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เทียนหอมอโรมา (Aromatic Candle)  โอกาสและทางเลือกบ าบัดอาการทางกายและอารมณ์   

สร้างความผ่อนคลายกาย-ใจ ด้วยกลิ่นพืชสมุนไพรนานาพรรณ  และต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์  

จากการจดักิจกรรมบริการความรู้สาธารณะ หรืองาน Knowledge in the park  ครัง้ท่ี 2 โดยส านกังานบริหาร
และพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  ทีเคพาร์ค (TKpark) และ กทม. ในช่วงวนัหยดุวนัท่ี 10-11 
พฤศจิกายน 2561 ณ สวนลมุพินี พบวา่กระแสตอบรับเพิ่มขึน้ทัง้จากผู้ใช้บริการสนัทนาการท่ีสวนลมุเป็นประจ าและผู้ ท่ี
อยู่ภายนอก   หนึ่งในกิจกรรมเรียนท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนมากคือ  เวิร์คชอป สอนท า “เทียนหอมอโรมา” 
(Aromatic Candle) รูปลกัษณ์ทนัสมยั น่าใช้ เน่ืองจาก ก าลงัอยู่ในกระแสเทรนด์สขุภาพและเป็นผลิตภณัฑ์ยอดนิยม
ของสินค้าท่ีอยู่ในกลุ่ม Aromatherapy หรือท่ีเรารู้จกัช่ือกนัว่าสุคนธบ าบดั ซึ่งเป็นการน าน า้มนัหอมระเหยมาใช้ดแูล
สขุภาพ เป็นทางเลือกบ าบดัอาการทางกายและอารมณ์ ชว่ยให้ร่างกายผ่อนคลาย คลายเครียด   ก าลงัได้รับความนิยม
กนัอยา่งแพร่หลายทัง้ในและตา่งประเทศ  

 การท าเทียนหอมอโรมา จึงตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเราสามารถเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมี
คณุภาพ  และเลือกใช้กลิ่นน า้มนัหอมระเหยได้ตามความต้องการท่ีแตกต่างกัน  เทียนหอมอโรมานีอ้าจจุดประกาย
ความคิดให้ประชาชนพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแฮนด์เมด ท่ีเหมาะส าหรับเป็นของขวญัท่ีให้ความสุขทัง้ผู้ ให้
และผู้ รับในเทศกาลปีใหม ่2562 ท่ีใกล้จะถึงนี ้ หรือใช้ในกิจการบริการสขุภาพ เสริมเสนห์่ให้สปาไทย  สร้างเศรษฐกิจให้
ประเทศได้      

เทียนหอมอโรมา จะใช้ของที่มาจากธรรมชาติทัง้หมด ประกอบด้วย 1. ไส้เทียนซึ่งใช้เชือกฝ้าย 100 
เปอร์เซ็นต์   2. ไขถั่วเหลือง  ( soy wax) ซึ่งมีควันน้อย  3. น า้มันหอมระเหย  

น า้มันหอมระเหย  เป็นผลิตผลจากการสกัดพืชสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งอาจสกดัมาจากส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของพืชนัน้ๆ เชน่ ผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก ก้าน ฯลฯ แตล่ะชนิดมีคณุสมบตัแิตกตา่งกนั เชน่  

ลาเวนเดอร์ ( Lavender)  กลิ่นหอม ชว่ยท าให้รู้สกึผอ่นคลาย รักษาสมดลุทางอารมณ์ บรรเทาอาการซึมเศร้า  
นอนไมห่ลบั คลายเครียด บรรเทาอาการปวดไมเกรน  

วนิลา (Vanilla ) กลิ่นหอมหวาน ชว่ยให้รู้สกึสขุสงบ และอารมณ์แจม่ใส  
กุหลาบ ( Rose) กลิ่นหอมเย็น ชว่ยปรับสภาพและรักษาสมดลุทัง้ร่างกายและอารมณ์ ชว่ยผอ่นคลาย  
ยูคาลิปตัส ( Eucalyptus)    กลิ่นหอมสดช่ืน สามารถสดูดมได้ตลอดเวลา มีคณุสมบตัิช่วยลดอาการหายใจ

ตดิขดั อาการไอ หลอดลมอกัเสบ ไข้หวดัและไซนสั บรรเทาอาการคดัจมกู หายใจไมส่ะดวก    ชว่ยฆา่เชือ้โรค 
แมนดาริน ( Mandarin) กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้รู้สึกคลายเครียดและผ่อนคลาย สามารถน าไปกระจายกลิ่น

ในอากาศ เพ่ือเพิ่มความสดช่ืนในห้อง ชว่ยให้สงบและหลบัสบาย      

การเลือกน า้มันหอมระเหยมาใช้ท าเทียนหอมอโรมา จึงขึน้อยู่กับความช่ืนชอบและความนิยม โดย
สูตรเทียนหอมอโรมา  ขนาดบรรจุน า้หนัก  80  กรัม 1 ขวด  ใช้ไขถั่วเหลืองน า้หนัก  80  กรัม  น า้มันหอม
ระเหย 5 หยด      

 

 

 



 

 

 

วิธีการท าเทียนหอมอโรมา     แยกเป็น 2 ขัน้ตอน ดังนี ้ 

1) ขัน้ตอนการท าไส้เทียน   
1. น าเชือกฝ้ายมาต้มให้เดือด  อาจใสน่ า้ยาล้างจานเล็กน้อย และน ามาผึง่ให้แห้งสนิท  
2. ตดัเชือกให้มีความยาวกวา่ภาชนะท่ีจะใช้บรรจ ุและผกูปลายเชือกกบัไม้  
3. ละลายไขถั่วเหลืองด้วยความร้อน  โดยใส่ในภาชนะทนไฟ อาจเป็นโถแก้ว หรือโถเซรามิก เคลือบสีขาว   

แล้ววางในกระทะน า้เดือด เชน่เดียวกบัการตุน๋ แตไ่มต้่องปิดฝา  ใช้ไม้คนให้ละลายเป็นน า้เหลว 
4. จุม่เชือกฝ้ายลงในน า้ไขถัว่เหลือง จุม่ซ า้กนัประมาณ 3 ครัง้ แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง  ไส้เทียนจะแข็ง 
5. ล็อคไส้เทียนด้วยกระดมุโลหะ เพ่ือใช้เป็นฐานยดึตดิกบัเนือ้เทียน ไมใ่ห้ลอยขึน้ขณะเนือ้เทียนละลาย    

2) ขัน้ตอนการท าเทียน  วิธีท าดังนี ้  
1. ชัง่ไขถั่วเหลืองให้ได้น า้หนกัตามสตูรคือ 80 กรัม ( ค านวณน า้หนกัตามจ านวนท่ีจะท า) น าไปใส่ภาชนะทน

ไฟ  ใช้ไม้คนให้ละลายเป็นเนือ้เดียวกนั แล้วยกลง  
2. ตัง้พกัให้อุ่น  คือมีความร้อนไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เพ่ือไม่ให้มีผลต่อน า้มันหอมระเหย  วิธีการทดสอบ

อยา่งง่ายๆคือให้ใช้นิว้สมัผสักบัภาชนะและนบั 1ถึง10 หากทนได้ แสดงวา่ใช้ได้แล้ว  
3. หยดน า้มนัหอมละเหยลงไป จ านวน 5 หยด  (ค านวณตามจ านวนท่ีจะท า) แล้วคนให้เข้ากนั 
4. เทส่วนผสมทัง้หมด ลงในขวดบรรจุท่ีเตรียมไว้  ควรใช้ขวดสีชา ป้องกันการสลายของน า้มันหอมระเหย 

เน่ืองจากน า้มนัชนิดนีไ้วตอ่แสง   มีฝาล็อค 2 ชัน้ 
5. หยอ่นไส้เทียนไขท่ีเตรียมไว้ก่อนนีล้งไป ให้ไส้เทียนอยู่ตรงกลางขวด โดยใช้ไม้ตะเกียบช่วยพยงุไว้ จนกระทัง่

เนือ้เทียนแข็งตวั  
6. หลงัจากเนือ้เทียนแข็งตวัดีแล้ว ให้ใช้กรรไกตดัไส้เทียนไขให้ต ่ากว่าปากขวด และเช็ดท าความสะอาดปาก

ขวดท่ีอาจเลอะขีผ้ึง้ ด้วยกระดาษทิชชแูห้งอยา่งระมดัระวงั และปิดฝาให้แนน่ 
7. ตดิฉลากบอกกลิ่นท่ีข้างขวด  ซึง่ฉลากนีส้ามารถออกแบบให้สวยงามและนา่ใช้ตามไอเดียแตล่ะคน  

โดย ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD  จะคัดสรรความรู้และจัดกิจกรรมเวิร์คช
อปสร้างทักษะเร่ืองใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มาให้บริการความรู้สาธารณะหรือ Knowledge in the park ส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย  ให้ได้พบกับกูรู ผู้รู้จริงท่ีหลากหลาย ได้สัมผัสและรับประสบการณ์ตรง พร้อม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง เป็นแรงบันดาลใจให้ต่อยอดไปสู่อาชีพและรายได้ ในวันหยุดสุด
สัปดาห์ เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิน้สุด  โดยก าหนดจะจัดกิจกรรมครัง้ต่อไปในวันที่  1-2 ธันวาคม 2561 ผู้ท่ี
สนใจสามารถตดิตามรายละเอียดเพิ่มเตมิและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ www.okmd.or.th  

และภายในเว็ปไซต์ท่านจะได้พบกับทัง้  Knowledge Box กล่องความรู้ท่ีรวบรวมคลิปเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ 
และอาชีพใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจและก าลงัอยู่ในความต้องการของตลาด และ Knowledge Link ท่ีรวบรวมข้อมลูเว็บไซต์ท่ี
เก่ียวข้องกับความรู้และทกัษะท่ีน่าสนใจด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การประกอบธุรกิจและการลงทุน สุขภาพอนามยั 
ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ เป็นต้น 
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