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บทคัดย่ อ
โครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความ
เชื่ อมัน่ ให้กบั ลู กค้า ผูใ้ ช้บริ การของ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด 2) เพื่อให้ได้สเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่ า 2019 ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องคานึ งถึงความ
ปลอดภัยทางด้านสาธารณู ปโภคให้แก่ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อลดความเสี่ ยงและการเกิดการแพร่ กระจาย
ของเชื้ อโรค จากการศึกษาพบว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อ ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่า
70% ขึ้นไป สามารถฆ่าเชื้ อไวรั สได้ ทั้งยังเป็ นการพัฒนาต่อยอดผลิ ตภัณฑ์ ให้เกิ ดความหลากหลาย
เหมาะกับการใช้งาน ส่ วนผสมที่ สาคัญในการทาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อฯ คื อ เอทิ ลแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ ส่วนผสมมาตรฐานหลักตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุ ข มีส่วนผสมของสมุนไพร
ไทย มะกรู ด ที่ช่วยปรับอากาศให้มีความสดชื่ น ดับกลิ่ นอับ ให้ความรู ้ สึกผ่อนคลาย จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งพบว่ า น้ า มัน หอมระเหยจากใบ มี ฤ ทธิ์ ป้ องกัน ยุ ง 3 ชนิ ด คื อ ยุ ง ลายบ้า น
ยุงก้นปล่อง และยุงราคาญ คณะผูจ้ ดั ทาจึงเลือกสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด จากการสัมภาษณ์
ผูท้ ดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ด้านสี สันของฉลากพบว่า ฉลากมีสีสันสวยงาม
ด้านขนาดของตัวอักษร พบว่า ขนาดของตัวอักษรเล็กเกินไป มองไม่ชดั เจนเท่าที่ควร ด้านหัวสเปรย์ฉีด

ใช้งานดี ได้มาตรฐาน ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน อยูใ่ นเกณฑ์ดี ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ ด้านกลิ่ น
และสี ข องแอลกอฮอล์ พบว่า กลิ่ น ของแอลกอฮอล์ แ รงเกิ น ไป สี ข องแอลกอฮอล์ ก าลัง ดี และไม่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง ถนอมผิว ภาพรวมของความพึงพอใจต่อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด
มีความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ไวรัสโคโรน่า 2019 สเปรย์แอลกอฮอล์ มะกรู ด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด เป็ นองค์กรที่ดาเนินธุ รกิ จ ได้เปิ ดดาเนินธุ รกิ จจัด
นาเที่ ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปั จจุ บนั เป็ นสมาชิ กในองค์กรการท่องเที่ยวของประเทศไทย สานักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว สมาคมไทยธุ รกิ จการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว ได้ดาเนิ นธุ รกิ จนา
เที่ ยว ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศแบบครบวงจร บริ การจัดนาเที่ยวช่ วงสุ ดสัปดาห์ , วันหยุด
เทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาทิ เช่น จัดนาเที่ยวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา บริ การรับจอง
ห้ อ งพัก ทั้ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ บริ ก ารรั บ จองตั๋ว เครื่ องบิ น ทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ การสารองตัว๋ รถทัวร์ เส้นทาง กระบี่ นครศรี ธรรมราช หาดใหญ่ พังงา บริ การรถเช่า รถ
ตู้ รถโค้ช VIP บริ การจองรถไฟ เรื อสาราญ รถเช่ าทวีปยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลี ย และญี่ปุ่น เอเชี ย.
สื บค้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563, จาก https://www.oneworldtour.co.th/about-us/
บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ดาเนินธุรกิจนาเที่ยว เป็ นกลุ่มคณะ ดาเนินกิจกรรม
ใกล้ชิดกับผูค้ นมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปลายปี 2562 ช่ วงเดือน ธันวาคมได้มีการ
แพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) โดยพบผูต้ ิดเชื้อรายแรกในนครอู่ฮนั่ และได้
เกิดการแพร่ ระบาดเข้ามายังประเทศไทย เมื่อต้นปี 2563 ที่ผา่ นมา ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID
– 19) มีการแพร่ เชื้ อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านการติดเชื้ อจากละอองเสมหะ
จากการไอ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจลาบาก เป็ นส่ วนใหญ่ ภาวะแทรกซ้อนอาจรวม
ไปถึงปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจลาบากเฉี ยบพลัน ยังไม่มีวคั ซี นด้านไวรัสที่ได้รับอนุญาต ทาให้
ภาครั ฐมี ม าตรการการป้ องกัน โรค โดยการเว้น ระยะห่ า งทางสั ง คม ส่ ง ผลให้ธุ รกิ จต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ธุ รกิจ
การท่องเที่ยวชะลอตัว เกิดการปิ ดบริ ษทั ทัวร์ คณะทัวร์ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกาหนด และช่วงเดือน
พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาสถานการณ์ของไวรัสโคน่ าสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน
รั ฐบาลประกาศให้เริ่ มมีการเปิ ดกิ จการและการทางานในบางส่ วน บางประเภทเป็ นระยะๆ และการ
ท่องเที่ยวอาจจะกลับมาฟื้ นฟูเปิ ดตัวอีกในไม่ชา้ อยูภ่ ายใต้นโยบายของรัฐ จากประกาศของกรมควบคุม
โรค แนะนาให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นผิว เพื่อลดการแพร่ กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า
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(COVID – 19) และปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุ ข ดูแลสุ ขภาพโดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่
มี คนแออัด กิ นร้ อน ช้อนส่ วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ พร้ อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย ซึ่ งเป็ นแนวทางการ
ปรับตัววิถีชีวติ ใหม่ (New Normal) ที่ตอ้ งมีการรักษาความสะอาด ยับยั้งการแพร่ ระบาดในอนาคต
ดังนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เห็นถึงความสาคัญของความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุ ข จึงได้จดั ทา
สเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะกรู ด ให้กบั ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และปลอดภัยทางด้าน
สาธารณู ปโภค จากประกาศของกรมควบคุมโรค แนะนาให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
พื้นผิว เพื่อลดการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า (COVID – 19) และปฏิ บตั ิตามคาแนะนาของ
กระทรวงสาธารณสุ ข
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การของ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
จากัด
1.2.2 เพื่อให้ได้สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ประชากร คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การ ของ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
1.3.2 กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานของบริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด จานวน 15 คน
1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ สเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะกรู ด
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่ ในการปฏิบตั ิงานวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – 30
สิ งหาคม พ.ศ. 2563 ณ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูท้ ี่ใช้บริ การและพนักงาน ของ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด สามารถนา
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้จริ ง
1.4.2 ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ การทาสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะกรู ด เพื่อป้ องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

รู ปที่ 2.1 ตราสัญลักษณ์ของ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ที่มา : http://www.oneworldtour.co.th
2.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการณ์
2.1.1 ชื่อสถานประกอบการ: บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
สถานที่ประกอบการ : 34/2 บรมราชชนนี 67 ฉิมพลี แขวง ตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02-4486338
วันเวลาที่เปิ ดทาการ : จันทร์ – 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/
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รู ปที่ 2.2 แผนที่การเดินทางไปยังสานักงานใหญ่
ที่มา : https://maps.app.goo.gl/mngoR1knMFgprJpZ6
2.2 ลักษณะของการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ชื่ อภาษาอังกฤษว่า ONE WORLD TOUR AND
TRAVEL CO., LTD. ได้เปิ ดดาเนินธุรกิจจัดนาเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
เลขที่ 11/ 5298 จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2550 ทะเบียนการค้าเลขที่
0105550080418 มีการให้บริ การในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1) บริ การจัดนาเที่ยวช่วงสุ ดสัปดาห์, วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2) บริ การจัดนาเที่ยวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ และ
เอกชน
3) บริ การรับจองห้องพักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4) บริ การรับจองตัว๋ เครื่ องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5) บริ การสารองตัว๋ รถทัวร์ เส้นทาง กระบี่, นครศรี ธรรมราช, หาดใหญ่, พังงา (รถทัวร์ของ
บริ ษทั )
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6) บริ การรถเช่า รถตู,้ รถโค้ช VIP รุ่ นใหม่
7) บริ การจองรถไฟ, เรื อสาราญ, รถเช่าในทวีปยุโรป, อเมริ กา, ออสเตรเลีย, และญี่ปุ่น, เอเชีย
ฯลฯ
2.3 รู ปแบบการจัดองค์ การ และการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้
กรรมการผู้จดั การ
(Managing Director)

ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ
(Tour Operation)
พนักงานฝ่ ายต่ างประเทศ
พนักงานฝ่ ายในประเทศ
(Domestic Tour Operation)

(Outbound Tour Operation)

ฝ่ ายบัญชี
(Accounting)

แผนกวีซ่า
(VISA Department)

แผนกบุคคล

แผนกตั ๋วเครื่องบิ น โรงแรม
(Ticketing & Reservation)

(Human Resource)
รู ปที่ 2.3 โครงสร้างขององค์กร
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2.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงาน
ชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน 1. นายณัฐดนัย รอดภัย
2. นางสาวกัญญารัตน์ เทพกร
สถานที่ปฏิบตั ิงาน แผนก วีซ่า, เอกสาร ประสานงาน
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม 2563
เป็ นระยะเวลารวม 15 สัปดาห์
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจเอกสารการยืน่ ขอวีซ่าของลูกค้า
- ถ่ายเอกสารของลูกค้า เช่น หน้าพาส หน้าวีซ่า เอกสารการงาน การเงิน เป็ นต้น
- จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องการยื่นขอวีซ่าแต่ละสถานทูต เช่น เอกสารตัว๋ เครื่ องบิน
โรงแรม ประกัน จดหมายนา รายชื่อลูกค้า (Name List) รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary)
- แปลเอกสารของลูกค้าที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส การงาน
สู ติบตั ร มรณะบัตร เป็ นต้น
- นากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
2.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา
ตาแหน่ง

นายอาทิตย์ พรปาวีณ์
Visa Manager

2.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงงานเรื่ อง “อิทธิพลสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทย” มีข้ นั ตอนดังนี้
2.6.1 ศึกษาหาข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
2.6.2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.6.3 สร้างแบบสัมภาษณ์
2.6.4 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
2.6.5 วิเคราะห์และประเมินผล
2.6.6 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

2563
พ.ค.

1. ศึกษาหาข้อมูลและกาหนดหัวข้อ
โครงงาน
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสัมภาษณ์
4. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
5. วิเคราะห์และประเมินผล
6. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
2.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
อุปกรณ์อาร์ ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊
2. เอกสาร
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ : 1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

บทที่ 3
บททบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆา่ เชื้อกลิ่นมะกรู ด ในครั้งนี้ เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1 แอลกอฮอล์
3.2 สเปรย์แอลกอฮอล์
3.3 มะกรู ด
3.4 น้ าหอมระเหย
3.5 หลักการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์
3.6 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 แอลกอฮอล์
3.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของแอลกอฮอล์
ค าว่า "แอลกอฮอล์" มาจากภาษาอารบิ ก ค าว่า ออล -โคล (al-kohl) ที่ ชาวอาหรั บใช้เ รี ย ก
เครื่ องดื่มประเภทยาดอง ของมึนเมาต่าง ๆ ได้แก่ รัม บรั่นดี วิสกี้ เหล้า สาเก ไวน์องุ่น เบียร์ ฯลฯ ซึ่ งใน
อดี ตแอลกอฮอล์สามารถเกิ ดได้เองตามธรรมชาติก่อนที่มนุ ษย์จะรู้จกั วิธีการผลิตแอลกอฮอล์เป็ นครั้ง
แรก จากการที่ เมื่ อเวลาผลไม้สุกแล้วตกจากต้นลงแช่ ในน้ า เป็ นเวลานาน จะทาให้เกิ ดของเหลวข้น
สามารถนามาดื่มได้ ทาให้ผดู ้ ื่มรู ้สึกกระชุ่มกระชวย และกระปรี้ กระเปร่ า โดยปกติแอลกอฮอล์มีหลาย
ชนิ ด หลายรู ปแบบ ตามน้ าหนักของโมเลกุลที่ประกอบขึ้นมา เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์
บิวทิลแอลกอฮอล์ โพรพิลแอลกอฮอล์ เป็ นต้น
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แอลกอฮอล์ ที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายและนาไปใช้ดา้ นการอุปโภคและบริ โภคมากที่สุด
คือ เอทิลแอลกอฮอล์ ดังนั้นในที่น้ ีแอลกอฮอล์จะหมายถึง “เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) หรื อ เอทา
นอล (Ethanol)” เป็ นกลุ่ มสารประกอบอิ นทรี ย ์มีสู ตรทางเคมี คือ C2H5OH ประกอบด้วย คาร์ บอน
ไฮโดรเจน และออกซิ เจน เป็ นไฮดรอกซิ ล ดิริเวทีฟของไฮโดรคาร์ บอน เกิดจากการแทนที่ ไฮโดรเจน
อะตอมด้วย กลุ่มไฮดรอกซิล (Hydroxyl Group) (OH) ต่ออยูก่ บั สายโซ่ของไฮโดรคาร์บอน
สถานะ : ของเหลว ใส ไม่มีสี ระเหยง่าย และมีกลิ่นเฉพาะตัว
น้ าหนักโมเลกุล : 46.07 กรัม/โมล
จุดเยือกแข็ง : -114.1 องศาเซลเซียส
จุดเดือด : 78.32 องศาเซลเซียส
จุดวาบไฟ : 14 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิวกิ ฤต : 243.1 องศาเซลเซียส
ความดันวิกฤต : 6383.48 kpa
ความหนาแน่น : 0.7893 กรัม/มิลลิลิตร
การละลายน้ า : ละลายได้ดีมาก และสามารถละลายเข้ากันได้ดีกบั น้ าและตัวทาละลายอินทรี ย ์
อื่นๆ เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ ม เมทิลแอลกอฮอล์ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เป็ นต้น
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง : 5-7
โดยทัว่ ไปเอทิลแอลกอฮอล์ ผลิตได้กระบวนการหมัก (Fermentation) โดยใช้วตั ถุดิบประเภท
น้ า ตาลกลู โ คสเป็ นสารตั้ง ต้น เปลี่ ย นโมเลกุ ล ของน้ า ตาลด้ว ยยี ส ต์ และเข้า สู่ ก ระบวนการกลั่น
(Distillation) โดยนาเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักไปกลัน่ ที่ความดันบรรยากาศ ให้ได้ออกมาเป็ น
แอลกอฮอล์ที่มีความบริ สุทธิ์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้มากมาย เช่ น ใช้ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ยาและ
เวชภัณ ฑ์ท างการแพทย์ เป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องส าอาง ผลิ ตอาหาร และเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
รวมทั้งใช้เป็ นตัวทาละลายในอุตสาหกรรม เป็ นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรม การสังเคราะห์สารเคมี พวก
อี เ ทอร์ เอทิ ลี น กรดแอซี ติ ก และใช้เ ป็ นส่ ว นผสมในน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง เป็ นต้น (องค์ก ารสุ ร า กรม
สรรพสามิต, 2560)
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3.1.2 ชนิดของแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ (Alcohol) คนส่ วนมากมักจะเหมารวมว่า หมายถึงสุ ราหรื อเหล้าทั้งที่ความจริ งแล้ว
แอลกอฮอล์เป็ นชื่อสารเคมีชนิ ดหนึ่ งซึ่ งรู้จกั กันมากที่สุดคือเอทานอล (Ethanol) หรื อเอทิลแอลกอฮอล์
(Ethylalcohol) และเมทานอล (Methano) คนส่ ว นมากมัก เข้า ใจผิ ด ว่ า เหล้า หรื อ สุ ร าที่ ใ ช้ดื่ ม นั้น มี
ส่ วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์และเมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่ งเป็ นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวกันซึ่ งนัน่ เป็ นความ
เข้าใจผิดอย่างมากเพราะเหล้าหรื อสุ ราไม่ได้หมายถึ งแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้มีแต่ เหล้า
เท่านั้นซ้ าบางชนิ ดถ้าใช้ผิดอาจมีโทษถึงตายแต่การเป็ นพิษต่อร่ างกายนั้นแตกต่างกันอย่างที่หลายคน
คาดไม่ถึงดังนั้นเรามาทาความรู ้จกั กับเอทิล – เมทิลแอลกอฮอล์กนั ดีกว่า

รู ปที่ 3.1 เอทิลนอลแอลกอฮอล์
ที่มา : https://1th.me/btCxC
1. เอทิลแอลกอฮอล์หรื อเอทานอล เป็ นของเหลวที่ไม่มีสี, ระเหยได้, ไวไฟสู งสามารถละลายน้ า
ได้เป็ นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักของพืชผลทางการเกษตรเช่ นอ้อย, มันสาปะหลัง, ข้าวโพด, เป็ น
ต้นแอลกอฮอล์ชนิ ดนี้ กินได้นิยมนามาใช้ทาเป็ นเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เช่ นพวกเหล้า, ไวน์, เบียร์ , ยา
สาหรับเช็ดทาความสะอาดแผล, ใช้ในการผลิตเครื่ องสาอาง, ใช้เป็ นน้ ามันเชื้อเพลิงเป็ นต้น
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การส่ งผลให้เป็ นพิษต่อร่ างกายคือ โรคพิษสุ ราเรื้ อรังและตับอักเสบเป็ นอาการพิษของผูเ้ สพ
สุ ราเป็ นระยะเวลานาน คืออาการพิษเรื้ อรังที่เกิดจากเอทานอลแต่พิษเฉี ยบพลันที่เกิดจากการกิ นเข้าไป
มาก ๆ ในครั้งเดียวหรื อก็คืออาการเมานัน่ เองแต่ท้ งั นี้ แม้วา่ เอทานอลจะกินได้ก็ใช่วา่ จะนาเอทานอลใน
น้ ายาล้างทาความสะอาดแผลมาดื่มแทนเหล้าได้เพราะในน้ ายาล้างแผลจะมีการใส่ สีไว้เพื่อป้ องกันการ
นาไปรับประทาน

รู ปที่ 3.2 เมทานอลแอลกอฮอล์
ที่มา : https://1th.me/XAFgw
2. เมทิลแอลกอฮอล์, เมทานอล เป็ นของเหลวใสระเหยง่ายได้จากกระบวนการกลัน่ ทางปิ โตร
เคมีนิยมใช้เป็ นตัวทาละลายในอุตสาหกรรมการทาเฟอร์ นิเจอร์ ได้แก่พวกสี ทาไม้,น้ ามันเคลือบเงา, ยา
ลอกสี และใช้เป็ นเชื้อเพลิงในธรรมชาติ
การส่ งผลความพิษต่อร่ างกายอย่างมาก โดยเมทานอล สามารถดูดซึมได้ทาง ผิวหนัง, ลมหายใจ
ผูท้ ี่สูดดมเข้าไประคายเคืองต่อทางเดินหายใจทาให้หลอดลมอักเสบ, หลอดคออักเสบมีการระคายเคือง
ที่เยือ่ บุตา ทาให้เยือ่ บุตาอักเสบถ้าหากหายใจรับเอาเมทานอลเข้าไปมาก ๆ จะทาให้เกิดอาการปวดท้อง,
เวียนหัว, คลื่นไส้, อาเจียน, กล้ามเนื้อมีการกระตุก, หายใจลาบาก, การมองเห็นผิดปกติจนอาจส่ งผลให้
ตาบอดได้แต่หากดื่ มเข้าไปทางเดิ นอาหารจะดูดซึ มและกระจายเข้าสู่ กระแสเลือดทันทีส่งผลให้เกิ ด
อาการคลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเดิน, เห็นภาพไม่ชดั เจน, มีผลต่อประสาทตาอาจทาให้ดวงตาบอดได้และที่
สาคัญยังมี ผลต่ อระบบหายใจท าให้ไ ตอัก เสบ, กล้ามเนื้ อตับ ตาย, โลหิ ตเป็ นพิษ และอันตรายถึ ง ขั้น
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เสี ยชี วิต เมื่อจะชื้ อหรื อนามาใช้ประโยชน์ตอ้ งระบุชื่อชนิดของแอลกอฮอล์ให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อม
ทั้งอ่านฉลากข้างขวดให้แน่ ชดั ก่อนนาไปใช้ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและที่สาคัญคือห้ามผสมเหล้า
ด้วยการซื้ อแอลกอฮอล์ม าเติ ม เองโดยเด็ดขาดเพราะอาจส่ ง ผลให้เป็ นอันตรายถึ งชี วิตได้ (Badalco,
2016)
2.1.3 ประโยชน์และโทษของเมทานอลหรื อเมทิลแอลกอฮอล์
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
เป็ นสารไวไฟสู ง เป็ นพิษเมื่อสู ดดม, สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน
มาตรการปฐมพยาบาล
1. เมื่ อสู ดดมสาร ถ้าสู ดดมเข้าไป ให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปที่ที่มี อากาศบริ สุท ธิ์ ถ้าผูป้ ่ วยไม่
หายใจ ให้การช่วยหายใจ ถ้าผูป้ ่ วยหายใจลาบากทาการให้ออกซิเจน
2. เมื่อสัมผัสสาร ในกรณี ที่สารถูกผิวหนัง ให้ลา้ งออกด้วยน้ าปริ มาณมาก เป็ นเวลา
อย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้ อและรองเท้าที่เปื้ อนสาร หลังจากนั้นให้ไปพบแพทย์
3. เมื่อสารเข้าตา ในกรณี ที่สารเข้าตา ให้ลา้ งตาด้วยน้ าปริ มาณมาก เป็ นเวลาอย่างน้อย
15 นาที ต้องแน่ ใจว่าได้ลา้ งตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่าง
ล้าง หลังจากนั้นให้ไปพบแพทย์
4. เมื่อกลืนกิน เมื่อกลืนกินสารเข้าไป ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยยังมีสติอยูใ่ ห้ใช้น้ าบ้วนปาก และ
ไปพบแพทย์ทนั ที
ข้อปฏิบตั ิการใช้สารและการเก็บรักษา
ข้อปฏิบตั ิการใช้สารเมทานอลหรื อเมทิลแอลกอฮอล์
อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป หลี กเลี่ ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้ อผ้า
หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็ นเวลานานหรื อซ้ าหลายครั้ง
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การเก็บรักษา
1.ปิ ดภาชนะให้สนิท เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ
เมทานอลเป็ นแอลกอฮอล์ที่มีจานวนอะตอมของคาร์ บอนน้อยที่ สุด เตรี ยมได้จากการเผาไม้
ชนิ ดหนึ่ งเรี ยกว่า ไม้แอลกอฮอล์ (wood alcohol) ที่อุณหภูมิสูงในสภาวะที่ปราศจากอากาศ และใน
ระดับอุตสาหกรรมสามารถเตรี ยมเมทานอลได้จากปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนมอนอกไซด์กบั ไฮโดรเจน
ภายใต้อุณหภูมิและความดันสู ง โดยมีโลหะออกไซด์ เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ดังสมการ
ประโยชน์ของเมทานอล
1. นามาใช้เป็ นตัวทาละลายอินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมการทาเฟอร์ นิเจอร์ เช่น สี ทาไม้ น้ ามัน
เคลือบเงา
2. ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
3. ใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก ยา และสารประกอบอินทรี ยช์ นิดอื่น เช่น
ฟอร์มาลดีไฮด์
อันตรายของเมทานอล
เมทานอลเป็ นสารที่มีอนั ตรายต่อร่ างกายมาก โดยเมทานอลสามารถดูดซึ มได้ทางผิวหนัง ลม
หายใจ ผูท้ ี่สูดดมเข้าไปจะรู ้สึกระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทาให้หลอดลมอักเสบ มีอาการระคายเคือง
ต่อเยื่อบุตาหรื ออาจทาให้ตาบอด ถ้าเมทานอลเข้าสู่ ร่างกายจะถูกออกซิ ไดซ์กลายเป็ นฟอร์ มาลดีไฮด์
(HCHO) ซึ่ งจะทาให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาบอดหรื อเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้
ประโยชน์และโทษของเอทานอลหรื อเอทิลแอลกอฮอล์
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
เป็ นสารไวไฟสู ง
การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสสาร
1. เมื่ อสู ดดมสาร ถ้าสู ดดมเข้าไป ให้ยา้ ยผูป้ ่ วยไปที่ที่มี อากาศบริ สุท ธิ์ ถ้าผูป้ ่ วยไม่
หายใจ ให้การช่วยหายใจ ถ้าผูป้ ่ วยหายใจลาบากทาการให้ออกซิเจน
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2. เมื่อสัมผัสสาร ในกรณี ที่สัมผัสกับสารให้ลา้ งผิวหนังทันทีดว้ ยสบู่และน้ าปริ มาณ
มาก
3. เมื่อสารเข้าตา ในกรณี ที่สารเข้าตา ให้ลา้ งตาด้วยน้ าปริ มาณมาก เป็ นเวลาอย่างน้อย
15 นาที
4. เมื่อกลืนกิ น เมื่อกลืนกิ นสารเข้าไป ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยที่ยงั มีสติอยู่ให้ใช้น้ าบ้วนปาก
หลังจากนั้นให้ไปพบแพทย์
ข้อปฏิบตั ิการใช้สารและการเก็บรักษา
ข้อปฏิบตั ิการใช้สารเอทานอลหรื อเอทิลแอลกอฮอล์
หลี กเลี่ ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และ
เสื้ อผ้า หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็ นเวลานานหรื อซ้ าหลายครั้ง
การเก็บรักษา
ปิ ดภาชนะให้สนิ ท เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ เก็บในที่แห้ง
และเย็น
เอทานอลหรื อเอทิลแอลกอฮอล์เป็ นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ระเหยได้ ติดไฟง่าย เวลา
ติดไฟจะไม่มีเขม่า สามารถละลายน้ าได้ เอทานอลเป็ นแอลกอฮอล์ที่เตรี ยมได้จากการหมักน้ าตาลจาก
ผลไม้หรื อแป้ งที่ ได้จากธัญญพืช ในที่ ไม่ มีออกซิ เจน โดยใช้เอนไซม์ในยีส ต์หรื อแบคที เรี ยช่ วยเร่ ง
ปฏิกิริยา
เอทานอนที่ได้จากวัตถุดิบต่างกันจะมีชื่อเรี ยกต่างกัน เช่น ถ้าใช้น้ าองุ่นในการหมักจะเรี ยกว่า
ไวน์ (Wine) ถ้าใช้มนั ฝรั่ง (แป้ ง) ในการหมักจะเรี ยกว่าเหล้าหรื อ ว๊อดก้า (Vodka) แต่ถา้ ใช้ขา้ วบาร์ เลย์
หรื อข้าวฮอพในการหมักจะเรี ยกว่าเบียร์
เอทานอลที่ได้จากการหมักน้ าตาลหรื อยีสต์น้ ีจะนามาบริ โภคในรู ปของไวน์ เบียร์ และเหล้า แต่
การบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีเอทานอลเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณมากเป็ นประจา จะส่ งผลให้เกิดอันตราย
ต่อระบบประสาท ตับ และเกิดอาการเสพติด
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ในอุตสาหกรรมสามารถเตรี ยมเอทานอลได้จากปฏิกิริยาระหว่างอีทีนกับน้ า ภายใต้อุณหภูมิ
และความดันสู งโดยมีกรดเข้มข้นเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ดังสมการ
ประโยชน์ของเอทานอล
นามาบริ โภคในรู ปของไวน์ เบียร์ และเหล้า (แหล่งความรู้เคมี, 2559)
2.1.4 ประเภทผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อ
1. แอลกอฮอล์ทาความสะอาด (Solution) น้ ายาฆ่าเชื้ อโรคชนิ ดของเหลว ใช้ทาความสะอาด
พื้นผิววัตถุ หรื อ ทาความสะอาดมือ
2. เจลแอลกอฮอล์ (Alcohol Gel) ชนิ ดไม่ ใ ช้น้ า ล้า งออก แห้ง เร็ ว ปลอดภัย ถนอมมื อ ช่ วย
ป้ องกันการแพร่ กระจาย ของเชื้อโรคจากการสัมผัส สามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการ
3. สเปรย์แอลกอฮอล์ (Alcohol) ใช้ทาความสะอาดลดการสะสมของเชื้อโรค
4. แอลกอฮอล์แผ่นเช็ดฆ่าเชื้ อ (Alcohol Pad) มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ใช้เช็ด
ทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ พกพาง่าย ใช้สะดวก
5. สาลีชุบแอลกอฮอล์ (Alcohol Ball) มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ใช้ฆ่าเชื้ อโรค
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พกพาสะดวก หยิบใช้งานได้ทนั ที
6. ผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ มีแอลกอฮอล์เป็ นส่ วนผสม เช่ น น้ ายาบ้วนปาก ผลิ ตภัณฑ์ยาบางชนิ ด
(องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต, 2561)
2.1.5 วิธีทดสอบแอลกอฮอล์
วิธีทดสอบแอลกอฮอล์ของแท้หรื อของปลอม มีวธิ ีการทดสอบดังนี้
1. การนาไปวัดจุดเดือด ด้วยการใส่ ในภาชนะทางเคมี ตั้งไฟ แล้วใช้เทอร์ โมมิเตอร์ วดั
อุณหภูมิเมื่อถึ งจุดเดื อด เอทิลแอลกอฮอล์ จะมีจุดเดื อดประมาณ 78 องศาเซลเซี ยส ขณะที่
เมทิลแอลกอฮอล์ จะมีจุดเดือดประมาณ 65 องศาฯ วิธีที่เป็ นวิธีที่แม่นยาที่สุด
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2. การดมกลิ่นเอทิลแอลกอฮอล์ จะมีกลิ่นแบบแอลกอฮอล์ที่แรงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์
มาก แต่เมทิ ลแอลกอฮอล์จะดมแล้วแสบจมูกมากกว่า วิธีน้ ี ตอ้ งระวัง อย่าสู ดดมเข้าไปมาก
เกินไป เพราะจะเป็ นพิษต่อร่ างกายได้ วิธีที่ทาง่ายแต่ไม่แม่นยา
3. ทาปฏิกิริยาไอโอโดฟอร์ ม (Iodoform Reaction) โดยการนาตัวอย่างแอลกอฮอล์น้ นั
ใส่ หลอดทดลอง เอาไปเติมสารละลายไอโอดี น เช่ น เบตาดีน ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์
(โซดาไฟ) แช่หลอดในอ่างน้ าอุ่น เขย่าหลอด แล้วทิ้งไว้สัก 2 นาที ถ้าเป็ นเอทิลแอลกอฮอล์ จะ
มีตะกอนสี เหลืองของหมู่ไตรไอโอโดมีเทน (Triiodo methane) เกิดขึ้น ส่ วนเมทิลแอลกอฮอล์
จะไม่มีตะกอน
4. ทดลองจุดไฟ ดูลกั ษณะสี ของเปลวไฟ ซึ่ งเอทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟโชติช่วงและ
สว่างเป็ นสี เหลื องมากกว่า เมทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟน้อยกว่า และแสงจะออกไปทางสี ฟ้า
(เจษฎา เด่นดวงบริ พนั ธ์, 2563)
3.2 สเปรย์ แอลกอฮอล์

รู ปที่ 3.3 สเปรย์แอลกอฮอล์
ที่มา : https://bit.ly/3feo39I
สเปรย์แอลกอฮอล์ลา้ งมือ ใช้งานเหมือนกับเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ใช้งานง่าย ไม่ตอ้ งใช้น้ าล้าง
ออก พกพาสะดวก แต่สเปรย์แอลกอฮอล์สามารถเอาไปทาความสะอาดสิ่ งของ พื้นผิวสัมผัสได้ เช่ น
ลูกบิดประตู โทรศัพท์มือถือ สิ่ งของสาธารณะที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได ห้องน้ าสาธารณะ และ
สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ตอ้ งมีปริ มาณแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ขึ้นไป เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้ อ
โรค (Som nikan, 2563)
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3.2.1 วิธีการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์
1. เทเจลแอลกอฮอล์ 2-3 มิลลิลิตร หรื อ 2-4 หยด ลงบนฝ่ ามือ หรื อถ้าเป็ นสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีด
ลงบนฝ่ ามือสัก 4 - 5 ครั้งให้ชุ่ม
2. ถู ให้ทวั่ ทั้งสองมื อ ถู ทุกซอกมุมอย่างละเอียด ขั้นตอนเหมือนล้างมือด้วยสบู่ประมาณ 20
วินาที ปล่อยไว้จนแห้ง
3.สามารถใช้ทุกครั้งหลักจับสิ่ งของหรื อมีการสัมผัส ของสาธารณะเช่ น ประตู ที่กดลิ ฟท์ ตู้
เอทีเอ็ม ราวบันได ที่จบั บนรถขนส่ งสาธารณะ เป็ นต้น ของที่ส่งต่อหลายมือ เช่ น แก้วกาแฟ ธนบัตร
โทรศัพท์ (La Kikiz, 2020)
3.2.2 ข้อควรระวัง
1. มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ค่อนข้างมาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟ คนที่สูบบุหรี่ ถา้
ทาแล้วมือยังไม่แห้งห้ามจุดบุหรี่ เด็ดขาด
2. ไม่ควรใช้กบั ผิวบอบบาง เช่น รอบดวงตา ผิวอักเสบ มีบาดแผล หรื อมีสิว
3. ควรเก็บไม่ให้ถูกแสงแดด หรื อที่ร้อนจัด เพราะจะทาให้แอลกอฮอล์ระเหย จนความเข้มข้น
ของแอลกอฮอล์ลดลงในระดับที่ฆ่าเชื้อโรคไม่ได้
ถ้าไม่มีเจลหรื อสเปรย์ลา้ งมือโดยเฉพาะ สามารถใช้แอลกอฮอล์ลา้ งแผลใส่ ขวดฉีดล้างมือแทน
ได้ ไม่ทาให้ผวิ บางหรื อระคายเคืองแบบที่กลัวกัน แต่จะทาให้ผวิ แห้งเพราะแอลกอฮอล์ระเหยน้ าจากผิว
ไปด้วยอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นควรทาโลชัน่ ถนอมผิวตามหลังจากแอลกอฮอล์แห้งแล้ว (La Kikiz, 2020)
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3.3 มะกรู ด

รู ปที่ 3.4 มะกรู ด
ที่มา : https://bit.ly/3eehdjt
3.3.1 ข้อมูลทัว่ ไปของมะกรู ด
มะกรู ด (kaffir lime) เป็ นพืชตระกูลส้ม และมะนาว (Citrus family) ที่เป็ นพืชพื้นเมืองในแถบ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเป็ นไม้ผล และพืชผักสมุนไพรที่นิยมปลูกไว้ตามบ้าน และสวน
เพื่อใช้สาหรับประกอบอาหาร เนื่ องจาก ใบ และผล มีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมช่วยในการดับ
กลิ่ นคาว และเพิ่มรสให้แก่ อาหารได้เป็ นอย่างดี รวมถึ งมีองค์ประกอบของสารสาคัญหลายชนิ ดที่มี
คุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติทางด้านความสวยความงาม (Puechkaset, 2015)
ลักษณะทัว่ ไป
ลาต้น ต้นมะกรู ด เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้เป็ นเนื้อแข็ง เปลือกเรี ยบมีสีน้ าตาลอ่อน ลาต้น
แตกกิ่ งก้านจานวนมากตั้งแต่ระดับล่ างของลาต้นทาให้มีลกั ษณะเป็ นพุ่ม ตามลาต้น และกิ่ งมีหนาม
แหลมยาว
ใบ ใบมะกรู ด เป็ นใบประกอบ ออกเป็ นใบเดี่ยว มีกา้ นใบแผ่ออกเป็ นครี บคล้ายแผ่นใบ ใบมี
ลักษณะหนา เรี ยบ มีผิวมัน สี เขียว และเขียวเข้มตามอายุของใบ ใบมีคอดกิ่ วที่กลางใบทาให้ใ บแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน หรื อ คล้ายใบไม้ 2 ใบ ต่อกัน ขนาดใบกว้างประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 512 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่
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ดอก ดอกมะกรู ดเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกออกเป็ นช่อมีสีขาว แทงออกบริ เวณส่ วนยอดหรื อ
ตามซอกใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 1-5 ดอก หลีบดอกมีสีขาวครี ม 5 กลีบ มีขนปกคลุม ภายในดอกมี
เกสรมีสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย และเมื่อแก่จะร่ วงง่าย
ผล/ลูก ผลมะกรู ดหรื อลูกมะกรู ด มีลกั ษณะค่อนข้างกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร
ผลคล้ายผลส้มซ่ า ผลมีขนาดใหญ่กว่าลูกมะนาวเล็กน้อย ลักษณะของผลมีรูปร่ างแตกต่างกันไปแล้วแต่
พันธุ์ เปลื อกผลค่อนข้างหนา ผิวเปลื อกมีสีเขีย วเข้ม ผิวขรุ ขระเป็ นลู กคลื่ นหรื อเป็ นปุ่ มนู น ภายใน
เปลื อกมีต่อมน้ ามันหอมระเหยเป็ นจานวนมาก มีจุกที่หัว และท้ายของผล เมื่อสุ ก ผลจะเปลี่ยนเป็ นสี
เหลือง ด้านในผลประกอบด้วยเนื้ อฉ่ าน้ า มีเมล็ดแทรกบริ เวณกลางผล 5-10 เมล็ด เนื้อผลมีรสเปรี้ ยวปน
ขมเล็กน้อย (Puechkaset, 2015)
3.3.2 ประโยชน์จากมะกรู ด
1. ใบมะกรู ด นิยมใช้ประกอบอาหารสาหรับใช้ดบั กลิ่นคาวของเนื้อต่าง ๆ เช่น แกงเผ็ด ต้มยา
ใช้โรยในอาหาร เช่น ห่ อหมก
2. ใบมะกรู ด ใช้เป็ นส่ วนผสมของเครื่ องแกง เช่น พริ กแกง
3. ลูกมะกรู ด ผ่าเป็ นชิ้นใช้สาหรับดับกลิ่นในห้องน้ าชาย-หญิง
4. น้ าจากลูกมะกรู ด ใช้ดบั กลิ่นคาว และปรุ งอาหารให้มีรสเปรี้ ยว เช่น แกงส้ม แกงคัว่
5. น้ าจากลูกมะกรู ด ใช้ทาน้ าผลไม้ปั่น เช่น น้ ามะกรู ดปั่ น
6. ลูกมะกรู ดนามาสับ และบีบคั้นเอาน้ า ใช้สาหรับผสมหรื อทาน้ ายาสระผม
7. ลูกมะกรู ดหัน่ เป็ นชิ้นใช้สระผมร่ วมกับแซมพูสระผม
8. ลูกมะกรู ด นามาคลึงให้ซ้ า แล้วใส่ ในภาชนะน้ าขังเพื่อกาจัดลูกน้ า
9. สารสกัดจากใบมะกรู ดใช้แต่งกลิ่นไวน์ขาวหรื อไวน์แดง
10. สารสกัดจากใบมะกรู ดใช้เป็ นส่ วนผสมของต้านมะเร็ ง
11. น้ าจากลูกมะกรู ด ใช้เป็ นส่ วนผสมของยาฟอกเลือด
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12. น้ ามันหอมระเหยจากผล และใบมะกรู ด ใช้เป็ นส่ วนผสมในอุตสาหกรรมเครื่ องหอม และ
เครื่ องสาอางต่าง ๆ
13. น้ ามันหอมระเหย ใช้ปรับอากาศตามห้อง ช่วยลดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นคาว
14. ใบ และผลสด ใช้ดม แก้อาการมึนเมา อาการเวียนศีรษะ
การใช้ในตารับยา และประโยชน์ทว่ั ไป
น้ ามะกรู ด น้ ามะกรู ดช่วยบารุ งสุ ขภาพเหงือก และฟัน เนื่องจากมีวิตามินซี ในปริ มาณมาก โดย
ในประเทศไทยมีการนาน้ ามะกรู ดไปใช้สาหรับเป็ นยาขับ เสมหะ แก้ไอ แก้โรคเลือดออกตามไรฟั น
นามาดองยารับประทานเป็ นยาฟอกโลหิ ตสตรี ผสมกับปูนแดงทาแก้ปวดท้อง นอกจากนั้น มีการนาน้ า
มะกรู ดไปใช้เป็ นยาฟอกขาวตามธรรมชาติสาหรับกาจัดคราบรอยด่าง รวมไปถึงการนาไปใช้สาหรับฆ่า
ทากตามพื้นดิน
ผิวมะกรู ด ผิวมะกรู ดมีการนาไปใช้เป็ นยาขับลมในลาไส้ แก้แน่นท้อง แก้วิงเวียนเป็ นยาบารุ ง
หัวใจ ใช้กระตุน้ และรักษาอาการปวดท้อง นอกจากนี้ ยังใช้เป็ นส่ วนผสมสาหรับผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วน
ปาก
ในประเทศไทยมี ก ารน าผิ ว มะกรู ดแห้ ง ให้ แ ก่ ห ญิ ง ที่ เ พิ่ ง คลอดบุ ต ร และใช้ เ ป็ นยาเร่ ง
ประจาเดือน ส่ วนประเทศอินเดียนิ ยมใช้ผิวมะกรู ดสาหรับใช้เป็ นยาฆ่าแมลงด้วย ส่ วนในตารับยาของ
ชาวมาเลเซี ยมีการใช้ผลสดทั้งผลสาหรับการเตรี ยมยาสาหรับใช้ภายใน ซึ่ งจะเป็ นใบสั่งยาเกี่ยวกับโรค
ความเจ็บปวดในช่องท้อง และใช้เป็ นยาขับลมแก้ทอ้ งเฟ้ อ (Puechkaset, 2015)
การใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่ องดื่ม
ใบมะกรู ดมัก ถู ก น าไปใช้ใ นหลายประเทศส าหรั บ ใช้เป็ นสารกันเสี ย ในผลิ ต ภัณฑ์อ าหาร
(preserve foods) และยังทาให้เกิดความอยากอาหาร
น้ ามะกรู ด และผิวผลมะกรู ดโดยส่ วนมากจะใช้ปรับ ปรุ งรสชาติ และกลิ่ นรสของอาหารใน
ภูมิภาคเอเชี ย เช่ น ในประเทศอินโดนี เซี ย มักนิ ยมใช้ใบมะกรู ดเพื่อกลิ่ นรสที่จาเพาะ เช่ น เครื่ องปรุ ง
และเครื่ องดื่ มในประเทศไทยใช้ผิวมะกรู ดเป็ นเครื่ องเทศ โดยใช้เป็ นส่ วนผสมของน้ าพริ กแกงหลาย
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ชนิ ดน้ ามะกรู ดถูกนาไปใช้สาหรับเตรี ยมเป็ นเครื่ องดื่ม และสาหรับปรุ งอาหารเพื่อให้มีรสเปรี้ ยว และ
ดับกลิ่ นคาวปลา นิ ยมใส่ น้ ามะกรู ดในปลาร้ า หลน แกงส้ม แกงคัว่ ฯลฯ และมีการนาไปใช้ก ันมาก
สาหรั บเป็ นเครื่ องปรุ งเนื้ อ ส่ วนในทางการค้าด้วยลักษณะที่โดดเด่ น และมีรสชาติจาเพาะ จึงมักใช้
สาหรับตารับอาหารจาพวกแกงเผ็ด ซุ ป และกูไล (Gulai) ซึ่ งเป็ นแกงพื้นเมืองชนิ ดหนึ่ งของประเทศ
อินโดนีเซีย เป็ นต้น
การใช้ในอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง
เนื่ องจากมะกรู ดมีสมบัติในการช่วยบารุ งหนังศีรษะ และกระตุน้ การงอกของรากผม ช่วยขจัด
รังแคที่มีสาเหตุมาจากเชื้ อจุลินทรี ย ์ แก้คนั ศีรษะ และช่วยหล่อลื่นผมทาให้ผมดกดาเป็ นเงางาม รากผม
แข็งแรง ไม่หลุดร่ วงง่าย ส่ วนน้ ามะกรู ดมีสมบัติเป็ นกรดตามธรรมชาติเหมาะสาหรับหนังศีรษะไม่ทา
ให้เกิดการระคายเคือง ช่วยในการทาความสะอาดเส้นผม และหนังศีรษะ และช่วยในการชาระล้างคราบ
สบู่และแชมพู ดังนั้น จึ งนิ ยมนามะกรู ดไปใช้เป็ นส่ วนผสมสาหรับการเตรี ยมผลิ ตภัณฑ์แชมพูผสม
มะกรู ด
ชาวพม่า และชาวมาเลเซี ย ใช้น้ ามะกรู ดเป็ นแชมพูธรรมชาติสาหรับสระผม และชาระล้างส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกาย นอกจากนี้ ยังมีการนาน้ ามะกรู ด และผลมะกรู ดไปใช้สาหรับแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์
แชมพูสระผม รักษาชันนะตุ รั งแค และทาให้ผมสะอาด รวมถึงมีการนาไปใช้เป็ นครี มทาผิวด้วย ส่ วน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์นิยมใช้ผลมะกรู ดผสมกับเปลือกสะบ้ามอญสระผม (Puechkaset, 2015)
3.3.3 ข้อควรระวังในการใช้มะกรู ด
1.ระวังผิวไหม้แดด มะกรู ดถึงแม้จะมีสรรพคุณบารุ งร่ างกายและมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ แต่
เพราะในน้ ามะกรู ดมีสารออกซิ เพดามิน หากผิวถูกน้ ามันมะกรู ดโดยตรง แล้วถูกแสงแดด อาจก่อให้เกิด
อาการระคายเคือง จนส่ งผลให้ผวิ ไหม้แดดได้
2.ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ควรระวังการใช้มะกรู ดในปริ มาณที่มากเกินไป เพราะสารในมะกรู ดจะ
ทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลงมากกว่าระดับปกติ

22

3.ปัญหาโพแทสเซียม ในมะกรู ดมีสาร เบอร์แกพเทน (bergapten) ซึ่ งเป็ นสารที่จะส่ งผลต่อการ
ลดระดับโพแทสเซี ยมในเลื อด และเป็ นต้นเหตุของการเกิ ดอาการปวดกล้ามเนื้ อและอาการกล้ามเนื้อ
กระตุก ดังนั้น จึงไม่ควรบริ โภคในปริ มาณมากเกินไป
มะกรู ด เป็ นสมุ น ไพรที่ ไ ด้มี ก ารน ามาใช้ เ ป็ นยาตั้ง แต่ ส มัย โบราณ มี ก ลิ่ น หอม ช่ ว ยลด
ความเครี ยดและบารุ งสุ ขภาพได้อีกหลายด้าน ทั้งยังนิ ยมนามาใช้นาการดูแลเส้นผม ทาให้ผมดกดา
แข็ง แรง แก้ปั ญหาหนัง ศี รษะและเส้นผมได้ นอกจากผลแล้ว ในส่ วนของใบมะกรู ดยังมี กลิ่ นหอม
เหมาะสาหรับนามาประกอบอาหารหลายอย่าง จะช่วยทาให้รสชาติอาหารหอมอร่ อยมากยิ่งขึ้น แถมยัง
ดีต่อสุ ขภาพในด้านการกินสมุนไพรเป็ นยาอีกด้วย (ชาคริ ตส์ คงหาญ, 2563)
3.4 นา้ มันหอมระเหยกลิน่ มะกรู ด

รู ปที่ 3.5 น้ ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด
ที่มา : https://bit.ly/3fdTxwS
กลิ่ นมะกรู ด มะกรู ดมี กลิ่ นหอมซึ่ งจะช่ วยสร้ างความผ่อนคลายได้ดี โดยเฉพาะน้ ามันหอม
ระเหยจากมะกรู ด แต่ควรเลือกที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 1% เพราะนัน่ อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และ
เป็ นกลิ่นที่ยงุ และแมลงส่ วนใหญ่ไม่ชอบ จึงสามารถนามาใช้เพื่อไล่ยงุ และแมลง, รักษาอาการช้ าในและ
ฟื้ นฟูสุขภาพร่ างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะผูท้ ี่มีอาการอาเจียนเป็ นเลือด มะกรู ดจะสามารถบรรเทา
อาการให้ดีข้ ึนภายในเวลาสั้นๆ, และสามารถกาจัดกลิ่นเท้าได้ (health dome, 2018)
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3.4.1 คุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด
ทางสุ คนธบาบัด น้ ามันหอมระเหยมะกรู ด มีผลต่อระบบการทางานของร่ างกายและระบบ
ประสาท ช่ วยบาบัดอาการซึ มเศร้ า คลายวิตกกังวล ช่ วยให้ผ่อนคลายช่ วยบรรเทาอาการหดหู่ นอนไม่
หลับจากความเครี ยด อาการโกรธ กระวนกระวายใจ มีส่วนช่วยเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของเส้นผม
ช่วยบรรเทา อาการแมลงสัตว์กดั ต่อยป้ องกันการติดเชื้ อและกระจายตัวของเชื้ อโรค ใช้รักษาโรคผิวหนัง
ได้ทุกชนิด นอกจากนี้ยงั ใช้สาหรับป้ องกันและไล่แมลงได้ดว้ ย (Ture Industry, 2019)
3.4.2 วิธีการนาไปใช้น้ าหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด
1. ใช้นวดตัว ผสมน้ ามันหอมระเหยกับ น้ ามันพื้นฐาน น้ ามันนวด เช่น น้ ามันมะกอก น้ ามัน
เมล็ดมะรุ มน้ ามันมะพร้าวบริ สุทธิ์ น้ ามันเมล็ดองุ่น น้ ามันโจโจ้บาน้ ามันสวีทอัลมอนด์หรื อน้ ามันพืชอื่น
ที่เป็ น เกรดเครื่ องสาอาง (Cosmetic grade) เพื่อช่วยกระตุน้ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท เนื้อเยื่อ และ
ผิวหนังลดอาการปวดเมื่อย ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิ ต (Ture Industry, 2019)
2. เตาอโรม่าหรื อเตาน้ ามันหอมระเหยเพื่อกระจายกลิ่น
3. หยดผสมน้ า ในอ่างอาบน้ า หรื อหยดในน้ าอุ่นเพื่อสู ดดม หรื อ แช่มือแช่เท้า แม้แต่ลา้ งแผล
(ตามแต่ละชนิ ดของน้ ามันหอมระเหย)
4. ทาสเปรย์ปรับอากาศ หรื อ ฆ่าเชื้อโดยนามาผสมน้ าและแอลกอฮอล์ในสัดส่ วนที่พอเหมาะ
5. ใช้ผสมเครื่ องสาอาง โลชัน่ บารุ งผิวครี มอาบน้ า แชมพู (ตามแต่ละชนิดของน้ ามันหอม
ระเหย)
หยดผสมน้ าสะอาด ใช้กลั้วคอหรื อบ้วนปาก ช่วยบาบัดโรคในช่องปากและคอ ช่วยฆ่าเชื้อโรค
ลดกลิ่นปาก
3.5 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงเป็ นสิ นค้าหรื อกลยุทธ์ตวั แรกของส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญที่สุดที่นกั การตลาดจะต้องหยิบยกขึ้นมา พิจารณาก่อนโดยการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดเป้ าหมาย เพื่อสะดวกในการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดตัวอื่ นๆ ให้
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สัมพันธ์กนั หรื อแม้ผลิตภัณฑ์จะเป็ นองค์ประกอบตัวเดียวในส่ วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็ น
ตัว ส าคัญ ที่ มี ร ายละเอี ย ดที่ จ ะต้อ งพิ จ ารณาอี ก มากมาย ดัง นี้ เช่ น ความหลากหลายของผลิ ต ภัณฑ์
(Produce Variety) ชื่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับ
ระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (ถนอม บริ คุต, ม.ป.ป.)
3.5.1 องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Component)
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Product Component) เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาตัวสิ นค้าผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ เป็ นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่นกั การตลาดจะต้องนาองค์ประกอบที่ได้ มาเป็ น
ตัวกาหนดลักษณะสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การในการตอบสนองความต้องการลูกค้าหรื อของตลาด
(ถนอม บริ คุต, ม.ป.ป.)
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) บริ ษทั ต้องมีความรู้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Attribute) เราต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์น้ นั ผลิตมาจากอะไร มี
คุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ขนาด จุดเด่น ความงาม ความคงทน
3. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (Product Feature) เราต้องรู้วา่ สิ นค้าของเรามีอะไรเด่นเป็ นพิเศษ
(Differentiation) กว่าสิ นค้าอื่น เพื่อดึงดูดลูกค้าให้ใช้สินค้าของเรา
4. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ (Product Benefit) ลูกค้าส่ วนใหญ่มกั จะสับสนระหว่าง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะแตกต่างกันจุดเด่นผลิตภัณฑ์คือ สิ่ งที่
อยูใ่ นตัวสิ นค้า
3.5.2 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่ งสาคัญของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่ใช่เพียงรู ปลักษณ์สวยงามที่ดึงดูดลูกค้า หรื อเป็ นแค่
เพี ย งกล่ องบรรจุ สิ น ค้า หรื อถุ ง เท่ า นั้น แต่ จะท ายัง ไงให้ลู ก ค้า จดจาในสิ น ค้า นั้น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
สามารถจูงใจลูกค้า และทาให้ลูกค้าสนใจอยากซื้ อสิ นค้าด้วย ข้อมูลหรื อฉลากสิ นค้าจึงมีความสาคัญ
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อย่างมากในการบ่งบอกรายละเอียดของสิ นค้า และข้อมูลที่จาเป็ นต้องมีบนบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อฉลากสิ นค้า
มีอะไรบ้าง (บริ ษทั ซี ซนั กรุ๊ ป จากัด, 2562)
1. ตราสิ นค้า (Brand) คือ ข้อความ สัญลักษณ์ รู ปแบบ หรื อนาสิ่ งเหล่านี้มารวมกัน เพื่อบ่งบอก
ให้เห็ นถึงสิ นค้าหรื อบริ การของผูข้ าย อาจจะเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผูผ้ ลิ ต
หรื อผูบ้ ริ โภค ชื่อต้องไม่ซ้ ากับคนอื่น ใช้คาที่จาง่าย เพื่อช่วยให้จดจาได้ง่าย
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name) คือ ชื่อของสิ นค้า ที่บ่งบอกถึงลักษณะของสิ นค้า ว่าสิ นค้าเป็ น
อะไร จัดอยูใ่ นประเภทไหน ควรตั้งชื่อไม่ยาวและมีความเกี่ยวข้องกับสิ นค้า เพื่อให้ลูกค้าจดจาได้และ
รับรู้ได้ทนั ที
3. เครื่ องหมายการค้า (Trademark) เป็ นอี ก ส่ วนหนึ่ ง ของตราที่ ไ ด้จากการจดทะเบี ย น เพื่อ
ป้ องกันสิ ทธิ ตามกฎหมาย
4. รายละเอี ย ดของสิ น ค้า คื อ ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นข้อ ความในเชิ ง ประชาสัม พัน ธ์ บรรยาย
สรรพคุณของสิ นค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ นค้า เช่น ที่มาและความหมายของสิ นค้า, ราคา,
สโลแกนของสิ นค้า เป็ นต้น
5. รู ปภาพและส่ วนประกอบสิ นค้า เป็ นรู ปภาพของสิ นค้าที่ใช้แสดงให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสิ นค้า
มากขึ้น และเป็ นการแจกแจงรายละเอียดส่ วนประกอบของสิ นค้า ว่าทามาจากอะไร ใช้ในอัตราส่ วน
เท่าใด
6. ขนาดและการบรรจุ คือ ตัวเลขที่แสดงถึงปริ มาณสิ นค้าที่อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้ทราบว่ามี
ขนาดและปริ มาณเท่าใด ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า
7. ข้อมูลทางโภชนาการ คือ ข้อมูลที่บ่งบอกถึงสารอาหาร และปริ มาณของสารอาหาร มักจะ
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ผลิตภัณฑ์นม
ผงสาหรับเด็ก, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม , ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มบารุ งร่ างกาย และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
เป็ นต้น ซึ่ ง จะระบุ ว่า ผลิ ตภัณ ฑ์น้ ี มี ป ริ ม าณสารอาหารประเภทใดบ้า ง และร่ า งกายมี ค วามต้องการ
สารอาหารแต่ละประเภทในปริ มาณเท่าใด
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8. คาเตือน หรื อ ข้อควรระวังในการบริ โภค จะเป็ นตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 ม.ม. มักจะพบ
ในบรรจุภณั ฑ์ในกลุ่มเครื่ องดื่มชูกาลัง และเครื่ องดื่มที่ผสมสารคาเฟอีน ข้อมูลที่ตอ้ งใส่ ตามกฎหมาย
- วันที่ผลิตและวันหมดอายุ
- วันที่ควรบริ โภคก่อน
- ข้อแนะนา ,ขั้นตอนหรื อวิธีใช้ของสิ นค้า
- เครื่ องหมาย อย. / มอก.
- บาร์โค้ด
- คุณค่าทางโภชนาการ
- ราคาของสิ นค้า
9. ชื่อผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย เป็ นการบ่งบอกถึงบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผูน้ าเข้าเพื่อจาหน่าย ว่ามีที่มา
จากไหน บริ ษทั ไหน และสถานที่ต้ งั โรงงานผลิตหรื อโรงงานที่นาเข้า เบอร์โทรติดต่อทางบริ ษทั
10. ศูนย์ร้องเรี ยนผูบ้ ริ โภค คือ รายละเอียดที่ใช้ติดต่อกับผูบ้ ริ โภคของผูจ้ าหน่าย เพื่อให้บริ การ
ข้อมูลต่าง ๆ กับผูบ้ ริ โภคที่ได้ทาการซื้อสิ นค้าและบริ โภค
3.6 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การศึกษา สเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะกรู ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่สามารถใช้ได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เรี ยนรู้ข้ นั ตอนการทา สเปรย์แอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง และนา
สมุนไพรท้องถิ่นประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ภายในบริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอน ทราเวล จากัด เพื่อ
ป้ องกันไวรัสจากการสัมผัสที่เกิดขึ้นในการทางาน
1. แอลกอฮอล์เพื่อสาธารณสุ ข
แอลกอฮอล์ เป็ นสารชนิ ดหนึ่ งที่มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านเชื้ อจุลินทรี ย ์ โดยสามารถฆ่า หรื อ
หยุดยั้งการเจริ ญเติ บโต ของเชื้ อได้ แอลกอฮอล์มีสามารถกาจัดเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้หลากหลาย และไม่
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จาเพาะเจาะจง ใช้กาจัดเชื้ อจุลินทรี ยบ์ นพื้นผิวสิ่ งของต่าง ๆ ที่ไม่มีชีวิต เพื่อยับยั้งการแพร่ กระจายของ
เชื้อ (องค์กรสุ รา กรมสรรพสามิต, 2561)
แอลกอฮอล์สามารถทาลายเชื้ อแบคทีเรี ยทั้งแกรมบวกและลบ รวมทั้งเชื้ อวัณโรค เชื้อรา และ
ไวรัสบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อที่มีโครงสร้างไขมันหุม้ อยู่ เนื่องจากแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ ละลายไขมัน
ทาให้เยื่อหุ ้มเซลล์เปลี่ยนสภาพ แต่ไม่มีผลต่อสปอร์ สารกลุ่มนี้สามารถใช้ได้ท้ งั เป็ น ยาฆ่าเชื้ อ และ ยา
ฆ่าเชื้อโรค ไม่มีฤทธิ์ กดั กร่ อน แต่สามารถติดไฟ ได้ดี ระเหยได้ง่ายทาให้ติดบนพื้นผิวและออกฤทธิ์ เป็ น
ระยะเวลานานไม่ได้ เมื่อละลายกับน้ าจะสามารถแพร่ ผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์ได้ดีข้ ึน จึงทาให้โปรตี นเสี ย
สภาพและยัง ท าให้ เ ยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ แ ตกและเข้า ไปรบกวนระบบการเผาผลาญอาหาร ได้ แต่ ถ้า เป็ น
แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ จะทาให้โปรตีนด้านนอกของเยื่อหุ ้มเซลล์เสี ยสภาพได้ อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อความ
เข้มข้นของแอลกอฮอล์นอ้ ยลงการออกฤทธิ์ ก็จะลดลง ความเข้มข้นปกติที่นิยมใช้กนั จะอยูใ่ นช่วง 60 90% เช่น แอลกอฮอล์ผสมความเข้มข้นสู งของ 80% เอทานอล (Ethanol) ร่ วมกับ 5% ไอโซโพรพานอล
(Isopropanol) จะสามารถยับยั้งไวรัสที่มีเยือ่ หุม้ เป็ นลิปิดได้ดว้ ย
โดยทัว่ ไป เอทานอล (Ethanol) ออกฤทธิ์ ต่อไวรัสได้ดี นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง สามารถฆ่า
เชื้ อวัณโรคและไวรัส เริ ม (Herpes), ไข้หวัดใหญ่ (Influenza), โรคพิษสุ นขั บ้า (Rabies) ได้ แต่ไวรัสตับ
อักเสบและ เอดส์ (AIDS) ยังไม่มีหลักฐานแน่ชดั โดยปกติจะไม่ใช้แช่เครื่ องมือ เพราะจะทาให้เป็ นสนิม
แต่หากเติม โซเดียมไนไตรต์ (sodium nitrite) 0.2% จะช่วยป้ องกัน การเกิดสนิมได้
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2. วิธีการทาสเปรย์แอลกอฮอล์

รู ปที่ 3.6 วิธีทาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจาก Divana
ที่มา : https://youtu.be/GSY5V2GssPg
ส่ วนผสม
1. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3 %
2. เอทิลแอลกอฮอล์ 95%
3. กลีเซอรี น 98 %
4. น้ ามันหอมระเหย
3. น้ าบริ สุทธิ์ (RO)
วิธีทา
1. นาเอทิลแอลกอฮอล์ เทลงไปในแก้วตวง ตามด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ให้ผสม
เข้ากัน
2. เทกลี เซอรี น จากนั้นผสมให้เข้ากัน ตามด้วย น้ ามันหอมระเหยแต่งกลิ่น 1-2 หยด
หรื อตามที่ตอ้ งการ
4. เติมน้ าบริ สุทธิ์ (RO) ให้ได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ
3. น้ าขวดสเปรย์ที่เตรี ยมไว้มา เทส่ วนผสมบรรจุลงในขวด
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รู ปที่ 3.7 ทาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ : ห้องเรี ยนวัยเก๋ า (19 มี.ค. 63)
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hKyoQdB8qIA
ส่ วนผสมและอัตราส่ วน
1 .เอทิลแอลกอฮอล์ 96 %

740 มิลลิลิตร

2. น้ ากรอง

195 มิลลิลิตร

3. ไพรพิลิน ไกลคอล

50 มิลลิลิตร

4. สี ผสมอาหาร

(ปริ มาณที่ชอบ)

5. หัวน้ าหอม

15 มิลลิลิตร

วิธีทา
1. แอลกอฮอล์ เทลงไปในแก้วตวง ตามด้วยน้ ากรอง
2. เท โพรพิลินไกลคอล ช่วยในการกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ จากนั้นผสมให้เข้ากัน
3. เติมสี ผสมอาหาร ผสมให้เข้ากันให้สีกระจายจนทัว่
4. เติมกลีเซอรี น และน้ ามันหอมระเหยแต่งกลิ่น
5 .น้ าขวดสเปรย์ที่เตรี ยมไว้ เทส่ วนผสมบรรจุลงในขวด
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รู ปที่ 3.8 7 ขั้นตอนการทาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
ทีมา : https://bit.ly/2QWpJKE
ส่ วนผสมและอัตราส่ วน
1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95 %
85 มิลลิลิตร
2.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3 % 5 มิลลิลิตร
3. กลีเซอรี น 98 %
3 มิลลิลิตร
4. น้ ามันหอมระเหย (ตามต้องการ)
3. น้ าบริ สุทธิ์ (RO)
วิธีทา
1.เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริ มาณ 85 มิลลิลิตร
2.เติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 3% ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร ลงภาชนะ
3.เติมกลีเซอรี น 98% ปริ มาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป
4.เติมน้ ามันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด
5.เติมน้ ากลัน่ หรื อน้ า RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร
6.คนส่ วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
7.บรรจุใส่ ขวดสเปรย์
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3. สเปรย์แอลกอฮอล์ กิฟฟารี น แอลกอฮอล์ 75% (Giffarine Hygienic Hand Spray Rose
Peach)

รู ปที่ 3.9 สเปรย์แอลกอฮอล์ กิฟฟารี น แอลกอฮอล์ 75%
ที่มา : https://bit.ly/2BRDTsC
สเปรย์แอลกอฮอล์ กิฟฟารี น แอลกอฮอล์สเปรย์แบบพกพา สาหรับฆ่าเชื้อ หรื อทาความสะอาด
มือ และเครื่ องใช้ต่าง ๆ ช่วยลดการสะสมของเชื้ อโรค เพื่อสุ ขอนามัยที่ดีของคุณ ขนาดกะทัดรัด พกพา
สะดวก หยิบใช้งานได้ง่าย มีกลิ่นหอม สเปรย์แอลกอฮอล์แห้งไว การนาไปใช้ทาความสะอาด เช่น ฉีดที่
ลูกบิดประตู ฉีดที่โต๊ะทางาน ฉีดที่หน้าจอโทรศัพท์อื่น ๆ เอนกประสงค์
วิธีใช้ : สเปรย์แอลกอฮอล์ กิฟฟารี น (Giffarine hygienic spray)
ฉี ดสเปรย์แอลกอฮอล์ลางบนผิวหรื อบริ เวณที่เราต้องการทาความสะอาด ฆ่าเชื่อ ทิง้ ใว้
สักพักให้แห้งก่อนค่อยสัมผัสกับอย่างอื่น (Giffarine, 2020)
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4. พี เฮิร์บ พลัส สเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร (P Herb plus Alcohol Hands Clean Spray)

รู ปที่ 3.10 พี เฮิร์บ พลัส สเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร
ที่มา : https://aec10news.com/contents/start-up/65082/
จุดกาเนิ ดสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร
จากกระแสของการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ งทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการใช้เจล
แอลกอฮอล์ในการล้างมือเพื่อฆ่าไวรัสในการดาเนินชีวิตประจาวัน กลิ่นของแอลกอฮอล์ที่นามาปรับใช้
จากสมุนไพร มะนาว และลาเวนเดอร์ และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้งทาให้ผิวแห้ง เจาก
แอลกอฮอล์จะดู ดความชุ่ มชื้ นออกจากผิว ดังนั้นจะเป็ นเรื่ อวที่ดีหากมีผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่
สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า (ณัฐวี บัวแก้ว, 2563)
ทั้งนี้ ได้มีการเดินทางไปที่คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (มอ.) ทาให้ได้
พบว่ามีสมุนไพร 3 ชนิ ดที่มีสรรพคุณในการต่อต้านไวรัส แบคทีเรี ย เชื้ อรา และอนุ มูลอิสระ เป็ นต้น
ประกอบด้วย มังคุด ,ทองพันชัง่ และพญายอ นาข้อดีของสมุนไพรดังกล่าวเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการนามาผสมกับแอลกอฮอล์ทาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อทาความสะอาด และยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19
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จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ พี เฮิร์บ พลัส มาจากกส่ วนผสมของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ซึ่งจะมี
ฤทธิ์ ในการช่ วยยับยั้งแบคทีเรี ยได้อย่างยาวนานแม้ว่าแอลกอฮอล์จะระเหยไป เนื่ องจากสารสกัดจะ
ยังคงอยูท่ ี่ผิว และกระบวนการการผลิตที่ทาให้ผิวของผูใ้ ช้งานมีความชุ่มชื้ น ไม่แห้งกร้าน และที่สาคัญ
คือการไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์
สารสกัดสมุนไพรที่เลือกใช้เป็ นองค์ประกอบในสู ตรตารับ ได้แก่ ทองพันชัง่ เปลือกผลมังคุด
และพญายอ ซึ่ งเป็ นสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย รา และไวรัส นอกจากนี้
ในสารสกัดยังมีสารกลุ่มกรดฟี นอลลิกในธรรมชาติหลายชนิดที่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ ลดการ
อัก เสบ ดัง นั้นการเพิ่ ม สารสกัดสมุนไพรเหล่ า นี้ ใ นสู ตรตารั บโลชั่น แอลกอฮอล์ล้างมือจึ ง ช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้ อและถนอมผิว เพราะสารสกัดเหล่านี้ จะยังคงอยูท่ ี่ผิวหลังจากที่แอลกอฮอล์
ระเหยจากผิวไปแล้ว (ณัฐวี บัวแก้ว, 2563)

รู ปที่ 3.11 สมูท-อี สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
ที่มา : https://1th.me/ZSaXe
5. สมูท-อี สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ (Smooth E Hand Sanitizer Spray)
ภก.ดร.แสงสุ ข พิทยานุกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามเฮลท์ กรุ๊ ป จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก “เดนทิสเต้” และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว“สมูท-อี”กล่าวว่า ในสถานการณ์เศรษฐกิ จที่
ยังวิกฤติหนักมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเจอปัญหาการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส ”โควิด-19” ตั้งแต่ตน้
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ปี จนถึ งปั จจุบนั ฐานะบริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อความงามและสุ ขภาพของคนไทยมา
อย่างยาวนาน และได้ดาเนิ นธุ รกิ จผ่านช่ วงเวลาทั้งดี และไม่ดี เจอวิกฤติต่าง ๆ มามากมายก็สู้ฝ่าฟั น
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผ่า นพ้น มาได้ ดัง นั้น สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ธุ ร กิ จ เราอาจไม่ ไ ด้ผ ลกระทบเท่ า ไหร่ นัก
เนื่ องจากสิ นค้าของเราเป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ในชี วิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นยาสี ฟัน ครี มล้างหน้า ครี ม
อาบน้ า ยาสระผม เป็ นต้น ซึ่ งถือเป็ นสิ นค้าจาเป็ นที่คนต้องใช้กนั ทุกวัน
ในสถานการณ์วิกฤติก็ยงั มีโอกาสทางธุ รกิจเสมอ ประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมาจากที่เริ่ มมี
กระแสของโรคไวรัสโควิด ทางบริ ษทั เองในฐานะที่เราเป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและมีวตั ถุดิบ
เกี่ ย วกับ เจ้า ตัว แอลกฮอล์ อ ยู่ใ นไลน์ ก ารผลิ ต อยู่ จึ ง ได้ท าการออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม เจลล้า งมื อ
แอลกอฮอล์ 75% (Smooth E Hand Sanitizer Gel ) ฆ่าเชื้ อไวรัสและแบคทีเรี ย ที่มีส่วนผสมของ มอยส์
เจอร์ ไรเซอร์ (Moisturizer) ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) และ วิตามินอี( Vitamin E )นอกจากให้ความ
สะอาดแล้วยังช่วยบารุ งผิว
สมูท-อี สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Smooth E Hand Sanitizer Spray
สเปรย์ฆ่าเชื้ อที่มือ แอลกอฮอล์ 76% ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรี ย มีส่วนผสมของ ไฮยาลูรอน (Hyaluron)
ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera) และ วิตามินอี (Vitamin E) ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้น ไม่ทาให้มือแห้งกร้าน
ทาความสะอาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันไวรัสโคโรน่า 2019
ที่มีการระบาดในประเทศไทยและทัว่ โลก เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ ของบริ ษทั
วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
4.1 ขั้นตอนและวิธีการทาโครงงาน
4.1.1 อุปกรณ์
- ถ้วยตวง (มิลลิลิตร)

รู ปที่ 4.1 ถ้วยตวง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
- ไซริ งค์/ช้อนคน

รู ปที่ 4.2 ไซริ งค์/ช้อนคน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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- หม้อต้มน้ าและเตาแก๊ส

รู ปที่ 4.3 หม้อต้มน้ าและเตาแก๊ส
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
- ขวดบรรจุภณั ฑ์

รู ปที่ 4.4 ขวดบรรจุภณั ฑ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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4.1.2 ส่ วนผสมและขั้นตอนในการทา
สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด (250 มล.)
ส่ วนผสม
1. น้ าสะอาดร้อน

รู ปที่ 4.5 น้ าสะอาดร้อน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
2. เอทิลแอลกอฮอล์ 95%

รู ปที่ 4.6 เอทิลแอลกอฮอล์ 95%
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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3. กลีเซอรี น

รู ปที่ 4.7 กลีเซอรี น
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
4. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ 3%

รู ปที่ 4.8 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ 3%
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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5. น้ ามันหอมระเหยมะกรู ด

รู ปที่ 4.9 น้ ามันหอมระเหยมะกรู ด
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
6. วัตถุแต่งสี สังเคราะห์ (สี เขียว)

รู ปที่ 4.10 วัตถุแต่งสี สังเคราะห์ (สี เขียว)
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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4.1.3 ขั้นตอนในการทา
1. นาเอทิลแอลกอฮอล์เทลงในแก้วตวง ปริ มาณ 213 มล. จากนั้นเทไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซต์ ปริ มาณ 12.5 มล.

รู ปที่ 4.11 เทไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซต์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
2. นากลีเซอรี น ปริ มาณ 7.5 มล. ลงเทในแก้วตวงส่ วนผสม

รู ปที่ 4.12 เทกลีเซอรี น
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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3. คนด้วยแรงสม่าเสมอให้ส่วนผสมเข้ากัน

รู ปที่ 4.13 คนส่ วนผสมให้เข้ากัน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
4. เทน้ าร้อนอุณหภูมิสะอาด ปริ มาณ 17 มล.

รู ปที่ 4.14 เทน้ าร้อนสะอาด
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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5. หยดน้ ามันหอมระเหย (กลิ่นมะกรู ด) ปริ มาณ 20 หยด

รู ปที่ 4.15 หยดน้ ามันหอมระเหย
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
6. หยดวัตถุแต่งสี สังเคราะห์ (สี เขียว) ปริ มาณ 3 หยด จากนั้นคนส่ วนผสมทั้งหมดให้
เข้ากัน

รู ปที่ 4.16 หยดสี ผสมอาหาร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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7. บรรจุลงในบรรจุภณั ฑ์ ขนาด 250 มล.

รู ปที่ 4.17 บรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
วิธีการทดสอบ แอลกอฮอล์
ทดลองจุดไฟ เพื่อดูลกั ษณะสี ของเปลวไฟ ซึ่ งเอทิลแอลกอฮอล์ จะติดไฟโชติและสว่างเป็ นสี
เหลืองมากกว่าสี ฟ้า
1.เทเอทิลแอลกอฮอล์ลงไปที่ภาชนะ

รู ปที่ 4.18 เทเอทิลแอลกอฮอล์ลงภาชนะ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
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2. ทาการจุดไฟที่เอทิลนอลแอลกอฮอล์

รู ปที่ 4.19 จุดไฟ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
3. หลังจากสุ ดไฟแล้วเอทิลนอลแอลกอฮอล์ของแท้จะติดไฟโชติเป็ นสี เหลือง

รู ปที่ 4.20 หลังจากจุดไฟ
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563

45

4.2 การคานวณต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อกลิน่ มะกรู ด
ตารางที่ 4.1 ต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อกลิน่ มะกรู ด ขนาด 100 มล.
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ

ราคา/หน่ วย

ราคา/บาท

เอทิลแอลกอฮอล์

85 มล.

150 บาท/1000 มล.

12.75 บาท

กลีเซอรี น

3 มล.

45 บาท/100 มล.

1.35 บาท

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์

5 มล.

25 บาท/ 30 มล.

4.15บาท

น้ าหอมหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด

0.1 มล.

120 บาท / 25 มล.

0.48 บาท

1 ชิ้น

9 บาท / 1 ชิ้น

9 บาท

ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รวม

27.73 บาท

ต้นทุน/ขวด

27.73

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ต้นทุนในการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่ นมะกรู ด ปริ มาณ 100
มล. 1 ขวด เฉลี่ยขวดละ 27.73 บาท
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ตารางที่ 4.2 ต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อกลิน่ มะกรู ด ขนาด 250 มล.
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ

ราคา/หน่ วย

ราคา/บาท

เอทิลแอลกอฮอล์ 95%

213 มล.

150 บาท/1000 มล.

31.95 บาท

กลีเซอรี น

7.5 มล.

45 บาท/100 มล.

3.38 บาท

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ 3%

12.5 มล.

25 บาท/ 30 มล.

10.38 บาท

น้ ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด

0.3 มล.

120 บาท / 25 มล.

1.44 บาท

1 ชิ้น

14 บาท / 1 ชิ้น

14 บาท

ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รวม

61.15 บาท

ต้นทุน/ขวด

61.15

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ต้นทุนในการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่ นมะกรู ด ปริ มาณ 250
มล. 1 ขวด เฉลี่ยขวดละ 61.15 บาท
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ตารางที่ 4.3 ข้ อดี และข้ อเสี ย ผลิตภัณฑ์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อกลิน่ มะกรู ด
ข้อดี
มีส่วนผสมของกลีเซอรี น ช่วยให้ความชุ่มชื้น

ข้อเสี ย
ไม่สะอาดเท่ากับการล้างมือด้วยสบู่

กลิ่นมะกรู ด ให้ความสดชื่น ผ่อนคลาย ดับกลิ่น กลิ่นมะกรู ดไม่ได้เป็ นที่นิยมสาหรับบุคคลทุกคน
อับและปรับอากาศ สามารถไล่ยงุ และแมลงได้
ไม่เหนี ยวแหนอะหนะ ทาความสะอาดได้ท้ งั เป็ นสารที่ระเหยง่ าย และติดไฟ เพื่อป้ องกันขณะ
มือและพื้นผิวสัมผัส
ใช้ควรอยูห่ ่างจากเปลวไฟ แหล่งให้ความร้อน
แอลกอฮอล์สีเขียวไม่เป็ นที่นิยม

4.3 แนวคิดและวิธีการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิน่ มะกรู ด
แนวคิดการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่ นมะกรู ด มาจากวัตถุดิบที่
เลือกใช้ อย่างเช่น มะกรู ด นารู ปมะกรู ดมาตกแต่งด้านหน้าและด้านหลังของฉลาก สี ของมะกรู ด นามา
ตกแต่งในตัวผลิ ตภัณฑ์ ด้านสี สันของแอลกอฮอล์ให้มีความแปลกใหม่ ด้านข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์มี
การนาข้อมูลพื้นฐานที่ควรมี เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสิ นค้า วันที่ผลิตและวันหมดอายุ วันที่ควร
บริ โภคก่อน วิธีใช้ และสรรพคุณ เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผลิตภัณฑ์
4.4 สรุ ปผลการสั มภาษณ์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด
จากทาโครงการเรื่ อง “ผลิ ตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่ นมะกรู ด” คณะผูจ้ ดั ทาได้นา
ผลิตภัณฑ์ให้กบั พนักงานในองค์กรของบริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด จานวน 10 ท่านได้
ทดลองใช้ และได้ประเมินผลิตภัณฑ์โดยการสัมภาษณ์
4.3.1 คาภามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด” มี 5 ข้อ
ดังนี้
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1.รู ปลักษณ์/ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ “สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด”
1.1 ด้านสี สันของฉลาก
1.2 ด้านตัวอักษร
1.3 ขนาดตัวอักษร
1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
1.5 ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
1.6 ความเหมาะสมของขนาดและตัวขวดหัว
1.7 สเปรย์ฉีด
2. ประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน เช่น แห้งเร็ ว/ไม่เหนียวเหนอะหนะ
3. กลิ่นและสี ของแอลกอฮอล์
4. ความระคายเคืองต่อผิว/ถนอมผิว
5.ความพึงพอใจต่อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด
4.3.2 สรุ ปผลจากการสัมภาษณ์
จากคาถามข้อที่ 1 รู ปลักษณ์ /ความสวยงามของผลิ ตภัณฑ์ “สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่า เชื้ อ กลิ่ น
มะกรู ด” มีหวั ข้อย่อย 7 หัวข้อดังนี้
- ด้านสี สันของฉลาก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า ฉลากมีความสวยงาม สี สัน
สดใส สะดุดตามีความน่าสนใจ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลลาดับที่ 3 และ 13 มีความคิดเห็นตรงกันว่า สี ชมพูดา้ นหน้า
ของฉลาก ทาให้ดูรกจนเกินไป และอ่านข้อความลาบาก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลลาดับที่ 11 มีความคิดเห็นว่า สี สัน
ไม่สดใส
- ด้านตัวอักษรผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านมีความคิดเห็ นตรงกันว่า ตัวอักษรความสวยงาม อ่านง่ าย
ตัวอักษรมีความชัดเจน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลลาดับที่ 6 และ 11 ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า อ่านยากและมองเห็นไม่
ค่อยชัด
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- ด้านขนาดของตัวอักษร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า ขนาดของตัวอักษรกาลัง
พอดี ไม่ เล็ ก หรื อใหญ่ ไ ป ผูใ้ ห้ค วามคิดเห็ นลาดับ ที่ 10 และ 13มี ค วามคิ ดเห็ นตรงกันว่า ขนาดของ
ตัวอักษรเล็ก
- ด้านข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านมีความคิดเห็ นตรงกันว่า ข้อมูลครบถ้วน มีความ
น่าเชื่อถือ ข้อมูลมีความพอดีไม่แน่นเกินไป
- ด้า นบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ผูใ้ ห้ข ้อมูล ทุ ก ท่ า นมี ค วามเห็ น ตรงกัน ว่า บรรจุ ภณ
ั ฑ์มี ค วามแข็ง แรงได้
มาตราฐาน กะทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับที่ 7 ให้ความคิดเห็นว่า บรรจุภณั ฑ์
มีขนาดใหญ่เกินไป
- ด้านความเหมาะสมของขนาดและตัวขวดผูใ้ ห้ความคิดเห็ นทุกท่านมีค วามเห็ นตรงกันว่า
ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับที่ 2, 11 และ 12 ให้ความ
คิดเห็นตรงกันว่าขนาดของตัวอักษรเล็กไม่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
- ด้านหัวสเปรย์ฉีด ผูใ้ ห้ความคิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า หัวฉี ดได้มาตรฐาน กด
ง่าย ใช้งานดี หัวฉี ดไม่แข็งและไม่ฝืด ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับที่ 6 และ 9 พอใช้ ให้ความคิดเห็นตรงกัน
ว่า หัวสเปรย์ฉีดพอใช้
จากคาถามข้อที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน เช่ น แห้งเร็ ว/ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ ผูใ้ ห้ความ
คิดเห็ นทุกท่านมีความคิดเห็ นตรงกันว่า ประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี แห้งเร็ ว ไม่เหนี ยว
เหนอะหนะ ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับที่ 6 ให้ความคิดเห็นว่า มีความเหนียวมากเกินไป ผูใ้ ห้ความคิดเห็น
ลาดับที่ 11 ให้ความคิดเห็นว่า ตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ ฯ แห้งเร็ วเกินไป
จากคาถามข้อที่ 3 กลิ่นและสี ของแอลกอฮอล์ ฯ ผูใ้ ห้ความคิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกัน
ว่า กลิ่นหอม สดชื่น ไม่แรงจนเกินไป มีความเหมาะสม สี ของแอลกอฮอล์ สี สะอาดตา ผูใ้ ห้ความคิดเห็น
ลาดับที่ 5, 12 และ 13 มีความคิดเห็นตรงกันว่า กลิ่นของแอลกอฮอล์แรงเกินไป ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับ
ที่ 1, 13 และ 14 มีความคิดเห็ นตรงกันว่า สี ของแอลกอฮอล์ มีความแปลกใหม่ ดูแปลกตา ผูใ้ ห้ความ
คิดเห็นลาดับที่ 11 มีความคิดเห็นว่า กลิ่งของแอลกอฮอล์แรง
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จากคาถามข้อที่ 4 ความระคายเคืองต่อผิว/ถนอมผิว ผูใ้ ห้ความคิดเห็นทุกท่านมีความคิดเห็ น
ตรงกันว่า สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อฯ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
จากคาถามข้อที่ 5 ความพึงพอใจต่อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด ผูใ้ ห้ความคิดเห็นทุก
ท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า มีความพอใจมาก ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับที่ 4 ผูใ้ ห้ความคิดเห็น ผลิตภัณฑ์
สเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่ นมะกรู ด ดี กว่า สเปรย์แอลกอฮอล์ทว่ั ไป เพราะแห้งเร็ ว กลิ่ นไม่ฉุน สามารถ
นามาใช้ในชี วิตประจาวันได้จริ ง หรื อนามาขายได้ ผูใ้ ห้ความคิดเห็นลาดับที่ 1 มีความคิดเห็นว่ามีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.4 สรุ ปประเด็นสั มภาษณ์
ข้อ
ประเด็น
ผลการประเมินผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
1.รู ปลักษณ์/ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ “สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด”
1.1

ด้านสี สันของฉลาก

1.2

ด้านตัวอักษร

1.3

ขนาดตัวอักษร

1.4

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1.5

ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์

1.6

ความเหมาะสมของขนาดและตัว
ขวด

1.7

หัวสเปรย์ฉีด

สี ชมพูดา้ นหน้าของ
ฉลากมีความสวยสะดุดตา
ฉลาก ทาให้อ่านข้อความ
สี สันสดใส
ลาบาก, สี สันไม่สดใส
ตัวอักษรสวยงาม อ่านง่าย
มองเห็นไม่ค่อยชัด
ชัดเจน
ขนาดของตัวอักษรกาลัง อยากให้ขนาดตัวอักษร
พอดี
ใหญ่กว่านี้อีกหน่อย
ข้อมูลครบถ้วน มีความ
น่าเชื่อถือ
แข็งแรงได้มาตราฐาน
อยากให้มีขนาดเล็ก
กะทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่ สาหรับพกพา
มีความเหมาะสมกับตัว
ขนาดของตัวอักษรเล็ก
บรรจุภณั ฑ์
ไปหน่อย
หัวฉีดได้มาตรฐาน กดง่าย
ใช้งานดี หัวฉีดไม่แข็ง
และไม่ฝืด
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ข้อ
2

ประเด็น

ผลการประเมินผลิตภัณฑ์

ประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน เช่น แห้ง แห้งเร็ ว/ไม่เหนียว
เร็ ว/ไม่เหนียวเหนอะหนะ
เหนอะหนะ

3

กลิ่นและสี ของแอลกอฮอล์

4

ความระคายเคืองต่อผิว/ถนอมผิว

5

ความพึงพอใจต่อสเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด

กลิ่นหอม สดชื่น มีความ
เหมาะสม สี ของ
แอลกอฮอล์ สี สะอาดตา
แปลกใหม่
สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
ฯ ไม่ก่อให้เกิดการระคาย
เคือง
มีความพอใจมาก

ข้อเสนอแนะ
มีความเหนียวนิดหน่อย,
ตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ ฯ
แห้งเร็ วเกินไป
กลิ่นของแอลกอฮอล์แรง
เกินไป

สามารถนาไปขายได้
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4.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สเปรย์ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ดจากการสั มภาษณ์
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคกลิ่นมะกรู ด ครั้งที่ 1

รู ปที่ 4.21 ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฯ ครั้งที่ 1
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
การออกแบบฉลากผลิ ตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด ครั้งที่ 1 พบว่าฉลาก ไม่มี
ความโดดเด่น สี ของฉลากอ่อนเกินไป ตัวอักษรไม่โดดเด่น ไม่สวยงาม
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การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคกลิ่นมะกรู ด ครั้งที่ 2

รู ปที่ 4.22 ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฯ ครั้งที่ 2
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ดครั้งที่ 2 ได้เพิ่มชื่ อ บริ ษทั
วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด เมื่อนาฉลากที่ถูกออกแบบเรี ยบร้อยแล้ว ทาการปริ้ นสติ๊กเกอร์ ใส
พบว่า สี ฉลากจาง มองไม่เห็นข้อความ อ่านไม่ออก และสี ของแอลกอฮอล์เข้ม ไม่น่าใช้ ทาให้ฉลากทึบ
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การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคกลิ่นมะกรู ด ครั้งที่ 3

รู ปที่ 4.23 ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฯ ครั้งที่ 3
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
การออกแบบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ดครั้งที่ 3 มีการเปลี่ยนรู ปแบบใหม่
รู ปภาพใหม่ เพิ่มสัญลักษณ์ของบริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ให้มีความเหมาะสมในการจัดวาง
การออกแบบมากขึ้น ได้เพิม่ ข้อมูลให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ คือ วันที่ผลิต วันหมดอายุการใช้งาน
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ฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด

รู ปที่ 4.24 ฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา, 2563
จากการเก็บข้อมูลความคิ ดเห็ นที่มีต่อฉลากผลิ ตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่ นมะกรู ด
คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ดาเนิ นการปรับปรุ งจากการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฯ ครั้งที่ 3 จะ
เห็ นได้ว่าด้านหน้าของผลิ ตภัณฑ์ ในส่ วนของชื่ อผลิตภัณฑ์จะมีการนากรอบสี ชมพูเข้ามา เนื่ องจากสี
ชมพูเป็ นสี ของคณะศิลปศาสตร์ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงให้ความสาคัญและเพิ่มเติมในส่ วนนี้ การแก้ไข ลดสี
ของแอลกอฮอล์ปรับให้เข้ากับฉลากและไม่ทาให้ฉลากทึบ เติมสี สันให้ฉลากมีความดึงดูด ปรับรู ปแบบ
ตัวอักษรให้อ่านง่าย ขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่กว่าเดิม และปรับเนื้อหาด้านหลังฉลากให้น่าอ่านและ
กระชับมากขึ้น เพิ่มคาเตือนในด้านหลังฉลากโดยมีตวั หนังสื อสี แดง

บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลและโครงงาน
จากการที่ ท างคณะผูจ้ ัด ท าโครงการ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส เปรย์แ อลกอฮอล์ ฆ่ า เชื้ อ กลิ่ น มะกรู ด มี
กาหนดการปฏิบตั ิสหกิจวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - วันที่ 30 สิ งหาคม 2563 ของบริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์
แอนด์ ทราเวล จากัด แต่เนื่ องจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019 บริ ษทั จึงมีการปิ ดทา
การชั่วคราว จึ ง ส่ ง ผลให้ท างคณะผูจ้ ัดท าไม่ ไ ด้อ อกไปปฏิ บ ตั ิ ส หกิ จศึ ก ษา คณะผูจ้ ดั ท าได้ป รึ ก ษา
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานหน้าที่ ศึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้จดั ทาโครงการนี้ ผลิตภัณฑ์สเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด เนื่ องจากการเกิด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ามาภายในประเทศไทย ทา
ให้พนักงงานและผูใ้ ช้บริ การมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัส คณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินโครงการ โดยการทา
สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่ นมะกรู ดขึ้นมา ให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของพนักงานในบริ ษทั วัน
เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทรา เวล จากัด และผูร้ ับบริ การ โดยการนาส่ วนผสมของสมุนไพรไทยมาประยุคใช้
เป็ นวัตถุ แต่งกลิ่ นสังเคราะห์ จากมะกรู ด มีการออกแบบฉลากผลิ ตภัณฑ์และรายละเอียดข้อมูลอย่าง
ชัดเจน เพื่ อให้ค วามปลอดภัย ต่ อพนัก งานในองค์ก รและผูใ้ ช้บริ ก าร จึ งได้จดั ท าโครงการ สเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด ขึ้นเพื่อเป็ นประโยชน์และอานวยความสะดวกพนักงานบริ ษทั วัน เวิลด์
มลทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด และสร้างความเชื้อมัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019
สรุ ปผลจากที่ได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด
ผลการสัมภาษณ์ รู ปลักษณ์/ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ด้านสี สันของฉลากพบว่า ฉลากมีสีสันสวยงาม
ผลการสัมภาษณ์ ด้านตัวอักษร สวยงาม ผลการสัมภาษณ์ ด้านขนาดของตัวอักษร พบว่า ขนาดของ
ตัวอักษรเล็กเกินไป มองไม่ชดั เท่าที่ควร ผลการสัมภาษณ์ ด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์ น่าเชื่อถือ ครบถ้วน
ด้านบรรจุภณั ฑ์ ผลการสัมภาษณ์ ด้านบรรจุภณั ฑ์ แข็งแรงได้มาตรฐาน ผลการสัมภาษณ์ ด้านขนาดและ
ตัวขวด พบว่า ตัวอักษรเล็กเกิ นไป ไม่เหมาสมกับขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลการสัมภาษณ์ ด้านหัวสเปรย์ฉีด
ใช้ ง านดี ได้ม าตราฐาน ผลการสั ม ภาษณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ง าน อยู่ใ นเกณฑ์ ดี ไม่ เ หนี ย ว
เหนอะหนะ ผลการสัมภาษณ์กลิ่นและสี ของแอลกอฮอล์ฯ พบว่า กลิ่นของแอลกอฮอล์แรงเกินไป สี ของ

57

แอลกอฮอล์กาลังดี ผลการสัมภาษณ์ การระคายเคืองต่อผิว/ถนอมผิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองถนอม
ผิว ผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด พอใจมาก
5.1.1 ขีดจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
- คณะผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด
- คณะผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผิวมะกรู ด
- เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 จึงทาให้การติดต่อประสานงานกับ
เพื่อนร่ วมงานและพี่เลี้ยง ไม่สะดวก
5.1.2 ข้อเสนอแนะ
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เลือกใช้อย่างละเอียดและคานึกถึงหลักการให้
ถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
- ศึกษาข้อมูลและประโยชน์ของวัตถุดิบ ให้ถี่ถว้ น เพื่อเกิดข้อผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด
5.2 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสกิจศึกษา
- หากมีเวลาในการศึกษามากขึ้น อาจจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์แบบและ
เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
- ตรวจสอบรายละเอียด วิธีทาโครงงานให้มีความรอบครอบ
- มีความกระตือรื อร้น กล้าเข้าหาและสอบถามเมื่อมีขอ้ สงสัย
- เพิ่มกลิ่นให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
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สเปรย์ แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรค กลิน่ มะกรู ด
Kaffir – Lime Alcohol Sanitizer Spray
นายณัฐดนัย รอดภัย , นางสาวกัญญารัตน์ เทพกร
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพ 10160
E-mail : Natdanai.rod@siam.edu , Kanyarat_the@siam.edu
บทคัดย่ อ
โครงงานสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด จัดทา
ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การของ บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์
ทราเวล จากัด 2) เพื่อให้ได้สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
กลิ่นมะกรู ด จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผล
ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งค านึ งถึ ง ความปลอดภั ย ทางด้ า น
สาธารณู ปโภคให้แก่ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อลดความ
เสี่ ย งและการเกิ ดการแพร่ กระจายของเชื้ อโรค จาก
การศึ กษาพบว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อ ที่ มีความ
เข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ขึ้นไป สามารถ
ฆ่าเชื้อไวรัสได้ ทั้งยังเป็ นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้ เ กิ ด ความหลากหลาย เหมาะกั บ การใช้ ง าน
ส่ วนผสมที่สาคัญในการทาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อ
คือ เอทิ ลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ส่วนผสมมาตรฐาน
หลัก ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุ ข มี
ส่วนผสมของสมุนไพรไทย มะกรู ด ที่ช่วยปรับอากาศ
ให้มีความสดชื่น ดับกลิ่นอับ ให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องพบว่าน้ ามัน
หอมระเหยจากใบ มีฤทธิ์ ป้ องกันยุง 3 ชนิ ด คือ ยุงลาย
บ้าน ยุงก้นปล่อง และยุงราคาญ คณะผูจ้ ดั ทาจึงเลือก

สเปรย์ แ อลกอฮอล์ ฆ่ า เชื้ อกลิ่ น มะกรู ด จากการ
สัมภาษณ์ ผูท้ ดลองใช้ผ ลิ ต ภัณฑ์ ด้านความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์ ด้านสี สันของฉลากพบว่า ฉลากมีสีสัน
สวยงาม ด้า นขนาดของตัว อัก ษร พบว่า ขนาดของ
ตัวอักษรเล็กเกิ นไป มองไม่ชดั เจนเท่าที่ควร ด้านหัว
สเปรย์ฉีดใช้งานดี ได้มาตรฐาน ด้านประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ ด้าน
กลิ่ นและสี ของแอ ลกอ ฮอ ล์ พบว่ า กลิ่ นขอ ง
แอลกอฮอล์แรงเกินไป สี ของแอลกอฮอล์กาลังดี และ
ไม่ก่อให้เกิ ดการระคายเคือง ถนอมผิว ภาพรวมของ
ความพึ ง พอใจต่ อ สเปรย์แ อลกอฮอล์ ฆ่ า เชื้ อ กลิ่ น
มะกรู ด มีความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ไวรัสโคโรน่า 2019 สเปรย์แอลกอฮอล์
มะกรู ด
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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

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

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
ดาเนิ นธุ รกิ จนาเที่ ยว เป็ นกลุ่มคณะ ดาเนิ นกิ จกรรม
ใกล้ชิดกับผูค้ นมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตั้งแต่ปลายปี 2562 ช่วงเดื อน ธันวาคมได้มีการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19)
ได้เกิดการแพร่ ระบาดเข้ามายังประเทศไทย เมื่อต้นปี
2563 ที่ผ่านมาไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID –
19) มี ก ารแพร่ เ ชื้ อ ระหว่า งคนในลัก ษณะเดี ย วกับ
ไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านการติ ดเชื้ อจากละอองเสมหะ
จากการไอ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ไอ และหายใจ
ลาบาก เป็ นส่ วนใหญ่ ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึง
ปอด จากประกาศของกรมควบคุมโรค แนะนาให้ทา
ความสะอาดอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับพื้นผิว เพื่อลด
การแพร่ กระจายเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)
และปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณะสุ ข
ดู แลสุ ขภาพ โดยหลี กเลี่ ยงสถานที่ ที่มีคนแออัด กิ น
ร้ อ น ช้ อ นส่ ว นตัว ล้า งมื อ บ่ อ ย ๆ พร้ อ มทั้ งสวม
หน้ า กากอนามั ย ทางคณะผู ้ จั ด ท าได้ ท าสเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ดขึ้นมา นาส่วนผสมของ
สมุนไพรไทยมาประยุคใช้ วัตถุแต่งสังเคราะห์ จ าก
มะกรู ด เพื่อให้ความปลอดภัยและสร้างความเชื้ อมัน่
ต่อพนักงานในองค์กรและผูใ้ ช้บริ ก าร ให้ปลอดภัย
จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1.เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การของ
บริ ษทั วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
2.เพื่อให้ได้สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ผูท้ ี่ใช้บริ การและพนักงาน ของ บริ ษทั บริ ษทั วัน
เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด สามารถนาผลิตภัณฑ์
ไปใช้ได้จริ ง
2. ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ การทาสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่น
มะกรู ด เพื่อป้ องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ขั้นตอนการทา
1. นาเอทินแอลกอฮอล์ลงในแก้วตวง จากนั้นเท
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์
2. นากรี เซอรี นเทลงในแก้วตรงส่วนผสม
3. คนด้วยแรงสม่าเสมอให้ส่วนผสมเข้ากัน
4. เทน้ าสะอาดร้อน
5. หยดน้ ามันหอมระเหยกลิ่นมะกรู ด
6. แต่งสี ดว้ ยวัตถุแต่งสี สงั เคราะห์ จากนั้นคน
ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
7. บรรจุลงในบรรจุภณั ฑ์

กาหนดการปฏิ บตั ิ สหกิ จวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 วัน ที่ 29 สิ ง หาคม 2563 ของบริ ษ ัท วัน เวิล ด์ ทัวร์
แอนด์ ทราเวล จากัด คณะผูจ้ ดั ทาได้ปรึ กษาพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานหน้าที่ และศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จึ งได้จดั ทาโครงการนี้ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้ อกลิ่นมะกรู ด เนื่ องจากการเกิ ด โรคไวรัสโคโร
น่ า 2019 เข้ามาภายในประเทศไทย ทาให้พนักงงาน
และผูใ้ ช้บริ การมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัส คณะ
ผู ้ จั ด ท าได้ ด าเนิ นโครงการ โดยการท าสเปรย์
แอลกอฮอล์ ฆ่ า เชื้ อกลิ่ น มะกรู ดขึ้ นมา ให้ เ ป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์รู ป แบบใหม่ ข องพนัก งานในบริ ษ ัท วัน
เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทรา เวล จากัด และผูร้ ับบริ การ โดย
การนาส่วนผสมของสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ วัตถุ
แต่ ง สั ง เคราะห์ จ ากมะกรู ด มี ก ารออกแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์และรายละเอียดข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อให้
ความปลอดภัยต่อพนักงานในองค์กรและผูใ้ ช้บริ การ
จึ งได้จดั ทาโครงการ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ อกลิ่น
มะกรู ด ขึ้นเพื่อเป็ นประโยชน์และอานวยความสะดวก
พนักงานบริ ษทั วัน เวิลด์ มลทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
และสร้างความเชื้ อมัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ให้ปลอดภัย
จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สรุ ป ผลจากที่ ไ ด้ท าการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
พบว่า ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด
ผลการสั ม ภาษณ์ รู ปลั ก ษณ์ / ความสวยงามของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นสี สั น ของฉลากพบว่า ฉลากมี สีสัน
สวยงาม ผลการสัมภาษณ์ ด้านตัวอักษร สวยงาม ผล

สรุปผล
จ ากการ ที่ ท าง คณะ ผู ้ จั ด ท าโ ครงการ
ผลิ ต ภัณฑ์สเปรย์แ อลกอฮอล์ฆ่ า เชื้ อ กลิ่ น มะกรู ด มี

การสัมภาษณ์ ด้านขนาดของตัวอักษร พบว่า ขนาด
ของตัวอักษรเล็กเกิ นไป มองไม่ชดั เท่าที่ ควร ผลการ
สั ม ภาษณ์ ด้ า นข้ อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น่ า เชื่ อ ถื อ

ครบถ้วน ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลการสัมภาษณ์ ด้านบรรจุ

https://www.thairath.co.th/news/society/

ภัณฑ์ แข็ง แรงได้ม าตรฐาน ผลการสัม ภาษณ์ ด้าน

1797096

ขนาดและตัวขวด พบว่า ตัวอักษรเล็กเกินไป ไม่เหมา
สมกับ ขวดบรรจุ ภัณ ฑ์ ผลการสั ม ภาษณ์ ด้า นหั ว

ชาคริ ต ส์ คงหาญ. (2563). ข้อ ควรระวัง ในการใช้

สเปรย์ฉีด ใช้งานดี ได้มาตราฐาน ผลการสัมภาษณ์

ม ะ ก รู ด . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก .

ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เหนี ยว

https://bit.ly/3jTRDmO

เหนอะหนะ ผลการสั ม ภาษณ์ ก ลิ่ น และ สี ของ
แอลกอฮอล์ฯ พบว่า กลิ่นของแอลกอฮอล์แรงเกิ นไป

ณัฐวี บัวแก้ว. (2563). ผลิตภัณฑ์ พี เฮิร์บ พลัส สเปรย์

สี ของแอลกอฮอล์กาลังดี ผลการสัมภาษณ์ การระคาย

แอลกอฮอล์ ส มุ น ไพร. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก

เคื อ งต่ อ ผิ ว /ถนอมผิ ว ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด การระคายเคื อง

https: / / aec10news. com/ contents/ start-

ถนอมผิว ผลการสัมภาษณ์ ความพึงพอใจต่อสเปรย์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นมะกรู ด พอใจมาก
ข้ อเสนอแนะ
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เลือกใช้อย่าง
ละเอียดและคานึกถึงหลักกการให้ถูกวิธีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด
- ศึกษาข้อมูลและประโยชน์ของวัตถุดิบ ให้ถี่ถว้ น
เพื่อเกิดข้อผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด
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