บทความพิเศษ
เทียนหอมอโรมา (Aromatic Candle) โอกาสและทางเลือกบาบัดอาการทางกายและอารมณ์
สร้ างความผ่ อนคลายกาย-ใจ ด้ วยกลิ่นพืชสมุนไพรนานาพรรณ และต่ อยอดอาชีพสร้ างสรรค์
จากการจัดกิจกรรมบริ การความรู้สาธารณะ หรื องาน Knowledge in the park ครัง้ ที่ 2 โดยสานักงานบริ หาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรื อ OKMD ทีเคพาร์ ค (TKpark) และ กทม. ในช่วงวันหยุดวันที่ 10-11
พฤศจิกายน 2561 ณ สวนลุมพินี พบว่ากระแสตอบรับเพิ่มขึ ้นทังจากผู
้
้ ใช้ บริการสันทนาการที่สวนลุมเป็ นประจาและผู้ที่
อยู่ภายนอก หนึ่งในกิจกรรมเรี ยนที่ได้ รับความสนใจจากประชาชนมากคือ เวิร์คชอป สอนทา “เทียนหอมอโรมา”
(Aromatic Candle) รูปลักษณ์ทนั สมัย น่าใช้ เนื่องจาก กาลังอยู่ในกระแสเทรนด์สขุ ภาพและเป็ นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
ของสินค้ าที่อยู่ในกลุ่ม Aromatherapy หรื อที่เรารู้ จกั ชื่อกันว่าสุคนธบาบัด ซึ่งเป็ นการนาน ้ามันหอมระเหยมาใช้ ดแู ล
สุขภาพ เป็ นทางเลือกบาบัดอาการทางกายและอารมณ์ ช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลาย คลายเครี ยด กาลังได้ รับความนิยม
กันอย่างแพร่หลายทังในและต่
้
างประเทศ
การทาเทียนหอมอโรมา จึงตอบโจทย์ความต้ องการที่หลากหลาย เนื่องจากเราสามารถเลือกใช้ วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ และเลือกใช้ กลิ่นนา้ มันหอมระเหยได้ ตามความต้ องการที่แตกต่างกัน เทียนหอมอโรมานี ้อาจจุดประกาย
ความคิดให้ ประชาชนพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแฮนด์เมด ที่เหมาะสาหรับเป็ นของขวัญที่ให้ ความสุขทังผู
้ ้ ให้
และผู้รับในเทศกาลปี ใหม่ 2562 ที่ใกล้ จะถึงนี ้ หรื อใช้ ในกิจการบริการสุขภาพ เสริมเสน่ห์ให้ สปาไทย สร้ างเศรษฐกิจให้
ประเทศได้
เทียนหอมอโรมา จะใช้ ของที่มาจากธรรมชาติทัง้ หมด ประกอบด้ วย 1. ไส้ เทียนซึ่งใช้ เชือกฝ้าย 100
เปอร์ เซ็นต์ 2. ไขถั่วเหลือง ( soy wax) ซึ่งมีควันน้ อย 3. นา้ มันหอมระเหย
นา้ มันหอมระเหย เป็ นผลิตผลจากการสกัดพืชสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งอาจสกัดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของพืชนันๆ
้ เช่น ผล ดอก ใบ เมล็ด เปลือก ก้ าน ฯลฯ แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างกัน เช่น
ลาเวนเดอร์ ( Lavender) กลิ่นหอม ช่วยทาให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย รักษาสมดุลทางอารมณ์ บรรเทาอาการซึมเศร้ า
นอนไม่หลับ คลายเครี ยด บรรเทาอาการปวดไมเกรน
วนิลา (Vanilla ) กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ ร้ ูสกึ สุขสงบ และอารมณ์แจ่มใส
กุหลาบ ( Rose) กลิ่นหอมเย็น ช่วยปรับสภาพและรักษาสมดุลทังร่้ างกายและอารมณ์ ช่วยผ่อนคลาย
ยูคาลิปตัส ( Eucalyptus) กลิ่นหอมสดชื่น สามารถสูดดมได้ ตลอดเวลา มีคณ
ุ สมบัติช่วยลดอาการหายใจ
ติดขัด อาการไอ หลอดลมอักเสบ ไข้ หวัดและไซนัส บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวก ช่วยฆ่าเชื ้อโรค
แมนดาริน ( Mandarin) กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ ร้ ูสึกคลายเครี ยดและผ่อนคลาย สามารถนาไปกระจายกลิ่น
ในอากาศ เพื่อเพิ่มความสดชื่นในห้ อง ช่วยให้ สงบและหลับสบาย
การเลือกนา้ มันหอมระเหยมาใช้ ทาเทียนหอมอโรมา จึงขึน้ อยู่กับความชื่นชอบและความนิยม โดย
สูตรเทียนหอมอโรมา ขนาดบรรจุนา้ หนัก 80 กรั ม 1 ขวด ใช้ ไขถั่วเหลืองนา้ หนัก 80 กรั ม นา้ มันหอม
ระเหย 5 หยด

วิธีการทาเทียนหอมอโรมา แยกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1) ขัน้ ตอนการทาไส้ เทียน
1. นาเชือกฝ้ายมาต้ มให้ เดือด อาจใส่น ้ายาล้ างจานเล็กน้ อย และนามาผึง่ ให้ แห้ งสนิท
2. ตัดเชือกให้ มีความยาวกว่าภาชนะที่จะใช้ บรรจุ และผูกปลายเชือกกับไม้
3. ละลายไขถั่วเหลืองด้ วยความร้ อน โดยใส่ในภาชนะทนไฟ อาจเป็ นโถแก้ ว หรื อโถเซรามิก เคลือบสีขาว
แล้ ววางในกระทะน ้าเดือด เช่นเดียวกับการตุน๋ แต่ไม่ต้องปิ ดฝา ใช้ ไม้ คนให้ ละลายเป็ นน ้าเหลว
4. จุม่ เชือกฝ้ายลงในน ้าไขถัว่ เหลือง จุม่ ซ ้ากันประมาณ 3 ครัง้ แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง ไส้ เทียนจะแข็ง
5. ล็อคไส้ เทียนด้ วยกระดุมโลหะ เพื่อใช้ เป็ นฐานยึดติดกับเนื ้อเทียน ไม่ให้ ลอยขึ ้นขณะเนื ้อเทียนละลาย
2) ขัน้ ตอนการทาเทียน วิธีทาดังนี ้
1. ชัง่ ไขถั่วเหลืองให้ ได้ น ้าหนักตามสูตรคือ 80 กรัม ( คานวณน ้าหนักตามจานวนที่จะทา) นาไปใส่ภาชนะทน
ไฟ ใช้ ไม้ คนให้ ละลายเป็ นเนื ้อเดียวกัน แล้ วยกลง
2. ตังพั
้ กให้ อ่นุ คือมีความร้ อนไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้ มีผลต่อน ้ามันหอมระเหย วิธีการทดสอบ
อย่างง่ายๆคือให้ ใช้ นิ ้วสัมผัสกับภาชนะและนับ 1ถึง10 หากทนได้ แสดงว่าใช้ ได้ แล้ ว
3. หยดน ้ามันหอมละเหยลงไป จานวน 5 หยด (คานวณตามจานวนที่จะทา) แล้ วคนให้ เข้ ากัน
4. เทส่วนผสมทัง้ หมด ลงในขวดบรรจุที่เตรี ยมไว้ ควรใช้ ขวดสีช า ป้องกันการสลายของนา้ มันหอมระเหย
เนื่องจากน ้ามันชนิดนี ้ไวต่อแสง มีฝาล็อค 2 ชัน้
5. หย่อนไส้ เทียนไขที่เตรี ยมไว้ ก่อนนี ้ลงไป ให้ ไส้ เทียนอยู่ตรงกลางขวด โดยใช้ ไม้ ตะเกียบช่วยพยุงไว้ จนกระทัง่
เนื ้อเทียนแข็งตัว
6. หลังจากเนื ้อเทียนแข็งตัวดีแล้ ว ให้ ใช้ กรรไกตัดไส้ เทียนไขให้ ต่ากว่าปากขวด และเช็ดทาความสะอาดปาก
ขวดที่อาจเลอะขี ้ผึ ้ง ด้ วยกระดาษทิชชูแห้ งอย่างระมัดระวัง และปิ ดฝาให้ แน่น
7. ติดฉลากบอกกลิ่นที่ข้างขวด ซึง่ ฉลากนี ้สามารถออกแบบให้ สวยงามและน่าใช้ ตามไอเดียแต่ละคน
โดย สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ ความรู้ หรื อ OKMD จะคัดสรรความรู้ และจัดกิจกรรมเวิร์คช
อปสร้ างทักษะเรื่ องใหม่ ๆ อาชีพใหม่ ๆ มาให้ บริการความรู้ สาธารณะหรื อ Knowledge in the park สาหรั บ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้ ได้ พบกั บกู รู ผู้ ร้ ู จริ งที่หลากหลาย ได้ สัมผั สและรั บประสบการณ์ ตรง พร้ อม
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ กับชีวิตได้ จริ ง เป็ นแรงบั นดาลใจให้ ต่อยอดไปสู่อาชีพและรายได้ ในวันหยุดสุด
สัปดาห์ เพราะการเรี ยนรู้ ไม่ มีวันสิน้ สุด โดยกาหนดจะจัดกิจกรรมครั ง้ ต่ อไปในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ผู้ท่ ี
สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่ วมกิจกรรมฟรี ได้ ท่ ี www.okmd.or.th
และภายในเว็ปไซต์ท่านจะได้ พบกับทัง้ Knowledge Box กล่องความรู้ ที่รวบรวมคลิปเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
และอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและกาลังอยู่ในความต้ องการของตลาด และ Knowledge Link ที่รวบรวมข้ อมูลเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้ องกับความรู้และทักษะที่น่าสนใจด้ านต่างๆ อาทิ การศึกษา การประกอบธุรกิจและการลงทุน สุขภาพอนามัย
ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
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