
บทท่ี๑ ท่ีมาของโครงงานอาชีพโหระพาไลย่งุ 

           โหระพาไล่ยงุท่ีท าโครงงานนีเ้พราะอยากให้ภายในบ้านมีกลิ่นหอมปราศจากสารเคมีท่ี

เป็นอนัตรายและสามารถก าจดัยงุได้และท่ีเลือกใบโหระพาเพราะใบมีกลิ่นหอมแรงเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีช่วยในการไล่ยงุและพอ่ของดิฉนัได้ปลกูโหระพาไว้ท่ีไร่และสามารถหาได้

ง่ายตามแถวบ้านและสถานท่ีต่างๆนอกจากนีย้งัสามารถน ามาท าเป็นอาชีพได้เพราะเหตนีุจ้งึ

เกิดขึน้มา 

วตัถปุระสงค์ 

๑.เพ่ือให้ปราศจากสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย 

๒.เพ่ือให้สามารถก าจดัยงุได้ 

๓.เพ่ือให้ภายในบ้านมีกลิ่นหอม 

๔.เพ่ือให้สามารถท าเป็นอาชีพได้ 

สถานที่ท า 

โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณ์ 

ระยะเวลาในการท า 

ระยะท่ีเปิดภาคเรียนคือวนัท่ี๑พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๒๘กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีเทียนไขท่ีปราศจากสารเคมีท่ีสามารถก าจดัยงุและสามารถท าให้ภายในบ้านมีกลิ่นหอม

สามารถน ามาท าเป็นอาชีพได้ 

 

 



บทท่ี๒ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

โหระพา 

ช่ือสามญั: Common Basil, Sweet Basil 

ช่ือวิทยาศาสตร์ :Ocimum basilicum Linn 

วงศ์ :LABIATAE 

ช่ืออ่ืน ๆ :ห่อกวยซวย, โหระพาไทย, ห่อวอซ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

ลกัษณะทัว่ไป 

ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลกุ ล าต้นตัง้ตรงมีความสงู ๘-๒๘ นิว้ ลกัษณะของล าต้น และก่ิงก้าน

เป็นเหล่ียม แตกก่ิงก้านสาขามีมากผิวเปลือกล าต้นมีเป็นสีเขียวอมม่วง และมีขนปกคลมุทัง้ล า

ต้นมีกลิ่นหอม 

ใบ : ใบออกเป็นใบเด่ียว มีลกัษณะเป็นรูปรียาว ปลายและโคนใบเรียวแหลม ริมขอบใบเรียบ 

หรือมีหยกัเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ ๑-๓.๕ ซม. ยาวประมาณ ๒-๖ซม. ใบมีสีเขียว

เข้ม ก้านใบยาวประมาณ ๐.๗-๒ ซม. 

ดอก :ดอกออกเป็นช่อ ชัน้ ๆ คล้ายฉตัร ออกอยู่ตามบริเวณปลายยอด ลกัษณะของดอกย่อยมี

กลีบเลีย้ง เช่ือมติดกนัเป็นหลอด  ส่วนปลายแยกเป็น ๕ กลีบ มีสีขาวหรือสีแดงเร่ือ กลีบดอก

ยาวประมาณ ๙ มม. 

ผล : พอดอกร่วงโรยก็จะติดผล เป็นสีน า้ตาล ผลหนึง่มีเมล็ด ๔ เม็ด ลกัษณะของเมล็ดเป็น รูป

กลมรี มีขนาดยาวประมาณ ๒ มม. 

โหระพาเป็นพืชท่ีแพร่หลายเป็นอย่างมากในแทบทวีปเอเชียและตะวนัตก มีต้นก าเนิดมาจาก

ประเทศอินเดียโหระพาเป็นไม้ล้มลกุ มีอายหุลายปี ล าต้นและก่ิงก้าเป็นเหล่ียม มีสีม่วงหรือแดง

เข้ม ใบเป็นรูปไข่หรือรูปวงรี ปลายแหลมขอบจกัเป็นฟันเล่ือยห่างๆ ดอกออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง 

มีสีขาวหรือชมพอู่อน ยาวประมาณ ๗-๑๒ เซนติเมตร 



สรรพคณุ 

ยอดอ่อน น าใบโหระพามาต าปิดแผลงกูดัหรือน ามาต ากบัแมงดาตวัผู้  ใช้รับประทานและพอก

ประคบแก้พษิคางคกส าหรับมารดาท่ีให้น า้บตุรน าใบโหระพามาต้มกบัน า้นมราชสีห์ 

รับประทานเพ่ือเพิม่ปริมาณของน า้นม 

ใบสด ช่วยแก้ท้องอืด ท้องเฟอ้ ขบัลมจากล าไส้ ต้มด่ืมแก้ลมวิงเวียน ช่วยย่อยอาหาร ใบและ

ต้นสดประมาณ ๖-๑๐ กรัมน ามาต้มกบัน า้และด่ืมแก้หวดั ขบัเหง่ือ หรือน าใบมาต าใช้พอกหรือ

ประคบแก้โรคไขข้ออกัเสบและแผลอกัเสบหากเด็กมีอาการปวดท้อง 

ล าต้น ใช้ล าต้นสด ประมาณ ๖-๑๐ กรัม น ามาต้มเอาน า้ กินเป็นยาแก้ปวด แก้หวดั ปวด

กระเพาะอาหาร ท้องเสีย จกุเสียดแน่นท้อง ท าให้เจริญอาหาร ขบัเหง่ือ ขบัเสมหะ ขบัลม ปวด

ศีรษะ ปวดข้อ หนองใน หรือใช้ต าให้ละเอียด คัน้เอาน า้ทาหรือใช้พอกแผลฟกช า้จากการหกล้ม 

เทียนไข 

เทียนไขหรือเทียน เป็นวสัดใุห้แสงสว่างท่ีประกอบด้วยแท่งไข,ขีผ้ึง้ หรือ พาราพนิท่ีด้านในฝังไส้

เทียนเอาไว้ซึง่เม่ือน าไฟไปจดุท่ีไส้จะท าให้ไขละลายซมึไปตามไส้ระเหยเป็นก๊าซและติดไฟท าให้

เกิดเปลวไฟท่ีให้แสงสว่าง 

  



บทท่ี๓ วสัด/ุอปุกรณ์ชิน้งาน วิธีการด าเนินงานเวลา 

วสัด ุ

๑.เทียน 

๒.ไส้เทียน 

๓.ใบโหระพา 

๔.แก้ว 

อปุกรณ์ 

๑.ทพัพี      ๒.หม้อ       ๓.ท่ีกรอก 

๔.มีด        ๕.ครก         ๖.สาก 

ชิน้งาน 

 

 

 

 



วิธีด าเนินงาน 

๑.น าแก้วท่ีเราเตรียมไว้มาวางไว้ก่อน 

 

๒.หัน่เทียนเป็นชิน้เลก็ๆหรือไมก็่อาจจะทบุเทียนเพ่ือเอาไส้เทียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อได้ 

  



๓.น าโหระพามาต าให้ระเอียด 

 

๔.น าเทียนและโหระพาท่ีต าไสล่งไปในหม้อ 

 

  



๕.น าเทียนไขและโหระพาท่ีต าไปตัง้ไฟ 

 

๖.เคี่ยวจนกว่าเทียนไขจะละลายหมด 

 



๗.กรองเพ่ือน าโหระพาออก 

 

๘.น าไส้เทียนใสไ่ว้ตรงกึ่งกลางของเเก้วใส 

  



๙.เทเทียนลงในแก้วใส 

 

๑๐.จากนัน้รอให้เทียนแห้ง 

 

๑๑.ตดัไส้เทียนท่ียาวออกเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 



บทท่ี๔ ประเมนิผลงาน 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมนิ ความพงึพอใจ 
มาก พอใจ น้อย น้อยมาก 

๑ มีกลิน่หอม     

๒ สามารถไลย่งุ     

๓ ความแปลกใหม ่     

๔ ความนา่สนใจ     

๕ รูปแบบของผลติภนัฑ์     

๖ ความเหมาะสมของราคา     

๗ ความสะอาดตา่ง     

 

 

ล าดับ ต้นทุนรวมทัง้หมด ราคา 
๑ ค่าใช่จ่ายทัง้หมด ๒๓ 

๒ ขาย ๓๐ 

๓ ก าไร ๗ 

 

  



บทท่ี๕สรุปผลท่ีได้รับจากโครงงาน 

      จากท่ีข้าพเจ้าได้ด าเนินงาน ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการท่ีข้าพเจ้าทดลองท าและ

น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิม โครงงานนีแ้ละนอกจากนีต้วัข้าพเจ้าและผู้ ท่ีสนใจยงัสามารถ

น าไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลกัสร้างรายได้ให้กบัตวัข้าพเจ้าและผู้ ท่ีสนใจได้ต่อไปใน

อนาคตภายภาคหน้า นอกจากนีโ้ครงงานของข้าพเจ้าสามารถท าได้โดยใช้วตัถดุิบท่ีหาได้ไม่

ยากจนเกินไปอีกด้วยและโครงงานของข้าพเจ้า ยงัมีปลอดภยัจากสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ

ท าให้ไม่ส่งผลเสียต่อสขุภาพต่อผู้ ท่ีใช้หรือบคุคลในครอบครัวค่ะ 


