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บทคดัย่อ 

โครงงานสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ ผูใ้ช้บริการของ บริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 2) เพื่อให้ได้สเปรย์

แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้บริษทัตอ้งค านึงถึงความ

ปลอดภยัทางดา้นสาธารณูปโภคใหแ้ก่ลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อลดความเส่ียงและการเกิดการแพร่กระจาย

ของเช้ือโรค จากการศึกษาพบว่าสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ ท่ีมีความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์มากกว่า 

70% ข้ึนไป สามารถฆ่าเช้ือไวรัสได ้ทั้งยงัเป็นการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ ให้เกิดความหลากหลาย 

เหมาะกบัการใช้งาน ส่วนผสมท่ีส าคญัในการท าสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือฯ  คือ เอทิลแอลกอฮอล์ 

นอกจากน้ีส่วนผสมมาตรฐานหลกัตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข มีส่วนผสมของสมุนไพร

ไทย มะกรูด ท่ีช่วยปรับอากาศให้มีความสดช่ืน ดบักล่ินอบั ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย จากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่าน ้ ามันหอมระเหยจากใบ มีฤทธ์ิป้องกันยุง 3 ชนิด คือ ยุงลายบ้าน 

ยงุกน้ปล่อง และยงุร าคาญ คณะผูจ้ดัท าจึงเลือกสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด จากการสัมภาษณ์

ผูท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ดา้นความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ดา้นสีสันของฉลากพบวา่ ฉลากมีสีสันสวยงาม 

ดา้นขนาดของตวัอกัษร พบวา่ ขนาดของตวัอกัษรเล็กเกินไป มองไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร ดา้นหวัสเปรยฉี์ด 



 

 

ใชง้านดี ไดม้าตรฐาน ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน อยูใ่นเกณฑ์ดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ ดา้นกล่ิน

และสีของแอลกอฮอล์ พบว่า กล่ินของแอลกอฮอล์แรงเกินไป สีของแอลกอฮอล์ก าลังดี และไม่

ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง ถนอมผวิ ภาพรวมของความพึงพอใจต่อสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

มีความพึงพอใจมาก 

ค าส าคัญ : ไวรัสโคโรน่า 2019 สเปรยแ์อลกอฮอล ์มะกรูด 
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บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจ ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจจดั
น าเท่ียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบนัเป็นสมาชิกในองค์กรการท่องเท่ียวของประเทศไทย ส านักงาน
พฒันาการท่องเท่ียว สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว ไดด้ าเนินธุรกิจน า
เท่ียว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแบบครบวงจร บริการจดัน าเท่ียวช่วงสุดสัปดาห์, วนัหยุด
เทศกาล และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์อาทิเช่น จดัน าเท่ียวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา ทศันศึกษา บริการรับจอง
ห้องพักทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ บริการรับจองตั๋วเคร่ืองบินทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริการส ารองตัว๋รถทวัร์เส้นทาง กระบ่ี นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ พงังา บริการรถเช่า รถ
ตู ้รถโคช้ VIP บริการจองรถไฟ เรือส าราญ รถเช่าทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น เอเชีย. 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี  26 มิถุนายน 2563, จาก https://www.oneworldtour.co.th/about-us/  

บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั ด าเนินธุรกิจน าเท่ียว เป็นกลุ่มคณะ ด าเนินกิจกรรม 

ใกลชิ้ดกบัผูค้นมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปลายปี 2562 ช่วงเดือน ธันวาคมไดมี้การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID – 19) โดยพบผูติ้ดเช้ือรายแรกในนครอู่ฮัน่ และได้

เกิดการแพร่ระบาดเขา้มายงัประเทศไทย เม่ือตน้ปี 2563 ท่ีผา่นมา ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID 

– 19)  มีการแพร่เช้ือระหวา่งคนในลกัษณะเดียวกบัไขห้วดัใหญ่ โดยผา่นการติดเช้ือจากละอองเสมหะ

จากการไอ อาการท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ มีไข ้ไอ และหายใจล าบาก เป็นส่วนใหญ่ ภาวะแทรกซ้อนอาจรวม

ไปถึงปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลนั ยงัไม่มีวคัซีนดา้นไวรัสท่ีไดรั้บอนุญาต ท าให้

ภาครัฐมีมาตรการการป้องกันโรค โดยการเวน้ระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID – 19)  ธุรกิจ

การท่องเท่ียวชะลอตวั เกิดการปิดบริษทัทวัร์ คณะทวัร์ถูกเล่ือนออกไปอยา่งไม่มีก าหนด และช่วงเดือน

พฤษภาคม 2563 ท่ีผ่านมาสถานการณ์ของไวรัสโคน่าสายพนัธ์ุใหม่ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน 

รัฐบาลประกาศให้เร่ิมมีการเปิดกิจการและการท างานในบางส่วน บางประเภทเป็นระยะๆ และการ

ท่องเท่ียวอาจจะกลบัมาฟ้ืนฟูเปิดตวัอีกในไม่ชา้ อยูภ่ายใตน้โยบายของรัฐ จากประกาศของกรมควบคุม

โรค แนะน าใหท้  าความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัพื้นผิว เพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรน่า 
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(COVID – 19) และปฏิบติัตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพโดยหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ี

มีคนแออดั กินร้อน ช้อนส่วนตวั ล้างมือบ่อย ๆ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามยั ซ่ึงเป็นแนวทางการ

ปรับตวัวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ท่ีตอ้งมีการรักษาความสะอาด ยบัย ั้งการแพร่ระบาดในอนาคต 

ดงัน้ี ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงความส าคญัของความปลอดภยัทางดา้นสาธารณสุข จึงไดจ้ดัท า 

สเปรยแ์อลกอฮอล์กล่ินมะกรูด ให้กบัลูกคา้ ผูใ้ช้บริการ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และปลอดภยัทางดา้น

สาธารณูปโภค จากประกาศของกรมควบคุมโรค แนะน าให้ท าความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบั

พื้นผิว เพื่อลดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)  และปฏิบติัตามค าแนะน าของ

กระทรวงสาธารณสุข 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการของ บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล 

จ ากดั 

 1.2.2 เพื่อใหไ้ดส้เปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1  ประชากร คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการ ของ บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
1.3.2 กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานของบริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั จ านวน 15 คน 
1.3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา คือ สเปรยแ์อลกอฮอลก์ล่ินมะกรูด 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี ในการปฏิบติังานวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – 30 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ผูท่ี้ใชบ้ริการและพนกังาน ของ บริษทั วนั เวลิด์ ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั สามารถน า

ผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดจ้ริง 

 1.4.2 ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ การท าสเปรยแ์อลกอฮอลก์ล่ินมะกรูด เพื่อป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรน่า 

2019 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 
รูปที ่2.1 ตราสัญลกัษณ์ของ บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ท่ีมา :  http://www.oneworldtour.co.th 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการณ์ 

 2.1.1 ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

สถานท่ีประกอบการ : 34/2 บรมราชชนนี 67 ฉิมพลี แขวง ตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170   

โทรศพัท ์: 02-4486338 

วนัเวลาท่ีเปิดท าการ : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น. และ เสาร์ 08.30 – 12.30 น. 

Email: oneworldtourandtrvl@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/1worldtour/ 

Website: https://www.oneworldtour.co.th/ 

mailto:oneworldtourandtrvl@gmail.com
https://www.oneworldtour.co.th/
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รูปที ่2.2 แผนท่ีการเดินทางไปยงัส านกังานใหญ่ 

ท่ีมา :  https://maps.app.goo.gl/mngoR1knMFgprJpZ6 

 2.2 ลกัษณะของการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั ช่ือภาษาองักฤษว่า ONE WORLD TOUR AND 
TRAVEL CO., LTD. ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจจดัน าเท่ียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกบัการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว  

เลขท่ี 11/ 5298 จดทะเบียนการคา้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2550 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 
0105550080418 มีการใหบ้ริการในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี  

1) บริการจดัน าเท่ียวช่วงสุดสัปดาห์, วนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

2) บริการจดัน าเท่ียวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา และทศันศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ และ
เอกชน  

3) บริการรับจองห้องพกัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

4) บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

5) บริการส ารองตัว๋รถทวัร์เส้นทาง กระบ่ี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, พงังา (รถทวัร์ของ
บริษทั)  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmaps.app.goo.gl%2FmngoR1knMFgprJpZ6%3Ffbclid%3DIwAR2fCdD1KbGDnwOj6UP1niTDio7yGYccQzIMpL4l0dAKyry-kAoDno5YrUo&h=AT0k8mxOHAtvLJddsJA9MYqZATPslBDGxA6o9tnBiXt4JKj_0GMtFDCwweAPtUhdd9GfdNVMp8nFADCidrHGLgeKzNg-U914nDiOF4TcctjBY-SinVjhPoXog37DekHgL-Y8
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6) บริการรถเช่า รถตู,้ รถโคช้ VIP รุ่นใหม่  

7) บริการจองรถไฟ, เรือส าราญ, รถเช่าในทวปียโุรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, และญ่ีปุ่น, เอเชีย 
ฯลฯ 

2.3 รูปแบบการจัดองค์การ และการบริหารงานขององค์กร  

บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั มีโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่2.3 โครงสร้างขององคก์ร  

กรรมการผู้จดัการ 

(Managing Director) 
 

ฝ่ายปฏิบติัการ 
(Tour Operation) 

 

พนักงานฝ่ายในประเทศ 

(Domestic Tour Operation) 
 

พนักงานฝ่ายต่างประเทศ 

(Outbound Tour Operation) 

ฝ่ายบญัชี  
(Accounting) 

 

แผนกวีซ่า 

(VISA Department) 

แผนกตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม  

(Ticketing & Reservation) 
 

แผนกบคุคล  

(Human Resource)  
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2.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน  

ช่ือผูป้ฏิบติังาน  1. นายณฐัดนยั รอดภยั  

2. นางสาวกญัญารัตน์ เทพกร 

สถานท่ีปฏิบติังาน แผนก วซ่ีา, เอกสาร ประสานงาน 

ระยะเวลาปฏิบติังาน วนัท่ี 18 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2563 

       เป็นระยะเวลารวม 15 สัปดาห์  

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

- ตรวจเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาของลูกคา้  

- ถ่ายเอกสารของลูกคา้ เช่น หนา้พาส หนา้วซ่ีา เอกสารการงาน การเงิน เป็นตน้  

- จดัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการยื่นขอวซ่ีาแต่ละสถานทูต เช่น เอกสารตัว๋เคร่ืองบิน 
โรงแรม ประกนั จดหมายน า รายช่ือลูกคา้ (Name List) รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary) 

- แปลเอกสารของลูกคา้ท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา เช่น ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส การงาน 
สูติบตัร มรณะบตัร เป็นตน้  

- น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ (Reuse)  

2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา    นายอาทิตย ์พรปาวีณ์  
ต าแหน่ง                    Visa Manager 

2.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

การด าเนินงานโครงงานเร่ือง “อิทธิพลส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียวในประเทศไทย” มีขั้นตอนดงัน้ี  

2.6.1 ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน  

2.6.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  



7 
 

 

2.6.3 สร้างแบบสัมภาษณ์  

2.6.4 ลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์  

2.6.5 วเิคราะห์และประเมินผล  

2.6.6 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

ตารางที ่2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานของการปฏิบัติงาน สหกจิศึกษา 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
2563 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. ศึกษาหาขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้
โครงงาน                  
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง                  
3. สร้างแบบสัมภาษณ์                  
4. ลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์                  
5. วเิคราะห์และประเมินผล                  
6. จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์                 

 
2.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์อาร์ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ 
    2. เอกสาร 

อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ : 1. โปรแกรม Microsoft Word 
          2. โปรแกรม Microsoft Excel 



 

 

บทที ่3 

บททบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การท าโครงงานในการสร้างผลิตภณัฑ ์ สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด ในคร้ังน้ี  เป็นไป

อยา่งถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารและทฤษฎี

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1 แอลกอฮอล์ 

3.2 สเปรยแ์อลกอฮอล์ 

3.3 มะกรูด 

3.4 น ้าหอมระเหย 

3.5 หลกัการออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ 

3.6 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 แอลกอฮอล์ 

 3.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของแอลกอฮอล ์

 ค าว่า "แอลกอฮอล์" มาจากภาษาอารบิก ค าว่า ออล -โคล (al-kohl) ท่ีชาวอาหรับใช้เรียก

เคร่ืองด่ืมประเภทยาดอง ของมึนเมาต่าง ๆ ไดแ้ก่ รัม บร่ันดี วิสก้ี เหลา้ สาเก ไวน์องุ่น เบียร์ ฯลฯ ซ่ึงใน

อดีตแอลกอฮอล์สามารถเกิดไดเ้องตามธรรมชาติก่อนท่ีมนุษยจ์ะรู้จกัวิธีการผลิตแอลกอฮอล์เป็นคร้ัง

แรก จากการท่ีเม่ือเวลาผลไมสุ้กแล้วตกจากต้นลงแช่ในน ้ าเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดของเหลวข้น

สามารถน ามาด่ืมได ้ท าให้ผูด่ื้มรู้สึกกระชุ่มกระชวย และกระปร้ีกระเปร่า โดยปกติแอลกอฮอล์มีหลาย

ชนิด หลายรูปแบบ ตามน ้ าหนกัของโมเลกุลท่ีประกอบข้ึนมา เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ 

บิวทิลแอลกอฮอล ์โพรพิลแอลกอฮอล ์เป็นตน้
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แอลกอฮอล์ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายและน าไปใช้ดา้นการอุปโภคและบริโภคมากท่ีสุด 

คือ เอทิลแอลกอฮอล ์ดงันั้นในท่ีน้ีแอลกอฮอลจ์ะหมายถึง “เอทิลแอลกอฮอล ์(Ethyl alcohol) หรือ เอทา

นอล (Ethanol)” เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์มีสูตรทางเคมี คือ C2H5OH ประกอบด้วย คาร์บอน 

ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นไฮดรอกซิล ดิริเวทีฟของไฮโดรคาร์บอน เกิดจากการแทนท่ี ไฮโดรเจน

อะตอมดว้ย กลุ่มไฮดรอกซิล (Hydroxyl Group) (OH) ต่ออยูก่บัสายโซ่ของไฮโดรคาร์บอน  

สถานะ : ของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยง่าย และมีกล่ินเฉพาะตวั 

น ้าหนกัโมเลกุล : 46.07 กรัม/โมล 

จุดเยอืกแขง็ : -114.1 องศาเซลเซียส 

จุดเดือด : 78.32 องศาเซลเซียส 

จุดวาบไฟ : 14 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิวกิฤต : 243.1 องศาเซลเซียส 

ความดนัวกิฤต : 6383.48 kpa 

ความหนาแน่น : 0.7893 กรัม/มิลลิลิตร 

การละลายน ้า : ละลายไดดี้มาก และสามารถละลายเขา้กนัไดดี้กบัน ้าและตวัท าละลายอินทรีย์

อ่ืนๆ เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม เมทิลแอลกอฮอล ์คาร์บอนเตตระคลอไรด ์เป็นตน้ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง : 5-7 

โดยทัว่ไปเอทิลแอลกอฮอล์ ผลิตไดก้ระบวนการหมกั (Fermentation) โดยใชว้ตัถุดิบประเภท

น ้ าตาลกลูโคสเป็นสารตั้ งต้นเปล่ียนโมเลกุลของน ้ าตาลด้วยยีสต์ และเข้าสู่กระบวนการกลั่น 

(Distillation) โดยน าเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกัไปกลัน่ท่ีความดนับรรยากาศ ให้ไดอ้อกมาเป็น

แอลกอฮอล์ท่ีมีความบริสุทธ์ิ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ยาและ

เวชภณัฑ์ทางการแพทย์ เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอาง ผลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

รวมทั้งใชเ้ป็นตวัท าละลายในอุตสาหกรรม เป็นสารตั้งตน้ในอุตสาหกรรม การสังเคราะห์สารเคมี พวก

อีเทอร์ เอทิลีน กรดแอซีติก และใช้เป็นส่วนผสมในน ้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น (องค์การสุรา กรม

สรรพสามิต, 2560) 
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3.1.2 ชนิดของแอลกอฮอล์ 

แอลกอฮอล ์(Alcohol) คนส่วนมากมกัจะเหมารวมวา่ หมายถึงสุราหรือเหลา้ทั้งท่ีความจริงแลว้

แอลกอฮอล์เป็นช่ือสารเคมีชนิดหน่ึงซ่ึงรู้จกักนัมากท่ีสุดคือเอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 

(Ethylalcohol) และเมทานอล (Methano) คนส่วนมากมักเข้าใจผิดว่าเหล้าหรือสุราท่ีใช้ด่ืมนั้ นมี

ส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอลแ์ละเมทิลแอลกอฮอล ์ ซ่ึงเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวกนัซ่ึงนัน่เป็นความ

เขา้ใจผิดอย่างมากเพราะเหล้าหรือสุราไม่ได้หมายถึงแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้มีแต่เหล้า

เท่านั้นซ ้ าบางชนิดถา้ใชผ้ิดอาจมีโทษถึงตายแต่การเป็นพิษต่อร่างกายนั้นแตกต่างกนัอย่างท่ีหลายคน

คาดไม่ถึงดงันั้นเรามาท าความรู้จกักบัเอทิล – เมทิลแอลกอฮอลก์นัดีกวา่ 

 

รูปท่ี 3.1 เอทิลนอลแอลกอฮอล์ 

ท่ีมา : https://1th.me/btCxC 

1. เอทิลแอลกอฮอลห์รือเอทานอล เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี, ระเหยได,้ ไวไฟสูงสามารถละลายน ้า

ไดเ้ป็นแอลกอฮอล์ท่ีไดจ้ากการหมกัของพืชผลทางการเกษตรเช่นออ้ย,  มนัส าปะหลงั, ขา้วโพด, เป็น

ตน้แอลกอฮอล์ชนิดน้ีกินได้นิยมน ามาใช้ท าเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เช่นพวกเหลา้, ไวน์, เบียร์, ยา

ส าหรับเช็ดท าความสะอาดแผล, ใชใ้นการผลิตเคร่ืองส าอาง, ใชเ้ป็นน ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นตน้  
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การส่งผลให้เป็นพิษต่อร่างกายคือ โรคพิษสุราเร้ือรังและตบัอกัเสบเป็นอาการพิษของผูเ้สพ

สุราเป็นระยะเวลานาน คืออาการพิษเร้ือรังท่ีเกิดจากเอทานอลแต่พิษเฉียบพลนัท่ีเกิดจากการกินเขา้ไป

มาก ๆ ในคร้ังเดียวหรือก็คืออาการเมานัน่เองแต่ทั้งน้ีแมว้า่เอทานอลจะกินไดก้็ใช่วา่จะน าเอทานอลใน

น ้ ายาลา้งท าความสะอาดแผลมาด่ืมแทนเหลา้ไดเ้พราะในน ้ ายาลา้งแผลจะมีการใส่สีไวเ้พื่อป้องกนัการ

น าไปรับประทาน 

 

รูปท่ี 3.2 เมทานอลแอลกอฮอล์ 

ท่ีมา : https://1th.me/XAFgw 

2. เมทิลแอลกอฮอล์, เมทานอล เป็นของเหลวใสระเหยง่ายไดจ้ากกระบวนการกลัน่ทางปิโตร

เคมีนิยมใชเ้ป็นตวัท าละลายในอุตสาหกรรมการท าเฟอร์นิเจอร์ไดแ้ก่พวกสีทาไม,้น ้ ามนัเคลือบเงา, ยา

ลอกสีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในธรรมชาติ  

การส่งผลความพิษต่อร่างกายอยา่งมาก โดยเมทานอล สามารถดูดซึมไดท้าง ผวิหนงั, ลมหายใจ

ผูท่ี้สูดดมเขา้ไประคายเคืองต่อทางเดินหายใจท าให้หลอดลมอกัเสบ, หลอดคออกัเสบมีการระคายเคือง

ท่ีเยือ่บุตา ท าใหเ้ยือ่บุตาอกัเสบถา้หากหายใจรับเอาเมทานอลเขา้ไปมาก ๆ จะท าใหเ้กิดอาการปวดทอ้ง, 

เวียนหวั, คล่ืนไส้, อาเจียน, กลา้มเน้ือมีการกระตุก, หายใจล าบาก, การมองเห็นผิดปกติจนอาจส่งผลให้

ตาบอดได้แต่หากด่ืมเขา้ไปทางเดินอาหารจะดูดซึมและกระจายเขา้สู่กระแสเลือดทนัทีส่งผลให้เกิด

อาการคล่ืนไส้, อาเจียน, ทอ้งเดิน, เห็นภาพไม่ชดัเจน, มีผลต่อประสาทตาอาจท าใหด้วงตาบอดไดแ้ละท่ี

ส าคญัยงัมีผลต่อระบบหายใจท าให้ไตอกัเสบ, กล้ามเน้ือตบัตาย, โลหิตเป็นพิษและอนัตรายถึงขั้น
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เสียชีวิต เม่ือจะช้ือหรือน ามาใชป้ระโยชน์ตอ้งระบุช่ือชนิดของแอลกอฮอล์ให้ถูกตอ้งและชดัเจนพร้อม

ทั้งอ่านฉลากขา้งขวดให้แน่ชดัก่อนน าไปใช้ทุกคร้ังเพื่อความปลอดภยัและท่ีส าคญัคือห้ามผสมเหล้า

ด้วยการซ้ือแอลกอฮอล์มาเติมเองโดยเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลให้เป็นอนัตรายถึงชีวิตได้ (Badalco, 

2016) 

2.1.3 ประโยชนแ์ละโทษของเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราย 

เป็นสารไวไฟสูง เป็นพิษเม่ือสูดดม, สัมผสัทางผวิหนงั และเม่ือกลืนกิน 

มาตรการปฐมพยาบาล 

1. เม่ือสูดดมสาร ถ้าสูดดมเขา้ไป ให้ยา้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าผูป่้วยไม่

หายใจ ใหก้ารช่วยหายใจ ถา้ผูป่้วยหายใจล าบากท าการใหอ้อกซิเจน 

2. เม่ือสัมผสัสาร ในกรณีท่ีสารถูกผิวหนงั ให้ลา้งออกดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลา

อยา่งนอ้ย 15 นาที  ถอดเส้ือและรองเทา้ท่ีเป้ือนสาร  หลงัจากนั้นใหไ้ปพบแพทย ์ 

3. เม่ือสารเขา้ตา ในกรณีท่ีสารเขา้ตา ให้ลา้งตาดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 

15 นาที  ตอ้งแน่ใจว่าไดล้า้งตาอย่างเพียงพอ โดยใช้น้ิวมือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหวา่ง

ลา้ง หลงัจากนั้นใหไ้ปพบแพทย ์ 

4. เม่ือกลืนกิน เม่ือกลืนกินสารเขา้ไป ในกรณีท่ีผูป่้วยยงัมีสติอยูใ่หใ้ชน้ ้าบว้นปาก และ

ไปพบแพทยท์นัที 

ขอ้ปฏิบติัการใชส้ารและการเก็บรักษา 

ขอ้ปฏิบติัการใชส้ารเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ 

อย่าหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป  หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา, ผิวหนัง และเส้ือผา้  

หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็นเวลานานหรือซ ้ าหลายคร้ัง 
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การเก็บรักษา 

1.ปิดภาชนะใหส้นิท  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ 

เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ท่ีมีจ  านวนอะตอมของคาร์บอนน้อยท่ีสุด เตรียมไดจ้ากการเผาไม้

ชนิดหน่ึงเรียกว่า ไมแ้อลกอฮอล์  (wood alcohol) ท่ีอุณหภูมิสูงในสภาวะท่ีปราศจากอากาศ และใน

ระดบัอุตสาหกรรมสามารถเตรียมเมทานอลไดจ้ากปฏิกิริยาระหวา่งคาร์บอนมอนอกไซดก์บัไฮโดรเจน

ภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง โดยมีโลหะออกไซด ์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 

ประโยชน์ของเมทานอล 

1. น ามาใชเ้ป็นตวัท าละลายอินทรียใ์นอุตสาหกรรมการท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม ้น ้ามนั

เคลือบเงา 

2. ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 

3. ใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการผลิตพลาสติก ยา และสารประกอบอินทรียช์นิดอ่ืน เช่น 

ฟอร์มาลดีไฮด์ 

อนัตรายของเมทานอล 

เมทานอลเป็นสารท่ีมีอนัตรายต่อร่างกายมาก โดยเมทานอลสามารถดูดซึมไดท้างผิวหนงั ลม

หายใจ ผูท่ี้สูดดมเขา้ไปจะรู้สึกระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ท าใหห้ลอดลมอกัเสบ มีอาการระคายเคือง

ต่อเยื่อบุตาหรืออาจท าให้ตาบอด  ถา้เมทานอลเขา้สู่ร่างกายจะถูกออกซิไดซ์กลายเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ 

(HCHO) ซ่ึงจะท าใหเ้กิดอาการปวดศีรษะ ตาบอดหรือเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

ประโยชน์และโทษของเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตราย 

เป็นสารไวไฟสูง 

การปฐมพยาบาลเม่ือสัมผสัสาร 

1. เม่ือสูดดมสาร ถ้าสูดดมเขา้ไป ให้ยา้ยผูป่้วยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าผูป่้วยไม่

หายใจ ใหก้ารช่วยหายใจ  ถา้ผูป่้วยหายใจล าบากท าการใหอ้อกซิเจน 
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2. เม่ือสัมผสัสาร ในกรณีท่ีสัมผสักบัสารให้ลา้งผิวหนงัทนัทีดว้ยสบู่และน ้ าปริมาณ

มาก 

3. เม่ือสารเขา้ตา ในกรณีท่ีสารเขา้ตา ให้ลา้งตาดว้ยน ้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 

15 นาที 

4. เม่ือกลืนกิน เม่ือกลืนกินสารเขา้ไป ในกรณีท่ีผูป่้วยท่ียงัมีสติอยู่ให้ใช้น ้ าบว้นปาก  

หลงัจากนั้นใหไ้ปพบแพทย ์ 

ขอ้ปฏิบติัการใชส้ารและการเก็บรักษา 

ขอ้ปฏิบติัการใชส้ารเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ 

หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยเขา้ไป หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา, ผิวหนงั และ

เส้ือผา้ หลีกเล่ียงการไดรั้บสารเป็นเวลานานหรือซ ้ าหลายคร้ัง  

การเก็บรักษา 

ปิดภาชนะใหส้นิท เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ  เก็บในท่ีแหง้

และเยน็   

เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์เป็นของเหลวไม่มีสี มีกล่ินเฉพาะตวั ระเหยได ้ติดไฟง่าย เวลา

ติดไฟจะไม่มีเขม่า สามารถละลายน ้ าได ้เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ท่ีเตรียมไดจ้ากการหมกัน ้ าตาลจาก

ผลไม้หรือแป้งท่ีได้จากธัญญพืชในท่ีไม่มีออกซิเจน โดยใช้เอนไซม์ในยีสต์หรือแบคทีเรียช่วยเร่ง

ปฏิกิริยา  

เอทานอนท่ีไดจ้ากวตัถุดิบต่างกนัจะมีช่ือเรียกต่างกนั เช่น ถา้ใชน้ ้ าองุ่นในการหมกัจะเรียกว่า 

ไวน์ (Wine) ถา้ใชม้นัฝร่ัง (แป้ง) ในการหมกัจะเรียกวา่เหลา้หรือ   วอ๊ดกา้ (Vodka) แต่ถา้ใชข้า้วบาร์เลย์

หรือขา้วฮอพในการหมกัจะเรียกวา่เบียร์ 

เอทานอลท่ีไดจ้ากการหมกัน ้าตาลหรือยสีตน้ี์จะน ามาบริโภคในรูปของไวน์ เบียร์ และเหลา้ แต่

การบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีเอทานอลเป็นองคป์ระกอบในปริมาณมากเป็นประจ า จะส่งผลให้เกิดอนัตราย

ต่อระบบประสาท ตบั และเกิดอาการเสพติด 
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ในอุตสาหกรรมสามารถเตรียมเอทานอลไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่างอีทีนกบัน ้ า ภายใตอุ้ณหภูมิ

และความดนัสูงโดยมีกรดเขม้ขน้เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 

ประโยชน์ของเอทานอล 

น ามาบริโภคในรูปของไวน์ เบียร์ และเหลา้ (แหล่งความรู้เคมี, 2559) 

2.1.4 ประเภทผลิตภณัฑแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 

1. แอลกอฮอล์ท าความสะอาด (Solution) น ้ ายาฆ่าเช้ือโรคชนิดของเหลว ใช้ท าความสะอาด

พื้นผวิวตัถุ หรือ ท าความสะอาดมือ 

2. เจลแอลกอฮอล์ (Alcohol Gel) ชนิดไม่ใช้น ้ าล้างออก แห้งเร็ว ปลอดภยั ถนอมมือ ช่วย

ป้องกนัการแพร่กระจาย ของเช้ือโรคจากการสัมผสั สามารถใชไ้ดบ้่อยคร้ังตามตอ้งการ 

3. สเปรยแ์อลกอฮอล ์(Alcohol) ใชท้  าความสะอาดลดการสะสมของเช้ือโรค 

4. แอลกอฮอล์แผน่เช็ดฆ่าเช้ือ (Alcohol Pad) มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกวา่ 70%  ใชเ้ช็ด

ท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรคอเนกประสงค ์พกพาง่าย ใชส้ะดวก 

5. ส าลีชุบแอลกอฮอล ์ (Alcohol Ball) มีส่วนผสมของแอลกอฮอลม์ากกวา่ 70%  ใชฆ่้าเช้ือโรค

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พกพาสะดวก หยบิใชง้านไดท้นัที 

6. ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เช่น น ้ ายาบว้นปาก ผลิตภณัฑ์ยาบางชนิด 

(องคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต, 2561) 

2.1.5 วธีิทดสอบแอลกอฮอล์ 

 วธีิทดสอบแอลกอฮอลข์องแทห้รือของปลอม มีวธีิการทดสอบดงัน้ี 

1. การน าไปวดัจุดเดือด ดว้ยการใส่ในภาชนะทางเคมี ตั้งไฟ แลว้ใชเ้ทอร์โมมิเตอร์วดั

อุณหภูมิเม่ือถึงจุดเดือด เอทิลแอลกอฮอล์ จะมีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซียส ขณะท่ี 

เมทิลแอลกอฮอล ์จะมีจุดเดือดประมาณ 65 องศาฯ วธีิท่ีเป็นวธีิท่ีแม่นย  าท่ีสุด 
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2. การดมกล่ินเอทิลแอลกอฮอล ์จะมีกล่ินแบบแอลกอฮอลท่ี์แรงกวา่เมทิลแอลกอฮอล์

มาก แต่เมทิลแอลกอฮอล์จะดมแล้วแสบจมูกมากกว่า วิธีน้ีตอ้งระวงั อย่าสูดดมเขา้ไปมาก

เกินไป เพราะจะเป็นพิษต่อร่างกายได ้วธีิท่ีท าง่ายแต่ไม่แม่นย  า 

3. ท าปฏิกิริยาไอโอโดฟอร์ม (Iodoform Reaction) โดยการน าตวัอยา่งแอลกอฮอล์นั้น

ใส่หลอดทดลอง เอาไปเติมสารละลายไอโอดีน เช่น เบตาดีน ผสมกบัโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(โซดาไฟ) แช่หลอดในอ่างน ้ าอุ่น เขยา่หลอด แลว้ทิ้งไวส้ัก 2 นาที ถา้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ จะ

มีตะกอนสีเหลืองของหมู่ไตรไอโอโดมีเทน (Triiodo methane) เกิดข้ึน ส่วนเมทิลแอลกอฮอล์ 

จะไม่มีตะกอน 

4. ทดลองจุดไฟ ดูลกัษณะสีของเปลวไฟ ซ่ึงเอทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟโชติช่วงและ

สว่างเป็นสีเหลืองมากกว่า เมทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟน้อยกว่า และแสงจะออกไปทางสีฟ้า 

(เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์, 2563) 

3.2 สเปรย์แอลกอฮอล์ 

 

รูปที ่3.3 สเปรยแ์อลกอฮอล์ 

ท่ีมา : https://bit.ly/3feo39I 

สเปรยแ์อลกอฮอลล์า้งมือ ใชง้านเหมือนกบัเจลลา้งมือแอลกอฮอล ์ ใชง้านง่าย ไม่ตอ้งใชน้ ้าลา้ง

ออก พกพาสะดวก แต่สเปรยแ์อลกอฮอล์สามารถเอาไปท าความสะอาดส่ิงของ พื้นผิวสัมผสัได ้เช่น 

ลูกบิดประตู โทรศพัทมื์อถือ  ส่ิงของสาธารณะท่ีตอ้งใชร่้วมกนั เช่น ราวบนัได  ห้องน ้ าสาธารณะ และ

สเปรยแ์อลกอฮอล์ก็ตอ้งมีปริมาณแอลกอฮอล์เขม้ขน้ 70% ข้ึนไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ

โรค (Som nikan, 2563) 
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3.2.1 วธีิการใชส้เปรยแ์อลกอฮอลแ์ละเจลแอลกอฮอล์ 

1. เทเจลแอลกอฮอล ์2-3 มิลลิลิตร หรือ 2-4 หยด ลงบนฝ่ามือ หรือถา้เป็นสเปรยแ์อลกอฮอล์ฉีด

ลงบนฝ่ามือสัก 4 - 5 คร้ังใหชุ่้ม 

2. ถูให้ทัว่ทั้งสองมือ ถูทุกซอกมุมอย่างละเอียด ขั้นตอนเหมือนล้างมือด้วยสบู่ประมาณ 20 

วนิาที ปล่อยไวจ้นแหง้  

3.สามารถใช้ทุกคร้ังหลกัจบัส่ิงของหรือมีการสัมผสั ของสาธารณะเช่น ประตู ท่ีกดลิฟท์ ตู ้

เอทีเอ็ม ราวบนัได ท่ีจบับนรถขนส่งสาธารณะ เป็นตน้ ของท่ีส่งต่อหลายมือ เช่น แกว้กาแฟ ธนบตัร 

โทรศพัท ์(La Kikiz, 2020) 

3.2.2 ขอ้ควรระวงั 

1. มีส่วนประกอบของแอลกอฮอลค์่อนขา้งมาก ดงันั้นควรหลีกเล่ียงเปลวไฟ คนท่ีสูบบุหร่ีถา้

ทาแลว้มือยงัไม่แหง้หา้มจุดบุหร่ีเด็ดขาด 

2. ไม่ควรใชก้บัผวิบอบบาง เช่น รอบดวงตา ผวิอกัเสบ มีบาดแผล หรือมีสิว  

3. ควรเก็บไม่ให้ถูกแสงแดด หรือท่ีร้อนจดั เพราะจะท าให้แอลกอฮอล์ระเหย จนความเขม้ขน้

ของแอลกอฮอลล์ดลงในระดบัท่ีฆ่าเช้ือโรคไม่ได ้

ถา้ไม่มีเจลหรือสเปรยล์า้งมือโดยเฉพาะ สามารถใชแ้อลกอฮอลล์า้งแผลใส่ขวดฉีดลา้งมือแทน

ได ้ไม่ท าใหผ้วิบางหรือระคายเคืองแบบท่ีกลวักนั แต่จะท าใหผ้วิแหง้เพราะแอลกอฮอลร์ะเหยน ้าจากผิว

ไปดว้ยอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นควรทาโลชัน่ถนอมผวิตามหลงัจากแอลกอฮอลแ์หง้แลว้ (La Kikiz, 2020) 
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3.3 มะกรูด 

 

รูปที ่3.4 มะกรูด 

ท่ีมา : https://bit.ly/3eehdjt 

 3.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของมะกรูด 

 มะกรูด (kaffir lime) เป็นพืชตระกูลส้ม และมะนาว (Citrus family) ท่ีเป็นพืชพื้นเมืองในแถบ

ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจดัเป็นไมผ้ล และพืชผกัสมุนไพรท่ีนิยมปลูกไวต้ามบา้น และสวน 

เพื่อใช้ส าหรับประกอบอาหาร เน่ืองจาก ใบ และผล มีน ้ ามนัหอมระเหยท่ีให้กล่ินหอมช่วยในการดบั

กล่ินคาว และเพิ่มรสให้แก่อาหารได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีองค์ประกอบของสารส าคญัหลายชนิดท่ีมี

คุณสมบติัทางยา และคุณสมบติัทางดา้นความสวยความงาม (Puechkaset, 2015) 

 ลกัษณะทัว่ไป 

ล าตน้ ตน้มะกรูด เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็ก เน้ือไมเ้ป็นเน้ือแขง็ เปลือกเรียบมีสีน ้าตาลอ่อน ล าตน้

แตกก่ิงก้านจ านวนมากตั้งแต่ระดบัล่างของล าตน้ท าให้มีลกัษณะเป็นพุ่ม ตามล าตน้ และก่ิงมีหนาม

แหลมยาว 

ใบ ใบมะกรูด เป็นใบประกอบ ออกเป็นใบเด่ียว มีกา้นใบแผ่ออกเป็นครีบคลา้ยแผ่นใบ ใบมี

ลกัษณะหนา เรียบ มีผิวมนั สีเขียว และเขียวเขม้ตามอายุของใบ ใบมีคอดก่ิวท่ีกลางใบท าให้ใบแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน หรือ คลา้ยใบไม ้2 ใบ ต่อกนั ขนาดใบกวา้งประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-

12 เซนติเมตร ใบมีกล่ินหอมมากเพราะมีต่อมน ้ามนัอยู ่

https://puechkaset.com/author/puechkaset/
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ดอก ดอกมะกรูดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกออกเป็นช่อมีสีขาว แทงออกบริเวณส่วนยอดหรือ

ตามซอกใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 1-5 ดอก หลีบดอกมีสีขาวครีม 5 กลีบ มีขนปกคลุม ภายในดอกมี

เกสรมีสีเหลือง ดอกมีกล่ินหอมเล็กนอ้ย และเม่ือแก่จะร่วงง่าย 

ผล/ลูก ผลมะกรูดหรือลูกมะกรูด มีลกัษณะค่อนขา้งกลม มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5-7 เซนติเมตร 

ผลคลา้ยผลส้มซ่า ผลมีขนาดใหญ่กวา่ลูกมะนาวเล็กนอ้ย ลกัษณะของผลมีรูปร่างแตกต่างกนัไปแลว้แต่

พนัธ์ุ เปลือกผลค่อนข้างหนา ผิวเปลือกมีสีเขียวเขม้ ผิวขรุขระเป็นลูกคล่ืนหรือเป็นปุ่มนูน ภายใน

เปลือกมีต่อมน ้ ามนัหอมระเหยเป็นจ านวนมาก มีจุกท่ีหัว และทา้ยของผล เม่ือสุก ผลจะเปล่ียนเป็นสี

เหลือง ดา้นในผลประกอบดว้ยเน้ือฉ ่าน ้ า มีเมล็ดแทรกบริเวณกลางผล 5-10 เมล็ด เน้ือผลมีรสเปร้ียวปน

ขมเล็กนอ้ย (Puechkaset, 2015) 

3.3.2 ประโยชน์จากมะกรูด 

1. ใบมะกรูด นิยมใชป้ระกอบอาหารส าหรับใชด้บักล่ินคาวของเน้ือต่าง ๆ เช่น แกงเผด็ ตม้ย  า 

ใชโ้รยในอาหาร เช่น ห่อหมก 

2. ใบมะกรูด ใชเ้ป็นส่วนผสมของเคร่ืองแกง เช่น พริกแกง 

3. ลูกมะกรูด ผา่เป็นช้ินใชส้ าหรับดบักล่ินในห้องน ้าชาย-หญิง 

4. น ้าจากลูกมะกรูด ใชด้บักล่ินคาว และปรุงอาหารใหมี้รสเปร้ียว เช่น แกงส้ม แกงคัว่ 

5. น ้าจากลูกมะกรูด ใชท้  าน ้าผลไมป่ั้น เช่น น ้ามะกรูดป่ัน 

6. ลูกมะกรูดน ามาสับ และบีบคั้นเอาน ้า ใชส้ าหรับผสมหรือท าน ้ายาสระผม 

7.  ลูกมะกรูดหัน่เป็นช้ินใชส้ระผมร่วมกบัแซมพสูระผม 

8.  ลูกมะกรูด น ามาคลึงใหซ้ ้ า แลว้ใส่ในภาชนะน ้าขงัเพื่อก าจดัลูกน ้า 

9. สารสกดัจากใบมะกรูดใชแ้ต่งกล่ินไวน์ขาวหรือไวน์แดง 

10. สารสกดัจากใบมะกรูดใชเ้ป็นส่วนผสมของตา้นมะเร็ง 

11. น ้าจากลูกมะกรูด ใชเ้ป็นส่วนผสมของยาฟอกเลือด 

https://puechkaset.com/author/puechkaset/
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12. น ้ามนัหอมระเหยจากผล และใบมะกรูด ใชเ้ป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองหอม และ

เคร่ืองส าอางต่าง ๆ 

13. น ้ามนัหอมระเหย ใชป้รับอากาศตามห้อง ช่วยลดกล่ินอบั กล่ินเหม็นคาว 

14. ใบ และผลสด ใชด้ม แกอ้าการมึนเมา อาการเวยีนศีรษะ 

 การใชใ้นต ารับยา และประโยชน์ทัว่ไป 

น ้ ามะกรูด น ้ ามะกรูดช่วยบ ารุงสุขภาพเหงือก และฟัน เน่ืองจากมีวิตามินซีในปริมาณมาก โดย

ในประเทศไทยมีการน าน ้ ามะกรูดไปใช้ส าหรับเป็นยาขบั เสมหะ แกไ้อ แกโ้รคเลือดออกตามไรฟัน 

น ามาดองยารับประทานเป็นยาฟอกโลหิตสตรี ผสมกบัปูนแดงทาแกป้วดทอ้ง นอกจากนั้น มีการน าน ้า

มะกรูดไปใชเ้ป็นยาฟอกขาวตามธรรมชาติส าหรับก าจดัคราบรอยด่าง รวมไปถึงการน าไปใชส้ าหรับฆ่า

ทากตามพื้นดิน 

ผิวมะกรูด ผิวมะกรูดมีการน าไปใชเ้ป็นยาขบัลมในล าไส้ แกแ้น่นทอ้ง แกว้ิงเวียนเป็นยาบ ารุง

หวัใจ ใชก้ระตุน้และรักษาอาการปวดทอ้ง นอกจากน้ี ยงัใชเ้ป็นส่วนผสมส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ ายาบว้น

ปาก 

ในประเทศไทยมีการน าผิวมะกรูดแห้งให้แก่หญิงท่ี เพิ่งคลอดบุตร และใช้เป็นยาเ ร่ง

ประจ าเดือน ส่วนประเทศอินเดียนิยมใช้ผิวมะกรูดส าหรับใช้เป็นยาฆ่าแมลงดว้ย ส่วนในต ารับยาของ

ชาวมาเลเซียมีการใชผ้ลสดทั้งผลส าหรับการเตรียมยาส าหรับใชภ้ายใน ซ่ึงจะเป็นใบสั่งยาเก่ียวกบัโรค

ความเจบ็ปวดในช่องทอ้ง และใชเ้ป็นยาขบัลมแกท้อ้งเฟ้อ (Puechkaset, 2015) 

การใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

ใบมะกรูดมกัถูกน าไปใช้ในหลายประเทศส าหรับใช้เป็นสารกันเสียในผลิตภัณฑ์อาหาร 

(preserve foods) และยงัท าใหเ้กิดความอยากอาหาร 

น ้ ามะกรูด และผิวผลมะกรูดโดยส่วนมากจะใช้ปรับปรุงรสชาติและกล่ินรสของอาหารใน

ภูมิภาคเอเชีย เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย มกันิยมใช้ใบมะกรูดเพื่อกล่ินรสท่ีจ าเพาะ เช่น เคร่ืองปรุง 

และเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยใช้ผิวมะกรูดเป็นเคร่ืองเทศ โดยใช้เป็นส่วนผสมของน ้ าพริกแกงหลาย

https://puechkaset.com/author/puechkaset/
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ชนิดน ้ ามะกรูดถูกน าไปใชส้ าหรับเตรียมเป็นเคร่ืองด่ืม และส าหรับปรุงอาหารเพื่อให้มีรสเปร้ียว และ

ดบักล่ินคาวปลา นิยมใส่น ้ ามะกรูดในปลาร้าหลน แกงส้ม แกงคัว่ ฯลฯ และมีการน าไปใช้กันมาก

ส าหรับเป็นเคร่ืองปรุงเน้ือ ส่วนในทางการคา้ด้วยลกัษณะท่ีโดดเด่น และมีรสชาติจ าเพาะ จึงมกัใช้

ส าหรับต ารับอาหารจ าพวกแกงเผด็ ซุป และกูไล (Gulai) ซ่ึงเป็นแกงพื้นเมืองชนิดหน่ึงของประเทศ

อินโดนีเซีย เป็นตน้ 

การใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 

เน่ืองจากมะกรูดมีสมบติัในการช่วยบ ารุงหนงัศีรษะ และกระตุน้การงอกของรากผม ช่วยขจดั

รังแคท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือจุลินทรีย ์แกค้นัศีรษะ และช่วยหล่อล่ืนผมท าให้ผมดกด าเป็นเงางาม รากผม

แข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย ส่วนน ้ ามะกรูดมีสมบติัเป็นกรดตามธรรมชาติเหมาะส าหรับหนงัศีรษะไม่ท า

ใหเ้กิดการระคายเคือง ช่วยในการท าความสะอาดเส้นผม และหนงัศีรษะ และช่วยในการช าระลา้งคราบ

สบู่และแชมพู ดงันั้น จึงนิยมน ามะกรูดไปใช้เป็นส่วนผสมส าหรับการเตรียมผลิตภณัฑ์แชมพูผสม

มะกรูด 

ชาวพม่า และชาวมาเลเซีย ใชน้ ้ ามะกรูดเป็นแชมพธูรรมชาติส าหรับสระผม และช าระลา้งส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากน้ี ยงัมีการน าน ้ ามะกรูด และผลมะกรูดไปใชส้ าหรับแต่งกล่ินในผลิตภณัฑ์

แชมพูสระผม รักษาชนันะตุ รังแค และท าให้ผมสะอาด รวมถึงมีการน าไปใชเ้ป็นครีมทาผิวดว้ย ส่วน

ประเทศฟิลิปปินส์นิยมใชผ้ลมะกรูดผสมกบัเปลือกสะบา้มอญสระผม (Puechkaset, 2015) 

3.3.3 ขอ้ควรระวงัในการใชม้ะกรูด 

1.ระวงัผิวไหมแ้ดด มะกรูดถึงแมจ้ะมีสรรพคุณบ ารุงร่างกายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่

เพราะในน ้ามะกรูดมีสารออกซิเพดามิน หากผวิถูกน ้ามนัมะกรูดโดยตรง แลว้ถูกแสงแดด อาจก่อใหเ้กิด

อาการระคายเคือง จนส่งผลใหผ้วิไหมแ้ดดได ้

2.ผูป่้วยโรคเบาหวาน ควรระวงัการใชม้ะกรูดในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะสารในมะกรูดจะ

ท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือดลดลงมากกวา่ระดบัปกติ 
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3.ปัญหาโพแทสเซียม ในมะกรูดมีสาร เบอร์แกพเทน (bergapten) ซ่ึงเป็นสารท่ีจะส่งผลต่อการ

ลดระดบัโพแทสเซียมในเลือด และเป็นตน้เหตุของการเกิดอาการปวดกลา้มเน้ือและอาการกลา้มเน้ือ

กระตุก ดงันั้น จึงไม่ควรบริโภคในปริมาณมากเกินไป 

มะกรูดเป็นสมุนไพรท่ีได้มีการน ามาใช้เป็นยาตั้ งแต่สมัยโบราณ มีกล่ินหอม ช่วยลด

ความเครียดและบ ารุงสุขภาพได้อีกหลายด้าน ทั้งยงันิยมน ามาใช้น าการดูแลเส้นผม ท าให้ผมดกด า

แข็งแรง แก้ปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมได้ นอกจากผลแล้ว ในส่วนของใบมะกรูดยงัมีกล่ินหอม 

เหมาะส าหรับน ามาประกอบอาหารหลายอยา่ง จะช่วยท าให้รสชาติอาหารหอมอร่อยมากยิ่งข้ึน แถมยงั

ดีต่อสุขภาพในดา้นการกินสมุนไพรเป็นยาอีกดว้ย (ชาคริตส์ คงหาญ, 2563) 

3.4 น า้มันหอมระเหยกลิน่มะกรูด 

 

รูปที ่3.5 น ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด 

ท่ีมา : https://bit.ly/3fdTxwS 

 กล่ินมะกรูด มะกรูดมีกล่ินหอมซ่ึงจะช่วยสร้างความผ่อนคลายได้ดี โดยเฉพาะน ้ ามนัหอม

ระเหยจากมะกรูด แต่ควรเลือกท่ีมีความเขม้ขน้ไม่เกิน 1% เพราะนัน่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และ

เป็นกล่ินท่ียงุและแมลงส่วนใหญ่ไม่ชอบ จึงสามารถน ามาใชเ้พื่อไล่ยงุและแมลง, รักษาอาการช ้าในและ

ฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาการอาเจียนเป็นเลือด มะกรูดจะสามารถบรรเทา

อาการใหดี้ข้ึนภายในเวลาสั้นๆ, และสามารถก าจดักล่ินเทา้ได ้(health dome, 2018) 
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3.4.1 คุณสมบติัของน ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด 

ทางสุคนธบ าบดั น ้ ามนัหอมระเหยมะกรูด มีผลต่อระบบการท างานของร่างกายและระบบ

ประสาท ช่วยบ าบดัอาการซึมเศร้า คลายวิตกกงัวล ช่วยให้ผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการหดหู่นอนไม่

หลบัจากความเครียด อาการโกรธ กระวนกระวายใจ มีส่วนช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเส้นผม 

ช่วยบรรเทา อาการแมลงสัตวก์ดัต่อยป้องกนัการติดเช้ือและกระจายตวัของเช้ือโรค ใชรั้กษาโรคผวิหนงั

ไดทุ้กชนิด นอกจากน้ียงัใชส้ าหรับป้องกนัและไล่แมลงไดด้ว้ย (Ture Industry, 2019) 

3.4.2 วธีิการน าไปใชน้ ้าหอมระเหยกล่ินมะกรูด 

1. ใชน้วดตวั ผสมน ้ามนัหอมระเหยกบั น ้ามนัพื้นฐาน น ้ามนันวด เช่น น ้ามนัมะกอก น ้ ามนั

เมล็ดมะรุมน ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ น ้ามนัเมล็ดองุ่น น ้ามนัโจโจบ้าน ้ามนัสวทีอลัมอนด์หรือน ้ามนัพืชอ่ืน 

ท่ีเป็น เกรดเคร่ืองส าอาง (Cosmetic grade) เพื่อช่วยกระตุน้กลา้มเน้ือ ระบบประสาท เน้ือเยื่อ และ

ผวิหนงัลดอาการปวดเม่ือย ช่วยใหก้ารไหลเวยีนของโลหิต (Ture Industry, 2019) 

2. เตาอโรม่าหรือเตาน ้ามนัหอมระเหยเพื่อกระจายกล่ิน 

3. หยดผสมน ้า ในอ่างอาบน ้า หรือหยดในน ้าอุ่นเพื่อสูดดม หรือ แช่มือแช่เทา้ แมแ้ต่ลา้งแผล

(ตามแต่ละชนิดของน ้ามนัหอมระเหย) 

4. ท าสเปรยป์รับอากาศ หรือ ฆ่าเช้ือโดยน ามาผสมน ้าและแอลกอฮอลใ์นสัดส่วนท่ีพอเหมาะ 

5. ใชผ้สมเคร่ืองส าอาง โลชัน่บ ารุงผวิครีมอาบน ้า แชมพ ู(ตามแต่ละชนิดของน ้ามนัหอม

ระเหย) 

หยดผสมน ้าสะอาด ใชก้ลั้วคอหรือบว้นปาก ช่วยบ าบดัโรคในช่องปากและคอ ช่วยฆ่าเช้ือโรค

ลดกล่ินปาก 

3.5 หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงเป็นสินคา้หรือกลยุทธ์ตวัแรกของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความส าคญัท่ีสุดท่ีนกัการตลาดจะตอ้งหยิบยกข้ึนมา พิจารณาก่อนโดยการเลือกผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั

ความต้องการของตลาดเป้าหมาย เพื่อสะดวกในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดตวัอ่ืนๆ ให้
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สัมพนัธ์กนั หรือแมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองคป์ระกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็น

ตัวส าคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

(Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์(Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับ

ระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ์ (ถนอม บริคุต, ม.ป.ป.) 

 3.5.1 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์  (Product   Component)   

 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ (Product   Component)  เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาตวัสินคา้ผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ   เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีนกัการตลาดจะตอ้งน าองคป์ระกอบท่ีได ้มาเป็น

ตวัก าหนดลกัษณะสินคา้ผลิตภณัฑ์หรือบริการในการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้หรือของตลาด 

(ถนอม บริคุต, ม.ป.ป.) 

1. ผลิตภณัฑห์ลกั (Core  Product)  บริษทัตอ้งมีความรู้วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product  Attribute)  เราตอ้งทราบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นผลิตมาจากอะไร  มี

คุณสมบติัอยา่งไร   ลกัษณะทางกายภาพ  ขนาด  จุดเด่น  ความงาม  ความคงทน 

3. จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์(Product   Feature)  เราตอ้งรู้วา่สินคา้ของเรามีอะไรเด่นเป็นพิเศษ  

(Differentiation)  กวา่สินคา้อ่ืน  เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหใ้ชสิ้นคา้ของเรา 

4. ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์ (Product  Benefit)  ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะสับสนระหวา่ง

จุดเด่นผลิตภณัฑ์  และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์  ซ่ึงจะแตกต่างกนัจุดเด่นผลิตภณัฑ์คือ ส่ิงท่ี

อยูใ่นตวัสินคา้ 

3.5.2 หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ส่ิงส าคญัของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ไม่ใช่เพียงรูปลกัษณ์สวยงามท่ีดึงดูดลูกคา้ หรือเป็นแค่

เพียงกล่องบรรจุสินค้าหรือถุงเท่านั้ น แต่จะท ายงัไงให้ลูกค้าจดจ าในสินค้านั้ น มีความน่าเช่ือถือ 

สามารถจูงใจลูกคา้ และท าให้ลูกคา้สนใจอยากซ้ือสินคา้ดว้ย ขอ้มูลหรือฉลากสินคา้จึงมีความส าคญั
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อยา่งมากในการบ่งบอกรายละเอียดของสินคา้ และขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งมีบนบรรจุภณัฑห์รือฉลากสินคา้

มีอะไรบา้ง (บริษทั ซีซนั กรุ๊ป จ ากดั, 2562) 

1. ตราสินคา้ (Brand) คือ ขอ้ความ สัญลกัษณ์ รูปแบบ หรือน าส่ิงเหล่าน้ีมารวมกนั เพื่อบ่งบอก

ให้เห็นถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย อาจจะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูผ้ลิต

หรือผูบ้ริโภค ช่ือตอ้งไม่ซ ้ ากบัคนอ่ืน ใชค้  าท่ีจ  าง่าย เพื่อช่วยใหจ้ดจ าไดง่้าย 

2. ช่ือผลิตภณัฑ ์(Product name) คือ ช่ือของสินคา้ ท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะของสินคา้ วา่สินคา้เป็น

อะไร จดัอยูใ่นประเภทไหน ควรตั้งช่ือไม่ยาวและมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เพื่อให้ลูกคา้จดจ าไดแ้ละ

รับรู้ไดท้นัที 

3. เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) เป็นอีกส่วนหน่ึงของตราท่ีได้จากการจดทะเบียน เพื่อ

ป้องกนัสิทธิตามกฎหมาย 

4. รายละเอียดของสินค้า คือ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อความในเชิงประชาสัมพนัธ์ บรรยาย

สรรพคุณของสินคา้ และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ เช่น ท่ีมาและความหมายของสินคา้, ราคา, 

สโลแกนของสินคา้ เป็นตน้ 

5. รูปภาพและส่วนประกอบสินคา้ เป็นรูปภาพของสินคา้ท่ีใชแ้สดงให้ลูกคา้เขา้ใจในตวัสินคา้

มากข้ึน และเป็นการแจกแจงรายละเอียดส่วนประกอบของสินคา้ ว่าท ามาจากอะไร ใช้ในอตัราส่วน

เท่าใด 

6. ขนาดและการบรรจุ คือ ตวัเลขท่ีแสดงถึงปริมาณสินคา้ท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑ ์เพื่อให้ทราบวา่มี

ขนาดและปริมาณเท่าใด ช่วยใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

7. ขอ้มูลทางโภชนาการ คือ ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงสารอาหาร และปริมาณของสารอาหาร มกัจะ

เป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีการกล่าวอา้งทางโภชนาการ และอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ผลิตภณัฑ์นม

ผงส าหรับเด็ก, ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม, ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมบ ารุงร่างกาย และผลิตภณัฑ์ขนมขบเค้ียว 

เป็นต้น ซ่ึงจะระบุว่าผลิตภณัฑ์น้ีมีปริมาณสารอาหารประเภทใดบ้าง และร่างกายมีความต้องการ

สารอาหารแต่ละประเภทในปริมาณเท่าใด 
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8. ค  าเตือน หรือ ขอ้ควรระวงัในการบริโภค จะเป็นตวัอกัษรขนาดไม่เล็กกวา่ 2 ม.ม. มกัจะพบ

ในบรรจุภณัฑใ์นกลุ่มเคร่ืองด่ืมชูก าลงั และเคร่ืองด่ืมท่ีผสมสารคาเฟอีน ขอ้มูลท่ีตอ้งใส่ตามกฎหมาย 

- วนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ 

- วนัท่ีควรบริโภคก่อน 

- ขอ้แนะน า ,ขั้นตอนหรือวธีิใชข้องสินคา้ 

- เคร่ืองหมาย อย. / มอก. 

- บาร์โคด้ 

- คุณค่าทางโภชนาการ 

- ราคาของสินคา้ 

9. ช่ือผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย เป็นการบ่งบอกถึงบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ ผูน้  าเขา้เพื่อจ าหน่าย วา่มีท่ีมา

จากไหน บริษทัไหน และสถานท่ีตั้งโรงงานผลิตหรือโรงงานท่ีน าเขา้ เบอร์โทรติดต่อทางบริษทั 

10. ศูนยร้์องเรียนผูบ้ริโภค คือ รายละเอียดท่ีใชติ้ดต่อกบัผูบ้ริโภคของผูจ้  าหน่าย เพื่อให้บริการ

ขอ้มูลต่าง ๆ กบัผูบ้ริโภคท่ีไดท้  าการซ้ือสินคา้และบริโภค 

3.6 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษา สเปรยแ์อลกอฮอลก์ล่ินมะกรูด  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวธีิการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์

ท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ  เรียนรู้ขั้นตอนการท า สเปรยแ์อลกอฮอล์อยา่งถูกตอ้ง และน า

สมุนไพรทอ้งถ่ินประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายในบริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอน ทราเวล จ ากดั  เพื่อ

ป้องกนัไวรัสจากการสัมผสัท่ีเกิดข้ึนในการท างาน  

1. แอลกอฮอลเ์พื่อสาธารณสุข 

 แอลกอฮอล์ เป็นสารชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นเช้ือจุลินทรีย ์โดยสามารถฆ่า หรือ

หยุดย ั้งการเจริญเติบโต ของเช้ือได้ แอลกอฮอล์มีสามารถก าจดัเช้ือจุลินทรียไ์ด้หลากหลาย และไม่
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จ าเพาะเจาะจง ใชก้  าจดัเช้ือจุลินทรียบ์นพื้นผิวส่ิงของต่าง ๆ ท่ีไม่มีชีวิต เพื่อยบัย ั้งการแพร่กระจายของ

เช้ือ (องคก์รสุรา กรมสรรพสามิต, 2561) 

 แอลกอฮอล์สามารถท าลายเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและลบ รวมทั้งเช้ือวณัโรค เช้ือรา และ

ไวรัสบางชนิด โดยเฉพาะเช้ือท่ีมีโครงสร้างไขมนัหุม้อยู ่เน่ืองจากแอลกอฮอล์จะออกฤทธ์ิละลายไขมนั 

ท าให้เยื่อหุ้มเซลล์เปล่ียนสภาพ แต่ไม่มีผลต่อสปอร์ สารกลุ่มน้ีสามารถใชไ้ดท้ั้งเป็น ยาฆ่าเช้ือ และ ยา

ฆ่าเช้ือโรค ไม่มีฤทธ์ิกดักร่อน แต่สามารถติดไฟ ไดดี้ ระเหยไดง่้ายท าให้ติดบนพื้นผวิและออกฤทธ์ิเป็น

ระยะเวลานานไม่ได ้ เม่ือละลายกบัน ้ าจะสามารถแพร่ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดีข้ึน จึงท าให้โปรตีนเสีย

สภาพและยงัท าให้เยื่อหุ้มเซลล์แตกและเข้าไปรบกวนระบบการเผาผลาญอาหาร ได้ แต่ถ้าเป็น

แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิจะท าให้โปรตีนดา้นนอกของเยื่อหุ้มเซลล์เสียสภาพได ้อยา่งเดียวเท่านั้น เม่ือความ

เขม้ขน้ของแอลกอฮอล์นอ้ยลงการออกฤทธ์ิก็จะลดลง ความเขม้ขน้ปกติท่ีนิยมใชก้นั จะอยูใ่นช่วง 60 - 

90%  เช่น แอลกอฮอลผ์สมความเขม้ขน้สูงของ 80% เอทานอล (Ethanol) ร่วมกบั 5% ไอโซโพรพานอล 

(Isopropanol) จะสามารถยบัย ั้งไวรัสท่ีมีเยือ่หุม้เป็นลิปิดไดด้ว้ย  

โดยทัว่ไป เอทานอล (Ethanol) ออกฤทธ์ิต่อไวรัสไดดี้ นิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง สามารถฆ่า

เช้ือวณัโรคและไวรัส เริม (Herpes), ไขห้วดัใหญ่ (Influenza), โรคพิษสุนขับา้ (Rabies) ได ้แต่ไวรัสตบั

อกัเสบและ เอดส์ (AIDS) ยงัไม่มีหลกัฐานแน่ชดั โดยปกติจะไม่ใชแ้ช่เคร่ืองมือ เพราะจะท าใหเ้ป็นสนิม 

แต่หากเติม โซเดียมไนไตรต ์(sodium nitrite) 0.2% จะช่วยป้องกนั การเกิดสนิมได ้
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2. วธีิการท าสเปรยแ์อลกอฮอล์ 

 

รูปที ่3.6 วธีิท าสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือ โดยผูเ้ช่ียวชาญจาก Divana 

ท่ีมา : https://youtu.be/GSY5V2GssPg 

ส่วนผสม 

1. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์3 %  

2. เอทิลแอลกอฮอล ์95%  

3. กลีเซอรีน 98 %   

4. น ้ามนัหอมระเหย  

3. น ้าบริสุทธ์ิ (RO)  

วธีิท า 

1. น าเอทิลแอลกอฮอล ์เทลงไปในแกว้ตวง ตามดว้ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ ใหผ้สม

เขา้กนั 

2. เทกลีเซอรีน จากนั้นผสมให้เขา้กนั ตามดว้ย น ้ ามนัหอมระเหยแต่งกล่ิน 1-2 หยด 

หรือตามท่ีตอ้งการ 

4. เติมน ้าบริสุทธ์ิ (RO) ใหไ้ดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ 

 3. น ้าขวดสเปรยท่ี์เตรียมไวม้า เทส่วนผสมบรรจุลงในขวด 
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รูปที ่3.7 ท าสเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือ : หอ้งเรียนวยัเก๋า (19 มี.ค. 63) 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=hKyoQdB8qIA 

ส่วนผสมและอตัราส่วน 

 1 .เอทิลแอลกอฮอล ์96 %   740  มิลลิลิตร 

 2. น ้ากรอง     195 มิลลิลิตร 

 3. ไพรพิลิน ไกลคอล  50 มิลลิลิตร 

 4. สีผสมอาหาร    (ปริมาณท่ีชอบ) 

 5. หวัน ้าหอม    15 มิลลิลิตร 

วธีิท า 

1. แอลกอฮอล ์เทลงไปในแกว้ตวง ตามดว้ยน ้ากรอง  

2. เท โพรพิลินไกลคอล ช่วยในการกลบกล่ินแอลกอฮอล ์จากนั้นผสมใหเ้ขา้กนั 

3. เติมสีผสมอาหาร ผสมใหเ้ขา้กนัใหสี้กระจายจนทัว่ 

4. เติมกลีเซอรีน และน ้ามนัหอมระเหยแต่งกล่ิน 

 5 .น ้าขวดสเปรยท่ี์เตรียมไว ้เทส่วนผสมบรรจุลงในขวด 

https://www.youtube.com/watch?v=hKyoQdB8qIA
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รูปที ่3.8 7 ขั้นตอนการท าสเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรค 

ทีมา : https://bit.ly/2QWpJKE 

ส่วนผสมและอตัราส่วน 

 1. เอทิลแอลกอฮอล ์95 %    85  มิลลิลิตร 

2.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์3 %    5 มิลลิลิตร 

3. กลีเซอรีน 98 %    3 มิลลิลิตร 

4. น ้ามนัหอมระเหย (ตามตอ้งการ) 

3. น ้าบริสุทธ์ิ (RO)  

วธีิท า 

1.เทเอทิลแอลกอฮอล ์95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร 

2.เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ลงภาชนะ 

3.เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป 

4.เติมน ้ามนัหอมระเหย / สารแต่งกล่ิน 2-3 หยด 

5.เติมน ้ากลัน่หรือน ้า RO ลงไปใหค้รบ 100 มิลลิลิตร  

6.คนส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

7.บรรจุใส่ขวดสเปรย ์
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3. สเปรยแ์อลกอฮอล ์กิฟฟารีน  แอลกอฮอล ์75% (Giffarine Hygienic Hand Spray  Rose 

Peach) 

 

รูปที ่3.9 สเปรยแ์อลกอฮอล์ กิฟฟารีน  แอลกอฮอล ์75% 

ท่ีมา : https://bit.ly/2BRDTsC 

สเปรยแ์อลกอฮอล ์กิฟฟารีน แอลกอฮอลส์เปรยแ์บบพกพา ส าหรับฆ่าเช้ือ หรือท าความสะอาด

มือ และเคร่ืองใชต่้าง ๆ ช่วยลดการสะสมของเช้ือโรค เพื่อสุขอนามยัท่ีดีของคุณ ขนาดกะทดัรัด พกพา

สะดวก หยบิใชง้านไดง่้าย มีกล่ินหอม สเปรยแ์อลกอฮอลแ์หง้ไว การน าไปใชท้  าความสะอาด เช่น ฉีดท่ี

ลูกบิดประตู ฉีดท่ีโตะ๊ท างาน ฉีดท่ีหนา้จอโทรศพัทอ่ื์น ๆ เอนกประสงค์ 

วธีิใช ้: สเปรยแ์อลกอฮอล ์กิฟฟารีน (Giffarine hygienic spray)  

ฉีดสเปรยแ์อลกอฮอลล์างบนผิวหรือบริเวณท่ีเราตอ้งการท าความสะอาด ฆ่าเช่ือ ทิ้งใว้

สักพกัใหแ้หง้ก่อนค่อยสัมผสักบัอยา่งอ่ืน (Giffarine, 2020) 
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4. พี เฮิร์บ พลสั สเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร (P Herb plus Alcohol Hands Clean Spray) 

 

รูปที ่3.10 พี เฮิร์บ พลสั สเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร 

ท่ีมา : https://aec10news.com/contents/start-up/65082/ 

จุดก าเนิดสเปรยแ์อลกอฮอลส์มุนไพร 

จากกระแสของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใช้เจล

แอลกอฮอลใ์นการลา้งมือเพื่อฆ่าไวรัสในการด าเนินชีวิตประจ าวนั กล่ินของแอลกอฮอลท่ี์น ามาปรับใช้

จากสมุนไพร มะนาว และลาเวนเดอร์ และการลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์บ่อยคร้ังท าให้ผิวแห้ง เจาก

แอลกอฮอล์จะดูดความชุ่มช้ืนออกจากผิว ดงันั้นจะเป็นเร่ือวท่ีดีหากมีผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกันแต่

สามารถตอบโจทยไ์ดม้ากกวา่ (ณฐัว ีบวัแกว้, 2563) 

ทั้งน้ี ไดมี้การเดินทางไปท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (มอ.) ท าให้ได้

พบว่ามีสมุนไพร 3 ชนิดท่ีมีสรรพคุณในการต่อตา้นไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา และอนุมูลอิสระ เป็นตน้ 

ประกอบดว้ย มงัคุด ,ทองพนัชัง่ และพญายอ น าขอ้ดีของสมุนไพรดงักล่าวเหล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ในการน ามาผสมกบัแอลกอฮอลท์ าเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อท าความสะอาด และยบัย ั้งเช้ือไวรัสโควดิ - 19 

https://aec10news.com/contents/start-up/65082/
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จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์พี เฮิร์บ พลสั มาจากกส่วนผสมของสารสกดัสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ซ่ึงจะมี

ฤทธ์ิในการช่วยยบัย ั้งแบคทีเรียได้อย่างยาวนานแมว้่าแอลกอฮอล์จะระเหยไป เน่ืองจากสารสกดัจะ

ยงัคงอยูท่ี่ผิว และกระบวนการการผลิตท่ีท าให้ผิวของผูใ้ชง้านมีความชุ่มช้ืน ไม่แห้งกร้าน และท่ีส าคญั

คือการไม่มีกล่ินแอลกอฮอล ์

สารสกดัสมุนไพรท่ีเลือกใชเ้ป็นองคป์ระกอบในสูตรต ารับ ไดแ้ก่ ทองพนัชัง่ เปลือกผลมงัคุด 

และพญายอ ซ่ึงเป็นสารสกดัสมุนไพรไทยท่ีมีรายงานวา่มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย รา และไวรัส นอกจากน้ี

ในสารสกดัยงัมีสารกลุ่มกรดฟีนอลลิกในธรรมชาติหลายชนิดท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและฤทธ์ิลดการ

อกัเสบ ดังนั้นการเพิ่มสารสกดัสมุนไพรเหล่าน้ีในสูตรต ารับโลชั่น แอลกอฮอล์ล้างมือจึงช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือและถนอมผิว เพราะสารสกดัเหล่าน้ีจะยงัคงอยูท่ี่ผิวหลงัจากท่ีแอลกอฮอล์

ระเหยจากผวิไปแลว้ (ณฐัว ีบวัแกว้, 2563) 

 

รูปท่ี 3.11 สมูท-อี สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือ 

ท่ีมา : https://1th.me/ZSaXe 

5. สมูท-อี สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือ (Smooth E Hand Sanitizer Spray) 

ภก.ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามเฮลท ์กรุ๊ป จ ากดั  ผูผ้ลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑดู์แลช่องปาก “เดนทิสเต”้ และผลิตภณัฑดู์แลผวิ“สมูท-อี”กล่าววา่ ในสถานการณ์เศรษฐกิจท่ี

ยงัวกิฤติหนกัมาอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัเจอปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ”โควดิ-19” ตั้งแต่ตน้
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ปีจนถึงปัจจุบนั ฐานะบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้เพื่อความงามและสุขภาพของคนไทยมา

อย่างยาวนาน และได้ด าเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลาทั้งดีและไม่ดี เจอวิกฤติต่าง ๆ มามากมายก็สู้ฝ่าฟัน

ด าเนินธุรกิจผ่านพ้นมาได้ ดังนั้ น สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนธุรกิจเราอาจไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร่นัก 

เน่ืองจากสินคา้ของเราเป็นสินคา้ท่ีตอ้งใช้ในชีวิตประจ าวนั  ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน  ครีมลา้งหน้า ครีม

อาบน ้า ยาสระผม เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นสินคา้จ าเป็นท่ีคนตอ้งใชก้นัทุกวนั 

ในสถานการณ์วิกฤติก็ยงัมีโอกาสทางธุรกิจเสมอ ประมาณเดือนมกราคมท่ีผ่านมาจากท่ีเร่ิมมี

กระแสของโรคไวรัสโควดิ ทางบริษทัเองในฐานะท่ีเราเป็นบริษทัท่ีผลิตสินคา้เพื่อสุขภาพและมีวตัถุดิบ

เก่ียวกับเจ้าตัวแอลกฮอล์อยู่ในไลน์การผลิตอยู่ จึงได้ท าการออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เจลล้างมือ

แอลกอฮอล์ 75% (Smooth E Hand Sanitizer Gel ) ฆ่าเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย ท่ีมีส่วนผสมของ มอยส์

เจอร์ไรเซอร์ (Moisturizer) ว่านหางจระเข ้(Aloe Vera) และ วิตามินอี(Vitamin E )นอกจากให้ความ

สะอาดแลว้ยงัช่วยบ ารุงผวิ   

สมูท-อี สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือ Smooth E Hand Sanitizer Spray 

สเปรยฆ่์าเช้ือท่ีมือ แอลกอฮอล ์76% ฆ่าเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย มีส่วนผสมของ ไฮยาลูรอน (Hyaluron) 

วา่นหางจระเข ้(Aloe Vera) และ วติามินอี (Vitamin E) ช่วยเติมเตม็ความชุ่มช้ืน ไม่ท าใหมื้อแหง้กร้าน 

ท าความสะอาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด มีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัไวรัสโคโรน่า 2019 
ท่ีมีการระบาดในประเทศไทยและทัว่โลก เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ของบริษทั 
วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

4.1 ขั้นตอนและวธีิการท าโครงงาน 

4.1.1 อุปกรณ์ 

 - ถว้ยตวง (มิลลิลิตร) 

 

รูปที ่4.1 ถว้ยตวง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

- ไซริงค/์ชอ้นคน 

 
รูปที ่4.2 ไซริงค/์ชอ้นคน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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 - หมอ้ตม้น ้าและเตาแก๊ส 

 

รูปที ่4.3 หมอ้ตม้น ้าและเตาแก๊ส 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

- ขวดบรรจุภณัฑ์ 

 

รูปที ่4.4 ขวดบรรจุภณัฑ์ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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4.1.2 ส่วนผสมและขั้นตอนในการท า 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด (250 มล.) 

 ส่วนผสม 

1. น ้าสะอาดร้อน 

 

รูปที ่4.5 น ้าสะอาดร้อน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

2. เอทิลแอลกอฮอล ์95% 

 

รูปที ่4.6 เอทิลแอลกอฮอล ์95% 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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3. กลีเซอรีน 

 

รูปที ่4.7 กลีเซอรีน 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

  4. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต ์3% 

 

รูปที ่4.8 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต ์3% 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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5. น ้ามนัหอมระเหยมะกรูด 

 

รูปที ่4.9 น ้ามนัหอมระเหยมะกรูด 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

6. วตัถุแต่งสีสังเคราะห์ (สีเขียว) 

 

รูปที ่4.10 วตัถุแต่งสีสังเคราะห์ (สีเขียว) 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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4.1.3 ขั้นตอนในการท า 

1. น าเอทิลแอลกอฮอล์เทลงในแกว้ตวง ปริมาณ  213 มล. จากนั้นเทไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซต ์ปริมาณ 12.5 มล.  

 

รูปที ่4.11 เทไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

2. น ากลีเซอรีน ปริมาณ 7.5 มล. ลงเทในแกว้ตวงส่วนผสม 

 

รูปที ่4.12 เทกลีเซอรีน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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3. คนดว้ยแรงสม ่าเสมอใหส่้วนผสมเขา้กนั 

 

รูปที ่4.13 คนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

4. เทน ้าร้อนอุณหภูมิสะอาด ปริมาณ 17 มล.  

 

รูปที ่4.14 เทน ้าร้อนสะอาด  

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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5. หยดน ้ามนัหอมระเหย (กล่ินมะกรูด) ปริมาณ 20 หยด 

 

รูปที ่4.15 หยดน ้ามนัหอมระเหย 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

6. หยดวตัถุแต่งสีสังเคราะห์ (สีเขียว) ปริมาณ 3 หยด จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้
เขา้กนั 

 

รูปที ่4.16 หยดสีผสมอาหาร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563  
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7. บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์ขนาด 250 มล. 

 

รูปที ่4.17 บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

วธีิการทดสอบ แอลกอฮอล์ 

ทดลองจุดไฟ เพื่อดูลกัษณะสีของเปลวไฟ ซ่ึงเอทิลแอลกอฮอล ์จะติดไฟโชติและสวา่งเป็นสี
เหลืองมากกวา่สีฟ้า  

1.เทเอทิลแอลกอฮอลล์งไปท่ีภาชนะ 

 
รูปท่ี 4.18 เทเอทิลแอลกอฮอลล์งภาชนะ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 
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2. ท าการจุดไฟท่ีเอทิลนอลแอลกอฮอล์ 

 

รูปท่ี 4.19 จุดไฟ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

3. หลงัจากสุดไฟแลว้เอทิลนอลแอลกอฮอลข์องแทจ้ะติดไฟโชติเป็นสีเหลือง 

 

รูปท่ี 4.20 หลงัจากจุดไฟ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563  
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4.2 การค านวณต้นทุนของผลติภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิน่มะกรูด 

 ตารางที ่4.1 ต้นทุนของผลติภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิน่มะกรูด ขนาด 100 มล. 

วตัถุดิบ/ผลติภัณฑ์ ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา/บาท 

เอทิลแอลกอฮอล์ 85 มล. 150 บาท/1000 มล. 12.75 บาท 

กลีเซอรีน 3 มล. 45 บาท/100 มล. 1.35 บาท 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต ์ 5 มล. 25 บาท/ 30 มล. 4.15บาท 

น ้าหอมหอมระเหยกล่ินมะกรูด 0.1 มล. 120 บาท / 25 มล. 0.48 บาท 

ขวดบรรจุภณัฑ ์ 1 ช้ิน 9 บาท / 1 ช้ิน 9 บาท 

 รวม  27.73 บาท 

 ตน้ทุน/ขวด  27.73 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ตน้ทุนในการผลิตสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด ปริมาณ 100 
มล. 1 ขวด เฉล่ียขวดละ 27.73 บาท 
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ตารางที ่4.2 ต้นทุนของผลติภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิน่มะกรูด ขนาด 250 มล. 

วตัถุดิบ/ผลติภัณฑ์ ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคา/บาท 

เอทิลแอลกอฮอล ์95% 213 มล. 150 บาท/1000 มล. 31.95 บาท 

กลีเซอรีน 7.5 มล. 45 บาท/100 มล. 3.38 บาท 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต ์3% 12.5 มล. 25 บาท/ 30 มล. 10.38 บาท 

น ้ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด 0.3 มล. 120 บาท / 25 มล. 1.44 บาท 

ขวดบรรจุภณัฑ ์ 1 ช้ิน 14 บาท / 1 ช้ิน 14 บาท 

 รวม  61.15 บาท 

 ตน้ทุน/ขวด  61.15 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ตน้ทุนในการผลิตสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด ปริมาณ 250 
มล. 1 ขวด เฉล่ียขวดละ 61.15 บาท  
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ตารางที ่4.3 ข้อดี และข้อเสีย ผลติภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิน่มะกรูด 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

มีส่วนผสมของกลีเซอรีน ช่วยใหค้วามชุ่มช้ืน  ไม่สะอาดเท่ากบัการลา้งมือดว้ยสบู่ 

กล่ินมะกรูด ใหค้วามสดช่ืน ผอ่นคลาย ดบักล่ิน
อบัและปรับอากาศ สามารถไล่ยงุและแมลงได ้

กล่ินมะกรูดไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับบุคคลทุกคน 

ไม่เหนียวแหนอะหนะ ท าความสะอาดได้ทั้ ง
มือและพื้นผวิสัมผสั 

เป็นสารท่ีระเหยง่าย และติดไฟ เพื่อป้องกนัขณะ
ใชค้วรอยูห่่างจากเปลวไฟ แหล่งใหค้วามร้อน 

 แอลกอฮอลสี์เขียวไม่เป็นท่ีนิยม 

4.3 แนวคิดและวธีิการออกแบบฉลากผลติภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิน่มะกรูด 

 แนวคิดการออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด มาจากวตัถุดิบท่ี
เลือกใช ้อยา่งเช่น มะกรูด น ารูปมะกรูดมาตกแต่งดา้นหนา้และดา้นหลงัของฉลาก สีของมะกรูด น ามา
ตกแต่งในตวัผลิตภณัฑ์ ดา้นสีสันของแอลกอฮอล์ให้มีความแปลกใหม่ ดา้นขอ้มูลของตวัผลิตภณัฑ์มี
การน าขอ้มูลพื้นฐานท่ีควรมี เช่น ช่ือผลิตภณัฑ์ รายละเอียดสินคา้ วนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ วนัท่ีควร
บริโภคก่อน วธีิใช ้และสรรพคุณ เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

4.4 สรุปผลการสัมภาษณ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิ่นมะกรูด 

 จากท าโครงการเร่ือง “ผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด” คณะผูจ้ดัท าได้น า
ผลิตภณัฑ์ให้กบัพนกังานในองคก์รของบริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั จ  านวน 10 ท่านได้
ทดลองใช ้และไดป้ระเมินผลิตภณัฑโ์ดยการสัมภาษณ์  

 4.3.1 ค าภามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 

 ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เก่ียวกบั “ผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด” มี 5 ขอ้
ดงัน้ี 
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 1.รูปลกัษณ์/ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์“สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด” 

1.1 ดา้นสีสันของฉลาก 

1.2 ดา้นตวัอกัษร 

1.3 ขนาดตวัอกัษร 

1.4 ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 

1.5 ดา้นบรรจุภณัฑ์ 

1.6 ความเหมาะสมของขนาดและตวัขวดหวั 

1.7 สเปรยฉี์ด 

2. ประสิทธิภาพการใชง้าน เช่น แหง้เร็ว/ไม่เหนียวเหนอะหนะ 

3. กล่ินและสีของแอลกอฮอล ์

4. ความระคายเคืองต่อผวิ/ถนอมผวิ 

5.ความพึงพอใจต่อสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

 4.3.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 

 จากค าถามขอ้ท่ี 1 รูปลกัษณ์/ความสวยงามของผลิตภณัฑ์ “สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ิน
มะกรูด” มีหวัขอ้ยอ่ย 7 หวัขอ้ดงัน้ี 

 - ดา้นสีสันของฉลาก ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัว่า ฉลากมีความสวยงาม สีสัน

สดใส สะดุดตามีความน่าสนใจ ผูใ้ห้ขอ้มูลล าดบัท่ี 3 และ 13 มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ สีชมพูดา้นหนา้

ของฉลาก ท าให้ดูรกจนเกินไป และอ่านขอ้ความล าบาก ผูใ้ห้ขอ้มูลล าดบัท่ี 11 มีความคิดเห็นวา่ สีสัน

ไม่สดใส 

 - ด้านตวัอกัษรผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัว่า ตวัอกัษรความสวยงาม อ่านง่าย  

ตวัอกัษรมีความชดัเจน ผูใ้หข้อ้มูลล าดบัท่ี 6 และ 11 ใหค้วามคิดเห็นตรงกนัวา่ อ่านยากและมองเห็นไม่

ค่อยชดั 
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 - ดา้นขนาดของตวัอกัษร ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ ขนาดของตวัอกัษรก าลงั

พอดี ไม่เล็กหรือใหญ่ไป ผูใ้ห้ความคิดเห็นล าดบัท่ี 10 และ 13มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ขนาดของ

ตวัอกัษรเล็ก 

 - ด้านขอ้มูลผลิตภณัฑ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า ขอ้มูลครบถ้วน มีความ

น่าเช่ือถือ ขอ้มูลมีความพอดีไม่แน่นเกินไป 

 - ด้านบรรจุภณัฑ์ ผูใ้ห้ข้อมูลทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า บรรจุภณัฑ์มีความแข็งแรงได้

มาตราฐาน กะทดัรัดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ผูใ้หค้วามคิดเห็นล าดบัท่ี 7 ใหค้วามคิดเห็นวา่ บรรจุภณัฑ์

มีขนาดใหญ่เกินไป 

 - ด้านความเหมาะสมของขนาดและตวัขวดผูใ้ห้ความคิดเห็นทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า 

ขนาดของตวัอกัษรมีความเหมาะสมกบัตวับรรจุภณัฑ์ ผูใ้ห้ความคิดเห็นล าดบัท่ี 2, 11 และ 12 ให้ความ

คิดเห็นตรงกนัวา่ขนาดของตวัอกัษรเล็กไม่เหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์

 - ดา้นหวัสเปรยฉี์ด ผูใ้ห้ความคิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ หวัฉีดไดม้าตรฐาน กด

ง่าย ใชง้านดี หวัฉีดไม่แขง็และไม่ฝืด ผูใ้หค้วามคิดเห็นล าดบัท่ี 6 และ 9 พอใช ้ใหค้วามคิดเห็นตรงกนั

วา่ หวัสเปรยฉี์ดพอใช ้

 จากค าถามขอ้ท่ี 2 ประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น แห้งเร็ว/ไม่เหนียวเหนอะหนะ ผูใ้ห้ความ

คิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์อยูใ่นเกณฑ์ดี แห้งเร็ว ไม่เหนียว

เหนอะหนะ ผูใ้ห้ความคิดเห็นล าดบัท่ี 6 ให้ความคิดเห็นวา่ มีความเหนียวมากเกินไป ผูใ้ห้ความคิดเห็น

ล าดบัท่ี 11 ใหค้วามคิดเห็นวา่ ตวัสเปรยแ์อลกอฮอล ์ฯ แหง้เร็วเกินไป 

 จากค าถามขอ้ท่ี 3 กล่ินและสีของแอลกอฮอล ์ฯ ผูใ้หค้วามคิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกนั

วา่ กล่ินหอม สดช่ืน ไม่แรงจนเกินไป มีความเหมาะสม สีของแอลกอฮอล ์สีสะอาดตา ผูใ้หค้วามคิดเห็น

ล าดบัท่ี 5, 12 และ 13 มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ กล่ินของแอลกอฮอล์แรงเกินไป ผูใ้หค้วามคิดเห็นล าดบั

ท่ี 1, 13 และ 14 มีความคิดเห็นตรงกนัว่า สีของแอลกอฮอล์ มีความแปลกใหม่ ดูแปลกตา ผูใ้ห้ความ

คิดเห็นล าดบัท่ี 11 มีความคิดเห็นวา่ กล่ิงของแอลกอฮอลแ์รง 
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 จากค าถามขอ้ท่ี 4 ความระคายเคืองต่อผิว/ถนอมผิว ผูใ้ห้ความคิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็น

ตรงกนัวา่ สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือฯ ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง 

จากค าถามขอ้ท่ี 5 ความพึงพอใจต่อสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด ผูใ้หค้วามคิดเห็นทุก
ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ มีความพอใจมาก ผูใ้หค้วามคิดเห็นล าดบัท่ี 4 ผูใ้หค้วามคิดเห็น ผลิตภณัฑ์
สเปรยแ์อลกอฮอล์กล่ินมะกรูด ดีกว่า สเปรยแ์อลกอฮอล์ทัว่ไป เพราะแห้งเร็ว กล่ินไม่ฉุน สามารถ
น ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง หรือน ามาขายได ้ผูใ้ห้ความคิดเห็นล าดบัท่ี 1 มีความคิดเห็นวา่มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางที ่4.4 สรุปประเด็นสัมภาษณ์ 

ขอ้ ประเด็น ผลการประเมินผลิตภณัฑ์ ขอ้เสนอแนะ 
1.รูปลกัษณ์/ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์“สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด” 

1.1 ดา้นสีสันของฉลาก 
ฉลากมีความสวยสะดุดตา 
สีสันสดใส 

สีชมพดูา้นหนา้ของ
ฉลาก ท าใหอ่้านขอ้ความ
ล าบาก, สีสันไม่สดใส 

1.2 ดา้นตวัอกัษร 
ตวัอกัษรสวยงาม อ่านง่าย 
ชดัเจน 

มองเห็นไม่ค่อยชดั 

1.3 ขนาดตวัอกัษร 
ขนาดของตวัอกัษรก าลงั
พอดี 

อยากใหข้นาดตวัอกัษร
ใหญ่กวา่น้ีอีกหน่อย 

1.4 ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ 
ขอ้มูลครบถว้น มีความ
น่าเช่ือถือ  

- 

1.5 ดา้นบรรจุภณัฑ ์
แขง็แรงไดม้าตราฐาน 
กะทดัรัดไม่เล็กไม่ใหญ่ 

อยากใหมี้ขนาดเล็ก 
ส าหรับพกพา 

1.6 
ความเหมาะสมของขนาดและตวั
ขวด 

มีความเหมาะสมกบัตวั
บรรจุภณัฑ์ 

ขนาดของตวัอกัษรเล็ก
ไปหน่อย 

1.7 หวัสเปรยฉี์ด 
หวัฉีดไดม้าตรฐาน กดง่าย 
ใชง้านดี หวัฉีดไม่แขง็
และไม่ฝืด 

- 
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ขอ้ ประเด็น ผลการประเมินผลิตภณัฑ์ ขอ้เสนอแนะ 

2 
ประสิทธิภาพการใชง้าน เช่น แหง้
เร็ว/ไม่เหนียวเหนอะหนะ 

แหง้เร็ว/ไม่เหนียว
เหนอะหนะ 

มีความเหนียวนิดหน่อย, 
ตวัสเปรยแ์อลกอฮอล ์ฯ 
แหง้เร็วเกินไป 

3 กล่ินและสีของแอลกอฮอล ์

กล่ินหอม สดช่ืน มีความ
เหมาะสม สีของ
แอลกอฮอล ์สีสะอาดตา 
แปลกใหม่ 

กล่ินของแอลกอฮอลแ์รง
เกินไป 
 

4 ความระคายเคืองต่อผวิ/ถนอมผวิ 
สเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือ
ฯ ไม่ก่อใหเ้กิดการระคาย
เคือง 

- 

5 
ความพึงพอใจต่อสเปรย์
แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด 

มีความพอใจมาก สามารถน าไปขายได ้
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4.5 การพฒันาผลติภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกลิ่นมะกรูดจากการสัมภาษณ์ 

การออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือโรคกล่ินมะกรูด คร้ังท่ี 1 

 

รูปที ่4.21 ออกแบบฉลากผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลฯ์ คร้ังท่ี 1 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 การออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด คร้ังท่ี 1 พบวา่ฉลาก ไม่มี
ความโดดเด่น สีของฉลากอ่อนเกินไป ตวัอกัษรไม่โดดเด่น ไม่สวยงาม  
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การออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือโรคกล่ินมะกรูด คร้ังท่ี 2 

     

รูปที ่4.22 ออกแบบฉลากผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอล์ฯ คร้ังท่ี 2 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 การออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูดคร้ังท่ี 2 ไดเ้พิ่มช่ือ บริษทั 
วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เม่ือน าฉลากท่ีถูกออกแบบเรียบร้อยแลว้ ท าการปร้ินสต๊ิกเกอร์ใส 
พบวา่ สีฉลากจาง มองไม่เห็นขอ้ความ อ่านไม่ออก และสีของแอลกอฮอลเ์ขม้ ไม่น่าใช ้ท าใหฉ้ลากทึบ  
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การออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือโรคกล่ินมะกรูด คร้ังท่ี 3 

 

รูปที ่4.23 ออกแบบฉลากผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลฯ์ คร้ังท่ี 3 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 การออกแบบผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูดคร้ังท่ี 3 มีการเปล่ียนรูปแบบใหม่ 
รูปภาพใหม่ เพิ่มสัญลกัษณ์ของบริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล ให้มีความเหมาะสมในการจดัวาง
การออกแบบมากข้ึน ไดเ้พิ่มขอ้มูลใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์คือ วนัท่ีผลิต วนัหมดอายกุารใชง้าน 
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ฉลากผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

 

รูปที ่4.24 ฉลากผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า, 2563 

 จากการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อฉลากผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

คณะผูจ้ดัท าจึงไดด้ าเนินการปรับปรุงจากการออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์ฯ คร้ังท่ี 3 จะ

เห็นไดว้่าดา้นหน้าของผลิตภณัฑ์ ในส่วนของช่ือผลิตภณัฑ์จะมีการน ากรอบสีชมพูเขา้มา เน่ืองจากสี

ชมพเูป็นสีของคณะศิลปศาสตร์ ทางคณะผูจ้ดัท าจึงใหค้วามส าคญัและเพิ่มเติมในส่วนน้ี การแกไ้ข ลดสี

ของแอลกอฮอลป์รับให้เขา้กบัฉลากและไม่ท าใหฉ้ลากทึบ เติมสีสันใหฉ้ลากมีความดึงดูด ปรับรูปแบบ

ตวัอกัษรให้อ่านง่าย ขนาดของตวัอกัษรให้ใหญ่กว่าเดิม และปรับเน้ือหาดา้นหลงัฉลากให้น่าอ่านและ

กระชบัมากข้ึน เพิ่มค าเตือนในดา้นหลงัฉลากโดยมีตวัหนงัสือสีแดง 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและโครงงาน 

 จากการท่ีทางคณะผูจ้ ัดท าโครงการ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด มี

ก าหนดการปฏิบติัสหกิจวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 - วนัท่ี 30 สิงหาคม 2563 ของบริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ 

แอนด์ ทราเวล จ ากดั แต่เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 บริษทัจึงมีการปิดท า

การชั่วคราว จึงส่งผลให้ทางคณะผูจ้ ัดท าไม่ได้ออกไปปฏิบติัสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าได้ปรึกษา

พนกังานท่ีปฏิบติังานหนา้ท่ี ศึกษา และสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี ผลิตภณัฑส์เปรย์

แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด เน่ืองจากการเกิด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 เขา้มาภายในประเทศไทย ท า

ใหพ้นกังงานและผูใ้ชบ้ริการมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินโครงการ โดยการท า

สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูดข้ึนมา ให้เป็นผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ของพนกังานในบริษทั วนั 

เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา เวล จ ากดั และผูรั้บบริการ โดยการน าส่วนผสมของสมุนไพรไทยมาประยุคใช้ 

เป็นวตัถุแต่งกล่ินสังเคราะห์จากมะกรูด มีการออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์และรายละเอียดขอ้มูลอย่าง

ชัดเจน เพื่อให้ความปลอดภยัต่อพนักงานในองค์กรและผูใ้ช้บริการ จึงได้จดัท าโครงการ สเปรย์

แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด ข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกพนกังานบริษทั วนั เวิลด์ 

มลทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั และสร้างความเช้ือมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ใหป้ลอดภยัจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 

2019 

 สรุปผลจากท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

ผลการสัมภาษณ์ รูปลกัษณ์/ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์ดา้นสีสันของฉลากพบวา่ ฉลากมีสีสันสวยงาม 

ผลการสัมภาษณ์ ด้านตวัอกัษร สวยงาม ผลการสัมภาษณ์ ด้านขนาดของตวัอกัษร พบว่า ขนาดของ

ตวัอกัษรเล็กเกินไป มองไม่ชดัเท่าท่ีควร ผลการสัมภาษณ์ ดา้นขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์น่าเช่ือถือ ครบถว้น 

ดา้นบรรจุภณัฑ ์ผลการสัมภาษณ์ ดา้นบรรจุภณัฑ ์แขง็แรงไดม้าตรฐาน ผลการสัมภาษณ์ ดา้นขนาดและ

ตวัขวด พบว่า ตวัอกัษรเล็กเกินไป ไม่เหมาสมกบัขวดบรรจุภณัฑ์ ผลการสัมภาษณ์ ดา้นหัวสเปรยฉี์ด 

ใช้งานดี ได้มาตราฐาน ผลการสัมภาษณ์ประสิทธิภาพในการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เหนียว

เหนอะหนะ ผลการสัมภาษณ์กล่ินและสีของแอลกอฮอลฯ์ พบวา่ กล่ินของแอลกอฮอลแ์รงเกินไป สีของ
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แอลกอฮอลก์ าลงัดี ผลการสัมภาษณ์ การระคายเคืองต่อผิว/ถนอมผวิ ไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองถนอม

ผวิ ผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อสเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด พอใจมาก 

 5.1.1 ขีดจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  - คณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้เก่ียวกบัการท าสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเช้ือกล่ินมะกรูด 

  - คณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้เก่ียวกบัการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผวิมะกรูด 

 - เน่ืองจากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 จึงท าให้การติดต่อประสานงานกบั

เพื่อนร่วมงานและพี่เล้ียง ไม่สะดวก 

5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 

 - ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีเลือกใชอ้ยา่งละเอียดและค านึกถึงหลกัการให้

ถูกวธีิเพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 - ศึกษาขอ้มูลและประโยชน์ของวตัถุดิบ ใหถ่ี้ถว้น เพื่อเกิดขอ้ผดิพลาดให้นอ้ยท่ีสุด 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสกจิศึกษา 

 - หากมีเวลาในการศึกษามากข้ึน อาจจะสามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความสมบูรณ์แบบและ

เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 - ตรวจสอบรายละเอียด วธีิท าโครงงานใหมี้ความรอบครอบ 

 - มีความกระตือรือร้น กลา้เขา้หาและสอบถามเม่ือมีขอ้สงสัย 

- เพิ่มกล่ินใหมี้ความหลากหลาย เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจมากข้ึน  
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สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโรค กลิน่มะกรูด 

Kaffir – Lime Alcohol Sanitizer Spray 

นายณฐัดนยั   รอดภยั , นางสาวกญัญารัตน์   เทพกร 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160  

E-mail : Natdanai.rod@siam.edu ,  Kanyarat_the@siam.edu

บทคดัย่อ 

โครงงานสเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด จดัท า

ข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั

ลูกคา้ ผูใ้ช้บริการของ บริษทั วนั เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ 

ทราเวล จ ากดั 2) เพ่ือให้ไดส้เปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ

กล่ินมะกรูด จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผล

ให้บ ริษัทต้องค า นึง ถึงความปลอดภัยทางด้าน

สาธารณูปโภคให้แก่ลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือลดความ

เส่ียงและการเกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค จาก

การศึกษาพบว่าสเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ ท่ีมีความ

เขม้ขน้ของแอลกอฮอลม์ากกว่า 70% ข้ึนไป สามารถ

ฆ่าเช้ือไวรัสได ้ทั้งยงัเป็นการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ ์

ให้ เ กิดความหลากหลาย เหมาะกับการใช้งาน 

ส่วนผสมท่ีส าคญัในการท าสเปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือ  

คือ เอทิลแอลกอฮอล์ นอกจากน้ีส่วนผสมมาตรฐาน

หลักตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข มี

ส่วนผสมของสมุนไพรไทย มะกรูด ท่ีช่วยปรับอากาศ

ให้มีความสดช่ืน ดบักล่ินอบั ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าน ้ ามนั

หอมระเหยจากใบ มีฤทธ์ิป้องกนัยงุ 3 ชนิด คือ ยงุลาย

บา้น ยุงกน้ปล่อง และยุงร าคาญ คณะผูจ้ดัท าจึงเลือก

สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่า เ ช้ือกล่ินมะกรูด จากการ

สัมภาษณ์ผูท้ดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม

ของผลิตภณัฑ ์ดา้นสีสันของฉลากพบวา่ ฉลากมีสีสัน

สวยงาม ด้านขนาดของตวัอักษร พบว่า ขนาดของ

ตวัอกัษรเล็กเกินไป มองไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร ดา้นหัว

สเปรยฉี์ดใชง้านดี ไดม้าตรฐาน ดา้นประสิทธิภาพใน

การใชง้าน อยู่ในเกณฑดี์ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ดา้น

ก ล่ินและ สีของแอลกอฮอล์  พบว่ า  ก ล่ินของ

แอลกอฮอลแ์รงเกินไป สีของแอลกอฮอลก์ าลงัดี และ

ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ถนอมผิว ภาพรวมของ

ความพึงพอใจต่อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเ ช้ือกล่ิน

มะกรูด มีความพึงพอใจมาก 

ค าส าคญั : ไวรัสโคโรน่า 2019 สเปรยแ์อลกอฮอล ์

มะกรูด 

Abstracts 

The purposes of this study were: 1) To build 
the confidence of customers, users of Day World Tour 
& Travel Co. , Ltd. ; 2 )  To create a Kaffir -  Lime 
Alcohol Sanitizer Spray for the coronavirus 2 0 1 9 
pandemic.  As a result, the company has realized the 



 

 

safety of utilities for its customers and service users to 
reduce the risk and the spread of germs. The findings 
indicated that alcohol spray with a concentration 
greater than 70%  can kill the virus.  It was also an 
extension of the product to create a variety suitable for 
use. The key ingredient in making disinfectant alcohol 
sprays is ethanol alcohol.  In addition, the main 
standard ingredients recommended by the Ministry of 
Public Health contain Thai ingredients, such as 
bergamot, that helps to freshen the air, deodorize 
musty oder, and give a feeling of relaxation.  From a 
review of related literature, it was found that essential 
oils from the leaves are effective against 3  types of 
mosquitoes:  Aedes, Anopheles and Cullices.  The 
authors produced a Kaffir -  Lime Alcohol Sanitizer 
Spray and interviewed product users on the aesthetics 
of the product and the color of the product, it was 
found that the label was colorful. As for the size of the 
text, the font size was too small, not as clear as it 
should be. The spray nozzle was found to be standard, 
and performance was good and not sticky.  As for the 
smell and color of the alcohol, the smell of the alcohol 
was too strong. The color of the alcohol was good and 
did not cause irritation and provided nourishment. The 
overall satisfaction of the Kaffir - Lime Alcohol  

Keywords: Coronavirus 2019, Kaffir - Lime Alcohol 
Sanitizer Spray, Thai Ingredients 

 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจน าเท่ียว เป็นกลุ่มคณะ ด าเนินกิจกรรม 

ใกลชิ้ดกบัผูค้นมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ตั้งแต่ปลายปี 2562 ช่วงเดือน ธันวาคมไดมี้การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID – 19) 

ไดเ้กิดการแพร่ระบาดเขา้มายงัประเทศไทย เม่ือตน้ปี 

2563 ท่ีผ่านมาไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (COVID – 

19)  มีการแพร่เช้ือระหว่างคนในลักษณะเดียวกับ

ไขห้วดัใหญ่ โดยผ่านการติดเช้ือจากละอองเสมหะ

จากการไอ อาการท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ มีไขไ้อ และหายใจ

ล าบาก เป็นส่วนใหญ่ ภาวะแทรกซอ้นอาจรวมไปถึง

ปอด จากประกาศของกรมควบคุมโรค แนะน าให้ท า

ความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนผิว เพ่ือลด

การแพร่กระจายเช้ือเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 

และปฏิบติัตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณะสุข 

ดูแลสุขภาพ โดยหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีคนแออดั กิน

ร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ พร้อมทั้ งสวม

หน้ากากอนามัย  ท างคณะผู ้จัดท าได้ท าสเปรย์

แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูดข้ึนมา น าส่วนผสมของ

สมุนไพรไทยมาประยุคใช้ วตัถุแต่งสังเคราะห์จาก

มะกรูด เพ่ือให้ความปลอดภยัและสร้างความเช้ือมัน่

ต่อพนักงานในองค์กรและผูใ้ช้บริการ ให้ปลอดภยั

จากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการของ 

บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

2.เพ่ือใหไ้ดส้เปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด 



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ผูท่ี้ใชบ้ริการและพนกังาน ของ บริษทั บริษทั วนั 

เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั สามารถน าผลิตภณัฑ์

ไปใชไ้ดจ้ริง 

2. ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ การท าสเปรยแ์อลกอฮอลก์ล่ิน

มะกรูด เพ่ือป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

ขั้นตอนการท า 

1. น าเอทินแอลกอฮอลล์งในแกว้ตวง จากนั้นเท
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต ์ 
2. น ากรีเซอรีนเทลงในแกว้ตรงส่วนผสม 
3. คนดว้ยแรงสม ่าเสมอใหส่้วนผสมเขา้กนั 
4. เทน ้ าสะอาดร้อน 
5. หยดน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินมะกรูด 
6. แต่งสีดว้ยวตัถุแต่งสีสงัเคราะห์ จากนั้นคน
ส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 
7. บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์ 
 

 

สรุปผล 

จ ากการ ท่ี ท า งคณะผู ้จัดท า โครงการ 

ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด มี

ก าหนดการปฏิบติัสหกิจวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 - 

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 ของบริษัท วนั เวิลด์ ทัวร์ 

แอนด์ ทราเวล จ ากดั คณะผูจ้ดัท าไดป้รึกษาพนกังาน

ท่ีปฏิบติังานหนา้ท่ี และศึกษา  สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี ผลิตภณัฑ์สเปรยแ์อลกอฮอล์

ฆ่าเช้ือกล่ินมะกรูด เน่ืองจากการเกิด โรคไวรัสโคโร

น่า 2019 เขา้มาภายในประเทศไทย ท าให้พนักงงาน

และผูใ้ชบ้ริการมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส คณะ

ผู ้จัดท าได้ด า เ นินโครงการ  โดยการท าสเปรย์

แอลกอฮอล์ ฆ่ า เ ช้ือก ล่ินมะกรูด ข้ึนมา  ให้ เ ป็น

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของพนักงานในบริษัท วนั 

เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา เวล จ ากดั และผูรั้บบริการ โดย

การน าส่วนผสมของสมุนไพรไทยมาประยกุตใ์ช ้วตัถุ

แต่งสังเคราะห์จากมะกรูด มีการออกแบบฉลาก

ผลิตภณัฑ์และรายละเอียดขอ้มูลอย่างชดัเจน เพ่ือให้

ความปลอดภยัต่อพนกังานในองคก์รและผูใ้ชบ้ริการ 

จึงได้จดัท าโครงการ สเปรยแ์อลกอฮอล์ฆ่าเช้ือกล่ิน

มะกรูด ข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวก

พนกังานบริษทั วนั เวลิด ์มลทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

และสร้างความเช้ือมัน่ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ให้ปลอดภยั

จากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

 สรุปผลจากท่ีได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

พบวา่ ผลิตภณัฑส์เปรยแ์อลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด 

ผลการสัมภาษณ์ รูปลักษณ์/ความสวยงามของ

ผลิตภัณฑ์ ด้านสีสันของฉลากพบว่า ฉลากมีสีสัน

สวยงาม ผลการสัมภาษณ์ ดา้นตวัอกัษร สวยงาม ผล

การสัมภาษณ์ ด้านขนาดของตวัอกัษร พบว่า ขนาด

ของตวัอกัษรเล็กเกินไป มองไม่ชดัเท่าท่ีควร ผลการ

สัมภาษณ์ ด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์  น่ า เ ช่ือ ถือ 



 

 

ครบถว้น ดา้นบรรจุภณัฑ ์ผลการสัมภาษณ์ ดา้นบรรจุ

ภัณฑ์ แข็งแรงได้มาตรฐาน ผลการสัมภาษณ์ ด้าน

ขนาดและตวัขวด พบวา่ ตวัอกัษรเล็กเกินไป ไม่เหมา

สมกับขวดบรรจุภัณฑ์ ผลการสัมภาษณ์ ด้านหัว

สเปรยฉี์ด ใช้งานดี ได้มาตราฐาน ผลการสัมภาษณ์

ประสิทธิภาพในการใชง้าน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เหนียว

เหนอะหนะ  ผลการสัมภาษณ์ก ล่ินและ สีของ

แอลกอฮอลฯ์ พบวา่ กล่ินของแอลกอฮอลแ์รงเกินไป 

สีของแอลกอฮอลก์ าลงัดี ผลการสัมภาษณ์ การระคาย

เคืองต่อผิว/ถนอมผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ถนอมผิว ผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อสเปรย์

แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือกล่ินมะกรูด พอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 

- ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีเลือกใชอ้ยา่ง

ละเอียดและค านึกถึงหลกักการใหถู้กวธีิเพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 

- ศึกษาขอ้มูลและประโยชนข์องวตัถุดิบ ใหถ่ี้ถว้น 

เพ่ือเกิดขอ้ผิดพลาดใหน้อ้ยท่ีสุด 
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