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บทคดัย่อ 

 จำกสถำนกำรณ์เช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีก ำลงัระบำดไปทัว่โลก สร้ำงควำมหวำดวิตก และ
โนม้นำ้วใหผู้ค้นตระหนกัในกำรดูแลสุขอนำมยักนัมำกข้ึน โดยองคก์ำรอนำมยัโลกไดอ้อกรำยงำน 
(ฉบบัท่ี WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2) แนะน ำถึงวิธีป้องกนัและควบคุมสุขอนำมยัในช่วงเวลำ 
ท่ีไว รัสก ำลังแพร่ระบำด ข้อควำมส่วนหน่ึงระบุว่ำ  “ ส่ิงส ำคัญคือต้องท ำควำมสะอำด 
ส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวั ให้สะอำดอยำ่งถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ โดยแนะน ำให้ท ำควำมสะอำดพื้นผิวต่ำงๆ 
ดว้ยน ้ ำเปล่ำ และน ้ ำยำฆ่ำเช้ือ ตำมมำตรฐำนท่ีใชใ้นโรงพยำบำล ซ่ึงมีประสิทธิภำพเพียงพอต่อกำร
ฆ่ำเช้ือเม่ือใชใ้นปริมำณท่ีเหมำะสม”  ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงไดคิ้ดคน้น ้ำยำท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือ
โรคกล่ินยูคำลิปตสั ซ่ึงสำมำรถท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือพื้นผิววตัถุท่ีสัมผสับ่อย ๆ โดยเฉพำะ
พื้นท่ีท่ีลูกคำ้ใชเ้ป็นประจ ำ อำทิเช่น เคำน์เตอร์, ลูกบิดประตู, โต๊ะเกำ้อ้ี, ถำดใส่เงินทอน, กระดำษ
หรือสมุดเมนู และอุปกรณ์ต่ำงๆ บนโต๊ะอำหำร เป็นตน้และเลือกใช้น ้ ำมนัหอมระเหยยูคำลิปตสั 
เน่ืองจำกสรรพคุณคือ ไล่แมลงและยุง มีกล่ินหอมเยน็สดช่ืน ผ่อนคลำย และสำมำรถยบัย ั้งเช้ือ
แบคทีเรียในอำกำศไดด้ว้ย 

 ผลกำรวิจยัพบว่ำระดบัควำมพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ ำยำท ำ
ควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือโรค กล่ินยูคำลิปตัสโดยมีค่ำเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.95 และส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนอยู่ท่ี 0.679  ซ่ึงเป็นควำมพึงพอใจในระดบัมำก โดยแบ่งตำมหัวขอ้ควำมคิดเห็นพบว่ำ
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บทที ่1  

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากสถานการณ์เช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีก าลังระบาดไปทั่วโลก สร้างความหวาดวิตก  
และโน้มน้าวให้ผู ้คนตระหนักในการดูแลสุขอนามัยกันมากข้ึน โดยองค์การอนามัยโลก 
ได้ออกรายงาน (ฉบับท่ี WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2) แนะน าถึงวิธีป้องกันและควบคุม
สุขอนามัยในช่วงเวลาท่ีไวรัสก าลังแพร่ระบาด ข้อความส่วนหน่ึงระบุว่า  “ ส่ิงส าคัญคือ  
ต้องท าความสะอาดส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ให้สะอาดอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ โดยแนะน าให้ 
ท าความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ด้วยน ้ าเปล่า และน ้ ายาฆ่าเช้ือ ตามมาตรฐานท่ีใช้ในโรงพยาบาล 
(ตัวอย่างเช่น น ้ ายาท่ีมีสารโซเดียม ไฮโปคลอไรด์) ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฆ่าเช้ือ 
เม่ือใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม สามารถใช้วิธีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรคดังกล่าวกับอุปกรณ์
ทางการแพทย,์ เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม,และชุดเคร่ืองครัวอุปกรณ์การท าอาหารต่างๆ”  
 เหตุผลท่ีใชย้คูาลิปตสั เน่ืองจากยคูาลิปตสัมีสรรพคุณในการ ไล่แมลงและยงุ มีกล่ินหอมเยน็สด
ช่ืน ผอ่นคลาย และสามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียในอากาศไดด้ว้ย 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการท าน ้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยูคาลิปตสั เพื่อน ามา 

ท าความสะอาดจุดแพร่กระจายเช้ือโรค 

     1.2.2 เพื่อศึกษาน ้ ามนัยูคาลิปตสั ท่ีมีสรรพคุณส าคญัคือ ช่วยก าจดัเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย 

ท่ีลอยอยูต่ามอากาศได ้ไล่ยงุและแมลง และยงัมีกล่ินหอมเยน็อีกดว้ย 

     1.2.3 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายให้แก่สถาน

ประกอบการ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตของพืน้ทีจั่ดท ำโครงกำร 

  - โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ 

 1.3.2 ขอบเขตของประชำกร 

  - บุลคลทัว่ไปในพื้นท่ีเขตบางแค จ านวน 30 คน 

 1.3.3 ขอบเขตระยะเวลำ   
  - ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำและกำรศึกษำข้อมูล 

  - ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เ ก่ียวกับวิ ธีการท าน ้ ายาท าความสะอาดและฆ่า เ ช้ือโรค 

กล่ินยคูาลิปตสั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ในยามท่ีขาดแคลนแอลกอฮอล์ ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑ์น ้ ายาท าความสะอาด

และฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งใชแ้อลกอฮอลแ์ละยงัมีกล่ินหอมอีกดว้ย 

    1.4.2 ไดเ้รียนรู้ประโยชน์และสรรพคุณของน ้ามนัยคูาลิปตสั 

    1.4.3 ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชส้ารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์มีประสิทธิภาพในการการท าความสะอาด 

ฆ่าเช้ือโรค 99.9%  

       1.4.4 ช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการได ้



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ 
ทีม่า : https://www.movenpick.com 

 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ 
     Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok 
 ทีต่ั้ง  เลขท่ี  2 ถนนวทิย ุ แขวง ลุมพินี  เขต ปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 
 เบอร์  02 – 666 – 3333  
 อเีมล์  Resort.Bdms.info@movenpick.com 
 เวบ็ไซต์ https://www.movenpick.com 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที ่2.2 แผนท่ีโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ 
ทีม่า : https://www.google.com/maps 
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2.2 ลกัษณะการประกอบการ และผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ  เป็นอีกหน่ึงโรงแรมหรู 
ท่ีมีคอนเซ็ปตเ์ฉพาะพิเศษ เนน้กลุ่มสุขภาพเป็นหลกั มีบริการคลินิกท่ีดูแลเร่ืองสุขภาพ อยูใ่นบริเวณ
โรงแรม มีสระวา่ยน ้ า มีฟิตเนส ท่ีใชอุ้ปกรณ์เฉพาะทางท่ีมีแห่งเดียวในเอเชีย มีบริการในส่วนของ
หอ้งจดัประชุม สัมมนางานจดัเล้ียง หอ้งอาหาร โดยอาหารท่ีใชเ้สิร์ฟในโรงแรม จะเนน้ในเร่ืองของ
สุขภาพเช่นกนั 
 เม่ือก่อนท่ีโรงแรมแห่งน้ี เป็นท่ีตั้ งของโรงแรมปาร์คนายเลิศ แต่ได้มีการท าการรีโนเวท
ปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรมในเครือของ Mövenpick พร้อมกับสร้างคลินิกท่ีเน้นกลุ่มสุขภาพ 
ในช่ือวา่ BDMS Wellness Clinic ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ต่างชาติท่ีมาใชบ้ริการกนัเยอะมาก 
ถึงขั้นบินมาท่ีคลีนิคแห่งน้ี และพกัผอ่นท่ีโรงแรมแห่งน้ีโดยเฉพาะ 
 2.2.1 การให้บริการด้านห้องพกั 
  ทางโรงแรมให้บริการห้องพกัและห้องสวีทรวมทั้งหมด 294 ห้อง แวดล้อมไปด้วย 
สวนใจกลางกรุงเทพฯ ห้องพกัทุกห้องมีการออกแบบร่วมสมยั พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก 
ระดับ 5 ดาว ทั้ งอ่างอาบน ้ าและฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน สมาร์ททีวีพร้อมช่องต่างประเทศ  
อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ มินิบาร์ รวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ทุกห้องมีอุปกรณ์บ าบดัเพื่อสุขภาพ 
เช่น ล าโพงบ าบดัเพื่อการนอนหลบั และเส่ือโยคะ โดยแต่ละห้องมีลกัษณะตามรูปภาพด้านล่าง
ต่อไปน้ี 
 - DELUXE ROOM 
 ห้องมีพื้นท่ีขนาด 42 ตารางเมตร ภายในห้องพกัครบครันไปด้วยเทคโนโลยีและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เ ช่น มี เ ส่ือโยคะไว้คอยบริการในห้องพัก  ล าโพงท่ีตั้ งไว้ข้าง เ ตียง 
ท่ีช่วยบ าบัดในยามหลับเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สมาร์ททีว ี 
โตะ้ส าหรับท างาน ชุดชากาแฟ มินิบาร์ และส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งน ้า 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.3 DELUXE ROOM 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
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 - SUPERIOR ROOM 

 หอ้งมีพื้นท่ีขนาด 42 ตารางเมตร ภายในห้องพกัครบครันไปดว้ยเทคโนโลยแีละส่ิงอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สมาร์ททีว ีโตะ้ส าหรับท างาน ชุดชากาแฟ  
มินิบาร์ และส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.4 SUPERIOR ROOM 
ทีม่า : https://www.movenpick.com 

 

 - EXECUTIVE SUITE 

 ห้องมีพื้นท่ีขนาด 74 ตารางเมตร ภายในห้องพกัครบครันไปด้วยเทคโนโลยีและส่ิงอ านวย 
ความสะดวกต่าง  ๆ มีการแยกในส่วนของห้องนั่ง เ ล่นออกจากห้องนอนอย่า งชัด เจน  
มีล าโพงท่ีตั้งไวข้า้งเตียงท่ีช่วยบ าบดัในยามหลบัเพื่อให้ความรู้สึกผอ่นคลาย สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย สมาร์ททีว ีโตะ้ส าหรับท างาน ชุดชากาแฟ มินิบาร์ และส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.5 EXECUTIVE SUITE 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
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 - WELLNESS SUITE & WELLNESS SLEEP SUITE 
 พื้นท่ีของทั้ งสองห้องมีขนาด 74 ตารางเมตร ภายในห้องพกัครบครันไปด้วยเทคโนโลยี 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลงักาย มีการแยกในส่วนของห้องนัง่เล่น
ออกจากห้องนอนอย่างชดัเจน มีล าโพงท่ีตั้งไวข้า้งเตียงท่ีช่วยบ าบดัในยามหลบัเพื่อให้ความรู้สึก
ผอ่นคลาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย สมาร์ททีวี และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แต่ส่ิงท่ีท าให ้
หอ้ง WELLNESS SLEEP SUITE แตกต่างคือจะมีเตียงแบบพิเศษ และหมอนคุณภาพสูงรวมไปถึง
บริเวณของหอ้งพกัจะอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเงียบสงบท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่2.6 WELLNESS SUITE & WELLNESS SLEEP SUITE 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 

 - PRESIDENT SUITE 
 หอ้งพกัมีขนาด 164 ตารางเมตร ภายในหอ้งประกอบไปดว้ย ห้องนอน 1 ห้อง ห้องนัง่เล่น และ
ห้องส าหรับรับประทานอาหาร อีกทั้งผูเ้ข้าพกัท่ีห้องน้ีจะได้รับสิทธิพิเศษคือ สามารถเช็คอิน-
เช็คเอาท์ แบบส่วนตวั มีอาหารเพื่อสุขภาพฟรีตลอดทั้งวนั นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองช่วยบ าบดัในการนอนหลบั ห้องแต่งตวั เคร่ืองชงชา กาแฟ มินิบาร์ สมาร์ททีว ี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมไปถึงส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งน ้า   
 

 
 
 
 

 

 
 

รูปที ่2.7 PRESIDENTIAL SUITE 
ทีม่า : https://www.movenpick.com 
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 - ROYAL SUITE 
 ห้องพกัมีขนาด 164 ตารางเมตร มีการตกแต่งแบบไทยร่วมสมยั และเฟอร์นิเจอร์ไมแ้กะสลกั 
เหมาะส าหรับนกัเดินทางเพื่อท าธุรกิจระดบัผูบ้ริหาร และครอบครัว ภายในห้องประกอบไปดว้ย 
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องนัง่เล่น และห้องส าหรับรับประทานอาหารท่ีสามารถรับรองแขกไดสู้งสุดถึง 
8 ท่าน อีกทั้ งผู ้เข้าพกัท่ีห้องน้ีจะได้รับสิทธิพิเศษคือ สามารถเช็คอิน-เช็คเอาท์ แบบส่วนตัว  
มีอาหารเช้า เคร่ืองด่ืม และอาหารว่างเพื่อสุขภาพฟรีตลอดทั้ งวนั และมีการบริการอาหาร 
ตลอด 24  ชั่วโมง  นอกจากน้ีย ัง มี ส่ิ งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  เ ช่น เค ร่ืองช่วยบ าบัด 
ในการนอนหลบั ห้องแต่งตวั เคร่ืองชงชา กาแฟ มินิบาร์ สมาร์ททีวี สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
รวมไปถึงส่ิงของเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งน ้า  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.8 ROYAL SUITE 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 

 

 2.2.2 การให้บริการด้านห้องจัดเลีย้งและสัมมนา 

  ทางโรงแรมให้บริการห้องจัดเ ล้ียงและสัมมนา จ านวน 4 ห้อง แบ่งออกเป็น  
  - หอ้ง Chamchuri Ballroom มีขนาด 588 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดสู้งสุดถึง  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.9 CHAMCHURI BALLROOM 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
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  - ห้อง Galangal Room มีขนาด 270 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง  
200 ท่าน เหมาะส าหรับ งานประชุม งานจดัเล้ียงตอ้นรับ และงานสังสรรคส่์วนตวั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่2.10 GALANGAL ROOM 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 

  - ห้อง Pandan Room มีขนาด 258 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกไดสู้งสุดถึง 200 ท่าน 
เหมาะส าหรับ งานประชุม การฝึกอบรม งานเล้ียงตอ้นรับและงานสังสรรค ์
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.11 PANDAN ROOM  

ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
  - ห้อง Turmeric Room มีขนาด 187 ตารางเมตร สามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง  
200 ท่าน เหมาะส าหรับ งานจดัเล้ียงตอ้นรับ และงานสังสรรคส่์วนตวั 

 

 
  
 

 

 

รูปที ่2.12 TURMERIC ROOM 

ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
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 2.2.3 การให้บริการห้องอาหาร 

  การรับประทานอาหารของห้องอาหารภายในโรงแรมนั้น ถือเป็นการบ าบดัไปในตวั 
เพราะ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีทางโรงแรมใส่ใจใชส่้วนผสมออร์แกนิคทั้งส้ิน  
  - TAMARIND เป็นหอ้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  
เปิดใหบ้ริการ 06.00 น. – 00.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.13 หอ้งอาหาร TAMARIND   
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 

 
  -  KHUM HOM เป็นหอ้งอาหารอาหารไทยตน้ต ารับประจ าภาค ท่ีรังสรรคโ์ดยเชฟเอียน 
เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 12.00 น. – 15.00 น.  และ 17.30 น. – 22.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.14 หอ้งอาหาร KHUM HOM 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
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  -  RIM KLONG CAFÉ เป็นคาเฟ่ ท่ีให้คุณเขา้ไปผอ่นคลายกบัขนมปังและเคร่ืองด่ืมท่ีใช้
ส่วนผสมของออแกนิค จุดเด่นของร้าน คือชอกโกแลตเพื่อสุขภาพจากสวสิเซอร์แลนด์ 
เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 07.30 น. – 19.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.15 RIM KLONG CAFE  

ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
 
  - CINNAMON LOBBY BAR เป็นสถานท่ีส าหรับพกัผอ่นทั้งกลางวนั และกลางคืน 
ตอนเช้าผ่อนคลายด้วย ชา กาแฟเพื่อสุขภาพ กลางคืน ผ่อนคลายด้วยสมูทต้ี หรือเคร่ืองด่ืมเย็นๆ  
เปิดใหบ้ริการ ตลอด 24 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.16 CINNAMON LOBBY BAR 
ทีม่า :  https://www.movenpick.com 
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  - SALA POOL BAR เป็นบาร์ริมสระน ้ า ท่ีให้ผูเ้ขา้พกัผอ่นคลายไปกบัเคร่ืองด่ืม สมูทต้ี 
คอ็กเทล เบียร์ และไวน์ออแกนิคน าเขา้จากต่างประเทศ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 10.00 น. – 21.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17 SALA POOL BAR  
ทีม่า : https://www.movenpick.com 

 
 2.2.4 การให้บริการด้านสุขภาพ 
  ทางโรงแรมไดใ้ห้บริการดา้นสุขภาพ ภายใตช่ื้อ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ซ่ึงเป็นศูนย์
การแพทยช์ั้นเลิศแห่งล่าสุดในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ซ่ึงใช้การรักษาและใช้เทคโนโลยีชั้นน า
ระดบัโลก เพื่อรักษาท่ีตน้เหตุความเจบ็ป่วย แทนการรักษาตามอาการ 
ศูนยก์ารแพทยค์รบวงจรแห่งน้ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ประกอบดว้ยคลินิกเฉพาะทางเจด็แผนก 
 - แผนกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 - แผนกเสริมสร้างระบบกลา้มเน้ือและกระดูก 
 - แผนกสุขภาพทางเดินอาหาร 
 - แผนกผูต้อ้งการมีบุตร 
 - แผนกป้องกนัโรคอลัไซเมอร์และพาร์คินสัน 
 - แผนกป้องกนัดูแลเส้นเลือดหวัใจ 
 - แผนกทนัตกรรม 
 
2.3 รายช่ือนักศึกษาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 2.3.1 รายช่ือนักศึกษา 
  1. นาย ธนาพนัธ์ุ สมิทธินนัท ์  
  2. นางสาว ประภาพร ปลดัศรีช่วย  
  3. นางสาว นบชนก วลิาสเสสถ ์  
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2.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
  นางสาว เฉลิมขวญั พรจนัสกุล       ต  าแหน่ง     Waitress 
2.5 ระยะเวลาทีจั่ดท าโครงงานสหกจิ 
 ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  ถึงวนัท่ี  29 สิงหาคม 2563 
2.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 2.6.1 ศึกษาขอ้มูล โดยสังเกตถึงปัญหาเพื่อน ามาใชเ้ป็นหวัขอ้โครงงาน 
 2.6.2 เขียนโครงร่างรายงาน โดยคิดหวัขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานท่ีปรึกษา
เพื่อขอค าแนะน า 
 2.6.3 ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานท่ีจะท า 
 2.6.4 ท าการทดลองผสมน ้ายาท าความสะอาด  
 2.6.5 เก็บรวบรวมขอ้มูล จากบุคคลทัว่ไปในพื้นท่ีโรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอม็เอส เวลเนส  

รีสอร์ท กรุงเทพฯ 

 2.6.6 สรุปขอ้มูล และเขียนรายงาน 
 2.6.7 จดัท าเอกสาร และน าเสนอ 
ตางรางแสดงขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีจะน ามาท าเป็นหวัขอ้     
2. เขียนโครงร่างรายงาน เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษา 

    

3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล     

4. ท าการทดลอง     

5. เก็บรวบรวมขอ้มูล     

6. สรุปขอ้มูล     

7. จดัท าเอกสาร และน าเสนอ     
ตารางที ่2.1 ตารางแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 2.7.1 ฮาร์ดแวร์ 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  - โทรศพัทมื์อถือ (ใชใ้นการถ่ายรูป) 
 2.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
  - โปรแกรม Microsoft Word 



 

 

บทที ่3 
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง น ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความเป็นมาของยูคาลปิตัส  
 2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัผลติภัณฑ์ท าความสะอาด 
 3. วตัถุดิบในการท าน า้ยาท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส  
  - น า้มันหอมระเหยยูคาลปิตัส 
  - ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
  - โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
  - น า้เปล่า 
 4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
3.1 ความเป็นมาของยูคาลปิตัส 
 3.1.1 ลกัษณะของยูคาลปิตัส 
  3.1.1.1 ต้นยูคาลปิตัส   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 ตน้ยคูาลิปตสั   

ทีม่า : https://www.visoflora.com 

 ตน้ยคูาลิปตสัจดัเป็นไมย้นืตน้ ล าตน้ตั้งตรง มีความสูงไดป้ระมาณ 10-25 เมตร เรือนยอด

เป็นพุ่มหนาทึบค่อนข้างกลม แตกก่ิงก้านมาก เปลือกต้นบางเรียบเป็นมันและลอกออกง่าย  

เปลือกตน้เป็นสีน ้าตาลอ่อนปนขาว หรือมีสีเทาสลบัสีขาวและสีน ้าตาลแดงเป็นบางแห่ง เม่ือแห้งจะ

ลอกไดง่้าย ก่ิงกา้นเล็กเป็นเหล่ียม มีจุดตากลม 
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 3.1.1.2 ใบยูคาลปิตัส  

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.2 ใบยคูาลิปตสั   

 ทีม่า : medthai.com 

  ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบัเป็นคู่ ใบหอ้ยลง ลกัษณะของใบเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม  

ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2-7 เซนติเมตรและยาวประมาณ 12-30 เซนติเมตร แผน่ใบหนาเป็นสีเขียว

อมสีน ้าเงิน มีผงคลา้ยแป้งปกคลุม กา้นใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 

  3.1.1.3 ดอกยูคาลปิตัส  

 
 
 
 
 
 
 
   
 

รูปที ่3.3   ดอกยคูาลิปตสั      

ทีม่า : medthai.com 

  ดอกยูคาลิปตสัจะออกดอกเด่ียว หรือ ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ มีประมาณ 2-3 ดอก 
ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี 
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  3.1.1.4 ผลยูคาลปิตัส  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
รูปที ่3.4   ผลยคูาลิปตสั   
 ทีม่า : medthai.com 

 

  ผลมีลกัษณะเป็นรูปคร่ึงวงกลมหรือคล้ายรูปถ้วย ปลายผลแหลม ผลอ่อนเป็นสีเขียว  
และจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลเม่ือแก่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.8-2 เซนติเมตร  
เปลือกผลหนา มีรอยเส้นส่ีเหล่ียม 4 เส้น เม่ือผลแก่ปลายผลจะแยกออก 
 3.1.2 สรรพคุณของยูคาลปิตัส 
  - ใบและเปลือกรากมีรสขมเผ็ด กล่ินหอม เป็นยาเย็น ออกฤทธ์ิต่อปอด ล าไส้ และ
ทางเดินปัสสาวะ ใชใ้บเป็นยาแกไ้ข ้ไขห้วดัติดเช้ือ ไขห้วดัใหญ่  
  - ใชเ้ป็นยาแกไ้อ ช่วยขบัเสมหะ 
  - น ้ามนัยคูาลิปตสัน ามาใชท้าคอ จะช่วยแกไ้อ หรือใชอ้มแกห้วดัคดัจมูก 
  - ช่วยบรรเทาอาการขอ้อกัเสบ  
  - ช่วยรักษาล าไส้อกัเสบ แกบิ้ด แกก้ระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 
  - ใชแ้กโ้รคผวิหนงั กลากเกล้ือน ผดผืน่คนั ผวิหนงัอกัเสบ ติดเช้ือไวรัสบริเวณผวิหนงั 
  - ช่วยแกฝี้มีหนองอกัเสบ ฝีหวัชา้ง 
  - ใชท้าถูนวดตามอวยัวะต่าง ๆ เพื่อแกอ้าการฟกช ้า 
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 3.1.3 ข้อมูลทางเภสัชวทิยาของยูคาลปิตัส 
  - ในใบยคูาลิปตสัพบน ้ามนัหอมระเหยประมาณ 0.92-2.89%  
  - สาร Oleum Eucalypti สามารถช่วยยบัย ั้งเช้ือวณัโรค H37, Rv ได ้
  - สารท่ีสกดัไดจ้ากยคูาลิปตสัมีฤทธ์ิขบัพยาธิปากขอได ้
  - สารสกดัจากยคูาลิปตสั สามารถยบัย ั้งเช้ือ Staphylococcus ได ้โดยฤทธ์ิท่ียบัย ั้งเช้ือได้
ข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของสารสกดั 
  - สารสกดัจากยคูาลิปตสั สามารถดบัพิษจากเช้ือบาดทะยกัและเช้ือคอตีบได ้ 
 3.1.4 ข้อควรระวงัในการใช้สมุนไพรยูคาลปิตัส 
  - น ้ ามนัท่ีสกดัไดจ้ากยูคาลิปตสั ห้ามรับประทานเกิน 3.5 ซีซีต่อ 1 คร้ัง เพราะจะท าให้
เกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกายได ้
  - การใชเ้กินขนาดจะท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร 
 3.1.5 ประโยชน์ของยูคาลปิตัส 
  - ใช้ท  าเป็นยาไล่ยุง ฆ่ายุง และแมลง ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 1 ก ามือ น ามาขยี้  
กล่ินของน ้ามนัจะออกมา ซ่ึงจะช่วยไล่ยงุและแมลงได ้
  - ใบสามารถน ามาสกดัเป็นน ้ามนั น ้ายาหอมระเหย ไอระเหยแกห้วดั 
  - เน้ือไมย้คูาลิปตสัสามารถน ามาใชท้  ากระดาษ ใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง ท าเสาเข็ม สร้างบา้น 
ท าเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชส้อยต่าง ๆ ท าร้ัว ท าเสา คอกเล้ียงสัตว ์นัง่ร้านในการก่อสร้าง 
(แต่ตอ้งมีการอาบน ้ายาเพื่อรักษาเน้ือไมไ้วก่้อนถึงจะยดือายกุารใชง้านไดน้านยิง่ข้ึน) ฯลฯ 
  - เปลือกไมน้ ามาบดให้ละเอียดผสมกบัข้ีเล้ือยและกาว ใช้ท าเป็นธูป และผสมก ามะถนั 
ใชท้  าเป็นยากนัยงุไดดี้ 
  - น ามาใชเ้ผาถ่าน โดยฟืนจากไมย้คูาลิปตสัจะให้พลงังานความร้อนสูงถึง 4,800 แคลอรี
ต่อกรัม ส่วนถ่านไมยู้คาลิปตสัจะให้พลงังานความร้อน 7,400 แคลอรีต่อกรัม ซ่ึงมีความใกลเ้คียง
กบัไมโ้กงกางซ่ึงเป็นถ่านไมช้ั้นดีท่ีสุด ฯลฯ 
 3.1.6 ประโยชน์ของน า้มันหอมระเหยยูคาลปิตัส 
  ช่วยบรรเทาอาการไอ ภูมิแพ้ หวดั ไข้หวดัใหญ่ บรรเทาอาการคัดจมูก เป็นยาธาตุ  
แก้อาการปวดศีรษะจากหวดัไซนัส ท าให้หายใจโล่ง ช่วยให้รู้สึกสดช่ืน ช่วยแก้อาการเจ็บคอ  
ช่วยเสริมสร้างภู มิต้านทาน ก าจัดเ ช้ือโรค บรรเทาแผลสด แผลไฟไหม้ และแผลติดเช้ือ  
หรือน ามาใช ้ทา ถู หรือนวดแกป้วดกลา้มเน้ือได ้
 3.1.7 วธีิใช้น า้มันหอมระเหยยูคาลปิตัส  
  สามารถน ามาใช้ผสมกับน ้ ามันพื้นฐาน น ้ ามันนวด และน ้ ามันหอมระเหยต่าง ๆ  
ได้เกือบทุกชนิด เช่น น ้ ามันมะกอก น ้ ามันเมล็ดมะรุม น ้ ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ น ้ ามันองุ่น  
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น ้ ามันโจโจ้บา น ้ ามันสวีทอัลมอนด์หรือน ้ ามันพืชอ่ืน ๆ ท่ีเป็น Cosmetic Grade เป็นต้น  
(อตัราส่วนการใช้น ้ ามนัยูคาลิปตสั หากน ามาใช้กบัผิวหน้าไม่ควรใช้เกิน 1% ส่วนผิวกายไม่ควร 
ใชเ้กิน 3%) หรือใชห้ยดลงในอ่างอาบน ้ าอุ่นเพื่อช่วยลดอาการหวดั แกแ้พอ้ากาศ ไซนสั ปวดศีรษะ 
ป ว ดก ล้ า ม เ น้ื อ  ป วด ข้ อ แ ล ะ เ ม่ื อ ย ล้ า  ใ ช้ ผ ส ม ใ นค รี มห รื อ โ ลชั่ นน า ม า ใ ช้ ท า เ พื่ อ 
ลดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือและช่วยท าให้แผลหายเร็วข้ึน และใช้ใส่ในโคมไฟฟ้าอโรมาบุหงา 
หรือผา้เช็ดหนา้ เพื่อไอระเหยจะช่วยลดอาการจามจากการแพอ้ากาศหรือเป็นหวดัไดดี้ และช่วยท า
ใหห้ายใจไดโ้ล่งข้ึน ท าใหเ้กิดสมาธิท่ีดีข้ึน และช่วยขบัไล่แมลง เป็นตน้  
 3.1.8 ค าแนะน าในการใช้น า้มันหอมระเหยยูคาลปิตัส  
  ให้ใชภ้ายนอก ไม่ควรน ามารับประทาน ห้ามน ามาสูดดมหรือสัมผสักบัผิวหนงัโดยตรง 
แต่ตอ้งน ามาท าให้เจือจางก่อน เน่ืองจากมีความเขม้ขน้สูง หากเขา้ตาให้รีบลา้งออกดว้ยน ้ าสะอาด
หลาย  ๆ  ค ร้ัง ก่อนไปพบแพทย์ ถ้าหาก ถูกผิวหนังให้ รีบล้างออกด้วยน ้ าสบู่  มิฉะนั้ น 
อาจเกิดอาการแพ้ได้ และไม่ควรน ามาใช้ในปริมาณมากเกินไป เพราะจะท าให้ปวดศีรษะ  
ส่วนผูท่ี้เป็นโรคลมบา้หมู โรคความดนัโลหิตสูงหรือต ่า ผูป่้วยเบาหวานประเภทท่ีตอ้งพึ่งอินซูลิน 
( เพราะอาจท า ให้ระดับน ้ าตาลผิดปกติ )  ผู ้ป่ วย เ ร้ือ รัง ท่ี มีความผิดปกติ เ ก่ียวกับตับ  ไต  
กระเพาะอาหาร รวมถึงสตรีมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตรอายุต  ่ากว่า 5 ปีก็ไม่ควรน ามาใช ้
(ขอ้มูลส่วนน้ีมาจาก : www.aromahub.com) 
 
3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัผลติภัณฑ์ท าความสะอาด 
 3.2.1 ความหมายของผลติภัณฑ์ท าความสะอาด 
   ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ส าหรับขจดัคราบส่ิงสกปรกต่าง ๆ 
รวมไปถึงก าจดัเช้ือโรคท่ีเกาะอยูต่ามพื้นผวิ หรือส่ิงของ  
 3.2.2 ประเภทของสารท าความสะอาด 
   3.2.2.1 แบ่งตามการเกดิ ได ้2 ประเภท 
   - ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น ้ ายาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม 
ผงซกัฟอก และสารท าความสะอาดพื้น เป็นตน้ 
   - ไดจ้ากธรรมชาติ เช่น น ้ามะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นตน้ 
  3.2.2.2 แบ่งตามวตัถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
                - สารประเภทท าความสะอาดร่างกาย ไดแ้ก่ สบู่ แชมพสูระผม เป็นตน้ 
   - สารประเภทท าความสะอาดเส้ือผา้ ไดแ้ก่ สารซกัฟอกชนิดต่าง ๆ 
   - สารประเภทท าความสะอาดภาชนะ ไดแ้ก่ น ้ายาลา้งจาน เป็นตน้ 
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   - สารประเภทท าความสะอาดห้องน ้ า ได้แก่ สารท าความสะอาดห้องน ้ า 
ทั้งชนิดผงและชนิดเหลว 
  - สารท าความสะอาด เช่น สบู่ แชมพูสระผม สารลา้งจาน สารท าความสะอาดห้องน ้ า 
สารซกัฟอก บางชนิดมีสมบติัเป็นกรด บางชนิดมีสมบติัเป็นเบสซ่ึงทดสอบไดด้ว้ยกระดาษลิตมสั 
  - สารท าความสะอาดห้องน ้ าและ เค ร่ือง สุขภัณฑ์บางชนิดมีสมบัติ เ ป็นกรด  
สามารถกัดกร่อนหินปูนท่ียาไวร้ะหว่างกระเบ้ืองปูพื้นหรือฝาห้องน ้ าบริเวณเคร่ืองสุขภัณฑ ์ 
ท าให้คราบสกปรกท่ีเกาะอยู่หลุดลอกออกมาด้วย ถ้าใช้สารชนิดน้ีไปนานๆ พื้น และฝาห้องน ้ า 
จะสึกกร่อนไปด้วย นอกจากน้ี ยงัท าให้ผูใ้ช้เกิดความระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ 
และผิวหนงัอีกดว้ย ดงันั้น ในการใชต้อ้งระมดัระวงัโดยปฏิบติัตามค าแนะน าการใชอ้ยา่งเคร่งครัด
และต้องใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม การใช้ในปริมาณมากเกินไป ไม่ได้หมายความว่าจะช่วย 
ท าความสะอาดไดม้ากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้ม อาจท าใหส้ิ้นเปลือง และท าลายส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  
 
3.3 วตัถุดิบในการท าน า้ยาท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส 
 3.3.1 น า้มันยูคาลปิตัส  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.5 น ้ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั    
ทีม่า : https://www.aiofresh.com 

 

  น ้ ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั คือน ้ ามนัท่ีไดจ้ากการน าใบยูคาลิปตสัไปสกดั มีสรรพคุณ  
ช่ วยบรร เทาอาการไอ  ภู มิ แพ้ หว ัด  ไข้หว ัดใหญ่  บรร เทาอาการคัดจมูก  เ ป็นยาธา ตุ  
แก้อาการปวดศีรษะจากหวดัไซนัส ท าให้หายใจโล่ง ช่วยให้รู้สึกสดช่ืน ช่วยแก้อาการเจ็บคอ  
ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน ก าจดัเช้ือโรค บรรเทาแผลสด แผลไฟไหม้ และแผลติดเช้ือ หรือ
น ามาใช ้ทา ถู หรือนวดแกป้วดกลา้มเน้ือ มีกล่ินหอมสดช่ืน 
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3.3.2 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.6 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์  
ทีม่า :  https://pharmiliar.co.th 

  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารประกอบเพอร์ออกไซด์ สภาพเป็นของเหลวใส 
และมีลกัษณะหนืดกว่าน ้ าเล็กน้อย มีคุณสมบติัในการยบัย ั้ง และก าจดัเช้ือแบคทีเรีย ท าให้ไดรั้บ
ความนิยมในการน ามาใช้ประโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
และจุลินทรีย ์เช่นการฆ่าเช้ือในห้องสะอาด, ห้องเล้ียงสัตว,์ ห้องฉุกเฉิน และใชใ้นการฆ่าเช้ือใน
โรงพยาบาล เป็นตน้ 
 3.3.3 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.7 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 

ทีม่า :  https://tha.mentorbizlist.com 
  โซเดียมไฮโปรคลอไรต์  (Sodium hypochlorite) ห รือ ท่ี เ รียกว่า  คลอรีนน ้ า 
เป็นสารประกอบประเภทเกลือ ใช้เป็นสารท าความสะอาด ลักษณะทั่วไปเป็นของเหลว 
สีเขียวอมเหลือง มีกล่ินฉุน มีสมบัติเป็นสารฟอกขาว และสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ เน่ืองจาก 
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มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หลายชนิด นิยมใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร ภาคการแพทย ์และภาคครัวเรือน  
 3.3.4 น า้เปล่า  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.8 น ้าเปล่า 
ทีม่า : https://www.sanook.com 

 

  น ้า คือ ของเหลว ท่ีไม่มีรส และไม่มีกล่ิน มีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสาร 
ท่ีละลาย และปะปนอยูใ่นน ้า 
 
3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชัย รัตน์  จันท ร์หนู  (2544 ) ได้ท าการทดสอบประ สิท ธิภาพของน ้ ามันยูค า ลิปตัส  
ใ น ด้ า น ก า ร ฆ่ า แ ม ล ง  น ้ า มั น ยู ค า ลิ ป ตั ส แ ส ด ง ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ ต่ อ แ ม ล ง ศั ต รู 
ในโรงเก็บทั้ง 3 ชนิด ค่า LC(,50) ของน ้ ามนัยูคาลิปตสัท่ีเก็บในฤดูฝน และฤดูแล้งต่อตวัเต็มวยั 
ของมอดแป้งเท่ากบั 2.28 และ 8.69 ไมโครลิตรต่อลิตรของอากาศ ต่อด้วงถั่วเขียวเท่ากบั 5.95  
และ 10.93 ไมโครลิตรต่อลิตรของอากาศ และต่อด้วง งวงข้าวโพดเท่ากับ 14.83 และ  
16.01 ไมโครลิตรต่อลิตรของอากาศ ท่ีเวลา 24 ชัว่โมง ตามล าดบั ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ในการไล่แมลง พบว่าน ้ ามนัยูคาลิปตัสท่ีเก็บใน ฤดูฝนและฤดูแล้งท่ีความเข้มข้น 2.67% v/v  
ให้เปอร์เซ็นต์การไล่แมลงเท่ากับ 88.20 (+ ,ฑ) 5.80 และ 96.40 (+ ,ฑ) 3.20 เปอร์เซ็นต ์ 
ในการทดสอบกบัมอดแป้งท่ีความ เขม้ขน้ 6.67% v/v ให้เปอร์เซ็นต์การไล่แมลงเท่ากบั 91.20  
(+,ฑ) 5.40 และ 96.0 (+,ฑ) 4.50 เปอร์เซ็นต ์ในการทดสอบกบัดว้งงวงขา้วโพด และท่ีความเขม้ขน้ 
5.33% v/v ให้เปอร์เซ็นต์การไล่แมลงเท่ากบั 68.20 (+,ฑ) 3.40 และ 75.00 (+,ฑ) 5.40 เปอร์เซ็นต ์
ในการทดสอบกับด้วงถั่วเขียว ในด้านการทดสอบคุณสมบัติในการย ับย ั้ งการ กินอาหาร  
พบวา่น ้ามนัยคูาลิปตสัท่ีเก็บในฤดูฝนและฤดูแลง้แสดงการยบัย ั้งการกินอาหาร ต่อดว้งงวงขา้วโพด
มากกวา่มอดแป้ง และท าใหน้ ้าหนกัของแมลงลดลง 
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 จุฑารัตน์ บุญรอด (2559) การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน ้ ายาท าความสะอาดโต๊ะ  มีจุดประสงค ์  
1. เพื่อศึกษาชนิดของตวัเพิ่มประสิทธิภาพในการขจดัคราบสกปรก 2. เพื่อศึกษาอตัราส่วนระหวา่ง
ตวัท าละลายกบัตวัเพิ่มประสิทธิภาพ 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพน ้ ายาท่ีท าความสะอาดโต๊ะท่ีผลิต
เอง  กบัน ้ ายาท่ีมีตามทอ้งตลาด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น การทดลองท่ี 1 ศึกษาชนิดของตวัท า
ละลายจากการทดลองพบว่าตวัท าละลายท่ีดีท่ีสุดคือแอลกอฮอล์การทดลองท่ี 2ศึกษาตวัเพิ่ม
ประสิทธิภาพ จากการทดลองพบว่า  ตวัเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ น ้ ามะกรูด การทดลองท่ี 3 
ศึกษาตวัเพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดลองพบวา่ตวัเพิ่มประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดคือ น ้า การทดลองท่ี 4 
ศึกษาอตัราส่วนระหว่างตวัท าละลายกบัตวัเพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดลองพบว่าอตัราส่วนท่ีมี
ประสิทธิภาพในการขจดัคราบท่ีดีท่ีสุดคือ  แอลกอฮอล ์: มะกรูด : มะนาว  อตัราส่วนเท่ากบั   5:3:3 
 
 จิรวฒัน์  เอ่ียมใจดี (2561) ไดท้  าการวจิยัศกัยภาพ น ้ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสัในการไล่ดว้งงวง
ขา้วโพด (Sitophilus zeamais) ของน ้ ามนัยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaldulensis) ในตวัท าละลาย 5 
ชนิด คือ เฮกเซน ไซลีน อะซิโตน โพรพานอล และเมทานอล โดยทดสอบแบบมีทางเลือกบนจาน
แกว้ท่ีมีฝาปิด พบวา่ น ้ ามนัยูคาลิปตสัความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ในตวัท าละลายทุกชนิด มีอตัรา
การไล่แมลงได้ดีในช่วง 86.7 -100.0 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเวลา 2 -24ชั่วโมง ซ่ึงไม่แตกต่างทางสถิติ 
ประสิทธิภาพของน ้ ามนัยูคาลิปตสัต่อการไล่ดว้งงวงขา้วโพด โดยมี อะซิโตนเป็นตวัท าละลาย ท่ี
ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์มีอตัราการไล่ไดดี้ต่อเน่ืองตั้งแต่ 2 -24 ชัว่โมง อยู่ในช่วง 95.0 -100.0 
เปอร์เซ็นต ์ความเป็นพิษทางการสัมผสัของน ้ ามนัยคูาลิปตสัท่ีละลายในอะซิโตน มีค่า LC50 และ 
LC99 เท่ากบั 26.08 และ 36.74 เปอร์เซ็นต ์(v/v) 
 



 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

 ในการจดัท าโครงงาน เร่ืองน ้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยูคาลิปตสันั้น ทาง

คณะผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันการแพร่เช้ือไวรัส COVID-19 และให้

ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถช่วยก าจดัเช้ือโรคหรือการแพร่เช้ือของไวรัส COVID-19 ได ้

จึงไดมี้การศึกษาเร่ิมตน้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการท าน ้ ายาท าความสะอาดและเช้ือโรค

กล่ินยคูาลิปตสั เพื่อท่ีจะไดน้ ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 ผูจ้ดัท าโครงงานท าเดินงานตามล าดบัดงัน้ี 

 4.1 วสัดุ/อุปกรณ์ 

 4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ 

4.1 วสัดุ/อุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 วสัดุ/อุปกรณ์ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 

 1. น ้ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั 

     2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

     3. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

     4. น ้าสะอาด 

 5. ถว้ยตวง/ไซริงค ์

 6. ขวดสเปรยข์นาด 100 ml 
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4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.2.1 ข้ันตอนการท าน า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส 

   - น าโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ไปท าการเจือจางความเขม้ขน้ เน่ืองจากเราตอ้งการใช้

โซเดียมไฮโปรคลอไรดท่ี์ความเขม้ขน้ 0.5% โดยการน าสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด ์10 ml ไปผสม

กบัน ้า 100 ml  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.2 การเจือจางสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 

 

   - ใส่น ้าในภาชนะ หรือขวดสเปรย ์91 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3 เทน ้าใส่ภาชนะในปริมาณ 91 มิลลิลิตร 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 
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 - ใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เขม้ขน้ 6% ลงไปในปริมาณ 9 มิลลิลิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4.4 น าสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์ส่ภาชนะในปริมาณ 9 มิลลิลิตร 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 

 

   - ใส่โซเดียม ไฮโปคลอไรตเ์ขม้ขน้ 0.5 % ลงไปในปริมาณ 6 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่4.5 น าสารโซเดียมไฮโปรคลอไรดท่ี์ท าการเจือจางแลว้มาใส่ภาชนะในประมาณ 6 มล. 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 
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   - หยดน ้ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั  1 หยด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.6 น าน ้ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสัใส่ในภาชนะปริมาณ 1 หยด หรือ 1 มล. 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 

 

   - ค่อยๆ เขยา่ใหเ้ขา้กนัและน าใส่บรรจุภณัฑ ์จะไดผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือ

โรค กล่ินยคูาลิปตสั ขนาด 100 มิลลิลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.7 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสัหลงัท าการเขยา่เรียบร้อยแลว้ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า , 2563 
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 4.2.2 การค านวณต้นทุนการผลติ 

   4.2.2.1 การค านวณต้นทุนการผลติน า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค กลิ่นยูคาลปิตัส 

ต้นทุนการผลติน า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส 

ส่วนผสมและอุปกรณ์ ราคาซ้ือ ราคาใช้จริง 

1. น ้ามนัยคูาลิปตสั 130 บาท/ 10 มล. 13 บาท/ 1 มล. 

2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 15 บาท/ 60 มล. 2.25 บาท/ 9 มล. 

3. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 180 บาท/ 1.89 ล. 0.58 บาท/ 6 มล. 

4. ขวดสเปรยข์นาด 100 ml 7 บาท/ 1 ขวด 7 บาท/ 1 ขวด 

5. น ้าเปล่า 8.9 บาท/ 1500 มล. 0.53 บาท/ 91 มล. 

6. ไซริงค ์ 8 บาท / 1 อนั 8 บาท / 1 อนั 

ราคาต้นทุนในการผลติ 31.36 บาท/ 100 มล. 

ตารางที ่4.1 ตารางการค านวณต้นทุนการผลติน า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตสั 

 

  4.2.2.1 เปรียบเทียบราคาระหว่างน า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคยีห้่อทัว่ไปกบัน า้ยาท า

ความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส 

ราคาน า้ยาท าความสะอาดทัว่ไป ราคาน า้ยาท าความสะอาดของโครงงาน 

ราคาขวดละ 500 บาท/ 1000 มล. ราคาขวดละ 313.6 บาท/ 1000 มล. 

ราคา ขวดละ 50 บาท/ 100 มล. ราคาขวดละ 31.36 บาท / 100 มล. 

ตารางที ่4.2 ตารางการเปรียบเทยีบราคาของน า้ยาท าความสะอาด 

 

  จากตารางการเปรียบเทียบราคาระหวา่งน ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคทัว่ไป กบัน ้ ายา

ท าความสะอาดและฆ่าเ ช้ือโรคกล่ินยูคาลิปตัสนั้ น ท าให้ได้ผลสรุปว่า  ราคาของน ้ ายา 

ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 100 มล. ของทางคณะผูจ้ดัท านั้นมีราคาถูกกวา่ของยี่ห้อทัว่ไป 18.64 

บาท 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ 

 4.3.1 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้สัมภาษณ์เกีย่วกบัโครงงาน 

   ทางคณะผูจ้ดัท าได้ท าการสอบถามบุลคลทัว่ไปในพื้นท่ีเขตบางแค เก่ียวกับน ้ ายา 

ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยูคาลิปตสั จ านวน 30 คน และได้น าแบบสอบถามมาท าการ

วเิคราะห์ดงัน้ี 

   ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

   - ตารางแสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 10 33.00 

หญิง 20 67.00 

รวม 30 100.00 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามตวัแปรเพศ 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลจ าแนกเพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น 

เพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น 

เพศหญิง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่4.1 แสดงอตัราร้อยละของเพศ 

 

 

33 
67 

เพศ 

ชาย หญิง 
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   - ตารางแสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามตวัแปรอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 – 30 ปี 25 83.00 

30 – 40 ปี 5 17.00 

รวม 30 100.00 

ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปรอายุ 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลจ าแนกอายุของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 20-30 ปี  

มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ 

30 – 40 ปี มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี มีจ  านวนมากกวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่4.2 แสดงอตัราร้อยละของอายุ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้จัดท า 

 1. เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 2. อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83 จากจ านวน 

กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 30 – 40 ปี มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17  

ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี มีจ  านวนมากกวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี 

83 

17 

อายุ 

20 - 30 ปี 30 - 40 ปี 
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   ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อน า้ยาท าความ

สะอาดและฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส 

  ตารางแสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อน ้ายาท า

ความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั (Likert, Rensis A. 1961) 

  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 

  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ทีม่า : http://www.thaiall.com  

ตารางที ่4.5 จ  านวนและร้อยละ ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  

 จากตารางท่ี  4.5 พบว่าระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภัณฑ ์

น ้ า ย าท าความสะอาดและ ฆ่า เ ช้ื อโรค  ก ล่ินยูค า ลิปตัสโดยรวม มีค่ า เ ฉ ล่ี ยอยู่ ท่ี  3 . 9 5  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี  0.679  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมาก โดยแบ่งตาม 

หัวข้อความคิดเห็นพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านของประสิทธิภาพ 

ในการฆ่าเช้ือโรคของผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด 

หัวข้อความคิดเห็น 
N = 30 

�̅� S.D ระดับความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดหลงัใชผ้ลิตภณัฑ์ 3.83 0.912 มาก 

2. ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคของผลิตภณัฑ์ 4.50 0.508 มากท่ีสุด 

3. ไม่ระคายเคืองเม่ือผลิตภณัฑส์ัมผสักบัผวิ 4.33 0.758 มาก 

4. กล่ินของผลิตภณัฑมี์ความหอมและใหค้วามสดช่ืน 3.16 0.698 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.95 0.679 มาก 
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 แผนภูมิที ่4.3 แสดงผลการประเมิณความพึงพอใจของผูท้ดลองท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ 

 

ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน  หลังจากท่ีได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนั้ น 

พบว่า ผูท้ดลองใช้มีความพึงพอใจในเร่ืองของความสะอาดหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 20  

จากหัวข้อการส ารวจความคิดเห็นทั้ งหมด มีความพึงพอใจในเ ร่ืองของประสิทธิภาพ 

ในการฆ่าเช้ือโรค ร้อยละ 29 มีความพึงพอใจในความไม่ระคายเคืองต่อผิวเม่ือสัมผสักบัผลิตภณัฑ์

โดยตรง ร้อยละ 27 และมีความพึงพอใจในเร่ืองของกล่ิน ความหอมและความสดช่ืน ร้อยละ 20  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ผูท่ี้ไดท้  าการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นมีความพึงพอใจในเร่ืองของประสิทธิภาพ

ในการฆ่าเช้ือโรคมากท่ีสุด  
 

24% 

29% 
27% 

20% 

ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความสะอาดหลงัใชผ้ลิตภณัฑ ์

ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรค 

ไม่ระคายเคืองผิวเม่ือสมัผสั 

ความหอมและความสดช่ืน 



 

 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการผลิตน ้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั 

ออกมานั้น ถือวา่ประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากผลิตภณัฑ์สามารถท าความสะอาดและ

ฆ่าเช้ือโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี้ไดท้ดลองใช ้มีความช่ืนชอบในตวัผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งมาก

เพราะนอกจากจะท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุน

และประหยดัค่าใช้จ่ายไดอี้กดว้ย เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าข้ึนนั้น 

มีราคา และตน้ทุนท่ีถูกกวา่ผลิตภณัฑท่ี์มียีห่อ้อ่ืน ๆ 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 

คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และผูช้ายจ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83 และ

ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 

  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อน ้ ายาท าความสะอาด

และฆ่าเช้ือโรคกล่ินยูคาลิปตสั พบว่า มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.95 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.679  

ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดบัมาก 

  นอกจากนั้นทางคณะผูจ้ดัท ายงัไดรั้บขอ้เสนอแนะจากผูท้  าแบบสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองสี

ของผลิตภณัฑ์ ว่ามีสีท่ีเข้มมากเกินไป ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้น้อมรับข้อเสนอแนะน้ีและจะน ามา

ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาใหดี้ข้ึนต่อไป  

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน 

  - จากการทดลองผลิตในคร้ังท่ี1 พบปัญหาจากสีของผลิตภัณฑ์ ท่ีได้ท  าการทดลอง 

เน่ืองจาก ส่วนผสมต่าง ๆ ค่อนขา้งเขม้ขน้ท าใหต้วัผลิตภณัฑเ์กิดสีจากสีใสเป็นสีเหลือง 

  - เน่ืองจากกล่ินน ้ ามนัหอมระเหยยูคาลิปตสัมีความเขม้ขน้สูงจึงท าให้การกะปริมาณการ

น าไปทดลอง นั้น ส่งผลใหน้ ้ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสัมีกล่ินฉุนจนเกินไป 

  - เวลาของสมาชิกในกลุ่มทั้ง 3 คนไม่ตรงกนัจึงท าใหมี้การส่ือสารคลาดเคล่ือนเล็กนอ้ย 
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 5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

  - ท  าการทดลองเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 และไดมี้การน าสารเคมีไปเจืองจางในปริมาณ 10 : 100 ml  

  - ท  าการทดลองเพิ่มเติม และได้มีการลดปริมาณน ้ ามันหอมระเหยยูคาลิปตัสลง  

จากปริมาณ 3 หยด เป็น 1 หยด 

  -ท าการนดัสมาชิกทั้ง 3 คน ใหม่เพื่อให้มีเวลาท่ีตรงกนัและสามารถท าการทดลองรวมถึง 

ท าการทดสอบตวัผลิตภณัฑเ์พิ่มเติมไดดี้ยิง่ข้ึน 
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น า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกลิน่ยูคาลปิตัส 

Antiseptic Disinfectant 
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บทคดัย่อ 

 จากสถานการณ์เช้ือไวรัส COVID-19 ท่ี

ก าลงัระบาดไปทัว่โลก สร้างความหวาดวติก และโนม้

นา้วใหผู้ค้นตระหนกัในการดูแลสุขอนามยักนัมากข้ึน 

โดยองค์การอนามัยโลกได้ออกรายงาน (ฉบับท่ี 

WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2) แนะน า ถึงวิ ธี

ป้ อ ง กัน แล ะค วบ คุ ม สุ ข อน ามั ย ใ น ช่ ว ง เ ว ล า 

ท่ีไวรัสก าลังแพร่ระบาด ข้อความส่วนหน่ึงระบุว่า 

“ ส่ิ ง ส า คั ญ คื อ ต้ อ ง ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด 

ส่ิง ท่ีอยู่รอบๆ ตัว  ให้สะอาดอย่าง ถูกต้อง และ

สม ่าเสมอ โดยแนะน าให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวต่างๆ 

ดว้ยน ้ าเปล่า และน ้ ายาฆ่าเช้ือ ตามมาตรฐานท่ีใช้ใน

โรงพยาบาล ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฆ่าเช้ือ

เม่ือใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม”  ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้

คิดคน้น ้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยูคา

ลิปตสั ซ่ึงสามารถท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิว

วตัถุท่ีสัมผสับ่อย ๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีลูกค้าใช้เป็น

ประจ า อาทิเช่น เคาน์เตอร์, ลูกบิดประตู, โต๊ะเกา้อ้ี, 

ถาดใส่เงินทอน, กระดาษหรือสมุดเมนู และอุปกรณ์

ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร เป็นตน้และเลือกใชน้ ้ ามนัหอม

ระเหยยคูาลิปตสั เน่ืองจากสรรพคุณคือ ไล่แมลงและ

ยุง มีกล่ินหอมเย็นสดช่ืน ผ่อนคลาย และสามารถ
ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียในอากาศไดด้ว้ย 

ค าส าคัญ : น ้ ายาท าความสะอาด / ฆ่าเช้ือโรค / น ้ ามนั
หอมระเหยยคูาลิปตสั 

Abstract 

              From the situation of the spread of COVID-

19, the pandemic around the world had generated 

fear and convinced more people to become 

concerned with hygiene. The World Health 

Organization issued a report introducing how to 

prevent and control hygiene during the pandemic. 

Part of the message says, “It is important to clean the 

surroundings properly and regularly, preferably 

cleaning surfaces with water and disinfectant 

according to the standards used in hospitals, which is 

effective enough for sterilization when used in the 

right amount." The researchers invented an 

Antiseptic Disinfectant that can clean and disinfect 

frequently touched objects, especially those that 

customers use regularly, such as counters, 

doorknobs, tables and chairs, change trays, paper or 

menus and various tableware, etc., and chose to use 



 

 

eucalyptus essential oil as its properties are insect 

and mosquito repellants with a cool, refreshing, 
relaxing scent and can inhibit bacteria in the air. 

Keywords: Hygiene / Disinfectant / Eucalyptus 
essential oil 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จากสถานการณ์เช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีก าลัง
ร ะ บ า ด ไ ป ทั่ ว โ ล ก  ส ร้ า ง ค ว า ม ห ว า ด วิ ต ก  
และโนม้นา้วใหผู้ค้นตระหนกัในการดูแลสุขอนามยักนั
ม า ก ข้ึ น  โ ด ย อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก 
ไ ด้ อ อ ก ร า ย ง า น  ( ฉ บั บ ท่ี  WHO/2 0 1 9 -
nCoV/IPC/v2020.2) แนะน าถึงวิธีป้องกนัและควบคุม
สุขอนามัยในช่วง เวลา ท่ีไวรัสก าลังแพร่ระบาด 
ข้ อ ค ว า ม ส่ ว น ห น่ึ ง ร ะ บุ ว่ า  “ ส่ิ ง ส า คั ญ คื อ  
ตอ้งท าความสะอาดส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั ให้สะอาดอย่าง
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส ม ่ า เ ส ม อ  โ ด ย แ น ะ น า ใ ห้ 
ท าความสะอาดพ้ืนผิวต่าง ๆ ดว้ยน ้ าเปล่า และน ้ ายาฆ่า
เช้ือ ตามมาตรฐานท่ีใช้ในโรงพยาบาล (ตวัอย่างเช่น 
น ้ า ย า ท่ี มี ส า ร โ ซ เ ดี ย ม  ไ ฮ โป ค ลอ ไ รด์ )  ซ่ึ ง มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการฆ่าเช้ือเม่ือใชใ้นปริมาณท่ี
เหมาะสม สามารถใชว้ิธีการท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค
ดงักล่าวกบัอุปกรณ์ทางการแพทย,์ เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม
,และชุดเคร่ืองครัวอุปกรณ์การท าอาหารต่างๆ”  
 เหตุผลท่ีใช้ยูคาลิปตัส เน่ืองจากยูคาลิปตัสมี
สรรพคุณในการ ไล่แมลงและยงุ มีกล่ินหอมเยน็สดช่ืน 
ผอ่นคลาย และสามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียในอากาศได้
ดว้ย 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพ่ือศึกษาวิธีการท าน ้ ายาท าความสะอาดและ

ฆ่ า เ ช้ื อ โ ร ค ก ล่ิ น ยู ค า ลิ ป ตั ส  เ พ่ื อ น า ม า 

ท าความสะอาดจุดแพร่กระจายเช้ือโรค 

     2. เพ่ือศึกษาน ้ ามนัยคูาลิปตสั ท่ีมีสรรพคุณส าคญั

คื อ  ช่ ว ย ก า จั ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส แ ล ะ แ บ ค ที เ รี ย 

ท่ีลอยอยูต่ามอากาศได ้ไล่ยงุและแมลง และยงัมีกล่ิน

หอมเยน็อีกดว้ย 

 3. เพ่ือเป็นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่และช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่สถานประกอบการ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1. ในยามท่ีขาดแคลนแอลกอฮอล์ ได้เรียนรู้

ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑน์ ้ ายาท าความสะอาดและฆ่า

เช้ือโรคกล่ินยูคาลิปตัส โดยไม่จ าเป็นจะต้องใช้

แอลกอฮอลแ์ละยงัมีกล่ินหอมอีกดว้ย 

    2. ไดเ้รียนรู้ประโยชน์และสรรพคุณของน ้ ามนัยู

คาลิปตสั 

    3. ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชส้ารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์

มีประสิทธิภาพในการการท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค 

99.9%  

       4. ช่วยลดตน้ทุนของสถานประกอบการได ้

วตัถุดบิในการท าน า้ยาท าความสะอาด และฆ่าเช้ือโรค
กลิน่ยูคาลปิตสั 

1. น ้ามนัยคูาลิปตสั 

 

น ้ ามนัหอมระเหยยูคาลิปตสั คือน ้ ามนัท่ีได้จาก

การน า ใบยูค า ลิปตัส ไปสกัด  มีสรรพ คุณ  

ช่วยบรรเทาอาการไอ ภูมิแพ ้หวดั ไขห้วดัใหญ่ 

บรรเทาอาการคดัจมูก 

 

 



 

 

 

 
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดมี์คุณสมบติัในการยบัย ั้ง 

และก าจดัเช้ือแบคทีเรีย ท าให้ไดรั้บความนิยมใน

การน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรมอยา่ง

แพร่หลาย ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และจุลินทรีย ์

 

3. โซเดยีมไฮโปคลอไรด์ 

 

โซเดียมไฮโปรคลอไรต์ ใช้เป็นสารท าความสะอาด 

ลกัษณะทัว่ไปเป็นของเหลว สีเขียวอมเหลือง มีกล่ิน

ฉุน มีสมบติัเป็นสารฟอกขาว และสามารถฆ่าเช้ือโรค
ได ้

 

 

 

 

 

4. น ้าเปล่า 

 

น ้า คือ ของเหลว ท่ีไม่มีรส และไม่มีกล่ิน มีคุณสมบติั

ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสาร 
ท่ีละลาย และปะปนอยูใ่นน ้ า 

ขั้นตอนการท าน า้ยาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค

กลิน่ยูคาลปิตสั 

- น าโซเดียมไฮโปรคลอไรดไ์ปท าการเจือจางความ

เขม้ขน้ เน่ืองจากเราตอ้งการใชโ้ซเดียมไฮโปรคลอ

ไรดท่ี์ความเขม้ขน้ 0.5% โดยการน าสารโซเดียมไฮ

โปรคลอไรด ์10 ml ไปผสมกบัน ้า 100 ml 

 



 

 

- ใส่น ้ าในภาชนะ หรือขวดสเปรย ์91 มิลลิลิตร 

 

- ใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดเ์ขม้ขน้ 6% ลงไปใน
ปริมาณ 9 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

 

 

- ใส่โซเดียม ไฮโปคลอไรตเ์ขม้ขน้ 0.5 % ลงไปใน
ปริมาณ 6 มิลลิลิตร 

 

 

 

- หยดน ้ ามนัหอมระเหยยคูาลิปตสั  1 หยด 

 

- ค่อยๆ เขยา่ใหเ้ขา้กนัและน าใส่บรรจุภณัฑ ์จะได้

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค กล่ินยคูา
ลิปตสั ขนาด 100 มิลลิลิตร 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการผลิตน ้ ายาท า

ความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสัออกมานั้น 

ถือว่าประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก

ผลิตภณัฑ์สามารถท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ี้ไดท้ดลองใช ้มีความช่ืน

ชอบในตวัผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งมากเพราะนอกจากจะ

ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

แลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุนและประหยดัค่าใชจ่้ายไดอี้ก

ดว้ย เน่ืองจากราคาของผลิตภณัฑท่ี์ทางคณะผูจ้ดัท าได้



 

 

จดัท าข้ึนนั้นมีราคา และตน้ทุนท่ีถูกกวา่ผลิตภณัฑท่ี์มี
ยีห่อ้อ่ืน ๆ 

จากผลระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีต่อผลิตภณัฑ์น ้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 

กล่ินยูคาลิปตสัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.95 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.679  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจ

ในระดบัมาก โดยแบ่งตามหัวขอ้ความคิดเห็นพบว่า

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านของ

ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคของผลิตภัณฑ์ใน
ระดบัมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโรงงาน 

1. เพ่ิมกล่ินใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

บรรณานุกรม 

ขวญันภสั สรโชติ. (2554). คลอรีน 10 % ส ำหรับกำร

ล้ ำ ง พื้ น .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 

www.chemtrack.org/BoardDetail.asp?TID=0&I
D=4127. 

ชยัรัตน์ จนัทร์หนู. (2544) ประสิทธิภำพของน ำ้มัน
หอมระ เหยจ ำกใบยูค ำ ลิปตัส  (Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh) ต่อแมลงศัตรูในโรงเก็บ

บำงชนิด. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต. 
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

จุฑารัตน์ บุญรอด. (2559) น ้ำยำท ำควำมสะอำดโต๊ะ

เ รี ย น .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 

http://isproeasie.blogspot.com/2016/. 

จิรวฒัน์  เอ่ียมใจดี. (2561) ศักยภำพน ำ้มันหอมระเหย
ยคูำลิปตัสในกำรไล่ด้วงงวงข้ำวโพด.  

 เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : https://li01.tci-

thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/17539
0/125424 

ฐานข้อ มูลน ้ ามันหอมระ เหยไทย  สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 

( 2554) .   ยู ค ำ ลิ ป ตั ส .   เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
www.tistr.or.th/essentialoils/.  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . 

(2559) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เ น่ื องมำจ ำกพระรำชด ำ ริ .   เ ข้า ถึ ง ได้จ าก 
https://www.dmcr.go.th/miniprojects/37/14732. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 

(2559) สรรพคุณสมนุไพร 200 ชนิด, ส ำนักงำน
โครงกำรอนุ รักษ์พันธุกรรมพืช “ยูคำลิป”.  
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
www.rspg.or.th/plants_data/herbs/. 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม.  (2559) “ยูคำลิปตัส”.  
เขา้ถึงไดจ้าก: www.songkaew.ac.th. 

เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert) Likert, Rensis 

A. (1961). ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ 

New Patterns of Management. New York: 

McGraw-Hill Book Company Inc. 

วิทยา บุญวรพัฒน์ .  (2554 ) หนังสือสำรำนุกรม
สมุน ไพร ไท ย -จี น  ท่ี ใ ช้ บ่ อ ย ในประ เ ท ศ

ไทย.  สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนใน
ประเทศไทย. 

Ameur E., Zyed R. (2012) Chemical composition of 
8 eucalyptus species’ essential oils and  
the evaluation of their antibacterial, antifungal 



 

 

and antiviral activities. BMC Complementary & 

Alternative Medicine 

Jahnke& Gerhard, (1997) Room decontamination 

with hydrogen peroxide vapor. In the research 

areas, rooms that are Pharm. Ind. Vol. 58, No. 

11. 

Krishnan. J, Berry. J, Fey.G, and Wagener. S. (2006) 

VaporizedHydrogenperoxide-based 
Biocontamination of a high-containment 

laboratory under negative pressure. Canadian 

Science uk best replica watch Center for human 

and animal health, Canada: Public health agency 

of Canada. 

Kong&Davison, (1980) Effects of Olive Oil on 
Superoxide Dismutase Activity in the Brain of 
Newborn and Young Female Rats.Laboratory 
for Molecular Biology and Endocrinology, 

Yugoslavia: Vinc'a Institute for Nuclear 

Sciences. 

Pedchoo. S, Chaikittipor. C, Pruktharathikul. V, 

Luksamijarulkul. P, Singhakajen.V and 

Kolladarungkri. T. (2014) Evaluation of the 
efficacy of Hydrogen peroxide vapour for 
operating room air microbial decontamination 

1:1 designer replica watches uk. Bangkok: 

Mahidol University 

National Library medicine. (2018) Sodium 

Hypochlorite.  U.S.: National Library medicine.  

from: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/so

dium_hypochlorite#section=Top11 

Sartorelli P, Marquioreto AD, Amaral-Baroli A, 

Lima ME, Moreno PR. (2007) Chemical 
composition and antimicrobial activity of the 
essential oils from two species of Eucalyptus. 

Phytother Res. 

Tyagi AK, Malik A. (2011) Antimicrobial potential 
and chemical composition of Eucalyptus 
globulus oil in liquid and vapour phase against 
food spoilage microorganisms. Elsevier, Food 

Chemistry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 
 

 รหัสนักศึกษา : 6004420013 

 ช่ือ - นามสกุล : นาย ธนาพนัธ์ุ สมิทธินนัท ์

 คณะ : ศิลปศาสตร์ 

 ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

ทีอ่ยู่ : 108/89 ซ.หมู่บา้นเศรษฐกิจ39 แขวงบางแคเหนือ  

เขตบางแค 

ผลงาน: น ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั 

  

 รหัสนักศึกษา : 5704420012 

 ช่ือ - นามสกุล : นางสาว นบชนก วสิาลเสสถ ์

 คณะ : ศิลปศาสตร์ 

 ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

ทีอ่ยู่ : 40/356 หมู่บา้นสุชา 2 ถนนเลียบคลองทววีฒันา     

แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 

ผลงาน: น ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั 

 

รหัสนักศึกษา : 5904400027 

 ช่ือ - นามสกุล : นางสาว ประภาพร ปลดัศรีช่วย 

 คณะ : ศิลปศาสตร์ 

 ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

ทีอ่ยู่ : 55 ซอยร่มเยน็ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง  

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  

ผลงาน: น ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคกล่ินยคูาลิปตสั


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซนต์คณะกรรมการสอบ
	03_บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่ 1
	07_บทที่ 2
	08_บทที่ 3
	09_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้เขียน



