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บทคดัย่อ 

 โครงงานเร่ืองเจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้กล่ินกุหลาบ จัดท าข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาวธีิการท าเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 2) เพื่อใหไ้ดเ้จล
แอลกอฮอล์ลา้งมือว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบส าหรับพนกังานสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ซ่ึงตอบ
โจทยก์บัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีตอ้งการปกป้องและรักษาความสะอาดเพื่อป้องกนัการติดต่อของโรค
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน จาก
การศึกษาพบวา่เจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลม์ากกวา่ 70% ข้ึนไปสามารถก าจดัเช้ือไวรัสท่ีอยู่
บนมือได ้ส่วนผสมท่ีส าคญัในการท าเจลแอลกอฮอล์คือ เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ นอกจาก
ส่วนผสมมาตรฐานหลกัโดยทัว่ไปตามค าแนะน าของกรมอนามยัแล้ว ยงัเพิ่มส่วนผสมของ ว่านหาง
จระเขท่ี้ช่วยใช้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน อีกทั้งลดการอกัเสบของผิวหนงัและยงัเพิ่มกล่ินหอมจากกุหลาบท่ีมีวิจยั
ระบุว่ากล่ินกุหลาบสามารถช่วยขจดัอารมณ์เศร้าหมอง คลายความวิตกกงัวล และลดปัญหาเครียด ท่ี
ส่งผลให้จิตใจคลายความฟุ้งซ่านไดส้ าหรับพนกังานสายการบินท่ีการปฏิบติังานในท่ีสาธารณะอยา่ง
สนามบินนานาชาติดอนเมือง เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการฆ่าเช้ือโรคบนมือ
ของพนักงานสายการบินท่ีจะตอ้งสัมผสัส่ิงของและสัมภาระของผูโ้ดยสารอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็น
จะตอ้งมีการป้องกนัตนเองและผูอ่ื้นจากการเจบ็ป่วย  



 

 

 ผลสรุปจากการท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอล์ลา้ง
มือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ พบว่าสีของฉลากผลิตภณัฑ์มีสีท่ีอ่อนเกินไป ขาดสีสัน ควรเพิ่ม
สีสันให้มีความสวยงามมากกว่าน้ี ผลจากการสัมภาษณ์ด้านความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์เจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ พบวา่ สัดส่วนมีความชดัเจนน่าเช่ือถือ ผลจากการ
สัมภาษณ์ ดา้นความเหมาะสมในการใช้งาน รูปทรงของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมพกพาง่าย สะดวก
ต่อการใชง้าน ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นเน้ือเจลสัมผสัพบวา่ เน้ือเจลสัมผสัก าลงัดี ส่วนผสมดีแห้งทนัที 
มือนุ่ม และ ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์มีกล่ินหอมก าลงัดี 

 

ค าส าคัญ : ไวรัสโคโรนา  เจลแอลกอฮอล ์วา่นหางจระเข ้ กล่ินกุหลาบ
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บทที ่1 

 บทน ำ  

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ไทย ไลออ้น เมนทารี จ  ากดั เป็นธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย เกิดจากการ
ร่วมทุนระหวา่งสายการบินไลออ้นแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนกัธุรกิจชาวไทย โดยจะเร่ิมตน้
เปิดให้บริการจาก กรุงเทพ - ดอนเมือง ไปยงัเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหวา่งประเทศ โดย
เร่ิมให้บริการในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน โดยปัจจุบนัเป็นสายการบินท่ีถือส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 50 ใน
อินโดนีเซีย มีเคร่ืองบินกวา่ 100 ล า มีเส้นทางบินกวา่ 70 จุดหมายปลายทาง และยงัมีสายการบินในเครือ
ซ่ึงท าการบินในอินโดนีเซียอีก 2 สายคือ บาติกแอร์ (Batik Air) และวิงส์แอร์ (Wings Air) และสายการ
บินร่วมกบัมาเลเซียอีก 1 สาย คือ มาลินโดแอร์ (Malindo Air) (Skycanner. 2014 ประวติัไทยไลอ้อน
แอร์ สายการบินตน้ทุนต ่า. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2563, จาก https://www.skyscanner.co.th/news) 

สนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินท่ีมีผูโ้ดยสารมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก มีทั้งชาวไทย 
ชาวต่างชาติ คนจีน จึงท าให้ในสนามบินนั้นค่อนขา้งท่ีจะแออดัและเต็มไปดว้ยผูโ้ดยสาร จนกระทัง่ใน
ปี พ.ศ. 2563 ในช่วงไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสท่ีจดัอยู่ในวงศ์ใหญ่ท่ีสุดในบรรดาไวรัสท่ีพบในทั้งสัตว์
และคน ไวรัสโคโรน่ายงัเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเจบ็ป่วยต่าง ๆ ตั้งแต่โรคหวดัธรรมดาจนถึงโรคท่ีท า
ให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS) และ โรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง (SARS) ผูท่ี้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 น้ีจะมีอาการ
เช่นเดียวกบัผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ โดยจะแสดงอาการตั้งแต่ระดบัความรุนแรง
นอ้ย ไดแ้ก่ คดัจมูก เจบ็คอ ไอ และมีไข ้โดยในบางรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจ
ล าบากร่วมด้วย บางรายเสียชีวิตได้แต่พบไม่บ่อยนัก แต่หากผูสู้งอายุและผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เช่น 
เบาหวาน และโรคหวัใจ จะเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหากไดรั้บเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุ
ใหม่ มาตรฐานองคก์ารอนามยัโลก ไดแ้นะน าใหป้ระชาชน ลดการสัมผสัปัจจยัเส่ียงและการแพร่เช้ือใน
ระยะต่างๆ มาตรฐานน้ียงัแนะน าให้ลา้งมือ ดูแลสุขอนามยัทางเดินหายใจ เม่ือไอหรือจามให้ใชข้อ้พบั
แขนดา้นในปิดปากหรือใชก้ระดาษช าระแลว้ทิ้งในถงัขยะ รับประทานอาหารท่ี สุก สะอาด ปลอดภยั
และหลีกเล่ียงการสัมผสักบัผูท่ี้มีอาการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ผูท่ี้มีอาการไอ 
หรือจาม ภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือไวรัสเป็น โควดิ-19 (World Health Organization Thailand, 2020) 
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  ไวรัสโควิด-19 ไดก้ลบัมาเป็นข่าวอีกคร้ัง ซ่ึงคร้ังน้ีมีความรุนแรงข้ึน มีผูติ้ดเช้ือมากข้ึนรวมทั้ง
คนไทยท่ีติดเช้ือ ปัจจุบนั วนัท่ี 6 เมษายน อยูท่ี่จ  านวน 2,169 ราย (The Bangkok Insight Editorial Team, 
2020) จึงเป็นอนัตรายต่อทางสายการบินและผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการในการบินไปต่างประเทศและใน
ประเทศ วธีิป้องกนัท่ีใชไ้ดผ้ล คือการลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ประโยชน์ของเจลแอลกอฮอล ์คือ เป็น
สารชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นเช้ือจุลินทรีย(์antimicrobial agent)โดยสามารถฆ่า (microbicide) 
หรือหยุดย ั้งการเจริญเติบโต (microbiostasis) ของเช้ือได้ แอลกอฮอล์สามารถก าจดัเช้ือจุลินทรีย์ได้
หลากหลาย (disinfectant) และไม่จ  าเพาะเจาะจง ใช้ก าจดัเช้ือจุลินทรียบ์นพื้นผิวส่ิงของต่าง ๆ ท่ีไม่มี
ชีวติ เพื่อยบัย ั้งการแพร่กระจายของเช้ือ ใชก้ าจดัเช้ือไวรัสบางชนิดได ้

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นปัญหาน้ีและตอ้งการท าเจลลา้งมือแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่นหาง
จระเขก้ล่ินกุหลาบ เพื่อใหแ้ตกต่างจากเจลแอลกอฮอลท่ี์สนามบินมีอยู ่และไดน้ าสมุนไพรไทยมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ มีกล่ินดอกกุหลาบเล็กนอ้ยเพื่อช่วยให้ไม่มีกล่ินแอลกอฮอล์แรงจนเกินไป และผลิตขวด
ขนาดเล็กท่ีสามารถพกพาไดแ้ละตกแต่งขวด ดว้ยดอกกุหลาบเพื่อให้เป็นเอกลกัษณ์ของสายการบิน ท า
ใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนใหก้บัสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

 1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการท าเจลแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ  
 1.2.2 เพื่อให้ไดเ้จลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ ส าหรับพนกังานสาย
การบินไทย ไลออ้นแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี ไดแ้ก่ ในการปฏิบติังานวนัท่ี 13 มกราคม – 30 เมษายน 
พ.ศ. 2563 ณ สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

1.3.2 ขอบเขตเน้ือหา ไดแ้ก่ ศึกษาขั้นตอนการท าเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมว่านหางจระเข ้
กล่ินกุหลาบ จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ วารสารทางการแพทย ์เวบ็ไซตส์าธารณสุข เป็นตน้ 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พนักงานภาคพื้นดินแผนก Ground Service สายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 10 ท่าน  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 พนกังานสายการบินไทยไลออ้นแอร์ สามารถน าผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ด้จริงภายในสนามบิน 
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1.4.2 คณะผูจ้ดัท าได้ประสบการณ์เรียนรู้การท า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข ้
กล่ินกุหลาบ เพื่อป้องกนัเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย 

 



 
 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 การท าโครงงานในการสร้างผลิตภณัฑ ์เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 
ในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษา และคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเป็นการทบทวน
เอกสารและทฤษฎีต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี          

 2.1 รูปแบบของการป้องกนัตวัจากไวรัส 
 2.2 เจลแอลกอฮอล ์
 2.3 วา่นหางจระเข ้
 2.4 ดอกกุหลาบ 
 2.5 น ้าหอม 
 2.6 น ้าหอมระเหย (Rose Essential Oil) 
 2.7 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                

2.1 รูปแบบของการป้องกนัตัวจากไวรัส  

 มีวธีิป้องกนัตวั ดงัน้ี (โรงพยาบาลศิครินทร์, 2563) 
1. เช้ือไวรัสน้ีติดต่อผา่นทางลมหายใจ สารคดัหลัง่ เช่น น ้ ามูก น ้ าลาย ควรใส่หนา้กากอนามยั

เพื่อป้องกนั 
2. เช้ือไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เน้ือสัตว ์เช่น เน้ือหมู เน้ือววั ควรทานแบบ

สุกเท่านั้น งดอาหารดิบ และเน้ือสัตวป่์า 
3.หมัน่ลา้งมือหรือใชเ้จลแอลกอฮอลใ์นการท าความสะอาดเพื่อฆ่าเช้ือโรคบนฝ่ามือ 
4.ไม่อยูใ่กลชิ้ดผูป่้วยท่ีไอ จาม 
5.หลีกเล่ียงการอยูใ่นสถานท่ีแออดั และมีมลภาวะเป็นพิษ 
6.งดเดินทางไปยงัพื้นท่ีเส่ียงโรคระบาด ปฏิบติัตนตามค าแนะน าของคณะแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด 
7.ไม่น ามือมาสัมผสัตา จมูก ปาก ถา้ไม่จ  าเป็น 
8.ไม่ใชส่ิ้งของร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น ผา้เช็ดหนา้ แกว้น ้า ฯลฯ
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2.2 เจลแอลกอฮอล์ 

 

รูปที ่2.1 เจลแอลกอฮอล์ 

ท่ีมา : https://www.ezymar.com 

2.2.1 ข้อมูลทัว่ไปของเจลแอลกอฮอล์ 

พนิดา แซ่จิว (2563) กล่าววา่ เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ หรือ Hand sanitizer ท่ีจริงแลว้ไดมี้มานาน
ตั้งแต่ปีคริสตศ์กัราช 1966 โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชภ้ายนอกร่างกาย ใชท้  าความสะอาดมือ ใชง่้ายสะดวก
และปลอดภยั โดยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% ท่ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคได ้99.9% ในท่ีน้ี
รวมถึงเช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัส เพราะตวัแอลกอฮอลน์ั้นจะไปท าลายในส่วนพื้นผิวโปรตีนท่ีหุ้มเช้ือ
โรคอยู ่ท  าใหเ้ช้ือโรคนั้นตายไป เม่ืออยูน่อกบา้น ไม่สะดวกในการใชส้บู่และน ้าลา้งมือ เจลแอลกอฮอล์
ลา้งมือ จึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการฆ่าเช้ือโรคบนมือ ก่อนท่ีมือจะไปสัมผสัใบหนา้ จมูก ปาก หรือ
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร เป็นตน้ 

 2.2.2 ลกัษณะของเจลแอลกอฮอล์ 

พนิดา แซ่จิว (2563) กล่าวว่า เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ มีส่วนผสมท่ีส าคญัก็คือ เอทานอล หรือ 
เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ท่ีตอ้ง 95% นั้นเพราะวา่การท่ีน าส่วนผสมอยา่งอ่ืนมาผสมผสานให้เป็นเจลลา้ง
มือได้นั้น จะเกิดความเจือจางของแอลกอฮอล์เกิดข้ึน จะได้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ท่ีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอลอ์ยู ่75% นอกจากส่วนผสมมาตรฐานหลกัโดยทัว่ไปตามค าแนะน าของกรมอนามยัแลว้ ยงั 
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เพิ่มส่วนผสมของ ว่านหางจระเข ้ท่ีสามารถใส่ลงไปในเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อีกด้วย เพราะว่า
แอลกอฮอล์นั้นถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ได้ก็จริง แต่แอลกอฮอล์มีผลท าให้
ผิวหนงัมือแห้ง และอาจระคายเคืองได ้ดงันั้นการใส่ว่านหางจระเข ้ลงไปในเจลแอลกอฮอล์ รวมถึง
วติามิน E, วติามิน C , วติามินเอ และ สาร Beta Carotene ท่ีช่วยใชผ้วินุ่มชุ่มช้ืน อีกทั้งลดการอกัเสบของ
ผวิหนงั จึงสามารถใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือไดบ้่อยเท่าท่ีตอ้งการ โดยท่ีไม่ท าลายผวิหนงัชั้นนอก  

 แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือ มี 6ประเภท ดงัน้ี 

1. แอลกอฮอล์ท าความสะอาด (Solution) น ้ ายาฆ่าเช้ือโรคชนิดของเหลว ใชท้  าความท าสะอาด
พื้นผวิวตัถุหรือท าความสะอาดมือ 

2. เจลแอลกอฮอล์ (Alcohol Gel) ชนิดไม่ใช้น ้ าล้างออก แห้งเร็ว ปลอดภัยถนอมมือ ช่วย
ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคจากการสัมผสั สามารถใชไ้ดบ้่อยคร้ังตามตอ้งการ 

3. สเปรยแ์อลกอฮอล ์(Alcohol Spray) ใชท้  าความสะอาดลดการสะสมของเช้ือโรค 
4. แอลกอฮอล์แผน่เช็ดฆ่าเช้ือ (Alcohol Pad) มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกวา่ 70% ใชเ้ช็ด

ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรคอเนกประสงค ์พกพาง่ายใชส้ะดวก 
5. ส าลีชุบแอลกอฮอล์ (Alcohol Ball) มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกวา่ 70% ใชฆ่้าเช้ือโรค

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พกพาสะดวกหยบิใชง้านไดท้นัที 
6. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสม เช่น น ้ายาบว้นปาก ผลิตภณัฑบ์างชนิด 

 2.2.3 ประโยชน์ของเจลแอลกอฮอล์ 

เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สามารถพกพาได้สะดวก ง่ายต่อการใช้ท าความสะอาด จากการวิจยั
พบวา่ การใชเ้จลลา้งมือแอลกอฮอลอ์ยา่งเป็นประจ า ท าใหล้ดความเส่ียงจากโรคทางเดินอาหาร และการ
ติดเช้ือทางระบบทางเดินหายใจผลิตภณัฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ส่วนมากมกัจะมีส่วนผสมท่ีช่วย
ป้องกนัการแห้งกร้านของผิวหนงั และก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ส่วนผูท่ี้มีปัญหาผิวมือแห้งมาก อาจ
ใชส้ารท่ีช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บัผิวมือเช่น Hand Cream ประเภทต่างๆเพิ่มเติมได ้(กณัฑพ์นท ์จุฑาพ
ชราภรณ์, 2559) 
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2.2.4 ข้อควรระวงัการใช้เจลแอลกอฮอล์ 

เน่ืองจากส่วนผสมหลกัของเจลลา้งมือ คือแอลกอฮอล์ ซ่ึงมีคุณสมบติัติดไฟไดง่้าย ดงันั้น เม่ือ
ทาเจลลา้งมือแลว้ หากมือยงัไม่แห้ง ก็ควรอยูใ่ห้ห่างจากเปลวไฟ ไม่เขา้ใกลแ้หล่งก าเนิดความร้อน ไม่
จุดเทียนไฟแช็ค หรือไม่ขีดไฟ เพราะอาจท าให้เกิดไฟลุกไหม ้โดยเฉพาะในร้านหมูกระทะท่ีมีเตาป้ิง
ยา่งร้อนๆ เวลาใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือ ควรเก็บรักษาในท่ีท่ีมีอุณหภูมิไม่ต ่ากวา่ 30 องศาเซลเซียส เก็บ
ใหห่้างจากเปลวไฟแหล่งใหค้วามร้อนหรือสะเก็ดไฟ ไม่วางไวใ้นท่ีท่ีแดดส่องถึง บริเวณท่ีเก็บไม่ควรมี
การสูบบุหร่ีและอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรใชก้บัเด็กทารก และหลีกเล่ียงการทาในบริเวณผิวท่ีบอบ
บาง เช่น รอบดวงตา ริมฝีปาก และบริเวณท่ีผิวอกัเสบ เช่น บริเวณท่ีเป็นสิว และมีบาดแผล เพราะการท่ี
ผิวหนงัในส่วนดงักล่าวสัมผสัแอลกอฮอล์บ่อยๆ จะท าให้เกิดการระคายเคือง และผิวหยาบกระดา้งได ้
(กณัฑพ์นท ์จุฑาพชราภรณ์, 2559) 

 
2.3 ว่านหางจระเข้ (Aloe vera) 

 

รูปที ่2.1 วา่นหางจระเข ้

ท่ีมา : http://kn03anuwat07.blogspot.com 

 2.3.1 ลกัษณะของว่านหางจระเข้ 

วา่นหางจระเข ้มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมในแถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณตอนใตข้อง
ทวีปแอฟริกา โดยจดัเป็นพรรณไมล้ม้ลุกมีอายหุลายปี ล าตน้เป็นขอ้ปลอ้งสั้น มีใบเป็นใบเด่ียว ใบหนา
และยาว อวบน ้า แผน่ใบมีสีเขียว มีจุดยาวสีขาวอ่อนออกเรียงเวียนรอบตน้ โคนใบใหญ่ ปลายใบแหลม 
ขอบใบหยกั มีหนามแหลมเล็ก ๆ สีขาวอยูห่่างกนั ขา้งในใบเป็นวุน้สีเขียวอ่อน เม่ือพดูถึง สมุนไพรวา่น

http://kn03anuwat07.blogspot.com/p/blog-page_11.html


8 
 

หางจระเข ้จะมีสรรพคุณในการรักษาแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก แผลสด ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบ
ปวดร้อน ใช้ทาเพื่อป้องรอยแผลเป็น จึงเป็นพืชท่ีถูกน ามาใช้ประโยชน์มากชนิดหน่ึง ทั้งในดา้นการ
รักษาโรค ผลิตภณัฑ์อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงเคร่ืองส าอาง ท่ีจ  าหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศ (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560) 

 2.3.2 สรรพคุณและประโยชน์ของว่านหางจระเข้ 
วา่นหางจระเขมี้สรรพคุณเป็นยาฆ่าเช้ือท่ีสามารถสมานแผลและฆ่าเช้ือแกโ้รคต่างๆได ้วา่นหางจระเข้
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์รักษาแผลธรรมดา เช่น แผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก แผลท่ีเกิดจากการฉายรังสี 
ลดอาการอกัเสบ ฆ่าเช้ือโรค ป้องกนัผิวไหมเ้พราะแดด บ ารุงผิวหนา้ก าจดัฝ้า ยาระบาย เป็นตน้ และยงั
สามารถน ามาช่วยใหค้วามชุ่มช้ืนใหก้บัผวิได ้(ส านกังานโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560) 

 2.3.3 ค าแนะน าในการใช้ว่านหางจระเข้ 
1. การเลือกใชใ้บจากตน้ว่านหางจระเขค้วรเลือกตน้ท่ีมีอายุมากกวา่ 1 ข้ึนไป และให้

เลือกใบล่างสุดเพราะจะอวบโตและมีวุน้มากกวา่ใบท่ีอยูด่า้นบน 

2. เน่ืองจากวุน้ของวา่นหางจระเขไ้ม่มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือ ดงันั้นถา้เป็นไปไดค้วรปอก
โดยใชเ้ทคนิคปลอดเช้ือ เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 

3. การน าวุน้มาใช้เพื่อรักษาแผลจ าเป็นตอ้งล้างน ้ าให้สะอาด เพื่อป้องกนัน ้ ายางจาก
เปลือกท่ีมีสารแอนทราควโินน (Anthraquinone) เพราะอาจจะท าใหเ้กิดอาการแพไ้ด ้

4. วา่นหางจระเขจ้ะมีคุณภาพสูงสุดเม่ือตดัมาแลว้ใชท้นัที และจะมีสรรพคุณทางยาท่ี
ดีกวา่ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 

5. วุน้ของวา่นหางจระเขจ้ะไม่คงตวัเท่าไหร่นกั ดงันั้นถา้ปอกแลว้จะเก็บไวไ้ดเ้พียง 6 
ชัว่โมงเท่านั้น 

6. หากน าว่านหางจระเขไ้ปแช่ในตูเ้ยน็จนเยน็ก่อนการน ามาใช้ จะช่วยท าให้รู้สึกสด
ช่ืนเยน็สบายมากยิง่ข้ึน 

7. การใชเ้พื่อใชเ้ป็นยาถ่าย ยาระบาย ไม่ควรใชก้บัหญิงตั้งครรภห์รือหญิงท่ีก าลงัจะมี
ประจ าเดือน รวมไปถึงผูท่ี้เป็นโรคริดสีดวงทวารดว้ย 
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8. การใชวุ้น้จากใบเพื่อใชเ้ป็นยาทาภายนอก ส าหรับบางรายแลว้อาจจะเกิดอาการแพ้
ได ้(จากงานวิจยัพบวา่ไม่ถึง 1%) โดยลกัษณะของอาการแพห้ลงัจากหรือปิดวุน้ลงบนผิวหนงั 
จะท าให้ผิวหนงัเป็นผื่นแดงบาง ๆ หรืออาจมีอาการเจ็บแสบดว้ย โดยอาการจะแสดงหลงัจาก
ทาไปแลว้ประมาณ 2-3 นาที ถา้คุณมีอาการแพห้ลงัการใช้วุน้ว่านหางจระเข ้ก็ให้รีบลา้งออก
ด้วยน ้ าสะอาด และเลิกใช้ทนัที(ส านักงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2560) 

2.3.4 ข้อควรระวงัในการใช้ว่านหางจระเข้  

การใชว้า่นหางจระเขก่้อนท่ีจะน ามาใชท้  าเจลแอลกอฮอล์นั้น จะตอ้งน ายางในวา่นหางจระเข้
นั้นออกก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะท าใหเ้กิดการระคายเคือง คนั ปวดแสบปวดร้อน ดงันั้น ก่อนจะใชจ้ะตอ้ง
น าใบวา่นหางจระเขไ้ปลวกน ้าร้อนประมาณ 2-3 นาที โดยท่ียงัไม่ตอ้งปอกเปลือกออก จากนั้นน าใบมา
ปอกเปลือก แลว้น าไปใชท้  าเจล (เพื่อพืชเกษตรไทย, 2557) 

2.4 ดอกกุหลาบ (Rose) 
   

  

  

 

  

 

รูปที ่2.2 ดอกกุหลาบ 

ท่ีมา : Golfteeshare.com 

2.4.1 ข้อมูลทัว่ไปของดอกกุหลาบ 

กุหลาบเป็น ราชินีแห่งดอกไม ้(Queen of flower) ซ่ึงมีทั้งหมด ประมาณ 200 สายพนัธ์ุ มีทั้ง
ชนิดกลีบดอกชั้นเดียวแลว้ ดอกซ้อน ส่วนกุหลาบท่ีปลูกกนัอยู่ทัว่ไปในเวลาน้ีเป็นกุหลาบท่ีผ่านการ
วิวฒันาการ และทั้งหมดเป็น กุหลาบลูกผสมซ่ึงไดจ้ากการผสมพนัธ์ุระหวา่งกุหลาบ 1-8 สายพนัธ์ และ
ส่วนมากมีถ่ินก าเนิดในทวปีเอเชีย (จ  าเริญ ยนืยงสวสัด์ิ, ม.ป.ป) 
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 2.4.2 ลกัษณะของดอกกุหลาบ 

 กุหลาบเป็นพรรณไมย้ืนตน้ เป็นพุม่ขนาดเล็ก ล าตน้มีความยาวประมาณ 30-200 เซนติเมตร ล า
ตน้เต้ียและสูง มีหนามหรือไม่มีแลว้แต่ชนิดพนัธ์ุล าตน้สีเขียวเม่ือแก่จะเป็นสีน ้ าตาลแตกก่ิงกา้นมารอบ
ตน้ใบเป็นใบรวมแตกออกจากก่ิงกา้นกา้นใบจะมีหูใบติด อยูด่ว้ยลกัษณะใบโคนใบมนปลายใบแหลม
ขอบใบมีหยกัเล็กนอ้ยตวัใบน่ิมมีสีเขียวใบจะออกจากกา้นใบเป็นคู่ขนาดความกวา้งของใบประมาณ 2- 
4 เซนติเมตรยาวประมาณ 3 – 5 เซนติเมตรดอกเป็นดอกเด่ียวมีกา้นดอกยาวแตกออกจากปลายก่ิงหรือ
ง่ามใบท่ีก่ิงลกัษณะดอกเป็นกลีบเรียงซอ้นกนัเป็นชั้นๆประมาณ 4-6 ชั้นดอกมีกลีบ 5-15 กลีบ ขอบดอก
เรียบตรงกลางดอกมีเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียอยู่รวมกันดอกมีกล่ินหอมอ่อน ๆ ดอกบานมี ความกวา้ง
ประมาณ 2-6 เซนติเมตรลกัษณะของล าตน้ใบดอกแตกต่างกนัไปตามชนิดพนัธ์ุ (จ  าเริญ ยืนยงสวสัด์ิ, 
ม.ป.ป) 

 การจ าแนกตามลกัษณะสีของดอก แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

1. Single color มีสีของกลีบดอกสีเดียว ไม่วา่จะเป็นดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของดอก และทุก ๆ 
กลีบมีสีเหมือนกนั เช่น พนัธ์ุ Christian Dior 
2. Multi-color มีสีของกลีบดอกเปล่ียนไปตามอายุการบานดอก ในช่วงหน่ึงจะมีหลายสีเพราะ
บานดอกไม่พร้อมกนั ส่วนมากจะเป็นกุหลาบพวง เช่น พนัธ์ุ Sambra หรือ Charleston 
3. Bi-color มีสีของกลีบดอก 2 สี คือ กลีบดา้นในสีหน่ึง ดา้นนอกอีกสีหน่ึง เช่น พนัธ์ุ    
Forty Niner 
4. Blend-color มีสีของกลีบดอกดา้นในมากกวา่ 2 สีข้ึนไป เช่น พนัธ์ุ Monte Carlo 
5. Srtiped color กลีบดอกในแต่ละกลีบมีสีมากกว่า 2 สีข้ึนไป ส่วนใหญ่มกัเกิดเป็นสีสลบักนั
เป็นเส้นตามความยาวของกลีบดอก เช่น พนัธ์ุ Candy Stripe 
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2.4.3 สรรพคุณของดอกกุหลาบ 

ในสมยัโบราณไดมี้การใช้กุหลาบทางการแพทยม์ากมาย แพทยห์ลายคนไดใ้ช้น ้ าตม้กุหลาบ
รักษาอาการเส้นประสาทอกัเสบ ใชค้วนัจากดอกกุหลาบเพื่อรักษาคนไขป้อดอกัเสบ หรือใชส้ารสกดั
กุหลาบส าหรับผูป่้วยโรคหวัใจและโรคไต (สุภาภรณ์ ปิติ, ม.ป.ป) 

1. น ้ามนัท่ีสกดัจากกลีบดอกของกุหลาบ มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น ท าให้
ร่างกายท างานอยา่งสอดคลอ้ง สมดุล ปรับระบบภูมิตา้นทานใหแ้ข็งแรง ปรับระบบการท างานของต่อม
ไร้ท่อ ปรับการท างานของระบบประสาทให้สมดุล น ้ ามนักุหลาบจดัเป็นน ้ ามนัท่ีดีต่อระบบยอ่ยอาหาร 
เพราะช่วยสมานแผลกระเพาะอาหาร ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และลดการหมกัหมมของเช้ือแบคทีเรียใน
กระเพาะอาหารและล าไส้ ช่วยปรับสมดุลการบีบตวัของกลา้มเน้ือหัวใจ แพทยบ์างท่านได้มีการสั่ง
น ้ามนักุหลาบใหผู้ป่้วยโรคหวัใจสูดดม เพื่อลดอาการเจบ็แน่นหนา้อก 

2. กลีบกุหลาบ อุดมไปดว้ยวิตามินซี แคโรทีน วิตามินเค แคลเซียม และแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกไดว้า่ วิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ ท่ีร่างกายตอ้งการนั้น มีอยูค่รบถว้นใน
กลีบกุหลาบ เช่น โพแทสเซียม ท่ีจ  าเป็นต่อระบบหัวใจ แร่ธาตุทองแดง ท่ีร่างกายต้องการเพื่อ
กระบวนการสร้างเม็ดเลือด และใช้ในกระบวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ไอโอดีน ท่ีร่างกาย
ตอ้งการส าหรับการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ เรียกไดว้่าในกลีบกุหลาบมีคุณค่าครอบจกัรวาล
ส าหรับการดูแลสุขภาพ จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า เช้ือแบคทีเรียจะตายภายใน 5 นาที เม่ือสัมผสักบั
กลีบกุหลาบสด ซ่ึงถา้หากมีปัญหาผวิหนงัติดเช้ือ มีสิวแผลเปิด ไฟไหม ้ผวิผืน่แพ ้ลว้นสามารถรักษาได้
ดว้ยกลีบกุหลาบสด 

3. กุหลาบแห้ง น ามาป่นให้เป็นผงผสมกบัน ้ าผึ้ง ใชท้าภายในช่องปากเพื่อรักษาอาการอกัเสบ
ในช่องปาก ปัญหาของเหงือกและฟันได ้

4. การสูดดมกล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหยจากกุหลาบ ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ วิงเวยีน 
อ่อนเพลีย หรือแมแ้ต่เพียงการสูดดมกล่ินหอมจากกุหลาบ ก็สามารถช่วยขจดัอารมณ์ความเศร้าหมอง
วติกกงัวล ปัญหาเครียด จิตใจฟุ้งซ่าน อาการปวดศีรษะ ไอ และอาการหวดัได ้          

5. การอาบน ้ ากลีบกุหลาบ ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถช่วยคลายเครียด ลดความวิตก
กงัวล และช่วยบ ารุงผวิ  

6. สเปรยน์ ้ ากุหลาบ ท่ีมีสรรพคุณทางการดูแลสุขภาพ โดยมีวิธีการท าคือ ใช้กลีบกุหลาบ 10 
กรัม เทใส่อ่างเติมน ้ าร้อน กรองเอาน ้ ามาใช ้เทใส่ขวดสเปรย ์ฉีดพ่นบริเวณท่ีตอ้งการ เพื่อช่วยบรรเทา
อาการปวด ท าใหร่้างกายแขง็แรง หากใชน้ ้ากุหลาบขณะอุ่นจะช่วยบรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือปวดขอ้
จากรูมาตอยด ์
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7. มาส์กกุหลาบ ส าหรับผูท่ี้มีผิวมนัหรือผิวท่ีมีปัญหาสิว ท าให้ผิวสดใส มีชีวิตชีวา มีวิธีการท า
คือ น ากลีบกุหลาบมาตากให้แห้ง บดเป็นผง เติมน ้ าเล็กนอ้ย คนให้เขา้กนั น ามาทาให้ทัว่ใบหนา้ ทิ้งไว ้
10-15 นาที แลว้ลา้งออก 

8. ชากลีบกุหลาบ เหมาะส าหรับรักษาอาการหวดั เจ็บคอ หลอดลมอกัเสบ บ ารุงร่างกายให้
แขง็แรง เป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีดี เพราะอุดมไปดว้ยวติามินและเกลือแร่มากมาย           

9. น ้ากุหลาบ ใหน้ าดอกกุหลาบสด ใชเ้ฉพาะกลีบ ประมาณ 1 ถว้ย ใส่ในภาชนะ เติมน ้าเดือด 2 
ถว้ย ปิดฝาทิ้งไวใ้ห้เยน็ คั้นเอาแต่น ้ ามาใชท้าหนา้หรือใชเ้ป็นโทนเนอร์ปรับสภาพผิวหลงัลา้งหนา้ ส่วน
ท่ีเหลือสามารถเก็บไวใ้ชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการ 

10. น ้ ามนัหอมระเหยกุหลาบ ช่วยคลายเครียด ลดการอกัเสบ ฆ่าเช้ือโรค เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 
คลายกลา้มเน้ือเรียบ เพิ่มความรู้สึกทางเพศ ฝาดสมานรักษาแผล ท าใหแ้ผลหายเร็ว บ ารุงตบั ช่วยระบาย 
ขบัระดู ท าให้นอนหลบั ระงบัประสาท บ ารุงร่างกาย โดยสามารถแบ่งเป็นสรรพคุณต่อระบบต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

 ระบบประสาทและอารมณ์ คือ ช่วยให้สงบ ระงบัประสาท ท าให้นอนหลบั ลดอาการใจสั่น 
กระวนกระวายใจ ลดความเครียด วิตกกงัวล ลดความโศกเศร้า ลดความกลวั สร้างความรู้สึกเป็นมิตร 
ท าให้รู้สึกเป็นสุข เน่ืองจากในทางสุคนธบ าบดัเช่ือวา่ น ้ ามนักุหลาบเป็นน ้ ามนัท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด
ในการบ าบดัทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ 

 ระบบสืบพันธ์ุ ช่วยรักษาอาการติดเช้ือของระบบสืบพันธ์ุ บ ารุงมดลูก ลดอาการปวด
ประจ าเดือน แกป้วดทอ้ง ปรับสมดุลฮอร์โมน ใชไ้ดดี้กบัผูท่ี้มีประจ าเดือนมามากกวา่ปกติ 

 การบ ารุงผิวพรรณ มีสรรพคุณให้ความชุ่มช้ืน ท าให้ผิวนุ่ม ช่วยฝาดสมาน ฆ่าเช้ือโรคสามารถ
ใชไ้ดก้บัทุกสภาพผวิ โดยเฉพาะผวิแหง้ ผวิผูสู้งอาย ุลดการอกัเสบ เสริมสร้างความแขง็แรงใหก้บัหลอด
เลือดฝอย ใชก้บัผูท่ี้มีปัญหาหลอดเลือดฝอยเปราะ แตกง่าย 
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2.4.4 ประโยชน์ของดอกกุหลาบ 

1. ช่วยคลายเครียด ดอกกุหลาบสามารถคลายความเครียดได ้เน่ืองจากกล่ินหอมดอกกุหลาบ
นั้นช่วยแกเ้ครียด และยงัท าใหอ้าการปวดศีรษะนั้นดีข้ึน   

2. ควบคุมฮอร์โมนเพศหญิง เน่ืองจากกล่ินกุหลาบมีส่วนช่วยให้ระดบัฮอร์โมนผูห้ญิงอยู่ใน
สภาวะสมดุล  

3. แก้ไข ้ดอกกุหลาบสามารถแก้ไขไ้ด้นั้น เพราะดอกกุหลาบมอญมีฤทธ์ิแก้ไข้ตวัร้อน แก้
กระหาย แกอ่้อนเพลีย และบ ารุงก าลงั 

4. กระตุน้ภูมิคุม้กนัร่างกาย เน่ืองจากกลีบดอกกุหลาบสีแดงนั้น มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงจะ
ช่วยกระตุน้ภูมิคุม้กนัใหก้บัร่างกาย        
 (ส านกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 2562) 

 
2.5 น า้หอม 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 น ้าหอม 

ท่ีมา : Lolame/Pixabay 

 2.5.1 ลกัษณะของน า้หอม 

พรรณพร กะตะจิตต ์(2561) กล่าววา่ น ้าหอม (Perfume) เป็นสารละลายท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนั
หอมระเหย สารประกอบท่ีให้กล่ินหอม แอลกอฮอล์ และน ้ า โดยเอเวอร่ี กิลเบิร์ต นักจิตวิทยาด้าน
ประสาทสัมผสัท่านหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาในอุตสาหกรรมน ้าหอมกล่าววา่ กล่ินจะตอ้งเป็นโมเลกุลขนาด
เล็กท่ีเบาพอท่ีจะลอยอยูใ่นอากาศได ้ทั้งน้ีเซลล์ท่ีมีความส าคญัในการรับรู้กล่ินก็คือ เซลล์ประสาทรับ

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1108&strSearch=%A1%D8%CB%C5%D2%BA
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กล่ินท่ีอยูภ่ายในจมูก  เม่ืออากาศไหลผา่นจมูก โมเลกุลของกล่ินจะกระทบเขา้กบัเซลลป์ระสาทรับกล่ิน 
(Olfactory receptor cell) ท่ีแทรกอยูใ่นเยื่อบุผิวบริเวณโพรงจมูกดา้นบน โดยเซลล์ประสาทรับกล่ินนั้น
จะมีเซลล์ประสาทรับกล่ินท่ีมีลกัษณะเป็นขน (Ciliated sensory neurons) ซ่ึงคอยจบักบัโมเลกุลของ
กล่ินท่ีผา่นเขา้มาทางรูจมูก และเม่ือมีการจบักนัระหว่างโมเลกุลของกล่ินและเซลล์ขนแลว้ จะเกิดการ
กระตุน้การเปล่ียนแปลงความต่างศกัยไ์ฟฟ้าข้ึนภายในเซลลป์ระสาทรับกล่ิน เพื่อส่งต่อกระแสประสาท
ไปยงัสมองให้แปลผลของกล่ินท่ีได้รับ ในความเป็นจริงแล้ว น ้ าหอมถูกออกแบบมาเพื่อให้มีกล่ิน 3 
ส่วน โดยในแต่ละส่วนจะค่อยๆ แสดงกล่ินออกมาในเวลาท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีในวงการอุตสาหกรรม
น ้ าหอมมีค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกกล่ินท่ีผสมผสานกนัวา่ “note” ซ่ึงการรวมกนัของกล่ินอยา่งลงตวันั้นน าไปสู่
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผูใ้ช้จะได้กล่ินของ Top notes ในช่วง 15 นาทีแรกหลงัการใช้น ้ าหอม 
โมเลกุลของกล่ินในส่วนน้ีจะระเหยและจางหายไปอย่างรวดเร็ว นกัออกแบบน ้ าหอมจึงมกัใช้กล่ินท่ี
โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ จากนั้นส่วนของกล่ิน Heart notes จะแสดงตวัออกมาและอยู่ได้นาน
ประมาณ 3-4 ชัว่โมง โดยกล่ินในส่วนน้ีจะเป็นกล่ินน ้ าหอมหลกัท่ีท าให้ผูไ้ดรั้บกล่ินจดจ ากล่ินได ้และ
กล่ินในส่วนสุดทา้ยคือ Base notes จะเป็นกล่ินท่ีช่วยสนับสนุนกล่ินของน ้ าหอมทั้งหมด มกัจะเป็น
สารประกอบของโมเลกุลท่ีระเหยไดช้า้ จึงท าใหก้ล่ินคงอยูไ่ดต้ลอดทั้งวนั 

 น ้าหอมจะแสดงถึงความคงทนของกล่ินหอม สามารถแบ่งได ้3 ระดบั 

1. eau de perfume เป็นน ้าหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนัหอมประมาณ 15-18 เปอร์เซ็นต ์กล่ินติด
ทนนานได ้4-5 ชัว่โมง 

2. eau de toilette เป็นน ้ าหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์กล่ินติดทน
นานได ้2-3 ชัว่โมง 

3. eau de cologne เป็นน ้ าหอมท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัหอม ประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ กล่ินติด
ทนนานได ้1-2 ชัว่โมง 
 น ้าหอมยงัสามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะของโทนกล่ินไดด้งัน้ี 

1. Floral เป็นกล่ินดอกไม ้
2. Fruity เป็นกล่ินของผลไม ้รวมทั้งกล่ินของพืชตระกลูส้ม (citrus) 
3. Green เป็นกล่ินท่ีใหค้วามสดช่ืนของทุ่งหญา้และใบไมสี้เขียว 
4. Herbaceous เป็นกล่ินของสมุนไพรหอมหลากหลายชนิด 
5. Woody เป็นกล่ินไอธรรมชาติและแมกไมน้านาพรรณ 
6. Amber เป็นกล่ินท่ีคลา้ยกบักล่ินของอ าพนั 
7. Animalic เป็นกล่ินท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักล่ินตวัหรือกล่ินเน้ือหนงัของมนุษย ์
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8. Musk เป็นกล่ินของสารตั้งตน้ท่ีไดจ้ากสัตวจ์  าพวกชะมด 
9. Oriental เป็นกล่ินของอ าพนัและเคร่ืองเทศต่างๆ 

 2.5.2 เคมีของน า้หอม 

พรรณพร กะตะจิตต ์(2561) ส่วนผสมหลกัของน ้ าหอมคือ น ้ ามนัหอมระเหย แอลกอฮอล์ และ
น ้ า ส าหรับส่วนผสมอยา่งแอลกอฮอล์และน ้ ากลัน่ (Distilled water) นั้นถูกน ามาใชเ้ป็นตวัท าละลายใน
การเจือจางน ้ ามนัหอม เพื่อให้น ้ าหอมมีจุดแขง็ของกล่ินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแอลกอฮอล์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด
คือ Ethyl alcohol (C2H5OH) ในขณะท่ีน ้ ามนัหอม (Perfume oil) มีทั้ งน ้ ามนัหอมระเหยท่ีได้มาจาก
ธรรมชาติ (Essential oils) และน ้ ามนัหอมท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากสารเคมีในห้องปฏิบติัการ (Synthetic oil) 
ทั้งน้ีส่วนใหญ่แลว้ น ้ าหอมท่ีถูกผลิตข้ึนในปัจจุบนั จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารสังเคราะห์
มากกว่า เน่ืองดว้ยมีการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตท่ีดี อีกทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ
อาจท าซ ้ าไดย้าก  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองง่ายกวา่ท่ีจะเลียนแบบกล่ินหอมจากธรรมชาติดว้ยสารท่ีสังเคราะห์
ข้ึนมา  

 
2.6 น า้หอมระเหยกลิ่นกุหลาบ (Rose Essential Oil) 
 

  

 

 

 

 

 
รูปที ่2.4 น ้าหอมระเหย 

ท่ีมา : https://www.aiofresh.com 
  

 

 

https://www.aiofresh.com/
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2.6.1 ลกัษณะของน า้หอมระเหย 

 น ้ามนัหอมระเหย คือ ส่วนประกอบในพืชหอมท่ีระเหยไดแ้ละมีกล่ินหอม สารหอมต่างๆจะถูก
เก็บไวท่ี้เฉพาะ เช่น ต่อมบนผิวใบ หรือในเปลือก ดอก เปลือกผลไม ้หรือเมล็ด น ้ ามนัหอมระเหย
นอกจากจะมีกล่ินเฉพาะในแต่ละชนิดแลว้ ยงัมีคุณสมบติัเป็นยาปฏิชีวนะ ช่วยป้องกนัตน้พืชหอมได ้
บางชนิดยงัช่วยป้องกันต้นไม้โดยสามารถไล่แมลงได้ น ้ าหอมระเหยมีส่วนประกอบเป็นสารเคมี
มากมาย เช่น น ้ ามนักุหลาบ น ้ ามนัหอมระเหย มีประโยชน์หลายอย่าง เน่ืองจากสามารถป้องกนัและ
รักษาการติดเช้ือ ฆ่าและยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย และยงัช่วยฟ้ืนฟูสภาพผิวหนงัได ้นอกจากน้ียงัสามารถใช้
ประโยชน์เน่ืองจากมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ ท าความสะอาดแผล ตา้นไวรัส ตา้นการอกัเสบ หรือช่วยผอ่นคลาย ท า
ใหส้ดช่ืนหรือท าใหส้งบ (สุรพจน์ วงใหญ่, 2558) 

 2.6.2 กลิน่กุหลาบ  

 น ้ ามนัหอมระเหยจากดอกกุหลาบ มีส่วนช่วยดูแลปัญหาของผูห้ญิงหลายอยา่งเช่น เน้ืองอกใน
มดลูก เลือดออกและประจ าเดือนผิดปกติ ดูแลมดลูก ระดูขาวผิดปกติ แมอ้ายุสูง สามารถน ามาใช้
ประกอบเป็นยาลดความเครียด , ยารักษาตับ , ยาระบาย , และรักษามดลูก , ลดการอักเสบ รักษา
บาดแผล  แก้อาการวิตกกังวล ลดภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสามารถใช้
ประโยชน์ ในกรณีอ่ืน ๆ เช่นการอกัเสบท่ีเกิดจากการ ติดเช้ือ ช่วยยบัย ั้งไวรัสบางชนิด , ส่ิงเป็นพิษท่ี
บริโภคเขา้สู่ร่างกาย , อาหารไม่ยอ่ย ทอ้งร่วง และการสูญเสียน ้าในร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลในการลดอาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น โรคไขขอ้อกัเสบ โรคเกาต์ และลดไข ้บรรเทาอาการกระตุกในระบบทางเดินหายใจ 
ความฝาดของน ้ ามนัจากดอกกุหลาบมีประโยชน์มาก เพิ่มความแข็งแกร่งของเหงือกและรากผม ปรับสี
ผิว ยกผิว ลดร้ิวรอยและกลา้มเน้ือเกร็ง, การสูญเสียความแน่นของล าไส้และกลา้มเน้ือบริเวณหน้าทอ้ง
และแขนขาท่ีท าให้เกิดร้ิวรอยข้ึนยงัช่วยชะลอการหมดประจ าเดือนให้ท างานปกติ ปัญหาของการมี
ประจ าเดือนรวมทั้งอารมณ์จากการไม่สมดุลของฮอร์โมน (Meenakshi Nagdeve, 2020) 

 2.6.2.1 ข้อควรระวงัจากกลิน่กุหลาบ 

 สามารถขจดัอาการปวดหวัถา้ใชใ้นความเขม้ขน้นอ้ย แต่กล่ินเขม้ขน้มากเกินไปสามารถท าให้
เกิดผลตรงขา้ม และไม่ควรน ามาใช้ในระหว่างตั้งครรภ์เน่ืองจากไม่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนว่าผลกระทบ
ของน ้ ามนัหอมระเหยจากดอกกุหลาบสามารถเขา้สู่ทารกในครรภ์ อาจจะท าให้เกิดการคลอดก่อน
ก าหนด จึงควรหลีกเล่ียงหากใชใ้นปริมาณเขม้ขน้เกินไป (Meenakshi Nagdeve, 2020) 

https://www.organicfacts.net/author/meenakshi
https://www.organicfacts.net/author/meenakshi
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2.7 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง                                                                                                

การศึกษา เจลแอลกอฮอล์ว่านหางจระเขก้ล่ินกุหลาบคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ และไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการท าเจล
แอลกอฮอล์อยา่งถูกตอ้ง และน าสมุนไพรทอ้งถ่ินมาผสมผสานประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ เพื่อไวใ้ช้
ภายในองค์กรสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อป้องกนัไวรัสผ่านการสัมผสัท่ีเกิดข้ึนในการท างาน
ภายในสนามบิน จึงไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและความรู้ใหม่ๆมากยิง่ข้ึน 

 สุวรรณา เธียรองักูร, นวพร อนันตสินกุล, ชมพูกานต์ เธียรชวานนท์ (2558)ได้ศึกษาเร่ือง
ผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือ สมบติั
ทางกายภาพ การออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์การควบคุมตามกฎหมาย การคุม้ครองผูบ้ริโภคการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือ การใชผ้ลิตภณัฑ์เจลลา้งมือ ขอ้ควรระวงั เพื่อใหผู้บ้ริโภค ได้ใชผ้ลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

เจลลา้งมือหรือผลิตภณัฑ์ ท าความสะอาดมือแบบ ไม่ตอ้งลา้งน ้ าออก มีทั้งชนิดเจล ของเหลว 
และสเปรย ์จดัเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางควบคุม มีส่วนประกอบส าคญั คือ แอลกอฮอล์ (alcohol) ใน
ปริมาณนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 อาจมีสารฆ่าเช้ือ เช่น ไตรโคลซาน, สารท่ีท าใหเ้กิดสภาพเจล (gelling agent) 
เช่น carbomer สารให้ความชุ่มช้ืนลด การแห้งของผิว (emollients) เช่น วา่นหางจระเข ้(Aloe vera), tea 
tree oil และกลีเซอรอล, สีและน ้ าหอมเป็นส่วนผสม หากผลิตภณัฑ์มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป และใชก้บัผวิหนงัมนุษยจ์ะจดัเป็นยา เช่น แอลกอฮอลล์า้งแผล 

เจลลา้งมือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย สามารถพกพาไปใชไ้ดส้ะดวก ทดแทน
การลา้งมือ ดว้ยน ้า และสบู่ ลดการน าเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายจากการสัมผสั โดยเฉพาะในช่วงน ้าท่วมใหญ่
ปลายปี พ.ศ. 2554 และเม่ือมีการระบาดของโรคติดเช้ือ เช่น ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009, โรคมือ
เทา้ปากเป่ือย เป็นตน้ ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุข โดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ยงัไม่มี
เกณฑ์ควบคุมคุณภาพ ดา้นประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือท่ีวางจ าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาด แต่
หากผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ ในการลดเช้ือไดจ้ริงแลว้ เม่ือน ามาใชอ้าจท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของโรคไดอี้กดว้ย 
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2. สมบติัทางกายภาพและการออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล ์

โดยทัว่ไป แอลกอฮอล์ท่ีนิยมใช้เป็นส่วนผสมในการ ผลิตเจลลา้งมือ คือ เอทานอล (ethanol 
หรือ ethyl alcohol) เป็นของเหลวใสไม่มีสีมีกล่ินเฉพาะตวั และสามารถระเหยไดดี้แต่มีแอลกอฮอลอี์ก
ชนิดหน่ึง คือ เมทานอล (methanol หรือ methyl alcohol) ซ่ึงเป็นแอลกอฮอล์ ท่ีมีพิษ ห้ามใชก้บัร่างกาย 
ใชใ้นส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงจุดให้แสงสวา่ง หรือปนกบัทินเนอร์ ส าหรับผสม
แลคเกอร์เมทานอลสามารถดูดซึมไดท้างผิวหนงั ลมหายใจ หากสูดดมเขา้ไปในปริมาณมากจะท าให้
เกิด การระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอกัเสบ หลอดคออกัเสบ กรณีท่ีมีการระคายเคือง
ต่อเยื่อบุตาอาจ ส่งผลท าให้เยื่อบุตาอกัเสบ หากสูดดมเขา้ไปมากๆ จะท าให้ เกิดการปวดทอ้ง เวียนหัว
คล่ืนไส้อาเจียน กลา้มเน้ือกระตุก หายใจล าบาก การมองเห็นจะผดิปกติจนอาจท าใหต้าบอดได ้

การออกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์จะไปยบัย ั้งการเจริญ ของเซลล์แบคทีเรียหลากหลายชนิดรวมถึง 
ไวรัสและเช้ือรา จึงนิยมใชใ้นการฆ่าเช้ือผิวหนงัและพื้นผิวทัว่ไป แอลกอฮอล์ เป็นสารท่ีท าให้เกิดการ
คายน ้ า (strong dehydrating agent) ออกจากเซลล์แล้วดูดซึมแอลกอฮอล์เขา้ไปท าให้ เซลล์เมมเบรนถูก
ท าลายและโปรตีนเปล่ียนสภาพอย่าง รวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองไปรบกวนเมตาบอลิซึมและท าให้ 
เซลล์ถูกท าลายในท่ีสุด โดยนิยมใช้สารละลายแอลกอฮอล์ท่ีความเขม้ขน้ 70% เน่ืองจากระเหยไม่เร็ว
เกินไปและมีปริมาณน ้าเพียงพอ ท่ีจุลินทรียจ์ะดูดซึม และออกฤทธ์ิท าลายเซลล ์ขณะท่ี แอลกอฮอล์95% 
- 100% จะมีการระเหยรวดเร็วมากและ มีปริมาณน ้ าไม่เพียงพอท่ีจะดูดซึมเขา้ไปในเซลล์เมมเบรน แต่
จะท าให้เกิดการคายน ้ า ออกจากเซลล์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้ฆ่า และเม่ืออยู่ในสภาวะเหมาะสม 
จุลินทรียเ์หล่าน้ี ไดรั้บน ้ าเขา้เซลล์ จะสามารถคงสภาพเดิมได ้นอกจากน้ี ยงัพบวา่แอลกอฮอลท่ี์มีความ
เขม้ขน้นอ้ยกวา่ 50% จะมีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรียล์ดนอ้ยลงมาก 

3. การควบคุมตามกฎหมาย 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา สนบัสนุน ให้กลุ่มแม่บา้นโอทอป รวมทั้งผูผ้ลิตทั้งราย
ย่อยและ รายใหญ่ผลิตผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือออกมาจ าหน่ายใน ทอ้งตลาดมากข้ึน โดยก่อนผลิตหรือ
น าเข้า ให้ผู ้ผลิตหรือ ผู ้น าเข้าเจลล้างมือจดแจ้งกับส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยาหรือ
สาธารณสุขจงัหวดัได้ เน่ืองจากเคร่ืองส าอางทุกชนิดจดัเป็นเคร่ืองส าอาง ควบคุมตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2551 ก าหนดใหต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผูป้ระกอบการ
ผลิตหรือน าเขา้จะตอ้งมาจดแจง้กบัส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา หากผ่านการตรวจสอบ 
เอกสารวา่ส่วนประกอบในสูตรต ารับเป็นไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขฉบบัต่างๆ คือ ไม่มีสาร
ห้ามใชห้รือหากมีสารท่ีควบคุมปริมาณการใชไ้ม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด ผลิตภณัฑ์นั้นก็จะไดเ้ลขท่ี
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รับแจง้ ซ่ึงจะตอ้งแสดง เลขท่ี ใบรับแจง้ไวท่ี้ฉลากของเคร่ืองส าอางดว้ย และตอ้งจดัท า ฉลากภาษาไทย
มีขอ้ความตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่ง ครบถว้น ไดแ้ก่ ช่ือและประเภทผลิตภณัฑส์ารท่ีใชเ้ป็น ส่วนผสม 
วธีิใชช่ื้อ และท่ีตั้งแหล่งผลิต เดือนปีท่ีผลิต ปริมาณสุทธิค าเตือน และเลขท่ีใบรับแจง้ ในส่วนการแสดง 
สรรพคุณท่ีฉลากหรือโฆษณานั้นสามารถกล่าวอา้งความสะอาดในชีวิตประจ าวนั ในปัจจุบนั กระทรวง
สาธารณสุข โดยส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ย ังไม่มีเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ ด้าน
ประสิทธิภาพการฆ่า/ลดเช้ือโรค ของผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือท่ีวางจ าหน่าย ทัว่ไปในทอ้งตลาด 

4. การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ไดรั้บผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือ ท่ีมีประสิทธิภาพ ส านกัเคร่ืองส าอางและ
วตัถุอนัตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดพ้ฒันาวิธีทดสอบประสิทธิภาพ ของเจลลา้งมือในการลด
ปริมาณเช้ือปนเป้ือน โดยใหผ้ลิต ภณัฑเ์จลลา้งมือสัมผสักบัเช้ือเป็นเวลา 1 นาทีอา้งอิงตามวธีิ มาตรฐาน 
BSEN 1276: 2009  ทดสอบกับเช้ือมาตรฐาน 4 ชนิด ได้แก่  Staphylococcus aureus  ATCC  6538 , 
Escherichia coli ATCC 10536 , Enterococcus hirae ATCC 10541 และ Pseudomonas aeruginosa ATCC 
15442 และใช้วิธีท่ีพฒันาข้ึนน้ีทดสอบประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์เจลล้างมือท่ีวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดจ านวน 26 ตวัอยา่ง พบวา่ มีตวัอยา่งท่ีไม่ผา่นเกณฑ8์ ตวัอยา่ง (ร้อยละ 30.8) ผลจากการศึกษา
น้ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด มาตรฐานของประเทศไทยในด้านคุณภาพการลดเช้ือของผลิตภณัฑ์     
เจลล้างมือ เป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้ได้ใช้ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และช่วยในการพฒันาคุณภาพ 
ผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือต่อไป 

 5. การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือ 

5.1 เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือท่ีมีฉลากภาษาไทย ระบุช่ือ และส่วนผสม วิธีใช้ช่ือและ
ท่ีตั้งของผูผ้ลิต หรือผูน้ าเขา้ เดือนปีท่ีผลิต  

5.2 เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือท่ีบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท ท่ีสามารถป้องกนัการระเหย
ของแอลกอฮอลไ์ดผ้ลิตภณัฑ ์เจลลา้งมือท่ีดีควรมีความหนืดเหมาะสมไม่เหนียว เหนอะหนะในขณะใช ้

5.3 สามารถคงอยูใ่นอุง้มือเม่ือเทใส่ ฝ่ามือ และมีความคงตวัทางกายภาพ ไม่เกิดการแยกชั้น
ไม่ ใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีหมดอาย ุหรืออาจสังเกตไดจ้าก เม่ือสัมผสักบัมือแลว้จะไม่มีความเยน็จากการระเหย 
ของแอลกอฮอล ์หรือมีลกัษณะผดิปกติเช่น แยกชั้น จบัเป็นกอ้น ตกตะกอน สีเปล่ียน 
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 6. การใชผ้ลิตภณัฑเ์จลลา้งมือ 

6.1 หากใช้เป็นคร้ังแรกควรทดสอบการแพก่้อน โดยการทา ผลิตภณัฑ์ปริมาณเล็กน้อยท่ี
บริเวณทอ้งแขนและทิ้งไว ้24 ชัว่โมง สังเกตความผดิปกติไดแ้ก่ ผืน่แดง ปวดแสบ ปวดร้อน บวม  

6.2 เทผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือ 2-3 มิลลิลิตร ใส่ลงในฝ่ามือ ถูใหท้ัว่ทั้งสองมือเป็นเวลาประมาณ 
20 วนิาทีและ ปล่อยใหแ้หง้ในอากาศ  

6.3 ควรเก็บผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือในภาชนะปิดสนิท ในบริเวณท่ีไม่ถูกแสงแดด หรือบริเวณ
ท่ีร้อน เพราะ จะท าใหแ้อลกอฮอลร์ะเหย และความเขม้ขน้ของ แอลกอฮอลอ์าจลดลงได ้

7. ขอ้ควรระวงั 

7.1 เจลลา้งมือ มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ในปริมาณมาก สามารถติดไฟได ้หากทามือแลว้
ยงัไม่แหง้ ควรหลีกเล่ียง เปลวไฟ โดยเฉพาะผูสู้บบุหร่ีควรระวงัเป็นพิเศษ  

7.2ไม่ควรใช้ผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือกบัเด็กทารก และบริเวณ ผิวบอบบาง เช่น รอบดวงตา 
และบริเวณท่ีผิวอกัเสบ มีสิว มีบาดแผล หากสัมผสัแอลกอฮอล์บ่อยๆ อาจท าให้ เกิดการระคายเคือง 
และผวิหยาบกระดา้ง 

เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์ (2563) วธีิการทดสอบ แอลกอฮอล ์วา่แทห้รือปลอมนั้น คือ ดู
ลกัษณะสีของเปลวไฟ น าแอลกอฮอลน์ าใส่ภาชนะท่ีทนไฟได ้จากนั้นจุดไฟลงไป แอลกอฮอลจ์ะติดไฟ
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเอทิลแอลกอฮอล ์จะติดไฟเป็นสีเหลืองสวา่งมากกวา่ ถา้หากเป็นเมทิลแอลกอฮอล ์จะ
ติดไฟนอ้ยกวา่ และแสงไฟจะออกไปทางสีฟ้า  

โอภาส การยก์วินพงศ ์(2563) วธีิท า แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ สูตรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในการติดเช้ือ COVID-19  คือเม่ือมือเราไปจบัส่ิงต่าง ๆ ในท่ีสาธารณะ อยา่งเช่น บนัได
เล่ือน, ลูกบิดประตู, กดลิฟท ์เป็นตน้ เม่ือมือเราไปสัมผสัโดนเช้ือโรคแลว้น ามาขยี้ตา โดนปาก โดน
จมูก เช้ือโรคก็จะเขา้สู่ร่างกายเราได ้
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  รูปที ่2.5 วธีิท าแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ สูตรกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=1h-HMumFzRY 

 

 ส่วนผสมและอตัราส่วน 

- น ้าร้อน ปริมาณ 142.75 กรัม 
- 95% เอทิลแอลกอฮอล ์ปริมาณ350 กรัม 
- คาร์โบพอล 940 ปริมาณ 2.5 กรัม 
- ไตรเอทาโนลามีน ปริมาณ 1.75 กรัม 
- กลีเซอรีน ปริมาณ 3 กรัม 

วธีิท า 

1.ค่อย ๆ เท คาร์โบพอล 940 ปริมาณ 2.5 กรัม ลงในน ้ าร้อน คนให้สม ่าเสมอจนละลายหมด
ปล่อยใหพ้องตวัเตม็ท่ี 

2.จากนั้นเติม 95% เอทิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 350 กรัม ลงไป ระหวา่งเติมตอ้งคนอยูต่ลอด คน
ใหเ้ขา้กนั 

3.ค่อย ๆ เติมไตรเอทาโนลามีน ปริมาณ 1.75 กรัม ลงไปเพื่อปรับความเป็นกรดด่าง 
4.เติมกลีเซอรีน ปริมาณ 3 กรัม เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนใหก้บัผวิ คนใหเ้ขา้กนั 

 ตามส่วนผสมดงักล่าว ก็จะไดแ้อลกอฮอลเ์จลประมาณ 500 กรัม ใหน้ าไปใส่ลงภาชนะท่ีสะอาดและปิด
สนิท เช่น ขวดหวัป้ัม เพียงเท่าน้ีก็จะไดแ้อลกอฮอลเ์จลไวพ้กติดตวัลา้งมือฆ่าเช้ือโรคไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
วธีิป้องกนัท่ีส าคญัคือ 

1. ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่หรือน ้าสะอาด 

https://www.youtube.com/watch?v=1h-HMumFzRY
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2. แต่ในกรณีเวลาออกไปในท่ีสาธารณะท่ีไม่สะดวก สามารถใช้แอลกอฮอล์เจล ซ่ึงมี
แอลกอฮอลท่ี์พิสูจน์วจิยัแลว้วา่สามารถฆ่าเช้ือโรคไดท้ั้งแบคทีเรียและไวรัสลา้งมือได ้

ว่านหางจระเข้ (Aloe vera)  

Varakamin (2008) กล่าววา่ วา่นหางจระเข ้(Aloe vera) เป็นพืชตระกลูลิเล่ียม (Lilium) มีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ ว่า Aloe vera L. อยู่ในวงศ์ Liliaceae และพืชพื้นเมือง ของทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา มี
ถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จดัเป็นพืชลม้ลุกชอบข้ึน ในดินปนทรายและมีแดด 
ขยายพนัธ์ุโดยการแยกหน่อไปปลูก ในอดีตมกัปลูกวา่นหางจระเขเ้ป็นไมป้ระดบัตามบา้นเรือนใชเ้ป็น
สมุนไพรรักษาแผลไฟไหมน้ ้ าร้อนลวก ปัจจุบนัมีการน าพนัธ์ุมาจากต่างประเทศเพื่อปลูกเชิงการคา้ 
ไดแ้ก่ พนัธ์ุบาร์บาเดนซิส (Barbadensis) ซ่ึงมีใบขนาดใหญ่และน ้ าหนกัมาก ประโยชน์ 10 ขอ้ของวา่น
หางจระเข ้(Top 10 Health Benefits) ดงัน้ี  

1. เพิ่มภูมิตา้นทาน (Strengthen the immune system) เหมาะส าหรับผูท่ี้มีร่างกายอ่อนแอ ติดโรค
ง่าย ผูท่ี้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคท่ีเกิด จากความเส่ือมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิต  

2. ตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีสรรพคุณสูง ช่วยชะลอความแก่ (Anti-aging) และตา้นมะเร็ง  
3. ช่วยในการป้องกนัและรักษาโรคมะเร็ง เช่น มะเร็ง ต่อมลูกหมาก มะเร็งเตา้นม มะเร็งเม็ด

โลหิตขาว  
4. มีคุณสมบติัตา้นอาการอกัเสบและปวดบวม มีผลดีกบัขอ้อกัเสบ รวมทั้งขอ้รูมาตอยด ์ 
5. รักษาแผลต่างๆ กระตุน้การสร้างคอลลาเจน ท าให้แผลหายเร็ว และลบร้ิวรอยความชราบน

ผิวหนงั แผลท่ีเกิดจากการนอนกด เช่น แผลกดทบั (Bedsore) โรคน ้ ากดัเทา้ (Athlete, s Foot) ช่วยให้
แผลเป็นจางลง โรคเริม (Herpes) แผลท่ีเกิดจากรังสี นิยมมากท่ีสุดคือ รักษาแผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวก  

6. ช่วยย่อยอาหาร ลดอาการทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ มีลมในทอ้ง ทอ้งอืด บ ารุงสุขภาพในช่องปาก 
เหงือก และฟันลดปัญหากล่ินปาก (Halitosis) รักษาแผล และการอกัเสบในระบบทางเดินอาหาร  

7. บรรเทาอาการทอ้งผกู  
8. เพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายเพราะว่านหางจระเข ้มีกรดอะมิโนครบถ้วนถึง 20 ชนิด รวม

กรดอะมิโนจ าเป็น ซ่ึงร่างกายสร้างเองไม่ไดต้อ้งไดรั้บจากอาหารเท่านั้น  
9. ให้วิตามินท่ีมีคุณภาพ เพราะไดม้าจากธรรมชาติ และเป็นวิตามินรวมซ่ึงผสมกนัอยูแ่ลว้โดย

ธรรมชาติ ท าใหไ้ม่มีปฏิกิริยาขดัแยง้  
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10. ให้เกลือแร่ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัคือ เจอเมเนียม (Germanium) 
ซ่ึงเป็น ชนิดอินทรียมี์สรรพคุณเช่นเดียวกบัโสม (Ginseng) หรือ กระเทียม เจอเมเนียมอินทรียน้ี์ไม่ไดมี้
ในพืชทัว่ไป พบได ้ในกลุ่มสมุนไพรท่ีเป็นยาจีนท่ีส าคญัเท่านั้น 

ชลลดา เขม็อุทา, ณฏัฐณิชา บุญชาน, ด ารง ปุนหาวงค,์ ทกัษิณ คะสาราช, ธญัญลกัษณ์ บุญชาญ, 
ธีระวฒิุ บุตรสุวรรณ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง เจลลา้งมือจากวา่นหางจระเข ้การศึกษาคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค์
เพื่อท าเจลลา้งมือโดยใชส้ารเคมีในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด และเพื่อลดอตัราการสะสมของ สารเคมีจากเจ
ลลา้งมือท่ีจะไปสะสมในร่างกาย ผลการวิจยัพบวา่ เจลลา้งมือท่ีท ามาจากวา่นหาง จระเขน้ั้นสามารถท่ี
จะต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียไดแ้ละมีสรรพคุณท่ีจะช่วยท าให้มือของเราสะอาดท าให้ผิวดูนุ่มชุ่มช่ืนและมี
คุณสมบติัคลา้ยเจลลา้งมือท่ีมีวางขายอยใูนทอ้งตลาด 

ธัชญมณ บุษน ้ าเพชร์, เบญจพร พูนศรีสวสัด์ิ (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองเจลล้างมือว่านหางจระเข ้
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปให้ไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ 2) เพื่อศึกษา
คุณประโยชน์จากการใชส้มุนไพรและเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ 3) เพื่อฆ่าเช้ือและท า
ความสะอาดมือโดยใช้สารเคมีให้น้อยท่ีสุด 4) เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์เจลลา้งมือเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ผลการวจิยัพบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง มีการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นธรรมชาติ
มีค่าเฉล่ีย 4.7 ค่า S.D. 0.47 คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใชท้  าเหมาะสมกบัผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ีย 4.57 ค่า 
S.D. 0.50 และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัโรงแรมมีค่าเฉล่ีย 4.8 ค่า S.D. 0.41 

 



 

 

บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.1 ตราสัญลกัษณ์ของบริษทัไทย ไลออ้น แอร์ 

ท่ีมา : https://web.facebook.com/Thailionair/ 

 

3.1 ช่ือ และ ทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ไทยไลออ้น เมนทารี จ  ากดั หรือ สายการบินไทย ไลออ้น 
แอร์ (Thai Lion Mentari Co.,Ltd or Thai Lion air) 

ส านกังานใหญ่ : 89/46 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์: 02-529-9999 

วนัเวลาท่ีเปิดท าการ : จนัทร์ – ศุกร์ 10:00-18:00 น. 

อีเมล:์ johnny@lionairchina.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Thailionair 

Web Site : http://www.lionairthai.com

https://web.facebook.com/Thailionair/
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รูปที ่3.2 แผนท่ีการเดินทางไปยงัส านกังานใหญ่บริษทัไทยไลออ้นแอร์ 
ท่ีมา : https://web.facebook.com/Thailionair/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.3 แผนท่ีการเดินทางไปยงัส านกังานใหญ่บริษทัไทยไลออ้นแอร์ 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/Contact 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lionairthai.com/th/Contact&psig=AOvVaw16j8JnI0n8vM4RD0Q_IBNa&ust=1589292904909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDLocv_q-kCFQAAAAAdAAAAABAV
https://web.facebook.com/Thailionair/
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รูปที ่3.4 แผนท่ีการเดินทางไปยงัส านกังานภายในสนามบินของบริษทัไทย ไลออ้น เมนทารี จ  ากดั 

ท่ีมา : https://www.airportthai.co.th/th/ 
 

ส านกังานภายในสนามบิน : หอ้ง 4313A ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสาร 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

เลขท่ี 222 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท:์ 02-529-9999 

วนัเวลาท่ีเปิดท าการ : จนัทร์ – อาทิตย ์24ชม. 

อีเมล:์ johnny@lionairchina.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Thailionair 

Website : https://www.lionairthai.com

https://www.airportthai.co.th/th/
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Board of Director 

Quality of Ground Services Mgr. 

Senior Airport Operation Mgr. 

DMK Station Mgr. 

Ground Services Training Mgr. 

GM. Ground Services 

Chief Executive Officer 

3.2 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 3.2.1 พนัธกจิของหน่วยงาน 

เราไม่ใช่แค่เพียงสายการบินตน้ทุนต ่า แต่ยงัเป็นสายการบินท่ีพร้อมจะบริการท่านอยา่งดีเลิศ 
ดงัค าขวญั ท่ีวา่ “ Freedom to fly ” เราจะท าให้ทุกท่านรู้สึกไดถึ้งความสะดวกสบายผ่อนคลาย ในการ
เดินทางไปกับเรา และเรามีความภูมิใจท่ีได้ต้อนรับท่านด้วยเคร่ืองบินล าใหม่ ส่งตรงจากโรงงาน 
Boeing มายงัประเทศไทย 

 1. โครงสร้างการบริหารงาน Passenger Services Operation 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.5 โครงสร้างการบริหารงาน Passenger Services Operation 
 ท่ีมา : ขอ้มูลจากแผนก HR Office of Thai Lion Air  
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 3.2.2 ภาระหน้าที่ของแผนก/ฝ่าย 

หน่วยงาน Passenger service ของสายการบิน Thai Lion Air มีหน้าท่ีดูแลผูโ้ดยสารตั้งแต่การ
ให้บริการผูโ้ดยสารและตวัเคร่ืองบินในขณะท่ีอยู่บนภาคพื้นดิน โดยให้บริการผูโ้ดยสารขณะท่ีอยู่
ภายในอาคารผูโ้ดยสารและปฏิบติัการเก่ียวกบัเคร่ืองบินขณะท่ีจอดอยูท่ี่ประตูข้ึนเคร่ือง โดยแบ่งเป็น 2 
ฝ่ายใหญ่ๆ คือ 

1.  Aircraft ground operations/ handling (ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดิน) หมายถึง ต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบดูแลและปฏิบติัการเก่ียวกบัเคร่ืองบินในขณะท่ีจอดอยู่บนพื้นดิน แบ่งเป็น ต าแหน่งต่างๆ
ดงัน้ี 

1.1 พนกังานประจ าลานจอด (Ramp service) หรือ การบริการ ณ ลานจอดทั้งระยะประชิดและ
ระยะไกล (Ramp and Apron)โดยแบ่งหนา้ท่ีแยกยอ่ยออกเป็นหนา้ท่ีต่างๆอีก ดงัน้ี 

• พนกังานจดัระเบียบ (Aircraft Marshalling) ท าหน้าท่ีเสมือนไกด์น าทางให้เคร่ืองบิน
เขา้หรือออกจากหลุมจอด (parking position) 

•  พนกังานหน่วยเคล่ือนยา้ยเคร่ืองบิน (Pushback service) ท าหนา้ท่ีบริการรถ push-back 
เพื่อใหเ้คร่ืองบินถอยหลงัออกจากหลุมจอดได ้

• พนกังานขนถ่ายสัมภาระ (Loader) ท าหนา้ท่ีขนกระเป๋าผูโ้ดยสารและสินคา้ข้ึน
เคร่ืองบิน ณ ลานจอด 

• พนกังานบริการวลีแชร์ข้ึนเคร่ือง (Wheelchair lift) ท าหนา้ท่ีน าผูโ้ดยสารท่ีใชร้ถเข็น
ข้ึนเคร่ือง โดยใชร้ถไฮดรอลิคลิฟท ์

1.2 พนกังานอ านวยการบิน (Flight / Field Operation) ท าหนา้ท่ีรับและส่งเคร่ืองบินให้ออก
จากสนามบินอยา่งปลอดภยั, ติดต่อส่ือสารกบัทีมงานภาคพื้นดินอ่ืนๆของสายการบิน, ติดต่อ
ประสานงานระหวา่งนกับินและหอบงัคบัการบิน 

2. Passenger handling (พนกังานฝ่ายปฏิบติัภาคพื้นดินในส่วนอาคาร) หมายถึง ต าแหน่งท่ีดูแล
รับผิดชอบผูโ้ดยสารระหว่างท่ียงัอยู่ภาคพื้นดิน โดยเฉพาะในเขต Terminal แบ่งเป็นหลายหน้าท่ี เช่น 
พนกังานออกบตัรโดยสาร หรือ Ticketing, พนกังานรับบตัรโดยสารหรือ check-in, พนกังานควบคุม
การน าผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง หรือ boarding gate control และพนักงานควบคุมดูแลกระเป๋าผูโ้ดยสาร 
(Baggage service หรือ Lost and Found) (สุณฐัา กรุดทอง, 2561) 
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3.3 ลกัษณะของสถานประกอบการ 

ไทยไลออ้นแอร์เป็นสายการบินในประเทศไทยเกิดจากการร่วมทุนระหวา่งสายการบินไลออ้น
แอร์ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนกัธุรกิจชาวไทย โดยจะเร่ิมตน้เปิดใหบ้ริการจากกรุงเทพ - ดอนเมือง 
ไปยงัเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศโดยเร่ิมให้บริการในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 

 3.3.1จุดหมายปลายทางเส้นทางบภายในประเทศ 

 - กรุงเทพ 

 (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

 - กระบ่ี 

 - ขอนแก่น 

 - เชียงราย 

 - เชียงใหม่ 

 - ตรัง 

 - นครศรีธรรมราช 

- พทัยา 

- พิษณุโลก 

- ภูเก็ต 

- สุราษฎร์ธานี 

- หาดใหญ่ 

- อุดรธานี 

- อุบลราชธานี



30 
 

 

 3.3.2 จุดหมายปลายทางเส้นทางบินระหว่างประเทศ

 - จาการ์ตา้ (อินโดนีเซีย) 

 - บาหลี(เดนปาซาร์) 

 - โคลมัโบ (ศรีลงักา) 

 - ยา่งกุง้ (พม่า) 

 - สิงคโปร์ (สิงคโปร์) 

 - ฮานอย (เวยีดนาม) 

 - กาฐมาณฑุ (เนปาล) 

 - ธากา (บงักลาเทศ) 

 - มุมไบ (อินเดีย) 

 - ไทเป (ไตห้วนั) 

 - กวางโจว (จีน) 

 - จ่ีหนาน (จีน) 

 - เจ้ิงโจว (จีน) 

 - ฉงช่ิง (จีน) 

- ฉางชา (จีน) 

- เฉิงตู (จีน) 

- ชางโจว (จีน) 

- ซีอาน (จีน) 

- เซ่ียงไฮ ้(จีน) 

- เหอเฟย ์(จีน) 

- หนานชาง (จีน) 

- หนานจิง (จีน) 

- หนิงโป (จีน) 

- อู่ฮัน่ (จีน) 

- โอซากา้-คนัไซ (ญ่ีปุ่น) 

- นาโกยา่ (ญ่ีปุ่น) 

- ฟุกุโอกะ (ญ่ีปุ่น) 

- โตเกียว-นาริตะ (ญ่ีปุ่น
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รูปที ่3.6 เส้นทางบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ท่ีมา :https://www.lionairthai.com/en/Flight/Route-Map 

 3.3.3 รุ่นเคร่ืองบินของสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ 

เคร่ืองบินโบอ้ิงรุ่น 737-800 

 

  รูปที ่3.7 เคร่ืองบินรุ่น 737-800 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
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เคร่ืองบินโบอ้ิงรุ่น 737-800 ไดมี้การปรับปรุง ซ่ึงประกอบไปดว้ยประตูทางออกคู่ใหม่และ 
และ flat rear-pressure bulkhead ซ่ึงท าให้ถูกอนุมติัในการเพิ่มความจุของผูโ้ดยสารไดถึ้ง 189 ท่ีนัง่ใน
รูปแบบของ single-classโดยในส่วนทางดา้นของอากาศพลศาสตร์และการออกแบบโครงสร้าง ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบไปด้วย strengthened wings, position tail-skid และนอกจากนั้ นยงัมีการ
ปรับปรุงในส่วนของระบบ trailing edge flap, optional blended winglets และยงัมีถงัเช้ือเพลิง เสริมท่ีจะ
ช่วยให้เคร่ืองบิน รุ่นโบอ้ิง 737-800 สามารถรองรับน ้ าหนกัวิ่งข้ึนสูงสุดไดเ้พิ่มมากข้ึน  และยงัรวมไป
ถึงการเพิ่มข้ึนของพิสัยการบินไดถึ้ง 3,058ไมลท์ะเล (5,665กิโลเมตร) ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบัความสูง
31 น้ิวและความกวา้งของท่ีนัง่ 17 น้ิวส าหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดัพอดีกบั ผูโ้ดยสารใหค้วามรู้สึกสบายและ
คุม้ค่า 

 เคร่ืองบินโบอ้ิงรุ่น 737-900ER 

 

รูปที ่3.8 เคร่ืองบินรุ่น 737-900ER 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 

 
เคร่ืองบินรุ่นโบอ้ิง 737-900ER ไดมี้การปรับปรุงซ่ึงประกอบไปดว้ยประตูทางออกคู่ใหม่ และ 

flat rear-pressure bulkhead ซ่ึงท าใหถู้กอนุมติัในการเพิ่มความจุขอผูโ้ดยสารไดถึ้ง 215 ท่ีนัง่ ในรูปแบบ
ของ single-class โดยในส่วนทางด้านของอากาศพลศาสตร์และการออกแบบโครงสร้าง ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบไปดว้ย strengthened wings, position tail-skid 

และนอกจากนั้นยงั  มีการปรับปรุงในส่วนของระบบ trailing edge flap, optional blended 
winglets และยงัมีถงัเช้ือเพลิงเสริมท่ีจะช่วยให้เคร่ืองบินรุ่นโบอ้ิง 737-900ER สามารถรองรับ น ้ าหนกั

https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
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วิ่งขั้นสูงสุดได้เพิ่มมากข้ึน และยงัรวมไปถึงการเพิ่มข้ึนของพิสัยการบินได้ถึง 3,200 ไมล์ ทะเล 
(5,900กิโลเมตร) ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบั ความสูง 29 น้ิว และความกวา้งของท่ีนัง่ 17 น้ิว ส าหรับท่ีนัง่
ชั้นประหยดัพอดีกบัผูโ้ดยสารใหค้วามรู้สึกสบาย และ คุม้ค่า 

ผงัท่ีนัง่เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบัความสูง 31 น้ิว และความกวา้งของท่ี
นัง่ 17 น้ิว ส าหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดั 

ผงัท่ีนัง่เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-900ER ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบัความสูง 29 น้ิว และความกวา้ง
ของท่ีนัง่ 17 น้ิว ส าหรับท่ีนัง่ชั้นประหยดั 

 

  

 

 

 

 

รูปที ่3.9 ผงัท่ีนัง่เคร่ืองบินโบอ้ิง 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 

  

  

  

 

 

รูปที ่3.10 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินโบอ้ิง 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 

เคร่ืองบินโบอ้ิงท่ีนัง่ท่ีกวา้ง ท่ีนัง่ท่ีพอดีกบัผูโ้ดยสารใหค้วามรู้สึกสบายและคุม้ค่า 

https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
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เคร่ืองบินแอร์บสัรุ่น A330-300 

 
รูปที ่3.11 เคร่ืองบินรุ่น A330-300 

ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 
 

A330-300 ใชร้ะบบควบคุมแบบดิจิทลัแบบ fly-by-wire แต่ยงัมีคุณลกัษณะใหม่หลายอยา่งการ
อพัเกรดเหล่าน้ีมีตั้งแต่การลดน ้ าหนกั ในเฟรมการเปิดตวัคุณลกัษณะห้องโดยสารท่ีทนัสมยั และการ
ปรับปรุงระบบเพื่ออพัเกรดเคร่ืองยนต ์และระบบน าทางขั้นสูงในหอ้งนกับินเบาะหนงัแทป้รับระดบั ได้
ดว้ยท่ีนัง่ขนาด 60 น้ิว และความกวา้งเบรกท่ี 24.5 น้ิว ส าหรับพรีเม่ียม Economy และหนงัหุม้เบาะหนงั
แท้ท่ีมีพื้นท่ี 31 น้ิว และความกวา้งท่ีนั่ง 19.0 น้ิวส าหรับชั้น ประหยดัเหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการความสะดวกสบายและคุม้ค่า 

ผงัท่ีนัง่ แอร์บสั A330-300 พื้นท่ีวางขาท่ีกวา้งพิเศษ 

 

 

 

รูปที ่3.12 ผงัท่ีนัง่เคร่ืองบินรุ่น A330-300 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 

https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
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รูปที ่3.13 ท่ีนัง่ภายในเคร่ืองบินรุ่น A330-300 

ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 
 

ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัระดบัความสูง 31 น้ิวส าหรับชั้นประหยดัและความสูงของท่ีนัง่ 60 น้ิว 
ส าหรับชั้นประหยดัพรีเม่ียม 

เคร่ืองบินแอร์บสัรุ่น A330-900  

 
รูปที ่3.14 เคร่ืองบินรุ่น A330-900 

ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 
 

โดยโครงการน้ีจะใช้เคร่ืองยนต ์โรลส์-รอยซ์ เทรนท ์7000 ท่ีพฒันาต่อยอดมาจาก เอ330นีโอ
โดยเฉพาะท่ีนอกเหนือจะลดการใชเ้ช้ือเพลิงไดร้้อยละ 14 แลว้ยงัจะเพิ่มพิสัยใหก้บัเคร่ืองบินรุ่นใหม่ได้

https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
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อีก 400 ไมล์ทะเลหรือ ประมาณ 740 กิโลเมตร มีการออกแบบทางอากาศพลศาสตร์ใหม่ ๆ ท่ีเห็นชดั ๆ 
เลยท่ีท่ีอุปกรณ์ปลายปีกหรือท่ีเรียกวา่ winglet ท่ีจะมีลกัษณะโคง้มนคลา้ยคลึงกบัรุ่น เอ350เอก็ซ์ดบัเบิล
ยบีู ซ่ึงจะท าให้ระยะกางปีกของเคร่ืองบินกวา้งข้ึนจาก เอ330 รุ่นเดิม 3.7 เมตร แต่วา่ยงัอยูใ่นเคร่ืองบิน
ประเภท E (Code E) ตามการจดัแบ่งขนาดของ ICAO ดงันั้นจึงสามารถใชห้ลุมจอด ทางขบั ทางวิง่ และ
อุปกรณ์สนบัสนุนต่าง ๆ ภาคพื้นดินในขนาดเดิมได ้ซ่ึงสะดวกท่ีสายการบินลูกคา้จะน าไปใชง้านใน
สนามบินต่าง ๆ ตามเดิม 

ผงัท่ีนัง่ แอร์บสั A330-900 พื้นท่ีนัง่กวา้ง 

 

รูปที ่3.15 ผงัท่ีนัง่เคร่ืองบินรุ่น A330-900 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 

 

 
 

รูปที ่3.16 ท่ีนัง่ภายในเคร่ืองบินรุ่น A330-900 
ท่ีมา : https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft 

 
ท่ีนัง่เป็นเบาะหนงัขนาดสูง 29 น้ิวและกวา้ง 19 น้ิว การใชพ้ื้นท่ีท่ีไดรั้บการปรับปรุงท าให้

มัน่ใจไดว้า่ผูโ้ดยสารสามารถเก็บกระเป๋าไวเ้หนือท่ีนัง่ของตนเอง 

https://www.lionairthai.com/th/ThaiLionAir-Experience/Aircraft
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3.4 ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือผูป้ฏิบติังาน 

1.นางสาวพนิดา               ชูดวง   รหสันกัศึกษา 5904400042 

2.นางสาวธิติพร               ทบัทิมแดง รหสันกัศึกษา 5904400044 

3.นางสาวศศิธร  ประโพธพงษ ์ รหสันกัศึกษา 5904400047 

4.นางสาวนรินทิพย ์        ศรีสุบรรณ์ รหสันกัศึกษา 5904400111 

5.นางสาวษิตาภรณ์         อมรรัตนโสภิต รหสันกัศึกษา 5904400123 

 

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ พนกังานตอ้นรับภาคพื้น (Passenger Service Officer) 

แผนก Passenger Service ประจ าสถานีดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.17 ตวัอยา่งตารางปฏิบติังาน 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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รูปที ่3.18 รายละเอียดตารางปฏิบติังาน 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

3.5 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 แผนกควบคุมประตูขึน้เคร่ือง ( boarding gate control ) 

 1. นกัศึกษาฝึกงานมีหนา้ท่ีค่อยช่วยพี่พนกังาน เรียกผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง  
2. นับจ านวน บตัรผ่านข้ึนเคร่ือง ของผูโ้ดยสารท่ีมาแสดงหน้าเคาน์เตอร์ ใหต้รงกบัยอดใน

ระบบ 
 3. รวบรวมเอกสารแต่ละประตูทางออกข้ึนเคร่ือง แต่ละเท่ียวบิน และท าการส่งตามก าหนดเวลา

ท่ีพี่พนกังานไดแ้จง้ไว ้
 4. คน้หาผูโ้ดยสารท่ีไม่มาตามก าหนดเวลาข้ึนเคร่ือง ตามทางเดินภายในประตูทางออกข้ึน

เคร่ือง 
 5. ใหค้วามช่วยเหลือพี่ๆพนกังานเก็บเอกสาร ตัว๋โดยสารและนบัจ านวน 
 6. ให้ความช่วยเหลือพี่พนกังานตรวจสอบและจบักระเป๋าของผูโ้ดยสาร ในกรณีท่ีไม่เป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของทางสายการบิน 
 7. ใหค้วามช่วยเหลือพี่พนกังานติดป้ายบนกระเป๋าสัมภาระของผูโ้ดยสารท่ีถือข้ึนเคร่ือง 
 

แผนกรับผู้โดยสารต่อเคร่ือง ( Transit ) 
1. รับผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง ไปท่ีประตูขาเขา้ตามท่ีพี่พนกังานไดแ้จง้จ านวนไว ้
2. คน้หาผูโ้ดยสาร ในกรณีผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง ท่ีหลุดหรือมาไม่ครบตามจ านวน 
3. น าทางผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง ไปส่งยงัประตูทางออกข้ึนเคร่ืองในกรณีท่ีถึงเวลาเท่ียวบินของ

ผูโ้ดยสารและเคร่ืองก าลงัจะออก 
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 แผนกตั๋ว ( Ticket ) 

1. คอยแนะน าการท ารายการใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีมาติดต่อ ณ หอ้งจ าหน่ายตัว๋โดยสาร 
2. กดบัตรคิวให้กับผูโ้ดยสาร ท าการจัดเรียงแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและคอยเรียก

หมายเลขบนบตัรคิวท่ีข้ึน ณ เคาน์เตอร์หอ้งจ าหน่ายตัว๋โดยสาร 
3. ให้ค  าแนะน าแก่ผูโ้ดยสาร ในกรณี ผูโ้ดยสารสอบถามเร่ืองท่ีสามารถตอบได ้เช่น เวลาของ

เท่ียวบิน เท่ียวบินในวนันั้น 
 

 แผนกออกบัตรโดยสาร Check- In  

หนา้ท่ีของนกัศึกษาฝึกงาน มีดงัน้ี 

1. ใหค้  าแนะน าแก่ผูโ้ดยสาร 
2. ให้การสนบัสนุนพนกังานหลกัในการติดแทก็กระเป๋า ในกรณีมีผูโ้ดยสารท าการลงทะเบียน

รับบตัรโดยสาร (Check-in) เป็นจ านวนมาก 
3. ดูแลความเรียบร้อย จดัแถวผูโ้ดยสารโดยใหมี้ความเป็นระเบียบตลอดเวลา 
4. อ านวยความสะดวกให้ผูโ้ดยสารท่ีมาท าการลงทะเบียนรับบตัรโดยสาร (Check-in) ให้

ถูกตอ้งและเรียบร้อย 
5. ตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัเท่ียวบินและเวลาบินในการลงทะเบียนรับบตัรโดยสาร (Check-in) 

อยา่งถูกตอ้ง 
6. ช่วยน าทางผูโ้ดยสารไปส่งท่ีประตูทางออกข้ึนเคร่ือง (Gate) ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่สามารถ

ไปไดเ้อง เช่น ผูโ้ดยสารเดินทางคร้ังแรก ผูโ้ดยสารพิเศษ เป็นตน้ 
7. น าทางผูโ้ดยสารไปรับส่ิงของหรือกระเป๋าของผูโ้ดยสาร ในกรณีผูโ้ดยสารตกเท่ียวบินหรือ

ลืมสัมภาระไวบ้นเคร่ืองบิน 
8.  ประกาศเรียกผู ้โดยสารคร้ังสุดท้ายก่อนท่ีจะท าการบินในเท่ียวบินท่ีก าลังจะปิดรับ

ลงทะเบียน (Final Call) ให้ผูโ้ดยสารได้รับทราบและมาลงทะเบียนรับบตัรโดยสาร (Check-in) ได้
ทนัเวลา 
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พกิดัจุดเช็คอนิภายในสนามบินดอนเมือง 

 

รูปที ่3.19 พิกดัจุดเช็คอินภายในสนามบินดอนเมือง 
ท่ีมา :  https://www.airportthai.co.th/th/ 

 

 
 

รูปที ่3.20 พิกดัจุดเช็คอินผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศภายในสนามบินดอนเมือง 
ท่ีมา : https://www.airportthai.co.th/th/ 

https://www.airportthai.co.th/th/
https://www.airportthai.co.th/th/
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รูปที ่3.21 พิกดัจุดเช็คอินผูโ้ดยสารภายในประเทศภายในสนามบินดอนเมือง 

ท่ีมา : https://www.airportthai.co.th/th/ 
 

บริการรับฝากสัมภาระ (Baggage service) และ สัมภาระทีผู่้โดยสารลมืและสูญหาย (Lost and Found) 

1. หาขอ้มูลในระบบ เพื่อแจง้ยอดจ านวนกระเป๋า และ กระเป๋าของผูโ้ดยสารขาออกท่ีผา่นพิธีการ
ศุลกากร (CIQ) ท่ีจะลงแต่ละเท่ียวบิน และจดบนัทึกเวลากระเป๋าลงใบแรก - ใบสุดทา้ย ของทุกเท่ียวบิน
ขาเขา้ 

2. รับผิดชอบช่วยเหลือดูแลผูโ้ดยสารบริเวณสายพานขาเขา้ คอยดูแลกระเป๋าบนสายพานไม่ให้
ตก สามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองของกระเป๋าได ้เช่น กระเป๋าเท่ียวบินน้ีรับกระเป๋าไดท้ั้งสายพานไหน 
และสามารถตอบค าถามทัว่ไปได ้

3. แจง้ยอดกระเป๋าและ กระเป๋าของผูโ้ดยสารขาออกท่ีผา่นพิธีการศุลกากร (CIQ) ใหก้บัพนกังาน
ซอร์ฟต้ิง หรือแจง้สายพานท่ีกระเป๋าตอ้งลงตามท่ีพนกังานซอร์ฟต้ิงถาม 

4. สังเกตกระเป๋าท่ีผิดสังเกต ณ สายพานท่ีรับผิดชอบหน้า ถ้าเจอให้แจง้เจา้หน้าท่ี ( LL ) เช่น 
กระเป๋า Rush Tag, กระเป๋ามาผดิสถานี, กระเป๋าท่ีผูโ้ดยสารยงัไม่มารับเป็นเวลานาน เป็นตน้ 

5. เม่ือมีกระเป๋าเหลือท่ีสายพานขาเขา้ในกรณีท่ีเหลือไม่เกิน 10ใบ หรือก าลงัจะมีกระเป๋าของสาย
การบินอ่ืนลงต่อ นกัศึกษาฝึกงานจะตอ้งยกกระเป๋าลงไว ้ท่ีหัวสายพานและท าการแจง้เจา้หน้าท่ี (LL) 
คอยดูแลกระเป๋าจนเม่ือกระเป๋ายงัไม่มีผูโ้ดยสารมารับภายใน 1ชั่วโมงให้น ากระเป๋าไปวางไวห้น้า
เคาน์เตอร์ Lost & found ของสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

https://www.airportthai.co.th/th/
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รูปภาพปฏบิัติงาน 

 การจดัระเบียบแถวใหก้บัผูโ้ดยสารจุดเช็คอิน,เช็คสัมภาระน ้าหนกัเกิน,ใหค้  าแนะน าแก่
ผูโ้ดยสาร 

- จดัระเบียบแถวใหก้บัผูโ้ดยสารจุดเช็คอิน,เช็คสัมภาระน ้าหนกัเกิน,ใหค้  าแนะน า
แก่ผูโ้ดยสาร 
 

 
รูปที ่3.22 จุดเช็คอินผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศภายในสนามบินดอนเมือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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- จดัระเบียบแถวใหก้บัผูโ้ดยสาร,เช็คสัมภาระน ้าหนกัเกิน,ติดเแทก็กระเป๋า,ในกรณี
เท่ียวบินท่ีก าลังจะปิดเคาน์เตอร์ จะท าการเรียกผู ้โดยสาร (Final Call ) ,ให้
ค  าแนะน าแก่ผู ้โดยสาร และพาผู ้โดยไปเช็คสัมภาระท่ีท าการโหลดหน้า
จอแสดงผลเอก็ซ์เรย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที ่3.23 ขณะปฏิบติังานบริเวณจุดเช็คอินผูโ้ดยสารภายในประเทศภายในสนามบินดอนเมือง 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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- ให้ความช่วยเหลือพี่พนักงาน เรียก ผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง,ใช้เคร่ืองตรวจวดัไข้
ผูโ้ดยสารในช่วงท่ีมีการเกิดโรคระบาด,จดัเรียงแถวผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง และดูแล
ความเรียบร้อย 

 

รูปที ่3.24 ขณะปฏิบติังานบริเวณ แผนก ประตูทางออก (gate) ภายในสนามบินดอนเมือง 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563
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- ตรวจสอบน ้าหนกัสัมภาระ น ากระเป๋าท่ีมีน ้าหนกัเกินไปส่งตามจุดท่ีพี่พนกังาน
มอบหมาย 

 

รูปที ่3.25 ขณะปฏิบติังานบริเวณแผนก gate ภายในสนามบินดอนเมือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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- ช่วยพี่พนกังานจดัเตรียมเอกสาร Boarding,เก็บเอกสารแต่ละจุดประตูทางออกข้ึน
เคร่ือง ของแต่ละไฟท ์และท าการส่งตามก าหนดเวลาท่ีพี่พนกังานไดแ้จง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.26 ขณะปฏิบติังานบริเวณประตูทางออกข้ึนเคร่ืองภายในสนามบินดอนเมือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563
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- รอรับผูโ้ดยสารต่อเคร่ืองท่ีประตูขาเขา้ตามท่ีพี่พนกังานไดแ้จง้จ านวนไว,้และมอง
หาผูโ้ดยสารจากนั้นพาผูโ้ดยไปเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.27 ขณะปฏิบติังานบริเวณแผนกรับผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง ภายในสนามบินดอนเมือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 



 
 

บทที ่4 

 ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 โครงงานเร่ืองเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การป้องกนัพนกังานจากเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท่ีก าลงัระบาดภายในประเทศและทัว่โลกเพื่อ
เป็นการป้องกนัพนกังานภายในองคก์รสายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

4.1 ขั้นตอนและวธีิการท าโครงงาน 

 4.1.1 อุปกรณ์  

- อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ Beaker (บีกเกอร์/ใชบ้รรจุสารเคมีและถ่ายเทสารเคมี), Pipette 
Dropper (ปิเปตตห์ลอดหยดสาร),Glass Rod (แท่งแกว้คน) 

 

รูปที ่4.1 อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563
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- หลอดบรรจุผลิตภณัฑ์/ไซริงคบ์รรจุผลิตภณัฑ์ 
 

 

รูปที ่4.2  หลอดบรรจุผลิตภณัฑ/์ไซริงคบ์รรจุผลิตภณัฑ์ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 

- เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 

 
รูปที ่4.3 เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 25563 
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- หมอ้ตม้น ้าและเตาแก๊ส 
 

 
รูปที ่4.4 หมอ้ตม้น ้าและเตาแก๊ส 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
 

- หมอ้รวมส่วนผสม 

 
รูปที ่4.5 หมอ้รวมส่วนผสม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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- เส้ือคลุม 

 

รูปที ่4.6 เส้ือคลุม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 4.1.2 ส่วนผสมและขั้นตอนในการท า 

  เจลลา้งมือ สูตรฆ่าเช้ือโรค (ท าไดป้ระมาณ 1300 ml) 

  ส่วนผสม 

  ส่วน A  1.น ้าสะอาดร้อน 250 ml. 

 

รูปที ่4.7 น ้าสะอาดร้อน 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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2.Carbopol 940 (คาร์โบพอล) ปริมาณ 5 ml. 

 
รูปที ่4.8 Carbopol 940 ( คาร์โบพอล ) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
 

 ส่วน B 1.Alcohol 95% (เอทิลแอลกอฮอล ์95%) ปริมาณ 1000 ml. 

 

รูปที ่4.9 Alcohol 95% (เอทิลแอลกอฮอล ์95%) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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2.Triclosan (ไตรโคซาน) ปริมาณ 2 ml. 

 

รูปที ่4.10 Triclosan (ไตรโคซาน) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 ส่วน C 1.น ้าสะอาดร้อนปริมาณ 50 ml. 

 

รูปที ่4.11 น ้าร้อนสะอาด 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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2.TEA (ไตรเอทาโนลามีน) ปริมาณ 4 ml. 
 

 

รูปที ่4.12 TEA (ไตรเอทาโนลามีน) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 ส่วน D 1.กลีเซอรีนปริมาณ 5 ml. 

 

 

รูปที ่4.13 กลีเซอรีน 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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2.วา่นหางจระเขป้ริมาณ 10 ml. 

 

รูปที ่4.14 วา่นหางจระเข ้
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

3.น ้าหอมปริมาณ 2 ml. 

 

รูปที ่4.15 น ้าหอม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563  
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วธีิท า 
1.ส่วน A   

1.1. น าน ้าร้อนสะอาดใส่ใน Beaker (บีกเกอร์) ปริมาณ 250 ml. จากนั้นค่อยๆ เทผง 
Cabopol940 (คาร์โบพอล) ปริมาณ 5 ml. ลงใน Beaker (บีกเกอร์) 

 

รูปที ่4.16 โรยผง Cabopol940 (คาร์โบพอล) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

1.2. คนดว้ยแรงอยา่งสม ่าเสมอใหผ้งคาร์โบพอลละลายเขา้กนั 

 

รูปที ่4.17 คนส่วนผสมA 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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1.3.ทิ้งไว ้2 ชัว่โมง เพื่อใหผ้งคาร์โบพอลละลายจนหมด  

 

รูปที ่4.18 พกัส่วนผสมA 2 ชม. 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
 

1.4. จากนั้นเทส่วนผสม Aใส่หมอ้รวมส่วนผสม (คนส่วนผสมA ใหเ้ขา้กนัอีกคร้ังก่อนเทลง
หมอ้รวมส่วนผสม) 

 

รูปที ่4.19 เทส่วนผสม Aใส่หมอ้รวมส่วนผสม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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 2.ส่วน B 

2.1. น า Alcohol  95% (เอทิลแอลกอฮอล ์95%) ปริมาณ 1000 ml. เทใส่ภาชนะผสมส่วน B  

 

รูปที ่4.20 เท Alcohol  95% (เอทิลแอลกอฮอล ์95%) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

2.2. เทผง Triclosan (ไตรโคซาน) ปริมาณ 2 ml.  

 

รูปที ่4.21 เทผง Triclosan (ไตรโคซาน) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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2.3. คนใหล้ะลายเขา้กนัจากนั้นเทใส่หมอ้รวมส่วนผสม 

 

รูปที ่4.22 เทส่วนผสม B ใส่หมอ้รวมส่วนผสม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
 3.ส่วน C 

3.1. น า ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ปริมาณ 4 ml. หยดใส่ Beaker (บีกเกอร์) ท่ีมีน ้าสะอาดร้อน 
ปริมาณ 50 ml. คนใหล้ะลายเขา้กนั 

 

รูปที ่4.23 หยด TEA (ไตรเอทาโนลามีน) 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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3.2. เทส่วนผสม C ใส่หมอ้รวมส่วนผสม จากนั้นคนต่ออีก 3 นาที 

 

รูปที ่4.24 เทส่วนผสม C ใส่หมอ้รวมส่วนผสม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

4. หยดกรีเซอรีน ปริมาณ 5 ml. คนส่วนผสมต่ออีก 2 นาที  

 

รูปที ่4.25 หยดกรีเซอรีน 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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5. หยดน ้าหอม ปริมาณ 2 ml. และ เติมเจลวา่นหางจระเข ้ปริมาณ 10 ml. ลงในหมอ้รวม
ส่วนผสมคนใหเ้ขา้กนั จากนั้นวางพกัทิ้งไว ้30 นาทีก่อนน าไปบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ 

 

รูปที ่4.26 หยดน ้าหอม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 

รูปที ่4.27 เติมเจลวา่นหางจระเข ้
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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6.บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ 

 

รูปที ่4.28 บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 

 

รูปที ่4.29 ผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอลว์า่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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วธีิการทดสอบ แอลกอฮอล์  

 การทดลองจุดไฟเพื่อดูลกัษณะสีของเปลวไฟซ่ึงเอทิลแอลกอฮอลจ์ะติดไฟและสวา่งเป็นสี
เหลือง แสดงวา่คือเอทิลแอลกอฮอล ์แท ้ถา้เอทิลแแอลกอฮอลไ์ม่แทจ้ะเป็นสีฟ้า 

1.เทเอทิลแอลกอฮอลล์งไปท่ีภาชนะแลว้    

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.30 เทแอลกอฮอลแ์ละจุดไฟ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 
2. หลงัจากจุดไฟแลว้ ถา้เอทิลแอลกอฮอลแ์ทจ้ะเป็นสีเหลือง  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.31 หลงัจากจุดไฟ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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4.2 การค านวณต้นทุนของผลติภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ กลิน่กุหลาบ 
ตารางที ่4.1 ต้นทุนผลติภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ กลิ่นกุหลาบ 

วตัถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ ราคา / หน่วย ราคา (บาท) 

ชุดเจลแอลกอฮอล์ 1300 ml 180 บาท / 1300 ml 180 

น ้าหอม 2 ml 80 บาท / 10 ml 16 

เจลวา่นหาง 10 ml 105 บาท / 50 ml 21 

หลอดบรรจุภณัฑ์ 26 ช้ิน 15 บาท / 1 ช้ิน 390 

รวม 607 

ตน้ทุน/ขวด 23.4 บาท 

 

จากตาราง 4.1 พบวา่ ตน้ทุนในการผลิตเจลแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ
อยูท่ี่ 607 บาทซ่ึงท าได ้26 ขวด โดยเฉล่ียขวดละ 23.4 บาท ซ่ึง 1 ขวดปริมาณ 50 ml 

ตารางที ่4.2 ข้อดี และข้อเสีย ผลติภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ กลิน่กุหลาบ 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

สามารถพกพาไปไดใ้นทุกท่ี 

และสะดวกต่อการใชง้าน 

ไม่สะอาดเท่ากบัการลา้งมือดว้ยสบู่และน ้า 

มีส่วนผสมของวา่นหางจระเขจ้ะช่วยใหมื้อมี
ความชุ่มช่ืน และกล่ินของกุหลาบจะช่วยใหผู้ใ้ช้
รู้สึกผอ่นคลาย 

กล่ินกุหลาบไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับบุคคลทุก
คน 

แหง้ง่าย เป็นทางเลือกในการท าความสะอาดมือ
ท่ีใหค้วามสะดวก 

เป็นสารท่ีระเหยง่าย และติดไฟได ้เพื่อป้องกนั
ขณะใชค้วรอยูห่่างจากเปลวไฟแหล่งใหค้วาม
ร้อนหรือ สะเก็ดไฟ 
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4.3 สรุปผลการสัมภาษณ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ กลิน่กุหลาบ 

 จากการท าโครงงานเร่ือง “ผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ” 
คณะผูจ้ดัท าไดน้ าผลิตภณัฑ์ไปให้ พนกังานภาคพื้นดินแผนก Ground Service สายการบินไทยไลออ้น
แอร์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 10 ท่าน ไดท้ดลองใช ้และไดป้ระเมินคุณภาพผลิตภณัฑโ์ดยการสัมภาษณ์ 

 4.3.1 ค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 

ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ 
กล่ินกุหลาบ” มี 5 ขอ้ดงัน้ี  
1. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ  
2. ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ  
3. ความเหมาะสมในการใชง้าน  
4. เน้ือเจลสัมผสั  
5. กล่ินของผลิตภณัฑ์ 

 4.3.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 

จากค าถามข้อที่ 1 รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข ้กล่ิน
กุหลาบ ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านให้ความคิดเห็นตรงกนัวา่ สีของเน้ือเจลก าลงัดี น่าใชง้าน ผูใ้ห้ขอ้มูลล าดบัท่ี 
3 4 10 ให้ขอ้เสนอแนะตรงกนัวา่ สีของฉลากผลิตภณัฑ์มีสีท่ีอ่อนเกินไป ขาดสีสัน ควรเพิ่มสีสันให้มี
ความสวยงามมากกวา่น้ี 

จากค าถามข้อที ่2 ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ิน
กุหลาบ ผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านใหค้วามคิดเห็นตรงกนัวา่ สัดส่วนมีความชดัเจนน่าเช่ือถือ ผูใ้หข้อ้มูลล าดบัท่ี 
10 ใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรแจง้วนัผลิตและวนัหมดอายใุหผู้ใ้ชท้ราบ 

จากค าถามข้อที่ 3 ความเหมาะสมในการใชง้าน ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านให้ความคิดเห็นตรงกนัวา่ 
รูปทรงของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมพกพาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน 

จากค าถามข้อที่ 4 เน้ือเจลสัมผสั ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านให้ความคิดเห็นตรงกนัว่า เน้ือเจลสัมผสั
ก าลงัดี ส่วนผสมดี แห้งทนัที มือนุ่ม ผูใ้ห้ขอ้มูลล าดบัท่ี 8 ให้ขอ้เสนอแนะว่า เน้ือสัมผสัเหนียวมาก
เกินไปควรจะลดความเหนียวของเน้ือเจลลงจะดีกวา่เดิมมากกวา่น้ี 
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จากค าถามข้อที ่5 กล่ินของผลิตภณัฑ์ผูใ้หข้อ้มูลทุกท่าน ใหค้วามคิดเห็นตรงกนัวา่ มีกล่ินหอม
ก าลงัดี 

ผลสรุปจากการท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสม

วา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ พบวา่สีของฉลากผลิตภณัฑมี์สีท่ีอ่อนเกินไป ขาดสีสัน ควรเพิ่มสีสันใหมี้

ความสวยงามมากกวา่น้ี ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ

ผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ พบวา่ สัดส่วนมีความชดัเจนน่าเช่ือถือ ผลจากการสัมภาษณ์ ดา้นความ

เหมาะสมในการใชง้าน รูปทรงของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมพกพาง่าย สะดวกต่อการใชง้าน ผลจาก

การสัมภาษณ์ดา้นเน้ือเจลสัมผสัพบวา่ เน้ือเจลสัมผสัก าลงัดี ส่วนผสมดีแหง้ทนัที มือนุ่ม และ ผลจาก

การสัมภาษณ์ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์มีกล่ินหอมก าลงัดี 



 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและโครงงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงาน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ ได้
ปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง สายการบินไทยไลออ้นแอร์ ในส่วนงาน Passenger 
Service คณะผูจ้ดัท าโครงการไดเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆจากการปฏิบติัหนา้ท่ี จึงไดจ้ดัท าเจลแอลกอฮอล์ลา้ง
มือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ เน่ืองจากการเกิด ไวรัส Covid 19 เขา้มาภายในประเทศไทย และ
เพราะเป็นไวรัสท่ีร้ายแรงท่ีมาจาก เมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน ท าให้พนกังานสายการบินไทยไลออ้นแอร์มี
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงการ โดยการท าเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสม
ว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบข้ึนมา ให้เป็นผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ส าหรับพนกังานสายการบินไทยไล
ออ้นแอร์ โดยการน าส่วนผสมสมุนไพรไทยมาใช้ จากเจลว่านหางจระเข ้และเพิ่มกล่ินกุหลาบให้เกิด
ความหอมมากข้ึน มีการออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์และรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลอย่างชัดเจน เพื่อให้
ความปลอดภยัต่อพนกังานสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าได้
ปรึกษาพี่พนักงานท่ีปฏิบติังานหน้าท่ี และศึกษา สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม จึงได้จดัท าโครงการ เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ ข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวก
พนกังานสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ใหป้ลอดภยัจากเช้ือไวรัส Covid 19  

ผลสรุปจากการท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ดา้นรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอล์ลา้ง
มือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ พบว่าสีของฉลากผลิตภณัฑ์มีสีท่ีอ่อนเกินไป ขาดสีสัน ควรเพิ่ม
สีสันให้มีความสวยงามมากกว่าน้ี ผลจากการสัมภาษณ์ด้านความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์เจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ พบวา่ สัดส่วนมีความชดัเจนน่าเช่ือถือ ผลจากการ
สัมภาษณ์ ดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน รูปทรงของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมพกพาง่าย สะดวก
ต่อการใชง้าน ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นเน้ือเจลสัมผสัพบวา่ เน้ือเจลสัมผสัก าลงัดี ส่วนผสมดีแห้งทนัที 
มือนุ่ม และ ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นกล่ินของผลิตภณัฑ ์มีกล่ินหอมก าลงัดี 
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 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

- คณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้เก่ียวกบัการท าเจลแอลกอฮอลว์า่นหางจระเข ้
- คณะผูจ้ดัท าไม่สามารถนดัท าโครงงานดว้ยกนัได ้เน่ืองจากไวรัส Covid 19 ท าให้

 การท างาน เป็นไปดว้ยความยากล าบากและล่าชา้ 
- คณะผูจ้ดัท าไม่สามารถจดัท าฉลากไดต้รงตามท่ีก าหนด เน่ืองจากไวรัส Covid 19 

 ร้านจดัท าฉลากผลิตภณัฑปิ์ดท าการ   

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

- ไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีเลือกใชอ้ยา่งละเอียดและค านึงถึงการใชใ้ห้
 เกิดประโยชน์และไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

- ปรับเปล่ียนเพิ่มกล่ินใหมี้ความแปลกใหม่เกิดข้ึน 
- ปรึกษางานกนัและแกไ้ขเบ้ืองตน้ตลอดเวลาในการท าโครงงานเพื่อความราบร่ืน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษานั้น ท าให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัสายการ
บิน เรียนรู้หน้าท่ีแต่ละส่วนงาน เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้การให้บริการ การอ านวย
ความสะดวกแก่ผูโ้ดยสาร และฝึกใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบต่องานท่ีนกัศึกษาไดรั้บและฝึกการตรง
ต่อเวลา เพราะเวลานั้นมีความส าคญัมาก เพราะถา้ผดิพลาดจะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายส่วน และได้
เรียนรู้เร่ืองการส่ือสารทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีน ในช่วงแรกการส่ือสารอาจจะไม่ไดค้ล่องมาก ส่วน
ภาษาจีนนั้นตอ้งใชเ้วลาในการจ าและฝึกฝน เพื่อจะไดส่ื้อสารกบัชาวจีนไดรู้้เร่ือง การปฏิบติังานท าให้
นักศึกษามีความกล้าแสดงออกท่ีจะพูดส่ือสารกับชาวต่างชาติ  ถึงแม้จะต้องพบเจอปัญหาและ
สถานการณ์ต่างๆ ไดส้อนให้นกัศึกษาแกไ้ขสถานการณ์ ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดน้อยท่ีสุด ส่ิงส าคญัคือ 
การมีสติในการท างานและความรวดเร็ว เพื่อไม่ใหส่้งผลต่อแผนกส่วนงานอ่ืนๆได ้

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- เรียนรู้ฝึกการใชภ้าษาองักฤษและภาษาจีน 
- ฝึกความอดทนต่อแรงกดดนัจากผูโ้ดยสารและพี่พนกังาน 
- เรียนรู้การท างานเก่ียวกบัแผนกส่วนงานต่างๆในสนามบิน 
- ฝึกการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
- เรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน 
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- ฝึกการรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และการตรงต่อเวลา 
- ฝึกความกลา้แสดงออก กลา้ท่ีจะส่ือสารกบัชาวต่างชาติ 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- การส่ือสารกบัชาวจีนเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่ช านาญดา้นภาษาจีน 
- การฝึกงานส่วนท่ีประตูข้ึนเคร่ือง รถบสัท่ีจะน าผูโ้ดยสารไปข้ึนเคร่ืองบางคร้ังมาชา้ ท า

ใหผู้โ้ดยสารตอ้งรอและไม่พอใจ 
- การส่ือสารภาษาองักฤษ ซ่ึงการออกส าเนียงบางค าฟังไม่ชดัเจน ท าให้ตอบขอ้มูลท่ี

ผูโ้ดยสารตอ้งการทราบไม่ได ้
- เท่ียวบินล่าช้าหลายคร้ัง ท าให้ผูโ้ดยสารไม่พอใจ นักศึกษาต้องอธิบายเหตุผลกับ

ผูโ้ดยสารก่อนท่ีจะเช็คอินกบัพี่พนกังาน 
- สนามบินค่อนขา้งเขม้งวดในการเขา้ออกพื้นท่ีพนกังาน จะตอ้งมีพี่พนกังานเซ็น เพื่อให้

นกัศึกษาไดเ้ขา้พื้นท่ีพนกังาน บางคร้ังพี่พนกังานท างานอยู ่ไม่วา่งเซ็นให้ จึงท าให้ระยะเวลา
ในการท่ีจะเขา้พื้นท่ีนั้นใชเ้วลานาน 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

- ท าความรู้จกักบัพี่พนกังาน รู้จกัการเขา้หาหรือสอบถาม  
- เรียนรู้ ฝึกฝนภาษาองักฤษและภาษาท่ี3ใหม้ากข้ึน และหมัน่ส่ือสารกบัชาวต่างชาติ เพื่อ

เพิ่มทกัษะและความมัน่ใจใหต้วัเอง 
- ศึกษาขอ้มูลของสนามบินและสายการบิน เพื่อท่ีจะบอกขอ้มูลกบัผูโ้ดยสารไดถู้กตอ้ง 
- เคารพกฎระเบียบต่างๆของสายการบินอยา่งเคร่งครัด 
- มีความกระตือรือร้นในการท างาน และฝึกท่องจ าค าศพัทท่ี์ใชภ้ายในสนามบิน 
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บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ืองเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสม
ว่ านห า ง จ ระ เ ข้ก ล่ินกุหล าบ  จัดท า ข้ึ น โดย มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการท าเจลแอลกอฮอล์
ล้างว่านหางจระเข้ กล่ินกุหลาบ 2) เพ่ือให้ได้เจล
แอลกอฮอล์ว่านหางจระเข้ กล่ินกุหลาบส าหรับ
พนกังานสายการบินไทยไลออ้นแอร์ ซ่ึงตอบโจทยก์บั
สถานการณ์ในปัจจุบันท่ีตอ้งการปกป้องและรักษา
ความสะอาดเพ่ือป้องกนัการติดต่อของโรคไวรัสโคโร
นาสายพัน ธ์ุใหม่  2019 (COVID-19) ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน จากการศึกษา
พบวา่เจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลม์ากกวา่ 
70% ข้ึนไปสามารถก าจัดเช้ือไวรัสท่ีอยู่บนมือได้ 
ส่วนผสมท่ีส าคญัในการท าเจลแอลกอฮอล์คือ เอทา
นอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ นอกจากส่วนผสม
มาตรฐานหลักโดยทั่วไปตามค าแนะน าของกรม
อนามยัแลว้ ยงัเพ่ิมส่วนผสมของ วา่นหางจระเขท่ี้ช่วย
ใชผ้ิวนุ่มชุ่มช้ืน อีกทั้งลดการอกัเสบของผิวหนงัและ
ยังเ พ่ิมกล่ินหอมจากกุหลาบท่ีมีวิจัยระบุว่ากล่ิน
กหุลาบสามารถช่วยขจดัอารมณ์เศร้าหมอง คลาย 

 

ความวิตกกงัวล และลดปัญหาเครียด ท่ีส่งผลใหจิ้ตใจ
คลายความฟุ้ งซ่านไดส้ าหรับพนักงานสายการบินท่ี
การปฏิบติังานในท่ีสาธารณะอยา่งสนามบินนานาชาติ
ดอนเมือง เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือจึงเป็นทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดในการฆ่าเช้ือโรคบนมือของพนกังานสายการบิน
ท่ีจะตอ้งสัมผสัส่ิงของและสัมภาระของผูโ้ดยสารอยู่
ตลอดเวลา จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการป้องกนัตนเองและ
ผู ้อ่ืนจากการ เจ็บ ป่วย  ผลสรุปจากการ ท่ีได้ไป
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าด้านรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ กล่ิน
กุหลาบ พบวา่สีของฉลากผลิตภณัฑมี์สีท่ีอ่อนเกินไป 
ขาดสีสัน ควรเพ่ิมสีสันให้มีความสวยงามมากกว่าน้ี 
ผลจากการสัมภาษณ์ด้านความน่า เ ช่ือ ถือของ
ผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมว่านหางจระเข ้
กล่ินกุหลาบ พบว่า สัดส่วนมีความชัดเจนน่าเช่ือถือ 
ผลจากการสัมภาษณ์ ด้านความเหมาะสมในการใช้
งาน รูปทรงของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมพกพาง่าย 
สะดวกต่อการใช้งาน ผลจากการสัมภาษณ์ด้านเน้ือ
เจลสัมผสัพบวา่ เน้ือเจลสมัผสัก าลงัดี ส่วนผสมดีแหง้

mailto:panidachooduang@gmail.com
mailto:k_b_t22@hotmail.com
mailto:sasithorn.pra@siam.edu
mailto:noeynoeyvsk@hotmail.com
mailto:Yuisitaphon@gmail.com


 

 

ทนัที มือนุ่ม และ ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นกล่ินของ
ผลิตภณัฑ ์มีกล่ินหอมก าลงัดี ค  าส าคญั:ไวรัสโคโรนา  
เจลแอลกอฮอล ์วา่นหางจระเข ้ กล่ินกหุลาบ 

Abstract 

 Rose & Aloe Vera Gel Hand Sanitizer 
project was created with the following objectives: 
1. To examine the production procedure of rose-
scented hand sanitizer combined with aloe vera gel; 
2.To provide hand sanitizer for Thai Lion Aircrew, 
which is appropriate to the current situation, requires 
cleanness to prevent coronavirus infection (COVID-
19) that can cause a respiratory syndrome in humans. 
According to the research, it was shown that hand 
sanitizer that contains alcohol above 70 percent can 
prevent the virus that causes disease.  An essential 
ingredient in making alcohol gel is ethanol or ethyl 
alcohol.  Besides general standard ingredients 
recommended by the Department of Health, there is a 
component of aloe vera that can boost hydration and 
heal skin inflammation. Furthermore, a rose scent can 
eliminate melancholy emotion, reduce depression and 
anxiety, and create relaxation for airline staff who 
operate at Don Mueang International Airport. 
Therefore, hand sanitizer is the most excellent option 
to disinfected bacteria for airline crew who are always 
required to touch passenger’s belongings and luggage. 
Consequently, it is necessary to protect oneself and 
others away from sickness.  As a result of the depth, 
the interview found that the color packaging of rose-
scented hand sanitizer mixed with aloe vera gel is 
quite light and lacks colorfulness.  So, it should add 
more color to improve the beauty of the package.     

The results of the interview regarding the reliability of 
rose- scented hand sanitizer mixed with aloe vera gel 
found that the proportion was evident and reliable. 
The results from the interview in terms of usability; 
the shape of the product was showed that suitable for 
portability and convenience.  The results from the 
interview in terms of texture, there was a pleasant 
texture, which dried instantly, and can soften the 
hands.  The results of the scent product showed it had 
a nice odor. Keywords: corona virus, gel alcohol, aloe 
vera, rose fragrance 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ไทยไลอ้อน เป็นสายการบินต้นทุนต ่าใน
ประเทศไทย ท่ีเกิดจากการรวมทุนระหว่างสายการ
บินไลออ้นแอร์ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนกัธุรกิจ
ชาวไทยโดยเร่ิมให้บริการในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 
เ น่ืองจากสนามบินดอนเมืองเ ป็นสนามบินท่ีมี
ผูโ้ดยสารใชบ้ริการเป็นจ านวนมากจึงท าใหส้นามบิน
ค่อนข้างท่ีจะแออัดและเต็มไปด้วยผูโ้ดยสาร ในปี 
พ.ศ.2563ได้เกิดโรคระบาดข้ึนมีช่ือว่าโคโรน่าหรือ 
Covid 19 ซ่ึงเป็นไวรัสท่ีร้ายแรง โดยจะแสดงอาการ 
ได้แก่ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ มีไข้ โดยในบางรายท่ีมี
อาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจล าบาก
ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูค้นท่ีอยู่ในสายการบินหรือ
ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการในการบินไปต่างประเทศหรือ
ในประเทศ วิธีป้องกนัท่ีใชไ้ดผ้ลคือ การลา้งมือด้วย
เจลแอลกอฮอล ์ท่ีมีสารตา้นเช้ือจุลินทรียโ์ดยตวัเจลจะ
ช่วยฆ่าเช้ือหรือหยดุย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคได ้
คณะผูจ้ดัท าจึงเลง็เห็นปัญหาน้ีจึงเกิดการท าเจลลา้งมือ
แอลกอฮอล์ลา้งมือผสมว่านหางจระเขก้ล่ินกุหลาบ 
โดยน าเอาสมุนไพรไทยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และมี
กล่ินกุหลาบเพ่ือช่วยให้กล่ินแอลกอฮอล์ไม่แรง



 

 

จนเกินไป จึงท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนให้กับสาย
การบินไทยไลออ้นแอร์ 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อศึกษาวธีิการท าเจลแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่น
หางจระเข ้กล่ินกหุลาบ 
2.เพื่อใหไ้ดเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือผสมวา่นหางจระเข ้
กล่ินกหุลาบส าหรับพนกังานสายการบินไทยไลออ้น
แอร์ ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเวลาและสถานท่ี ได้แก่ ในการ
ปฏิบติังานวนัท่ี 13 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ท่าอากาศยานดอน
เมือง  
1.3.2 ขอบเขตเน้ือหา ไดแ้ก่ ศึกษาขั้นตอนการท าเจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 
จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ วารสารทางการแพทย์ 
เวบ็ไซตส์าธารณสุข เป็นตน้ 
1 .3 .3  ขอบเขตด้านประชากร ได้แ ก่  พนักงาน
ภาคพ้ืนดินแผนก Ground Service สายการบินไทยไล
ออ้นแอร์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 10 ท่าน  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.1.1 พนักงานสายการบินไทยไลออ้นแอร์ สามารถ
น าผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดจ้ริงภายในสนามบิน 
1.1.2 คณะผูจ้ดัท าไดป้ระสบการณ์เรียนรู้การท า เจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ เพ่ือ
ป้องกนัเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย 

ขั้นตอนวธีิการท า 

1. น าน ้ าสะอาดใส่กะละมงั ค่อยๆโรย Corbopol940 
ใหก้ระจายทัว่ๆ และท้ิงไวจ้นละลายหมด (ประมาณ 2 
ชัว่โมง)  

2. น าแอลกอฮอล์ 95 % มาผสมกับไตรโคซาน แลว้
กวนเขา้กนั 2 นาที จากนั้นน าส่วนแรกมากวนผสมให้
เขา้กนั 3 นาที  
3. น าน ้ าสะอาดและไตรเอทาโนลามีนมาผสมกัน 2 
นาที จากนั้นน าไปผสมกบัส่วนแรก 
4. เติมกรีเซอรีน เติมเจลว่านหางจระเข้และกล่ิน
กุหลาบ จากนั้ นกวนให้เข้ากัน 3 นาที  บรรจุในใส่
บรรจุภณัฑ ์ 

สรุปผล 

จ ากการ ท่ีคณะผู ้จัดท า โครงง าน  เ จล
แอลกอฮอลว์า่นหางจระเข ้กล่ินกหุลาบ ไดป้ฏิบติังาน 
ณ ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง สายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์ ในส่วนงาน Passenger Service คณะ
ผูจ้ดัท าโครงการไดเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี จึงไดจ้ดัท าเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสมวา่นหาง
จระเข ้กล่ินกุหลาบ เน่ืองจากการเกิด ไวรัส Covid 19 
เข้ามาภายในประเทศไทย และเพราะเป็นไวรัสท่ี
ร้ายแรงท่ีมาจาก เมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน ท าใหพ้นกังาน
สายการบินไทยไลออ้นแอร์มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ
ไวรัส คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงการ โดยการท าเจล
แอลกอฮอล์ลา้งมือผสมว่านหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ



 

 

ข้ึนมา ให้เป็นผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ส าหรับพนกังาน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยการน าส่วนผสม
สมุนไพรไทยมาใช้ จากเจลว่านหางจระเข ้และเพ่ิม
กล่ินกุหลาบให้เกิดความหอมมากข้ึน มีการออกแบบ
ฉลากผลิตภณัฑ์และรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลอย่าง
ชดัเจน เพ่ือให้ความปลอดภยัต่อพนกังานสายการบิน
ไทยไลออ้นแอร์ ในการจัดท าโครงงานคร้ังน้ี คณะ
ผูจ้ดัท าไดป้รึกษาพี่พนักงานท่ีปฏิบติังานหนา้ท่ี และ
ศึกษา สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม จึงได้จัดท าโครงการ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือผสมว่านหางจระเข้ กล่ิน
กุหลาบ ข้ึนเ พ่ือเป็นประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกพนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ให้
ปลอดภยัจากเช้ือไวรัส Covid 19  

 จากการท่ีคณะผู ้จัดท าได้ท าเจลว่านหาง
จระเข ้และไดน้ าช้ินงานไปใหท้ดลองนั้น ผลสรุปท่ีได้
ไปสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึก  พบว่า  ด้าน รูปลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอลว์า่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 
พบว่าสีของฉลากผลิตภัณฑ์มีสีท่ีอ่อนเกินไป ขาด
สีสัน ควรเพ่ิมสีสันให้มีความสวยงามมากกว่าน้ี ดา้น
ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอลว์า่นหาง
จระเข้ กล่ินกุหลาบ พบว่า สัดส่วนมีความชัดเจน
น่าเช่ือถือ ดา้นความเหมาะสมในการใช้งาน รูปทรง
ของผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมพกพาง่าย สะดวกต่อ
การใช้งาน ด้านเน้ือเจลสัมผสัพบว่า เน้ือเจลสัมผสั
ก าลงัดี ส่วนผสมดีแหง้ทนัที มือนุ่ม และดา้นกล่ินของ
ผลิตภณัฑ ์มีกล่ินหอมก าลงัดี 

ข้อเสนอแนะ 

- ไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีเลือกใชอ้ยา่ง
ละเอียดและค านึงถึงการใชใ้ห้เกิดประโยชน์และไม่
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
- ปรับเปล่ียนเพ่ิมกล่ินใหมี้ความแปลกใหม่เกิดข้ึน 

- ปรึกษางานกันตลอดเวลาในการท าโครงงานเพ่ือ
ความราบร่ืน 
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ช่ือ-นามสกุล :  นางสาวธิติพร ทบัทิมแดง 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ 

   การบริการ 

ท่ีอยู ่  : 169,171 ซ.เพชรเกษม 102/2  

   แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  
       กรุงเทพฯ 10160     

      ผลงาน  : -โครงงานเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสม 

       วา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 



 

 

รหสันกัศึกษา : 5904400047  
ช่ือ-นามสกุล :  นางสาวศศิธร ประโพธพงษ ์

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ 

   การบริการ 

ท่ีอยู ่  : 123 ถ.วฒุากาศ ซ.19 แขวงตลาดพลู เขต 
   ธนบุรี 10600 

 ผลงาน  : -โครงงานเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสม 

       วา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5904400111 

ช่ือ-นามสกุล :  นางสาวนรินทิพย ์ศรีสุบรรณ์ 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ 

   การบริการ 

ท่ีอยู ่  : 458/82 ถ.เลียบฯฝ่ังเหนือ ม.ธนาภิรมย ์ 
   แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค         

       กรุงเทพฯ10160 

       ผลงาน : -โครงงานเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือผสม 

       วา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ



 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5904400123 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวษิตาภรณ์ อมรรัตนโสภิต 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา  : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ 

    การบริการ 

ท่ีอยู ่  : 95/109 มบ.เพฟ ป่ินเกลา้-ศาลายา  

    ต. ศาลากลาง อ. บางกรวย  
        นนทบุรี 11130 

          ผลงาน  : -โครงงานเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ 
        ผสมวา่นหางจระเข ้กล่ินกุหลาบ 
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