใชผ้ลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นประโยชน์ของการใชผ้ลิตภณัฑ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจ ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 ความพึงพอใจระดบัมาก 56.67 และความพึงพอใจ

ระดบัปานกลาง 13.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

5. ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์  

 

 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้น ความพึงพอใจต่อภณัฑ ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจ ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ความพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30 และความพึง

พอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.67 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 

6. ช่วยลดต้นทุนของสถานประกอบการ 

 

ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

ช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด
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 ผลจากการตอบแบบสอบถามด้าน ช่วยลดต้นทุนของสถานประกอบการ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ความพึงพอใจระดบั มาก คิดเป็นร้อย

ละ 40 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

 

4.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจต่อเทยีนหอมสมุนไพไรไล่ยุง 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจต่อเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ ทั้งหมด 6 ดา้น

ไดแ้ก่ กล่ินของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ ดา้นสีสนัความสวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ ดา้นผล

ในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ดา้นความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ดา้นช่วยลดตน้ทุน

ของสถานประกอบการ โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนของลิเคิร์ท ดงัน้ี  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด                 

4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก                        

 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง                

2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย                        

 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

     

การแปลความหมายข้อมูลเป็นค่าเฉลีย่ 

 คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 คะแนนค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

คะแนนค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
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คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ตาราง 4.6 ตารางค่าเฉลีย่ 𝒙 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดับความพงึพอใจ ต่อ เทยีนหอม

สมุนไพรไล่ยุง 

ความพึงพอใจ 𝑋  S.D  ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นกล่ินของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 4.97 0.24 มากท่ีสุด 
ดา้นสีสันความสวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่
ยงุ 

3.93 0.17 มาก 

ดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 3.83 0.16 มาก 
ดา้นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 4.17 0.22 มาก 
ดา้นความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ 4.37 0.20 มาก 
ดา้นช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการ 4.40 0.21 มาก 
รวม 4.28 0.20 มาก 

ตาราง 4.6 ตารางค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 2562 

 

จากตารางท่ี 4.6 จากผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง พบว่าส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจดา้นกล่ินของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.97 อยู่ในระดบัความพึง

พอใจมากท่ีสุด ต่อมา ดา้นสีสันความสวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.93 อยูใ่น

ระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นผลการใชผ้ลิตภณัฑ ์คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์คิด

เป็นค่าเฉล่ีย 4.17 ดา้นช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40  อยูใ่นระดบัความพึง

พอใจมาก



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท าโครงงานเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ ตน้ทุนการผลิตเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุจ านวน 
20 ช้ิน เป็นตน้ทุนจ านวน 70.92 บาท ราคาต่อ1 ช้ิน เท่ากบั 3.50 บาท โดยจ านวนท่ีใชใ้นแต่ละวนั 10 
ช้ิน คิดเป็นราคาทั้ งหมด 35บาท ต่อวัน และ 1 เดือน เท่ากับ 1,050 บาท  และต้นทุนของสถาน
ประกอบการ  ท่ีใชย้ากนัยงุตั้งแต่เวลา 16.00น. – 22.00น. ตน้ทุนต่อ 1 วนั 43.33 บาท และ 1 เดือนราคา 
1,300 บาท จะเห็นไดว้า่เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุสามารถลดตน้ทุนของสถานประกอบการท่ีใชย้ากนัยงุ
แบบสารเคมี ไดถึ้ง 250 บาท ต่อเดือน 

 จากผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง พบว่าส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจดา้นกล่ินของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.97 อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ต่อมา ดา้นสีสนัความสวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.93 อยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก ด้านผลการใช้ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 ด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.17 ดา้นช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40  อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก  

5.2 ข้อก ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1.ไม่สามารถเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ลูกคา้ได้  จึงเลือกเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจาก พนกังานแผนก บริการอาหารและเคร่ือง และแผนกจดัเล้ียงประชุมสัมมนา 
แทน 

 2. ท าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุยงุ คร้ังแรกส่วนผสมไม่แขง็ตวั และไม่สวยงามจึงไดแ้กไ้ขโดย
 ใส่สารละลาย  S.A, P.E ท่ีเป็น สารเพิ่มความสวยงาม และการแขง็ตวั
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5.3 สรุปผลการปฎบัิติงานสหกจิศึกษา 

1. ข้อดีของการฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

- ท าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์การท างาน และ มีความรับผดิชอบต่องาน  

- ท าใหน้กัศึกษารู้จกัการปรับตวัเขา้กบัเพือ่นร่วมงาน 

- ท าใหน้กัศึกษามีความอดทน 

- สามารถน าความรู้และประสบการณ์การณ์จากสถานศึกษา มาปรับใชใ้นสถานประกอบการ 

5.4 ปัญหาทีพ่บในการปฎบิตัิงานสหกจิศึกษา 

-ทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาในการท างาน  

-การตดัสินใจ เหตุการณ์เฉพาะหนา้ ไม่ดีหนกัในช่วงแรก 

-เวลาการท างานเปล่ียนแปลงตามหนา้งาน จึงท าใหส้บัสนในช่วงแรกๆ  

5.5 ข้อเสนอแนะ 

-ควรศึกษาหนา้ท่ีของตวัเอง และเรียนรู้งานใหร้วดเร็ว เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่์อการท างาน  
-ควรฝึกภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ เน่ืองจากสถานประกอบมีชาวต่างชาติ หลายประเทศและ

ภาษาท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งฝึกภาษา 
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ภาพท่ี 1 พบัผา้สระน ้าเพื่อให้ลูกคา้ใชบ้ริเวณสระวา่ยน ้า 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี2 ตม้น ้าสมุนไพรส าหรับเบรกหอ้งจงัเล้ียงประชุมสัมมนา 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 



 

 

 
  

ภาพท่ี 3 จดัเตรียมน ้าสมุนไพร 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 จดัโตะ๊อาหาร 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 



 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ร้อยพวงมาลยั ส าหรับตอนรับลูกคา้ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 จดัท าเมนูเคร่ืองด่ืมใหแ้ก่ลูกคา้ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 

 
 



 

 

 

 

ภาพท่ี 7 น ้าส าหรับตอนรับลูกคา้ ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 2562 



 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

ช่ือเร่ือง เทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง 

ตอนท่ี1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.เพศ  ชาย  หญิง 

2.อาย ุ           20-25ปี           26-31ปี 

                                     32-37ปี             อ่ืนๆ โปรดระบุ......... 

3.แผนก  แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม        แผนกกจดัเล้ียงประชุมสัมมนา 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ทียนหอมไล่ยงุ 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1.กล่ินของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ      

2.สีสันความสวยงาม ของเทียนหอม
สมุนไพรไล่ยงุ 

     

3.ผลในการใชผ้ลิตภณัฑ์      

4. ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์      

5.ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์      

6.ลดตน้ทุนของสถานประกอบการ      

ขอ้เสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ง 
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บทคัดย่อ 

 จากการท่ีไดไ้ปปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
ณ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์ สปา ตั้งแต่วนัท่ี 7 
มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ทาง
ผูจ้ดัท าไดป้ฎิบติัหน้าท่ีในแผนกบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ต าแหน่งพนกังานบริการทัว่ไป  
พบว่า พื้นท่ีในการปฏิบติังานมีแมลง เช่น ยุง 
เป็นจ านวนมากท าให้อาจมีการรบกวนลูกคา้ท่ี
เขา้มาใช้บริการ ซ่ึงยุงเป็นพาหะน าโรคต่างๆ 
เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเทา้ชา้ง 
เป็นตน้ รวมถึงผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงสรรพคุณของ
สมุนไพรท่ีสามารถ ไล่ยุงได ้เช่น ตะไคร้หอม 
ใบสะระแหน่ ใบโหระพา ซ่ึงมีอยู่ในบริเวณ
โรงแรม ผูจ้ดัท าจึงได้คิดคน้โครงงานเพื่อ ท า
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง ท่ี เป็น
ธรรมชาติและปลอดภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
1.ลดปัญหาจากการรบกวนของยงุในหอ้งอา 
หารสบนังาของบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปา  
2.ลดตน้ทุนของสถานประกอบการในการใช้
สารเคมีโดยใชส้มุนไพรท่ีปลูกภายในโรงแรม 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
3 เพื่อจดัท าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 

  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังาน 
แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และ แผนก
จัดเล้ียงประชุมสัมมนา ของ บ้านอัมพวารี
สอร์ทแอนด์สปา จ านวน 30 คน  พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจ ด้านกล่ินของ
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
โดยมีค่าเฉล่ีย ¯X   = 4.97 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.24 
ค าส าคญั : เทียนหอม  สมุนไพร ยงุ 

Abstract 

 For cooperative education at Baan 
Amphawa Resort and Spa from January 7 -
April 29 , 2019 , the organizer worked in Food 
and Beverage Service department, responsible 
for a general service staff position and found 
there are a lot of bugs, such as mosquitoes, in 
the work area and was concerned it would 
disturb the customers who uses the services. 
Mosquitoes are a contagion of many diseases, 
such as Dengue fever, malaria, elephantiasis 

Herbal Mosquito Repellent Candle 
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etc, and the organizer realized the properties of 
herbs for repelling mosquitos like Citronella, 
mint leaves, and basil leaves that grow in the 
hotel area The author wanted to make Herbal 
Mosquito Repellent Candles Project made of 
natural material and safety for use with the 
objective as following:1 . Reduce the 
disturbance of mosquitoes in the Sa Ban Nag 
dining room at Baan Amphawa Resort and Spa; 
2 . Reduce the cost of chemicals used by 
switching to use the herb grown within the 
hotel for maximum benefit; 3 .Making Herbal 
Mosquito Repellent Candles 

 From the data collected by using a 
satisfaction questionnaire of 30  staff in Food 
and Beverage Service department and banquet 
and conference department at Baan Amphawa 
Resort and Spa found that the respondents have 
the most satisfied level to the good smell of 
Herbal Mosquito Repellent Candles with the 
mean X = 4.97 and standard deviation (S.D.) = 
0.24. 

Keywords: candle, herb, mosquitoes 
ทีม่าของปัญหา 

 จากการท่ีไดป้ฎิบติังานสหกิจศึกษากบั
ทางบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปา ผูจ้ดัท าได้
ป ฎิบัติ ง านในแผนก  บ ริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ในต าแหน่ง พนกังานบริการทัว่ไป  มี
หน้า ท่ี ดูแลบริการลูกค้า ท่ี เข้ามาใช้บ ริการ

ภายในหอ้งอาหาร เช็ครายช่ือผูเ้ขา้พกัของแต่ละ
วนั แนะน าเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม จดัท าเมนู
เคร่ืองด่ืม เตรียมของส าหรับการขายในโลตสั
บาร์ จดัไลน์บุฟเฟต์ส าหรับตอนเช้า เตรียมน ้ า
สมุนไพรส าหรับงานจดัเล้ียง ประชุมสัมมนา 
และคอยดูแลลูกคา้ห้องอาหารและห้องประชุม
เพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 

ในขณะท่ีปฎิบติังาน ณ บา้นอมัพวารี
สอร์ทแอนดส์ปา นั้นผูจ้ดัท าไดส้ังเกตวา่ภายใน
บริเวณห้องอาหารของรีสอร์ท มีลูกค้าเข้ามา
ให้บริการเป็นจ านวนมาก ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงได้
พบปัญหาการก่อกวนของ แมลง  เช่นยุง เป็น
จ านวนมาก ซ่ึงยงุเป็นพาหะ น าโรคต่างๆ ไดแ้ก่ 
โรคไขเ้ลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเทา้ชา้งเป็น
ตน้ โดยปัจจุบนัทางรีสอร์ทไดใ้ชว้ิธีโดยการ จุด
ยากนัยงุ และใชส้เปรยฉี์ดยงุ ซ่ึงมีส่วนผสมของ
สารเคมี จึงท าใหลู้กคา้มีอาการแพ ้ผูจ้ดัท าจึงได้
เ ห็นว่าทางด้านหลังของรีสอร์ท  ได้ป ลูก
สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบสะระแหน่ใบโหระพา 
ซ่ึงสมุนไพรเหล่าน้ีมีสรรพคุณไล่ยุงได้ จึงท า
ให้มีวตัถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์ เทียนหอม
ส มุนไพรไ ล่ ยุ ง ซ่ึ ง เ ป็ นผ ลิ ตภัณฑ์ ท่ี เ ป็ น
ธรรมชาติเพื่อลดปัญหาการก่อกวนของ แมลง 
สัตว์ เหล่าน้ีได้ และย ังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไ ร้
สารเคมี 

 
 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 



 

 

1.  เพื่อศึกษาปัญหาการรบกวนของยุงใน
ห้องอาหารสบันงา ของบ้านอัมพวารีสอร์ท
แอนดส์ปา  
2. เพื่อลดตน้ทุนของสถานประกอบการในการ
ใช้สารเคมี โดยใช้สมุนไพรท่ีปลูกบริเวณ
โรงแรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อจดัท าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นระเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา 7 มกราคม 
2562 ถึง 29 เมษายน 2562 
2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 สถานท่ีท่ีใช้ในการศึกษา ณ บา้นอมัพ
วารีสอร์ทแอนดส์ปา 
3. ขอบเขตดา้นประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง ประชากร พนักงานใน
แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และแผนก
จดัเล้ียงประชุมสัมมนา จ านวน 30  คน  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1 สถานประกอบการสามารถลดปัญหาการ
ก่อกวนของ ยงุ 
2. พนักงานและผู ้ใช้บริการมีสุขภาพดีข้ึน 
เน่ืองจากไม่ตอ้งใชย้าจุดกนัยงุท่ีมีสารเคมี 
3. เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงสามารถน าไปต่อ
ยอดและสร้างรายไดใ้ห้กบัสถานประกอบการ
ได ้
 
 

 

วตัถุดิบทีใ่ช้ 
1. พาราฟิน  500 กรัม                                 
2. สีเทียน  1 กล่อง 
3.น ้ามนัหอมระเหย 100 ซีซี 
4.สาร SA   1 ขีด 
5. สาร PE   1 ขีด 
6.ไส้เทียน  10 เมตร 
7. แกว้ภาชนะ  20 ถว้ย      

วธีิท า 
1. ตั้งไฟท่ีเตาแก็สน าหมอ้วาง 
2. ใส่พาราฟินลงไปในหม้อแล้วรอจนกว่า
พาราฟินจะละลายประมาณ10 นาที 
3. หลงัจากพาราฟินละลายแล้ว ใส่น ้ ามนัหอม
ระเหย ชนิดต่างๆ ใส่สารละลาย S.A ,P.E และ
สีเทียนตามท่ีตอ้งการ 
 4. ปิดเตาแก็สและตั้งทิ้งไว ้ประมาณ 30 นาที 
พอใหห้มอ้มีความอุ่น 
5. เทส่วนผสมคร่ึงหน่ึงลงในภาชนะ รอให้เยน็
ลง แต่ไม่แขง็  
6. ใส่ไส้เทียนลงไป ไม่ให้ถึงก้นของภาชนะ
และเทส่วนผสมท่ีเหลือลงในภาชะนะจนเตม็  
7. รอจนเทียนแข็งตวัทั้งหมด ประมาณ 2 ช.ม 
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

ข้อเนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
-ควรปรับปรุงเร่ืองของแพก็เกจผลิตภณัฑ ์
-ควรเพิ่มเติม สี/กล่ิน เพื่อความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์
 
 



 

 

สรุปผลโครงงาน 
 จากการท าโครงงานเทียนหอมสมุน 
ไพรไล่ยุง ตน้ทุนการผลิตเทียนหอมสมุนไพร
ไล่ยุงจ านวน 20 ช้ิน เป็นตน้ทุนจ านวน 70.92 
บาท ราคาต่อ1 ช้ิน เท่ากบั 3.50 บาท โดยจ านวน
ท่ีใชใ้นแต่ละวนั 10 ช้ิน คิดเป็นราคาทั้งหมด 35
บาท ต่อวนั และ 1 เดือน เท่ากับ 1,050 บาท  
และตน้ทุนของสถานประกอบการ  ท่ีใช้ยากนั
ยุงตั้ งแต่เวลา 16.00น. – 22.00น. ต้นทุนต่อ 1 
วนั 43.33 บาท และ 1 เดือนราคา 1,300 บาท จะ
เห็นไดว้่าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงสามารถลด
ต้นทุนของสถานประกอบการท่ีใช้ยากันยุง
แบบสารเคมี ไดถึ้ง 250 บาท ต่อเดือน 
 จากผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง พบว่าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจด้านกล่ินของเทียนหอมสมุน 
ไพรไล่ยุง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.97 อยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ต่อมา ดา้นสีสันความ
สวยงามของเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.93 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ด้านผลการใช้ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 
ด้านประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.17 ดา้นช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการ 
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40  อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก 
 
 
 
 

สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 
1. ขอ้ดีของการฎิบติังานสหกิจศึกษา 
- ท าใหน้กัศึกษามีประสบการณ์การท างาน และ 
มีความรับผดิชอบต่องาน  
- ท าให้นักศึกษารู้จกัการปรับตวัเข้ากับเพื่อน
ร่วมงาน 
- ท าใหน้กัศึกษามีความอดทน 
- สามารถน าความรู้และประสบการณ์การณ์
จากสถานศึกษา มาปรับใชใ้นสถาน 
ประกอบการ 
2. ปัญหาท่ีพบในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
-ทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี
เท่าไหร่ อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาในการท างาน  
-การตดัสินใจ เหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ดีหนกั
ในช่วงแรก 
-เวลาการท างานเปล่ียนแปลงตามหน้างาน จึง
ท าใหส้ับสนในช่วงแรกๆ  
ข้อเสนอแนะ 
-ควรศึกษาหน้าท่ีของตวัเอง และเรียนรู้งานให้
รวดเร็ว เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่์อการท างาน  
-ควรฝึกภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ เน่ืองจาก
สถานประกอบมีชาวต่างชาติ หลายประเทศ
และภาษาท่ีแตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งฝึกภาษา 
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เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 

Herbal Mosquito Repellent Candle 

บริษทั บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา 

นางสาว อภิสรา รสเยน็ เลขทะเบียน 5704400120 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ 

ดร. นนัทิรา ภูขาว สนใจ  อาจารย ์ท่ีปรึกษา 

สุมินตา พิฤกษ ์ พนกังานท่ีปรึกษา 

ส 
 

ความส าคญัของปัญหา 

 ขณะท่ีปฎิบติังาน ณ บา้นอมัพวารีสอร์ทแอนดส์ปา นั้นผูจ้ดัท  า
ไดส้ังเกตว่าภายในบริเวณห้องอาหารของรีสอร์ท มีลูกคา้เขา้มาให้บริการ
เป็นจ านวนมาก ดงันั้นผูจ้ดัท  าจึงไดพ้บปัญหาการก่อกวนของ แมลง  เช่น
ยงุ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงยงุเป็นพาหะ น าโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก 
โรคมาลาเรีย โรคเทา้ชา้งเป็นตน้ โดยปัจจุบนัทางรีสอร์ทไดใ้ช้วิธีโดยการ 
จุดยากนัยงุ และใช้สเปรยฉี์ดยงุ ซ่ึงมีส่วนผสมของสารเคมี จึงท าให้ลูกคา้
มีอาการแพ ้ผูจ้ดัท  าจึงไดเ้ห็นว่าทางดา้นหลงัของรีสอร์ทไดป้ลูกสมุนไพร 
เช่น ตะไคร้ ใบสะระแหน่ใบโหระพา ซ่ึงสมุนไพรเหล่าน้ีมีสรรพคุณไล่
ยงุได ้จึงท าให้มีวตัถุดิบในการท าผลิตภณัฑ ์เทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นธรรมชาติเพ่ือลดปัญหาการก่อกวนของ แมลง สัตว ์
เหล่าน้ีได ้และยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไร้สารเคมี 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพื่อศึกษาปัญหาการรบกวนของยงุในห้องอาหารสบนังา ของบา้นอมัพ
วารีสอร์ทแอนดส์ปา  
2. เพ่ือลดต้นทุนของสถานประกอบการในการใช้สารเคมี โดยใช้
สมุนไพรท่ีปลูกบริเวณโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือจดัท าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยงุ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1 สถานประกอบการสามารถลดปัญหาการก่อกวนของ ยงุ 

2. พนกังานและผูใ้ชบ้ริการมีสุขภาพดีข้ึน เน่ืองจากไม่ 

3. เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงสามารถน าไปต่อยอดและสร้าง
รายได้ให้กับสถานประกอบการได้ต้องใช้ยาจุดกันยุงท่ีมี
สารเคมี 

 

ผลงาน  เทยีนหอมสมุนไพรไล่ยุง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
1. ตั้งไฟท่ีเตาแก็สน าหมอ้วาง 
2. ใส่พาราฟินลงไปในหมอ้แลว้รอจนกวา่พาราฟินจะละลายประมาณ
10 นาที 
3. หลงัจากพาราฟินละลายแลว้ ใส่น ้ามนัหอมระเหย ชนิดต่างๆ ใส่
สารละลาย S.A ,P.E และสีเทียนตามท่ีตอ้งการ  
4. ปิดเตาแก็สและตั้งทิ้งไว ้ประมาณ 30 นาที พอให้หมอ้มีความอุ่น 
5. เทส่วนผสมคร่ึงหน่ึงลงในภาชนะ รอให้เยน็ลง แต่ไม่แขง็  
6. ใส่ไส้เทียนลงไป ไม่ใหถึ้งกน้ของภาชนะและเทส่วนผสมท่ีเหลือลง
ในภาชะนะจนเตม็  
7. รอจนเทียนแขง็ตวัทั้งหมด ประมาณ 2 ช.ม และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

 สรุปผล  
จากการท าโครงงานเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง ตน้ทุนการผลิตเทียน
หอมสมุนไพรไล่ยงุจ  านวน 20 ช้ิน เป็นตน้ทุนจ านวน 70.92 บาท ราคา
ต่อ1 ช้ิน เท่ากบั 3.50 บาท โดยจ านวนท่ีใชใ้นแต่ละวนั 10 ช้ิน คิดเป็น
ราคาทั้งหมด 35บาท ต่อวนั และ 1 เดือน เท่ากับ 1,050 บาท  และ
ต้นทุนของสถานประกอบการ  ท่ีใช้ยากันยุงตั้ งแต่เวลา 16.00น. – 
22.00น. ตน้ทุนต่อ 1 วนั 43.33 บาท และ 1 เดือนราคา 1,300 บาท จะ
เห็นได้ว่าเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงสามารถลดต้นทุนของสถาน
ประกอบการท่ีใชย้ากนัยงุแบบสารเคมี ไดถึ้ง 250 บาท ต่อเดือน 

จากผู ้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เ ทียนหอม
สมุนไพรไล่ยุง พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านกล่ินของเทียน
หอมสมุนไพรไล่ยงุ  อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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