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ABSTRACT
The organizers operated the cooperative work at the Woraburi Pattaya Resort & Spa hotel
and found that the hotel focused on the service and making the customer feel at home. Woraburi
Pattaya Resort & Spa hotel focused providing the best impression and made customers want to
come back and stay in this hotel again. The organizers were interested in making a hand gel to meet
the needs of the customers. They wanted to make an Aloe vera hand gel with the objective:
1) To process waste materials into new products; 2) To study the benefits of the herb and use
existing resources for the best benefit; 3) To disinfected and cleaned hands by using the minimal
chemicals; 4) Make a hand gel product to satisfy customers. The feedback was aquired asking
guests, the front desk staff and housekeepers to answer survey questionnaires, Where we found
they have the highest level of satisfaction in using the natural materials with a mean value of 4.7
(standard deviation = 0.47), the properties of raw materials suitable for the product with a mean
value of 4.57 (standard deviation = 0.50) and creating new products for the hotel with a mean value
of 4.8 (standard deviation = 0.41)
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ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็ นเวลาจํานวน 16 สัปดาห์ ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทํา
ได้รับความรู ้และ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานในอนาคต
สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ สําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
สําเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิ ทธิ์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณนิษฐกานต์ เฉลิม
Front Office Manager
และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชีวิตของการทํางานจริ ง คณะผูจ้ ดั ทํารายงานขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่นี่ดว้ ย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปา เป็ นโรงแรมหรู ต้ งั อยูใ่ นโซนพัทยากลาง เน้นการ
นําเสนอห้องพักสไตล์ทนั สมัยพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี สะดวกสบายและการบริ การที่
ยอดเยีย่ ม เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการมาพักผ่อน ใช้เวลาขับรถเพียง 2 ชัว่ โมง จากกรุ งเทพฯ นอกจาก
ห้องพักที่ได้รับการตกแต่งภายในที่กว้างขวาง เฟอร์ นิเจอร์ ครบชุด พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวก
ครบครั นแล้ว ทางโรงแรมยังมีสระว่ายนํ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ ห้องอาหารและเครื่ องดื่ มไว้คอย
ให้บริ การลูกค้าอีกด้วย ทั้งหมดเหล่านี้ ทําให้โรงแรมวรบุรี พัทยา เป็ นอีกหนึ่ งตัวเลือก สําหรับทั้ง
ผูท้ ี่เดินทางเพื่อธุรกิจ และผูท้ ี่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในพัทยา
โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปา มุ่งเน้นการให้บริ การเปรี ยบเสมือนแขกที่เข้ามาพัก
คือครอบครั ว และเพื่อให้แขกที่ เข้ามาพักรู ้ สึกถึ งความอบอุ่ นเหมื อนอยู่บา้ น ทางโรงแรมวรบุรี
พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปาจึ งตอบสนองความต้องการของแขกให้มากที่สุด เพื่อให้แขกเกิ ดความ
ประทับใจที่สุดและกลับมาใช้บริ การกับทางโรงแรม
คณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจที่จะทําเจลล้างมือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย
การค้น คว้าหาข้อมูลจึ งได้คิดค้นทํา “เจลล้างมื อจากว่านห่ างจระเข้ (Aloe Vera Hand Cleansing
Gel)” เป็ นการนําสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทําให้เกิ ดผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ ึนให้กบั ทาง
โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
1.2.2 เพื่อศึกษาคุณประโยชน์จากการใช้สมุนไพรและเป็ นการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิด
ประโยชน์
1.2.3 เพื่อฆ่าเชื้อและทําความสะอาดมือโดยใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุด
1.2.4 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่ โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร แขกที่เข้ามาใช้บริ การที่โรงแรม 15 คน พนักงานแผนก
แม่บา้ น 5 คน และพนักงานแผนกต้อนรับส่ วนหน้า 10 คน รวมเป็ นจํานวน 30 คน
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1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 7 มกราคม – 29 เมษายน 2562
1.3.4 ขอบเขตด้านเอกสารข้อมูล สอบถามจากพนักงานแผนกต้อนรับส่ วนหน้าและศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือว่านหางจระเข้ที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
1.4.2 เพื่อลดต้นทุนโดยการแปรรู ปจากสิ่ งของที่เหลือทิ้ง
1.4.3 ผูจ้ ดั ทําได้ได้เรี ยนรู ้การทําเจลล้างมือว่านหางจระเข้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทําโครงงานเรื่ อง เจลล้างมือว่านหางจระเข้ ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 ว่านหางจระเข้
2.2 ใบเตย
2.3 มะนาว
2.4 เปลือกส้ม
2.5 เอทิลแอลกอฮอล์
2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ว่ านหางจระเข้ (Aloe Vera)

รู ปที่ 2.1 ว่านหางจระเข้
ที่มา : https://thai.alibaba.com
o ชื่อทัว่ ไป : ว่านหางจระเข้
o ชื่อสามัญ : Aloe, Aloe vera
o ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe Vera (L.) Burm.f.
o ชื่อวงศ์ : Asphodelaceae
o ชื่ออื่น : หางตะเข้ (ภาคกลาง) ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ)
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ลักษณะของว่ านหางจระเข้
เป็ นพืชขนาดเล็กใบหนา อุม้ นํ้า ภายในใบมีลกั ษณะเป็ นวุน้ ขาวๆ ใส สี เขียวอ่อน ออกจะ
หม่น ๆ ใบยางแหลม ลักษณะขอบใบมีหนามคล้ายใบเลื่อยขึ้นจากต้นซึ่ งอยู่ติดกับดิน ช่ อดอกจะ
ออกตรงกลางต้น ก้านช่อดอกยาวมาก ดอกสี แดง เป็ นหลอดบานจากล่างไปบน ถ้าปลูกไว้ในที่ที่มี
อากาศร้อนและอยูร่ ิ มทะเลจะให้ปริ มาณวุน้ มาก
ว่านหางจระเข้ที่มีอยู่ในปั จจุบนั นี้ มีกว่า 300 ชนิ ด แต่ในจํานวนนี้ มีอยู่ไม่กี่ชนิ ดที่ใช้รักษา
โรคให้ผลชะงัด ซึ่ งได้แก่ ว่านหางจระเข้เขียว แหล่งดั้งเดิมมาจากอาฟริ กา ว่านหางจระเข้แหลมกู๊ด
โฮป และว่านหางจระเข้ไบรา (BEIRA) เป็ นต้น
ภัคจีรา ศุภวิชชา (2550) ได้กล่าวว่า ว่านหางจระเข้ มีสรรพคุณครบถ้วนตามที่พืชสมุนไพร
ที่ดีพึงมี เเละที่สาํ คัญเป็ นพืชที่สามารถปลูกได้ดว้ ยตนเอง เพาะพันธุ์เเละดูเเลได้ง่าย การนําไปใช้ดว้ ย
ตนเองก็สามารถทําได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็ นการบําบัดเพื่อการรักษา การนําไปปรุ งเป็ นอาหารเเละ
เครื่ อ งดื่ ม การทํา เครื่ อ งประทิ น โฉมเเละเวชสํา อาง นี่ จึ ง เป็ นตํา ราคู่ บ า้ นเพื่ อ นํา เสนอความรู ้ คู่
ครัวเรื อน ที่จะทําให้ตน้ ไม้ไม้ตน้ หนึ่งกลายเป็ น "พืชสารพัดประโยชน์"
ประโยชน์ ของว่ านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้น้ ัน จัดเป็ นพืชที่ มีสรรพคุ ณต่าง ๆ มากมาย สามารถใช้บรรเทาโรคทั้ง
ภายนอกและภายในร่ างกาย อีกทั้งยังใช้บาํ รุ งผิวพรรณได้อีกด้วย ดังนี้
ประโยชน์ ภายนอก
1. รักษาแผลไฟไหม้และนํ้าร้อนลวก โดยปอกเปลือกนอก นําวุน้ สดภายในใบไปล้างยาง
ออกให้สะอาด แล้วนําไปประคบแผลตลอด 2 วันแรก จะช่ วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน
สมานแผลให้เร็ วขึ้น และไม่ทิ้งร่ องรอยแผลเป็ นอีกด้วย
2. ป้ องกันและบรรเทารอยไหม้จากการออกแดด นําใบสด ๆ ของว่านหางจระเข้ผสมกับ
โลชั่นทาลงบนผิวหนังก่ อนออกแดด จะช่ วยป้ องกันแสงแดดได้ แต่ถา้ หากเกิ ดรอยไหม้ข้ ึนบน
ผิวหนังหลังออกแดดแล้ว ให้ใช้วุน้ ที่ลา้ งสะอาดมาทาเพื่อลดอาการอักเสบ ถ้าจะให้ดีลองผสมกับ
นํ้ามันพืช หรื อนํ้ามันมะกอก เพื่อลดอาการผิวแห้งตึงจนเกินไป
3. บรรเทารอยไหม้จากการฉายรั งสี ของผูป้ ่ วย โดยใช้วิธีการนําวุน้ ว่านหางจระเข้ที่ลา้ ง
สะอาดมาประคบที่รอยไหม้จากการทําคีโม จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน และทําให้ฟ้ื น
ตัวเร็ วขึ้น
4. สมานแผลจากของมีคมและแผลถลอก หากได้รับบาดเจ็บจากของมีคม ใช้วุน้ จากว่าน
หางจระเข้ที่ยงั มีเมือกอยู่ แปะลงไปบนแผล จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสมานแผลให้เร็ วขึ้นได้
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5. รักษาฝี และโรคริ ดสี ดวงทวาร ทําความสะอาดบริ เวณที่เกิดโรคให้แห้งแล้วนําวุน้ ไปแปะลง
บนแผล หากเป็ นที่ทวารหนักให้ปอกวุน้ ให้เป็ นแท่งแล้วล้างให้สะอาด นําไปแช่ เย็นให้แข็ง เพื่อ
สอดเหน็บในช่องทวารหนักวันละ 1-2 ครั้ง อาการริ ดสี ดวงจะดีข้ ึน
6. รักษาตาปลาและฮ่องกงฟุต นําเนื้อวุน้ ที่ลา้ งทําความสะอาดแล้ว ไปแปะลงบริ เวณที่เกิดโรค
หมัน่ เปลี่ยนเนื้ อวุน้ บ่อย ๆ โดยหากเป็ นตาปลาส่ วนที่แห้งลงจะเกิ ดรู บ๋ ุมขึ้น ให้ใช้ว่านหางจระเข้
ประคบต่อไปจนกว่ารอยบุ๋มจะสมานและเล็กลง ส่ วนฮ่องกงฟุตให้ประคบด้วยว่านหางจระเข้เอาไว้
จนกว่าแผลจะแห้งลงและอาการดีข้ ึน
7. แก้ปวดศีรษะ ตัดใบสดจากต้นว่านหางจระเข้ แล้วนําปูนแดงทาบริ เวณวุน้ ถือใบสดแล้วนํา
วุน้ ผสมปูนแดงประคบบริ เวณขมับหรื อท้ายทอย ตามจุดที่ปวด จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้
8. บรรเทาอาการปวดฟั น ตัดเนื้ อว่านหางจระเข้ออกเป็ นแท่งเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 เซนติเมตร
นําไปเหน็บไว้ตามซอกฟันที่มีอาการปวด หรื อประคบไว้ก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที อาการปวด
จะค่อย ๆ บรรเทาลง
ประโยชน์ ภายใน
1. บรรเทาอาการปวดข้อ นําวุน้ ว่านหางจระเข้ที่ลา้ งทําความสะอาดแล้วไปแช่ตูเ้ ย็น และ
รับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดตามข้อต่าง ๆ โดยสามารถใช้ได้ท้ งั เนื้ อวุน้ และนํ้าวุน้ หากอยาก
ให้รับประทานง่ายขึ้น สามารถนําไปปั่นเป็ นนํ้าว่านหางจระเข้ ก็ช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกัน
2. ใช้เป็ นยาถ่าย โดยเลือกตัดว่านหางจระเข้พนั ธุ์เฉพาะที่ใบใหญ่และมีน้ าํ ยางสี เหลืองใน
ปริ มาณมาก อายุประมาณ 9 เดือนขึ้นไป รองนํ้ายางที่ไหลออกมาจากใบ แล้วนําไปเคี่ยวให้ขน้ เทลง
ในพิมพ์ขนาดเล็กให้แข็งเป็ นก้อนรับประทานเป็ นยาได้ ซึ่ งเม็ดยาจะมีสีแดงอมนํ้าตาลไปจนถึงดํา
เรี ยกว่า ยาดํา แบ่งรับประทานครั้งละประมาณ 0.25 กรัม (250 มิลลิกรัม) จะเป็ นขนาดที่เหมาะสม
ในการใช้เป็ นยาถ่าย หากต้องการรับประทานแบบสด ๆ ก็สามารถทําได้ โดยการตัดวุน้ ที่ลา้ งสะอาด
แล้วออกเป็ นขนาด 3-4 เซนติเมตร แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
3. แก้กระเพาะอักเสบและลําไส้อกั เสบ ปอกเปลือกว่านหางจระเข้ นําวุน้ ที่ได้ไปล้างให้
สะอาด แล้วนํามารับประทานครั้ งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง จะช่ วยบรรเทาอาการอักเสบของ
ทางเดินอาหารได้
4. ป้ องกันโรคเบาหวาน ตัดเนื้ อว่านหางจระเข้ความยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร นําไป
รับประทานทุกวัน หรื อจะปั่ นเป็ นนํ้าว่านหางจระเข้ เพื่อรับประทานก็ได้ โดยอาการเบาหวานจะ
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ทุเลาลงสําหรับผูท้ ี่เป็ นในระยะแรก ส่ วนผูท้ ี่ตอ้ งการรับประทานเพื่อป้ องกัน สามารถรับประทาน
ในปริ มาณที่นอ้ ยลงได้
5. แก้และป้ องกันอาการเมารถ-เมาเรื อ ท่านที่มีปัญหาในการเดินทาง เกิดอาการเมารถ - เมา
เรื ออยู่เป็ นประจํา ให้ลองรับประทานเนื้ อวุน้ จากว่านหางจระเข้ หรื อนํ้าว่านหางจระเข้ ก่อนออก
เดินทางจะช่วยบรรเทาให้เกิดอาการดังกล่าวน้อยลงได้ แต่หากเกิ ดอาการเมารถ - เมาเรื อขึ้นแล้ว
ลองทานนํ้าว่านหางจระเข้เย็น ๆ ให้ชื่นใจ แล้วนัง่ พักสักครู่ จะรู ้สึกดีข้ ึน
ประโยชน์ ด้านความงาม
1. บํารุ งเส้นผมให้เงางามและช่วยขจัดรังแค ตัดใบสดมาทาลงบนเส้นผม หรื อถ้าไม่สะดวก
ให้นาํ วุน้ ว่านหางจระเข้ไปปั่ นให้ละเอียดจะได้ใช้ง่ายขึ้น จากนั้นนํามาชโลมผมให้ทวั่ เพื่อให้ผม
สลวยเงางาม หากนวดบริ เวณรากผมจะช่วยให้รากผมเย็นลง ช่ วยบํารุ งหนังศีรษะ รักษาแผลบน
ศีรษะ และขจัดรังแคได้ดว้ ย
2. รักษาสิ วและรอยด่างดํา ประโยชน์ขอ้ นี้ คนที่อยากหน้าใสตั้งใจอ่านให้ดี เพราะว่านหาง
จระเข้มีฤทธิ์ ช่วยยับยั้งการติดเชื้อ และมีกรดอ่อน ๆ ช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ นําเนื้ อวุน้ ที่ลา้ ง
สะอาดทาบริ เวณใบหน้าวันละ 2 ครั้ง ใช้เวลาสัก 1-2 เดือน จะเริ่ มเห็นผลว่ารอยต่าง ๆ ดูจางลง
3. บํารุ งผิวกาย เพียงแค่นาํ ว่านหางจระเข้สด มาปอกเปลือกและล้างให้สะอาด จากนั้นหั่น
เป็ นชิ้นนําไปใส่ ไว้ในถุงผ้าก๊อซขนาดเล็ก แล้วนําไปหย่อนไว้ในอ่างอาบนํ้า หรื อถ้าไม่มีถุงผ้าก๊อซ
ให้นาํ วุน้ ไปแช่ไว้ในอ่างอาบนํ้าเลยก็ได้เหมือนกัน โดยระหว่างอาบนํ้าให้ใช้เนื้อวุน้ ถูตามส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกาย เน้นที่รอยแห้งกร้านอย่างข้อศอก หัวเข่า ส้นเท้า เป็ นต้น จะช่วยให้ผิวพรรณเนี ยนนุ่ม
และเต่งตึงขึ้น
4. เติ มนํ้าให้ผิว ความชุ่ มชื้ นในผิวหน้าและผิวกาย มักจะค่อย ๆ ลดลงตามวัย และไลฟ์
สไตล์ของคุณ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่มกั ใช้ชีวิตกันอยู่ในห้องแอร์ จนผิวขาดความชุ่มชื้น หากนําเนื้ อวุน้
จากว่านหางจระเข้มาพอกหน้าก็เป็ นอีกวิธีที่จะช่วยเติมนํ้าให้ผิวของคุณได้ โดยล้างวุน้ ให้สะอาด
แล้วฝานบาง ๆ มาโปะให้ทวั่ หน้า หลับตาพริ้ มรอสัก 15 นาที ก็ไปล้างหน้าให้สะอาดได้ ผิวของคุณ
จะรู ้สึกชุ่มชื้น เต่งตึงขึ้น หากจะใช้กบั ผิวกายให้ลองนําเนื้ อไปปั่ นหยาบ ๆ แล้วนํามาพอกตัว ก็ใช้
ง่ายดีเหมือนกัน
สรรพคุณของว่ านหางจระเข้
1. ช่ วยป้ องกันโรคเบาหวาน ด้วยการรั บประทานเนื้ อวุน้ หรื อจะทําเป็ นนํ้าปั่ นว่านหาง
จระเข้มาดื่มก็ได้ ก็จะช่วยบรรเทาอาการและป้องกันโรคเบาหวานได้
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2. ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ด้วยการตัดใบสดของว่านหางจระเข้
แล้วทาปูนแดงด้านหนึ่ง แล้วเอาด้านที่ทาปูนปิ ดตรงขมับ จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ (ใบ)
3. วุน้ ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยป้ องกันและลดการ
เกิดแผลในกระเพาะขณะท้องว่าง ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ
4.เนื้ อว่านหางจระเข้สรรพคุณว่านหางจระเข้ช่วยแก้กระเพาะลําไส้อกั เสบ ด้วยการใช้ใบ
นํามาปอกเปลือกเอาแต่วนุ ้ นํามารับประทานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ (เนื้อวุน้ )
5. ใช้เป็ นถ่าย ยาระบาย ที่เปลือกของว่านหางจระเข้จะมีน้ าํ ยางสี เหลือง ในนํ้ายางจะมีสาร
แอน ทราควิโนน (Anthraquinone) ที่มีฤทธิ์ เป็ นยาระบาย หากนํานํ้ายางไปเคี่ยวให้น้ าํ ระเหยออก
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น ก็จะได้สารสี น้ าํ ตาลเกือบดํา หรื อเรี ยกว่า "ยาดํา" ซึ่งยาดํานี้ เองใช้เป็ นส่ วนผสมใน
ตํารับยาแผนโบราณที่ตอ้ งการให้มีฤทธิ์เป็ นยาระบายอยูห่ ลายตํารับ (ยางในใบ)
6. ช่วยรักษาอาการท้องผูก ด้วยการกรี ดเอายางจากว่านหางจระเข้มาเคี่ยวให้งวด ทิ้งไว้ให้
เย็นจะได้กอ้ นยาสี ดาํ (ยาดํา) แล้วตักมาใช้ประมาณช้อนชา เติมนํ้าเดื อด 1 ถ้วย แล้วคนจนละลาย
โดยผูใ้ หญ่รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชาก่อนนอน แต่ถา้ เป็ นเด็กให้รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา
ก่อนนอน
7. ช่วยรักษาริ ดสี ดวงทวาร ด้วยการใช้เนื้ อวุน้ จากใบเหลาให้เป็ นปลายแหลมเล็กน้อย และ
นํา ไปแช่ ตู ้เ ย็น หรื อ นํ้า แข็ง จนเนื้ อ แข็ง แล้ว นํา ไปใช้เ หน็ บ ในช่ อ งทวารหนัก ควรหมั่น ทํา เป็ น
ประจําวันละ 1-2 ครั้งจนกว่าจะหาย (เนื้อวุน่ )
8. ช่วยแก้หนองใน (ราก, เหง้า)
9. ช่วยแก้มุตกิดหรื อระดูขาวของสตรี (ราก, เหง้า)
10. ทั้งต้นของว่านหางจระเข้มีรสเย็น ใช้ดองกับสุ รานํามาดื่มช่วยขับนํ้าคาวปลาได้ (ทั้งต้น)
11. ช่วยบรรเทาและแก้อาการปวดตามข้อ ด้วยการรับประทานเนื้อวุน้ ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ
วันละ 3 ครั้งเป็ นประจํา จะช่วยทําให้อาการปวดดีข้ ึน (วุน้ จากใบ)
12. ใบว่านหางจระเข้มีรสเย็น นํามาตําผสมกับสุ ราใช้พอกรักษาฝี ได้ (ใบ)
13. ช่วยรักษาแผลสด แผลจากของมีคม แผลที่ริมฝี ปาก แก้ฝี แก้ตะมอย ด้วยการใช้วนุ ้ จาก
ใบนํามาแปะบริ เวณแผลให้มิดชิดและใช้ผา้ ปิ ดไว้ แล้วหยอดนํ้าเมือกลงตรงแผลให้ชุ่มอยูเ่ สมอ หรื อ
จะเตรี ยมเป็ นขี้ผ้ งึ ก็ได้ (วุน้ จากใบ)
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14. ช่วยรักษาแผลถลอกและแผลจากการถูกครู ด (แผลพวกนี้จะเจ็บปวดมาก) ให้ใช้วนุ ้ ว่าน
หางจระเข้นาํ มาทาแผลเบา ๆ ในวันแรกต้องทาบ่อย ๆ จะช่วยในการสมานแผล ทําให้แผลหายเร็ ว
ยิง่ ขึ้น และทําให้ไม่เจ็บแผลมาก (วุน้ จากใบ)
15. ช่ วยรักษาแผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก ช่วยดับพิษร้อนบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน
จากแผล ด้วยการใช้วุน้ จากใบสดที่ลา้ งนํ้าสะอาด แล้วฝานบาง ๆ นํามาทาหรื อแปะไว้บริ เวณแผล
ตลอดเวลา จะช่วยทําให้แผลหายเร็ วมากขึ้นและอาจไม่เกิดรอยแผลเป็ นด้วย (วุน้ จากใบ)
16. ช่วยขจัดรอยแผลเป็ น ทําให้แผลเป็ นจางลง ป้องกันการเกิดรอยแผลเป็ น (วุน้ จากใบ)
17. ช่ วยรั กษาตาปลาและฮ่ องกงฟุต ด้วยการใช้วุน้ จากใบที่ลา้ งสะอาดแล้ว นํามาปิ ดไว้
บริ เวณที่เป็ นและหมัน่ เปลี่ยนบ่อย ๆ จนกว่าจะดีข้ ึน (วุน้ จากใบ)
18. วุน้ จากใบใช้ทาเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วยการใช้วนุ ้ จากใบทาก่อนออกแดด หรื อ
จะใช้ใบสดก็ได้ แต่ใบสดอาจทําให้ผิวหนังแห้ง เพราะใบมีฤทธิ์ ฝาดสมาน ถ้าต้องการลดการทําให้
ผิวแห้ง ก็อาจจะใช้ร่วมกับนํ้ามันพืชหรื ออาจเตรี ยมเป็ นโลชัน่ ก็ได้ (วุน้ จากใบ)
19. ช่ วยรักษาอาการผิวหนังไหม้จากแสงแดด หรื อไหม้เกรี ยมจากการฉายรังสี หรื อแผล
เรื้ อรังจากการฉายรังสี โดยนําวุน้ ของว่ายหางจระเข้มาทาผิวบ่อย ๆ ก็จะช่วยลดการอักเสบได้ แต่ถา้
ไปนาน ๆ ระวังผิวแห้ง ควรผสมกับนํ้ามันพืช เว้นแต่ว่าจะทําให้ผิวเปี ยกชุ่มอยูต่ ลอดเวลา (วุน้ จาก
ใบ)
20. วุน้ จากใบใช้ทาเพื่อรักษาฝ้า (วุน้ จากใบ)
21. ช่วยรักษาโรคเรื้ อนกวาง (โรคสะเก็ดเงิน) ช่วยลดการตกสะเก็ดและลดอาการคันของ
โรคเรื้ อนกวาง ทําให้แผลดูดีข้ ึน (วุน้ จากใบ)
คําแนะนํา
1. การเลือกใช้ใบจากต้นว่านหางจระเข้ควรเลือกต้นที่มีอายุมากกว่า 1 ขึ้นไป และให้เลือก
ใบล่างสุ ดเพราะจะอวบโตและมีวนุ ้ มากกว่าใบที่อยูด่ า้ นบน
2. เนื่ องจากวุน้ ของว่านหางจระเข้ไม่มีฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้อ ดังนั้นถ้าเป็ นไปได้ควรปอกโดย
ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ Aseptic technique เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
3. การนําวุน้ มาใช้เพื่อรักษาแผลจําเป็ นต้องล้างนํ้าให้สะอาด เพื่อป้องกันนํ้ายางจากเปลือกที่
มีสารแอนทราควิโนน (Anthraquinone) เพราะอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้ได้
4. ว่านหางจระเข้จะมีคุณภาพสู งสุ ดเมื่อตัดมาแล้วใช้ทนั ที และจะมีสรรพคุณทางยาที่ดีกว่า
ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป

9

5. วุ น้ ของว่ า นหางจระเข้จ ะไม่ ค งตัว เท่ า ไหร่ นัก ดัง นั้น ถ้า ปอกแล้ว จะเก็ บ ไว้ไ ด้เ พี ย ง
6 ชัว่ โมงเท่านั้น หากนําว่านหางจระเข้ไปแช่ในตูเ้ ย็นจนเย็นก่อนการนํามาใช้ จะช่วยทําให้รู้สึกสด
ชื่นเย็นสบายมากยิง่ ขึ้น
6. การใช้เพื่อใช้เป็ นยาถ่าย ยาระบาย ไม่ควรใช้กับหญิ งตั้งครรภ์หรื อหญิ งที่ ก าํ ลังจะมี
ประจําเดือน รวมไปถึงผูท้ ี่เป็ นโรคริ ดสี ดวงทวารด้วย
7. การใช้วุน้ จากใบเพื่อใช้เป็ นยาทาภายนอก สําหรับบางรายแล้วอาจจะเกิ ดอาการแพ้ได้
(จากงานวิจยั พบว่าไม่ถึง 1%) โดยลักษณะของอาการแพ้หลังจากหรื อปิ ดวุน้ ลงบนผิวหนัง จะทําให้
ผิวหนังเป็ นผื่นแดงบาง ๆ หรื ออาจมีอาการเจ็บแสบด้วย โดยอาการจะแสดงหลังจากทาไปแล้ว
ประมาณ 2-3 นาที ถ้าคุณมีอาการแพ้หลังการใช้วุน้ ว่านหางจระเข้ ก็ให้รีบล้างออกด้วยนํ้าสะอาด
และเลิกใช้ทนั ที
ข้ อควรระวังในการใช้ ว่านหางจระเข้
เมื่อเป็ นยาทา บางคนอาจแพ้ยา อาการแพ้ยาจะเกิดขึ้นภายในเวลา 2-3 นาที ดังนั้นก่อนใช้
ควรทดลองทาดูเล็กน้อยที่หลังหู หรื อที่รักแร้ หากใน 2-3 นาที ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เกิ ดขึ้นก็
แสดงว่าให้ได้
เมื่อใช้เป็ นยากิน สําหรับ ยางและยาดํา ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะสาร “อะโลอิน” ที่มีอยู่
ในยางว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ เป็ นยาระบาย ถ้ากินมากเกิดไปทําให้ทอ้ งเสี ยและปวดท้อง เพราะลําไส้
เกร็ งตัว และถ้ากินติดต่อกันนานอาจทําให้เป็ นโรคปวดตามข้อได้
ข้อควรระวังสําหรับผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคเบาหวาน การดื่มนํ้าว่านหางจระเข้มีทางทําให้ตบั อ่อน
สร้างอินสุ ลินมากขึ้น ดังนั้นผูท้ ี่ใช้ยาอินสุ ลินอยู่แล้วดื่มนํ้าว่านหางจระเข้อาจทําให้มีอินสุ ลินมาก
เกินไป ซึ่ งมีอนั ตรายมากอาจทําให้ช็อกได้ ดังนั้นคนที่คิดว่าจะกินว่านหางจระเข้โดยที่ใช้ยาอินสุ ลิ
นอยู่ ควรจะปรึ กษาแพทย์ เพื่อหาวิธีใช้ยาอินสุ ลินให้เหมาะสม
ข้อควรระวังสําหรับผูท้ ี่เป็ นโรคกระเพาะและลําไส้อกั เสบ ผูท้ ี่เป็ นโรคกระเพาะและลําไส้
อักเสบอยู่แล้ว เมื่อกินวุน้ ว่านหางจระเข้สด ควรจะล้างยางออกให้หมด จนไม่มีรสขมเหลืออยู่เลย
มิฉะนั้นยางที่ติดค้างอยูก่ บั วุน้ จะไประคายเคืองกระเพาะและลําไส้ ทําให้อาเจียนและถ่ายอย่างแรง
องค์ ประกอบทางเคมี
1. สารไกลโคโปรตี นจากวุน้ ใส ชื่ อ aloctin A, B มีฤทธิ์ ลดการอักเสบ และเพิ่มการเจริ ญ
ทดแทนของเนื้อเยือ่ บริ เวณที่เป็ นแผล แต่สลายตัวง่ายเมื่อถูกความร้อน
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2. สารที่เป็ นองค์ประกอบใน ยาดํา (นํ้ายางสี เหลืองที่เคี่ยวนํ้าออกหมดจนเป็ นก้อนสี ดาํ ) คือ
สารกลุ่มแอนทราควิโนน เช่ น aloin, barbaloin (aloe-emodin), chrysophanic acid ออกฤทธิ์ เป็ นยา
ระบาย ยาถ่าย
2.2 ใบเตย

รู ปที่ 2.2 ใบเตย
ที่มา : https://termsuk.oonvalley.com
o ชื่อทัว่ ไป : ใบเตย
o ชื่อสามัญ : Pandom wangi
o ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius Roxb
o ชื่อวงศ์ : Pandanaceae
o ชื่ออื่น : เตย ต้นเตย ใบเตย (ทุกภาค) เตยหอม เตยหอมเล็ก เตยหอมใหญ่ (ภาคกลาง)
หวานข้าวไหม้ ส้มพอดี ผักเก็งเค็ง (ภาคเหนือ) ส้มตะเลงเครง (ตาก) ส้มปู (แม่ฮ่องสอน)
ส้มม่า (ระนอง) ปาแนะวองิง ปาแง๊ะออริ ง ปาแป๊ ะออริ ง (ภาคใต้และแถบมลายู)
ลักษณะของใบเตย
พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล (2560) ได้กล่าวว่า ลักษณะของลําต้นใบเตยเป็ นกอขนาดเล็ก
ต้นจะเติบโตจากใต้ดินขึ้นมา ใบเป็ นสี เขียวโดดเด่นเรี ยวยาว หากเป็ นใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน แต่ใบ
ที่แก่แล้วก็จะเริ่ มมีสีเขียวเข้ม จัดอยูใ่ นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว หากใช้มือสัมผัสขอบใบจะมีไขเคลือบ
อยู่ที่ผิว ทําให้ใบมีความมันวาว และขอบใบเรี ยบ เมื่อเจริ ญเติบโตขึ้นตัวใบจะเวียนกันยาวออกมา
เป็ นเกลี ย วจนถึ ง ปลายยอดสุ ด ส่ ว นประกอบของใบเตย มี ส ารอาหารสํ า คัญ ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ
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ประกอบด้วยวิตามินและเกลือแร่ หลากหลายชนิด หากเทียบใน 100 กรัม ในเตยหอมจะประกอบไป
ด้ว ย วิ ตามิ น ซี 8 กรั ม, เบต้าแคโรที น 3 ไมโครกรั ม, วิต ามิ น บี สอง 0.1 มิ ลลิ ก รั ม, วิต ามิ น บี สาม
ประมาณ 1-2 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 27 มิลลิกรัม, แคลเซียม 123 มิลลิกรัมเหล็ก, 0.1 มิลลิกรัม
ประโยชน์ ของใบเตย
1. ช่วยบํารุ งหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ (นํ้าใบเตย)
2. การดื่มนํ้าใบเตยจะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็ นอย่างดี เพราะใบเตยมีกลิ่นหอมเย็น
ดื่มแล้วจึงรู ้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย
3. รสหวานเย็นของใบเตยช่วยชูกาํ ลังได้
4. การดื่มนํ้าใบเตยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่ างกายได้
5. ช่วยปรับสมดุลในร่ างกาย
6. ผูท้ ี่มีธาตุเจ้าเรื อนเป็ นธาตุไฟนั้น การรับประทานอาหารที่ปรุ งจากใบเตยจะช่วยทําให้
รู ้สึกเย็นสบายสดชื่นได้
7. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ซึ่ งตามตํารับยาไทยได้มีการ
นําใบเตยหอม 32 ใบ, ใบของต้นสัก 9 ใบ นํามาหั่นตากแดด แล้วนํามาชงเป็ นชาดื่ มอย่างน้อย 1
เดือน หรื อจะใช้รากประมาณ 1 กํามือนํามาต้มกับนํ้าดื่มเช้าเย็นก็ได้เหมือนกัน (ใบ, ราก)
8. ช่วยลดความดันโลหิ ต (สารสกัดนํ้าจากใบเตย)
9. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด
10. ช่วยบรรเทาอาการอาการและดับพิษไข้ได้
11. ช่วยดับพิษร้อนภายในได้เป็ นอย่างดี
12. ใช้รักษาโรคหื ด (ใบ)
13. ใช้เป็ นยาแก้กระษัย (ต้น, ราก)
14. ใช้เป็ นยาขับปั สสาวะด้วยการใช้ตน้ 1 ต้น หรื อจะใช้รากครึ่ งกํามือก็ได้ นํามาต้มกับนํ้า
ดื่ม (ราก, ต้น)
15. ใช้รักษาโรคหัดได้
16. ใบเตยสดนํามาตําใช้พอกรักษาโรคผิวหนังได้
17. มีการนําใบเตยมาใช้แต่งกลิ่นอาหารอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นของหวานต่าง ๆ
อย่างเช่น ขนมลอดช่อง ขนมชั้น รวมไปถึงเค้กและสลัด เป็ นต้น
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18. มีการนําใบเตยมาทุบพอแตก นําไปใส่ กน้ ลังถึงสําหรับนึ่งขนม จะทําให้ขนมที่สุกแล้ว
มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมาก
19. ใช้ใบเตยรองก้นหวดสําหรับนึ่งข้าวเหนียว เมื่อข้าวสุ กแล้วจะทําให้มีกลิ่นหอมมาก
20. สี เขียวของใบเตยเป็ นสี ของคลอโรฟิ ลล์ สามารถนํามาใช้แต่งสี ขนมได้
21. ใช้ใบเตยสดใส่ ลงไปในนํ้ามันที่ใช้แล้ว ตั้งไฟให้ร้อนแล้วค่อยตักใบเตยขึ้น จะทําให้
นํ้ามันไม่มีกลิ่นเหม็นหื น ทําให้น้ าํ มันที่ใช้ทอดมีกลิ่นเหมือนนํ้ามันใหม่
22. ประโยชน์ของใบเตยกับการนํามาใช้ทาํ เป็ นทรี ตเมนต์สูตรบํารุ งผิวหน้า ด้วยการใช้
ใบเตยล้างสะอาด หัน่ เป็ นชิ้นเล็ก ๆ นํามาปั่ นรวมกับนํ้าสะอาดจนละเอียด จะได้ครี มข้นเหนียวแล้ว
นํามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที
สรรพคุณของใบเตย
1. ใบเตยหอมช่วยบํารุ งหัวใจให้ชุ่มชื่น และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ
2. ต้น และรากใบเตยหอมใช้เป็ นยาขับปัสสาวะ
3. ราก และใบ ของใบเตยหอมช่วยรักษาโรคเบาหวาน
4. ใบเตยหอมช่วยแก้กษัย
5. ใบเตยหอมแก้อาการนํ้าเบาพิการ
6. ใบเตยหอมช่วยแก้โรคหัด โรคผิวหนัง ด้วยการใช้ใบเตยหอมสดตํา แล้วพอกตัว
7. ใบเตยหอมช่วยลดความดันโลหิ ต
8. ใบเตยหอมช่วยปรับสมดุลร่ างกาย
9. นํ้าใบเตยจะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็ นอย่างดี
10. ใบเตยช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด
11. ใบเตยช่วยบรรเทาอาการ และดับพิษไข้ได้
12. ใบเตยช่วยดับพิษร้อนภายในได้
13. สี เขียวของใบเตยเป็ นสี ของ คลอโรฟิ ลล์ สามารถนํามาใช้แต่งสี ขนม เครื่ องดื่มได้
14. ใบเตยช่วยดับกลิ่นเหม็นหื น กลิ่นคาวได้เป็ นอย่างดี
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คําแนะนํา
ควรเลือกใบเตยที่มีกอใหญ่ มีใบโต ไม่มีแมลงเจาะ ให้สีเขียวมีลกั ษณะใบยาวเรี ยว สี เขียว
จัด มีกลิ่นหอม
ข้ อควรระวังในการใช้ ใบเตย
ใบเตยไม่เหมาะสําหรับการรับประทานในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตเสื่ อม โรคไต ไม่ว่าจะเป็ น
โรคไตเรื้ อรังหรื อโรคไตเฉี ยบพลันก็ตาม รวมไปถึงกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนไป
ที่ไต การกิ นจะต้องได้รับคําแนะนําและอยู่ในความควบคุมของแพทย์ เนื่ องจากผูป้ ่ วยที่มีความ
ผิดปกติของไตต้องจํากัดปริ มาณนํ้าที่ได้รับ การนํามาใช้ประโยชน์เพื่อสุ ขภาพ ด้วยวิธีชงดื่ม อาจทํา
ให้ได้รับนํ้ามากเกินไปจนทําให้ไตทํางานหนัก เกิดเป็ นอันตรายรุ นแรงตามมาได้
องค์ ประกอบทางเคมี
สารสําคัญที่พบในใบเตยประกอบไปด้วยนํ้ามันหอมระเหย (essential oil) และมีสีเขียวของ
คลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) ซึ่งในนํ้ามันหอมระเหยประกอบไปด้วยสารหลายชนิ ด เช่น เบนซิลแอซี
เทต (benzyl acetate) แอลคาลอยด์ (alkaloid) ลิ น าลิ ล แอซี เ ทต (linalyl acetate ) ลิ น าโลออล
(linalool) และเจอรานิ ออล (geraniol) และสารที่ทาํ ให้มีกลิ่นหอม คือคูมาริ น (coumarin) และเอทิล
วานิลลิน (ethyl vanillin)
2.3 มะนาว

รู ปที่ 2.3 มะนาว
ที่มา : https://health.mthai.com
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o ชื่อทัว่ ไป : มะนาว
o ชื่อสามัญ : Lime
o ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantiifolia Swing.
o ชื่อวงศ์ : Rutaceae
o ชื่ออื่น : โกรยชะม้า (สุ รินทร์) ปะนอเกล มะนอเกละ มะเน้าด์เล (กะเหรี่ ยง-แม่ฮ่องสอน)
หมากฟ้า (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะของใบ
หมออาสา แพทย์แผนไทย (2560) ได้กล่ าวว่า มะนาว ลู กกลมเล็ก แต่รสชาติ เปรี้ ยวจี๊ ด
เหมาะกับการนํามาปรุ งรสอาหาร ทําให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น มะนาวเป็ นพืชที่อยู่คู่กบั คน
ไทยมานาน มีตน้ กําเนิ ดอยู่แถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แถมยังเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ทาํ รายได้ให้
ประเทศ เพราะมีรสชาติที่ใคร ๆ ก็ติดใจเมื่อนําไปปรุ งอาหาร เรี ยกได้ว่า มีติดครัวกันแทบทุกบ้าน
นอกจากรสชาติเปรี้ ยว ที่ไว้ใช้ในการปรุ งรสของอาหารแล้ว มะนาวยังมีสรรพคุณทั้งทางยา และการ
รักษาผิว และรู ปร่ างได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ มะนาว ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่ วน ไม่ว่า
จะราก ใบ ดอก เมล็ด เปลือก ต่างก็มีสรรพคุณคุณทางยามากมาย ถือว่าเป็ นยาอายุวฒั นะชนิ ดหนึ่ง
โดยเฉพาะนํ้ามะนาวนั้น ยังช่วยดูแลผิวพรรณให้ผุดผ่อง ช่วยให้รูปร่ างสมส่ วนใช้ทาํ ความสะอาด
เครื่ องเรื อนและยังช่วยเจริ ญอาหารอีกด้วย
ประโยชน์ ของมะนาว
มะนาวมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ส่วนต้น ใบ ผล นอกจากนํ้ามะนาวที่มีวิตามินซี สูงแล้ว
ส่ วนอื่น ๆ ก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน
ประโยชน์ ของผลมะนาว/เปลือก
1. ช่วยบํารุ งสายตาของคนเราให้มีความสดใสอยูต่ ลอดเวลา
2. ช่วยบํารุ งผิวพรรณให้มีความเปล่งปลัง่ และสดใสอยูส่ มํ่าเสมอ
3. มีน้ าํ มันระเหยที่ช่วยให้ความสดชื่นแก่ร่างกาย
4. สามารถนํานํ้ามันระเหยที่ได้ประมาณ 7% ในมะนาว 1 ลูกมาผสมเป็ นนํ้ายาทําความ
สะอาดได้ มะนาวเป็ นผลไม้ที่มีฤทธิ์ ช่วยในการกัด ถือเป็ นกรดผลไม้ชนิ ดหนึ่ งหรื อที่เรี ยกว่า AHA
ที่เป็ นที่ยอมรับ และเป็ นกรดที่ช่วยเร่ งการผลัดเซลล์ผวิ ที่เสื่ อมได้
เลี่ยนได้

5. นํามาปรุ งรสชาติในอาหารและเครื่ องดื่มได้อย่างอร่ อย และไม่ทาํ ให้อาหารจานนั้นรู ้สึก
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6. ช่วยแก้ปัญหาขาลายที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ รวมทั้งปั ญหาสี ผิวไม่สมํ่าเสมอ ด้วยการนํา
มะนาวมาผสมเข้ากับดิ นสอพอง จากนั้นนํามาทาทิ้งไว้ก่อนนอน ตื่ นเช้าขึ้ นมาค่อยล้างออกให้
สะอาด
7. ช่วยรักษาสิ วให้มีปริ มาณที่ลดลง เนื่ องจากกรดอ่อนๆ ที่อยู่ในมะนาวนั้นจะช่วยลดการ
อุดตันของรู ขมุ ขนจากสิ ว อีกทั้งยังช่วยขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้เป็ นอย่างดี
8. นําเปลือกมะนาวที่บีบนํ้ามะนาวออกหมดแล้ว มาทาหรื อขัดในบริ เวณคาง ข้อศอก เข้า
หรื อส้นเท้า จะช่วยให้ผวิ ในบริ เวณนี้มีความนุ่มนวลมากยิง่ ขึ้น
9. นําเปลือกผลแห้งของมะนาวมาต้มเพื่อเอานํ้ามาดื่ม จะช่วยแก้อาการจุกเสี ยดแน่ นท้อง
ช่วยขับเสมหะที่ติดอยูใ่ นลําคอ และยังช่วยบํารุ งกระเพาะอาหาร
10. นํามาแปรรู ปเป็ นอาหารหลากหลายชนิ ด เช่น มะนาวแช่อิ่มตากแห้ง นํ้ามะนาวรสชาติ
เข้มข้น แยมมะนาว แยมเปลือกมะนาว แยมมะนาวดอง กิมจ้อมะนาว เปลือกมะนาวสามรส เปลือก
มะนาวเชื่อม มาร์มาเลดมะนาว เป็ นต้น
11. ใส่ มะนาว 2-3 ลูกไว้ในถังข้าวสาร จะช่วยป้องกันมอดได้
12. นําเปลือกมะนาวมาเช็ดทําความสะอาดภาชนะให้เงางามขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นทองเหลือง
ทองแดง เครื่ องเงิน เป็ นต้น
ประโยชน์ ของนํา้ มะนาว
ร่ างกาย

1. ให้สารวิตามิ นเอ วิ ตามิ น ซี ธาตุ ฟอสฟอรั ส แคลเซี ย ม กรดมาลิ ค และกรดซิ ตริ คแก่
2. ช่วยรักษาผิวแตก เพียงแค่นาํ นํ้ามะนาวมาทาในบริ เวณที่ผวิ แตกก็เป็ นอันเสร็ จ

3. รักษาปั ญหาส้นเท้าแตก โดยนํานํ้ามะนาวมาทาในบริ เวณส้นเท้าวันละ 3 ครั้ง จะช่วยให้
รอยแตกในบริ เวณส้นเท้าค่อย ๆ ดีข้ ึน
4. หยดนํ้ามะนาวลงไปในไข่เจียว จะช่วยให้ไข่ฟูข้ ึนและมีความนิ่มร่ วมอยูด่ ว้ ย
5. บีบมะนาวลงบนฝ่ ามือ จากนั้นลูบไล้ให้ทว่ั มือทั้งสองข้าง ช่วยลดกลิ่นคาวปลาหลังจาก
ทําอาหารได้
6. แก้ปัญหาเล็บดําจากการหั่นหรื อเด็ดผักเป็ นประจํา ด้วยการนํานํ้ามะนาวมาถูในบริ เวณ
เล็บจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
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สรรพรรณคุณของมะนาว
สรรพคุณทางยาของมะนาว
สรรพคุ ณทางยา ตามตํารั บสมุนไพรไทย ที่ สามารถใช้แก้ และรั กษาโรคที่ เกิ ดจากธาตุ
ต่าง ๆ ได้อีกหลายโรค โดยเฉพาะนํ้ามะนาวที่เป็ นกรด มีรสเปรี้ ยว มีประโยชน์สารพัด ดังนี้
1. ช่วยรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่ นท้อง หรื อปวดท้องได้ เพียงนํานํ้ามะนาวมาผสม
กินกับนํ้าตาลจะช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้
อย่างดี

2. เมื่อมีอาการท้องร่ วง ควรดื่มนํ้ามะนาวตามเข้าไป มันจะช่วยหยุดอาการดังกล่าวได้เป็ น
3. นํานํ้ามะนาวมาผสมเข้ากับนํ้าผึ้งแล้วทานเข้าไป จะช่วยขับพยาธิไส้เดือนได้

4. นํามะนาวผสมกับนํ้าเกลือแต่เพียงเล็กน้อย จะช่วยรักษาอาการท้องผูก อีกทั้งยังเป็ นยา
ระบายชั้นดี
บิดได้

5. นํานํ้ามะนาวมาผสมกับนํ้าผึ้งในอัตราส่ วนที่เท่ากัน จากนั้นนํามาดื่ ม จะช่วยแก้อาการ
6. นํ้ามะนาวมีส่วนช่วยในการรักษาโรคนิ่วได้
7. ดื่มนํ้ามะนาวผสมกับเกลือและนํ้าตาลเพียงเล็กน้อย ช่วยแก้อาการระดูขาว

8. เมื่อเจอกับปั ญหาก้างปลาติดคอ ให้นาํ นํ้ามะนาวคั้นสดเติมเกลือเพียงเล็กน้อย จากนั้น
กรอกลงไปให้ตรงกับบริ เวณที่กา้ งติดคอ อมนํ้ามะนาวไว้สักครู่ แล้วจึงค่อยกลืนลงไป จะทําให้
ก้างปลาเกิดการอ่อนตัวลงแล้วหลุดลงไปในกระเพาะอาหารต่อไป
9. มะนาวมีส่วนช่วยในการแก้ลิ้นเป็ นฝ้า โดยนําสําลีสะอาดไปชุบนํ้ามะนาวจากนั้นเช็ดที่
ลิ้นวันละ 2-3 ครั้ง จะช่วยลดฝ้าบนลิ้นให้จางลงได้
10. นํานํ้ามะนาวมาใช้เป็ นนํ้ายาบ้วนปากจะช่วยทําให้ช่องปากสะอาดมากยิง่ ขึ้น
11. นํ้ามะนาวช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกบวมได้
12. นํ้ามะนาวช่วยบรรเทาอาการคอแสบแห้งจากการใช้เสี ยงมากเกินไป
13. บรรเทาอาการของโรคต่อมทอนซิลอักเสบได้ดว้ ยการดื่มนํ้ามะนาว
14. หากมีอาการไอที่มีเลือดปนออกมานั้น การใช้น้ าํ มะนาวดื่ มเพื่อรั กษาจะช่ วยบรรเทา
อาการดังกล่าวลงได้ดีในระดับหนึ่ง
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15. ดื่ ม นํ้ามะนาวคั้น สดจะช่ ว ยขับ เสมหะที่ เ กิ ด จากการเป็ นหวัด หรื อสู ด ดมควัน
เข้าไปบ่อยได้
16. ช่วยบรรเทาอาการปวดหัว
17. มีส่วนช่วยในการแก้อาการอาเจียน คลื่นไส้ หรื อเป็ นลมวิงเวียนศีรษะ
18. นํ้ามะนาวเป็ นยาอายุวฒั นะ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเจริ ญอาหารได้
19. สามารถนํามาใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งและตํ่าได้อย่างน่าเหลือเชื่อ
20. วิตามินซี สูงที่อุดมอยู่ในนํ้ามะนาว จะช่วยรักษาโรคลักปิ ดลักเปิ ด หรื อเลือดออกตาม
ไรฟันได้
21. นํานํ้ามะนาวผสมเข้ากับนํ้าหวาน แล้วตามด้วยเกลือเพียงเล็กน้อยมาดื่ม จะเป็ นการช่วย
บํารุ งโลหิ ตและรักษาโรคโลหิ ตจางได้
22. การดื่มนํ้ามะนาวคั้นสดมีส่วนช่วยในการแก้โรคเหน็บชา และอาการร้อนในได้
23. นํ้ามะนาวผสมกับนํ้าตาลช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการทํางานหนักหรื อพักผ่อน
ไม่เพียงพอ
24. ดื่มนํ้ามะนาวจะช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้เป็ นอย่างดี
25. รักษาโรคผิวหนังได้ดว้ ยการนํานํ้ามะนาวมาทาบริ เวณผิวหนังที่เป็ นโรคดังกล่าว
26. การนํามะนาวมาผ่าซี ก จากนั้นนําไปทาในบริ เวณที่เป็ นสังคัง ก่อนนอนและตื่นนอน
จะช่วยให้อาการดีข้ ึน
27. แก้โรคกาก เกลื้อน และหิ ด ด้วยการเอากํามะถันมาตําให้ละเอียด จากนั้นมาผสมเข้ากับ
นํ้ามะนาว นําไปทาในบริ เวณที่เป็ นโรคดังกล่าวหลังอาบนํ้า จะช่วยรักษาให้หายได้
28. รักษาโรคนํ้ากัดเท้าด้วยการใช้น้ าํ มะนาวสดมาทาในบริ เวณดังกล่าว จากนั้นทิ้งไว้ให้
แห้งแล้วจึงล้างออกด้วยนํ้าสะอาด
29. นํานํ้ามะนาวมาชโลมลงบนบริ เวณที่เป็ นแผลจากการโดนนํ้าร้อนลวก จะช่ วยรักษา
แผลให้หายเร็ วขึ้น
30. นํานํ้ามะนาวมานวดให้ทว่ั ศีรษะก่อนสระผม จะช่วยบรรเทาอาการคันหนังศีรษะได้
สรรพคุณทางยาของใบ/รากมะนาว
1. นําใบมะนาวมาต้มกับนํ้าตาลแดง จากนั้นนํามาดื่ มจะช่ วยแก้อาการปั สสาวะกะปริ บ
กะปรอย
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2. อาการผิดสําแดงสามารถรั กษาได้ดว้ ยการนํารากของต้นมะนาวมาฝนกับนํ้าซาวข้าว
จากนั้นนํามาดื่มเป็ นประจําทุกวัน
3. นําใบมะนาวมาหั่นเป็ นฝอย ๆ แล้วนํามาชงในนํ้าเดือด ดื่ มเป็ นชาสมุนไพรช่ วยรักษา
อาการไอได้ หรื อจะนํามากลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคก็ได้เช่นกัน
4. แก้อาการลมเงียบได้ดว้ ยการนําใบมะนาวมาต้มกับยาหอม
5. นําใบมะนาวประมาณ 100 ใบมาต้มนํ้าดื่ม ช่วยรักษาไข้ทบั ระดูก
6. นําใบมะนาวมาต้มดื่มเป็ นประจําทุกวัน จะเป็ นการช่วยฟอกโลหิ ต
คําแนะนํา
เหลือง

1. ควรเลือกมะนาวที่มีผวิ สี เขียวสดเพราะจะมีน้ าํ มันหอมระเหยมากกว่ามะนาวลูกสี ออก
2. ผิวมะนาวต้องตึง และบาง

3. ถ้าเลือกลูกมะนาวสี เหลือง จะเป็ นผลเก่าหรื อก็คือเก็บไว้นานแล้ว และถึงจะมีน้ าํ มะนาว
มากแต่จะไม่คอ่ ยมีกลิ่นหอมของมะนาว
ข้ อควรระวังการใช้ มะนาว
แม้มะนาวจะมีประโยชน์มากมายหลายด้าน แต่การใช้ที่ผิดวิธีก็อาจทําให้เกิดโทษมากกว่า
ประโยชน์ โดยเฉพาะการหลงเชื่ อข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รักษาโรคต่าง ๆ ที่ยงั ไม่มีหลักฐานรองรับ
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ าํ มะนาวที่ไม่ควรปฏิบตั ิตามเป็ นอย่างยิง่ ได้แก่
1. แก้พิษงู พิษงูมีหลายประเภท และส่ งผลต่อระบบในร่ างกายแตกต่างกันไป แต่ไม่มีพิษงู
ชนิดไหนที่แล่นเข้าสู่ กระเพาะอาหาร แน่นอนว่าการกินนํ้ามะนาวจึงไม่สามารถช่วยแก้พิษงูได้
2. ใช้หยอดตารักษาต้อ นอกจากจะไม่ช่วยให้อาการต้อดี ข้ ึนแล้ว ยังอาจทําให้กระจกตา
เสี ยหาย และเสี่ ยงตาบอดได้
3. ใช้ป้องกันบาดทะยัก เมื่อตะปูตาํ หรื อถูกบาดจากของมีคม ควรรี บล้างทําความสะอาด
แผลด้วยสบู่และนํ้าสะอาด เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อบาดทะยัก ไม่ควรใช้น้ าํ มะนาวหยดลงบนแผล
เพราะไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อ และหากนํ้ามะนาวสกปรกก็อาจยิง่ ทําให้เสี่ ยงติดเชื้อมากกว่าเดิม
4. ใช้กบั แผลนํ้าร้อนลวกไฟไหม้ ด้วยฤทธิ์ ที่เป็ นกรด อาจกัดกร่ อนแผลจนเปื่ อยและทําให้
รู ้สึกแสบได้
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องค์ ประกอบทางเคมี
นํ้าจากผลมีกรด citric acid, malic acid, ascorbic acid, ผิวมะนาวมีน้ าํ มันหอมระเหยที่มา
จากการกลัน่ ผิวผล ร้อยละ 0.3-0.4 ประกอบด้วยสารต่าง ๆ ได้แก่ d-limonene (42-64%), alphaberpineol (6.81%), bergamotene ผสมกั บ terpinen-4-ol (3%), alpha-pinene (1.69%), geraniol
(0.31%), linalool, terpineol, camphene, bergapten (furanocoumarin)
เมล็ดมะนาว พบองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ limonin, limonexic acid, isolimonexic acid,
β-sitosterol glucoside, limonin glucoside
2.4 เปลือกส้ ม

รู ปที่ 2.4 เปลือกส้ม
http://tkpm.go.th
o ชื่อทัว่ ไป : เปลือกส้ม
o ชื่อสามัญ : Orange Peel
ลักษณะของเปลือกส้ ม
เปลือกส้มมีลกั ษณะ หนา บาง แล้วแต่ขนาดและสายพันธุ์ของส้มแต่ละชนิด ส้มบางผลมี
ผิวเกลี้ยงบางใสเต่งตึง หรื อผลมีจุดดําในผิวที่เรี ยกว่าขี้มด
เปลือกส้ม เป็ นเปลือกผลไม้อีกชนิ ดหนึ่ งที่มีประโยชน์มากมายตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถใช้
ปรุ งเป็ นยาไล่ยงุ ใช้ทาํ เป็ นเครื่ องหอม หรื อใช้ทาํ อาหารได้ เช่น เปลือกส้มแช่อิ่ม หรื อเปลือกส้มเค็ม
ที่นิยมรั บประทานกันจนถึ งทุกวันนี้ และเปลือกส้มยังมีประโยชน์สามารถใช้ภายในบ้านเราได้
มากมายอีกด้วย นอกจากนี้ ส้มยังเป็ นผลไม้ที่หากินได้แทบทุกฤดู และยังเป็ นผลไม้รสชาติหวาน
หอม นํามาทําเมนูเครื่ องดื่ม ขนมหวาน หรื อจะกินเป็ นผลไม้ให้ความสดชื่นก็ได้
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ประโยชน์ ของเปลือกส้ ม
ประโยชน์ จากเปลือกส้ มในด้ านร่ างกาย
1. บํารุ งสุ ขภาพฟั นและกระดูก จากผลการศึกษาของ Purdue University พบว่า ในเปลือก
ส้มประมาณ 100 กรัมจะมีปริ มาณแคลเซี ยมสู งถึง 161 มิลลิกรัม แร่ ธาตุที่ช่วยบํารุ งกระดูกและฟั น
ได้ดี
2. คลายเครี ยด กลิ่นซิ ตรั สในเปลือกส้ม มีคุณสมบัติเด่ นในเรื่ องของการช่ วยผ่อนคลาย
ระบบประสาทของร่ างกายได้ เพียงแค่นาํ เปลือกส้มมาคั้นให้น้ าํ มันหอมระเหยในเปลือกส้มไหล
ออกมา จากนั้นจะนํามาสู ดดมเติมความสดชื่น หรื อนํามานวดแก้ปวดเมื่อยตามร่ างกายก็ได้
3. ช่วยให้นอนหลับ กลิ่นซิ ตรัสจากนํ้ามันหอมระเหยในเปลือกส้ม มีผลต่อการทํางานของ
ระบบประสาทและสมอง ซึ่ งจะมีฤทธิ์ คล้ายกับยากล่อมประสาท ช่วยให้สมองรู ้สึกผ่อนคลายและ
นอนหลับได้ง่ายดายยิง่ ขึ้น
4. บํารุ งสายตา ในเปลือกส้มมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอ เป็ นสารอาหารที่ช่วยบํารุ ง
สายตาได้ดี ดูแลและบํารุ งสายตาและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับประสาทตา
5. ช่ ว ยรั ก ษาสิ ว ผิว อัก เสบนํ้า มัน หอมระเหยหลายชนิ ด ทั้ง ซิ ต รั ล (citral) เจอรานิ อ อล
(geraniol) และไลนาโลออล (linalool) ในเปลื อ กส้ ม มี คุ ณ สมบัติ เ ด่ น ในการทํา ความสะอาด
โดยเฉพาะกับผิวหนังที่เป็ นสิ ว หรื อมีสิวอักเสบเนื่ องจากสิ่ งสกปรก ให้ลา้ งเปลือกส้มให้สะอาด
จากนั้นนําเปลือกส้มไปบดละเอียด ผสมนํ้าต้มสุ กเล็กน้อยแล้วนํามาแต้มสิ ว หรื อพอกผิวที่เกิดการ
อักเสบ นาน 20-30 นาที แล้วล้างออก อาการอักเสบบนผิวหนังจะบรรเทาลงได้
6. แก้กรดไหลย้อน ผลการศึกษาจาก University of Michigan Health System เผยว่า หากนํา
เปลือกส้มตากแห้งประมาณ 1-2 กรัม มาต้มกับนํ้า 3 ถ้วยตวง แล้วจิบเป็ นชาเปลือกส้ม จะช่วยแก้
อาการอาหารไม่ย่อย หรื อแก้กรดไหลย้อนได้ เนื่ องจากเปลือกส้มมีสารโพลีแซกคาไรด์ ชนิ ดไม่
ละลายนํ้า ที่สามารถกระตุน้ การย่อยอาหาร อีกทั้งยังมีสารแทนนิ น และเฮมิ-เซลล์ลูโลส โมเลกุล
คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติลดกรดเกินในกระเพาะอาหาร ช่วยชะลอการย่อยอาหารให้
เป็ นไปอย่างราบรื่ น ลดความเสี่ ยงของอาการท้องอืดได้ดีดว้ ย
7. ต้านเซลล์มะเร็ ง เบต้าแคโรทีน สารต้านอนุ มูลอิสระในเปลือกส้ม สามารถเปลี่ยนเป็ น
วิตามินเอที่ช่วยกระตุน้ การทํางานของระบบภูมิคุม้ กันได้ สามารถป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์
ในร่ างกาย หรื ออธิ บายง่ายๆ คือปกป้ องเซลล์จากการถูกทําลาย ลดความเสี่ ยงที่เซลล์ในร่ างกายจะ
กลายเป็ นเซลล์มะเร็ ง
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8. เปลือกส้มสามารถละลายคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งหมายความว่าเปลือกส้ม
มีประโยชน์ต่อคนอ้วนที่ มีระดับคอเลสเตอรอลสู ง และมีฟลาโวนอยด์หรื อที่รู้จกั กันดี ว่าเฮสเพ
อริ ดีนซึ่งสามารถต้านโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และโรคกระดูกพรุ น
ประโยชน์ จากเปลือกส้ มในด้ านการนํามาใช้ ดัดแปลง
1. ฟองนํ้าเปลือกส้ม นําเปลือกส้มมาใช้แทนฟองนํ้าโดยการนํามาเช็ดถูเตาทําอาหารหรื อ
อ่างล้างจานที่ มีคราบมันและคราบสกปรกจากอาหาร แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าเปล่ า เตา
ทําอาหารและอ่างล้างจานก็จะไม่มนั และยังเงางามอีกด้วย
2. ดับกลิ่นถังขยะ วางเปลือกส้มที่ยงั ไม่แห้งลงในก้นถังขยะ เพราะกรดและกลิ่นของเปลือก
ส้มจะช่วยกําจัดเชื้อโรค ดับกลิ่นเหม็นและเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วย
3. ดับกลิ่นรองเท้า นําเปลือกส้มที่แห้งแล้วมาฉี กเป็ นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนําไปใส่ ในถุงผ้าขนาด
เล็กที่มีลกั ษณะค่อนข้างโปร่ ง ซึ่ งจะทําให้กลิ่นของเปลือกส้มระบายออกมาได้ จากนั้นนําถุงผ้าไป
ใส่ ไว้ในรองเท้า เพราะถุงหอมจากเปลือกส้มจะช่วยดูดซับกลิ่น ทําให้รองเท้าไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
4. ดับกลิ่นตูเ้ สื้ อผ้า หากตูเ้ สื้ อผ้าของคุณเริ่ มจะเก่า มีกลิ่น นําเปลือกส้มใส่ ในถุงน่องเก่าแล้ว
นําไปใส่ ตูเ้ สื้ อผ้าตรงไหนก็ได้ และเพื่อให้ตูเ้ สื้ อผ้ามีกลิ่นที่สดใหม่เสมอ ควรนําเปลือกส้มที่แห้ง
ออกมาทิ้งเสมอ
5. เปลือกส้มทากันยุง ไล่แมลง นําเปลือกส้มสดมาถูบริ เวณแขนและขา หรื อจุดที่ยุงกัด
เพราะเมื่อยุงได้กลิ่นส้มก็จะบินหนีไป หรื อวางเปลือกส้มโดยหงายเอาด้านที่เป็ นเนื้ อส้มขึ้น บริ เวณ
ที่มีแมลง มด หรื อยุงมารบกวน ก็จะทําให้แมลงไม่มากวนใจ
6. ควันไฟไล่ยงุ นําเปลือกส้มไปตากแดด 2-3 ครั้งจนแห้ง แล้วฉี กเป็ นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นจึง
นํามาสุ มไฟ เพื่อให้เกิดควันเข้าไปในบ้านช่วยให้ยงุ ไม่มารบกวน
7. สเปรย์ทาํ ความสะอาดอเนกประสงค์ ผสมเบคกิ้ งโซดา 1 ส่ วน กับนํ้าสะอาด 3 ส่ วน
จากนั้นนําผลส้มลงไปล้าง 1 รอบ ปอกเปลือกส้มใส่ ขวดโหลจนแน่ นและเติมนํ้าส้มสายชู ลงไป
หมักทิ้งไว้ในบริ เวณที่ มีอุณหภูมิเย็น 1 เดื อน เมื่ อครบกําหนดให้เขย่าขวดโหลแรงๆ สักพัก ใช้
กระชอนกรองเอาแต่น้ าํ ผสมกับนํ้าสะอาดในอัตราส่ วน 50 ต่อ 50 สุ ดท้ายนําส่ วนผสมที่ได้เทใส่
ขวดสเปรย์ ฉี ดทําความสะอาดบริ เวณที่มีคราบสกปรก โดยอาจจะเติมนํ้ามันหอมระเหยลงไปได้
ตามใจชอบ
8. เทียนเปลือกส้ม โดยผ่าส้มครึ่ งผลแล้วคว้านเอาเนื้ อส้มออกให้เหลือแต่แกนที่โผล่ข้ ึนมา
บริ เวณจุกของเปลือกส้ม เติมนํ้ามันพืชลงไปเล็กน้อยไม่ให้ท่วมแกนของผลส้ม แล้วจุดไฟบริ เวณ
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แกนของผลส้ม เทียนจากเปลือกส้มนี้ สามารถอยูไ่ ด้นานหลายชัว่ โมงและยังเพิ่มความเก๋ ให้กบั บ้าน
อีกด้วย
9. ถนอมนํ้าตาลทรายแดง หั่นเปลือกส้มที่ยงั ไม่แห้งเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 ชิ้น แล้ว
นําไปใส่ ลงในขวดนํ้าตาลทราย เปลือกส้มจะช่วยให้น้ าํ ตาลทรายไม่จบั ตัวเป็ นก้อนแข็งแล้วสามารถ
หยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
10. ขัดเงาวัตถุแสตนเลส เพียงคุณใช้เปลือกส้ม ถูกบั สิ่ งที่เป็ นแสตนเลส เช่น ช้อน จาน ชาม
หรื อจะนําเปลือกส้มแช่ น้ าํ แล้วผสมเกลือเล็กน้อย จากนั้น แช่เครื่ องแสตนเลสลงไป จะเงาวับใน
ทันตา
11. กําจัดคราบชา กาแฟ เปลือกส้มสามารถกําจัดคราบชากาแฟได้ เพียงใส่ ลงไปในภาชนะ
ที่เป็ นคราบกาแฟ แล้วใส่ น้ าํ ร้อนลงไป ทิ้งไว้ 120 นาทีแล้วเทนํ้าร้อนออกก็สามารถทําให้คราบชา
กาแฟหายไป
12. ไล่มด กลิ่นของเปลือกส้มสามารถไล่มดได้ เพราะว่ากลิ่นค่อนข้างฉุน ดังนั้นสามารถนํา
เปลือกส้ม ไปวางตามขอบประตูขอบหน้าต่าง หรื อตูก้ บั ข้าว มดก็จะไม่มากวนใจ
สรรพคุณของเปลือกส้ ม
สรรพคุณทางยาของเปลือกส้ ม
เปลือกส้มซึ่ งมีรสขมจะช่ วยในการย่อยอาหาร ช่ วยกําจัดแก๊สในช่องท้อง บรรเทาอาการ
ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนและเรอเหม็นเปรี้ ยว อีกทั้งยังช่วยกระตุน้ ความอยากอาหารด้วย ขณะที่ผง
เปลือกส้มจะช่วยละลายเสมหะในระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการไอ และโรคหอบหื ด เป็ นต้น
นํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกส้มมีคุณสมบัติตา้ นจุลินทรี ยแ์ ละแก้อกั เสบ ลดกรดในกระเพาะอาหาร
และลําไส้ รักษาการเคลื่อนที่ของลําไส้ และส่ งเสริ มการทํางานของตับด้วย นอกจากนี้ เปลือกส้มยัง
สามารถละลายคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ซึ่ งหมายความว่าเปลือกส้มมีประโยชน์ต่อคน
อ้วนที่มีระดับคลอเรสเตอรอลสู ง และมีฟลาโวนอยด์หรื อที่รู้จกั กันดีว่าเฮสเพอริ ดีนซึ่งสามารถต้าน
โรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และโรคกระดูกพรุ น ยังไม่หมดเพียงแค่น้ ีน้ าํ มันหอมระเหยจากเปลือกส้มยังทํา
หน้าที่คล้ายกับยากล่อมประสาทช่วยทําให้สมองผ่อนคลายและนอนหลับได้ดียงิ่ ขึ้น
สรรพคุณด้ านความงามของเปลือกส้ ม
1. เปลือกส้มจะช่วยปรับสมดุลให้แก่ผวิ ทําให้ผวิ เนียนนุ่ม และเหมาะกับผิวมันเป็ นพิเศษ
2. เปลือกส้มแห้งซึ่ งเป็ นตัวขัดผิวโดยธรรมชาติจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมทั้งขจัด
สิ วเสี้ ยนออกไปอย่างนุ่มนวลและช่วยทําให้ผวิ กระจ่างใส
3. เปลือกส้มจะช่วยลดรอยฝ้า กระ และจุดด่างดํา
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สรรพคุณด้ านอาหาร
ช่วยเพิ่มรสชาติและกลิ่นของอาหาร อีกทั้งยังช่วยดูดซับความชื้นจากนํ้าตาล ขนมหวานที่
ทําจากเปลือกส้มจะช่วยกระตุน้ รสชาติและเพิ่มความอยากอาหาร นอกจากนี้ วิตามินซี ในเปลือกส้ม
จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมากมาย
คําแนะนํา
วิธีการทานเปลือกส้มที่ง่ายที่สุด คือการนําเปลือกส้มไปย่างจนสุ ก จะทําให้เปลือกมีกลิ่น
หอม รสขมก็ลดน้อยลง ทําให้กินง่ายขึ้นหรื อหากจะนําเปลือกมาหั่นให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับนํ้า
สลัดราดกินพร้อมอาหารจานโปรดอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน หรื อนําเปลือกส้มไปเชื่อมหรื อตากแห้งแล้ว
ทําเป็ นบ๊วยเปลือกส้มก็จะได้ประโยชน์ไม่ต่างกัน
2.5 เอทิลแอลกอฮอล์

รู ปที่ 2.5 เอทิลแอลกอฮอล์
ที่มา : https://buytropicalife.com
o ชื่อทัว่ ไป : เอทิลแอลกอฮอล์ หรื อ เอทานอล
o ชื่อสามัญ : Ethanol , Ethyl Alcohol
o ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ethanol , Ethyl Alcohol
o ชื่ออื่น : Ethyl alcohol , Grain Alcohol , Pure Alcohol , Hydroxyethane , Drinking
Alcohol , Ethyl Hydrate
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ลักษณะของเอทิลแอลกอฮอล์
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ (2561) ได้กล่าวว่าเอทิลแอลกอฮอล์ หรื อ เอทานอล มีสูตรเคมี
คือ C2H5OH เป็ นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสู ง สามารถละลายนํ้าได้ เป็ นแอลกอฮอล์ที่ได้จาก
การหมักพืชผลทางการเกษตร เช่ น อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด แอลกอฮอล์ชนิ ดนี้ กินได้ นิ ยม
นํามาใช้ทาํ เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า ไวน์ และเบียร์ ยาสําหรับเช็ดทําความสะอาดแผล
ใช้ในการผลิตเครื่ องสําอาง ใช้เป็ นนํ้ามันเชื้อเพลิง เป็ นต้น ความเป็ นพิษต่อร่ างกาย คือ โรคพิษสุ รา
เรื้ อรังและตับอักเสบ เป็ นอาการพิษของผูเ้ สพสุ ราเป็ นระยะเวลานาน นัน่ คือ อาการพิษเรื้ อรังที่เกิด
จากเอทานอล แต่พิษเฉี ยบพลันที่เกิดจากการกินเข้าไปมาก ๆ ในครั้งเดียวก็คืออาการเมานัน่ เอง แต่
ทั้งนี้ แม้ว่าเอทานอลจะกินได้ ก็ใช่ว่าจะนําเอทานอลในนํ้ายาล้างแผลมาดื่มแทนเหล้าได้ เพราะใน
นํ้ายาล้างแผลจะมีการใส่ สีไว้เพื่อป้องกันการนําไปรับประทาน
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ ผลิตได้จากวัตถุดิบที่เป็ น
คาร์โบไฮเดรตทุกชนิด ตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตที่อยูใ่ นรู ปของเซลลูโลส แป้ง สตาร์ช และนํ้าตาล
โดยทัว่ ไปวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลได้จากพืช 2 ประเภท
1. พืชที่ให้น้ าํ ตาล ได้แก่ อ้อย และข้าวฟ่ างหวาน
2. พืชที่ให้แป้ง เช่น พืชหัว ได้แก่ มันสําปะหลัง มันเทศ มันฝรัง และเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว
สาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด
การผลิ ตเอทานอล แป้ งต้องใช้เอนไซม์อะไมเลส 2 ชนิ ด คื อ แอลฟา -อะไมเลส และ
กลู โ คอะไมเลส เพื่ อ มาย่ อ ยแป้ ง ให้ มี โ มเลกุ ล เล็ ก ลงเป็ น hydrolysated starch จากนั้ นเข้า สู่
กระบวนการหมักโดยยีสต์ จะเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็ นเอทานอล และกระบวนการสุ ดท้าย คือ การกลัน่
แยกเอาเอทานอลบริ สุทธิ์ออกมา
ประโยชน์ ของเอทิลแอลกอฮอล์
1. ใช้เป็ นสารตั้งต้นหรื อตัวทําละลาย เช่น การผลิตเครื่ องสําอาง ยา นํ้าหอม เป็ นต้น
2. ใช้ผสมในเชื้อเพลิงเพื่อเพิม่ ค่าออกเทน และลดปริ มาณเชื้อเพลิงบางชนิด เช่น นํ้ามันแก๊ส
โซฮอล์ E10 (แอลกอฮอล์ 1 ส่ วน นํ้ามันเบนซิน 9 ส่วน) E20 (แอลกอฮอล์ 2 ส่ วน นํ้ามันเบนซิน
8 ส่ วน)
3. เป็ นส่ วนผสมของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
4. ใช้สาํ หรับการฆ่าเชื้อหรื อล้างแผล เช่น แอลกอฮอล์ 75%
5. ใช้สาํ หรับการทําความสะอาด และฆ่าเชื้อในส่ วนผสมของนํ้ายาฆ่าเชื้อ
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6. ใช้เป็ นตัวทําละลายในการผลิตนํ้าหอมและยา
ข้ อควรระวัง
1. ควรเก็บในภาชนะที่บรรจุที่ปิดฝามิดชิด
2. ควรเก็บให้พน้ มือเด็ก
3. ไม่ควรสู ดดมหรื อกลืนกิน
4. เป็ นวัตถุไวไฟ ควรเก็บให้ห่างจากเเหล่งติดไฟ
5. โทษต่อร่ างกาย สามารถที่จะดู ดซึ มเข้าสู่ ร่างกายได้อย่างรวดเร็ วกระจายผ่านกระแส
โลหิ ต ยิ่ง ช่ ว งที่ ทอ้ งว่า งด้วยแล้วจะดู ด ซึ มผ่านกระเพราะอาการและลําไส้ไ ด้เ ร็ วมาก ถ้ามี 30
มิลิกรัมต่อเลือด 100 มิลิลิตรจะทําให้มึน ถ้ามากกว่านี้ ม่านตาขยาย ความคุมการทรงตัวลําบาก
ความคุมกล้ามเนื้ อของร่ างกายได้ชา้ ลง หากได้รับมากไปจะทําการกดประสาทอย่างรุ นแรงทําให้
เสี ยชีวิตได้ หากในท้องมีอาหารพวกโปรตีนหรื อไขมัน จะทําให้การดูดซึมช้าลง
6. อันตรายสําหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน แพทย์มกั จะสัง่ ห้ามโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้ลด
ระดับนํ้าตาลในเลือด หากดื่มเข้าไปจะทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดลดตํ่าลงมาก อาจจะทําให้หมด
สติ เสี ยชีวิตได้ และสุ รานี้จะไปทําปฏิกิริยากายาบางตัวทําให้เป็ นผลเสี ยต่อร่ างกายได้เช่นกัน หาก
เป็ นโรคติดสุ ราเรื้ อรังเนื่องจากดื่มประจําจนติด หากไม่ได้ดื่มวันไหนก็จะหงุดหงิด สามารถเป็ น
อันตายในระยะยาวได้ซ่ ึงมีการพบว่าทําให้เกิดโรค ตับแข็ง โรคหัวใจ ส่ งผลต่อระบบประสาทที่
สําคัญไปกว่านั้น เมื่อรับเข้าไปในร่ างกายทําให้ความสามารถในการขับขี่ยานพานะลดลง ทําให้เกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึนบ่อยครั้งสู ญเสี ยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และมีสถิติระบุวา่ อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่มกั เกิดจาก
การดื่มสุ รา ซึ่งมีกฎหมายกําหนดโทษไว้รุนแรง จึงไม่ควรดื่มบ่อยหรื อเยอะเกินไปที่สาํ คัญดื่มต้อง
ไม่ขบั
2.6 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เจลล้างมือจากสมุนไพร การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตเจลล้างมือจาก
สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อป้ องกันและลดอัตราการเกิ ดโรคอันเนื่ องมาจากเชื้ อโรคที่แพร่ ผ่านการ
สัมผัส เพื่อสร้ างรายได้ให้กบั ประชาชน จากการทําโครงงานครั้ งนี้ ทาํ ให้คณะผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับขั้นตอนการผลิตเจลล้างมือได้อย่างถูกต้อง และสามารถนําเอาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซ่ ึงก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ๆ และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและสี ท่ีมีคุณภาพ
มากยิง่ ขึ้น
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ชลลดา เข็มอุทา, ณัฏฐณิ ชา บุญชาน, ดํารง ปุนหาวงค์, ทักษิณ คะสาราช, ธัญญลักษณ์
บุญชาญ, ธีระวุฒิ บุตรสุ วรรณ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้ การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําเจลล้างมือโดยใช้สารเคมีในปริ มาณที่นอ้ ยที่สุด และเพื่อลดอัตราการสะสมของ
สารเคมีจากเจลล้างมือที่จะไปสะสมในร่ างกาย ผลการวิจยั พบว่า เจลล้างมือที่ทาํ มาจากว่านหาง
จระเข้น้ นั สามารถที่จะต่อต้านเชื้อแบคทีเรี ยได้ และมีสรรพคุณที่จะช่วยทําให้มือของเราสะอาดทํา
ให้ผวิ ดูนุ่มชุ่มชื่นและมีคุณสมบัติคล้ายเจลล้างมือที่มีวางขายอยูใ่ นท้องตลาด

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของ โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
ที่มา : http://woraburipattaya.com
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อโรงแรม
โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
เบอร์โทรศัพท์ 038-933-500
เว็บไซต์
http://woraburipattaya.com
Facebook
Woraburi Pattaya Resort & Spa
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
237/45 หมู่ 9 ถนน เพนียดช้าง อําเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150

รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
ที่มา : http://woraburipattaya.com
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการ
เป็ นธุ รกิ จโรงแรมให้บริ การห้องพักที่ทนั สมัยสะดวกสบาย และเป็ นจุดที่เหมาะสําหรับ
นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ตั้งอยูใ่ นพัทยากลางเพียง 1 ชัว่ โมง 25 นาที จากสนามบินสุ วรรณภูมิ 120
กิ โ ลเมตร เดิ น ทางได้ส ะดวกสบายไม่ ว่ า จะไปยังห้า งสรรพสิ น ค้า ร้ า นสะดวกซื้ อ ร้ า นอาหาร
ร้านนวดสปา ชายหาด และสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย มีหอ้ งพักให้บริ การมากกว่า 300 ห้อง
และมีให้เลือกถึง 3 Room Type พร้องทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกอีกมากมาย ดังนี้
ห้ องพัก

รู ปที่ 3.3 Superior Room
ที่มา : http://woraburipattaya.com
1. Superior Room มี ข นาด 32 ตร.ม. เป็ นห้ อ งพัก ที่ ท ัน สมัย และสบาย ที่ คุ ณ สามารถ
เพลิ ด เพลิ น ไปกับ วิ ว สระว่ า ยนํ้า จากระเบี ย งของตัว เอง เหมาะสํา หรั บ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ า น ห้ อ งพัก
เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทนั สมัย
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รู ปที่ 3.4 Cabana Pool Access Room
ที่มา : http://woraburipattaya.com
2. Cabana Pool Access Room มี ข นาดขนาด 32 ตร.ม. ห้อ งพัก ที่ มี ค วามสะดวกสบายใน
ห้องพัก ที่คุณสามารถพักผ่อนบนระเบียงส่ วนตัว และสามารถเดินลงมายังสระว่ายนํ้าได้เลย เหมาะ
สําหรับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ห้องพักนี้เป็ นห้องอย่างดีเพียบพร้อม ไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ทนั สมัย

รู ปที่ 3.5 Duplex Family Pool Access
ที่มา : http://woraburipattaya.com
3. Duplex Family Pool Access มี ขนาด ขนาด 64 ตร.ม. เป็ นห้องพัก ที่ มีสองชั้น และมี 2
ห้องนอน 2 ห้องนํ้า เป็ นห้องพักที่ มีระเบียงส่ วนตัว และสามารถเดิ นลงมายังสระว่ายนํ้าได้เลย
เหมาะสําหรับครอบครัวผูใ้ หญ่ 4 ท่าน ห้องพักนี้ เป็ นห้องอย่างดีเพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่ทนั สมัย
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ห้ องอาหาร

รู ปที่ 3.6 ห้องอาหารสไมล์
ที่มา : http://woraburipattaya.com
ห้องอาหารสไมล์ (Smile Restaurant) ที่ Woraburi Pattaya Resort & Spa ให้บริ การอาหาร
ตลอดทั้งวัน พร้ อมอาหารนานาชาติและเอเชี ยจานโปรดที่คดั สรรมาเป็ นอย่างดี ในตอนเช้าจะมี
บริ ก ารอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ เวลา 06.00 – 10.00 หลังจากนั้นจะเป็ นอาหารจานเดี ยวเปิ ดให้บริ การถึ ง
22.00 น. ร้านอาหารของเราจะทําให้คุณและครอบครัวมีตวั เลือกไม่รู้จบทุกชัว่ โมงของวัน

รู ปที่ 3.7 ห้องอาหารซิป
ที่มา : http://woraburipattaya.com
ห้องอาหารซิ ป (Sip Restaurant) เป็ นห้องอาหารแบบเปิ ดโล่ง จะให้บริ การเฉพาะมื้อเช้า เปิ ด
ให้บ ริ ก ารเวลา 06.00 – 10.00 น. เท่ า นั้น มี บ ริ ก ารอาหารเช้า บุ ฟ เฟ่ ต์ม ากมายพร้ อ มให้คุณ ได้
เลือกสรรกับมื้อเช้าสุ ดพิเศษ
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รู ปที่ 3.8 อาหารเช้า
ที่มา : http://woraburipattaya.com
อาหารเช้าทางโรงแรมจะเป็ น American breakfast ซึ่งมีเมนูให้เลือกสรรมากมาย
รู มเซอร์ วสิ (Room Service)
สัง่ อะไรก็ได้ตามใจชอบจากเมนูหลากหลายที่ประกอบด้วยอาหารเรี ยกนํ้าย่อยอาหารจาน
หลักจากเอเชียอาหารนานาชาติจานโปรดของหวานและเครื่ องดื่มสดใหม่ เปิ ดให้บริ การเวลา
10.00 น. ปิ ดให้บริ การเวลา 22.00 น. แต่จะ Last Order ในเวลา 21.30 น.
เมนูอาหารแนะนํา

รู ปที่ 3.9 Woraburi Cheese Burger
ที่มา : http://woraburipattaya.com
Woraburi Cheese Burger เป็ นแฮมเบอร์เกอร์สูตรของทางโรงแรมเสิ ร์ฟคู่กบั สลัดผักและ
เฟรนช์ฟรายส์
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รู ปที่ 3.10 ต้มยํากุง้
ที่มา : http://woraburipattaya.com
ต้มยํากุง้ เป็ นเมนูอาหารไทยที่ข้ ึนชื่อมาก ต้มยํากุง้ ของโรงแรมมีรสชาติที่เข้มข้น อร่ อย
กลมกล่อม และมีหน้าตาอาหารที่น่ารักประทาน ไม่แพ้ที่ใด
พูลบาร์ (Pool Bar)

รู ปที่ 3.11 พูลบาร์
ที่มา : http://woraburipattaya.com
มีบาร์ที่ริมสระว่ายนํ้าพร้อมเครื่ องดื่มที่สดชื่นน่าตื่นตามาบริ การให้กบั แขกผูเ้ ข้าพักเพื่อ
ความเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในขณะที่เล่นนํ้า เปิ ดให้บริ การเวลา 10.00 น. ปิ ดให้บริ การเวลา
20.00 น.
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เมนูเครื่ องดื่มแนะนํา

รู ปที่ 3.12 Blue Kamikaze
ที่มา : https://www.facebook.com/pg/WoraburiPattayaResortandSpa
Blue Kamikaze เป็ นเครื่ องดื่มค็อกเทลที่ได้รับความนิยม มีวอดก้าเป็ นส่วนผสมหลัก มี
สี สนั ที่สดใส

รู ปที่ 3.13 Pina Colada
ที่มา : https://www.traveloka.com
Pina Colada เป็ นเครื่ องดื่มค็อกเทลที่ได้รับความนิยมและเป็ นเมนูคลาสสิ ก ที่ใช้น้ าํ
สับปะรดและนํ้ากะทิผสมกับเหล้ารัม
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รู ปที่ 3.14 Mai Tai
ที่มา : https://www.facebook.com/pg/WoraburiPattayaResortandSpa
ไหมไทย เป็ นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยม ตัวค็อกเทลมีส่วนผสมของเหล้ารัม คูราโซ่ นํ้า
สับปะรด นํ้ามะนาว และนํ้าเชื่อม
สระว่ ายนํา้ ( Pool )

รู ปที่ 3.15 สระว่ายนํ้า
ที่มา : https://www.traveloka.com
ที่ โ รงแรมมี ส ระว่ า ยนํ้าที่ ใ สและมี ข นาดใหญ่ ใ ห้ แ ขกที่ เ ข้า มาพัก ได้เ ล่ น นํ้ากัน อย่ า ง
เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ยงั มีเก้าอี้ให้บริ การสําหรับแขกบางท่านที่ตอ้ งการนั่งพักผ่อนหรื ออาบแดด
ด้วย เปิ ดให้บริ การในเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.16 แผนผังองค์กรโรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

36

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.17 นางสาวธัชญมณ บุษนํ้าเพชร์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน นางสาวธัชญมณ บุษนํ้าเพชร์
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายมีดงั นี้
- ตรวจสอบเอกสารแขกที่จะเช็คอินในแต่ละวันและเขียนใบมัดจํา
- รับ เช็คอิน - เช็คเอาท์ แขก
- นับคียก์ าร์ดและทําคียก์ าร์ดของแขกที่จะเข้าเช็คอินในแต่ละวัน
- อัพเดทข้อมูลของแขกที่เข้าพัก
- เขียนเงินค่ามัดจําของแขกที่เช็คอินส่ งให้กบั แผนกบัญชีพร้อมทั้งเบิกเงินมัดจําของแขก
ที่จะเช็คเอาท์วนั ถัดไป
- ส่ ง ตม. ของแขกชาวต่างชาติที่เข้าพักกับทางโรงแรม
- รับเรื่ องปั ญหาของแขกที่เข้าพักพร้อมประสานงานให้กบั เจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง
และให้ความช่วยเหลือแขก
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รู ปที่ 3.18 นางสาวเบญจพร พูนศรี สวัสดิ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน นางสาวเบญจพร พูนศรี สวัสดิ์
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายมีดงั นี้
- ตรวจสอบเอกสารแขกที่จะเช็คอินในแต่ละวันและเขียนใบมัดจํา
- รับ เช็คอิน - เช็คเอาท์ แขก
- นับคียก์ าร์ดและทําคียก์ าร์ดของแขกที่จะเข้าเช็คอินในแต่ละวัน
- อัพเดทข้อมูลของแขกที่เข้าพัก
- เขียนเงินค่ามัดจําของแขกที่เช็คอินส่ งให้กบั แผนกบัญชีพร้อมทั้งเบิกเงินมัดจําของแขก
ที่จะเช็คเอาท์วนั ถัดไป
- ส่ ง ตม. ของแขกชาวต่างชาติที่เข้าพักกับทางโรงแรม
- รับเรื่ องปัญหาของแขกที่เข้าพักพร้อมประสานงานให้กบั เจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง
และ ให้ความช่วยเหลือแขก
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3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล คุณนิษฐกานต์ เฉลิม
ตําแหน่ง Front Office Manager

รู ปที่ 3.17 ที่ปรึ กษา คุณนิษฐกานต์ เฉลิม
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นเวลาทั้งหมด
16 สัปดาห์ ปฏิบตั ิงานเป็ น 2 กะ คือกะเช้าเวลา 07.00 – 16.00 น. และกะบ่ายเวลา 15.00 – 00.00
เป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
- ศึกษาข้อมูลจากพนักงานหัวหน้าแผนก Front Office ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถ
นํามาแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
3.7.2 กําหนดหัวข้อในการศึกษาทําโครงงาน
- ปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทําเจลล้างมือว่านห่างจระเข้
- นําหัวข้อไปนําเสนอและปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.3 ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวิธีการทําเจลล้างมือว่านหางจระเข้
3.7.4 วางแผนที่จะปฏิบตั ิ
- เตรี ยมอุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์
3.7.5 ลงมือปฏิบตั ิ
3.7.6 วิเคราะห์การทําโครงงาน
- จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เจลล้างมือว่านหางจระเข้จากแขกที่
เข้ามาพักในโรงแรมและพนักงานในโรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ทแอนด์สปา
3.7.7 จัดทําเอกสารโครงงาน
- ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล จัดทําเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
3.7.8 ตรวจสอบและแก้ไข
- นําไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเรี ยบร้อยและความถูกต้อง และนํามา
แก้ไขเมื่อมีขอ้ ผิดพลาด
3.7.9 นําเสนอผลงาน
- เมื่อเล่มโครงงานและผลิตภัณฑ์เรี ยบร้อยแล้วก็ทาํ การนําเสนอต่อคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานที่ปรึ กษา
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

ม.ค. 62

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

1. รวบรวมข้อมูล
2. กําหนดหัวข้อโครงงาน
3. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
4. วางแผนที่จะปฏิบตั ิ
5. ลงมือปฏิบตั ิ
6. วิเคราะห์การทําโครงงาน
7. จัดทําเอกสารโครงงาน
8. ตรวจสอบและแก้ไข
9. นําเสนอผลงาน
ตางรางที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.2 กล้องและโทรศัพท์มือถือ (สําหรับถ่ายภาพ)
3.8.3 เว็บไซต์และสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ
3.8.4 โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
3.8.5 แบบสอบถาม
3.8.6 ข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจศึกษา

พ.ค. 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั งิ านตามโครงงาน

โครงงานเรื่ องเจลล้างมือว่านหางจระเข้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
แขกที่เข้ามาพักในโรงแรมวรบุรีพทั ยา รี สอร์ทแอนด์สปา และยังเป็ นประโยชน์กบั แขกที่เข้ามาพัก
อีกด้วย
4.1 ขั้นตอนและวิธีการทําโครงงาน
4.1.1 วัตถุดิบและส่ วนผสม
- เครื่ องปั่ น

รู ปที่ 4.1 เครื่ องปั่น
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- กะละมัง 2 ใบ

รู ปที่ 4.2 กะละมัง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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- มีดและเขียง

รู ปที่ 4.3 มีดและเขียง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- ถ้วยตวง

รู ปที่ 4.4 ถ้วยตวง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- ที่กรอง

รู ปที่ 4.5 ที่กรอง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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- ทัพพี

รู ปที่ 4.6 ทัพพี
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- กรวย

รู ปที่ 4.7 กรวย
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปที่ 4.8 ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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- ว่านหางจระเข้ 300 กรัม

รู ปที่ 4.9 ว่านหางจะเข้
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- ใบเตย 10 กรัม

รู ปที่ 4.10 ใบเตย
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
- มะนาว 1 ลูก

รู ปที่ 4.11 มะนาว
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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- เปลือกส้ม 5 กรัม

รู ปที่ 4.12 เปลือกส้ม
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

- เอทิลแอลกอฮอล์ 50 ml.

รู ปที่ 4.13 เอทิลแอลกอฮอล์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562

46

4.1.2 ขั้นตอนในการทํา
1. นําว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก

รู ปที่ 4.14 นําว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
2. นําใบเตยมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ

รู ปที่ 4.15 นําใบเตยมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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3. นําเปลือกส้มมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ

รู ปที่ 4.16 นําเปลือกส้มมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
4. นํามะนาวมาหัน่

รู ปที่ 4.17 นํามะนาวมาหัน่
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
5. นําว่านหางจะเข้ ใบเตย และเปลือกส้มใส่ ลงไปในเครื่ องปั่น

รู ปที่ 4.18 นําส่ วนผสมใส่ เครื่ องปั่น
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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6. บีบมะนาวใส่ ลงไปในเครื่ องปั่น

รู ปที่ 4.19 บีบมะนาว
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
7. ปั่นส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.20 ปั่นส่ วนผสมให้เข้ากัน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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8. เมื่อปั่นจนละเอียดแล้วนํามาเทใส่ กะละมังโดยใช้ที่กรองเพื่อไม่ให้เศษลงไปปน
กับนํ้า นํามากรองใส่ กะละมังอีกครั้งเพื่อความสะอาดให้เศษเหลือน้อยที่สุด

รู ปที่ 4.21 เทใส่ กะละมัง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
9. นําเอทิลแอลกอฮอล์ผสมกับนํ้าที่กรองเสร็ จแล้ว

รู ปที่ 4.22 นําเอทิลแอลกอฮอล์ผสมกับนํ้า
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
10. นํามากรอกใส่ ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปที่ 4.23 นํามากรอกใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
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11. ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือว่านหางจระเข้สาํ หรับแจกแขก

รู ปที่ 4.24 ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือว่านหางจระเข้
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทํา 2562
4.2 การคํานวณต้ นทุนของเจลล้างมือว่ านหางจระเข้
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนผลิตเจลล้างมือว่านห่างจระเข้
วัตถุดิบ
ปริ มาณ
มะนาว
1 ลูก
เอทิลแอลกอฮอล์
50 ml
ว่านหางจระเข้
ใบเตย
เปลือกส้ม
รวม
ต้นทุน/ขวด

ราคา / หน่วย
5 บาท
95 บาท / 450 ml
-

ราคา (บาท)
5
10.6
15.6
5.2 บาท

หมายเหตุ เครื่ องหมาย – เป็ นวัตถุดิบที่เหลือใช้จากโรงแรมวรบุรีพทั ยา รี สอร์ทแอนด์สปา
จากตาราง 4.1 พบว่า ต้นทุนในการผลิตเจลล้างมือว่านหางจระเข้อยูท่ ี่ 15.6 บาทซึ่งทํา
ได้ 3 ขวด โดยเฉลี่ยขวดละ 5.2 บาท ซึ่ง 1 ขวดปริ มาณ 250 ml.
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ตารางที่ 4.2 ข้อดี และ ข้อเสี ย ของเจลล้างมือว่านหางจระเข้
ข้อดี
ข้อเสี ย
1. มีความสะดวกสะสบาย
1. ไม่สะอาดเท่ากับการล้างมือด้วยสบู่และนํ้า
2. สามารถพกไปได้ทุกที่
2. แอลกอฮอล์ไม่สามารถขจัดคราบเปื้ อน คราบ
สกปรกได้ดีเท่าที่ควร

4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจเจลล้างมือว่ านหางจระเข้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพด้านเพศ
ข้อมูลด้านเพศ
จํานวน
ร้อยละ
ชาย
14
47
หญิง
16
53
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.3 สรุ ปผลด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30
คน มีเพศหญิง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.33 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 46.67
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพด้านอายุ
ข้อมูลด้านอายุ

จํานวน

ร้อยละ

น้อยกว่ากว่า 20 ปี
อายุ 21 – 30 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี

2
9
12
7

6.67
30
40
23.33

รวม

30

100

จากตารางที่ 4.4 สรุ ปผลด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30
คน มีช่วงอายุ 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40 ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30 ช่วงอายุ
มากกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.33 และช่วงอายุนอ้ ยกว่า20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ตามลําดับ

52

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพด้านอาชีพ
ข้อมูลด้านแผนก
แขกที่เข้ามาใช้บริ การ
พนักงานแผนกต้อนรับส่ วน
หน้า
พนักงานแผนกแม่บา้ น
รวม

จํานวน

ร้อยละ

15
10
5

50
33
17

30

100

จากตารางที่ 4.5 สรุ ปผลด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30
คน เป็ นแขกที่เข้ามาใช้บริ การมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50 พนักงานแผนกต้อนรับส่ วนหน้า คิดเป็ น
ร้อยละ 33 และพนักงานแผนกแม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 26.67 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลล้างมือว่ านหางจระเข้
ด้ านกลิน่ ผลิตภัณฑ์
ด้ านกลิน่ ของผลิตภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คนให้
คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43 มาก คิดเป็ นร้อยละ 37 และปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20
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ด้ านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ z
ด้ านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
30 คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 63 และมาก คิดเป็ นร้อยละ 37
ด้ านประสิ ทธิภาพในการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด)
ด้ านประสิ ทธิภาพในการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านประสิ ทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด) กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23 มาก คิดเป็ นร้อยละ 37 และปานกลาง
คิดเป็ นร้อยละ 40
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ด้ านการใช้ วตั ถุดิบทีเ่ ป็ นธรรมชาติ
ด้ านการใช้ วตั ถุดิบทีเ่ ป็ นธรรมชาติ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
30 คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70 และมาก คิดเป็ นร้อยละ 30
ด้ านคุณสมบัตขิ องวัตถุดิบทีน่ ํามาใช้ ทาํ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณสมบัติของวัตถุดบิ ทีน่ ํามาใช้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นธรรมชาติกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
30 คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 57 และมาก คิดเป็ นร้อยละ 43
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ด้ านวัตถุดิบทีน่ ํามาใช้ มีกลิน่ หอม
ด้ านวัตถุดิบทีน่ ํามาใช้ มีกลิน่ หอม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านวัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีกลิ่นหอมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30
คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40 มาก คิดเป็ นร้อยละ 47 และ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13
ด้ านวัตถุดิบทีน่ ํามาใช้ มีสีสันสวยงาม
ด้ านวัตถุดิบทีน่ ํามาใช้ มีสีสันสวยงาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านวัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีสีสนั สวยงามกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40 มาก คิดเป็ นร้อยละ 50 และ ปานกลาง คิด
เป็ นร้อยละ 10
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ด้ านช่ วยลดต้ นทุนของโรงแรม
ด้ านช่ วยลดต้ นทุนของโรงแรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านช่วยลดต้นทุนของโรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30
คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67 และมาก คิดเป็ นร้อยละ 33
ด้ านสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ให้ กบั โรงแรม
ด้ านสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ กบั โรงแรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านช่วยลดต้นทุนของโรงแรมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30
คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80 และมาก คิดเป็ นร้อยละ 20
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ด้ านความไม่ ระคายเคืองผิว
ด้ านความไม่ ระคายเคืองผิว

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านไม่ระคายเคืองผิวของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
30 คน ให้คะแนนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40 มาก คิดเป็ นร้อยละ 43 และปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 17
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1.1 กลิ่นของผลิตภัณฑ์

13

11

6

-

-

1.2 ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์

19

11

-

-

-

7

11

12

-

-

21

9

-

-

-

17

13

-

-

-

12

14

4

-

-

12

15

3

-

-

12

13

5

-

-

20

10

-

-

-

24

6

-

-

-

1. ความพึงพอใจในด้ านผลิตภัณฑ์

1.3 ประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด)
2. ความพึงพอใจในวัตถุดิบทีใ่ ช้ ทาํ
ผลิตภัณฑ์
2.1 มีการใช้วตั ถุดิบที่เป็ น
ธรรมชาติ
2.2 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่
นํามาใช้ทาํ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2.3 วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีกลิ่นหอม
2.4 วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีสีสนั
สวยงาม
2.5 ความไม่ระคายเคืองผิว
3.ลดต้ นทุน
3.1 ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม
4. การเพิม่ มูลค่ าของผลิตภัณฑ์
4.1 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กบั โรงแรม

ตารางที่ 4.6 แสดงระดับความพึงพอใจที่มีต่อเจลล้างมือว่านหางจระเข้

59

4.7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเจลล้างมือว่านหางจระเข้
ประเด็นความพึงพอใจ

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1.1 กลิ่นของผลิตภัณฑ์

𝑥𝑥�

4.23

0.77

มาก

1.2 ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์

4.63

0.49

มากที่สุด

3.87

0.82

มาก

4.7

0.47

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.27

0.69

มาก

4.3

0.65

มาก

4.23

0.73

มาก

4.7

0.48

มากที่สุด

4.8

0.41

มากที่สุด

4.43

0.60

มาก

1. ความพึงพอใจในด้ านผลิตภัณฑ์

1.3 ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด)
2. ความพึงพอใจในวัตถุดิบทีใ่ ช้ ทาํ ผลิตภัณฑ์
2.1 มีการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ
2.2 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้ทาํ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2.3 วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีกลิ่นหอม
2.4 วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีสีสนั สวยงาม
2.5 ความไม่ระคายเคืองผิว
3.ลดต้ นทุน
3.1 ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม
4. การเพิม่ มูลค่ าของผลิตภัณฑ์
4.1 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม
ระดับความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเจลล้างมือว่านหาง
จระเข้
การประเมินแนวคิดค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ Likert Rating Scale โดยแปลความหมายข้อมูล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 3.51

หมายถึง

มาก

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 2.51

หมายถึง

ปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 1.51

หมายถึง

น้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50

หมายถึง

น้อยที่สุด
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ค่าเฉลี่ย (Mean or Average)
เป็ นค่าที่คาํ นวณได้จากการหาผลรวมของค่าข้อมูลทุกจํานวน ที่เก็บรวบรวมได้แล้วหาร
ด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมด ดังสู ตรต่อไปนี้

𝑥𝑥�
คือ
∑ 𝑥𝑥 คือ
n
คือ

𝑥𝑥� = ∑ 𝑥𝑥
n

ค่าเฉลี่ย
ผลบวกของข้อมูลทุกค่า
จํานวนข้อมูลทั้งหมด

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เป็ นค่าที่นิยมใช้วดั การกระจายของข้อมูลที่จดั ว่าดีที่สุด และนิยมใช้มากที่สุด ดังสู ตร
ต่อไปนี้

S.D.
X
𝑥𝑥�

คือ
คือ
คือ

S.D. = �

2
(𝑥𝑥 − ���
𝑥𝑥 )

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3……,n )
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต

𝑛𝑛 − 1

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล ปัญหาพบ การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ เจลล้างมือว่านหางจระเข้ ได้ศึกษาข้อมูลขั้นตอนวิธีการทําเจ
ลล้างมือว่านหางจระเข้น้ นั เกิดความสมบูรณ์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ คณะ
ผูจ้ ดั ทําได้ให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นแขกที่เข้าพัก 15 คน และพนักงานในโรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ ท
แอนด์ สปา 15 คน ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจจํานวน 30 คน พบว่า
ผลจากการตอบแบบสอบถามในส่ ว นที่ 1 ประเมิ น โดยใช้ค่ า ร้ อ ยละ ด้า นเพศ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53 เป็ นเพศชายร้อยละ 47 ด้านอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ 31-40 ปี มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก
เป็ นแขกที่เข้ามาใช้บริ การมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50
ผลจากการตอบแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าเฉลี่ย พบว่า
- ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในเรื่ อง ความสวยงามของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ มีการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้ทาํ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กบั โรงแรม
- ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจในระดับมากในเรื่ อง กลิ่ นของผลิ ตภัณฑ์
ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด) วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีกลิ่น
หอมวัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีสีสนั สวยงาม และความไม่ระคายเคืองผิว
5.1.2 ปัญหาของการทําโครงงาน
- คณะผูจ้ ดั ทําไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการทําเจลล้างมือและยังไม่เคยทําเจลล้างมือมา
ก่อน
- เนื่องจากการทําเจลล้างมือว่านหางจระเข้ตอ้ งใช้เวลาในการทดลองหาสู ตรให้ดู
แปลกใหม่และน่าสนใจ จึงต้องใช้เวลาพอสมควร
- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิ ทธิภาพและสามารถใช้งานได้ ในการทําจึงต้องคํานึงถึง
ความสะอาด ปลอดภัย ต่อผูใ้ ช้งาน
- คณะผูจ้ ดั ทําเวลาไม่ค่อยตรงกัน เนื่องจากการทํางานมี 2 กะและส่ วนมากจะได้อยู่
คนละกะ
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- ในการประเมินแบบสอบถามซึ่งต้องให้แขกที่เข้าพักประเมินด้วยจึงต้องมีการ
พูดคุยและขอความช่วยเหลือจากแขก ซึ่งแขกบางท่านก็ไม่ให้ความร่ วมมือ และ
การประเมินจากพนักงานในโรงแรมก็ตอ้ งหาเวลาว่างไปขอความร่ วมมือเพราะ
เป็ นเวลาทํางาน ในบางครั้งก็วา่ งไม่ตรงกัน
- ในการปฏิบตั ิงานไม่สามารถนําโทรศัพท์เข้ามาในพื้นที่ได้ จึงทําให้มีรูปภาพ
ประกอบในการทําโครงงานน้อย
- ด้วยตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษาทําให้ไม่ค่อยได้มีเวลาปรึ กษาหรื อพูดคุย
กัน
5.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
- คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุด
- คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่นาํ มาใช้อย่างละเอียดพร้อม
คํานึงถึงวัตถุดิบที่นาํ มาใช้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดและไม่เป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- การที่ได้ออกมาปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาํ ให้คณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ เอาความรู ้จากตอน
ศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริ งในวิชาชีพ
- ได้เรี ยนรู ้ถึงชีวิตจริ งของการทํางานและปฏิบตั ิงานจริ งในชีวิตประจําวัน
- ได้รู้จกั การทํางานเป็ นทีม กับคนจํานวนมาก
- ได้ฝึกความอดทนในการทํางาน
- ได้มิตรภาพที่ดีกบั องค์กรและเพื่อนร่ วมงาน
- ช่วยให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น และฝึ กให้มีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ
- ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะต้องใช้สื่อสารกับแขกชาวต่างชาติทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา 4 เดือน
- ได้รับประสบการณ์ที่ดีและเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในชีวิต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
- การปรับตัวในช่วงแรกของการทํางาน
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- การเรี ยนรู ้เอกสารงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายซึ่งในช่วงแรกอาจจะงงบ้างใน
บางครั้ง
- การสื่ อสารภาษาอังกฤษทางคณะผูจ้ ดั ทําไม่ได้มีทกั ษะมากพอที่จะฟัง และสื่ อสาร
ได้ดี
- ในบางวันหากแขกมา Check-In เป็ นจํานวนมากในเวลาเดียวกันจะเป็ นช่วงที่ยงุ่
และชุลมุนทําให้ตอ้ งมีสติในการทํางานมากขึ้น
- ในการทํางานบางวันหากแขกไม่พอใจในการบริ การหรื อเรื่ องห้องพักแขกก็จะมา
วีน โวยวาย ตําหนิหรื อต่อว่า ที่แผนกต้อนรับส่ วนหน้า ถึงแม้วา่ บางเรื่ องจะไม่
เกี่ยวกับแผนกต้อนรับส่ วนหน้า
- เนื่องจากทางโรงแรมมีพนักงานไม่เพียงพอในการบริ การแขก บางครั้งจึงต้องไป
ช่วยแผนกแม่บา้ นปูเตียง ทําความสะอาดห้องพัก หรื อนําของไปให้แขกเองเพราะ
พนักงานรู มบอยมีไม่เพียงพอ และในบางครั้งหากแขกมา Check-In เป็ นจํานวน
มากในเวลาเดียวกันก็ตอ้ งขนสัมภาระและพาแขกไปห้องพักด้วยตัวเองเพราะ Bell
Man ไปส่ งแขกท่านอื่น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทําไม่เคยมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในแผนกต้อนรับ
ส่ วนหน้ามาก่อน จึงต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้อยูพ่ อสมควร
- เรี ยนรู ้ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษ และหมัน่ สื่ อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติให้มากที่สุด เพื่อ
ฝึ กความมัน่ ใจและเพิ่มทักษะให้กบั ตนเอง
- ควรฝึ กบุคลิกภาพ เช่นการยืน การนัง่ และการไหว้
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถามเพื่อการประเมิน

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงใน  ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) น้อยกว่า 20 ปี  2) 21 – 30 ปี
 3) 31 – 40 ปี
 4) มากกว่า 40 ปี
3. อาชีพ
 1) แขกที่เข้ามาใช้บริ การ
 2) พนักงานแผนกต้อนรับส่ วนหน้า
 3) พนักงานแผนกแม่บา้ น
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ เจลล้างมือ
คําชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจที่ท่านต้องการเลือก
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
1. ความพึงพอใจในด้ านผลิตภัณฑ์
1.1 กลิ่นของผลิตภัณฑ์
1.2 ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์
1.3 ประสิ ทธิภาพในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ (ความสะอาด)
2. ความพึงพอใจในวัตถุดิบทีใ่ ช้ ทาํ
ผลิตภัณฑ์
2.1 มีการใช้วตั ถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ
2.2 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่นาํ มาใช้
ทําเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2.3 วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีกลิ่นหอม
2.4 วัตถุดิบที่นาํ มาใช้มีสีสนั สวยงาม
2.5 ความไม่ระคายเคืองผิว
3.ลดต้ นทุน
3.1 ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม
4. การเพิม่ มูลค่ าของผลิตภัณฑ์
4.1 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั
โรงแรม

ภาคผนวก ข

รู ปภาพการปฏิบัตงิ าน

รู ปที่ 1 ตรวจสอบเอกสารแขกที่จะเช็คอินในแต่ละวันและเขียนใบมัดจํา

รู ปที่ 2 นับคียก์ าร์ดและทําคียก์ าร์ดของแขกที่จะเข้าเช็คอินในแต่ละวัน

รู ปที่ 3 อัพเดทข้อมูลของแขกที่เข้าพัก

รู ปที่ 4 รับเรื่ องปั ญหาของแขกที่เข้าพักพร้อมประสานงานให้กบั เจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง และ ให้
ความช่วยเหลือแขก

รู ปที่ 5 เขียนเงินค่ามัดจําของแขกที่เช็คอินส่ งให้กบั แผนกบัญชี

ภาคผนวก ค

แบบสัมภาษณ์
นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และยังสามารถประหยัดงบประมาณในการทําผลิตภัณฑ์
เจลล้างมื อ โดยนํา วัตถุดิบที่ โรงแรมมี อยู่แล้ว มาทําให้เกิ ดประโยชน์และยังสามารถใช้ได้จริ ง
หลังจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นกั ศึกษาได้ทาํ ขึ้นมา ช่วยทําให้ลูกค้าประทับใจในการให้บริ การ
ของโรงแรมเรา ที่ใส่ ใจต่อรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่แสดงถึงความเอาใจใส่ ลูกค้า

คุณนิษฐกานต์ เฉลิม
Front Office Manager
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เจลล้างมือว่านหางจระเข้
Aloe Vera Hand Cleansing Gel
นางสาว ธัชญมณ บุษนํ้าเพชร์
นางสาว เบญจพร พูนศรี สวัสดิ์
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email : naphat.joi@siam.edu banjaporn.poo@siam.edu
บทคัดย่ อ
โรงแรมวรบุ รี พัท ยา รี สอร์ ท แอนด์ส ปา
มุ่งเน้นการให้บริ การเปรี ยบเสมี ยนแขกที่ เข้ามาพัก
คื อ ครอบครั ว และเพื่อ ให้แ ขกที่ เข้า มาพัก รู ้ สึ ก ถึ ง
ความอบอุ่นเหมือนอยูบ่ า้ น ทางโรงแรมวรบุรี พัทยา
รี สอร์ ทแอนด์สปาจึ งตอบสนองความต้องการของ
แขกให้ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้แ ขกเกิ ดความประทับใจ
ที่ สุ ด และกลับ มาใช้บ ริ ก ารกับ ทางโรงแรม คณะ
ผู ้จั ด ทํา จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํา เจลล้า งมื อ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของแขก จึ งจัดทําเจลล้าง
มื อ ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้ ดั ง นั้ น โ ค ร ง ง า น นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ 1) เพื่อนํา วัตถุดิบที่เหลื อ
ใช้ม าแปรรู ป ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
คุณประโยชน์จากการใช้สมุนไพรและเป็ นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ 3) เพื่อฆ่าเชื้อและ
ทําความสะอาดมื อโดยใช้สารเคมี ให้น้อยที่ สุด 4)
เพื่ อ ให้ได้ผลิ ตภัณฑ์เจลล้างมื อ เพื่อ สร้ างความพึ ง
พอใจให้กบั ลูกค้า ผลของโครงงานที่ได้จากการแจก
แบบสอบถามให้กบั แขกที่เข้ามาใช้บริ การ พนักงาน
แผนกต้อนรับส่ วนหน้า และพนักงานแผนกแม่บา้ น
พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง
ความสวยงามของบรรจุภณั ฑ์ มีการใช้วตั ถุดิบที่เป็ น
ธรรมชาติ คุ ณ สมบัติ ข องวัต ถุ ดิ บ ที่ นํา มาใช้ ท ํา
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม

ABSTRACT
The organizers operated the cooperative
work at the Woraburi Pattaya Resort & Spa hotel
and found that the hotel focused on the service and
making the customer feel at home. Woraburi Pattaya
Resort & Spa hotel focused providing the best
impression and made customers want to come back
and stay in this hotel again. The organizers were
interested in making a hand gel to meet the needs of
the customers. They wanted to make an Aloe vera
hand gel with the objective: 1) To process waste
materials into new products; 2) To study the benefits
of the herb and use existing resources for the best
benefit; 3) To disinfected and cleaned hands by
using the minimal chemicals; 4) Make a hand gel
product to satisfy customers. The feedback was
aquired asking guests, the front desk staff and
housekeepers to answer survey questionnaires,
Where we found they have the highest level of
satisfaction in using the natural materials with a
mean value of 4.7 (standard deviation = 0.47), the
properties of raw materials suitable for the product
with a mean value of 4.57 (standard deviation =
0.50) and creating new products for the hotel with a
mean value of 4.8 (standard deviation = 0.41)

คําสําคัญ : เจลล้างมือ ว่านหางจระเข้ ความพึงพอใจ

Keywords : Hand gel / Aloe Vera / Herb

ทีม่ าและความสํ าคัญ
โรงแรมวรบุ รี พัท ยา รี สอร์ ท แอนด์ ส ปา
มุ่งเน้นการให้บริ การเปรี ยบเสมือนแขกที่เข้ามาพัก
คื อ ครอบครั ว และเพื่อ ให้แ ขกที่ เข้า มาพัก รู ้ สึ ก ถึ ง
ความอบอุ่นเหมือนอยูบ่ า้ น ทางโรงแรมวรบุรี พัทยา
รี สอร์ ทแอนด์สปาจึ งตอบสนองความต้องการของ
แขกให้ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้แ ขกเกิ ดความประทับใจ
ที่ สุ ด และกลับ มาใช้บ ริ ก ารกับ ทางโรงแรม คณะ
ผู ้จั ด ทํา จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํา เจลล้ า งมื อ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการค้นคว้า
หาข้อ มู ลจึ งได้คิ ดค้นทํา “เจลล้างมื อ จากว่า นห่ า ง
จระเข้ (Aloe Vera Hand Cleansing Gel)” เป็ นการ
นําสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์และทําให้
เกิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ข้ ึ นให้ กับ ทางโรงแรมวรบุ รี
พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปา
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อนํา วัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปให้
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ประโยชน์ จ ากการใช้
สมุ น ไพรและเป็ นการใช้ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
3. เพื่อฆ่าเชื้ อและทําความสะอาดมื อโดย
ใช้สารเคมีให้นอ้ ยที่สุด
4. เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ จลล้า งมื อ เพื่ อ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านสถานที่ โรงแรมวรบุรี พัทยา
รี สอร์ ทแอนด์สปา
2. ขอบเขตด้า นประชากร แขกที่ เ ข้า มาใช้
บริ การที่ โรงแรม 15 คน พนักงานแผนกแม่บา้ น 5
คน และพนัก งานแผนกต้อ นรั บ ส่ ว นหน้า 10 คน
รวมเป็ นจํานวน 30 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา 7 มกราคม – 29 เมษายน
2562

4. ขอบเขตด้า นเอกสารข้อ มู ล สอบถาม
จากพนั ก งานแผนกต้อ นรั บ ส่ ว นหน้ า และศึ ก ษา
ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปา
ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือว่านหางจระเข้ที่สร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า
2. เพื่ อ ลดต้ น ทุ น โดยการแปรรู ปจาก
สิ่ งของที่เหลือทิ้ง
3. ผูจ้ ัด ทํา ได้ไ ด้เ รี ย นรู ้ ก ารทํา เจลล้า งมื อ
ว่านหางจระเข้
วิธีดาํ เนินการ
1. นําว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก
2. นําใบเตยมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ
3. นําเปลือกส้มมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ
4. นํามะนาวมาหัน่
5. นําว่านหางจะเข้ ใบเตย และเปลือกส้ม
ใส่ ลงไปในเครื่ องปั่น
6. บีบมะนาวใส่ ลงไปในเครื่ องปั่น
7. ปั่ นส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
8. เมื่ อ ปั่ น จนละเอี ย ดแล้ว นํ า มาเทใส่
กะละมัง โดยใช้ที่ ก รองเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ศษลงไปกับ นํ้า
นํา มากรองใส่ ห ม้อ อี ก ครั้ งเพื่ อ ความสะอาดให้เ ศษ
เหลือน้อยที่สุด
9. นําเอทิลแอลกอฮอล์ผสมกับนํ้าที่กรอง
เสร็ จแล้ว
10. นํามากรอกใส่ ขวดบรรจุภณั ฑ์

สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ เจลล้างมือว่าน
หางจระเข้ ได้ศึกษาข้อมูลขั้นตอนวิธีการทําเจล ล้าง
มื อว่านหางจระเข้น้ ันเกิ ดความสมบู ร ณ์ และเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้คณะผูจ้ ดั ทําได้ให้
กลุ่ ม ตัว อย่า งซึ่ งเป็ นแขกที่ เ ข้า พัก และพนัก งานใน
โรงแรม วรบุ รี พัท ยา รี ส อร์ ท แอนด์ส ปา ประเมิ น
แบบสอบถามความพึงพอใจจํานวน 30 คน พบว่า
ผลจากการตอบแบบสอบถามในส่ ว นที่ 1 ประเมิ น
โดยใช้ค่าร้ อยละ ด้านเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
เพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย เป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 53
เป็ นเพศชายร้อยละ 47 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ช่วงอายุ 31-40 ปี มีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40 ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนมากเป็ นแขกที่เข้ามาใช้บริ การมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50 ผลจากการตอบแบบสอบถาม
ในส่ วนที่ 2 ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ต อบ
แบบส อบถามโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมี ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุดใน
เรื่ อง ความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการใช้วตั ถุดิบที่
เป็ นธรรมชาติ คุ ณ สมบัติ ข องวัต ถุ ดิ บ ที่ นํา มาใช้ท าํ
เหมาะสมกับ ผลิ ตภัณฑ์ ช่ วยลดต้นทุ นของโรงแรม
และสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม ผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความพึงพอใจในระดับมากในเรื่ อง
กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของ
ผลิ ตภัณฑ์ (ความสะอาด) วัตถุ ดิบ ที่ นํามาใช้มี ก ลิ่ น
หอมวัตถุดิบที่ นาํ มาใช้มีสีสันสวยงาม และความไม่
ระคายเคืองผิว
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
1. ควรใส่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ดูดีกว่านี้ เพื่อเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าและดูน่าใช้มากขึ้น
2. ควรทําฉลากของชิ้นงานให้ดูน่าสนใจอละ
ควรบอกรายละเอียดของชิ้นงานให้มากกว่านี้ เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้กบั แขก
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ภาคผนวก จ

เจลล้ างมือว่ านหางจระเข้
Aloe Vera Hand Cleansing Gel
พนักงานที่ปรึ กษา : คุณนิษฐกานต์ เฉลิม
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์ ปิ ยธิดา กังวานสิ ทธิ์

สถานประกอบการ : โรงแรมวรบุรี
พัทยา รี สอร์ ท แอนด์ สปา

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อนํา วัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ปให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
2. เพื่อศึกษาคุณประโยชน์จากการใช้สมุนไพรและเป็ น
การใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรงแรมวรบุ รี พัท ยา รี ส อร์ ท แอนด์ส ปา มุ่ งเน้นการ 3. เพื่อฆ่าเชื้อและทําความสะอาดมือโดยใช้สารเคมีให้นอ้ ย
ให้บริ การเปรี ยบเสมี ยนแขกที่ เข้ามาพักคื อครอบครั ว ทาง ที่สุด
โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปาจึงตอบสนองความ 4. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต้องการของแขกให้มากที่สุด เพื่อให้แขกเกิดความประทับใจ ให้กบั ลูกค้า
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ที่สุดและกลับมาใช้บริ การกับทางโรงแรม
คณะผู จ้ ัด ทํา จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํา เจลล้า งมื อ เพื่ อ 1. โรงแรมวรบุรี พัทยา รี สอร์ ทแอนด์สปา ได้ผลิตภัณฑ์
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้คิดค้นทํา “เจล ล้าง เจลล้างมือว่านหางจระเข้ที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
2. เพื่อลดต้นทุนโดยการแปรรู ปจากสิ่ งของที่เหลือทิ้ง
มือจากว่านห่างจระเข้ (Aloe Vera Hand Cleansing Gel)”
3. ผูจ้ ดั ทําได้ได้เรี ยนรู ้การทําเจลล้างมือว่านหางจระเข้
ขั้นตอนในการทํา
สรุปผลโครงงาน
1. นําว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ให้กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นแขก
2. นําใบเตยมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ
ที่ เ ข้า พัก และพนัก งานในโรงแรมวรบุ รี พัท ยา รี ส อร์ ท
3. นําเปลือกส้มมาหัน่ เป็ นท่อน ๆ
แอนด์สปา ประเมิ นแบบสอบถามความพึงพอใจจํานวน
4. นํามะนาวมาหัน่
5. นําว่านหางจะเข้ ใบเตย และเปลือกส้มใส่ ลงไปในเครื่ องปั่น 30 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจในระดับ มาก
6. บีบมะนาวใส่ ลงไปในเครื่ องปั่ น
ที่ สุ ด ในเรื่ อง ความสวยงามของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ มี ก ารใช้
7. ปั่นส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
วัตถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ นาํ มาใช้
8. เมื่อปั่นจนละเอียดแล้วนํามาเทใส่
ทําเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนของโรงแรม และ
กะละมังโดยใช้ที่กรองเพื่อไม่ให้เศษลงไปปนกับนํ้า
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั โรงแรม
นํามากรองอีกครั้งเพื่อความสะอาดให้เศษเหลือน้อยที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากใน
9. นําเอทิลแอลกอฮอล์ผสมกับนํ้าที่กรองเสร็ จแล้ว
เรื่ อง กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานของ
10. นํามากรอกใส่ ขวดบรรจุภณั ฑ์
ผลิ ตภัณฑ์ (ความสะอาด) วัตถุ ดิบที่ นาํ มาใช้มีกลิ่ น หอม
2
1
4
3
5
ผูจ้ ดั ทํา : นางสาว ธัชญมณ บุษนํ้าเพชร์ 5804400070
นางสาว เบญจพร พูนศรี สวัสดิ์ 5804400108
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
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ประวัตผิ ้ ูจดั ทํา

ชื่อ-นามสกุล: นางสาว ธัชญมณ บุษนํ้าเพชร์
รหัสนักศึกษา: 5804400070
คณะ: ศิลปศาสตร์
สาขา: การโรงแรม
ผลงาน: เจลล้างมือว่านหางจระเข้

ประวัตผิ ้ ูจดั ทํา

ชื่อ-นามสกุล: นางสาว เบญจพร พูนศรี สวัสดิ์
รหัสนักศึกษา: 5804400108
คณะ: ศิลปศาสตร์
สาขา: การโรงแรม
ผลงาน: เจลล้างมือว่านหางจระเข้

