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บทที่ 1
บทนา
1.1ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
สภาพของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน ต้องผจญกับสภาพปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึน ราคาผลผลิตที่ตกต่า และสิ่งสาคัญของเกษตรกรคือต้องผจญกับแมลงศัตรูพืชที่
เป็นปัญหาหลัก ซึ่งทาให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการกาจัดแมลงและศัตรูพืชเพิ่มปริมาณมากขึน ซึ่งในการ
ใช้สารเคมีของเกษตรกรจะไม่ได้คานึงถึงสุขภาพอนามัยของตนเองในระยะยาวเท่าที่ควร ซึง่ การฉีดพ่นสารเคมี
ของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดการดูแลตนเองประกอบกับหน้ากากป้องกันสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงราคา
ย่อมสูงไปด้วย ดังนันจึงเป็นเหตุและปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกษตรกรไทยไม่ใส่ใจในการป้องกันตนเองเพราะเป็นผล
ระยะยาวที่ยังมาไม่ถึง สาหรับเกษตรกรบางส่วนได้ซือหน้ากากที่มีคุณภาพน้อยมาใช้ ซึ่งก็สามารถช่วยลด
ปริมาณกลิ่นลงได้บ้างเป็นบางส่วน
ดังนันคณะผู้จัดทาโครงงานนี จึงได้คิดค้นหาวิธีป้องก้นการดูแลตนเองของเกษตรกรในการ
ช่วยลดกลิ่นของสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายขณะฉีดพ่นสารเคมี จึงได้มีการประดิษฐ์หน้ากากสมุนไพรขึน และ
เกษตรกรสามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองไม่ยาก โดยวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่น และคุณภาพของ
หน้ากากสามารถลดกลิ่นของสารเคมีได้
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดกลิ่นสารพิษจากการใช้หน้าการสมุนไพรกับ
หน้ากากทั่วไปในท้องตลาด
1.3 สมมุติฐาน
หน้ากากสมุนไพรสามารถลดกลิ่นสารพิษได้ดีกว่าหน้ากากในท้องตลาดทั่วไป
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
14.1ตัวแปรต้น หน้ากากสมุนไพรและหน้ากากในท้องตลาดทั่วไป
14.2 ตัวแปรตาม ความสามารถในการลดกลิ่น
14.3 ตัวแปรที่ควบคุม ปริมาณสารเคมี,เวลา,พืนที่
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1สิ่งที่ศึกษา หน้ากากสมุนไพร กับ หน้ากากในท้องตลาดทั่วไป
1.5.2 ระยะเวลา จานวน 2 วัน
1.5.3 สถานที่ ห้องจาลองแปลงนาของกลุ่มเกษตรกร

2
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1ช่วยลดปริมาณสารพิษเข้าสู่ระบบหายใจ
1.6.2สามารถนาวัสดุที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
1.6.3หน้ากากสมุนไพรสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
1.7 นิยามปฏิบัติการ
1.7.1 หน้ากากสมุนไพร คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทาขึนจากผ้าสารูหรือสาลี โดยมีส่วนประกอบ
เพิ่มเติมเป็นพืชสมุนไพร เช่น ใบเตย มะกูด การบูร
1.7.2 สารเคมี คือ สิ่งที่ทาให้เกิดกลิ่นอันเป็นมลพิษต่อระบบหายใจ

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่อง หน้ากากสมุนไพรลดกลิ่นป้องกันสารพิษ คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี
2.1 มะกูด
2.1.1 ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กตามลาต้นและกิ่งก้านมีหนาม ใบสีเขียวแก่ มีรอยคอตรงกลางคล้ายใบ
สองใบต่อกัน พืนใบเรียบมีต่อมนามันและมีกลิ่นหอม ดอกสีขาว ผลมีผิวขรุขระสีเข้มเมื่อสุกสี เหลือง
2.1.2 สรรพคุณ
ใบ ปรุงอาหาร ขับลมในลาไส้ ลดความดันโลหิต
ผล ฟอกเลือด ขับระดู ขับลมในลาไส้ แก้จุกเสียด แก้เสมหะ แก้ลักปิดลักเปิด ช่วยป้องกัน
รังแค ทาให้ผมดกดา แก้ไอ แก้ปวดกระเพาะ แก้สะอึก ทาให้เจริญอาหาร
ราก แก้ไข้กระหายนา แก้หวัด กัดเสมหะ
ผิว ขับลมในลาไส้ แก้ลมวิงเวียน (พืชสมุนไพร,2554.www.n3k.in.th)
2.2 ใบเตย
สรรพคุณ
ใบ ใช้เป็นยาบารุงหัวใจ เพราะใบเตยมีฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจ จึงช่วยบารุงหัวใจได้อย่างดี วิธี
รับประทานคือ ใช้ใบสดผสมในอาหาร แล้วรับประทาน หรือนาใบสดมาคันนารับประทาน ครังละ 2-4 ช้อน
แกง ช่วยดับกระหาย เนื่องจากใบเตยมีกลิ่นหอมเย็น หากนามาผสมนารับประทาน จะช่วยดับกระหายคลาย
ร้อน ทานแล้วรู้สึกชื่นใจ และชุ่มคอได้เป็นอย่างดี วิธีรับประทานคือ นาใบเตยสดมาล้างให้สะอาด นามาตา
หรือปั่นให้ละเอียด แล้วเติมนาเล็กน้อย คันเอาแต่นาดื่ม รักษาโรคหัด หรือโรคผิวหนัง โดยนาใบเตยมาตาแล้ว
มาพอกบนผิว รากและลาต้น ใช้รักษาโรคเบาหวาน เพราะรากและลาต้นของเตยหอมนัน มีฤทธิ์ลดระดับ
นาตาลในเลือด วิธีรับประทานก็คือ ใช้ราก 1 กามือนาไปต้มเป็นนาดื่ม ทุกเช้า-เย็น ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ โดย
การนาต้นเตย 1 ต้น หรือราก ครึ่งกามือ ไปต้มกับนาดื่ม (ทิพย์สุภา,สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ(สสส.),www.gotoknow.org)
2.3 การบูร
สรรพคุณ ตารายาไทย เนือไม้ นามากลั่นจะได้ “การบูร” รสร้อน ใช้ทาถูแก้ปวด กระตุ่นหัวใจ บารุง
หั ว ใจ เปลื อ กและราก กลั่ น ได้ เ ป็ น การบู ร แก้ ขั บ เสมหะ กระจายลม (ฐานข้ อ มู ล สมุ น ไพร, 2010,
www.phangder.com)
2.4 หน้ากากอนามัย
ไม่ ท าให้ เ กิ ด ระคายเคื อ ง ไม่ อึ ด อั ด ระบายอากาศได้ ดี ป้ อ งกั น ฝุ่ น ละออง (คุ ณ วั ญ ญา
,2510,www.wecarecoat.com)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. หน้ากากที่ขายในท้องตลาด จานวน 4 อัน
2. ผ้าสารูสีขาว จานวน 1 ผืน(ขนาด 50 เซนติเมตร)
3. ด้ายเย็บผ้าสีขาว จานวน 1 หลอด
4. เข็มเย็บผ้า จานวน 1 อัน
5. ยางยืดสาหรับทาหูและลัดขอบผ้า จานวน 1 เส้น(1เมตร)
6. ฟองนาอย่างบางแผ่นบางใหญ่ จานวน 1 แผ่น
7. ใบเตยสด จานวน 10 กรัม
8. ผิวมะกูด จานวน 10 กรัม
9. การบูร จานวน 10 กรัม
10. สเปรย์ฉีดยุง จานวน 1 กระป๋องเล็ก
3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่อง หน้ากากสมุนไพรลดกลิ่นป้องกันสารพิษ ได้ดาเนินการทดลองดังนี้
1. ออกแบบหน้ากากโดยการวาดแบบลงบนผ้าสารู และตัดตามแบบจานวน 2 ผืนเท่าๆ กัน
ขนาดกว้าง 22 ซม. ยาว 32 ซม.
2. เย็บผ้าที่ตัดแบบหน้ากากไว้เข้าด้วยกัน โดยเว้นด้านบนไว้สาหรับใส่ฟองนาและสมุนไพร
3. นายางลัดขอบมาเย็บกับขอบของหน้ากาก ทัง 3 ด้าน โดยเว้นด้านบนไว้สาหรับใส่ฟองนา
และสมุนไพร โดยเปิดช่องว่างด้านบนไว้ 5 ซม
4. ตัดฟองนาขนาด กว้าง 12 ซม. ยาว 15 ซม. จากนันพับครึ่งฟองนาให้เหลือขนาด กว้าง 7
ซม. ยาว 12 ซม. ใส่ลงไปในหน้ากากผ้าที่เย็บเรียบร้อยแล้วเย็บทาเช่นนีทังสองหน้ากาก
5. หั่นซอยใบเตย และผิวมะกูดให้เป็นชินเล็ก ๆ พักไว้
6. นาการบูรและใบเตยผิวมะกูดมาผสมเข้าด้วยกันในปริมาณอย่างละ 10 กรัม
7. นาฟองนาที่เย็บเรียบร้อยแล้วไปใส่ในหน้ากากและนาสมุนไพรไปใส่ให้ปริมาณ 15 กรัมต่อ
หน้ากาก ทาเช่นนีทังสองหน้ากาก
8. นาหน้ากากที่ประดิษฐ์เอง(หน้ากากสมุนไพร) ไปทดสอบคู่กับหน้ากากที่ขายในท้องตลาด
จานวน 2 ครัง กับผู้ทดลองใช้ทังหมด 4 คน โดย ครังที่ 1 ให้ผู้ทดลอง 4 คน ใส่หน้ากากสมุนไพร และฉีด
พ่นสเปรย์กันยุ่งในระยะห่าง 2 เมตร บันทึกผลการทดลอง ครังที่ 2 ให้ผู้ทดลอง 4 คน ใส่หน้ากากที่มีขายใน
ท้องตลาด ฉีดพ่นสเปรย์กันยุงระยะห่าง 2 เมตร แล้วบันทึกผลการทดลอง
9. สรุปผลการเปรียบเทียบที่ได้

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา หน้ากากสมุนไพรลดกลิ่นสารพิษ ซึ่งได้ดาเนินการโดย นาหน้ากากที่ประดิษฐ์เอง (หน้ากากสมุนไพร) ไปทดสอบคู่กับหน้ากากที่ขายใน
ท้องตลาดจานวน 2 ครัง กับผู้ทดลองใช้ทังหมด 4 คน โดย ครังที่ 1 ให้ผู้ทดลอง 4 คน ใส่หน้ากากสมุนไพร และฉีดพ่นสเปรย์กันยุ่งในระยะห่าง 2 เมตร บันทึกผลการ
ทดลอง ครังที่ 2 ให้ผู้ทดลอง 4 คน ใส่หน้ากากที่มีขายในท้องตลาด ฉีดพ่นสเปรย์กันยุงระยะห่าง 2 เมตร แล้วบันทึกผลการทดลอง
ได้ผลการศึกษาดังนี
หน้ากากสุมนไพร
หน้ากากในท้องตลาด
ทดลอง
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
ครั้งที่
ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้
กลิน่
กลิน่
กลิน่ กลิน่ กลิน่ กลิน่ กลิน่
กลิน่
กลิน่ กลิน่ กลิน่ กลิน่ กลิน่
กลิน่
กลิน่ กลิน่
1.
/
/
/
/
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รวม

/
4

/

/

/

4

จากตาราง ผลการศึกษา พบว่า การทดลองครังที่ 1 ผู้ใช้หน้ากากสมุนไพรทัง 4 คน ไม่ได้กลิ่นของสารพิษแต่จะได้กลิ่นของสมุนไพรแทน และการทดลอง
ครังที่ 2 ผู้ใช้หน้ากากธรรมดาที่มีขายในท้องตลาดทัง 4 คน จะได้กลิ่นของสารพิษ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การใช้หน้ากากสมุนไพรสามารถช่วยลดกลิ่นสารพิษได้ดีกว่าการใส่หน้ากากธรรมดาที่มีขาย
ในท้องตลาด
5.2 อภิปรายผล
การใช้หน้ากากสมุนไพรสามารถช่วยลดกลิ่นสารพิษได้ดีกว่าการใส่หน้ากากธรรมดาที่มีขาย
ในท้องตลาด เพราะผู้ใส่หน้ากากสมุนไพรทัง 4 คน จะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรแทนกลิ่นสารพิษและผู้ใส่
หน้ากากธรรมดาที่ขายในท้องตลาด ทัง 4 คน จะได้กลิ่นของสารพิษ
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. การใช้ฟองนา ควรเป็นฟองนาชนิดบาง
2. ในการใช้สมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นสมุนไพรชนิดอื่นที่มีกลิ่นหอมตามความชอบของผู้ใช้
3. รูปแบบของหน้ากากสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับใบหน้าผู้ใช้ได้
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