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โรงแรมหัวช้างเฮอริ เทจ (Hua Chang Heritage Hotel) เป็ นโรงแรมในเครื อใบหยกและเป็ น
โรงแรมตั้งอยูใ่ จกลางเมือง ในด้านการบริ การด้านห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง และห้องพัก ทางผูจ้ ดั ทํา
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กําจัดกลิ่นเกี่ยวกับอาหารได้ดี ผูจ้ ดั ทําจึงมีแนวคิดในการทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารจากกากใบชา
นําส่ วนที่เหลื อส่ วนหนึ่ งทํานํ้ามันหอมระเหย โดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกับทาง
พนักงานในโรงแรมจํานวน 30 ชุด พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหาร
จากกากใบชา ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.28
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ธุ รกิจโรงแรมมีการเติบโตจํานวนมากในประเทศไทย ซึ่ งธุ รกิ จโรงแรมนั้น เป็ นที่
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มีอตั รามากขึ้นเรื่ อยๆ และรวมถึงโรงแรม
หัวช้างเฮอริ เทจ (Hua Chang Heritage Hotel) เป็ นโรงแรมในเครื อใบหยก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่
เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้สถานการณ์ทว่ั โลกและภายในประเทศไทย
จึงมีมาตรการไม่ให้เดินทางเข้า-ออก นอกประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ เชื้ อไวรัสโควิด-19 ทําให้
ส่ งผลกระทบถึงธุรกิจบริ การต่างๆเป็ นวงกว้างจํานวนมาก รวมถึงธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ทํา
ให้รายได้ภายในโรงแรมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศได้ลดลง และ
เกิดรายจ่ายมากขึ้น จึงทําให้หลายๆธุรกิจและโรงแรมได้ปิดตัวลง
จากการที่ ได้เ ข้าไปปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษาโรงแรมหัวช้างเฮอริ เ ทจ (Hua Chang Heritage Hotel)
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม โดยสังเกตว่าทางโรงแรมมีการเสิ ร์ฟชาเป็ นจํานวนมาก ทําให้กากใบชา
เหลือทิ้งในแต่ละวัน จึงได้ศึกษาข้อมูลถึงคุณประโยชน์ต่างๆจากกากใบชา ซึ่ งคุณสมบัติของใบชา
ช่วยกําจัดกลิ่นเกี่ยวกับอาหารได้ดี ผูจ้ ดั ทําจึงมีแนวคิดในการทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารจากกาก
ใบชาแทนนํ้ายาขจัดคราบจากสารเคมีและ นําส่ วนที่เหลือส่ วนหนึ่งทํานํ้ามันหอมระเหย และทําให้
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในโรงแรมที่ไม่จาํ เป็ น บางส่ วนเพื่อลดต้นทุนในการดําเนิ นงานและ
ชะลอค่าใช้จ่ายบางประเภทออกไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนํ้ายาขจัดคราบสารเคมีภายในโรงแรม บางส่ วนออกไป
1.2.2 เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ การทํานํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบชา
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการทําโครงงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทําได้ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ความพึงพอใจของพนักงาน Miss Siam ของโรงแรม
หัวช้างเฮอริ เทจ ที่มีต่อโครงงานนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบชา(Stain Remover from
Tea Remnants) จํานวน 30 คน
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1.3.2 ขอบเขตพื้นที่
ห้องอาหารมิสสยาม โรงแรมหัวช้าง เฮอริ เทจ แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
( Food&Beverage )
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
วันที่ 17 สิ งหาคม 2563 ถึง 11 ธันวาคม 2563
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าได้ รับ
1.4.1ได้ลดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นภายในโรงแรม
1.4.2 ได้ลดปริ มาณการใช้น้ าํ ยาขจัดคราบเคมีในโรงแรม
1.4.3 ได้ลดปริ มาณกากใบชาที่เหลือในโรงแรม
1.4.4 การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้นาํ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้กบั โรงแรมอย่างแท้จริ ง

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
2.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
2.1.1 ชื่อและสถานประกอบการ : โรงแรมหัวช้างเฮอริ เทจ (Hua Chang Heritage Hotel)
2.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ : 400 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุ งเทพมหานคร 10330

รู ปที่ 2.1 :ตราสัญลักษณ์ (Logo)
ที่มา :Hua Chang Heritage Hotel

รู ปที่ 2.2 :โรงแรมหัวช้างเฮอริ เทจ
ที่มา :Hua Chang Heritage Hotel
2.2 ลักษณะประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์กร
2.2.1 ห้องพักของโรงแรมหัวช้างเฮอริ เทจ มีหอ้ งพักทั้งหมด 80 ห้อง และมีประเภทห้อง
ทั้งหมด3 แบบ ได้แก่
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2.2.1.1 ห้องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)

รู ปที่ 2.3 :ห้องดีลกั ซ์
ที่มา :https://www.huachangheritagehotel.com
2.2.1.2 ห้องพรี เมียร์ ดีลกั ซ์ (Premier Deluxe Room)

รู ปที่ 2.4 :ห้องพรี เมียร์ ดีลกั ซ์
ที่มา :https://www.huachangheritagehotel.com
2.2.1.3 ห้องสวีท (1-Bedroom Suite - Pool View)

รู ปที่ 2.5 :ห้องสวีท
ที่มา :https://www.huachangheritagehotel.com
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2.2.2 ห้องอาหารของโรงแรมเฮอริ เทจ มีหอ้ งอาหาร ทั้งหมด 2 ห้อง ได้แก่
2.2.2.1 ห้องอาหารมิสสยาม (Miss siam)

รู ปที่ 2.6 :ห้องมิสสยาม
ที่มา :https://www.huachangheritagehotel.com
3.2.2.2 ห้องไอวอรี่ เลานจ์ (Ivory Lounge)

รู ปที่ 2.7 :ห้องไอวอรี่ เลานจ์
ที่มา :https://www.huachangheritagehotel.com
2.3 ภายนอกบริเวณพลู ( Pool )
2.3.1 กูบ พลูบาร์ ( Goob Pool Bar )

รู ปที่ 2.8 :กูบ พลูบาร์
ที่มา :https://www.huachangheritagehotel.com
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2.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 2.9 :ผูป้ ฏิบตั ิงาน มาลิณี วงค์เวียน
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
ชื่ อผู้ปฏิบตั ิงาน นางสาว มาลิณี วงค์เวียน
ตําแหน่ ง อาหารและเครื่ องดื่ม
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 17 สิ งหาคม 2563 – 11 ธันวาคม 2563
สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน แผนก อาหารและเครื่ องดื่ม โรงแรมหัวช้างเฮอริ เทจ กรุ งเทพฯ
2.4.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
2.4.1.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ก่อนเปิ ดห้องอาหารมิสสยาม ก่อนเปิ ดไลน์บุฟเฟต์
( Buffer line ) 11: 00 น.
• เตรี ยมอุปกรณ์ ที่ตอ้ งวางไว้หน้าไลน์บุฟเฟต์สาํ หรับตักอาหาร
• ตั้งหมายเลขโต๊ะ และเล่มเมนูอาหาร ร้อยเชิง
• จัดวางเซตอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารให้ครบ
• จัดเตรี ยมป้ายชื่ออาหารไว้วางหน้าไลน์อาหารที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
• จัดเตรี ยมนํ้าแข็งไว้สาํ หรับเสริ ฟ์ลูกค้า
• เตรี ยมแก้วนํ้าจัดตั้งไว้ให้เพียงพอกับลูกค้า เพื่อใส่ น้ าํ สมุนไพรเสริ ฟ์สําหรับ
บุฟเฟต์
• เตรี ยมนํ้าแข็งใส่ ชามแก้ว สําหรับข้าวแช่
• แกะถุงซีลพลาสติกคลุมอาหารออกให้หมดทุกครั้งก่อนเปิ ดไลน์
• จุดเทียน สําหรับตกแต่งภายในห้องอาหารมิสยาม
2.4.1.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การต้อนรับลูกค้าในห้องอาหารมิสสยาม
• กล่าวทักทายลุกค้า(สวัสดี)
• สอบทราบชื่อลูกค้า ว่าลูกค้าที่จองไว้
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• พาลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร
• แนะนําอาหารต่างๆ และข้อปฏิบตั ิภายในห้องอาหาร
• นําอาหารเสริ ฟ์จําพวก Appetizer และ Main course ก่อนรับประทานอาหาร
ในไลน์บุฟเฟต์
• คอยเติมนํ้าสําหรับลูกค้าภายในห้องมิสสยาม
2.4.1.3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ พนักงานในห้องอาหาร ( ทําความสะอาดโต๊ะ )
• สังเกตลูกค้าถ้าลุกจากโต๊ะหรื อไม่มีทรัพย์สินอยูบ่ นโต๊ะหรื อเก้าอี้แล้ว เริ่ มทํา
การเก็บ ทําความสะอาดโต๊ะ
• เก็บจาน / แก้วนํ้า / ช้อนส้อม ใส่ ในถาดให้เรี ยบร้อย
• ปัดเศษอาหารลงในถาด
• เริ่ มเช็ดโต๊ะ เช็ดที่รองจานก่อน ครั้งตอนที่สองเช็ดโต๊ะ
• เซทโต๊ะให้เหมือนเดิม โดยวางที่รองจานและช้อนส้อม ให้เรี ยบร้อย
• เก็บเก้าอี้เข้าโต๊ะให้เรี ยบร้อย
2.4.1.4 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ การเก็บ /เช็ด อุปกรณ์ต่างๆในห้องอาหารมิสสยาม
• เก็บอุปกรณ์จาํ พวก ช้อน / ส้อม / ทองเหลือง ต่างๆเตรี ยมส่ งล้าง
• เช็ด แก้วนํ้า / ช้อน / ส้อม / มีด และคัดแยก เพื่อเตรี ยมใส่ ซอง
• เช็ด / คัดแยก ใส่ ซองเสร็ จแล้วนําไปเก็บในห้องอาหารตามจุดต่างๆ
2.5 ชื่ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 2.10 : พนักงานที่ปรึ กษา ชื่อ นาย วิสุทธิ์ แสงมี
ตําแหน่ง Assistant Restaurant Manger
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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2.6 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
2.6.1 ศึกษาข้อมูลและปั ญหาของสถานประกอบการ
สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นไว้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนํามาเป็ นหัวข้อในโครงงาน
สหกิจ
2.6.2 เขียนโครงร่ างรายงาน
กําหนดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานพี่เลี้ยงเพื่อขอคําแนะนํา
และร่ างเอกสารโครงงานเพื่อขอเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
2.6.3 กําหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา และปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2.6.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล และ วิธีการแก้ไขปัญหาจากคําแนะนําจากอาจารย์ปรึ กษา และพี่เลี้ยง
และค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2.6.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนําวิธีการแก้ไขปั ญหามาวิเคราะห์และนํากากใบชา ที่เหลือทิ้งภายในห้องโรงแรม
นํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
2.6.6 ทดลองทํา
จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆในการทํานํ้ายาขจัดคราบและนํ้ามันหอมระเหย พร้ อมลง
ปฏิบตั ิ
2.6.7 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
จัดทําโครงงานให้สมบูรณ์เพื่อเตรี ยมนําส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.6.8 นําเสนออาจารย์
นําโครงงานส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับข้อเสนอแนะเพื่อนํามาแก้ไข
ปัญหา
2.6.9 ส่ งโครงงานรู ปเล่ม และ นําเสนอโครงงานต่ออาจารย์และโครงงานสหกิจ
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ตารางที่ 2.1 :ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ส.ค.63

ก.ย.63

ต.ค.63

พ.ย.63

ธ.ค.63

1.ศึกษาข้อมูลและปัญหาของ
สถานประกอบการ
2.เขียนโครงร่ างรายงาน
3.กําหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
4.เก็บรวบรวมข้อมูล
5.วิเคราะห์ขอ้ มูล
6.ทดลองทํา
7.สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
8.นําเสนออาจารย์
9.สรุ ป / ส่ งโครงงานรู ปเล่ม และ
นําเสนอโครงงาน
ทีม่ า :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
2.7 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
2.7.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
2.7.1.1 ได้เรี ยนรู ้ระบบการทํางานในห้องอาหารมิสสยาม โรงแรมหัวช้าง เฮอริ เทจ
2.7.1.2 ได้รับประสบการณ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น จากการทํางาน
2.7.1.3 ได้ฝึกความอดทนในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
2.7.1.4 ได้เรี ยนรู ้ กับการแก้ไขปั ญหาเฉาะหน้า ภายในห้องอาหารและนอกห้องอาหารและการ
รับมือกับการทํางานกับคนจํานวนมาก
2.7.1.5 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
2.7.1.6 ขณะปฏิบตั ิงานต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกับลูกค้า อาจมีบางคําสื่ อสารกันไม่เข้าใจจึง
ต้องมีพนักงานคอยปรึ กษา
2.7.1.7 ในขณะปฏิบตั ิงานมีการรับโทรศัพท์ลูกค้าเพือ่ สอบถามราคาอาหาร และโปรโมชัน่ ซึ่ง
บางรายการข้อมูลไม่เพียงพอในการตอบรับลูกค้า จึงต้องมีพนักงานช่วยเหลือ จึงทําให้เกิดความ
ล่าช้า
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2.7.1.8 .ขณะปฏิบตั ิงานช่วงแรก อาจจะไม่ค่อยคล่องแคล่ว จึงอาจจะทําให้งานที่ได้รับ
มอบหมายเกิดความล่าช้า
2.8 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสหกิจ
นักศึกษาควรมีการที่อยากจะเรี ยนรู ้งานเพิม่ ขึ้นตลอดเวลา ว่องไว และยอมรับการติเตีอนจาก
พนักงาน

บทที่ 3
การทบทวนเอกสารและวรรณกกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ได้จดั ทําโครงงานเรื่ อง นํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบชา (Stain Remover
from Tea Remnants) เพื่อให้ทางโรงแรมได้สามารถนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์แก่ พนักงานหรื อ
บุ ค ลากรภายในโรงแรมคณะผูจ้ ัด ทํา ได้ศึ ก ษาทฤษฎี ข องงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จากเอกสารและ
บทความต่างๆของนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารและนํ้ามันหอมระเหย โดยมีการนําเสนอเป็ นลําดับ
ดังนี้
3.1 ความหมายใบชา
3.2 ประเภทของใบชา
3.3 สรรพคุณของใบชา
3.4 เบคกิ้งโซดา
3.5 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
3.6 แอลกอฮอล์
3.7 ขั้นตอนการทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหาร
3.8 ความรู ้เกี่ยวกับนํ้ามันหอมระเหย
3.9 การสกัดนํ้ามันหอมระเหย
3.10 ขั้นตอนการทํานํ้ามันหอมระเหย
3.11 วิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความหมายกากใบชา
ชา ชื่อสามัญ Tea, Thea / ชา ชื่อวิทยาศาสตร์ Camellia sinensis (L.) Kuntze[3] จัดอยูใ่ นวงศ์ชา
(THEACEAE) สมุนไพรชา มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่า เมี่ยง เมี่ยงป่ า (ภาคเหนือ), ชา (ภาคกลาง), ลาบ่อ
(อาข่า), นอมื่อ (กะเหรี่ ยงแม่ฮ่องสอน), แต๊ (จีนแต้จิ๋ว), ฉา (จีนกลาง) เป็ นต้น
ใบชา เป็ นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้าน ของต้นชา (Camellia Sinensis)
นํามาผ่านกรรมวิธีแปรรู ปหลายหลาย "ชา" ยังหมายรวมถึงเครื่ องดื่มกลิ่นหอม ที่ทาํ จากพืชตากแห้ง
ชนิ ดต่างๆ นํามาชงหรื อต้มกับนํ้าร้อน นอกจากนี้ ชา ยังเป็ นเครื่ องดื่มที่มีการบริ โภคมากที่สุดเป็ น
อันดับ 2 รองจากนํ้าเปล่า ซึ่ งเป็ นที่นิยมบริ โภคของคนทัว่ โลกเช่นเดียวกับ กาแฟ และโกโก้ โดยจีน
เป็ นประเทศแรก ที่เริ่ มนําชามาทําเป็ นเครื่ องดื่มเมื่อกว่า 2,000 ปี ที่แล้ว จากนั้นความนิยมในการดื่ม
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นํ้าชา ก็ได้แพร่ กระจายไปทัว่ โลก ทั้งในทวีปอเมริ กา ยุโรป เอเชีย และในบางประเทศของทวีป
แอฟริ กา
3.2 ประเภทของใบชา
ชาจํา นวนมากในท้องตลาดได้มาจากชาต้น เดี ย วกัน คื อ ต้น คาเมลเลี ย ซิ เนนซิ ส (Camellia
Sinensis) เพียงแต่นาํ ไปผ่านกระบวนการผลิตแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ ี หากจําแนกชนิ ดของชาตามก
ระบวนการผลิตชา จะแบ่งได้เป็ น 6 ชนิด ได้แก่
3.2.1. ชาขาว (White Tea)

รู ปภาพที่ 3.1 :ชาขาว
ที่มา :https://www.wongnai.com
เป็ นยอดชาตูมและอ่อนมาก มีขนสี ขาวบางๆ ปกคลุมจนดูเหมือนใบชาเป็ นสี ขาว หลังจาก
เก็บเกี่ยวจะรี บนํามาตากแดดหรื อลมให้แห้งอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นวิธีแบบดั้งเดิม โดยไม่ผา่ นการหมัก
บ่ม ทําให้ชายังคงความสดใหม่และสู ญเสี ยสารอาหารน้อยที่สุด นํ้าชาที่ได้จะมีสีเหลืองใส กลิ่น
หอมอ่อนๆ และราคาค่อนข้างแพง เพราะเก็บเกี่ยวได้ปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น
3.2.2. ชาเขียว (Green Tea)

รู ปภาพที่ 3.2 :ชาเขียว
ที่มา :https://www.wongnai.com
เป็ นยอดชาอ่อนสี เขียวหลังจากเก็บเกี่ยวจะรี บนํามาอบด้วยไอนํ้าเพื่อคงความสดใหม่ของ
ใบชาเอาไว้ ชาเชียวเป็ นชาที่คนญี่ปุ่นนิ ยมดื่มมากที่สุด นํ้าชาเขียนมีสีเขียวอ่อนและกลิ่นหอมจางๆ
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หรื อแทบไม่มีกลิ่น ชาเชี ยวที่นิยมดื่มมี 2 ประเภท คือ ชาเขียวญี่ปุ่นและชาเขียวจีน ซึ่ งใช้วิธีคว่ั ใน
กระทะทองเหลืองจนแห้ง ชาเขียวมีสาร คาเทชิน (Catechin)
3.2.3. ชาอูหลง (Oolong Tea)

รู ปภาพที่ 3.3 :ชาอู่หลง
ที่มา :https://www.wongnai.com
ชาอูหลง หรื อ “ชามังกรดํา” เป็ นชาชื่อดังของประเทศจีน ผลิตจากยอดชาเช่นเดียวกับชา
เขียว แต่นาํ มาหมักบ่มอีกครั้ง นํ้าชาอูหลงมีสีเหลืองอมเขียว กลิ่นหอมคล้ายชาเขียว มีรสฝาดแลขม
เล็กน้อย ดื่มแล้วชุ่มคอ
3.2.4. ชาดํา (Black Tea)

รู ปภาพที่ 3.4 :ชาดํา
ที่มา :https://www.wongnai.com
ชาดํา หรื อ “ชาฝรั่ง” เป็ นชาที่ข้ืนขื่อว่ามีรสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมมากที่สุด ผลิตจากใบ
ชาแห้งด้วยวิธีการรี ดนํ้าออกจนหมด แล้วนําไปหมักบ่มจนแห้งสนิท ชงแล้วจะมีสีส้มหรื อสี น้ าํ ตาล
แดง บางทีจึงเรี ยกว่า “ชาแดง” มีรสชาติเข้มข้นและค่อนข้างฝาดกว่าชาชนิ ดอื่นๆ ชาดําที่นิยมกัน
มาก ได้แก่ ชาดาร์จีลิง ชาซีลอน ชาอัสสัม ชาไทย ชาเอิร์เกรย์ ชาฉีเหมิน และซาลาปซางซูชอง
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3.2.5 ชาแต่งกลิ่น (Flavored Tea)

รู ปภาพที่ 3.5 :ชาแต่งกลิ่น
ที่มา :https://www.wongnai.com
เป็ นชาสู ตรใหม่ที่นาํ ชาดํามาแต่งกลิ่นด้วยผลไม้หรื อดอกไม้ หรื อที่เรี ยกว่า ชาผลไม้ (Fruit
Tea) และชาดอกไม้ (Flower Tea) เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั นักดื่ มมากขึ้น จึ งมี รสชาติเข้มข้นและ
กลิ่นหอมเฉพาะตัว ชาไทยบางชนิ ดก็จดั อยูใ่ นชากลุ่มนี้ ดว้ ย นอกจากนี้ ยงั มีชาผลไม้และชาดอกไม้
บางยีห่ อ้ อาจมีการแต่งกลิ่นหรื อเพิ่มนํ้าตาลลงไปเล็กน้อย เพื่อให้รสชาติถูกปากมากขึ้น
3.2.6. ชาสมุนไพร (Herbal Tea)

รู ปภาพที่ 3.6 :ชาสมุนไพร
ที่มา :https://www.wongnai.com
เป็ นชาที่ทาํ จากสมุนไพรแท้โดยไม่มีใบชาแม้แต่นอ้ ย สมุนไพรที่นิยมใช้ ได้แก่ เก๊กฮวย
ตะไคร้ มะตูม ดอกกระเจี๊ยบ ขิง ใบหม่อน ใบบัวบก ใบเตย หรื อมะรุ ม เป็ นต้น
3.3 สรรพคุณของใบชา
3.3.1 ช่ ว ยทํา ให้คุ ณ รู ้ สึ ก สดชื่ น ขึ้ น เพราะในใบชามี ส ารโพลี ฟี นอลช่ ว ยกระจายความร้ อ น
ส่ วนเกินในร่ างกายได้
3.3.2 ชาเป็ นเครื่ องดื่มที่มีธาตุอาหารอยู่หลากหลายชนิ ด ช่วยบํารุ งร่ างกายให้มีสุขภาพดี และ
ช่วยกระตุน้ ระบบประสาทและร่ างกายให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งในใบชามีสารคาเฟอีน
ที่ช่วยกระตุน้ ระบบประสาท ทําให้ช่วยหมุนเวียนโลหิ ต
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3.3.3 ชามีอิทธิพลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ภายในร่ างกาย ซึ่งมีการใช้ชาผสมกับยา
แก้ปวด เพื่อช่วยเพิ่มฤทธิ์ในการรักษาโรคไมเกรน และทําให้ยาออกฤทธิ์ได้นานยิง่ ขึ้น
3.3.4. ดื่มชาเป็ นประจํา จะทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงและสดชื่ น ช่วยขับสารพิษออกจาก
ร่ างกาย ที่สาํ คัญคือช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชราและมีส่วนช่วยบํารุ งผิวพรรณ
3.3.5. ดื่มชาบ่อยๆ มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ และช่วยสลายไขมัน ลดระดับคอเลสเตอรอล โดย
ไปเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลในร่ างกายผ่านทางนํ้าดีในอุจจาระ
3.3.6. ชาจีน สามารถควบคุมการเกิดโรคอ้วนได้ เพราะมีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อโรค ต้านจุลชีพ ช่วยลดการ
อักเสบ สมานแผล ช่วยขับและล้างสารพิษในร่ างกาย ซึ่ งในใบชามีสารโฟลีฟีนอลที่สามารถช่วยฆ่า
เชื้อแบคทีเรี ยในลําไส้ใหญ่ได้
3.3.7. ชามีประโยชน์ต่อระบบหัวใจ และช่วยในการไหลเวียนของโลหิ ต ซึ่ งจะช่วยขยายหลอด
เลือด ป้ องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตับ การดื่ มชายังช่ วยรั กษาอาการเจ็บหน้าอก และกล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลือด
3.3.8. การดื่มชาแก่ๆ สักถ้วย จะเป็ นการช่วยกระตุน้ การหลัง่ นํ้าย่อยในกระเพาะอาหาร และยัง
ช่วยในการย่อยอาหารจําพวกวิตามินกลุ่มต่าง ๆ
3.3.9. การดื่ มชาจะช่ วยทําให้การไหลเวียนของโรคดีข้ ึน ช่วยละลายไขมัน ป้ องกันการสะสม
ไขมันส่ วนเกินในร่ างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความแก่ ฯลฯ
3.3.10. ดื่มชาเขียวจะช่วยลดนํ้าหนักได้ ซึ่งคาเทชินในชาเขียวจะทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงาน
ได้มากขึ้น ทําให้ นํ้าหนักตัวลดลง โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
3.4 เบกิง้ โซดา
3.4.1 เบกกิ้งโซดา(Baking Soda) มีชื่อทางเคมีคือโซเดียมไบคาร์ บอเนต"(Sodium bicarbonate)
สารนี้ จะสลายตัวได้เมื่อได้รับความร้อน มีค่าเป็ นด่าง และมีขอ้ เสี ยคือจะมีสารตกค้าง ถ้าใช้มาก
เกิ นไปจะทําให้เกิ ดรสเฝื่ อนได้ แต่สามารถแก้ไขได้โดยเติมกรดลงไปในสู ตรขนมอาหารลงไป
ตัวอย่างเช่น การเติมนมเปรี้ ยว หรื อโยเกิร์ต เป็ นต้น

รู ปภาพที่ 3.7 :เบกิ้งโซดา
ที่มา :https://medthai.com
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3.4.2 เบกกิ้ งโซดารู ปแบบนี้ เราจะนิ ย มนํามาใช้กับขนมที่ มีโกโก้ห รื อกาแฟเป็ นส่ ว นผสม
เพราะทั้งโกโก้และกาแฟต่างก็มีค่าเป็ นด่าง และเบกกิ้งโซดาก็มีค่าเป็ นด่าง จึงทําให้เข้ากันได้ดี
3.4.3 เบคกิ้งโซดา(Baking Soda) คือโซเดี่ยมไบคาร์ บอเนต (Sodium bicarbonate : NaHCO3)
มีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว มีองค์ประกอบคล้ายกับโซเดียมคาร์ บอเนต หรื อ โซดา แอช หรื ออีกชื่อคือ
โซดาซักผ้า สู ตรเคมี คือ Na2CO3 ซึ่ งการมีองค์ประกอบที่คล้ายกันทําให้ตวั เบคกิ้งโซดา(Baking
Soda) สามารถใช้ประโยชน์ในการซัก อบ รี ด ได้เช่นเดียวกัน
3.5 ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์

รู ปภาพที่ 3.8 :ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
ที่มา :https://twitter.com
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์(hydrogen peroxide)มีสูตรทางเคมีว่า H2O2 เป็ นสารประกอบเพอร์
ออกไซด์(สารที่ประกอบด้วยออกซิ เจนสองตัวและเชื่ อมกันด้วยพันธะเดี่ยว)รู ปแบบที่ง่ายที่สุด มี
สภาพเป็ นของเหลวใส หนืดกว่านํ้าเล็กน้อย มีรสขม ไม่อยูต่ วั ซึ่งสามารถสลายตัวเป็ นออกซิเจนกับ
นํ้า เมื่ อเจื อจางจะเป็ นสารละลายไม่มีสี ควรเก็บรักษาสารชนิ ดนี้ ไว้ในภาชนะทึบแสง โดยปกติ
ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์จะสลายตัวไปเองอย่างช้าๆแสงสว่างและความร้อนจะช่วยเร่ งให้เกิดการ
สลายตัวเร็ วขึ้น
3.6 แอลกอฮอล์

รู ปภาพที่ 3.9 :แอลกอฮอล์
ที่มา :https://www.proextron.com
แอลกอฮอล์ เป็ นสารชนิ ดหนึ่ งที่มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านเชื้อจุลินทรี ย(์ antimicrobial agent)โดย
สามารถฆ่ า(microbicide) หรื อหยุด ยั้ง การเจริ ญเติ บโต(microbiostasis)ของเชื้ อได้แอลกอฮอล์มี
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สามารถกําจัดเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้หลากหลาย(disinfectant)และไม่จาํ เพาะเจาะจงใช้กาํ จัดเชื้อจุลินทรี ย ์
บนพื้นผิวสิ่ งของต่าง ๆ ที่ไม่มีชีวิต เพื่อยับยั้งการแพร่ กระจายของเชื้อ
3.6.1 แอลกอฮอล์ กับการเป็ น Disinfectant

รู ปภาพที่ 3.10 :แอลกอฮอล์ กับการเป็ น Disinfectant
ที่มา :องค์การสุ รา กรมสรรพสามิต(2561)
กลไก: ขับนํ้าออกจากเซลล์ รบกวนเยือ่ หุม้ เซลล์โดยละลายไขมันที่อยูใ่ นเยือ่ หุม้ เซลล์ และ
ทําให้โปรตีนตกตะกอน
ข้ อดี: ใช้ง่าย ราคาถูก
ข้ อเสี ย: ระคายเคืองผิวหนัง ระเหยเร็ ว จุดเดือดตํ่า ติดไฟง่าย ทาให้โลหะเป็ นสนิ ม เลนส์
มัวพลาสติกแข็งหรื อพองตัว
ถ้าเป็ นแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ จะทําให้โปรตีนด้านนอกของเยื่อหุ ้มเซลล์เสี ยสภาพได้อย่าง
เดียวเท่านั้นเมื่อเข้มข้นของแอลกอฮอล์นอ้ ยลงการออกฤทธิ์กจ็ ะลดลงความเข้มข้นปกติที่นิยมใช้กนั
จะอยู่ในช่ วง 60-90% (ถ้าความเข้มข้นมากกว่านี้ จะไม่สามารถเข้าเซลล์ได้)เช่ นแอลกอฮอล์ผสม
ความเข้มข้นสู งของ 80% ethanol ร่ วมกับ 5% isopropanolจะสามารถยับยั้งไวรัสที่มีเยือ่ หุม้ เป็ นลิปิด
ได้ดว้ ยส่ วนการdisinfectบนพื้นผิวเปี ยกจะต้องใช้ความเข้มข้นมากขึ้นนอกจากนั้นประสิ ทธิ ภาพ
ของแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นได้อีกเมื่อผสม wetting agent ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มีมากมีหลายรู ปแบบ
และมีวตั ถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน

รู ปภาพที่ 3.11 :ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
ที่มา :องค์การสุ รากรมสรรพสามิต(2561)
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3.6.2 สมบัติทางกายภาพและการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
โดยทัว่ ไป แอลกอฮอล์ที่นิยมใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตเจลล้างมือคือเอทานอล เป็ น
ของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่ นและสามารถระเหยได้ดี แต่มีแอลกอฮอล์อีกชนิ ดนั่นคือเมทานอล
(methanolหรื อmethyl alcohol)ซึ่ งเป็ นแอลกอฮอล์ ที่ มี พิ ษ ห้ า มใช้ กั บ ร่ างกายใช้ ใ นสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมต่างๆเช่น ใช้เป็ นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่างหรื อปนกับทินเนอร์ สําหรับผสมแลคเกอร์
เมทานอลสามารถดูดซึ มได้ทางผิวหนังลมหายใจหากสู ดดมเข้าไปในปริ มาณมากจะท้าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบขณะที่แอลกอฮอล์95 - 100%
จะมีการระเหยรวดเร็ วมากและมีปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอที่จะดูดซึ มเข้าไปในเซลล์เมมเบรนแต่จะท้า
ให้เกิดการคายนํ้า ออกจากเซลล์อย่างรวดเร็ วโดยไม่ได้ฆ่า และเมื่ออยูใ่ นสภาวะเหมาะสม จุลินทรี ย ์
เหล่านี้ได้รับนํ้าเข้าเซลล์ จะสามารถคงสภาพเดิมได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น
น้อยกว่า 50% จะมีประสิ ทธิภาพในการท้าลายจุลินทรี ยล์ ดน้อยลงมาก
3.7 ขั้นตอนการทํานํา้ ยาขจัดคราบโต๊ ะอาหาร
ขั้นตอนทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหาร สามารถค้นหาข้อมูลได้ในข้อมูลอินเตอร์เน็ตโดยจะมีสูตร
สามารถทําใช้เองได้โดยหาส่ วนผสม ขั้นตอนต่างๆได้โดยวิธีการทําดังนี้ โดยจัดเตรี ยมวัตถุ ดิบ
อุปกรณ์ ต่อ 1 ขวด เช่น เบกกิ้งโซดา ½ ถ้วย ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์ ¼ ถ้วย กับนํ้ายาล้างจาน 1
ช้อนชาให้เข้ากันเทใส่ ขวดไว้เตรี ยมขัดล้างพื้นผิวให้สะอาด
3.8 ความรู้เกีย่ วกับนํา้ มันหอมระเหย
นํ้ามันหอมระเหย หรื อ essential oil เป็ นสารอินทรี ยท์ ี่พืชสร้างขึ้น มักมีกลิ่นหอมและระเหยได้
ง่าย เพื่อดึงดูดแมลงมาผสมเกสร หรื อ ป้ องกันตนเองจากศัตรู ภายนอกที่จะมาทําลายพืชนั้นๆ เช่น
ป้ องกันแมลง ป้ องกันเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้ อราที่ก่อโรค เป็ นต้น เราเรี ยกพืชประเภทนี้ ว่า พืชหอม
หรื อ aroma bearing plants หรื อ aromatic plants โดยพืชหอมจะมีเซลล์พิเศษ ต่อม หรื อ ท่อที่สร้าง
และกักเก็บนํ้ามันหอมระเหย เราสามารถพบได้ตามส่ วนต่างๆ เช่น ราก ลําต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด
เป็ นต้น นํ้ามันหอมระเหยบางชนิ ดอาจมีองค์ประกอบหลักที่มีปริ มาณมากในขณะที่น้ ํามันหอม
ระเหยชนิ ด อื่ น อาจไม่ มี อ งค์ป ระกอบใดเด่ น มากแต่ อ งค์ป ระกอบเหล่ า นั้น ผสมผสานกัน ใน
อัตราส่ วนที่เหมาะสมองค์ประกอบที่มีปริ มาณเพียงเล็กน้อยในนํ้ามันหอมระเหยชนิ ดหนึ่ งอาจเป็ น
องค์ประกอบที่มีผลต่อกลิ่นและฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาํ คัญของพืชนั้นๆก็เป็ นได้
สําหรับในประเทศไทยพืชหอมมากมายหลากหลายชนิดที่สามารถนํามาสกัดนํ้ามันหอมระเหย
ได้ โดยแยกตามส่ วนของพืชที่มีกลิ่นหอมได้ดงั นี้

19
- ดอก ได้แก่ กุหลาบ มะลิ จําปี จําปา กระดังงา ซ่อนกลิ่น สายนํ้าผึ้ง สายหยุด โมก ลีลาวดี ฯลฯ
- ใบ ได้แก่ กะเพราะ โหระพา ตะไคร้ ตะไคร้หอม มะกรู ด แมงลัก สะระแหน่ ยูคาลิบ ฯลฯ
- ผล ได้แก่ ส้ม มะกรู ด มะนาว กระวาน จันทร์เทศ ฯลฯ
- เมล็ด ได้แก่ ลูกผักชี ลูกยีห่ ร่ า ฯลฯ
- รากหรื อเหง้า ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น ไพล แฝกหอม กระชาย ฯลฯ
- เปลือกไม้ ได้แก่ อบเชย
- เนื้อไม้ ได้แก่ ไม้จนั ทน์ กฤษณา เทพธาโร
สําหรับการเก็บรักษา ควรเก็บนํ้ามันหอมระเหยในภาชนะแก้วที่ปิดฝาสนิท ป้องกันแสงได้ และ
เก็บภาชนะที่บรรจุน้ าํ มันหอมระเหยในที่มืดและเย็น ห่างจากสารเคมีและเปลวไฟ เนื่องจากนํ้ามัน
หอมระเหยติดไฟได้
3.9 การสกัดนํา้ มันหอมระเหย
การสกัดกลิ่นหอมออกจากพืชหอมแต่ละชนิ ดนั้น ได้มีการทํามาเป็ นเวลานานแล้ว โดยในสมัย
โบราณจะนิยมนําดอกไม้หอมมาแช่น้ าํ ทิ้งไว้ และนํานํ้าที่มีกลิ่นหอมนั้นไปใช้ดื่มหรื ออาบ ต่อมาได้
มี ก ารพัฒ นาวิ ธีก ารสกัด กลิ่ น หอมเพื่ อให้ไ ด้ก ลิ่ น หอม หรื อ นํ้า มัน หอมระเหยที่ มีคุ ณ ภาพและ
ปริ มาณสู งสุ ด วิธีการดังกล่าวมีหลายวิธี การที่จะเลือกใช้วิธีใดนั้น ต้องพิจารณาลักษณะของพืชที่จะ
นํามาสกัดด้วย วิธีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
3.9.1 การกลัน่ โดยใช้น้ าํ (Steam Distillation)
การกลัน่ นํ้ามันหอมระเหยด้วยวิธีการกลัน่ ด้วยไอนํ้า หรื อ Steam Distillation เป็ นวิธีที่นิยม
มากที่สุดและใช้ในการกลัน่ นํ้ามันหอมระเหยเกือบทั้งหมดที่มีการผลิตขึ้น วิธีการกลัน่ จะเป็ นการ
ผ่านไอนํ้าจากเครื่ องกําเนิ ดไอนํ้าเข้าไปในหม้อควบคุมความดันที่บรรจุวตั ถุดิบของพืชที่นาํ มากลัน่
นํ้ามันหอมระเหย เมื่อความร้อนจากไอนํ้ากระทบกับวัตถุดิบ ไอนํ้าก็จะนําพานํ้ามันหอมระเหยที่อยู่
ในพื ช ชนิ ด นั้น ๆ ออกมาผ่า นท่ อ เกลี ย วที่ ห ล่ อ เลี้ ย งด้ว ยนํ้า เย็น เพื่ อ ให้เ กิ ด การลดอุ ณ หภู มิ แ ละ
ควบแน่นกลายเป็ นของเหลว หลังจากนั้นของเหลวจากการควบแน่นที่ได้กจ็ ะไหลผ่านท่อควบแน่น
เข้าสู่ หลอดแก้ว ได้น้ าํ มันหอมระเหยที่แยกชั้นออกจากนํ้า แล้วจึงนํานํ้ามันหอมระเหย และนํ้าสกัด
นํ้ามันหอมระเหยที่ได้ เก็บใส่ ภาชนะเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่อไป
วิธีการกลัน่ นํ้ามันหอมระเหยด้วยไอนํ้านี้ มีขอ้ ดี คือ วิธีการกลัน่ และอุ ปกรณ์ ไม่ ยุ่งยาก
ซับซ้อน สามารถใช้ได้กบั พืชแทบทุกชนิ ด และนํ้ามันหอมระเหยที่ได้มีคุณภาพดี มีความบริ สุทธิ์
100% สารสําคัญบางชนิ ดในนํ้ามันหอมระเหยบางชนิ ดจริ ง แล้วไม่ได้มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่จะ
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เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการกลัน่ ด้วยไอนํ้า นํ้ามันหอมที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีการกลัน่ ด้วยไอนํ้า จะ
ถูกเรี ยกว่า "นํ้ามันหอมระเหย" หรื อ "Pure Essential Oil"

รู ปภาพที่ 3.12 :การกลัน่ โดยใช้น้ าํ (Steam Distillation)
ที่มา :https://www.botanicessence.com
3.9.2 การสกัดด้วยวิธีการบีบเย็น(Expression หรื อ Cold Pressed หรื อ Mechanically Pressed)
การนํ้า มัน หอมระเหยหรื อนํ้ามัน หอมด้ว ยวิ ธี Cold Pressed หรื อ Mechanically Pressed
เกื อบทั้งหมดใช้ในการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากผิวของพืชตระกูลส้ม เช่ นส้ม มะนาว เลมอน
มะกรู ด เบอร์กามอท แมนดาริ น และอื่นๆวิธีการสกัดคือการนําผิวของผลจากพืชแต่ละชนิดมาใส่ ใน
หม้อขนาดใหญ่ แล้วกดด้วยแท่นไฮดรอลิกโดยใช้แรงกดสู ง เมื่อแท่นบีบลงบนวัตถุดิบ ทําให้เซลล์
ผิวของพืชเกิดการแตกตัวให้น้ าํ มันออกมาลงในภาชนะที่รองรับเอาไว้
3.9.3. การสกัดโดยใช้ตวั ทําละลาย (Solvent Extraction)
การสกัดนํ้ามันหอมด้วยวิธีการใช้ตวั ทําละลาย หรื อ Solvent Extraction วัตถุดิบจากพืช
และดอกไม้ที่นิยมใช้กระบวนการนี้ในการสกัดสารหอมคือ มะลิ กุหลาบ ซ่อนกลิ่น ดอกบัว เป็ นต้น
กระบวนการสกัดเริ่ มจากการนําวัตถุดิบไว้ในหม้อความดันขนาดใหญ่ที่เป็ นระบบปิ ด โดยวัตถุดิบ
จะถูกผสมด้วยสารที่ใช้เป็ นตัวทําละลายที่เป็ น organic solvent เช่น acetone, benzene หรื อ hexane
โดยที่ตวั ทําละลายจะดึงเอาสารทุกชนิ ดที่สามารถเข้ากันได้กบั ตัวทําละลายออกมาจากวัตถุดิบพืช
ไม่วา่ จะเป็ น แว็กซ์ สี รวมถึงสารหอมที่ตอ้ งการด้วย สิ่ งที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้เรี ยกว่า "Extract"
และจะถูกกลัน่ กรองแยกออกจากวัตถุดิบเข้าสู่ อีกหม้อกลัน่ หนึ่งโดยการเพิ่มความร้อนและความดัน
ในปริ มาณน้อยที่ เพียงพอจะให้สารละลายที่มีท้ งั ตัวทําละลาย แว็กซ์ สี และกลิ่ นหอมนี้ ระเหย
ออกมาสู่ อีกหม้อกลัน่ หนึ่งเพื่อให้ได้สารละลายที่เรี ยกว่า "Concrete" หลังจากนั้นจะนํา Concrete ที่
ได้มาผสมกับแอลกอฮอล์ เพื่อสกัดแยกแว็กซ์ออกจาก concrete แล้วจึงนําไปผ่านกระบวนการแยก
แอลกอฮอล์ออกอีกครั้งหนึ่ งด้วยกระบวนการ Vacumn Extraction จึงได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็ นสาร
หอมบริ สุทธิ์ จากพืช หรื อที่เรี ยกว่า "Absolute" จึงได้รับความนิ ยมในการนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
นํ้าหอมซะเป็ นส่ วนใหญ่
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3.9.4 การสกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (SFE-CO2)
การสกัดด้วยคาร์ บอนไดออกไซด์เหลว เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สกัดนํ้ามันหอมระเหย
ให้ได้คุณภาพและความบริ สุทธิ์ ที่ดีที่สุด เป็ นการรวมข้อดีของการกลัน่ ด้วยไอนํ้าและการสกัดด้วย
ตัวทําละลายเข้าไว้ดว้ ยกัน คือ การสกัดด้วยวิธีน้ ี จะทําให้ได้น้ าํ มันหอมระเหยที่ มีความบริ สุทธิ์
เทียบเท่ากับการกลัน่ ด้วยไอนํ้า ในขณะที่รักษาคุณภาพของกลิ่นหอมได้ใกล้เคียงกับกลิ่นหอมจาก
ธรรมชาติมากที่สุดเช่นเดียวกับการกลัน่ ด้วยวิธีตวั ทําละลาย จึงมีการนํามาใช้กบั วัตถุดิบบางชนิ ดที่
จําเป็ นเท่านั้น เช่ น ดอกมะลิ จําปี เมลิซซา ที่มีราคาสู งแต่จริ งๆแล้วก็สามารถนํามาใช้กบั วัตถุดิบ
หลายๆชนิดได้เช่นกันขึ้นอยูก่ บั ว่าราคาที่ออกมานั้นตลาดยังพอรองรับได้ กระบวนการสกัดเริ่ มจาก
การผสมคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ หลวเข้า กับ วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ส กัด ในระบบปิ ดที่ มี ค วามดัน สู ง เมื่ อ
คาร์ บอนไดออกไซด์เหลวสามารถละลายสารหอมออกจากวัตถุดิบพืชที่นาํ มาสกัดได้แล้ว จึงแยก
สารละลายออกจากตัววัตถุดิบจะได้สารละลายที่มีเฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์เหลวและสารหอมที่
สกัดได้ท้ งั หมดหลังจากนั้นจึ งทําการลดความดันลงเพื่อให้คาร์ บอนไดออกไซด์ระเหย เหลือแต่
นํ้ามันหอมที่สกัดได้ที่มีความสะอาดและมีความบริ สุทธิ์สูง
3.9.5. อื่น ๆ
นอกจากวิ ธี ก ารสกัด นํ้ามัน หอมระเหยที่ เ ป็ นกระบวนการที่ ใ ช้ท ั่ว ไปข้า งต้น ยัง มี
กระบวนการสกัดอีกหลายแบบ เพียงแต่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่ น มีราคาสู ง ยังไม่ดี
พอที่จะแทนที่วิธีการเดิม หรื อเป็ นกระบวนการสกัดที่ลา้ สมัยแล้ว หากสนใจสามารถหาข้อมูลได้
โดยใช้ Keywords ดังต่อไปนี้
• Hydro Distillation
• Enfleurage
• Maceration
• Phytonic
3.10 ขั้นตอนการทํานํา้ มันหอมระเหย
3.10.1 นําส่ วนผสมมาใส่ ลงในหม้อ
3.10.2 นําถ้วยที่ทนต่อความร้อนใส่ ลงในตรงกลางหม้อ
3.10.3 จากนั้นใส่ น้ าํ ลงไป 500 มิลลิลิตร
3.10.4 จากนั้นตั้งเตาแก๊สในระดับปานกลางไม่ตอ้ งเปิ ดไฟแรงมาก
3.10.5 นําฝาหม้อหรื อ อุปกรณ์ที่สามารถปิ ดหม้อได้และสามารถใส่ น้ าํ แข็งได้
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3.10.6 รอเวลาประมาณ ครึ่ งชัว่ โมง ถึง 1 ชัว่ โมง หรื อมากกว่านั้นตามความต้องการ จะเห็นได้
ว่านํ้าที่หยดใส่ ลงในถ้วยนั้นคือนํ้ามันหอมระเหย
3.10.7 รอให้น้ าํ มันเย็นแล้วนําใส่ ขวดแก้ว ทึบที่เตรี ยมไว้ใส่ น้ าํ มันหอมระเหย
3.11 วิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สายฝน ปาสําลี (2555) ศึ กษาเรื่ อง สเปรย์ดบั กลิ่นสารสกัดจากใบชา ผลการวิจยั พบว่าชามี
คุณสมบัติในการต้านแบคทีเรี ยโดยสารโพลีฟีนอลที่มีอยู่ในชาจะทําลายเยื้อหุ ้มเซลล์ อีกทั้งชายัง
เป็ นพืชเศรษฐกิจประจําจังหวัดเชียงรายและผลวิจยั ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายนักเรี ยนจํานวน
20 คน จากการสํารวจพบว่าสามารถดับกลิ่นเท้า อย่างน่าพึงพอใจ เป็ นจํานวนมากและยังสามารถต่อ
ยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ขายในท้องถิ่น
ปาณิ สรา การนอก (2559) ศึกษาเรื่ อง สเปรย์มะนาวดับกลิ่น การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ลดต้นทุนในการซื้ อสเปรย์ดบั กลิ่น และเพื่อเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น โดยมีสมมุติฐานใน
การวิจยั คือความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์มะนาวดับกลิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรชุมชน อําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 50 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์มะนาวดับ
กลิ่น ค่าสถิติที่ใช้การวิจยั คือค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจของประชากร ในเขตอําเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มาที่มีต่อสิ่ งประดิษฐ์
สเปรย์มะนาวดับกลิ่ น สรุ ปโดยภาพรวม อยู่ใ นระดับดี มาก โดยพิจ ารณา พบว่า ภาพรวมของ
ผลิตภัณฑ์สามารถดับกลิ่นอับได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั งิ านตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดการทําโครงงาน
โครงงานเรื่ องนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบชา(Stain Remover from Tea Remnants)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนํากากใบชาที่เหลือทิ้งเป็ นจํานวนมากภายในโรงแรมมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดยนํากากใบชาจากโรงแรมจํานวนมากที่มาจากเซต Afternoon Tea หรื อเซตศรี ตอง นํามาทํา
เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่และยังช่วยลดต้นทุนให้กบั โรงแรมอีกด้วย
4.2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการทํา นํา้ ยาขจัดคราบ และ นํา้ มันหอมระเหยกากใบชา

รู ปภาพที่ 4.1 :นํ้ายาขจัดคราบกากใบชา
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.1 วัตถุดิบ การทํานํา้ ยาขจัดคราบ
4.2.1.1 กากใบชา

รู ปภาพที่ 4.2 :กากใบชา
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.2.1.2 เบคกิ้งโซดา

รู ปภาพที่ 4.3 :เบคกิ้งโซดา
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.1.3 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

รู ปภาพที่ 4.4 :ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.1.4 แอลกอฮอล์แบบใส

รู ปภาพที่ 4.5 :แอลกอฮอล์แบบใส
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.1.5 นํ้าเปล่า

รู ปภาพที่ 4.6 :นํ้าเปล่า
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.2.1.6 นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นชา

รู ปภาพที่ 4.7 :นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นชา
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
อุปกรณ์
4.2.1.7 หม้อ

รู ปภาพที่ 4.8 :หม้อ
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.1.8 ผ้าขาวบาง

รู ปภาพที่ 4.9 :ผ้าขาวบาง
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.2.1.9 ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปภาพที่ 4.10 :ขวดบรรจุภณั ฑ์
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)

รู ปภาพที่ 4.11 :นํ้ามันหอมระเหยกากใบชา
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)

4.2.2 วัตถุดิบ นํา้ มันหอมระเหยกากใบชา
4.2.2.1 กากใบชา

รู ปภาพที่ 4.12 :กากใบชา
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.2.2.2 นํ้าเปล่า

รู ปภาพที่ 4.13 :นํ้าเปล่า
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
อุปกรณ์
4.2.2.3 หม้อ

รู ปภาพที่ 4.14 :หม้อ
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)

4.2.2.4 ถ้วย

รู ปภาพที่ 4.15 :ถ้วย
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.2.2.5 นํ้าแข็ง

รู ปภาพที่ 4.16 :นํ้าแข็ง
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.2.6 ฝาปิ ดหม้อ

รู ปภาพที่ 4.17 :ฝาปิ ดหม้อ
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.2.2.7 ขวดบรรจุภณ
ั ฑ์

รู ปภาพที่ 4.18 :ขวดบรรจุภณั ฑ์
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.3 ทีม่ าของส่ วนผสมในการนํา้ ยาขจัดคราบและนํา้ มันหอมระเหย
4.3.1 กากใบชา ผูจ้ ดั ทําได้นาํ กากใบชาที่เหลือทิ้งภายในโรงแรมจํานวนมากจากการสั่งเซต
Afternoon Tae หรื อ ศรี ตอง เหตุผลที่ผจู ้ ดั ทําได้เลือกกากใบชามาเป็ นส่ วนผสมในการทํานํ้ายาขจัด
คราบและนํ้ามันหอมระเหย เพราะว่าตัวกากใบชานั้นมีคุณสมบัติช่วยดูดดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ได้ และทําให้รู้สึกผ่อนคลาย
4.3.2 นํ้าส้มสายชู ผูจ้ ดั ทําได้มาจากแผนกครัวเนื่องจากมีคุณสมบัติขจัดสิ่ งสกปกติได้ดี
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4.4 อัตราส่ วนของวัตถุดิบ
กากใบชา
100 ก.
นํ้าเปล่า
200 มล.
เบคกิ้งโซดา
50 ก.
แอลกอฮอล์
50 มล.
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
2 ช้อนโต๊ะ
นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นชา
3 ช้อนโต๊ะ
4.5 ขั้นตอนการทําการนํา้ ยาขจัดคราบกากใบชา
4.5.1 นํากากใบชาใส่ ผา้ ขาวบางแล้วนําไปต้มลงในนํ้าเปล่า 200 มิลลิลิตร ประมาณ 5 นาที

รู ปภาพที่ 4.19 :นํากากใบชาใส่ ผา้ ขาวบางแล้วนําไปต้มลงในนํ้าเปล่า
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.5.2 จากนั้นนํามาตั้งพักไว้ให้เย็น

รู ปภาพที่ 4.20 :จากนั้นนํามาตั้งพักไว้ให้เย็น
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.5.3 ใส่ เบคกิ้งโซดาผสมกับนํ้า 50 กรัม

รู ปภาพที่ 4.21 :ใส่ เบคกิ้งโซดาผสมกับนํ้า
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.5.4 และใส่ ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์ 2 ช้อนโต๊ะ และ แอลกอฮอล์ 50 มิลลิลิตร

รู ปภาพที่ 4.22 :ใส่ ไฮโดนเจนเพอร์ออกไซด์และแอลกอฮอล์
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.5.5 จากนั้นนํานํ้ามันหอมระเหยหยดลงในนํ้ายาขจัดคราบ 3 ช้อนโต๊ะ

รู ปภาพที่ 4.23 :นํานํ้ามันหอมระเหยหยดลงในนํ้ายาขจัดคราบ
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.5.6 จากนั้นนําใส่ บรรจุภณั ฑ์ ที่เราเตรี ยมไว้

รู ปภาพที่ 4.24 :จากนั้นนําใส่ขวดบรรจุภณั ฑ์
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)

รู ปภาพที่ 4.25 :จากนั้นนําใส่ ขวดบรรจุภณั ฑ์
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.6 อัตราส่ วนของวัตถุดิบ
กากใบชา
100 ก.
นํ้าเปล่า
500 มล.
หัวนํ้าหอมกลิ่นชา
3 มล.
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4.7 ขั้นตอนการทําการนํา้ มันหอมระเหยกากใบชา
4.7.1 นํากากใบชาที่เหลือไว้ลงในหม้อและนําถ้วยวางไว้ตรงกลาง

รู ปภาพที่ 4.26 :นํากากใบชาลงในหม้อและนําถ้วยวางไว้ตรงกลาง
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.7.2 เทนํ้าเปล่าที่เตรี ยมไว้ เทใส่ ลงไปรอบหม้อ

รู ปภาพที่ 4.27 :เทนํ้าเปล่าที่เตรี ยมไว้ เทใส่ ลงไปรอบหม้อ
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.7.3 นําฝาหม้อมาปิ ดหม้อโดยหงายขึ้นให้สามารถใส่ น้ าํ แข็งได้และเปิ ดเตาแก๊สด้วยไฟปาน
กลาง

รู ปภาพที่ 4.28 :นําฝาหม้อมาปิ ดหม้อ หงายขึ้นให้สามารถใส่ น้ าํ แข็ง
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.7.4 หลังจากนั้นครึ่ งชัว่ โมงถึง 1 ชัว่ โมงนําฝาที่ปิดปากหม้อออกจะพบไอนํ้ามันหอมระเหยที่
หยด ลงในถ้วย จากนั้นใส่ ถว้ ยรอให้เย็น

รู ปภาพที่ 4.29 :นําฝาที่ปิดปากหม้อออกจะพบไอนํ้ามันหอมระเหยที่หยดลงในถ้วย
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
4.7.5 นําหัวเชื้อนํ้าหอม 3 มิลลิลิตร และใส่ ขวดผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมไว้

รู ปภาพที่ 4.30 :นําหัวเชื้อนํ้าหอม 3 มิลลิลิตร
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)

รู ปภาพที่ 4.31 :ใส่ ขวดผลิตภัณฑ์ที่เตรี ยมไว้
ที่มา :ผูจ้ ดั ทํา(2563)
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4.8 ต้ นทุนการซื้อ
ตารางที่ 4.1 :แสดงต้นทุนการทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชา ปริ มาณ 200 มิลลิลิตร
รายการจัดซื้อ(ปริมาณทีใ่ ช้ )

ปริมาณ(ซื้อ)

ราคา(บาท)

ต้ นทุน(บาท)

กากใบชา(100 ก.)
เบคกิ้งโซดา(50 ก.)
แอลกอฮอล์(50 มล.)

วัตถุดิบรร.
1,000 ก.
450มิลลิลิตร

วัตถุดิบรร.
40
40

วัตถุดิบรร.
2
4.44

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์(2 ชต.)

450มิลลิลิตร

25

2

รวม

105

8.44 / 200 มล.

ตารางที่ 4.2 :แสดงการเปรี ยบเทียบราคานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชา
ต้ นทุนนํา้ ยาเช็ดโต๊ ะโรงแรมหัวช้ าง เฮอริเทจ ต้ นทุนการทําสเปรย์ นํา้ ยาเช็ดโต๊ ะกากใบชา
มล. / 105 บาท ดั้งนั้น 5,200 มล.
นํ้ายาเช็ดโต๊ะ ปริ มาณ 5,200 มล.
= 8.44 x 3 = 25.32
ราคา 220 บาท
ราคา 25.32 บาท / 200 มล.
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การทํานํ้ายาขจัดคราบกากใบชา การคํานวณรายการต้นทุน
การทํานํ้ายาขจัดคราบกากใบชาปริ มาณ 200 มิลลิลิตร ราคา 25.32 บาท โดยนํา ( 8.44 x 3 = 25.32 )
บาทต่อประมาณ 5,200 มิลลิลิตร ราคา 220 บาท และนําเปรี ยบเทียบกับนํ้ายาเช็ดโต๊ะที่ห้องอาหาร
จัดซื้ อในแต่ละครั้ง ซึ่ งจะต่างกันอยู่ที่ 25.32 บาท และสามารถช่ วยโรงแรมลดต้นทุนได้ต่อ 5200
มิลลิลิตร
ตารางที่ 4.3 :แสดงต้นทุนการทํานํ้ามันหอมระเหยกากใบชา ปริ มาณ 50 มิลลิลิตร
รายการจัดซื้อ(ปริมาณทีใ่ ช้ )
กากใบชา(100 ก.)
หัวนํ้าหอมกลิ่นชา( 3มล.)

ปริมาณ(ซื้อ) ราคา(บาท)
ต้ นทุน(บาท)
วัตถุดิบรร.
วัตถุดิบรร.
วัตถุดิบรร.
30 มล.
30
3
รวม
30
3 / 50 มล.
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การนํ้ามันหอมระเหยกากใบชา การคํานวณรายการต้นทุน
การทํานํ้ายาขจัดคราบกากใบชาปริ มาณ 50 มิลลิลิตร ราคา 3 บาท
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4.9 การประเมินผล
โครงงานนํ้า ยาขจัด คราบบนโต๊ะ อาหารจากกากใบชา (Stain Remover from Tea Remnants)
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆของนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบ
ชา (Stain Remover from Tea Remnants) จากพนักงานภายในโรงแรมมิสสยามจํานวน 30 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 เป็ นการประเมินผลความพึงพอใจ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบค่าเฉลี่ย
ส่ วนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดเพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.9.1 เพศ
37%

หญิง
63%

ชาย

แผนภูมิที่ 4.1 :แสดงค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านเพศพบว่า พนักงานเพศหญิงตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุดโดยคิดเป็ นร้อยละ 63 และพนักงานผูช้ ายคิดเป็ นร้อยละ 37
4.9.2 อายุ
50%

7%

18 - 25
26 - 35
43%

35 - 40

แผนภูมิที่ 4.2 : แสดงค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านอายุพบว่า อายุ 35 – 40 ปี มีมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50
รองลงมาเป็ นอายุ 26 -35 คิดเป็ นร้อยละ 43 และน้อยที่สุดอยูท่ ี่อายุ 18 - 25 คิดเป็ นร้อยละ 7
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ส่ วนที่ 2 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจของพนักงานหลังการทดลองผลิตภัณฑ์ ในโรงแรม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสํารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานนํ้ายาขจัดคราบ
บนโต๊ะอาหารจากกากใบชา (Stain Remover from Tea Remnants) ให้การวัด 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ Likert, R. (1932) ได้จดั ลําดับค่าเฉลี่ยและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ ม 2560) ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชาแสดงดังตารางที่ 4.4
ค่าเฉลี่ย 4.21 –5.00
หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึงความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึงความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.4 :แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน
ความพึงพอใจหลังจากทีไ่ ด้ ทดลองใช่ ผลิตภัณฑ์ ค่ าเฉลีย่ S.D ระดับความพึงพอใจ
4.46
0.68
มากที่สุด
1. ความเหมาะสมนําวัตถุดิบมาใช้ทาํ ผลิตภัณฑ์
4.01
0.83
มาก
2. กลิ่นกากใบชา
4.73
0.45
มากที่สุด
3. ขจัดคราบ
4.03
0.55
มาก
4. ทดแทนผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี
4.20
0.48
มาก
5. นําผลิตภัณฑ์มาใช้จริ งในห้องอาหาร
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.28 0.488
มากทีส่ ุ ด
จากตาราง 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหาร
จากกากใบชาโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 หากพิจารณาหลายด้านพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการขจัดคราบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73 และมีความพึง
พอใจมากในด้านต่างๆดังนี้ ด้านความเหมาะสมในการนําวัตถุดิบมาใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านการนํา
ผลิ ตภัณฑ์มาใช้จริ งในห้องอาหาร มี ค่าเฉลี่ ย 4.20 ด้านการทดแทนนํ้ายาเช็ดโต๊ะจากสารเคมี มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 และด้านกลิ่นกากใบชา มีค่าเฉลี่ย 4.01
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ (ไม่ มี)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลจากโครงงาน หรื องานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผูจ้ ดั ทําได้นาํ กากใบชาเหลือทิ้งจากห้องอาหารของโรงแรม มาใช้แปรรู ปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ นํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชาเป็ นนํ้ายาขจัดคราบ ที่ นํามาเช็ดโต๊ะ และได้ทาํ
แบบสอบถามพนักงานห้องอาหารมิสยาม ผลออกมาได้รับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 สามารถเกิดผลิตภัณฑ์ เพื่อขจัดคราบสิ่ งสกปรก และทําให้มีกลิ่นหอมที่
เป็ นเอกลักษณ์ โดยการนํากากใบชามาใช้ แทนการใช้น้ าํ ยาเช็ดโต๊ะจากสารเคมีซ่ ึงสามารถลดต้นทุน
ในการจัดซื้ อนํ้ายาเช็ดโต๊ะในห้องอาหารได้ และยังช่ วยดับกลิ่ นอันไม่พึงประสงค์ และคราบสิ่ ง
สกปรกบนโต๊ะอาหารได้อย่างดี กลิ่นของนํ้ายาขจัดคราบสามารถอยู่ได้ชวั่ คราวโดยประมาณ แต่
เนื่ องจากห้องอาหารมิสสยาม เป็ นห้องอาหารที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การจํานวนมาก จึงมีการเช็ดบ่อย
ทําให้มีกลิ่ นอย่างตลอด ไร้ กลิ่ นและคราบสิ่ งสกปรกบนโต๊ะอาหาร และได้สัมภาษณ์ พนักงาน
ห้องอาหารมิสสยาม ได้รับความพึงพอใจกับนํ้ายาขจัดคราบ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในครั้ง
หน้าได้
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงการ
5.1.2.1 เวลาทํางานของพนักงานที่ปรึ กษากับผูจ้ ดั ทําไม่ตรงกัน และบางช่วงมีงานอีเวนท์
และไพรเวท เข้ามาเยอะ จึงหาเวลาในการพบหาปรึ กษาค่อนข้างยาก
5.1.2.2 วัตถุดิบบางอย่างต้องซื้ อเพิ่ม เนื่ องจากบางอย่างมีการเน่ าเสี ย และบางอย่างใน
ห้องอาหารไม่มี
5.1.2.3 การถ่ายภาพในขณะทดลองมีไม่ครบเนื่องจากลงมือปฏิบตั ิเพียงคนเดียว
5.2 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจ
ในส่ วนของโครงงานที่ได้ทาํ ขึ้นมานั้นถือว่ามีประโยชน์กบั โรงแรมอย่างมากในช่วงนี้ เนื่ องจาก
การแพร่ ระบาดของเชื้อโรคในช่วงนี้ ถือว่าแพร่ ระบาดอย่างหนักและอาจต้องปรับสู ตรเล็กน้อยให้
เหมาะสม
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน
5.2.1.1 ค้น คว้าหาข้อมู ลงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้องก่ อน หรื อศึ ก ษาค้น คว้าหาข้อมู ลเกี่ ย วกับ
วัตถุดิบให้ดีก่อน
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5.2.1.2 รับฟั งข้อเสนอแนะ และนําข้อเสี ยจากผูท้ ี่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ นํามาปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดี ยิง่ ขึ้น
5.2.1.3 ในโครงงานสามารถนําวัตถุดิบอื่นมาแทนได้ตามความสนใจ
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ภาคผนวก ก
รู ปภาพปฏิบัตงิ านในโรงแรม

การปฏิบัตงิ านในห้ องอาหาร

เปิ ดประตู ต้อนรับแขก รับโทรศัพท์

แกะซีลอาหารออก ทุกครั้งก่อนเปิ ดไลน์
บุฟเฟต์

แนะนําอาหารในไลน์บุฟเฟต์ คอยรับออเดอร์
เมนูจากลูกค้าที่สงั่
เตรี ยมนํ้าแข็ง เตรี ยมไว้สาํ หรับข้าวแช่

เตรี ยมนํ้าสมุนไพรลงแก้ว พร้อมเตรี ยมเสริ ฟ์
ให้กบั ลุกค้า

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

ตัวอย่ างแบบสอบถาม
เรื่ อง นํา้ ยาขจัดคราบโต๊ ะอาหารกากใบชา
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึน้ เพื่อประเมินความพึงพอใจต่ อนํา้ ยาขจัดคราบโต๊ ะ
อาหารจากกากใบชา ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม
การท่ องเทีย่ วและบริการ มหาวิทยาลัยสยาม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบพระคุณ
อย่ างสู งทีท่ ่ านได้ สละเวลาตอบคําถามครั้งนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่ อง ◯ ทีต่ รงกับตัวท่านมากทีส่ ุ ดในแต่ ละคําถาม
1. อายุ
2. เพศ
◯18 - 25 ปี ◯ 26 - 35 ปี
◯ ชาย ◯ หญิง
◯35 - 40 ปี
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่ อง ◯ ตามความพึงพอใจของท่ านในแต่ ละคําถาม
ระดับความคิดเห็น ( 5= มากทีส่ ุ ด 4= มาก 3=ปานกลาง 2= น้ อย 1= น้ อยทีส่ ุ ด )

หัวข้ อ
5 4 3 2 1
1. ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชามีความ
เหมาะสมในการนําวัตถุดิบมาใช้หรื อไม่
2. ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารมีกลิ่นกากใบชา
หรื อไม่
3. ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบกากใบชาสามารถขจัดคราบบนโต๊ะ
อาหารได้หรื อไม่
4. ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบสามารถทดแทนนํ้ายาเช็ดโต๊ะจาก
สารเคมีได้หรื อไม่
5. ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบสามารถนํามาใช้จริ งในห้องอาหาร
ได้หรื อไม่
คําแนะนํา
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
รู ปภาพทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ นํา้ ยาขจัดคราบโต๊ ะอาหารกากใบชา

รู ปภาพผู้ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ นํา้ ยาขจัดคราบโต๊ ะอาหารกากใบชา

ภาพก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชา

ใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชาในการทําความสะอาดโต๊ะ

ภาพหลังใช้ผลิตภัณฑ์น้ าํ ยายาขจัดคราบโต๊ะอาหารกากใบชา

ภาคผนวก ง
ผลิตภัณฑ์ นํา้ ยาขจัดคราบโต๊ ะอาหาร/นํา้ มันหอมระเหย/ฉลากผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ /ฉลากผลิตภัณฑ์

นํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารจากกากใบชา

นํ้ามันหอมระเหยกากใบชา

ภาคผนวก จ
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

บทสั มภาษณ์ ของพนักงานทีป่ รึกษาเกีย่ วกับโครงงาน นํา้ ยาขจัดคราบบนโต๊ ะ
อาหารจากกากใบชา นีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานประกอบการนีอ้ ย่ างไรบ้ าง
“ในส่ วนของโครงงานที่นอ้ งนุ่นได้ทาํ ขึ้นมานั้นถือว่ามีประโยชน์กบั โรงแรมอย่างมากในช่วงนี้
เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคในช่วงนี้ ถือว่าแพร่ ระบาดอย่างหนัก ทําให้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อมีราคา
สู งขึ้นในท้องตลาดและหาซื้ อยาก โครงงานที่ได้ทาํ นั้นจึงถือว่า มีประโยชน์ท้ งั ทางตรงทางอ้อม
ทางตรงคือสามารถฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในโรงแรมได้ท้ งั หมด ส่ วนทางอ้อมคือสามารถนํามาใช้ทดแทน
นํ้ายาบางตัวในท้องตลาดที่หาได้ยากและมีราคาที่สูงขึ้น”

ภาคผนวก ฉ
บทความวิชาการ

นํา้ ยาขจัดคราบบนโต๊ ะอาหารจากกากใบชา
Stain Remover from Tea Remnants
มาลิณี วงค์เวียน
ภาควิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email : Malinee1742@outlook.com
from tea leaves and found that tea leaves can help
บทคัดย่อ
reduce odors from food. So I chose to make a tea
โรงแรมหั ว ช้ า งเฮอริ เทจ (Hua Chang
leaf stain remover and essential oil. A product
Heritage Hotel) เป็ นโรงแรมในเครื อ ใบหยกและ
satisfaction questionnaire was distributed to 30
เป็ นโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมื อง ในด้านการบริ การ
hotel employees. It was found that the employees
ด้า นห้ อ งอาหาร ห้ อ งจัด เลี้ ยง และห้ อ งพัก ทาง
were satisfied with the tea residue stains at the
ผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นวัตถุดิบเหลือทิ้งภายในห้องอาหาร
highest level with an average of 4.28
และได้คิดค้นแปรรู ปตัววัตถุ ดิบให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์
Keywords : Stain remover, Tea leaf residue
นํ้ า ย า ข จั ด ค ร า บ โ ต๊ ะ จึ ง ไ ด้ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ถึ ง
คุณประโยชน์ต่างๆจากกากใบชา ซึ่ งคุณสมบัติของ
ใบชา ช่วยกําจัดกลิ่นเกี่ยวกับอาหารได้ดี ผูจ้ ดั ทําจึง
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
มี แนวคิ ดในการทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะอาหารจาก
จากการที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปปฏิ บ ั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษา
กากใบชา นําส่ วนที่ เหลื อ ส่ วนหนึ่ งทํานํ้ามันหอม
โรงแรมหั ว ช้า งเฮอริ เทจ (Hua Chang Heritage
ระเหย โดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
Hotel) เป็ นโรงแรมที่ รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
กับทางพนักงานในโรงแรมจํานวน 30 ชุด พนักงาน
ละชาวต่างชาติ จาํ นวนมากในฝ่ าย F&B ต้องคอย
มี ความพึงพอใจต่อนํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะอาหาร
ทําความสะอาดโต๊ะเสิ ร์ฟอย่างรวดเร็ ว หลังจากที่
จากกากใบชา ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.28
ลูกค้าได้รับประทานอาหารเสร็ จ จะมี ส่ิ งสกปรก
คําสํ าคัญ : นํ้ายาขจัดคราบ, กากใบชา
บนโต๊ ะ อาหารซึ่ งเป็ นนํ้า ยาเคมี ท ํา ให้ พ นัก งาน
เสิ ร์ฟที่ แพ้น้ าํ ยาขจัดสิ่ งสกปรกบนโต๊ะอาหารซึ่ ง
เป็ นนํ้ายาเคมี ทาํ ให้พนักงานเสิ ร์ฟที่แพ้น้ าํ ยาขจัด
Abstract
ทําความสะอาด อาจจะปฏิ บ ัติงานไม่ ส ะดวกได้
Hua Chang heritage hotel is part of
และต้องใช้น้ าํ ยาขจัดคราบเคมีเป็ นจํานวนมาก
Baiyoke group and also located in the heart of the
ดัง นั้น ผูจ้ ัด ทํา จึ ง สนใจในการคิ ด ค้น นํ้า ยา
city. And the service of dining room, banquet
ขจัด คราบโต๊ะ โดยสั ง เกตว่า ทางโรงแรมมี ก าร
rooms and hotel rooms. During the internship, I
เสิ ร์ฟชาเป็ นจํานวนมาก ทําให้กากใบชาเหลือทิ้ง
saw many ingredients in the dining room and
ในแต่ละวันเป็ นจํานวนมาก จึ งได้ศึกษาข้อมูลถึง
combined raw materials to make table stain
คุ ณ ประโยชน์ ต่า งๆจากกากใบชา ซึ่ ง คุ ณสมบัติ
remover. We have researched the various benefits

ของใบชา ช่ ว ยกํา จัด กลิ่ น เกี่ ย วกับ อาหารได้ดี
ผูจ้ ดั ทําจึ งมีแนวคิดในการทํานํ้ายาขจัดคราบโต๊ะ
อาหารจากกากใบชา นํา ส่ ว นที่ เหลื อ ส่ วนนึ ง ทํา
นํ้ามันหอมระเหย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายใน
โรงแรมที่ไม่จาํ เป็ น บางส่ วนเพื่อลดต้นทุนในการ
ดํา เนิ น งานและชะลอค่ า ใช้ จ่ า ยบางประเภท
ออกไปๆ ที่ไม่มีชีวติ
เพื่อยับยั้งการแพร่ กระจายของเชื้อ
วัตถุประสงค์
1.สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายนํ้ายาขจัดคราบสารเคมี
ภายในโรงแรม บางส่ วนออกไป
2. เพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ การทํานํ้ายาขจัดคราบบนโต๊ะ
อาหารจากกากใบชา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าได้ รับ
1. ลดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นภายในโรงแรม
2. ได้ ล ดปริ มาณการใช้ น้ ํ ายาขจั ด คราบเคมี ใ น
โรงแรม
3. ได้ลดปริ มาณกากใบชาที่เหลือในโรงแรม
4. การนําผลิตภัณฑ์ที่ได้นาํ มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดให้กบั โรงแรมอย่างแทนจริ ง
ส่ วนผสม
1.กากใบชา
2.นํ้าเปล่า
3.เบคกิ้งโซดา
4.แอลกอฮอล์
5.ไฮโดรเจนเพอร์ ออกไซด์
6.นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นชา

100
200
50
50
2
3

ก.
มล.
ก.
มล.
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการทําการนํา้ ยาขจัดคราบกากใบชา

1. นํากากใบชาใส่ ผา้ ขาวบางแล้วนําไปต้มลงใน
นํ้าเปล่า 200 มิลลิลิตร ประมาณ 5 นาที
2. จากนั้นนํามาตั้งพักไว้ให้เย็น
3. ใส่ เบคกิ้งโซดาผสมกับนํ้า 50 กรัม
4. และใส่ ไฮโดนเจนเพอร์ ออกไซด์ 2 ช้อนโต๊ะ
และ แอลกอฮอล์ 50 มิลลิลิตร
5. จากนั้นนํานํ้ามันหอมระเหยหยดลงในนํ้ายาขจัด
คราบ 3 ช้อนโต๊ะ
6. จากนั้นนําใส่ บรรจุภณั ฑ์ ที่เราเตรี ยมไว้
สรุปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทําได้นาํ กากใบชาเหลือทิ้งจาก
ห้ อ งอาหารของโรงแรม มาใช้ แ ปรรู ปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ นํ้ายาขจัดคราบโต๊ ะอาหารกากใบชา
เป็ นนํ้า ยาขจัด คราบ ที่ นํา มาเช็ ด โต๊ะ และได้ท าํ
แบบสอบถามพนักงานห้อ งอาหารมิ ส สยาม ผล
ออกมาได้รับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.28 สามารถเกิ ด
ผลิตภัณฑ์ เพื่อขจัดคราบสิ่ งสกปรก และทําให้มี
กลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยการนํากากใบชามา
ใช้ แ ทนการใช้ น้ ํ ายาเช็ ด โต๊ ะ จากสารเคมี ซ่ ึ ง
สามารถลดต้นทุ นในการจัดซื้ อนํ้ายาเช็ดโต๊ะใน
ห้ อ งอาหารได้ และยัง ช่ ว ยดั บ กลิ่ น อั น ไม่ พึ ง
ประสงค์ และคราบสิ่ งสกปรกบนโต๊ะอาหารได้
อย่า งดี กลิ่ น ของนํ้า ยาขจัด คราบสามารถอยู่ไ ด้
ชั่ว คราวโดยประมาณ แต่ เ นื่ อ งจากห้ อ งอาหาร
มิสสยาม เป็ นห้องอาหารที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ
จํา นวนมาก จึ ง มี ก ารเช็ ด บ่ อ ยทํา ให้ มี ก ลิ่ น อย่า ง
ตลอด ไร้กลิ่นและคราบสิ่ งสกปรกบนโต๊ะอาหาร
และได้สั ม ภาษณ์ พ นัก งานห้อ งอาหารมิ ส สยาม
ได้รั บ ความพึ ง พอใจกับ นํ้ ายาขจัด คราบ และ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในครั้งหน้าได้

ข้ อเสนอแนะ
ในส่ วนของโครงงานที่ได้ทาํ ขึ้นมานั้นถือว่า
มี ป ระโยชน์ กั บ โรงแรมอย่ า งมากในช่ ว งนี้
เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคในช่วงนี้ ถือ
ว่า แพร่ ร ะบาดอย่า งหนัก และอาจต้อ งปรั บ สู ต ร
เล็กน้อยให้เหมาะสมให้กบั ผูอ้ ื่น ในการดําเนินการ
แก้ปัญหาต่อไป
1.1 ค้นคว้าหาข้อมู ลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องก่อน หรื อ
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบให้ดีก่อน
1.2 รั บ ฟั ง ข้อ เสนอแนะ และนํา ข้อ เสี ย จากผูท้ ี่ ไ ด้
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ นํามาปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาตัว
ผลิตภัณฑ์ให้ดี ยิง่ ขึ้น
1.3 ในโครงงานสามารถนําวัตถุ ดิบอื่ นมาแทนได้
ตามความสนใจ
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