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บทคัดย่อ 

โครงงาน สบู่เหลวล้างมือเปลือกมงัคุดและคาโมมายล์(Mangosteen Peel and Camomile 

Liquid Handwash) จดัท าเพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะในแผนกครัวของ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ซ่ึงในแต่ละวนัไดมี้การบริการอาหารละผลไมเ้ป็นประจ าในทุกเชา้และ

ไดน้ าเปลือกมงัคุดไปทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นว่าเปลือกมงัคุดมีสรรพคุณมากมาย

หลากหลายและไดน้ ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเปลือกมงัคุดมาท าเป็นส่วนผสมของ

สบู่เหลวและไดน้ าดอกคาโมมายลม์าผสมเพื่อใหก้ล่ินหอมแถมยงัลดการละคายเคืองผวิหนงัอีกดว้ย 

 เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงการสบู่ เหลวล้างมือเปลือกมังคุดเเละดอกคาโมมายล์            

คณะผูจ้ ัดท าได้ท าการส ารวจความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 41 ชุด โดยการรวบรวม

แบบสอบถาม ผา่นช่องทางออนไลน์ ผลจากการส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถึงความนุ่มนวลของ

ผิว หลงัจากไดท้ดลองใช้สบู่เหลวลา้งมือเปลือกมงัคุด และคาโมมายล์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ 4.49 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 

ค าส าคัญ :สบู่เหลว ท าความสะอาด เปลือกมงัคุด คาโมมายล์
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 คณะผูจ้ดัท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำก พนกังำนโรงแรม แชงกรี-ลำ 

ก รุ ง เ ทพฯ  (Shangri - la Bangkok Hotel)  ต ำ แห น่ ง  พนัก ง ำนต้อน รับ  (Hostess)  แ ผนก                      

ตอ้นรับส่วนหน้ำ (Front Office Department)ในกำรให้ค  ำปรึกษำ ตลอดโครงงำนสหกิจศึกษำซ่ึง

โรงแรม แชงกรี -ลำ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดำว ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ำเจำ้พระยำ สำมำรถเดินทำงได ้สะดวก

หลำยช่องทำงดว้ยกนัไดแ้ก่ทำงน ้ำ ทำงรำง และ ทำงบก เพรำะท่ีตั้งของโรงแรมอยูติ่ดกบั ถนนเจริญ

กรุง สถำนีรถไฟฟ้ำ สะพำนตำกสิน และ ท่ำเรือสำทร ดว้ยกำรเดินทำงท่ีง่ำยสะดวก และดว้ยตวั

อำคำรของโรงแรมมีควำมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ท ำให้จดจ ำได้ง่ำยจึงเป็นท่ีนิยมให้กับหมู่

นักท่องเท่ียวและนักธุรกิจทั้งไทยและต่ำงประเทศหลำยเช้ือชำติ ท่ีเขำ้มำในประเทศไทยเพื่อท ำ

ธุรกิจ หรือ เพื่อตอ้งกำรท่ีจะท่องเท่ียวพกัผอ่นในไทยเพรำะประหยดัเวลำในกำรเดินทำงและมีเวลำ

พกัผ่อนเพิ่มมำกข้ึน ก่อนท่ีจะออกไปติดต่อพูดคุยธุรกิจหรือท่องเท่ียวรอบกรุงเทพ อีกทั้งทำง

โรงแรมมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรต่ำงๆจดัเตรียมไวพ้ร้อมท่ีจะใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ท่ีเขำ้พกั

เป็นอยำ่งดีทั้ง ห้องพกัห้องอำหำรห้องประชุม สัมมนำ สปำ และบริกำรล่องเรือชมแม่น ้ ำเจำ้พระยำ 

ดว้ยกำรบริกำรของพนกังำนท่ีถูกฝึกอบรมมำเป็นอยำ่งดีท ำให้กำรบริกำรของพนกังำนในองค์กรมี

ประสิทธิภำพสูงสำมำรถดูแลให้ควำมช่วยเหลือผูเ้ขำ้พกัไดเ้ป็นอยำ่งดีสร้ำงควำมประทบัใจให้กบั

ลูกคำ้และท ำใหลู้กคำ้กลบัมำเลือกใชบ้ริกำรกบัทำงโรงแรมซ ้ ำอีก 

ส ำหรับธุรกิจโรงแรมนั้นแผนกงำนบริกำรส่วนหนำ้ ถือเป็นแผนกท่ีส ำคญัและเป็นแผนกท่ี

มีหนำ้ท่ีคอยรับจองคืนห้องพกั รวมถึงติดต่อประสำนงำนกบัแผนกอ่ืนๆภำยในโรงแรม เม่ือลูกคำ้

ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือซ่ึงในขั้นตอนกำรเช็คอินเขำ้พกั พนกังำนตอ้นรับมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง

พูดคุย สอบถำมเพื่อขอทรำบขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกำรจองห้องพกัรวมทั้งจ  ำเป็นท่ีจะตอ้งสัมผสัส่ิงของ

ต่ำงๆ ของลูกคำ้โดยตรง เช่น กำรรับบตัรเครดิต พำสปอร์ต หรือบตัรประจ ำตวัประชนชนของลูกคำ้

เพื่อท ำกำรกรอกข้อมูลกำรเข้ำพกัซ่ึงในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัได้มีกำรแพร่ระบำดของ เช้ือไวรัส

Covid-19โดยทำงกระทรวงสำธำรณสุขและกรมควบคุมโรคไดใ้ห้ค  ำแนะน ำในกำรปฏิบติัตวัเม่ือไม่

สำมำรถหลีกเล่ียงในกำรสัมผสัไดก้็ควรท่ีจะลำ้งมือเป็นประจ ำ เป็นวิธีป้องกนัในเบ้ืองตน้ทำงคณะ

ผูจ้ดัท ำเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของผลิตภณัฑ์ลำ้งมือท่ีมีส่วนช่วยในกำรยบัย ั้ง หรือลดควำมเส่ียงจำก

กำรติดเช้ือไวรัส Covid-19 ดงันั้นจึงจดัท ำ สบู่เหลวลำ้งมือจำกเปลือกมงัคุดและคำโมมำยลข้ึ์น
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เพื่อให้พนกังำนได้ใช้ และทำงคณะผูจ้ดัท ำไดส้ังเกตเห็นว่ำหลงัจำกกำรให้บริกำรอำหำรไม่ว่ำจะ

เป็นกำรให้บริกำรบนเรือหรือในห้องอำหำรต่ำงๆภำยในโรงแรม เม่ือเสร็จส้ินจำกงำนจดัเล้ียง จะมี

ปริมำณขยะเหลือทิ้งเป็นจ ำนวนมำกจำกแผนกครัว อำทิ เช่น เศษผกัและผลไมท่ี้ถูกตดัแต่งเปลือก

ผลไม ้ซ่ึงทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ล็งเห็นถึง คุณประโยชน์ของเปลือกผลไมบ้ำงประเภท เช่น เปลือก

มงัคุด จึงได้ท ำกำรน ำเปลือกมงัคุดมำแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงพบว่ำในเปลือกมงัคุดมีสำร     

แซนโทน (Xanthone) ซ่ึงมีสรรพคุณในกำรยบัย ั้งหรือป้องกนัเช้ือโรคได ้อีกทั้งทำงคณะผูจ้ดัท ำได้

น ำน ้ ำมนัสกดัจำกดอกคำโมมำยล ์มำเป็นส่วนผสมอีกตวัหน่ึงเพรำะดอกคำโมมำยล์นั้นมีคุณสมบติั

ในกำรลดกำรระคำยเคืองผิวหนงั ให้ควำมหอมท่ีเป็นธรรมชำติ ดงันั้นโครงงำนสบู่เหลวล้ำงมือ

เปลือกมงัคุดและคำโมมำยล์ เป็นกำรน ำเปลือกมงัคุดเหลือทิ้งมำใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งยงัช่วยลด

ปัญหำส่ิงเเวดลอ้ม เเละลดปริมำณขยะภำยในโรงเเรม และกำรคิดคน้ผลิตภณัฑ์สบู่เหลวลำ้งมือจำก

เปลือกมงัคุด และดอกคำโมมำยล์ในคร้ังน้ียงัสำมำรถช่วยให้องค์กรสำมำรถลดกำรใช้ตน้ทุนกำร

จดัซ้ือสบู่เหลวลำ้งมือไดอี้กดว้ย  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  

1.2.1 เพื่อลดปริมำณขยะเหลือทิ้งในหอ้งครัว 

1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนในกำรจดัซ้ือสบู่เหลวลำ้งมือของสถำนท่ีประกอบกำร 

1.2.3 เพื่อศึกษำกำรน ำเปลือกมงัคุดมำใชป้ระโยชน์ 

1.3 ขอบเขตด้ำนโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 

โรงแรมแชงกรี -ลำ กรุงเทพฯ (Shangri -la Bangkok Hotel) 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

พนกังำนตอ้นรับส่วนหนำ้และผูใ้ชบ้ริกำรของโรงแรมแชงกรี -ลำ จ ำนวน 40 คน 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

18 พฤษภำคม 2563 ถึง 29 สิงหำคม 2562  
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1.3.4 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

คณะผูจ้ดัท ำได้ศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูล เก่ียวกบัสรรพคุณของสมุนไพรท่ีจะช่วยใน

เร่ืองของกำรยบัย ั้งแบคทีเรีย อุปกรณ์ท่ีใชท้  ำสบู่ และศึกษำวิธีกำรท ำ ขั้นตอนกำรผสมสบู่

เหลว เป็นตน้ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 ไดศึ้กษำเรียนรู้สรรพคุณของเปลือกมงัคุดท่ีจะน ำมำท ำเป็นสบู่ 

1.4.2 สำมำรถลดปริมำณขยะท่ีเกิดจำกเปลือกมงัคุดได ้ 

1.4.3 ช่วยลดตน้ทุนในกำรจดัซ้ือสบู่เหลวของสถำนท่ีประกอบกำร 

1.4.4 ไดผ้ลิตภณัฑ์สบู่เหลวท่ีท ำจำกผลผลิตทำงธรรมชำติ   ท่ีมีสรรพคุณกำรยบัย ั้งเช้ือโรค

ใหก้บัพนกังำน



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ   

ทีต่ั้ง : 89 ซอย วดัสวนพลู ถนนใหม่ แขวงบางรัก เขตบางรัก 

  กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์ติดต่อ  :  (02) 236 7777 

E – mail  : bangkok@shangri-la.com 

 

  

  

  

  

  

  

รูปที ่: 2.1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (Shangri-La Hotel, Bangkok) 

ทีม่า:http://www.shangri-la.com 

2.1.1 ประวตัิความเป็นมาของโรงแรม 

  

  

  

  

  

รูปที ่: 2.2 ตราสัญลกัษณ์ประจ าโรงแรม 

ทีม่า : http://www.phytomerthai.com

mailto:bangkok@shangri-la.com
http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/
http://www.phytomerthai.com/news/431807/LUXURIOUS
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โรงแรมแชงกรี - ลา กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ถูกก่อตั้งโดย นาย โรเบิร์ต ก๊วก 

(Robert Kuok) ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจช่ือดงัชาวสิงคโปร์ ซ่ึงโรงแรมแชงกรี – ลา แห่งแรกตั้งอยูท่ี่ประเทศ

ฮ่องกง โดย นาย โรเบิร์ตก๊วก ไดท้  าการร่างสัญญาวา่จา้งใหบ้ริษทั Westin ของชาวอเมริกนัท่ีช านาญ

ในการบริหารโรงแรมมาด าเนินการบริหารให้ Kuok เร่ิมเรียนรู้ท่ีจะบริหารโรงแรมไดด้ว้ยตนเอง

และกา้วเขา้มาแทนท่ี Westin อยา่งเตม็ตวั และตั้งเป็น chain ของตวัเองข้ึน ภายใตก้ารด าเนินการโดย 

Shangri -La International Hotel Company และต่อมาไดท้  าการขยายเครือข่าย ในสิงคโปรมาจนถึง 

กรุงเทพฯ และ chain อ่ืนๆ ซ่ึงเปิดในยา่นเอเชีย มีท่ีจีน มาเลเซีย หมู่เกาะฟิจิ และล่าสุด คือท่ีปักก่ิง 

ซ่ึงก าลงัอยูใ่นระหวา่งก่อสร้างและเปิดใหบ้ริการในเดือนกุมภาพนัธ์ แชงกรี -ลา เป็นโรงแรม ระดบั 

deluxe โรงแรมหน่ึงในจ านวนไม่ก่ีโรงแรมของกรุงเทพฯ 

โรงแรมแชงกรี -ลาใชร้ะบบ Building Automation System ซ่ึงเป็นระบบควบคุมการท างาน

ของระบบต่างๆ ภายในอาคารด้วยคอมพิวเตอร์ นับเป็นระบบท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งแรกใน

เมืองไทย สามารถช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าไดม้าก และช่วยอ านวยความสะดวกในหลายๆ เร่ือง เช่น 

การเปิด-ปิดไฟไดเ้องโดยอตัโนมติั การควบคุมการท างานของลิฟต ์ฯลฯ อนัดบัต่อมาก็เป็นระบบ 

Stair pressurize เป็นระบบอดัอากาศเขา้ไปในห้องโดยอัตโนมติัยามเกิดไฟไหม้เพื่อป้องกันการ

ส าลกัควนั นอกจากน้ียงัน าเอา Pneumatic tube คือท่อส่งระบบสุญญากาศไวใ้ชส่้งของจากท่ีหน่ึงไป

ยงัอีกท่ีหน่ึง (เช่นส่งบิล) เพื่อเป็นการประหยดัเวลาและแรงงาน และมีการใช้ Ultraviolet light        

ฆ่าเช้ือโรคในน ้า ในหอ้งพกัทุกห้องจะมีเคร่ืองกรองน ้ าจากก๊อกเพื่อท าน ้าประปาให้บริสุทธ์ิ รวมทั้ง

มีเคร่ืองตม้น ้าร้อนพร้อมชุดกาแฟด่ืมเองไดทุ้กเวลานบัเป็นส่ิงพิเศษท่ีแชงกรี -ลาเตรียมการไวพ้ร้อม

เพื่อสร้างความต่างให้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ใหก้บัโรงแรม 

โรงแรมแชงกรี -ลา กรุงเทพฯ ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2529 บนพื้นท่ีริมโคง้น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ า

สายส าคญัของประเทศไทย แวดล้อมด้วยย่านธุรกิจ และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีส าคญั ท าให้

โรงแรมแชงกรี-ลา ไดรั้บความนิยมทั้งในหมู่นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจ  และมกัไดรั้บความไวว้างใหจ้ดั

ประชุม และสัมมนาส าคญัๆอยูเ่สมอ มีจ านวนห้องพกัทั้งหมด 802 ห้อง ภายในห้องตกแต่งดว้ยไม้

แกะสลกัและผา้ไหม แสดงออกถึงความเป็นไทยอนัโดดเด่นสามารถมองเห็นทศันียภาพของแม่น ้ า

เจา้พระยาและตึกระฟ้าของกรุงเทพฯ ไดอ้ยา่งสุดสายตาดว้ยพื้นท่ีขนาดกวา่ 18 ไร่ โรงแรม แชงกรี-

ลา กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมท่ีมีพื้นท่ีติดริมแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดมากกวา่โรงแรมใดในกรุงเทพฯ นอกจากน้ี

ภายในโรงแรมประกอบไปด้วยสระว่ายน ้ าสองแห่งแวดลอ้มด้วยพืชพรรณเขตร้อนและดอกไม้

นานาชนิดเพื่อสร้างความรู้สึกสดช่ืนและเงียบสงบตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานตาก
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สิน อนัเป็นเส้นทางเช่ือมตวัเขา้สู่ใจกลางเมือง ศูนยร์วมยา่นธุรกิจท่ีส าคญัและหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ 

มากมาย และสามารถเช่ือมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงินอยา่งง่ายดาย ดว้ยจ านวนห้องจดัเล้ียงกวา่ 20 

ห้อง รองรับไดต้ั้งแต่ 10 ถึง 1,600 คน พร้อมบริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม  มีความเพียบพร้อมท่ี

จะเนรมิตงานประชุมสัมมนา จดัเล้ียงงานแต่งงาน หรืองานโอกาสพิเศษต่างๆ ให้ออกมาไดต้ามทุก

ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

2.1.2 แผนทีส่ถานประกอบการ 

 

รูปที ่: 2.3 แผนท่ีสถานประกอบการ 
ท่ีมา : http://www.shangri-la.com/ 

2.2ลกัษณะการประกอบการและผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

รูปแบบห้องพักภายในอาคารแชงก รี  – ลา วิง (Shangri – la wing) และ กรุงเทพ วิง 

 (Krungthep Wing) 15 รูปแบบไดแ้ก่ 

2.2.1 Shangri – la wing ( Deluxe Room king room )  

   

 

 

  
รูปที ่: 2.4 Shangri – la wing Deluxe King  Room 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

Shangri – la wing Deluxe Room King ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการตกแต่งแบบไทยประยุกต ์

มีความสง่างาม และเป็นเอกลกัษณ์ เป็นห้องขนาด 36 ตารางเมตร มีทั้งแบบห้องท่ีเป็นเตียงเด่ียวคิง

http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/about/map-directions/
https://www.shangri-la.com/
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ไซส์และห้องท่ีเป็นเตียงคู่ ขนาด 3 ฟุต จ านวน 2เตียง ส าหรับผูใ้หญ่ 2 ท่านซ่ึงเป็นห้องท่ีสามารถ

มองเห็นทศันียภาพเป็นววิเมืองไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งสองหอ้ง 

2.2.2 Shangri - La Wing Deluxe River View  

 

 

 

รูปที ่: 2.5 Shangri - La Wing Deluxe River View Room 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

 Shangri - La Wing Deluxe River View Roomเป็นหอ้งท่ีสามารถมองเห็นววิแม่น ้าเจา้พระยา

และการด ารงชีวติของชาวบา้นท่ีใชชี้วติอยูบ่ริเวณริมแม่น ้าเจา้พระยาและใชเ้ส้นทางการสัญจรไปมา

ทางเรือ สไตลก์ารตกแต่งจะเป็นการตกแต่งแบบไทยประยกุตเ์หมือนกบั หอ้งท่ีเป็นวิวเมือง ตกแต่ง

ดว้ยหอ้งโทนสีสบายตา มีการแกะสลกัลวดลายท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย  

2.2.3 Shangri-La Wing Deluxe Balcony Room 

 

รูปที ่: 2.6 Shangri-La Wing Deluxe Balcony Room 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

Shangri-La Wing Deluxe Balcony Room เป็นห้องขนาด 42 ตารางเมตร มีทั้งท่ีเป็นเตียง   

คิงไซส์และเตียงคู่ ส าหรับผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีระเบียงส่วนตวัเปิดออกสู่ววิแม่น ้าและววิเมืองสามารถนัง่

ชมวิวได้ตามอธัยาศยั ห้องน ้ าปูด้วยหินอ่อน และมีบริการ โทรศพัท์สายตรงระหว่างประเทศ 

ขอ้ความเสียง และ ตูนิ้รภยัส าหรับเก็บส่ิงของมีค่า 

 

 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.2.4 Shangri-La Wing Premier Room 

 

รูปที ่: 2.7 Shangri - La Wing Premier Room 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

Shangri - La Wing Premier เป็นห้องพกัท่ีเหมาะส าหรับลูกค้าท่ีมากันเป็นครอบครัวมี

ขนาด 56 ตารางเมตร มีพื้นท่ีนัง่เล่นท่ีเป็นห้องเช่ือมต่อกนักบัห้องนอน มีความกวา้งขวาง มีเตียง

คิงส์ไซส์ส าหรับ 2 คน  

2.2.5 Horizon Club Room 

 

  

 

รูปที ่: 2.8 Horizon Club Room 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

ห้อง Horizon Club Rooms เป็นห้องขนาด 36 ตารางเมตรไดรั้บการตกแต่งในสไตล์ไทยท่ี

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ มีพื้นท่ีกวา้งขวาง แยกเป็นห้องส าหรับการท างานและพกัผอ่น  

ผูเ้ขา้พกัจะไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษจาก Horizon Club Lounge อยา่งเช่น อาหารเชา้ และคอ็กเทล  

2.2.6 Shangri-La Wing Executive Suite 

 

 

รูปที ่: 2.9 Shangri-La Wing Executive Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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Executive Suites มอบพื้นท่ีกวา้งขวางและความสะดวกสบายหรูหราพร้อมห้องนัง่เล่นแยก

เป็นสัดส่วน ท่ีน่าประทบัใจ เลานจ์มีพื้นท่ีให้บริการบุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่ ส าหรับอาหารเช้าแบบ

อเมริกนัฟรีรวมถึงคอ็กเทลยามเยน็และคานาเป้พร้อมอาหารวา่งฟรี มีบริการเคร่ืองด่ืมตลอดทั้งวนั 

2.2.7 Shangri-La Wing Executive River View Suite 

 

รูปที ่: 2.10 Shangri-La Wing Executive River View Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

 ตั้งอยู่หัวมุมสุดทางเดินของตึกฝ่ังริมแม่น ้ า แต่ละชั้นมีพื้นท่ีกวา้งขวาง 72 ตารางเมตร       

เพื่อจดัแสดงเฟอร์นิเจอร์หรูหราท่ีมีสีสันหลากหลาย และมองเห็นทศันียภาพแม่น ้ าเจา้พระยาห้อง

ชุดแบบหน่ึงหอ้งนอนหรูพร้อมห้องนัง่เล่นแยกเป็นสัดส่วน 

2.2.8 Shangri-La Wing Premier Suite 

 

 

 

รูปที ่: 2.11 Shangri-La Wing Premier Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

 Shangri-La Wing Premier Suiteเป็นห้องขนาด ตารางเมตร 100 ตารางเมตร เตียงขนาดคิง

ไซส์ส าหรับผูใ้หญ่ 2 คนวิวแม่น ้ าเจา้พระยาแบบพาโนรามา ห้องชุดแบบหน่ึงห้องนอนหรูหรา

พร้อมหอ้งนัง่เล่น ท่ีแบ่งเป็นสัดส่วน 

 

 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.2.9 Shangri-La Wing Specialty Suite 

 

รูปที ่: 2.12 Shangri-La Wing Specialty Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

 Shangri-La Wing Specialty Suiteเป็นห้องท่ีมีความกวา้ง 208 ตารางเมตร ส าหรับแขกท่ีมา

พกั และตอ้งการความโปร่งความสบายของหอ้ง และเหมาะส าหรับแขกท่ีมาเป็นครอบครัวใหญ่ 

2.2.10 Shangri-La Wing Presidential Suite 

 

 

 

  

รูปที ่: 2.13 Shangri-La Wing Presidential Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com/ 

 Shangri-La Wing Presidential Suite เป็นห้องท่ีมีความหรูหราและสะดวกสบายท่ีสุดใน

โรงแรมเพราะมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครันมีความกวา้งขวางถึง 235 ตารางเมตรส านักงาน

ต่างๆ มีบริการ Room Service ร่วมถึงไดรั้บสิทธิพิเศษใชบ้ริการ Horizon Club 

2.2.11 Krungthep River View Room (Krungthep Wing ) 

 

 

 

รูปที ่: 2.14 Krungthep River View Room  

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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Krungthep River View Room (Krungthep Wing) เป็นห้องขนาด44 ตารางเมตร เป็นห้องท่ี

สามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าไดอ้ยา่งชดัเจนมีระเบียงและเกา้อ้ีไวใ้ห้แขกท่ีเขา้พกัไดน้ัง่รับลมท่ีพดัเขา้

มา  

2.2.12 Krungthep Deluxe Balcony Room (Krungthep Wing) 

 

รูปที ่: 2.15 Krungthep Deluxe Balcony Room( Krungthep Wing ) 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

กรุงเทพดีลกัซ์บลัโคนีตั้งอยูบ่ริเวณปีกซา้ยของตึกกรุงเทพ วงิ ซ่ึงมีทางเขา้และพื้นท่ีตอ้นรับ

โดยเฉพาะ มีการตกแต่งอยา่งดี มีความสง่างามแบบคลาสสิกพร้อมระเบียงส่วนตวั 

2.2.13 Krungthep Deluxe Suite 

 

 

  

 

รูปที ่: 2.16 Krungthep Deluxe Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

 ห้องสวีทดีลกัซ์ขนาดห้อง ประมาน 84 ตารางเมตร น าเสนอการผสมผสานระหว่างการ

ตกแต่งแบบไทยและตะวนัตกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัพร้อมเพดานสูงและโคมไฟระยา้คลาสสิก 

ระเบียงส่วนตวัอนักวา้งขวางปลดล็อคทศันียภาพมุมกวา้งของแม่น ้าเจา้พระยาสระวา่ยน ้าและสวน 

 

 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.2.14  Krungthep Wing Specialty Suite 

 

รูปที ่: 2.17 Krungthep Wing Specialty Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

 ห้องน้ีมีขนาด 129 ตารางเมตร ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการพื้นท่ีเพิ่มเติมเพื่อสร้างความบนัเทิง

ให้กบัเพื่อนและเพื่อนร่วมงานห้องน้ีจะมีขนาดท่ีกวา้งขวางและบริการท่ีเอาใจใส่เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัเดินทาง เป็นอยา่งดี 

2.2.15 Krungthep Wing Presidential Suite 

 

 

  

 

  

รูปที ่: 2.18 Krungthep Wing Presidential Suite 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

Presidential Suite น าเสนอท่ีพกักวา้งขวางและหรูหราเป็นพิเศษ การตกแต่งสไตล์ไทยท่ีไร้

กาลเวลาผสมผสานรายละเอียดท่ีซบัซอ้นและความรู้สึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยงานศิลปะแบบดั้งเดิม 

 

 

 

 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.3 รูปแบบการบริการห้องอาหาร บาร์ และ เลานจ์ ภายในโรงแรม 

2.3.1 ห้องอาหาร Chocolate Boutique  

 

รูปที ่: 2.19 ห้องอาหาร Chocolate Boutique 

ทีม่า : http://www.shangri-la.com 

 เป็นหอ้งอาหารท่ีเนน้น าเสนอเก่ียวกบัช็อกโกแลตชนิดต่างๆไวค้อยบริการใหลู้กคา้ท่ีมาเขา้

พกัได้เลือกทานตามความชอบ มีตั้ งแต่ ดาร์กช็อกโกแลต ไปจนถึงมิลค์ช็อกโกแลต ทั้งน้ียงัมี

เคร่ืองด่ืมท่ีสร้างสรรค์จากการน าช็อกโกแลตมาท าไปจนถึงขนมเคก้ เวลาเปิดและปิดของห้องจดั

เล้ียงช็อกโกแลตเร่ิมให้บริการตั้งแต่ เวลา 8:00 น.  ถึง 23:00 น. ห้องจดัเล้ียงช็อกโกแลต จะอยู่ใน

บริเวณ ชั้นล็อบบ้ี ของอาคาร แชงกรี– ลา วงิ 

2.3.2 ห้องอาหาร Volti Restaurant & Bar   

 

 

 

รูปที ่: 2.20  ห้องอาหาร VOLTI RESTAURANT & BAR 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

 ห้องอาหารวอลติ แอนด์ บาร์ (VOLTI RESTAURANT & BAR) เป็นห้องอาหารสัญชาติ

อิตาลี มีลกัษณะ เป็นหอ้งอาหารท่ีมีการเปิดโล่ง สามารถมองเห็นววิแม่น ้า ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูเ้ขา้พกัจะ

ถูกน าเสนอเมนูอาหารโดยหัวหน้าเชฟท่ีมีความช านาญ  ห้องอาหารน้ีจะมีทั้ง อาหารคาว และ 

อาหารหวาน ห้องอาหารวอลติอยูภ่ายในบริเวณ ชั้นล็อบบ้ี อาคารแชงกรี –ลาวิง เวลาเปิด และปิด 

ของหอ้งอาหารวอลติ เร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ เวลา 18:00 น. ถึง 22:30 น. 

 

http://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.3.3 ห้องอาหาร SHANG PALACE 

 

รูปที ่: 2.2 1 ห้องอาหาร SHANG PALACE 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

ห้องอาหารแชง พาเลท ( Shang Palace ) ตั้งอยูท่ี่ บริเวณ ชั้น 3 อาคารแชงกรี - ลา วิง เป็น

ห้องอาหารสัญชาติจีน ทุกเมนูจะถูกรังสรรค์ข้ึนมาโดยหัวหน้าเชฟจากเมืองจีนท่ีมีฝีมือ เวลาเปิด

และปิด ช่วงกลางวนั (วนัพุธ-วนัอาทิตย)์ ตั้งแต่เวลา 11:30น.ถึง14: 00น. ช่วงเยน็ วนัจนัทร์ และ  

วนัองัคารจะเปิดใหบ้ริการ เวลา 18 :00 น. ถึง เวลา 22 : 30 น. 

2.3.4 ห้องอาหาร Next 2 Café  

 

รูปที ่: 2.22 ห้องอาหาร Next 2 Café 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

หอ้งอาหาร Next 2 Café เป็นห้องอาหารท่ีมีอาหารนานาชาติไวใ้ห้บริการลูกคา้สามารถ

มองเห็นววิแม่น ้ารับลมธรรมชาติ เพราะเป็นโซนท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าเจา้พระยา เวลา เปิด และ ปิด ของ 

หอ้งอาหาร เปิดทุกวนั ตั้งแต่ 06 : 00 น. ถึง เท่ียงคืน  

 

 

 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.3.5 ห้องอาหาร Salathip 

 

รูปที ่: 2.23 ห้องอาหารSalathip 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

ห้องอาหารSalathip เป็นห้องอาหารเรือนไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและชัดเจน มี

บริการอาหารไทย ประจ าภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาค และยงัมีการแสดงร าไทยในแต่ละภาคเพื่อเพิ่ม

อรรถรส และความเพลิดเพลิน ในระหว่างการทานอาหารเวลาเปิด และ ปิด เปิดให้บริการทุกวนั 

ตั้งแต่ 18:00น.ถึง 22 : 30 น. 

2.3.6 บริการล่องเรือ Horizon Cruise 

 

รูปที ่ : 2.24 บริการล่องเรือ Horizon Cruise  

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

บริการล่องเรือ Horizon Cruise ชมทศันียภาพตลอดแนว แม่น ้ าเจา้พระยา ด่ืมด ่าบรรยากาศ

แสงสี ยามค ่าคืน และสามารถมองเห็นสถานท่ีส าคญัๆของกรุงเทพฯ เช่น ห้างสรรพสินคา้ไอคอน

สยาม พระบรมมหาราชวงั  วดัอรุณฯ เป็นต้น โดยเรือจะจอดรอรอบผูโ้ดยสารท่ี บริเวณโซน

ห้องอาหาร Next 2 เร่ิมต้นออกจาก โรงแรม เวลาประมาณ 19:00 น. ไปจนถึงบริเวณ สะพาน

พระราม 8 และจะวนกลบัมาจอดท่ีท่าของโรงแรม เวลาประมาน 21: 30 น. มีบริการอาหารท่ีเป็น

บุฟเฟต ์ไวใ้หลู้กคา้ท่ีท าการจอง ไดเ้ลือกทานตามอธัยาศยั มีบริการ Wellcome Drink ไวต้อ้นรับ  

 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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2.4 บริการทางด้านสุขภาพ  

2.4.1 ชิ ลกัชูร่ี สปาทรีทเมนท์ (CHI Luxurious Spa Treatments) 

 

รูปที ่: 2.25 ชิ ลกัชูร่ี สปาทรีทเมนท ์(CHI Luxurious Spa Treatments) 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

เป็นการใหบ้ริการ สปา สุดหรู ท่ีจะท าใหลู้กคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ไดรั้บความผอ่นคลายจาก

การท าสปาทรีทเมนทอ์ยา่งท่ีสุด  

2.4.2 คลบัสุขภาพ (Healty Club) 

 

รูปที ่: 2.26 คลบัสุขภาพ (Healty Club) 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

เป็นศูนยอ์อกก าลงักายท่ีมีพื้นท่ีถึง 10,000 ตารางเมตร มีตวัเลือกกีฬา และการออกก าลงักาย

ในรูปแบบต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากกวา่ 40 ประเภทดว้ยกนั 

2.4.3 สระว่ายน า้ (Swimming Pool) 

 

 

 

รูปที ่: 2.27 สระวา่ยน ้า (Swimming Pool) 

ทีม่า : https://www.shangri-la.com 

https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
https://www.shangri-la.com/
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 มีไวบ้ริการส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการจะพาลูกหลานท่ีมาพกัดว้ย มาว่ายน ้ าเล่นท่ีสระว่ายน ้ า

ของโรงแรม โดยมีเจา้หนา้ท่ี Life Gard คอยสอดส่องดูแล เฝ้าระวงัอุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิด ท่ีสามารถ

เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เพื่อเขา้ช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

2.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการภายในโรงแรม (Service & Facilities) 

 2.5.1 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- คลินิก 

- หอ้งประชุม 

- ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการ 

- ร้านท าผม / ความงาม 

- หอ้งปลอดบุหร่ี 

- ท่ีจอดรถ 

- ตูเ้ซฟ 

- ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 

2.5.2 การบริการ 

- บริการขดัรองเทา้ 

- บริการซกัรีดและรับจอดรถ 

2.5.3 ท่องเทีย่วและขนส่ง 

- รับส่งสนามบิน 

- บริการรถเช่า 

- บริการแทก็ซ่ีและลีมูซีน 

- ฟรีบริการเรือรับส่งไปยงัหา้งสรรพสินคา้ ICONSIAM (รายชัว่โมง)  
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2.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

2.6.1 ต าแหน่งงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

ช่ือ-สกุล  : นางสาว สิริพร ค าสุข 

ต าแหน่งงาน  : นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

 

ช่ือ-สกุล  : นางสาว พรไพลิน  ศตัรูพา่ย 

ต าแหน่งงาน  : นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

 

 



19 
 

 

 

ช่ือ-สกุล  : นางสาว ดวงพร เตียวสวสัด์ิ 

ต าแหน่งงาน  : นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจ 

2.7 ช่ือต าแหน่งของพนังงานทีป่รึกษา 

 

ช่ือ-นามสกุล พนักงานทีป่รึกษา : คุณ ขวญัชนก เหล่าบุญกล่อม  

ต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา : F&B Association 

2.8 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 18 พฤษภาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 รวมทั้งส้ิน เป็นระยะเวลา

ทั้งหมด 15 สัปดาห์ วนั และเวลาในการปฏิบติัสหกิจ ตั้งแต่วนัจนัทร์-ศุกร์ ในเวลา 09.00-18.00 น. 

เป็นเวลา 9 ชัว่โมงและ (เสาร์-อาทิตย)์ 
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2.9 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ก าหนดหวัขอ้การจดัท าโครงงาน      
2. คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงาน      
3. เสนอโครงงานแก่พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาผา่นการประชุมทางส่ือออนไลน์ 
     

4. วางแผนออกแบบการจดัท าโครงงาน      
5. จดัท าเอกสาร และทดลองผลิตภณัฑ์      
6. แกไ้ขและปรับปรุงเล่มโครงงาน      
7. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา      
8. น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละเอกสาร พิจารณารับค าแนะน า      
9. น าเสนอโครงงาน      
10. ส่งเอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์      

 

ตารางที ่: 2.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563



 
 

 

บทที ่3  

ทบทวนเอกสาร / และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาจัดท าโครงงานเร่ือง สบู่ เหลวล้างมือจากเปลือกมังคุด และคาโมมายล์ 

(Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเปลือกมงัคุดท่ีเหลือจากการ

ปลอกเปลือกรับประทานแลว้ และเหลือทิ้งจากแผนกต่างๆ มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ท่ีคุม้ค่าเป็น

ผลิตภณัฑใ์หม่ โดยมีการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลแนวคิด และทฤษฎีดงัน้ี 

3.1 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผวิ 

3.2 การแพร่ระบาดของไวรัส โควดิ– 19  

3.3 วธีิป้องกนัการติดเช้ือไวรัส โควดิ – 19 จากกระทรวงสาธารณสุข 

3.4 ประโยชน์ของการลา้งมือ 

3.5 สูตร และขั้นตอนการท าสบู่เหลวลา้งมือจากธรรมชาติ 

3.6 สรรพคุณของวตัถุดิบท่ีใชใ้นโครงงาน 

3.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดผวิ 

 

รูปที ่: 3.1โครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว และการก าจดัไขมนัหรือส่ิงสกปรก 

ทีม่า : https://pharmacy.mahidol.ac.th/

https://pharmacy.mahidol.ac.th/
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ดร. ดวงดาว ฉนัทศาสตร์(2562)ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด (Cleansers) ในทางเคร่ืองส าอาง 

ผลิตข้ึนเพื่อจุดประสงคส์ าหรับท าความสะอาดผวิหนงัและเส้นผม ไดแ้ก่ แชมพ ู(shampoo)สบู่เหลว

(liquid soap) ครีมอาบน ้ า(Shower gel) มีองค์ประกอบในต ารับท่ีส าคญัท่ีสุด คือ สารลดแรงตึงผิว 

(Surfactants) โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว ประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วนท่ีชอบน ้ า (hydrophilic 

group) และส่วนท่ีไม่ชอบน ้ า (hydrophobic group) ส่วนท่ีไม่ชอบน ้ ามกัจะเป็นสายไฮโดรคาร์บอน

เป็นส่วนใหญ่ลกัษณะส าคญัของสารลดแรงตึงผวิคือ เม่ือใส่สารลดแรงตึงผวิลงในน ้า สารลดแรงตึง

ผิวจะไปลดแรงตึงผิวของน ้ า จะท าให้เกิดกระบวนการต่างๆ เช่น การเกิดฟอง  การท าให้เปียก และ

กระบวนการท าความสะอาด เป็นตน้ โดยส่วนท่ีไม่ชอบน ้าจะเกาะติดกบัไขมนั หรือส่ิงสกปรกท่ีอยู่

บนผวิหนงัหรือเส้นผม ส่วนท่ีชอบน ้าจะหนัไปสัมผสักบัโมเลกุลของน ้าซ่ึงสารลดแรงตึงผวิจะเกาะ

กนัจ านวนมาก เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กท่ีละลายตวัในน ้ าได ้เรียกวา่ ไมเซลล์ (Micelle)โดยไขมนั

หรือส่ิงสกปรกจะอยูบ่ริเวณแกนกลางของโครงสร้างไมเซลลด์งัแสดงในรูปท่ี 3.1 แลว้ถูกช าระลา้ง

ไปกบัน ้า 

3.1.1 สารลดแรงตึงผิวแบ่งเป็นตามลักษณะ หรือ ประจุของส่วนที่ชอบน ้า (Hydrophilic 

group) เป็น 4 ประเภทดังนี ้

1. สารลดแรงตึงผวิทีม่ีประจุลบ (Anionic Surfactant) ได้แก่ 

สารในกลุ่ม Fatty acid soap หรือท่ีเรียกว่า สบู่ ซ่ึงเกิดจากกรดไขมนัท า

ปฏิกิริยากบัด่าง เช่น Potassium laurateและ Potassium Myristateเป็นตน้ และยงัมี

สารในกลุ่ม Alkyl Sulphate เช่น Sodium lauryl sulfate (SLS) ซ่ึงมีสูตรโมเลกุล คือ 

CH3(CH2)11 SO4-Na+ มีอ านาจในการชะลา้งท่ีดี แต่การใชใ้นความเขม้ขน้สูง อาจ

ก าจัดไขมันในผิวหนังมากเกินไป ท าให้ผิวแห้ง และสารในกลุ่มAlkyl ether 

sulfate เช่น sodium laurethsulphate SLES) ซ่ึงมีโมเลกุล 

2. สารลดแรงตึงผวิทีม่ีประจุบวก (cationic Surfactant) ได้แก่ 

Certyltrimethyl ammonium bromide ซ่ึงมีโมเลกุล คือ   สารลดแรงตึงผิว

ท่ีมีประจุบวกมกัพบในผลิตภณัฑ์ ยาสีฟัน และครีมนวดผม นอกจากน้ีสารลดแรง

ตึงผิวประจุบวกยงัมีการน าไปใช้ท าความสะอาดแผลเปิด แปลไฟไหม้ ได้แก่ 

benzalkonium chloride solution เข้มข้น 0.1  % -  1 % และ certrimide solution 

เขม้ขน้ 0.5% - 2% ใช้เป็นสารกนัเสียในผลิตภณัฑ์ยารักษาดวงตา อย่างไรก็ตาม
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สารลดแรงตึงผิวกลุ่มน้ีมักใช้เป็นสารต้านการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์

มากกวา่ใชเ้ป็นสารลดแรงตึงผวิในต ารับเคร่ืองส าอาง  

3. สารลดแรงตึงผวิทีไ่ม่มีประจุ (nonionic surfactant) 

ไดแ้ก่สารช าระลา้ง polyoxyethylene fatty alcohol  และ polyoxyethylene 

sorbitol ester ไดแ้ก่ polysorbate 20polysorbate 80 เป็นตน้ สารลดแรงตึงผิวท่ีไม่มี

ประจุน้ีมกัจะน าไปผสมในสบู่เหลวล้างหน้า นอกจากน้ียงัมีสารในกลุ่ม alkyl 

glucosideไดแ้ก่ decylglucoside, lauryl glucoside แมว้า่เป็นสารลดแรงตึงผวิท่ีอ่อน 

ให้ฟองน้อยแต่ขอ้ดีคือ สารกลุ่มน้ีมีความเป็นพิษต ่า มีอ านาจในการช าระลา้งสูง 

ใหค้วามอ่อนโยนต่อผิวหนงัและเส้นผม ดงันั้นสารในกลุ่มน้ีจึงนิยมใชร่้วมกบัสาร

ช าระลา้งอ่ืนๆ เพื่อช่วยเพิ่มอ านาจในการท าความสะอาด และสารลดแรงตึงผิวท่ี

ไม่มีประจุยงันิยมใช้ในการเพิ่มการละลายของสารอ่ืนๆ ในต ารับ ไดแ้ก่ น ้ าหอม 

อย่างไรก็ตามสารลดแรงตึงผิวกลุ่มท่ีไม่มีประจุน้ีมีราคาแพงมากท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสารลดแรงตึงผวิกลุ่มอ่ืน ๆ 

4. สารลดแรงตึงผวิทีม่ีทั้งประจุบวกและประจุลบ (Amphoteric surfactant)  

แมว้่าสารลดแรงตึงผิวในผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดจะช่วยก าจดัไขมนั

และส่ิงสกปรกท่ีไม่ตอ้งการจากผิวหนงัและเส้นผม แต่ปัญหาท่ีพบคือ สารลดแรง

ตึงผิวในผลิตภัณฑ์ย ังมีผลก าจัดสารให้ความชุ่มช้ืน โปรตีน ไขมัน ท่ีเป็น

องค์ประกอบส าคญัของผิวหนงั ตลอดจนเปล่ียนแปลงการจดัเรียงตวัของไขมนั 

และรบกวนการท างานของเอนไซมท่ี์มีในผิวหนงั ท าให้ผิวหนงัแห้ง  และ อาจท า

ให้เกิดการอกัเสบไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีความแรงของสารลดแรงตึงผิวในการท าความ

สะอาดผิวหนงัหรือเส้นผม ข้ึนอยู่ชนิดของสารลดแรงตึงผิวในต ารับ โดยทัว่ไป

ความแรงในการก าจดัไขมนัออกจากผิวเรียงจากมากไปนอ้ย คือ สารลดแรงตึงผิว

ท่ีมีประจุลบ มากกวา่ สารลดแรงตึงผวิท่ีมีทั้งประจุบวกและประจุลบ มากกวา่ สาร

ลดแรงตึงผวิท่ีไม่มีประจุ  

อย่างไรก็ตาม SLS เป็นสารท าความสะอาดท่ีก่อให้เกิดอาการระคายเคืองผิวหนงัได้มาก

ท่ีสุดตวัหน่ึง ซ่ึงมกัพบไดใ้นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางหลายชนิด เน่ืองจากคุณสมบติัในการเกิดฟอง

ได้ดี สารตวัน้ีถูกน ามาใช้เป็นสารมาตรฐานในการทดสอบระดับการระคายเคืองของผิวหนัง 

(positive control) โดยใช้ท่ีความเข้มข้น 2 - 5% ในการศึกษาการระคายเคืองทางผิวหนัง และ
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สามารถก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้ในคนกลุ่มใหญ่ SLES มีโครงสร้างคล้าย SLS ต่างกนัท่ี 

SLES มีโครงสร้างท่ีเป็น ether แทรกในส่วนโครงสร้างท่ีไม่ชอบน ้ า ท าให้สมบติัของ SLES ต่าง

จาก SLS อย่างมาก โดย SLES ไดรั้บการพิจารณาว่ามีความอ่อนโยนเม่ือเทียบกบั SLS จึงนิยมใช้

เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท าความสะอาดผิวหนงัและเส้นผม SLES เป็นสารท าความ

สะอาดท่ีอ่อนโยนกวา่ SLS เน่ืองจากเป็นสารประกอบท่ีเกิดจากไขมนัแอลกอฮอล์หลาย ๆ ชนิดใน

การตั้งต ารับผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดส าหรับผิวหนงัและเส้นผมนิยมใชส้ารลดลงแรงตึงผิวหลาย

ชนิดร่วมกนั เช่น การใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ ร่วมกบัสารลดแรงตึงผิวท่ีมีทั้งประจุบวก

และประจุลบ หรือ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ ร่วมกบัสารลดแรงตึงผิวท่ีมีทั้งประจุบวกและ

ประจุลบ และสารลดแรงตึงผิวท่ีไม่มีประจุ เพื่อท าให้ต ารับมีความอ่อนโยนต่อผิวหนงัและเส้นผม 

ซ่ึงการท่ีใชส้ารลดแรงตึงผิวหลายกลุ่มร่วมกนั โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะเรียงตวัเป็นไมเซลล์

ท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่ ส่งผลใหอ้ านาจในการก าจดัไขมนัออกจากผวิลดลง 

 ในการตั้งต ารับผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหนังและเส้นผม องค์ประกอบหลักท่ีมีใน

ต ารับคือ สารลดแรงตึงผิว(15-30%) สารเพิ่มฟอง (1-4%) สารเพิ่มความหนืด (0-5%) สารกนัเสีย  

(0.1-1%) สารเพิ่มความชุ่มช้ืน (1-5%) สาร คีเลต (0-0.02%) และสารปรับความเป็นกรดด่างให้ได ้

pH 5.5 -6 โดยสารลดแรงตึงผิวท่ีใช้ผสมกัน จะมีตัวหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นสารลดแรงตึงผิวหลัก 

(principle surfactant) มีหน้าท่ีส าคญัในการท าความสะอาด และสารลดแรงตึงผิวเสริม(auxillary 

surfactant หรือ secondary surfactant) มีหนา้ท่ีในการลดการระคายเคืองต่อผิวหนงัและเส้นผมของ

สารลดแรงตึงผวิหลกั ช่วยเพิ่มความคงตวัใหก้บัฟอง และท าใหฟ้องท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะแน่น รวมถึง

ลดจุดดอ้ยของสารลดแรงตึงผิวหลกัตวัอยา่งสารท่ีนิยมใชใ้นผลิตภณัฑท์ าความสะอาดผิวหนงัและ

เส้นผมท่ีพบในทอ้งตลาดคือ 

1. สารลดแรงตึงผวิหลกั ไดแ้ก่ SLES, ammonium lauryl sulfate, α-olefin sulfosuccinate 
2. สารลดแรงตึงผิวเสริม ได้แก่ cocamidopropylbetaine, disodium oleamidosulfocuccinate, 

decylglucoside 

3. การเพิ่มฟอง sodium cocaminopropionate, coconut 

4. สารเพิ่มความหนืด ไดแ้ก่sodium chloride, PEG 600 distearate 

5. สารปรับสภาพผิว ได้แก่ สารกลุ่มซิลิโคน, พอลิเมอร์ประจุบวก และสารจ าพวกไขมนั

น ้ามนั glycerin 

6. สารกนัเสีย parabens (methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben) 
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 ส าหรับผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็ก และ ส าหรับผิวแพง่้าย อาจตอ้งหลีกเล่ียงสารลดแรงตึงผิว

หลกั ไดแ้ก่ SLES และ SLS ในผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหนงัและเส้นผม โดยแนะน าให้ใชส้าร

ลดแรงตึงผิวในกลุ่มมีทั้งประจุบวกและประจุลบ เช่น sodium lauroamphoacetateซ่ึงสารน้ีเป็นตน้

ก าเนิดของผลิตภณัฑ์ศีรษะจรดเทา้ (head to tole) และไม่ระคายเคืองต่อดวงตาส าหรับผลิตภณัฑท์ า

ความสะอาดผม นอกจากน้ียงัมีสารลดแรงตึงผิวในกลุ่มท่ีไม่มีประจุ เช่น กลุ่มท่ีท ามาจากน ้ าตาล 

ไดแ้ก่ decylglucoside, lauryl glucosideแต่ตอ้งยอมรับว่า กลุ่มท่ีมีทั้งประจุบวกและประจุลบ และ

กลุ่มไม่มีประจุ ประสิทธิภาพการท าความสะอาดต ่ากว่า SLES และราคาแพงกว่ามากโดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีไม่มีประจุท่ีท ามาจากน ้าตาล 

3.2 การแพร่ระบาดของไวรัส โควดิ –19  

กรมควบคุมโรค  (2562)ไวรัสโควทิ – 19 หรือ ไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ เร่ิมตน้ในเดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2562 โดยพบคร้ังแรกใน นครอู่ฮัน่ เมืองหลวงของ มณฑลหูเป่ย ์ประเทศจีน องคก์าร

อนามยัโลกไดป้ระกาศใหก้ารระบาดน้ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางสารธาณสุขระหวา่งประเทศ ในวนัท่ี 30 

มกราคม พ.ศ.2563 และประกาศให้เป็น การระบาดของโรคติดเช้ือท่ีแพร่กระจายในประชากร

มนุษยใ์นบริเวณกวา้ง ในวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2563  และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2563 ตามเวลา

มาตรฐาน 02.18 น. มีการยืนยนัแลว้วา่ พบผูติ้ดเช้ือมากกวา่ 10,585,152 คนใน 210 ประเทศลามถึง

ประเทศไทย มีผูเ้สียชีวติจากโรคระบาดน้ีแลว้มากกวา่ 513,913 คน และมีผูท่ี้รักษาหายแลว้มากกวา่ 

5,795,009 คน  ไวรัสมีการแพร่เช้ือระหวา่งคนในลกัษณะเดียวกนักบัไขห้วดัใหญ่ โดยติดเช้ือผ่าน

จากละอองเสมหะ จะการไอ หรือจาม ระยะเวลาระหวา่งการฟักตวัของโรค 2 – 14 วนั โดยทัว่ไป

แลว้จะเร่ิมมีอาการท่ี 5 วนั  อาการท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ มีไข ้ไอ และหายใจล าบาก มีภาวะแทรกซ้อน

อาจจะรวมไปถึง มีอาการปอดบวม และหายใจล าบากเฉียบพลนั โดยท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนท่ีไดรั้บ

อนุญาต หรือกลุ่มยาตา้นไวรัสชนิดน้ีโดยเฉพาะ แต่องคก์รอนามยัโลกก าลงัท าการวิจยัในการผลิต

วคัซีน เพื่อท่ีจะมารักษา คนท่ีติดเช้ือไวรัสตวัน้ี การรักษาจึงพยายามพุง่เป้าไปท่ีการจดัการกบัอาหาร 

และการรักษาแบบประคบัประคอง ให้ยารักษาตามอาการ มีการออกมาตรการป้องกนัมาแนะน า 

รณรงค์ให้ประชาชน ได้ปฏิบติั คือ  การล้างมือ การอยู่ห่างจากบุคคลอ่ืน การไม่อยู่ในท่ีแออดั 

(โดยเฉพาะคนท่ีป่วย) ท าการติดตามอาการ และกกัตวัเป็นเวลา 14วนั สาธารณสุขทัว่โลกไดมี้การ

เฝ้าระวงั และมีมาตรการป้องกนัต่างๆ โดยประกอบดว้ย การจ ากดัการท่องเท่ียว การกกัด่าน การ

ยกเลิกการจดังานเล้ียงสังสรรค ์ และการปิดสถานศึกษา  การคดักรองตามท่าอากาศยาน และสถานี

รถไฟ นอกจากน้ีเช้ือไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด – 19  ยงัก่อให้เกิดอุบติัการณ์ ทางด้านความไม่
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มัน่คงทางเศรษฐกิจอาการกลวัคนแปลกหนา้ รวมไปจนถึงการเหยยีดเช้ือชาติ และการแพร่กระจาย

ขอ้มูลแบบผดิๆ    

3.3 วธีิการป้องกนัการติดเช้ือไวรัส โควดิ – 19  

กระทรวงสาธารณสุข (2563) ค  าแนะน าในการป้องกนั ไดแ้ก่ การรักษาสุขอนามยัท่ีดี เช่น 

การลา้งมือ การหลีกเล่ียงการสัมผสั ดวงตา ใบหนา้ โดยท่ียงัไม่ลา้งมือ การไอ หรือจามใส่กระดาษ

ช าระ แลว้โยนกระดาษช าระนั้นลงถงัขยะโดยตรง และส าหรับผูท่ี้ติดเช้ือแลว้ให้สวมใส่หน้ากาก

อนามยัในท่ีสาธารณะ และเวน้ระยะห่างจากบุคลคลอ่ืน รัฐบาลหลายแห่งแนะน าให้หลีกเล่ียงการ

เดินทางท่ีไม่จ  าเป็น ท่ีจะไปยงัประเทศ หรือพื้นท่ีมีการระบาดของโรคออกไปก่อน  ความเขา้ใจผิด

เก่ียวกบัการป้องกนัเช้ือต่างๆนั้นก าลงัถูกแพร่ไป เช่น การลา้งจมูก การกินกระเทียม  การบว้นปาก

ดว้ยน ้ ายาท าความสะอาดช่องปาก ทั้งหมดน้ี ไม่ไดมี้ประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสแต่อย่างใด 

การจดัการกบัการระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19 มีกลยุทธ์พื้นฐานสองขอ้ในการควบคุมการ

ระบาด คือ การยบัย ั้ง containment และการบรรเทา (mitigation) การยบัย ั้งจะท าในระยะแรกของ

การระบาด  มีเป้าหมายในการติดตาม และ แยกผูติ้ดเช้ือออก เพื่อหยุดไม่ให้มีการแพร่กระจายของ

โรคไปยงัประชากรส่วนท่ีเหลือ แต่เม่ือไม่สามารถยบัย ั้งได ้จะมีการเปล่ียนไปเป็นการบรรเทาแทน 

โดยมาตรการทั้งการยบัย ั้งและการบรรเทาจะถูกน ามาใชค้วบคู่กนั  

3.4 ประโยชน์ของการล้างมือ 

กระทรวงสาธารณสุข (2562) มือสะอาดอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคตามนโยบาย

กระทรวงท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารท่ีสะอาด  ปลอดภยั และมีประโยชน์ ปัจจยัท่ี

ส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ การลา้งมือใหส้ะอาดก่อนเร่ิมตน้รับประทานอาหาร และใชช้อ้นกลางดว้ยก็

จะเป็นการลดการปนเป้ือนของเช้ือโรคท่ีจะเขา้สู่ร่างกาย นาย ค ารณ ไชยศิริ นายแพทยส์าธารณสุข

จงัหวดั มหาสารคามกล่าวว่า การล้างมือให้สะอาดเป็นอีกวิธีหน่ึงในการลดเช้ือโรคท่ีจะเข้าสู่

ร่างกาย โดยเฉพาะประชาชนภาคอีสานท่ีนิยมบริโภคขา้วเหนียวจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้มือหยิบจบั

อาหารเขา้ปากดงันั้นการลา้งมือใหถู้กวธีิจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งมาก 

 ดา้นนายแพทยส์าธารณสุขย  ้า การลา้งมือจะตอ้งท าจนเป็นนิสัย และปลูกฝังให้ลูกหลาน

ปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ลา้งมือก่อนท่ีจะรับประทานอาหารทุกคร้ัง และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการลา้งมือ

หลังการขบัถ่ายจ าเป็นท่ีจะต้องล้างเป็นประจ าหลังการท าการขบัถ่ายเรียบร้อยแล้ว เพื่อความ

ปลอดภยัควรลา้งมือให้ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีกระทรวงไดก้ าหนดไวใ้ห้ จึงจะท าให้มือของทุกคนมี

ความสะอาด และป้องกนัเช้ือโรคท่ีจะเขา้สู่ร่างกายไดใ้นระดบัหน่ึง และการใชช้อ้นกลางก็ช่วยใน
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เร่ืองของการป้องกนัโรคติดต่อจากเช้ือไวรัส เช่ือแบคทีเรีย และ โรคติดต่อต่างๆในการท าความ

สะอาดฝ่ามือ แต่ละขั้นตอนควรท าอยา่งนอ้ย 5 คร้ัง และใหท้ าทั้งสองขา้ง สลบักนัซา้ย ขวา ขั้นตอน

การลา้งมือทั้งหมด 7 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  

1. น ามือให้ไปสัมผสักบัน ้ าสะอาด จากนั้นให้กดสบู่เหลว หรือ ใชส้บู่กอ้นถูฝ่ามือเขา้ดว้ยกนั

จนเกิดเป็นฟองสบู่ 

2.  ใชฝ่้ามือถูหลงัมือ และน้ิว ถูซอกเล็บ 

3. ใชฝ่้ามือถูน้ิวและน้ิวถูกบัซอกน้ิว 

4. ใชห้ลงัน้ิวถูฝ่ามือ 

5. ถูน้ิวหวัแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่ามือ  

6. ใชป้ลายน้ิวถูขวางฝ่ามือ 

7. ถูรอบๆขอ้มือ 

 

รูปภาพที ่: 3.2 ประโยชน์ของการลา้งมือ 
ทีม่า : https://www.nestle.co.th/ 

3.5 สูตรและข้ันตอนการท าสบู่เหลวล้างมือจากธรรมชาติ 

 3.5.1 อ้างอิง สูตรสบู่บ ารุงผิว ขมิ้น – มะขาม  จาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

อ าเภอ ปาย จังหวดั แม่ฮ่องสอน 

ส่วนผสม   

1. N70    1  กิโลกรัม 

2. ขมิ้นผง    200  กิโลกรัม 

3. มะขามเปียก   1  กิโลกรัม 

4. น ้าผึ้ง    250  ซี.ซี. 

https://www.nestle.co.th/
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5. น ้ามนังา   100  ซี.ซี. 

6. น ้าสะอาด   9  ลิตร 

7. เกลือ    1  กิโลกรัม 

8. สารกนัเสีย   10  ซี.ซี 

9. สี  ( ตามความชอบ ) 

10.  กล่ินน ้าหอม (ตามความชอบ) หรืออาจจะไม่ใชเ้ลยก็ได ้เพราะน ้ามนังามีกล่ินหอม

อ่อนๆอยูแ่ลว้ 

ขั้นตอนการท า 

1. ตม้ขมิ้นและมะขามกรองกากทิ้ง เอาแค่น ้า 

2. ตวงน ้าผึ้ง และน ้ามนังาตามส่วนผสมท่ีเตรียมไว ้

3. น าเกลือมาละลายในน ้าสะอาดตามส่วนท่ีเหลือ 

4. เท N 70 ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว ้ใชไ้มพ้ายคนไปทางเดียวกนั 15 – 30 นาที จนมี

ลกัษณะเป็นเน้ือครีมสีขาวละเอียด 

5. เติมน ้าส่วนท่ีละลายเกลือลงไปทีละนอ้ย คนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

6. เติมน ้าผึ้ง และน ้ามนังาลงไป คนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

7. เติมสีลงไปตามชอบ เติมสารกนัเสีย ตั้งทิ้งไวป้ระมาณ 8-10 ชัว่โมง เพื่อใหฟ้องยบุ 

8. เติมกล่ินหอมตามความชอบ แลว้จึงบรรจุลงภาชนะ 

3.5.2  อ้างองิสูตรสบู่เหลว ขมิน้ – น า้ผึง้ จาก ศูนย์เรียนรู้เพือ่ชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงอ าเภอ เมือง จังหวดั พะเยา 

ส่วนผสม 

1. หวัสบู่ 1 กิโลกรัม 

2. กรดมะนาว 50 กรัม 

3. เกลือป่น 50 กรัม 

4. ขมิ้นผง 10 กรัม 

5. น ้าหอม 15 ซีซี 

6. น ้าผึ้ง 50 กรัม 

7. น ้าสะอาด 1 กิโลกรัม 
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วธีิท า 

1. กวนหวัสบู่ เกลือป่น กรดมะนาว ใหเ้ขา้กนั 

2. ค่อยๆ เติมน ้ าทีละนอ้ย กวนไปเร่ือยๆ จนเขา้กนั เติมผงขมิ้น และน ้ าผึ้ง กวนต่อไป

อีกจนเขา้กนัดี ใส่หวัน ้าหอมพกัไว ้6 - 8 ชัว่โมงเพื่อใหฟ้องยบุตวัจึงน ้าไปใชไ้ด ้

3.5.3 อ้างองิสูตร ผลไม้ จาก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ส่วนผสม 

1. N 70 

2. น ้าผึ้ง 

3. น ้ามนังา 

4. กลว้ยน ้าวา้สุก  

5. แตงกวา 

6. มะเขือเทศ 

7. มะนาว 

8. น ้าสะอาด 

9. เกลือ 

10. สารกนัเสีย  

11. สี  

12. กล่ินน ้าหอม 

ขั้นตอนการท า 

1. น าแตงกวา มะเขือเทศ มะนาว ลา้งน ้าใหส้ะอาด ปอกเปลือกกลว้ยน ้าวา้สุกออกทิ้ง 

2. น าแตงกวา มะเขือเทศ และกลว้ยน ้ าวา้สุก มาหั่นเป็นช้ินพอประมาณ แลว้ป่ันให้

ละเอียด และกรองเอาแต่น ้า 

3. น ามะนาวมาคั้นเอาแต่น ้ า แล้วน าผลไมท่ี้กรองไวไ้ปตม้ไฟให้เดือดประมาณ 5 

นาที 

4. ตวงน ้ าผึ้ง และน ้ ามนังา ตม้ส่วนผสมท่ีเตรียมไว ้น าเกลือละลายในน ้ าสะอาดใน

ส่วนท่ีเหลือ 
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5. เท N 70 ลงในภาชนะท่ีเตรียมไว ้ใชพ้ายคน N 70 ไปในทางเดียวกนัประมาณ 15 - 

30 นาที จนมีลกัษณะเป็นเยือ่ครีมสีขาวละเอียด 

6. เติมน ้าตม้ และน ้าผลไมท่ี้เตรียมไวล้งไปทีละนอ้ย คนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

7. เติมน ้าส่วนท่ีละลายเกลือไวล้งไปทีละนอ้ย คนใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

8. เติมสีลงไปตามความชอบ เติมสารกนัเสีย ตั้งพกัไวป้ระมาณ 8 - 10 ชัว่โมง เพื่อให้

ฟองยบุ 

9. เติมกล่ินหอมตามความชอบ แลว้จึงบรรจุลงภาชนะ 

3.6 สรรพคุณของวตัถุดิบทีใ่ช้ในโครงงาน 

  3.6.1 สรรพคุณของเปลอืกมังคุด 

 

รูปที ่: 3.3 เปลือกมงัคุด 

ทีม่า : https://amprohealth.com/ 

ธิดารัตน์ จนัทร์ดอน (2561) มงัคุดเป็นผลไมช้นิดหน่ึงของไทยท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็น      

“ราชินีของผลไม้” เพราะมีกลีบเล้ียงท่ีเหมือนมงกุฎ โดยมงัคุดเป็นผลไม้เมืองร้อน ผลมงัคุด มี

ลกัษณะเป็นผลทรงกลมขนาดพอดีมือ เปลือกหนาสีม่วงอมแดง เม่ือแก่จดัสีจะค่อนไปทางน ้ าตาล 

ส่วนของเปลือกจะมีความชุ่มฉ ่าท่ีดา้นใน เม่ือแกะออกก็จะเป็นน ้าสีม่วงติดเน้ือของส่วนเปลือก แลว้

พบเน้ือมงัคุดสีขาวเรียงเป็นกลีบคลา้ยส้มอยู่ดา้นใน มงัคุดจดัอยู่ในกลุ่มของไมย้ืนตน้ท่ีมีความสูง

มากกวา่ 10 เมตร ลกัษณะใบเป็นใบเด่ียวรูปไข่ท่ีมีเน้ือใบค่อนขา้งหนาและเหนียว ผิวใบเป็นมนัเงา 

ดอกอาจออกเป็นดอกเด่ียวหรือดอกคู่ ข้ึนตรงซอกใบท่ีใกล้ๆ  บริเวณปลายก่ิง การทานเน้ือมงัคุด

สามารถช่วยในเร่ืองของการขบัถ่ายในส่วนของเปลือกมงัคุดเป็นสมุนไพรท่ีไดรั้บความนิยมคร้ัง

แรกในวงการเคร่ืองส าอางเร่ิมจากการน ามาท าเป็นส่วนผสมในสบู่สมุนไพรเพื่อช าระล้างส่ิง

สกปรกบนผวิใหส้ะอาด 

https://amprohealth.com/magazine/mangosteen/
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 แลว้น าเปลือกมงัคุดไปต่อยอดท าเป็นผลิตภณัฑ์ดูแลผิวในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ครีมเปลือก

มงัคุดบ ารุงผิวพร้อมแก้ปัญหาผิว ผลิตภณัฑ์เปลือกมงัคุดส าหรับท าความสะอาดเคร่ืองส าอาง 

ผลิตภณัฑ์ส าหรับเตรียมผิวก่อนการบ ารุง เป็นต้น ต่อมาจึงเร่ิมมีการศึกษาอย่างจริงจงัเก่ียวกบั

สรรพคุณของเปลือกมงัคุด จนไดรู้้ขอ้เท็จจริงท่ีว่าเปลือกมงัคุดนั้นไม่ได้มีคุณค่าอยู่แค่เร่ืองความ

สวยความงามแต่มีคุณประโยชน์ต่อวงการแพทยด์ว้ยเหมือนกนัเพราะเปลือกมงัคุดมีสารเราพบว่า

เปลือกมังคุดมีสารส าคัญตัวหลักๆ อยู่  3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ สารกลุ่มพรีนิลเลทแซนโธน 

(prenylatexanthones) พบในส่วนท่ีเป็นน ้ ายางสีเหลืองเขียวซ่ึงอยูภ่ายในท่อน ้ ายางในเปลือกมงัคุด 

สารหลกัของกลุ่มน้ี คือ แอลฟ่า-แมงโกสติน (alpha-Mangostin) สารน้ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและ

สามารถต่อกรกบัเช้ือจุลชีพได ้สารกลุ่มแอนโธไซยานิน (anthocyanins) เป็นส่วนของเปลือกมงัคุด

ดา้นนอกท่ีเป็นเน้ือแข็งสีม่วง มีสารแอนโธไซยานิน สารหลกัในกลุ่มน้ีคือ ไซยานิดินไกลโคไซด์ 

(cyanidin glycosides) ซ่ึงเป็นสาร รงควตัถุ (สารสี) สีแดง และสารประกอบกลุ่มฟีนอลิค (phenolic 

compounds)เป็นส่วนของเปลือกดา้นในท่ีมีลกัษณะนุ่มกว่า มีสีชมพูอมม่วง ส่วนน้ีมีสารประกอบ

กลุ่มฟีนอลิค หรือสารกลุ่มแทนนิน (tannins) เช่น โปรไซยานิดิน (procyanidins) อยูม่ากทั้งสารกลุ่ม

แอนโธไซยานินและสารประกอบกลุ่มฟีนอลิค มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ 

3.6.2 สรรพคุณของดอกคาโมมายล์ 

 

รูปที ่: 3.4 ดอกคาโมมายล ์

ทีม่า : https://pharmacy.mahidol.ac.th/ 

ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนนัตโชค(2559) คาโมมายล์เป็นพืชในวงศเ์ดียวกบั ดาวเรือง ดาวกระจาย 

คาโมมายล์สายพนัธ์ุเยอรมนัจะเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใช้มากกว่า ส่วนท่ีใช้คือดอกซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ดอกช่อท่ีมีดอกยอ่ยรอบนอกมีกลีบสีขาวขนาดใหญ่ ดอกยอ่ยตรงกลางขนาดเล็กมีกลีบดอกสีเหลือง 

ใชใ้นอุตสาหกรรมยา อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง และน ้ าหอม  ดอกคาโมมายล์ใชเ้ป็นสมุนไพร

มานานนบัพนัปี ตั้งแต่ยคุอียปิตโ์บราณ กรีกและโรมนั เป็นสมุนไพรท่ีนิยมมากในทวปียโุรป โดยมี

สรรพคุณมากมายไดแ้ก่ ท าใหส้งบ คลายกงัวล ช่วยใหห้ลบั ลดอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร ขบั

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/321/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C/
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ลม ลดอาการปวดเกร็งทอ้ง ลดการปวดประจ าเดือน ตา้นการอกัเสบในช่องปาก คอ ผิวหนงั และ

ช่วยสมานแผล น ้ามนัจากดอกคาโมมายลมี์กล่ินคลา้ยแอปเป้ิลนอกจากสรรพคุณทางยาแลว้ยงัมีการ

ใช้แต่งกล่ินในอาหารและเคร่ืองส าอาง คาโมมายล์ปลูกมากในทวีปยุโรปเช่นประเทศเยอรมนั 

ฮงัการี ฝร่ังเศส รัสเซีย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบไดใ้นทวีป อเมริกา แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ใน

ประเทศไทยไดน้ ามาปลูกในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงสะโงะ ดอยสะโงะ อ าเภอเชียงแสน จงัหวดั

เชียงราย และมีการจ าหน่ายทั้งดอกสด และ ดอกอบแหง้ดอกคาโมมายลป์ระกอบดว้ยสารหลายกลุ่ม 

 จากรายงานการวิจยัพบว่าดอกคาโมมายล์มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหลายอยา่งไดแ้ก่ฤทธ์ิตา้น

การอกัเสบ (antiinflammatory) ป้องกนัการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือ (antispasmotic) คลายวิตกกงัวล 

(anxiolytic effect) ตา้นออกซิเดชนั (antioxidant) และตา้นเช้ือจุลชีพ (antimicrobial) 

3.6.3 สรรพคุณของน า้มันมะพร้าวสกดัเยน็ 

 

 

รูปที ่: 3.5  น ้ามนัมะพร้าว 

ทีม่า : https://www.pobpad.com/ 

ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร(2562) น ้ามนัมะพร้าว เป็นน ้ามนัท่ีไดจ้ากไขมนัในเน้ือ

สีขาวของลูกมะพร้าว โดยอาจผลิตดว้ยกระบวนการท่ีแตกต่างหลากหลาย บางผลิตภณัฑ์ใช้ค  าวา่

น ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ (Virgin Coconut Oil) ซ่ึงหมายถึงน ้ ามนัมะพร้าวท่ีสกดัโดยใชก้ระบวนการ

ธรรมชาติ เช่น ปราศจากสารฟอกสี การระงบักล่ิน หรือการกลัน่ และบางคร้ังระบุวา่ใชก้ระบวนการ

สกัดเย็น ซ่ึงเป็นวิธีการใช้เคร่ืองสกัดท่ีจะท าให้เกิดความร้อนตามธรรมชาติไม่เกิน 49 องศา

เซลเซียสน ้ ามนัมะพร้าวประกอบดว้ยไขมนัอ่ิมตวัท่ีเป็นไตรกลีเซอไรด์สายยาวปานกลาง ซ่ึงเช่ือวา่

อาจมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยไม่ผ่านแหล่งความร้อนจากภายนอก เพราะเช่ือว่าจะช่วยคง

ประโยชน์ทางสุขภาพของน ้ ามนัมะพร้าวไวไ้ดเ้พราะอาจมีการท างานต่างจากไขมนัอ่ิมตวัชนิดอ่ืนๆ

ท่ีมีสายยาวกวา่ เช่น อาหารจ าพวกน ้ ามนัพืช ไขมนัจากนมและเน้ือสัตวท์ั้งหลาย จึงมกัถูกน ามาใช้

https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A
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ประโยชน์ในฐานะการรักษาทางเลือกส าหรับโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน หวัใจ หรืออลัไซเมอร์ และ

ถึงแมจ้ะประกอบดว้ยแคลอร่ีและไขมนัอ่ิมตวัสูง ก็ยงัมีความเช่ือท่ีวา่การรับประทานน ้ ามนัมะพร้าว

อาจช่วยลดน ้าหนกัและระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด รวมทั้งการใชท้าเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กบัผิว 

รักษาโรคผื่นภูมิแพผ้ิวหนงั โรคสะเก็ดเงิน ตลอดจนสรรพคุณบ ารุงสุขภาพเส้นผม ไดร้ะบุวา่ขอ้มูล

การศึกษาเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของน ้ ามนัมะพร้าวในปัจจุบนัยงันบัวา่มีนอ้ยอยูม่าก จึงท าให้ยากท่ี

จะยืนยนัถึงประสิทธิภาพดา้นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ทางสุขภาพท่ีพอจะมีหลกัฐานทาง

วทิยาศาสตร์กล่าวถึง มีดงัน้ี 

ประโยชน์ของน ้ ามนัมะพร้าวต่อผวิหนงัรักษาโรคผื่นภูมิแพผ้วิหนงั โรคท่ีส่งผลให้ผิวหนงั

คนั แดง แห้ง ตกสะเก็ด และเส่ียงต่อการติดเช้ือจากแบคทีเรียท่ีผิวหนงัตามมา ซ่ึงผูป่้วยมกัตอ้งใช้

มอยซ์เจอไรเซอร์คอยบ ารุงผวิหนงั น ้ามนัมะพร้าวเป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชช่้วยเพิ่มความชุ่ม

ช้ืนเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองของผิว และยงัอาจช่วยลดจ านวนแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคสับน

ผวิหนงั หน่ึงในตวัการท่ีสามารถท าใหเ้กิดการติดเช้ือท่ีผวิหนงัตามมา 

ส าหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยนัคุณสมบติัน้ี มีการทดสอบโดยเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของน ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิและน ้ ามนัมะกอกบริสุทธ์ิต่อการเพิ่มความชุ่มช้ืนและลด

แบคทีเรียบนผิวหนังของผูป่้วยโรคผื่นภูมิแพผ้ิวหนัง ผลพบว่าการทาน ้ ามนัมะพร้าวหรือน ้ ามนั

มะกอกวนัละ 2 คร้ัง บริเวณผื่นท่ีไม่ติดเช้ือ ส่งผลให้มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีแผลลดนอ้ยลง แต่

น ้ ามนัมะพร้าวนั้นจะมีประสิทธิภาพมากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีมีขนาดใหญ่

ข้ึนมาอีกช้ินหน่ึง ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งน ้ ามนัมะพร้าวกบัน ้ ามนัมิเนอรัลในเด็กท่ีป่วยดว้ยโรค

ผืน่ภูมิแพผ้วิหนงัระดบัไม่รุนแรงไปจนถึงระดบัปานกลาง จ านวน 117 คน ผลลพัธ์ช้ีวา่การทาน ้ามนั

มะพร้าวเป็นประจ า นาน 8 สัปดาห์ ช่วยใหค้วามรุนแรงของผืน่ลดลงถึง 68 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีน ้ามนั

มิเนอรัล ช่วยไดป้ระมาณ 38 เปอร์เซ็นต ์โดยมีสรรพคุณป้องกนัการสูญเสียน ้ าและเพิ่มความชุ่มช้ืน

ให้กบัชั้นผิวหนงั ทั้งน้ีสรรพคุณของน ้ ามนัมะพร้าวต่อการบรรเทาอาการ และ ป้องกนัการติดเช้ือท่ี

ผิวหนังของผู ้ป่วยโรคน้ียงัถือว่าอาจเป็นไปได้สูงกว่าการรักษาโรคอ่ืน ๆ เพราะมีหลักฐาน

ค่อนขา้งมาก และน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพการรักษาอยูใ่นระดบัท่ีอาจเป็นไปได ้(Possibly Effective) 

รักษาโรคสะเก็ดเงิน การทาน ้ามนัมะพร้าวบนหนงัศีรษะหลงัจากอาบน ้าประมาณคร่ึงชัว่โมง ค่อย ๆ 

นวดแลว้ลา้งออก เป็นวธีิทางธรรมชาติท่ีเช่ือวา่อาจช่วยขจดัสะเก็ดบนหนงัศีรษะจากโรคสะเก็ดเงิน

ได้ ทว่าการใช้น ้ ามันมะพร้าวบรรเทาอาการด้วยการทาผิวหนังหรือหนังศีรษะนั้นยงัไม่มีผล

การศึกษาท่ีพอจะช่วยบ่งบอกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลอง ควร

ระมดัระวงัในการใช้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภยั ทั้งน้ีในงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์

https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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คุณสมบติัข้อน้ีของน ้ ามันมะพร้าวด้วยการให้ผูป่้วยท่ีเป็นโรคสะเก็ดเงินเร้ือรังจ านวน 29 คน  

น ้ ามนัมะพร้าวก่อนรับการบ าบดัดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต ปรากฏว่า ไม่เห็นผลความแตกต่างของ

ผูป่้วยทั้ง 2 กลุ่ม จึงอาจเป็นไปไดว้า่น ้ามนัมะพร้าวไม่ไดช่้วยใหผ้ลการรักษาดว้ยวธีิน้ีดีข้ึน  

 การใชน้ ้ ามนัมะพร้าวอยา่งปลอดภยัการรับประทานน ้ ามนัมะพร้าวหรือน ามาใชท้าผิวหนงั

ถือวา่ค่อนขา้งปลอดภยัต่อสุขภาพหากใชอ้ยา่งเหมาะสม แต่เน่ืองจากน ้ ามนัมะพร้าวมีไขมนัมนัสูง 

ท าให้มีขอ้กงัวลว่าการบริโภคน ้ ามนัมะพร้าวมากเกินไปอาจส่งผลให้ระดบัคอเลสเตอรอลเพิ่ม

สูงข้ึน จึงควรพึงระมดัระวงัในการรับประทานเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ ท่ีอาจใชใ้นปริมาณมากกวา่

ปกติ โดยเฉพาะในกรณีต่อไปน้ี  หญิงตั้ งครรภ์หรือก าลังให้นมบุตร ควรรับประทานน ้ ามัน

มะพร้าวเพียงในปริมาณปกติท่ีพบไดจ้ากอาหารในชีวิตประจ าวนั น ้ ามนัมะพร้าวค่อนขา้งปลอดภยั

ต่อเด็ก หากรับประทานในปริมาณปกติท่ีพบไดจ้ากอาหารทัว่ไป และอาจปลอดภยัหากน ามาใชท้า

ผวิหนงั โดยสามารถใชไ้ดท้ั้งกบัทารกและเด็กเล็กอยา่งปลอดภยัในช่วงระยะสั้น 

 3.6.4 กลเีซอรีน 

 

 

 

 

 

รูปที ่: 3.6 กลีเซอรีน 

ทีม่า : https://www.obooncare.com/ 

เวบ็ไซต ์อบอุ่นแคร์ (2560) กลีเซอรีน คือ ของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีความหนืด และมี

รสหวาน โดยปกติมาจากน ้ามนัของพืช ซ่ึงโดยทัว่ไปคือ น ้ามนัมะพร้าว และน ้ามนัปาลม์ ประโยชน์

ของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ สามารถน าไปประยุกตเ์ป็นส่วนช่วยหล่อล่ืน เหมือนมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ เพื่อ

ปกป้องผิวไม่ให้แห้งและดูดซบัความช้ืนเม่ือสัมผสักบัอากาศ ซ่ึงจะท าให้รู้สึกวา่ ผิวมีความชุ่มช้ืน 

อ่อนโยนต่อผวิ ขจดัความสกปรกท่ีฝังแน่น ไม่ท าใหอุ้ดตนัรูขุมขน รวมทั้งปลอดภยัต่อผิวหนงั และ

เน้ือผา้ทุกชนิดการท่ีกลีเซอรีนเป็นสารท่ีไม่มีพิษในทุกๆ รูปแบบของการประยุกต์ใช้ ไม่ว่า จะใช้

เป็นสารตั้งต้นหรือสารเติม แต่ง ท าให้กลีเซอรีนได้รับความสนใจและน าไปใช้ประโยชน์ทาง

https://www.obooncare.com/2017/01/14/
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การแพทยด์ว้ยการใชเ้ป็นยาระบาย และยงัสามารถใชเ้ป็นยาเฉพาะท่ีส าหรับปัญหาทางผวิหนงัหลาย

ชนิด รวมถึง โรงผวิหนงั ผืน่ แผลไฟลวก แผลกดทบั และบาดแผลจากของมีคม กลีเซอรีนถูกใชเ้พื่อ

รักษาโรคเหงือกไดด้ว้ย เน่ืองจากกลีเซอรีนสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3.6.5 เกลอื 

 

รูปที ่: 3.7 เกลือ 

ทีม่า : https://www.aroka108.com 

เวบ็ไซต์ อโรคา 108 (2563) เกลือ มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าสารอาหารและสมุนไพร

ทั้งหลายท่ีเรารู้จกักนั เพราะร่างกายของเราตอ้งการเกลือวนัละ 5-10 กรัม ตลอดชัว่ชีวติคน 1 คน กิน

เกลือเกือบ 200 กิโลกรัม ร่างกายเราใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เป็นสารน าประสาท เรียกว่า

สารละลาย อิเล็กโทรไลต์ ท าให้กลา้มเน้ือและระบบประสาทท างานได ้ช่วยรักษาระดบัความดนั

เลือด เป็นตน้ในประวติัศาสตร์ เกลือเร่ิมมีบทบาทส าคญัต่อมนุษยม์าตั้งแต่ดึกด าบรรพ ์เราคน้พบ

การตั้งถ่ินฐานของมนุษยย์ุคหินใหม่ตามแหล่งเกลือ และนับตั้งแต่อารยธรรมแรกสุดของมนุษย ์

เกลือไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมมาตลอด ท่ีจริงแลว้ การครอบครองและควบคุมเกลือน าความ

รุ่งเรืองมาสู่อารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลก 3 อารยธรรม คือ จีน อียิปต ์และจกัรวรรดิโรมนั ชาว

โรมนัสร้างถนนสายหลกัช่ือ เวยีซาลาเรีย (Via Salaria) หรือ “ถนนสายเกลือ” จากโรมไปยงัทะเลเอ

เดรียดิก เพื่อขนส่งเกลือได้สะดวก ทหารโรมนัมกัได้รับเกลือเป็นค่าแรงซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า 

“salary” หรือเงินเดือนนั่นเองต ารายาเก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงพิมพ์เม่ือเกือบ 5,000 ปีท่ีแล้วในประเทศจีน 

บรรยายถึงเกลือกว่า 40 ชนิด โดยใช้กรรมวิธีสกดัหรือเปล่ียนรูปท่ีคล้ายคลึงกรรมวิธีในปัจจุบนั

อย่างน่าประหลาดใจพลงับ าบดัจากเกลือไม่น่าประหลาดใจท่ีเกลือซ่ึงเป็นสสารท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ด

กับชีวิตทั้งในทางชีววิทยาและวฒันธรรม จะเป็นยาประจ าบ้านท่ีใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

ตวัอยา่งหน่ึงคือ น ้ าเกลือ เน่ืองจากโซเดียมคลอไรด์มีความเขม้ขน้กวา่จึงดึงน ้ าจากเน้ือเยื่อโดยรอบ

ดว้ยวิธีออสโมซิส น ้ าเกลือจึงช่วยลดอาการเหงือกบวมและรักษาแผลอกัเสบ ปัจจุบนัทนัตแพทยจ์ะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
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บอกให้คนไขบ้ว้นปากดว้ยน ้ าเกลืออุ่นๆ เพื่อลดอาการปวดเหงือกและช่วยให้หายเร็วข้ึน คนท่ีเป็น

หวดัคดัจมูก ให้ใช้น ้ าอุ่นละลายเกลือสูดผ่านรูจมูกเพื่อขบัน ้ ามูกออกจากรูจมูก การกลั้วคอดว้ยน ้ า

เกลือก็เป็นวธีิแกเ้จบ็คอท่ีนิยมมานาน เกลือ 2 ชอ้นชาละลายในน ้าอุ่น ใชแ้ช่เทา้รักษาการติดเช้ือรา  

4.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผศ.ดร. สุมนต์ทิพย ์ คงตนัจนัทร์ฟัก (2549) ไดก้ล่าวไวว้่า จากผลการทดลอง ไดท้  าการ

สกดัน ้ามนัหอมระเหยเปลือกส้ม, สารสกดัเปลือกมงัคุดและน าคั้นผลมะกรูด มีประสิทธิภาพในการ

ยบัย ั้ งเช้ือแบคทีเรีย ได้ดีตามล าดับ และจากการทดลองพบว่าน ้ ามันหอมระเหยตะไคร้และ 

ทองพนัชัง่ไม่ให้ผลในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จากนั้นไดน้ าสารสกดัสมุนไพรมา

ผสมร่วมกนั เพื่อทดสอบหาสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิในการเพิ่มขีดความสามารถ การยบัย ั้งการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย พบว่า น ้ ามนัหอมระเหยมะกรูด ผสม น ้ ามนัหอมระเหยเปลือกส้ม และสารสกดั

เปลือกมงัคุด ผสม น ้าคั้นผลมะกรูด มีฤทธ์ิท่ีเสริมกนัต่อการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 

เม่ือไดส้มุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งแบคทีเรีย มาเตรียมท าสบู่เหลวสมุนไพร 2 สูตร ไดแ้ก่ 

สบู่เหลวสมุนไพรธรรมชาติ และสบู่เหลวสมุนไพรสูตรเคมี จากนั้นน ามาทดสอบฤทธ์ิในการยบัย ั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียและน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรีย พบวา่ ทั้งสองสูตรใหผ้ลลพัธ์ท่ีต่างกนั 

อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ (2549)ได้กล่าวไวว้่า พบสารแทนนิน (Tannin) และ 

แซนโทน (Xanthones)ในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงสารทั้ งสองมีสรรพคุณในทางการรักษาและยบัย ั้ง

เช้ือจุลินทรีย ์โดยท่ีสารแทนนิน มีฤทธ์ิช่วยในการสมานแผล และสารแซนโทนมีฤทธ์ิช่วยในการ

ต่อตา้นอนุมูลอิสระ นอกจากสรรพคุณทางการแพทย ์แลว้สารสกดัจากเปลือกมงัคุดยงัมีประโยชน์

ในวงการเคร่ืองส าอางค ์โดยการน าสารสกดัจากเปลือกมงัคุดไปเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ต่างๆซ่ึง

ใหผ้ลดีและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

 ผศ.ดร. เอกราช บ ารุงพืชน์ (2562) กล่าวว่ามนุษย์เราได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก 

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมและสืบต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น โดยมีการใชอ้าหารและสมุนไพรเพื่อมา

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัรักษาโรคมานานนบัพนัปี แพทยท์างตะวนัออกไดมี้การน าสมุนไพรมาใช้

เพื่อการผ่อนคลายและนอนหลบัมาเป็นเวลานาน หน่ึงในพืชท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลกและนิยมน ามาใช้

เพื่อประโยชน์ดา้นสุขภาพก็คือ คาโมมายล์ (Chamomile) ซ่ึงมีการคน้พบและมีการบนัทึกประวติั

การใชรั้กษาโรคมาอยา่งยาวนานในเภสัชต ารับของประเทศต่าง ๆ กวา่ 26 ประเทศ ในตั้งแต่สมยัยุค

กรีกโรมนัโบราณ (Gardiner 1999, Sharafzadeh, and Alizadeh 2011, Srivastava et al. 2010) คาโม
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มายล์จดัอยูใ่นพืชตระกูลดอกเดซ่ี (Asteraceae) มีลกัษณะเป็นดอกไมท่ี้มีกลีบดอกสีขาวและมีเกสร

สีเหลืองอยู่กลางดอก โดยจะเบ่งบานส่งกล่ินหอมในตน้ฤดูร้อนช่วงมีนาคม-เมษายน และจะบาน

สะพร่ังไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน (Singh et al. 2011) ดว้ยกล่ินหอมน้ีเองจึงมีการน าเอาดอก

คาโมมายล์มาอบแห้งใช้ท าเป็นชา น ้ ามนัหอมระเหย และน าสารสกดัจากดอกคาโมมายล์มาใช้กนั

อยา่งแพร่หลาย คาโมมายล์แบ่งออกเป็น 2 สายพนัธ์ุคือ เยอรมนัคาโมมายล์ (Matricariarecutita L.) 

และโรมนัคาโมมายล์ (Chamaemelumnobile L.) แต่คาโมมายล์สายพนัธ์ุเยอรมนัจะเป็นท่ีรู้จกัและ

นิยมใชม้ากกวา่ 

   



 
 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงการ 

จากการท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง สบู่เหลวล้างมือจากเปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์

(Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเปลือกผลไมท่ี้เหลือทิ้ง

ในห้องครัวของโรงแรมมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรภายในโรงแรม โดย

สามารถใช้ท าความสะอาดฝ่ามือ และร่างกายของบุคลากรในโรงแรมร่วมไปถึงลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการในโรงแรมไดอี้กดว้ย ทางผูจ้ดัท าจึงไดมี้การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ และลงมือปฏิบติั ซ่ึง

ท าใหต้วัโครงงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 4.1.1 น าเปลือกผลไมท่ี้เหลือทิ้งจากแผนกครัวมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดมือ 

เพื่อช่วยป้องกนัยบัย ั้งการเกิดเช้ือโรคต่างๆท่ีจะเขา้สู้ร่างกายแลว้เป็นผลเสียต่อสุขภาพของบุคลากร

ภายในองคก์รได ้

 4.1.2 เพื่อให้ตวัโครงงานมีความน่าสนใจและน่าใชม้ากข้ึนเราจึงไดเ้พิ่ม กล่ินหอมจากดอก

คาโมมายลท่ี์เป็นน ้ามนัสกดัเขา้มา ซ่ึงกล่ินของดอกคาโมมายล ์เป็นกล่ินหอมอ่อนๆ และมีสรรพคุณ

ในการช่วยลดความตึงเครียดได ้ทางผูจ้ดัท าจึงน ามาเป็นส่วนผสมในการท าสบู่เหลวในคร้ังน้ี 

 4.1.3 มีการปรับสูตรให้สบู่มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากข้ึน ท าการทดลองใช้ และ

สรุปผลการทดลอง 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนการท าโครงงาน 

 4.2.1 ท าการคิดหัวข้อและค้นหาข้อมูลในเร่ืองของ วิธีและขั้นตอนในการท าสบู่เหลว 

จากนั้นน าหัวขอ้ท่ีไดม้าปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและพี่ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา เพื่อรับ

ค าแนะน าไปปรับใช ้และเร่ิมตน้ท าโครงงาน เพื่อท่ีจะไดห้าเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัหวัขอ้โครงงาน 

 4.2.2 ท าการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสรรพคุณของเปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์ รวมถึง

สรรพคุณของสมุนไพรต่างๆท่ีน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในการท าสบู่เหลวในคร้ังน้ี  

 4.2.3 ท าการทดลองท าสบู่เหลวโดยการน าส่วนผสมทั้งหมดท่ีเตรียมไวม้ารวมกนั จนไดผ้ล

การทดลองท่ีเป็นท่ีน่าพอใจทั้งสีของสบู่และกล่ินของตวัสบู่เหลว 
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4.2.4 มีการน าผลิตภณัฑ์ ไปให้กบั อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน และพี่ท่ีปรึกษาสหกิจ ท่ีมา

จากโรงแรมแชงกรี-ลา ไดท้ดลองใชล้า้งมือก่อนในเบ้ืองตน้ และท าการสรุปผลการทดลองใช ้

4.3 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าสบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุดและดอกคาโมมายล์ ( Mangosteen Peel 

and Camomile Liquid Handwash )  

ส่วนผสมทีใ่ช้ในการท าสบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุดและดอกคาโมมายล์ 

ส่วนผสม ปริมาณ 

เปลือกมงัคุด 1        กิโลกรัม 

น ้ามนัมะพร้าว                          30      มิลลิลิตร 

น ้ามนัสกดัจากดอกคาโมมายล ์   100    มิลลิลิตร 

น ้าเปล่า                                        770    มิลลิลิตร 

กลีเซอรีนเหลว                            1        กิโลกรัม 

เกลือ 120    กรัม 

เบสสบู่                                       150    มิลลิลิตร 
ตารางที ่: 4.1 ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล ์

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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4.4 วสัดุอุปกรณ์ และ วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าสบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุด และดอกคาโมมายล์

(Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash ) 

รูปที ่: 4.1 อุปกรณ์และวตัถุดิบ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

อุปกรณ์ 

1. กระชอนผา้ขาวบาง 

2. ไมพ้ายส าหรับผสม 

3. ขวดหวัป๊ัมขนาดทดลอง 

4. ถว้ยตวง 

5. ชอ้นตวง 

วตัถุดิบ 

1. เปลือกมงัคุด 

2. น ้ามนัมะพร้าว 

3. น ้ามนัสกดัจากคาโมมายล ์

4. น ้าเปล่า 

5. กลีเซอรีนเหลว 

6. เกลือ 

7. เบสสบู่ 
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4.5 ข้ันตอนและวิธีการท าสบู่เหลวล้างมือจากเปลือกมังคุด และ ดอกคาโมมายล์ (Mangosteen Peel 

and Camomile Liquid Handwash )  

4.5.1ข้ันตอนการท าสบู่เหลว 

1. เอาเปลอืกมังคุดทีเ่หลอืทิง้มาล้างท าความสะอาด 1 กโิลกรัม 

 
รูปที ่: 4.2 แสดงรูปมงัคุด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

2. เมื่อล้างแล้ว ห่ันเปลอืกมังคุดเป็นช้ินเลก็ๆ  

 

รูปที ่: 4.3 เปลือกมงัคุดหัน่เป็นช้ินเล็กๆ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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3. น าเปลอืกมังคุดไปตากเเห้ง1 วนั 

 
รูปที ่: 4.4 เปลือกมงัคุดตากแหง้ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

4. เมื่อตากแห้งแล้วน าไปเข้าตู้อบและพกัทิง้ไว้ 

 

รูปที ่: 4.5 น าเปลือกมงัคุดเขา้ตูอ้บแลว้พกัทิ้งไว ้3 นาที 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

5. น าเปลอืกมังคุดใส่ลงไปในครกต าให้ละเอยีด 

 

รูปที ่: 4.6 น าเปลือกมงัคุดใส่ลงไปในครกต าใหล้ะเอียด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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6. ต าละเอยีดแล้วกรองผงมังคุดด้วยกระชอนผ้าขาวบางให้เหลอืแต่ผง 

 

รูปที ่: 4.7 กรองผงมงัคุด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

7. น าผงเปลอืกมังคุดทีไ่ด้ไปเตรียมลงมือในการท าสบู่เหลว 

7.1 ใส่เบสสบู่ลงไป 150 มิลลิตร 

รูปที ่: 4.8 เบสสบู่ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

7.2 ใส่น า้เปล่า 750 มิลลติร 

 

รูปที ่: 4.9 น ้าเปล่า 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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7.3 ใส่กลเีซอรีน 150 มิลลลิติร 

 

รูปที ่: 4.10 กลีเซอรีน 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

7.4 ใส่น า้มันสกดัจากดอกคาโมมายล์ 30 มิลลลิติร 

 

รูปที ่: 4.11 น ้ามนัสกดัจากดอกคาโมมายล ์

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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7.5 เทเปลอืกมังคุดทีต่ าละเอยีดลงไปในน า้ 770 มิลลติร 

 

รูปที ่: 4.12 เปลือกมงัคุดท่ีต าละเอียด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

7.6 ใส่น า้มันมะพร้าว 15 มิลลติร 

 

รูปที ่: 4.13 น ้ามนัมะพร้าว 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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7.7  ใส่เกลอื 14 กรัม 

 

รูปที ่: 4.14 เกลือ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

8. คนส่วนผสมให้เข้ากนั 

 

รูปที ่: 4.15 ส่วนผสมทั้งหมดท่ีใส่ลงไป 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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9. ทิง้ไว้สักพกัรอจนตกตะกอนแล้วกรองด้วยกระชอนผ้าขาวบาง 2-3 คร้ัง 

 

รูปที ่: 4.16 กรองสบู่เหลว 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

10. เทสบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุด และคาโมมายล์ลงในภาชนะทีเ่ตรียมไว้ 

 

รูปที ่: 4.17 ใส่สบู่ใส่ภาชนะ 

  ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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4.5.1 ปัญหาทีพ่บ 

คณะผู้ จัดท าได้ท าการผลิตสบู่เหลวล้างมือจากเปลือกมังคุด และดอกคาโมมายล์ เป็น

จ านวน 3 คร้ัง 

การทดลอง คร้ังที ่1 วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2562 
ส่วนผสม 1. เปลือกมงัคุดสด              500     กรัม  

2. น ้ามนัมะพร้าว                 40      มิลลิลิตร 
3. คาโมมายล ์                      3        ชอ้นชา  
4. กลีเซอรีน                         1/2     กิโลกรัม 
5. เกลือ                                 20      กรัม 
6. น ้าสะอาด                         770    มิลลิลิตร 

ผลทีไ่ด้รับ 1. เน้ือสบู่เขม้ขน้เกินไป และกล่ินจาง 
2. ไม่มีฟอง เม่ือล้างแล้วให้ความรู้สึกมือมันกว่าเดิมและไม่

สะอาด 
3. สีสบู่เหลวเขม้จนเกินไป 

ข้อปรับปรุง 1. ลดความเขม้ของสี   
2. เพิ่มกล่ินคาโมมายล ์
3. ลดความมนัของน ้ามนัมะพร้าว 

ตารางที ่: 4.2 ตารางทดลองการท าสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุด และดอกคาโมมายล์ คร้ังท่ี 1

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

 

รูปที ่: 4.18 รูปผลการทดลอง คร้ังท่ี 1 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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การทดลอง คร้ังที ่2 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 
ส่วนผสม 1. เปลือกมงัคุด                                    500   กรัม 

2. น ้ามนัสกดัจากดอกคาโมมายล ์       30      มิลลิลิตร 
3. น ้าสะอาด                                        770    มิลลิลิตร 
4. กลีเซอรีนเหลว                              500    มิลลิลิตร 
5. น ้ามนัมะพร้าว                               30     มิลลิลิตร 
6. เกลือ                                                  2      กรัม 

ผลทีไ่ด้รับ 1. กล่ินสบู่มีกล่ินอ่ืนเจือปนมาอาจจะเป็นเพราะลา้งภาชนะท่ีใส่ไม่
สะอาดพอ 

2. สีของสบู่เขม้เกินไป 
ข้อปรับปรุง 1. ลดส่วนผสมของผงมงัคุด 

2. เพิ่มกล่ินคาโมมายล ์
ตารางที ่: 4.3 ตารางทดลองการท าสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุด และดอกคาโมมายล์ คร้ังท่ี 2

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

รูปที ่: 4.19 รูปผลการทดลองคร้ังท่ี 2 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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การทดลอง คร้ังที ่3  วนัท่ี1สิงหาคม 2562 
ส่วนผสม 1. เปลือกมงัคุด                          1       กิโลกรัม 

2. น ้ามนัมะพร้าว                         30      มิลลิลิตร 
3. น ้ามนัสกดัจากดอกคาโมมายล ์  100    มิลลิลิตร 
4. น ้าเปล่า                                       770    มิลลิลิตร 
5. กลีเซอรีนเหลว                           1       กิโลกรัม 
6. เกลือ                                      120     กรัม 
7. เบสสบู่                                      150     มิลลิลิตร 

ผลทีไ่ด้รับ 1. กล่ินหอมพอดี 
2. สีของสบู่อ่อนลง 

ข้อปรับปรุง - 
ตารางที ่: 4.4 ตารางทดลองการท าสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุด และดอกคาโมมายล์ คร้ังท่ี 3 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

4.6 รูปผลติภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุด และดอกคาโมมายล์ 

 

รูปที ่: 4.20 ผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุด และดอกคาโมมายล ์

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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4.7 ตารางแสดงต้นทุนสบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุดและดอกคาโมมายล์ 

ท าการค านวณตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าสบู่เหลวปริมาณ 250 มิลลิลิตร ทั้งหมดมีดงัน้ี 

ล าดับที ่ ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/
หน่วย 

ราคาต้นทุน 

1 เปลือกมงัคุด 1 kg. 35/kg 35.00 บาท 
2 น ้ามนัมะพร้าว 100 ml. 55/ml 5.50 บาท 
3 น ้ามนัสกดัจากดอกคาโมมายล ์ 100 ml. 59/ml 5.90 บาท 
4 น ้าเปล่า 770 ml. 12/ml 45.40 บาท 

5 กลีเซอรีนเหลว 1 ml. 68/ml 68.00 บาท 
6 เกลือ 120 g. 2/g 0.24 บาท 
7 เบสสบู่ 150 ml. 28/ml  4.20 บาท 

รวม 164.24 บาท 
ตารางที ่: 4.5 ตารางแสดงตน้ทุนสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์ 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

4.7 รูปผลติภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุด และคาโมมายล์ ขนาด 250 มิลลลิติร 

 

รูปที ่: 4.21 ผลิตภณัฑส์บู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุด และคาโมมายล ์ขนาด 250 มิลลิลิตร 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

 

สรุปตารางเปรียบเทียบการใชต้น้ทุนในการท าสบู่เหลวลา้งมือ จากเปลือกมงัคุดและคาโมมายล ์กบั

สบู่เหลวลา้งมือ ของทางโรงแรมท่ีใชอ้ยู ่แสดงตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.6 ตารางเทียบการใชต้น้ทุนในการท าสบู่เหลวลา้งมือ จากเปลือกมงัคุด และคาโมมายล ์
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สบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุด  
และคาโมมายล์ 

สบู่เหลวที่โรงแรมใช้ประจ า 

1 ขวด ขนาด 250 มิลลิตร164 บาท 1 ขวด ขนาด 250 มิลลิตร ราคาต่อขวด 
389 บาท 

จากตารางที ่: 4.6 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนท่ีใชใ้นการท าสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุด และ 

ดอกคาโมมายล ์นั้นจะอยูท่ี่ ขวดละ 164 บาท เม่ือเทียบกบัของทางโรงแรม ท่ีราคาต่อขวดจะอยูท่ี่ 

389 บาท ผลิตภณัฑมี์ตน้ทุนท่ีถูกกวา่ของทางโรงแรม 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า 2563 

4.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สบู่เหลวล้างมือ จากเปลือกมังคุดและดอกคาโม

มายล์ (Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash)  

 ผูจ้ดัท าโครงงาน สบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์ ( Mangosteen peel 

and Camomile Liquid Handwash ) ไดน้ าเนินการส ารวจความคิดเห็นหลงัจากการทดลอง ผลิตภณัฑ์

เสร็จสมบูรณ์ เพื่อประเมินความพึ่งพอใจโดยไดน้ าผลิตภณัฑใ์หก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดท้ดลองใชส้บู่เหลว

ลา้งมือเปลือกมงัคุดและคาโมมายล ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 41 ชุด ตอบ

แบบสอบถามซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้รวจสอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ส ารวจความพึ่งพอใจในการใชส้บู่เหลวเปลือกมงัคุด และคาโมมายล์ 

ผลการวิเคราะห์ของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนกลุ่มตวัอย่างตาม เพศ อายุ และ

ระดบัการศึกษา ไดด้งัน้ี 
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4.8.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกเพศ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 5 12.05 
หญิง 36 87.05 
รวม 41 100.00 

จากตาราง : 4.7 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี คิดเป็น

เพศชายร้อยละ 12.05 เพศหญิงร้อยละ 87.05 

4.8.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
15-20 ปี 12 29.03 
21-25 ปี 16 39.00 
26-30 ปี 10 24.04 
31-39 ปี 3 7.03 

40 ปีข้ึนไป 0 0.00 
รวม 41 100.00 

จากตาราง : 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในกานท าโครงงานคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มี

อาย ุ21-25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.05 ลองลงมาคือผูมี้อายรุะหวา่ง 15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

30.00และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ40 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.00กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ26-30 ปีคิด

เป็นร้อยละ 25.00และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.05 
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4.8.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

มธัยมปลาย/ปวช 11 26.08 

อนุปริญญา/ปวส 0 0.00 

ปริญญาตรี 28 68.03 

สูงกวา่ปริญญาตรี 2 4.09 

รวม 41 100.00 

จากตารางที่ : 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี ท่ีอยู่

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00รองลงมาคือมธัยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อย

ละ 25.00และพบวา่อนุปริญญา / ปวส. และสูงกวา่ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 5.00 

ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์

(Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) ใชก้ารวดัระดบัความพึงพอใจทั้งหมด 5 ระดบั 

และแปลค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่เหลวล้างมือจากเปลือกมังคุดและดอกคาโมมายล์

(Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) ใชเ้กณฑ์ก าหนดความหมายตามขอบเขตของ

ค่าเฉล่ียตามแนวคิดของเบสท ์(Best,john W)  

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปลานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
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ตารางที ่4.10 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อ สบู่เหลวล้างมือ

จากเปลอืกมังคุดและดอกคาโมมายล์ (Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) 

ล าดับที ่ ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ X ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน S.D. 

ระดับความพงึ
พอใจ 

1. กล่ินหอมของสบู่เหลว 4.46 0.77 มาก 
2. สีสันของผลิตภณัฑ์ 4.20 0.78 มาก 
3. การเกิดฟอง 4.22 0.68 มาก 
4. ความยาก ง่าย ในการลา้งเอาฟองออก 4.41 0.70 มาก 
5. ความรู้สึกสะอาดเม่ือลา้งมือ 4.44 0.74 มาก 
6. ใหค้วามรู้สึกถึงความนุ่มนวน 

ของผวิ ไม่แหง้ตึงจนเกินไป 
4.49 0.71 มาก 

7. มีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือโรค 4.41 0.70 มาก 
8. บรรจุภณัฑใ์ชง้านง่าย 4.37 0.76 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.37 0.73 มาก 
จากตาราง : 4.10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีมีระดบัความคิดเห็นในการ

เลือกตอบ ให้ความรู้สึกนุ่มนวลของผวิ ไม่แหง้ตึงจนเกินไป  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ม่ีค่าเฉล่ีย 4.49 

และดา้น กล่ินหอมของสบู่เหลว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย คือ 4.46 มีค่าเฉล่ียรวมรวม X 4.37 และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.73 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการท าโครงงาน การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

5.1.1 สรุปผล 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท า ไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษา โดยร่วมมือกบัพนกังานท่ีปรึกษา ใน
แผนกตอ้นรับส่วนหน้า (Front Office Department)โรงแรม แชงกรี – ลา กรุงเทพฯ จึงท าให้ทราบ
ถึงขั้นตอนการปฏิบติังานภายในแผนก และมองเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานทาง
โรงแรมแชงกรี– ลา กรุงทพฯไดอ้อกมาตรการให้พนกังานทุกคนในองคก์รลา้งท าความสะอาดมือ
บ่อยๆ เพื่อเป็นการลดการติดเช้ือโรคชนิดดงักล่าว 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึง ความส าคญัของเปลือกมงัคุดท่ีเหลือทิ้งจากห้องครัว ว่าจะ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบา้ง จึงได้ท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบัสรรพคุณ 
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ และสมารถน ามาใชก้บัร่างกายของคนเราได ้เม่ือศึกษาจนไดรู้้ถึงประโยชน์
ของเปลือกมงัคุดทั้งหมดแลว้ เราจึงไดน้ าเอาเปลือกมงัคุดท่ีเหลือทิ้งเหล่านั้น กลบัมาลา้งท าความ
สะอาด เพื่อเตรียมน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถช่วยไดท้ั้งการช่วยลดการติดเช้ือโรค และลดการ
แพร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้น ซ่ึงทางโรงแรมเอง ก็ไดมี้นโยบายเก่ียวกบัการท าความสะอาดมืออยูแ่ลว้  

การท่ีคณะผูจ้ดัท าน าเปลือกมงัคุดท่ีเหลือทิ้งมาใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์ สบู่เหลวลา้งมือจาก
เปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์ (Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash) ก็เพื่อท่ีจะ
ช่วยให้ทางองคก์ร ไดล้ดตน้ทุนในการจดัซ้ือสบู่เหลวลา้งมือของทางโรงแรม เพราะผลิตภณัฑท่ี์เรา
ท านั้นมีราคาท่ีถูกกวา่สบู่ท่ีโรงแรมใช ้เเละ เป็นการช่วยในดา้นลดปริมาณขยะท่ีเป็นเปลือกผลไม ้

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

คณะผูจ้ดัท าโครงงานควรเวลามีการประชุมการวางแผนกนัมากข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึน และคณะผูจ้ดัท าโครงงานควรวางแผนในการประสานงานให้เป็นระบบ มีการแบ่งหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบใหต้รงตามต าแหน่งท่ีไดรั้บหมอบหมาย เพื่อการท างานท่ีไดป้ระสิทธิภาพ 

5.3 ปัญหาจากการท าทดลองผลติภัณฑ์ 

5.1 สบู่เหลวมีความขน้จนเกินไปท าใหข้ณะลา้งมือรู้สึกไม่สะอาด 

5.2 ตวัสบู่เหลวมีความมนัเพราะใส่น ้ามนัมะพร้าวเยอะไปควรลดปริมาณลง 
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แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้สบู่เหลวล้างมอืเปลอืกมงัคุดและคาโมมายล์ 
 

ค าช้ีแจงแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชส้บู่เหลวลา้งมือเปลือกมงัคุดและคาโมมายล ์มีทั้งหมด 2 ตอน   
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที ่2แบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใชส้บู่เหลวลา้งมือจากเปลือกมงัคุดและคาโมมายล ์

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หรือ ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านใหส้มบูรณ์ 

ตอนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ   ( ) ชาย     ( ) หญิง 

อาย ุ  ( ) อาย ุ15 – 20 ปี   ( ) 21 – 25 ปี                ( ) 26 – 30 ปี  

( ) 31 – 35 ปี    ( ) 36 – 40 ปี   ( ) อาย ุ41 ปี ข้ึนไป 

ระดบัการศึกษา       ( ) มธัยมปลาย / ปวช.  ( ) อนุปริญญา / ปวส. 

  ( ) ปริญญาตรี   ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

ตอนที ่2 : คะแนนความพงึพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ    5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอ้ย     1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

ประเด็นค าถามความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. กล่ินหอมของสบู่เหลว       

2. สีสนัของผลิตภณัฑ ์      

3. การเกิดฟอง      

4. ความยาก-ง่ายในการลา้งสบู่ออก      

5. รู้สึกไดถึ้งความสะอาดระหวา่งทดลองใชส้บู่เหลว      

6. รู้สึกไดถึ้งความชุ่มช้ืน ไม่แหง้ตึงผิว หลงัการทดลองใชส้บู่เหลว      

7. ผลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพและสรรพคุณในการยบัย ั้งเช้ือ      

8. บรรจุภณัฑใ์ชง้านง่าย หลีกเล่ียงการสมัผสั      

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะพนักงานทีป่รึกษา 
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สบู่เหลวล้างมือจากเปลอืกมังคุด และคาโมมายล์ 

Mangosteen Peel and Camomile Liquid Handwash 

นางสาว สิริพร  ค าสุข 

นางสาว พรไพลนิ ศัตรูพ่าย 

นางสาว ดวงพร เตียวสวสัดิ์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา   อาจารย์ พิมพ์พชิชา เลศิสกุลผาสุข 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ  10160 

 
บทคดัย่อ 

โครงงาน สบู่เหลวล้างมือเปลือกมังคุด

และคาโมมายล์ Mangosteen Peel and Camomile 

Liquid Handwash จดัท าเพ่ือลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่

ล้างมือ และ ลดปริมาณขยะในแผนกครัวของ

โรงแรมแชงกรี -ลา กรุงเทพ ซ่ึงในแต่ละวนั ได้มี

การบริการอาหาร และผลไมเ้ป็นประจ าในทุกเชา้ 

และได้น าเปลือกมังคุดไปท้ิงอย่างไร้ประโยชน์ 

ผู ้จัดท า จึง เล็ง เ ห็นว่า เปลือกมัง คุดมีสรรพคุณ

มากมายหลากหลายและได้น ามาใช้ให้ เ กิด

ประโยชน์ ผู ้จัดท าได้น าเปลือกมังคุดมาท าเป็น

ส่วนผสมของสบู่เหลว และได้น าดอกคาโมมายล์ 

มาผสมเพ่ือให้กล่ินหอมแถมยงัลดการละคายเคือง

ผิวหนงัไดอี้กดว้ย แลว้ยงัช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

และขยะภายในโรงแรมใหเ้กิดประโยชน์ 

เพ่ือใหท้ราบถึงผลของโครงการสบู่เหลว

ลา้งมือเปลือกมงัคุด เเละดอกคาโมมายล ์คณะ

ผูจ้ดัท าไดท้ าการส ารวจความคิดเห็น จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 41 ชุด โดยการรวบรวม

แบบสอบถาม ผา่นช่องทางออนไลน์ ผลจากการ

ส ารวจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถึงความนุ่มนวลของ

ผิว หลงัจากไดท้ดลองใชส้บู่เหลวลา้งมือเปลือก

มงัคุด และคาโมมายล ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ 4.49 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 

Abstracts 

Mangosteen Peel and Camomile Liquid 

Handwash project has been created to reduce the 

cost of purchasing hand soap and reduce the amount 

of waste in the kitchen department of Shangri-La 

Hotel Bangkok.  Food and fruit are served every 

morning and mangosteen peel were left over.  The 

authors therefore realized that the mangosteen peel 

has many benefits.  The authors use mangosteen 

peel to ingredient a liquid soap and use camomile 

flowers blended to add fragrance and reduce skin 

irritation. 

 To evaluate the results of the mangosteen 

Peel and camomile liquid handwash project.  the 

authors, therefore, posted an online inquiry of 41 

questionnaires.  The results showed satisfaction of 

the sample at the highest level, giving a feeling of 

softness of the skin, not taut, an average of 4.49 and 

a scent of liquid soap, the average was 4.46 



 

 

Key word:  Liquid Soap /  Cleanser /  Mangosteen 

peel / Camomile 

ทีม่าของปัญหา 

เน่ืองจากบุคลากรส่วนหนา้ มีความจ าเป็น

ท่ีจะต้องติดต่อ และมีการสัมผสักับส่ิงของต่างๆ 

เช่น บัตรเครดิต พลาสปอร์ต ธนบัตรจากลูกค้า

โดยตรงดงันั้นในสถานการณ์ท่ียงัคงมีความเส่ียงใน

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 การท าตาม

มาตรการป้องกนัในการสวมหนา้กาก และ ลา้งมือ

บ่อยๆ มีความจ าเป็นอย่างมาก ดังนั้ นทางคณะ

ผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการลา้งมือดว้ย

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือ เพ่ือลดความ

เส่ียงในการแพร่ระบาด ซ่ึงจากการคน้ควา้ พบว่า

เปลือกมงัคุดมีสาร Xanthone ท่ีมีสรรพคุณในการ

ฆ่าเช้ือเทียบไดก้บัสรรพคุณของแอลกอฮอล ์แต่เป็น

สารท่ีได้จากธรรมชาติซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

หรือระคายเคือง อีกทั้ งทางคณะผูจ้ ัดท าได้ติดต่อ

สอบถามจากทางแผนกครัว เพื่อขอน ามงัคุดท่ีถูกคดั

ท้ิง เน่ืองจากลกัษณะไม่ไดต้ามมาตรฐานเพ่ือน าจดั

เสิร์ฟให้กบัลูกคา้ ท าให้กลายเป็นขยะท่ีตอ้งท้ิง มา

เป็นวตัถุดิบในการจัดท า “สบู่เหลวล้างมือยบัย ั้ ง

แบคทีเรียจากเปลือกมงัคุดและคาโมมายล”์ 

แนวคดิในการท าโครงงาน 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั

ของการลา้งมือดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัในการ

ฆ่าเช้ือ เพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส 

วตัถุประสงค์ในการท าโครงงาน 

1. เพื่อลดปริมาณขยะเหลือท้ิงในครัว 

2. เพ่ือลดตน้ทุนในการจดัซ้ือสบู่เหลวลา้ง

มือ 

3. เพื่ อ ศึกษาการน า เปลือกมัง คุดมาใช้

ประโยชน์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณของเปลือก

มงัคุดท่ีจะน ามาท าเป็นสบู่ 

2. สามารถลดปริมานขยะท่ี เ กิดจาก

เปลือกมงัคุดได ้

3. ช่วยลดต้นทุนในการจัดซ้ือสบู่เหลว

ของสถานประกอบการ 

4. ไดผ้ลิตภณัฑส์บู่เหลวท่ีท าจากผลผลิต

ทางธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณการยบัย ั้ง

เช้ือโรคใหก้บัพนกังาน 

วตัถุดบิทีใ่ช้  

1. เปลือกมงัคุด                 1     กิโลกรัม 

2. น ้ามนัมะพร้าว             30    มิลลิลิตร 

3. น ้ามนัสกดัคาโมมายล ์100  มิลลิลิตร 

4. น ้าเปล่า             770  มิลลิลิตร 

5. กลีเซอรีนเหลว             1      กิโลกรัม 

6. เกลือ             120   กรัม 

7. เบสสบู่           150   มิลลิลิตร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. น าเอาเปลือกมงัคุดท่ีเหลือท้ิงมาท า

ความสะอาด 1 กิโลกรัม 

2. เ ม่ือล้างท าความสะอาดแล้วหั่น

เปลือกมงัคุดเป็นช้ินเลก็ๆ 

3. น าเปลือกมงัคุดไปตากแหง้  1 วนั 

4. เม่ือตากแห้งแลว้น าไปเขา้ตูอ้บและ

น ามาพกัท้ิงไว ้

5. น าเปลือกมังคุดใส่ลงไปในครกต า

ใหล้ะเอียด 



 

 

6. เม่ือต าละเอียดแล้วกรองผงมังคุด

ดว้ยกระชอนผา้ขาวบางให้เหลือแต่

ผง 

7. ใส่เบสสบู่ลงไป 150 มิลลิลิตร 

8. ใส่น ้ าเปล่า 770 มิลลิลิตร  

9. ใส่กลีเซอรีน 150 ลงไปผสม 

10. ใส่น ้ ามนัสกดัจากดอกคาโมมายล ์30 

มิลลิลิตร 

11. เทเปลือกมงัคุดต าละเอียดลงไปใน

น ้ า  

12. ใส่น ้ ามนัมะพร้าว 15 มิลลิลิตร 

13. ใชเ้กลือ 14  กรัม 

14. คนส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ขา้กนั 

15. ท้ิงไวส้ักพักรอจนตกตะกอนแล้ว

กรองดว้ยผา้ขาวบาง 2- 3 คร้ัง 

16. เทสบู่เหลวล้างมิจากเปลือกมังคุด

และคาโมมายลใ์นภาชนะท่ีเตรียมไว ้

สรุปผลการท าโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท า ไดจ้ดัท าโครงงาน
สหกิจศึกษา โดยร่วมมือกบัพนักงานท่ีปรึกษา ใน
แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ (Front Office Department)
โรงแรม แชงกรี – ลา กรุงเทพฯ จึงท าให้ทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบติังานภายในแผนก และมองเห็น
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน ทางโรงแรม
แชงกรี– ลา กรุงทพฯไดอ้อกมาตรการให้พนกังาน
ทุกคนในองค์กรลา้งท าความสะอาดมือบ่อยๆ เพื่อ
เป็นการลดการติดเช้ือโรคชนิดดงักล่าว 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นถึง ความส าคญั
ของเปลือกมังคุดท่ีเหลือท้ิงจากห้องครัว ว่าจะ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง จึงได้
ท าการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เก่ียวกับสรรพคุณ 
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ และสมารถน ามาใช้กับ
ร่างกายของคนเราได ้เม่ือศึกษาจนไดรู้้ถึงประโยชน์
ของเปลือกมงัคุดทั้งหมดแลว้ เราจึงไดน้ าเอาเปลือก

มงัคุดท่ีเหลือท้ิงเหล่านั้น กลบัมาลา้งท าความสะอาด 
เพ่ือเตรียมน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสามารถช่วยได้
ทั้ งการช่วยลดการติดเช้ือโรค และลดการแพร่เช้ือ
ไปสู่ผูอ่ื้น ซ่ึงทางโรงแรมเอง ก็ไดมี้นโยบายเก่ียวกบั
การท าความสะอาดมืออยูแ่ลว้  

การท่ีคณะผูจ้ดัท าน าเปลือกมงัคุดท่ีเหลือ
ท้ิงมาใช้ในการท าผลิตภณัฑ์ สบู่เหลวลา้งมือจาก
เปลือกมงัคุดและดอกคาโมมายล์ (Mangosteen Peel 
and Camomile Liquid Handwash) ก็เพ่ือท่ีจะช่วยให้
ทางองค์กร ไดล้ดตน้ทุนในการจดัซ้ือสบู่เหลวลา้ง
มือของทางโรงแรม เพราะผลิตภณัฑ์ท่ีเราท านั้นมี
ราคาท่ีถูกกว่าสบู่ท่ีโรงแรมใช ้เเละเป็นการช่วยใน
ดา้นลดปริมาณขยะท่ีเป็นเปลือกผลไม ้

การต่อยอดโครงงาน 

  โครงงาน สบู่เหลวลา้งมือเปลือกมงัคุด
และคาโมมายล ์Mangosteen Peel and Camomile 
Liquid Handwash นอกจากผูจ้ดัท าจะสร้างข้ึนมา
โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือท่ีตอ้งการจะช่วยองคก์รใน
เร่ืองของการลดตน้ทุนในการจดัซ้ือสบู่เหลวลา้งมือ
ในแต่ละคร้ังใหก้บัสถานประกอบการ โครงงานน้ี
ยงัสามารถน าไปต่อยอดในเร่ืองของการสร้างรายได้
เพ่ิมเติมใหก้บัองคก์รไดอี้ก โดยการน าผลิตภณัฑไ์ป
วางจ าหน่ายหรือท าการแจกจ่ายเป็นท่ีระลึกใหก้บั
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัทางสถานประกอบการ
ไดน้ าไปใชใ้นระหวา่งการเขา้พกัหรือการเดินทาง
ไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 

คณะผูจ้ ัดท าโครงงานควรมีการประชุม

การวางแผนกันมากข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี

เกิดข้ึน และคณะผูจ้ดัท าโครงงานควรวางแผนใน

การประสานงานให้เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบให้ตรงตามต าแหน่งท่ีไดรั้บหมอบ

หมาย เพื่อการท างานจะได้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 
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