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บทคัดย่อ 
โรงแรม Hotel Once Bangkok เป็นโรงแรม 4 ดำว ท่ีตั้ งอยู่บริเวณริมแม่น ้ ำเจ้ำพระยำ 

เน่ืองจำกทำงสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ติดริมแม่น ้ ำเจำ้พระยำ  จึงท ำให้เกิดปัญหำ คือ  มีแมลงสำบ
จ ำนวนมำกขึ้นมำตำมท่อระบำยน ้ ำภำยในโรงแรม อีกทั้งยงัเข้ำไปถึงแหล่งสะสมต่ำง ๆ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำเร่ืองกำรก ำจัดแมลงของแผนกครัว และเพื่อศึกษำกำรท ำกอ้นสมุนไพรใน
กำรก ำจดัแมลงสำบ โดยมีประชำกรท่ีในกำรศึกษำคือ พนกังำนภำยในโรงแรมจ ำนวน 30 คน  

ผลกำรศึกษำของโครงงำนไดเ้ขำ้ไปปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok 
ในแผนกครัว โดยใช้ พริกไทยด ำเม็ด ใบกระว่ำน เมล็ดยี่หร่ำ  สมุนไพร 3 ชนิดน้ีมีกล่ินท่ีแรง  
สำมำรถก ำจัดแมลงสำบได้ดี และเป็นสมุนไพรท่ีหำได้ง่ำย รำคำไม่แพง ผลกำรประเมินควำม
คิดเห็นในแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ  โดยมีควำม
พึงพอใจมำกท่ีสุดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ก้อนสมุนไพรก ำจัดแมลงสำบท่ีมีต่ อทำงสถำน
ประกอบกำร  มีค่ำเฉล่ีย 3.87 ควำมสะดวกในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อ
ทำงสถำนประกอบกำร  มีค่ำเฉล่ีย 3.83 ตำมล ำดบั 
 
ค าส าคัญ แมลงสำบ, สมุนไพร, ก ำจดั, โรงแรม, แผนกครัว 
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Abstract 

Hotel Once Bangkok is a 4-star hotel located along the Chao Phraya River and this causes 
a problem that there are many cockroaches in the drain in the hotel. This study had the objectives 
to study the pest control of the Kitchen Department and to study the making of herbal cubes to get 
rid of cockroaches. The population of the study were 30 employees in the hotel. 

The study showed black peppercorns, bay leaf and cumin seeds, have a strong aroma that 
could get rid of cockroaches and an herb that is very affordable. The results of the evaluation of 
opinions in the questionnaire were that the respondents were satisfied with the herbal product to 
kill cockroaches with the greatest satisfaction in the form of herbal cubes to kill cockroaches 
affecting the establishment with an average of 3.87, followed by the ease of use of the product. 
Data should be studied to find herbs that can kill all kinds of cockroaches and is new and useful in 
everyday life.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โรงแรม Hotel Once Bangkok เป็นโรงแรม 4 ดาว ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้ าเจา้พระยา เป็น

สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไดค้วามเป็นส่วนตวั เพราะเป็นโรงแรมขนาดกลางท่ีมาพร้อมกบัวิวดาดฟ้า
จากห้องอาหารท่ีอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรมซ่ึงจะไดเ้ห็นทั้งวิวเมืองและวิวจากแม่น ้ าเจา้พระยา ตวั
โรงแรมตั้งอยูบ่นถนนเจริญกรุง สามารถเดินทางไดส้ะดวกเพราะมีทั้งรถประจ าทาง ท่าเรือ สามารถ
เดินทางได้ทั้ งทางบกและทางน ้ า อยู่ติดกับสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปเท่ียวชมได้
สะดวกสบาย เช่น Asiatique The Riverfront, ไซน่าทาวน์ เยาวราช สามารถเดินลดัเลาะเท่ียวชมและ
สัมผสัยา่นเมืองเก่าสุดคลาสสิคในกรุงเทพ 

เน่ืองจากทางสถานประกอบการตั้งอยู่ติดริมแม่น ้ าเจา้พระยา  จึงท าให้เกิดปัญหา คือ  มี
แมลงสาบจ านวนมากข้ึนมาตามท่อระบายน ้ าภายในโรงแรม อีกทั้งยงัเขา้ไปถึงแหล่งสะสมต่างๆ 
อยา่งเช่น ถงัขยะภายในห้องครัว  ตามใตตู้ห้รือมุมอบัภายในห้องครัว  จะมีพวกแมลงสาบอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมาก  ท าให้ส่งผลเสียต่อห้องครัวและห้องพกัของแขกภายในโรงแรม เพราะในครัว
ประกอบไปดว้ยวตัถุดิบท่ีใช้ประกอบอาหารเป็นส่วนใหญ่และมีอุปกรณ์ภาชนะท่ีใช้เสิร์ฟให้กบั
แขก อาจจะท าให้สุขอนามยัในครัวลดลงและไม่สามารถน าอาหารหรือวตัถุดิบต่างๆมาวางตาม
เคาน์เตอร์ทัว่ไปในครัวได ้ อุปกรณ์ทุกชนิดตอ้งลา้งท าความสะอาดทุกคร้ังก่อนใช ้  

จากการศึกษาการปฏิบติังานของโรงแรม ไดมี้ความคิดริเร่ิมท าโครงงานเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ โดยใชส้มุนไพรท่ีเหลือใชใ้นครัวของโรงแรม น ามาผสมกบัการบูรท่ี
มีกล่ินเฉพาะตวัเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ก าจดัแมลงสาบท่ีสามารถน ามาใช้ไดจ้ริง ไม่เป็นอนัตรายต่อ
ห้องครัว ไม่ต้องใช้สารเคมี พร้อมทั้ งแก้ไขปัญหาวตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาท าให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์สูงสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาเร่ืองการก าจดัแมลงของแผนกครัว โรงแรม Hotel Once Bangkok 
1.2.2 เพื่อศึกษาการท ากอ้นสมุนไพรในการก าจดัแมลงสาบ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

                        Hotel Once Bangkok 
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1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
                     พนกังานภายในโรงแรมจ านวน 30 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนกครัว รองหวัหนา้
แผนกครัว ผูช่้วยกุ๊ก พนกังานลา้งจาน ใชก้ารทดสอบจากการน าผลิตภณัฑ์ไปวางไวใ้นจุดท่ีตอ้งการ
ก าจดัแมลงสาบและความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรม Hotel Once Bangkok 

1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
                        เร่ิมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึง 28 สิงหาคม 2563 
  1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 
                        สืบค้นจากเว็บไซต์ของโรงแรม บทความ งานวิจยั ทฤษฎี หนังสือ และ
เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง สอบถามจากบุคลากรภายในโรงแรม 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 โรงแรมไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ในการก าจดัแมลง 
1.4.2 โรงแรมลดตน้ทุนในการก าจดัแมลงได ้
1.4.3 โรงแรมสามารถรักษามาตรฐานความสะอาดในพื้นท่ีของหอ้งครัวได ้

 



 

บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

           รูปที ่2.1 Hotel Once Bangkok 
ทีม่า : https://propholic.com/prop-talk/hotel-once 

 
ช่ือสถานประกอบการ     :   Hotel Once Bangkok 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ    :   2074/99 ซอย เจริญกรุง 72/2 วดัพระยาไกร บางคอแหลม 

     กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์                 :   02-688-2596 
Email               :   Info@hotelonce.com 
เวบ็ไซต์                            :   https://www.hotelonce.com/ 

 

 

 

 

 

 

2.2 แผนที่ ของ Hotel 
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Once Bangkok 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที ่2.2 แผนท่ี Hotel Once Bangkok 

ทีม่า : https://propholic.com/prop-talk/hotel-once 
 
2.3 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 Hotel Once Bangkok  เป็นโรงแรม 4 ดาว ท่ีตั้งอยูบ่นถนนเจริญกรุง 72/2 วดัพระยาไกร  
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จุดเร่ิมตน้ Hotel Once ถูกสร้างข้ึนมาจาก ”ความตอ้งการท่ีจะพฒันา  
พื้นท่ีริมน ้ าบนถนนเจริญกรุง”  ให้กลายเป็นโรงแรมท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ Modern Classic หรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ศิลปะแบบร่วมสมยั ท่ีน าความคลาสสิคดั้งเดิมของประวติัศาสตร์และต านาน
ของเจริญกรุงให้ฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ังภายในโรงแรมแห่งน้ี ดว้ยไอเดียสร้างสรรคจ์ากเหล่าสถาปนิกท่ี
ช่วยกนัพฒันาและเติมเต็มอาคารพาณิชยธ์รรมดาๆหลงัหน่ึงจนกลายเป็นโรงแรมหรูหน่ึงเดียวท่ี
ตั้งอยู่ในย่านเจริญกรุง  ส่ิงท่ีพิเศษส าหรับโรงแรมแห่งน้ีคือ Time Capsule Lounge ท่ีออกแบบ
จ าลองไปรษณียก์ลาง(ไปรษณียบ์างรัก) ในสมยัก่อนท่ีผูค้นยงัใช้จดหมายเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ี
ส าคญัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงถูกจดัไวใ้ห้แขกท่ีเขา้มาได้มีโอกาสเขียนจดหมายถึงคนท่ีอยู่ห่างไกล 
ส าหรับการเขียนจดหมายดว้ยลายมือของตวัเองเป็นการส่ือสารแบบคลาสสิกถึงคนท่ีรัก  ครอบครัว 
เพื่อนๆ หรือแมแ้ต่เขียนถึงตวัเองไวเ้ป็นท่ีระลึกในอนาคต นบัวา่เป็นไอเดียท่ีไม่มีโรงแรมเจา้ไหนๆ
ท ามาก่อน เพราะ Hotel Once ไม่ไดมี้ดีแค่บริการดา้นการโรงแรมเพียงอยา่งเดียว แต่มีจุดขายเด็ดอีก
อย่าง คือ การขายความโรแมนติกของบรรยากาศเก่าๆของย่านเจริญกรุงท่ีสามารถสร้างเสน่ห์ให ้
Hotel Once มากเลยทีเดียว  เม่ือกา้วผา่นธรณีประตูเขา้ไปในโรงแรมท่ีออกแบบล็อบบ้ีเป็นลกัษณะ
โถงใหญ่เปิดกวา้งดว้ยเพดานสูงโปร่งสีขาวสะอาดตาให้ความรู้สึกสบาย โอ่อ่า เพราะมีลมพดัปลิว
ไสว ท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก รอบๆภายในอาคารก็รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวสดทัว่ทั้งล็อบบ้ี
ซ่ึงเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและโรแมนติกให้แขกผูเ้ขา้พกั ส่ิงแรกท่ีเห็นไดช้ดัเจนในล็อบบ้ี 
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คือ ห้องเขียนจดหมาย ท่ีจ  าลองจากไปรษณียก์ลาง(ไปรษณียบ์างรัก)ตั้งอยูบ่นชั้น 2 เม่ือประตูลิฟท์
เปิดข้ึนมาท่ีชั้น 2 ก็จะเจอกบัอีกบรรยากาศหน่ึงท่ีหวนให้ร าลึกถึงวนัเก่าๆของไปรษณียก์ลางเดิม 
(ไปรษณียบ์างรัก) 
 
 
 

  

 

 

 

 
รูปที ่2.3 ล็อบบ้ีของ Hotel Once Bangkok 

ทีม่า :  https://propholic.com/prop-talk/hotel-once 
 

2.3.1 ประเภทของห้องพกัภายในโรงแรม 
             ในส่วนของหอ้งพกัมีทั้งหมด 43 ห้อง แบ่งเป็น 3 รูปแบบตามคาแร็คเตอร์ของคู่รัก

ประกอบดว้ย Deluxe-twin bed เหมาะกบัคู่รักหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ผสมผสานความโมเดิร์นเขา้ไปใน
ความโรแมนติก เด่นด้วยฟอร์มหน้าต่างกลมกลางห้องท่ีสะกดสายตาเรา ถัดมาคือห้องแบบ 
Executive Jacuzzi หอ้งพกัอารมณ์เซ็กซ่ี  ควบรวมห้องนอนและห้องน ้ าเขา้ไวด้ว้ยกนั  โดยการยกส
เต็ปพื้นท่ีข้ึนแลว้วางอ่างจากุซซ่ีไวด้า้นในสุดของห้อง ภายใตเ้พดานสูงโปร่งกว่า 5 เมตร เปิดรับ
แสงธรรมชาติจากหนา้ต่างสไตลย์โุรปใหญ่เต็มผนงั ก่อนปูดว้ยวสัดุหินอ่อนสร้างอารมณ์หรูหราโร
แมนติก  และสุดทา้ยเป็นหอ้งแบบ Executive  Studio ส าหรับคู่รักครอบครัวใหญ่ท่ีอาจมาพกักบัเจา้
ตวัเล็ก ขา้งในครบครันดว้ยมุมครัวแพนทร่ี มุมนัง่ท างาน เตียงเด็กอ่อน และห้องน ้ าใหญ่พิเศษในตวั 
ส่ือถึงความโรแมนติกแต่เรียบง่ายนอ้ยน่ิงผา่นงานค้ิวบวัเบาๆ 
 

1) Deluxe-twin bed 
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        รูปที ่2.4 หอ้งพกั Deluxe-twin bed 

  ทีม่า : https://www.hotelonce.com/accommodations.php 

  
                           Deluxe-twin bed เหมาะกับคู่รักหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ผสมผสานความ

โมเดิร์นเขา้ไปในความโรแมนติก การออกแบบห้องพกัมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัดว้ยฟอร์มหน้าต่าง
กลมกลางหอ้งท่ีสามารถนัง่ถ่ายรูปในมุมน้ีได ้และมีการวางแผนห้องพกัแบบเปิดโล่ง โทนสีภายใน
หอ้งจะเป็นสีขาว เทา ด า 

 
2) Executive Jacuzzi 

            รูปที ่2.5 หอ้งพกั Executive Jacuzzi 
           ทีม่า : https://www.hotelonce.com/accommodations.php 

 
                           Executive Jacuzzi เป็นห้องพกัสุดเซ็กซ่ีและโรแมนติกท่ีออกแบบเพื่อ

ผูห้ญิงของ Hotel Once ตวัห้องมีขนาด 40 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีกวา้งขวางพอสมควรส าหรับ
พื้นท่ีอาบน ้ า Sexy Bathroom และเตียงคิงไซด์ขนาดใหญ่พอเหมาะกบัการมาฮนันีมูนของคู่รัก 
ส าหรับคุณผูห้ญิงทั้งหลาย หากคุณรักการอาบน ้ า ห้องน้ีคือค าตอบของคุณ ซ่ึงห้องอาบน ้ าจากุซช่ีน้ี
ออกแบบมาไม่เหมือนใคร เพราะเป็นห้องอาบน ้ าแบบเปิดโล่ง สร้างความโดดเด่นดว้ยกระจกบาน
ใหญ่อลงัการทรงสูงท่ีเพิ่มความสวา่งของห้องจากแสงแดดอุ่นๆธรรมชาติไดโ้รแมนติกท่ีสุด พื้นท่ี
ส่วนตวัน้ีปูดว้ยหินอ่อนสีขาวนวลท่ีมีลวดลายธรรมชาติ พร้อมทั้งตน้ล้ินมงักรตั้งอยูมุ่มห้องของอ่าง
อาบน ้ า ดว้ยองคป์ระกอบทั้งหมดน้ีท าให้บรรยากาศของการอาบน ้ าหรือสปามีทั้งความโรแมนติก
และเซ็กซ่ีไปพร้อมๆกนั 
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3) Executive  Studio 

รูปที ่2.6 หอ้งพกั Executive  Studio 
ทีม่า : https://www.hotelonce.com/accommodations.php 

 
                           Executive Studio  เป็นห้องพกัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ีมีขนาดใหญ่ถึง 

50 ตารางเมตร ภายในห้องพกัเพียบพร้อมไปดว้ยเตียงใหญ่ King Size ท่ีมาพร้อมกบัห้องครัวขนาด
ยอ่มเยาท่ีสามารถท าอาหารไดจ้ริง ซ่ึงถา้เทียบกบัส่ิงอ านวยความสะดวก บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆแลว้ นบัวา่มีความคุม้ค่ามาก ส าหรับห้องน้ี Hotel Once ไดส้ร้างบรรยากาศโรแมนติกในแบบ
สุภาพบุรุษท่ีมีความสุขมุและนุ่มนวล ไม่วา่จะเป็นโทนสีเทาอ่อนๆ สีด า สีขาว และพื้นท่ีท างานแบบ
ส่วนตวั ส่วนของห้องครัวขนาดยอ่มท่ี Hotel Once มีขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ครบถว้น  Private Working 
Space คือ อีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีจะหามุมสุดคูลเงียบๆและเป็นส่วนตวัเพราะโต๊ะท างานน้ีตั้งอยูติ่ดหนา้ต่าง
บานใหญ่ท่ีมีผา้ม่านกรองแสงมาช่วยให้แสงแดดท่ีส่องเขา้มาให้ห้องนุ่มนวลข้ึน ซ่ึงเป็นมุมท่ีดูแลว้
เป็นมุมท างานท่ีคลาสสิกมากๆอีกมุมหน่ึงในหอ้ง 

 
2.3.2 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในบริเวณโรงแรม 

1) หอ้งอาหาร Top Knot 
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รูปที ่2.7 หอ้งอาหาร Top Knot 
ทีม่า : https://www.hotelonce.com/accommodations.php 

 
                           ไฮไลทพ์ิเศษท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือห้องอาหาร Top Knot  บนรูฟท็อปชั้น 8 

ของโรงแรมท่ีสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าเจา้พระยาไดอ้ยา่งอ่ิมเอมใจชวนฝัน เหมาะกบัวนัพิเศษใน
หอ้งอาหารเรือนกระจกตกแต่งสไตล์ Botanical หรือสวนพฤกษศาสตร์สุดชิล แถมมีบนัไดโคง้คร่ึง
วงกลมท่ีพาข้ึนไปยงัลานกวา้งชั้น 9 ซ่อนรายละเอียดความงามดว้ยพื้นเทอร์ราซโซท่ีปูลวดลายก่ึง
อาร์ตเดโค  เหมาะมาชมววิพระอาทิตยต์กดินพร้อมกบัจิบเคร่ืองด่ืมอยา่งสบายอารมณ์ 
  

2) สระวา่ยน ้า Hotel Once Bangkok 
 

 

 

 

 

 

       รูปที ่2.8 สระวา่ยน ้า Hotel Once Bangkok 
   ทีม่า : https://www.hotelonce.com/accommodations.php 

    สระวา่ยน ้าไดแ้รงบนัดาลใจมาจากสไตลอ์าร์ตเดโค รอบ ๆ จดัเป็นมุม
รับประทานอาหารแบบ Outdoor ชวนใหนึ้กถึงคาเฟ่กลางแจง้ริมถนนในกรุงโรม 
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2.4 

รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงานองค์กร 
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รูปที ่2.9 แสดงแผนผงัทุกแผนกของ Hotel Once Bangkok 
                 ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 

 
 

 

 

 

 

 

2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 

 

 
   รูปที ่2.10 นกัศึกษาสหกิจศึกษา นางสาวพนิตลดา ทิสาลี 

               ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
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ช่ือนักศึกษา  :  นางสาวพนิตลดา   ทิสาลี      
 ต าแหน่ง  :  Trainee 
เวลาปฏิบัติงาน  :   07.00 – 16.00 น. และ 11.00 – 20.00 น. 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 เวลาในการเขา้งานช่วง 07.00 – 16.00 น. หนา้ท่ีความรับผิดชอบช่วยงานในครัววนัจนัทร์
ถึงพฤหสัช่วงเชา้มีหนา้ท่ีจดัเตรียมวตัถุดิบท่ีจะใชท้  าอาหารABF (American Breakfast) ในรอบเชา้ 
จากนั้นจะเร่ิมท าอาหารและจดัจานท่ีใชส้ าหรับอาหาร Breakfast เพื่อน าเสิร์ฟ และเก็บของหลงัหมด
เวลาอาหารเชา้หลงัจากนั้นจะตอ้งท าการหัน่เตรียมวตัถุดิบต่างๆ ท่ีจะใชใ้นเชา้วนัถดัไป และลา้งท า
ความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในหอ้งครัว  ท าการนบัและตรวจเช็คจ านวนวตัถุดิบทุกชนิดในแต่ละ
วนั เตรียมวตัถุดิบเม่ือมี 
ออเดอร์เมนูต่างๆเขา้มา ลา้งท าความสะอาดตวัดูดควนั และ ท าความสะอาดตูแ้ช่ของทุกตู ้

 เวลาในการเขา้งานช่วง 11.00 – 20.00 น. หนา้ท่ีความรับผิดชอบช่วยงานในครัววนัศุกร์ถึง
อาทิตย ์มีหนา้ท่ี เช็คจ านวนสินคา้ท่ีจะเขา้มาในทุกวนัศุกร์ ท าการหัน่ผกัและของสดท่ีตอ้งใชใ้นการ
ประกอบอาหาร ตม้เส้นสปาเก็ตต้ี ตม้มนัฝร่ัง หลงัจากนั้นจะท าการแพค็ใส่ถุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน
ต่อการท าออเดอร์ต่างๆหั่นผลไม้ และจดัสลัดท่ีจะใช้เสิร์ฟพร้อมกับอาหารABF (American 
Breakfast) ในรอบเชา้ จดัตกแต่งเคก้วนัเกิดเม่ือมีแขกแจง้วนัเกิดเขา้มา  และเม่ือร้านเปิดในช่วงเยน็
ท าออเดอร์สลดั และ เมนูAppitizer ท่ีมีเขา้มา หลงัจากท าการปิดออเดอร์สุดทา้ยจะตอ้งลา้งหนา้เตา
และขดัพื้นท าความสะอาดส่วนต่างๆในหอ้งครัว 

      
  

 

 

 

 

 
   รูปที ่2.11 นกัศึกษาสหกิจศึกษา นางสาวดาราลกัษณ์ เหล่าสุนา 

      ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
 
ช่ือนักศึกษา  :  นางสาวดาราลกัษณ์   เหล่าสุนา       
ต าแหน่ง   :  Trainee 
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เวลาปฏิบัติงาน  :  08.00 – 17.00 น. และ 11.00 – 20.00 น. 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 เวลาในการเขา้งานช่วง 08.00 – 17.00 น. หน้าท่ีความรับผิดชอบช่วยงานในครัววนัจนัทร์
ถึงพฤหสัในช่วงเชา้จะท าหนา้ท่ีจดัจานอาหารเชา้ในทุกเมนูเพื่อน าเสิร์ฟและจดัเตรียมผลไมใ้นช่วง
เช้า และหลงัจากนั้น  เก็บของหลงัหมดอาหารเช้า เก็บวตุัดิบภายในครัวและล้างท าความสะอาด
อุปกรณ์ท่ีใชต่้างๆในครัว และหัน่เตรียมวตุัดิบท่ีจะใชใ้นวนัถดัไป ช่วยจดัเตรียมเติมเคร่ืองปรุงท่ีใช้
ในการประกอบอาหาร และลา้งท าความสะอาดภายในครัวทั้งหมด เช่น ขดัพื้น ลา้งท าความสะอาด
ตวัดูดควนั  
              เวลาในการเขา้งานช่วง 11.00-20.00 น. หน้าท่ีความรับผิดชอบช่วยงานในครัววนัศุกร์ถึง
อาทิตยมี์หนา้ท่ีช่วยจดัเตรียมเติมเคร่ืองปรุงท่ีใชใ้นการประกอบอาหารในช่วงเชา้และช่วงเยน็ของ
ทุกๆวนั และจดัเตรียมท าสลดัและผลไมท่ี้จะใชเ้สิร์ฟในวนัถดัไป หัน่เตรียมวตัถุดิบ ABF ในรอบ
เชา้เตรียมไวใ้ชใ้นวนัถดัไป ท าการหัน่ผกัและของสดท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบอาหารเม่ือมีออเดอร์
เขา้มา หลงัจากปิดออเดอร์สุดทา้ยจะตอ้งลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชต้่างๆในครัวทั้งหมด ลา้ง
หนา้เตาและขดัพื้นท าความสะอาดส่วนต่างๆในหอ้งครัว 
 
 
 

 

2.6 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
        รูปที ่2.12 พนกังานท่ีปรึกษา คุณอนุชา  ฉิมแป้น 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
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ช่ือพนักงานทีป่รึกษา  :   คุณอนุชา  ฉิมแป้น 
ต าแหน่ง         :   Chef de Partie 
2.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
2.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

2.8.1 ศึกษาขอ้มูลปัญหาของสถานประกอบการ 
2.8.2 ก าหนดหวัขอ้โครงงาน และเขียนโครงร่างโครงงาน 
2.8.3 ศึกษาและเก็บขอ้มูล โดยปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษา และ อาจารย ์
3.8.4 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการน าส่วนผสมท่ีเหลือใชม้าแปรรูป 
2.8.5 ทดลองท ากอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 
2.8.6 จดัท าแบบสอบถาม 
2.8.7 น าขอ้มูลเรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อให้อาจารยต์รวจสอบความถูกตอ้งและ

แกไ้ข 
2.8.8 ส่งรูปเล่มและน าเสนอโครงงาน 
 

 

 

 ตารางที ่2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  2.9.1 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

เดือน 

พฤษภาคม 

เดือน   

มิถุนายน 

เดือน   

กรกฎาคม 

เดือน  

สิงหาคม 

สัปดาห์ที ่ สัปดาห์ที ่ สัปดาห์ที ่ สัปดาห์ที ่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาข้อมูลปัญหาของสถานประกอบการ                    

2 เขียนโครงร่างโครงงาน                 

3 ศึกษาและเกบ็ข้อมูล                 

4 วเิคราะห์ข้อมูล                 

5 ทดลองท า                 

6 จดัท าแบบสอบถาม                 

7 เรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงาน น าเสนอ

ตรวจสอบและแก้ไข 
                

8 ส่งรูปเล่มและน าเสนอ                 
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   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการฝึกงาน คือการไดรั้บความรู้ใหม่จากพนกังานท่ี

ปรึกษาและStaff ทุกคนท่ีคอยสอนงาน แนะน าการใชอุ้ปกรณ์ชนิดต่างๆ ภายในหอ้งครัว สอน

วธีิการดดัแปลงปรับเปล่ียนเม่ือวตัถุดิบไม่เพียงพอ ซ่ึงท าใหส้ามารถน าความรู้และการไดป้ฏิบติันั้น

มาใชใ้นการประกอบอาชีพไดใ้นอนาคตไดเ้รียนรู้ศกัยภาพการท างานของตวัเองทั้งดา้นการบริหาร

เวลา ความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความรับผิดชอบมากข้ึน ไดฝึ้กความอดทนของตวัเอง  และ

ยงัไดรั้บค าแนะน าประสบการณ์ท่ีดีจากstaffทุกคน      

          ( พนิตลดา  ทิสาลี ) 

 

                                          ประโยชน์ท่ีได้รักจากการฝึกงาน คือการไดค้วามรู้และไดล้งมือปฏิบติั

จริงในแผนกครัว พนกังานท่ีปรึกษาไดค้อยให้ค  าแนะน าต่างๆท่ีเราไม่เคยรู้มากก่อน แนะน าการใช้

อุปกรณ์ต่างๆภายในครัว และสอนท าสลดัและผลไมใ้นรอบเช้า อีกทั้งยงัสอนท าอาหารแต่ละเมนู

ของโรงแรมให้อีกดว้ย สามารถน าความรู้และการได้ปฏิบติันั้นไปใช้ในอนาคต และน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได ้ในการฝึกงานคร้ังน้ีท าให้มีความรับผิดชอบมากข้ึน รอบคอบ มีความระมดัระวงั

ในการท าอาหาร มีความตรงต่อเวลา และแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ประสบการณ์ท่ีดีจากท่ี

ปรึกษาและstaff 

 ( ดาราลกัษณ์ เหล่าสุนา ) 

2.10 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการท างาน 

 2.10.1 ปัญหาการท างาน 

  -การท างานท่ีล่าช้า เน่ืองจากช่วงแรกของการปฏิบติังานยงัไม่คุน้ชินกบัอุปกรณ์

และยงัไม่เคยปฏิบติังานจริง 

  -ความรู้และทกัษะในดา้นการท าอาหารแต่ละเมนูยงัไม่เพียงพอต่อการท างานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เน่ืองจากยงัไม่มีประสบการณ์ในการท าอาหาร 

 2.10.2 ขอ้เสนอแนะ 

  -ควรฝึกฝนดา้นการปฏิบติังาน การท าอาหารตามเมนูต่างๆของทางโรงแรม หรือ

การจดัจานของแต่ละเมนู เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ในการท างานใหม้ากข้ึน 

   -การพฒันาและฝึกฝนใหต้นเองท างานใหเ้สร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังาน

ท่ีปรึกษา 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

                การจดัท าโครงงาน กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ (Herbal Cubes to Get Rid of 
Cockroaches) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปท าเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ในการ
จดัท าโครงงานพืชสมุนไพรพื้นบา้นก าจดัแมลงสาบ ไดค้น้ควา้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม
และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา ดงันั้น
ผูจ้ดัท าจึงไดมี้การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ดงัน้ี 

     3.1 ทฤษฎีสมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพร 
     3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัแมลงสาบ 
     3.3 ส่วนประกอบในการท าผลิตภณัฑก์ าจดัแมลงสาบจากสมุนไพร 
     3.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ทฤษฎสีมุนไพรและสรรพคุณสมุนไพร 

     รูปที ่3.1 สมุนไพรชนิดต่างๆ 
       ทีม่า : https://aodicefashion45.wordpress. 

       บุญศรี นุเกตุและคณะ (2551) กล่าวว่าสมุนไพร (Herb) เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมี
ประวติัควบคู่กนัมากบัชีวิตของมวลมนุษยชาติมาชา้นาน ตั้งแต่คร้ังสมยัดึกด าบรรพ ์มนุษยรู้์จกัใช้
ประโยชน์ของสมุนไพรในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ซ่ึงความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรคน้ี
ไดรั้บการบอกเล่าสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง จนเกิดเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรค
ต่าง ๆ และในหลากหลายประเทศ จึงถือไดว้า่สมุนไพรมีความหมายต่อชีวติมนุษย ์โดยเฉพาะในมิติ
ดา้นสุขภาพ อนัหมายรวมถึง การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค 

     พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย สมุนไพรไว้ว่า ยาท่ีได้
จากพฤษชาติ สัตว ์หรือแร่ ซ่ึงมีไดผ้สม ปรุง หรือแปรสภาพ (บุญศรี นุเกตุและคณะ, 2551) 
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 การน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ อาจใช้ได ้ทั้งท่ีอยู่ในสภาพสดหรือแห้ง ซ่ึงมี 3 
แนวทาง คือ 

 แนวทางท่ี 1 ใชเ้ป็นอาหาร เช่น ผกัพื้นบา้น และอาหารสมุนไพรต่างๆ 
 แนวทางท่ี 2 ใชเ้ป็นยา เช่น ใบมะขามแขกใชกิ้นเป็นยาระบาย 
 แนวทางท่ี 3 ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ เช่น ผลมะกรูดใชส้ระผม ตะไคร้หอมใชไ้ล่ยงุ 
     การน าสมุนไพรมาใช้เป็นยา ควรค านึงถึงธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด พนัธ์ุ

สมุนไพร สภาวะแวดลอ้มในการปลูก ฤดูกาลและช่วงเวลาท่ีเก็บสมุนไพร ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญั ท่ี
ใช้ก าหนดคุณภาพสมุนไพร ซ่ึงสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบด้วยสารเคมีหลายอย่าง โดยแบ่ง
สารเคมีในสมุนไพรท่ีใช้เป็นตวัก าหนดสรรพคุณยาสมุนไพร ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้7 กลุ่ม ดงัน้ี 
(กลุ่มงานพฒันาวิชาการแพทยแ์ผนไทย สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 
2547) 

กลุ่มท่ี 1 คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) เช่น แป้ง น ้าตาล วุน้ น ้าผึ้ง เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 2 ไขมนั (Lipids) เช่น น ้ามนัละหุ่ง น ้ามนัมะพร้าว เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 3 น ้ ามนัหอมระเหย (Volatile Oil หรือ Essential Oil) พืชสมุนไพรท่ีมีน ้ ามนัหอม

ระเหย คือ กระเทียม ขิง ขมิ้น ไพล ตะไคร้ กานพลู อบเชย เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 4 เรซินและบาลซมั (Rasins and Batsums) เช่น ชนัสน ก ายาน เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 5 แอลคาลอยด์ (Alkaloids) พืชสมุนไพรท่ีมี แอลคาลอยด์ เป็นส่วนมาก คือ หมาก 

ล าโพง ซิงโคนา ดองดึง ระยอ่ม ยาสูบ กลอย ฝ่ิน แสลงใจ เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 6 ไกลโคไซด์ (glycosides)  เป็นสารประกอบอินทรีย ์ท่ีเกิดจาก agycone (หรือ 

genin) จบักบัส่วนท่ีเป็นน ้ าตาล (glycone part) ละลายน ้ าไดดี้ โครงสร้างของ Agycone มีความ
แตกต่างกนัหลายแบบ ท าใหป้ระเภทและสรรพคุณทางเภสัชวิทยาของไกลโคไซด์มีหลายชนิด อาจ
ใชเ้ป็นยาท่ีมีประโยชน์ หรือเป็นสารพิษท่ีมีโทษต่อร่างกาย 

 กลุ่มท่ี 7  แทนนิน (Tannins) เป็นสารท่ีพบได้ในพืชหลายชนิด มีโมเลกุลใหญ่และ
โครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อน รสฝาด แทนนิน ถูกใชเ้ป็นยาฝาดสมาน ยาแกท้อ้งเสีย 
ช่วยรักษาแผลไฟไหม ้และใช้ประโยชน์ในอุตสากรรมฟอกหนงั กรณีท่ีรับประทานแทนนินเป็น
ประจ า อาจเกิดมะเร็งได ้สมุนไพรท่ีมีแทนนิน คือ เปลือกทบัทิม เปลือกอบเชย ใบฝร่ัง ใบ/เปลือก
สีเสียด ใบชา เป็นตน้ 

  นอกจากสารเคมีทั้ง 7 กลุ่มดงักล่าว ในพืชสมุนไพร ยงัมีสารประกอบอีกหลายชนิด เช่น 
ไขมนั สเตียรอยด ์(steroid) เป็นตน้ ซ่ึงสารเหล่าน้ีบางชนิดก็มีสรรพคุณทางยาเช่นกนั 

  ส่วนประกอบของพืชสมุนไพรมี 5 ส่วน คือ ราก ล าตน้ ใบ ดอก และผล ดงันั้น การใช้
สมุนไพรตอ้งทราบตอ้งทราบให้แน่ชดัวา่ จะน าส่วนไหนของพืชมาใช ้เพราะสาระส าคญัในแต่ละ
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ส่วนของพืชอาจต่างกนั หากใชผ้ดิส่วน นอกจากจะไม่ให้สรรพคุณท่ีแทจ้ริงแลว้ อาจก่อให้เกิดโทษ
ไดอี้กดว้ยรายละเอียดของส่วนประกอบทั้ง 5 มีดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ราก มีหน้าท่ีสะสมและดูดซึมอาหารมาเล้ียงบ ารุงตน้พืช ลกัษณะของรากมีทั้ง
รากแท ้รากฝอย การสังเกตรากนั้น ควรดูทั้งรากสดและรากแห้ง ลกัษณะภายนอก ขนาดของราก 
ความเปราะของเน้ือราก สี กล่ิน รสของราก การท่ีจะจะจ าแนกรากสมุนไพร ตอ้งใช้ความช านาญ 
พืชสมุนไพรทัว่ไปเราจะสังเกตอย่างคร่าวๆและจดจ าไว ้แต่ถ้าเป็นสมุนไพรท่ีใช้รากมาท ายา
จ าเป็นตอ้งสังเกตอยา่งละเอียด เพื่อท่ีจะไม่เก็บสมุนไพรผิดตน้ไปรักษาโรค สมุนไพรส่วนท่ีใชร้าก 
เช่น กระชาย แกอ้าการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ปลาไหลเผอืก แกไ้ข ้มะละกอใชข้บัปัสสาวะ เป็นตน้  

   ส่วนท่ี 2  ล าตน้ เป็นโครงค ้าท่ีส าคญัของพืช ปกติเกิดบนดิน หรือมีบางส่วนอยูใ่ตดิ้น จะ
ประกอบด้วยตา ข้อ และปล้อง ซ่ึงจะแบ่งตามลักษณะภายนอก เช่น ประเภทไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
ประเภทหญา้ ประเภทไมเ้ล้ือย เป็นตน้ การสังเกตล าตน้ ดูว่าล าตน้ของพืช มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
ลกัษณะตา ขอ้และปลอ้งเป็นอยา่งไร แตกต่างจากล าตน้ของพืชอ่ืนอยา่งไร สมุนไพรส่วนท่ีใชล้  าตน้
เป็นยา เช่น ออ้ยแดง ใชแ้กอ้าการขดัเบา บอระเพด็ ใชแ้กไ้ข ้เป็นตน้ 

          ส่วนท่ี  3  ใบ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของพืช สังเกตรูปร่างของใบ ปลาย ริม เส้น 
และเน้ือของใยอย่างละเอียด และอาจเปรียบเทียบลกัษณะของใบท่ีคลา้ยคลึง ท าให้จ  าแนกใบได้
ชดัเจนยิ่งข้ึน สมุนไพรท่ีใชเ้ป็นยา เช่น กะเพรา ใชไ้ดท้ั้งใบสดหรือใบแห้ง แกป้วดทอ้ง ทอ้งข้ึนจุก
เสียด ข้ีเหล็ก รักษาอาการทอ้งผกู  

          ส่วนท่ี 4  ดอก ส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกัน สังเกตลักษณะอย่าง
ละเอียด เช่น กลีบดอก จ านวนลีบดอก การเรียงตวัของกลีบดอก รูปร่างของกลียดอก สี กล่ิน เป็น
ตน้ ส่วนของดอกท่ีใชเ้ป็นยา เช่น น ้ ามนัหอมระเหยในดอกกานพลู มีฤทธ์ิขบัลม ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
ฤทธ์ิขบัพยาธิ ดีปลี แกท้องอืด ทอ้งเฟ้อ เป็นตน้ 

         ส่วนท่ี 5 ผล ผลท่ีเป็นยา เช่น มะเกลือ ดีปลี มะแวง้ต้น กระวาน เป็นต้น สังเกต
ลกัษณะผลทั้งภายนอกและภายใน นอกจากผล เมล็ดภายในผลยงัอาจเป็นยาได้อีก เช่น สะแก 
ฟักทอง ฉะนั้น ในการสังเกตลกัษณะของผล ควรสังเกตลกัษณะรูปร่างของเมล็ดไปพร้อมกนัดว้ย 

         ส่วนประกอบทั้ง 5 ส่วน ขา้งตน้น้ี จะมีรูปร่างลกัษณะ โครงสร้าง และบทบาทหนา้ท่ี
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ท่ีมีอวยัวะแตกต่างกัน และต่างก็ท าหน้าท่ีซ่ึงไม่
เหมือนกนั และส าหรับตวัยาในพืชสมุนไพร จะมากหรือนอ้ย นอกจากข้ึนกบัส่วนประกอบของพืช
แลว้ ยงัข้ึนกบัการเก็บดว้ย ซ่ึงการเก็บเก่ียวสมุนไพรท่ีใช้เป็นยา ตอ้งทราบชนิดยา ส่วนท่ีใชเ้ป็นยา 
ไดแ้ก่ ราก ล าตน้ ใบ ดอก หรือผล รวมทั้งอายขุองพืช 

         หลกัการน ายาสมุนไพรมาใชใ้หถู้กตอ้ง มีดงัน้ี  
                                  1.ใชใ้ห้ถูกตน้ สมุนไพรมกัช่ือพอ้งหรือซ ้ ากนัมาก และสมุนไพรเดียวกนั ใน
บางทอ้งถ่ิน ก็เรียกช่ือไม่เหมือนกนั จึงตอ้งรู้สมุนไพร และใชใ้หถู้กตน้ 
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                    2.ใชใ้หถู้กส่วน ตน้สมุนไพรไม่วา่จะเป็นราก ใบ ดอก เปลือก ผล และเมล็ดจะ
มีฤทธ์ิไม่เท่ากนั ผลแก่และผลอ่อน ก็จะมีฤทธ์ิแตกต่างกนั ดงันั้น จึงตอ้งรู้วา่ส่วนใดใชเ้ป็นยาได ้

                    3.ใช้ให้ถูกขนาด สมุนไพรถ้าใช้น้อยไป ก็รักษาไม่ไดผ้ล แต่ถา้ใช้มากไป ก็
อาจเป็นอนัตรายหรือเกิดพิษต่อร่างกายได ้

                    4.ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดตอ้งใช้สด บางชนิดตอ้งใช้ปนกบัเหลา้ บาง
ชนิดตอ้งใชต้ม้ จึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิใชใ้หถู้กตอ้ง 

                    5.ใชใ้หถู้กกบัโรค เช่น ทอ้งผกู ตอ้งใชย้าระบาย ถา้ใชย้าท่ีมีฤทธ์ิฝาดสมานจะ
ท าใหท้อ้งผกูมากยิง่ข้ึน 

              สรุปไดว้่า วิธีการเก็บสมุนไพรเพื่อใช้ท ายามีความส าคญัมาก เพราะการเก็บพืช
สมุนไพร แต่ละส่วนประกอบ แต่ละช่วงเวลา ลว้นมีผลต่อคุณภาพและฤทธ์ิของยาทั้งส้ิน สมุนไพร
บางชิด หากเก็บนอกฤดูกาลท่ีก าหนดไวอ้าจเป็นช่วงมีพิษ เม่ือน ามาใช้ย่อมเป็นอันตรายได ้
นอกจากน้ีถา้เก็บมาใชไ้ม่ถูกส่วน ก็อาจไม่ไดฤ้ทธ์ิของยาตามสรรพคุณท่ีตอ้งการได ้
 
3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัแมลงสาบ 

สุเทพ ศิลปานนัทกุล ล ้าศกัด์ิ ชวนิชย ์และรุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว (2562) กล่าวถึงแมลงสาบ เป็น
แมลงดึกด าบรรพท่ี์อาศยัอยูบ่นโลกน้ีมานานประมาณ 250 ลา้นปี โดยสันนิษฐานจากหลกัฐานซ่ึง
เป็น ฟอสซิล (Fossil) ท่ีถูกคน้พบ ตามการจ าแนกแมลงทางวิทยาศาสตร์แมลงสาบถูกจดักลุ่มไวใ้น
ชั้น (Class) Insicta, อนัดบั(Order) Orthoptera แต่บางคร้ังพบวา่ในต าราบางเล่มแมลงสาบอาจจะถูก
จดัอนัดบั Dictyoptera หรือ Blattodea ก็ได ้ซ่ึงการจ าแนกท่ี แตกต่างกนัเหล่าน้ีเกิดข้ึน จากการใช้
ลกัษณะบางอย่างท่ีแตกต่างกนั มาใช้ในการจ าแนก แมลงสาบถูกจ าแนกย่อยเป็นวงศ์ (Family) 
ต่างๆกนัได ้5 วงศ์ คือ Blattidae, Blatteidec, Blaberidae, Cryptocercidae และ Polyphagidae 
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี แมลงสาบ ท่ีพบทัว่โลกมีทั้งส้ินประมาณ 4,000 ชนิด 

3.2.1 ชีววทิยาของแมลงสาบ 

            รูปที ่3.2 ชีววทิยาของแมลงสาป 
ทีม่า : https://aodicefashion45.wordpress.com/ 
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         สุเทพ ศิลปานนัทกุล ล ้าศกัด์ิ ชวนิชย ์และรุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว (2562) กล่าวถึงแมลงสาบ 
มีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น แต่ปัจจุบนัพบว่ามีการแพร่กระจายไปทัว่โลก ซ่ึงอาจจะติดไปกบั
สินคา้จ าพวกหีบห่อหรือลงัไมท่ี้ขนส่งไปทางเรือหรือรถบรรทุก อยา่งไรก็ตามยงัคงพบ แมลงสาบ 
ในภูมิภาคท่ีมีอากาศร้อนมากกวา่พื้นท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็ โดยทัว่ไป แมลงสาบ ชอบอาศยัอยูต่าม
บา้นเรือน ท่อระบายน ้ า ร้านขายของช า ร้านอาหาร ห้องครัวในโรงพยาบาลหรือโรงแรม โกดงัเก็บ
สินคา้ทางการเกษตรหรือกระดาษ เป็นตน้ แมลงสาบ ชอบอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีมืด อบอุ่น และมี
ความช้ืนสูง ลกัษณะโดยทัว่ไปของ แมลงสาบ มีล าตวัแบนรีเป็นรูปไข่ ความยาวของล าตวัตั้งแต่ 1 
ซม. ถึง 8 ซม. มีสีต่าง ๆกนัตั้งแต่สีน ้าตาลอ่อนไปจนถึงสีด า บางชนิดอาจมีสีอ่ืนท่ีค่อนขา้งแปลกตา 
เช่น สีส้ม หรือสีเขียวก็ได ้โดยทัว่ไป แมลงสาบตวัเมียจะอว้นกวา่ตวัผู ้หวัของแมลงสาบมีลกัษณะ
คลา้ยผลชมพู่ คือ ดา้นบนป้านส่วนดา้นล่างเรียวลง และสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ ส่วนหวั
จะติดกบัส่วนอกโดยมีส่วนคอเล็ก ๆเช่ือมอยู ่แมลงสาบ อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได ้โดยปกติพวกท่ีมี
ปีกเจริญดีจะมีปีก 2 คู่ ปีกคู่แรกจะแขง็แรงกวา่ปีกคู่หลงั ทั้งน้ีปีกคู่หลงัซ่ึงมีลกัษณะเป็นเยือ่บาง ๆจะ
ซ้อนทบัอยูใ่ตปี้กคู่แรก ปีกของ แมลงสาบ จะปกคลุมล าตวัดา้นบนไวเ้กือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 
แมลงสาบ บางชนิดอาจมีปีกท่ีกุดสั้น ถึงแมว้า่ แมลงสาบ จะสามารถบินไดก้็ตามแต่โดยทัว่ไปแลว้
มกัเดินหรือวิง่มากกวา่ ทั้งน้ีจะบินในกรณีท่ีถูกรบกวนเท่านั้น แมลงสาบ มีขา 3 คู่ ขาคู่หนา้เล็กกวา่
ขาคู่หลัง ขาของ แมลงสาบ นั้นมีลักษณะเป็นขาส าหรับวิ่งจึงท าให้ แมลงสาบ วิ่งได้เร็วมาก 
แมลงสาบ มีหนวดยาวเรียวแบบเส้นดา้ย 1 คู่ ซ่ึงมีขนเล็ก ๆ จ านวนมากอยู่รอบ ๆ หนวด ปากมี
ลกัษณะเป็นแบบดกัเค้ียว แมลงสาบ สามารถกินอาหารได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว ์แต่
ส่วนมากชอบกินเศษอาหารประเภทแป้งหรือน ้ าตาล ซากสัตวห์รือแมลงท่ีตายแลว้ น ้ าลาย เสมหะ 
อุจจาระ กระดาษ หรือแมแ้ต่ผา้ เป็นตน้ แมลงสาบ มีนิสัยชอบกินอาหารและถ่ายอุจจาระออกมา
ตลอดทางท่ีเดินผ่าน ชอบออกหากินในเวลากลางคืนและมกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แต่ก็มี แมลงสาบ 
บางชนิดท่ีออกหากินในเวลากลางวนั 

3.2.2 วงจรชีวติของแมลงสาบ 
             สุเทพ ศิลปานันทกุล ล ้ าศักด์ิ ชวนิชย์ และรุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว (2562) กล่าวถึง

แมลงสาบ มีการเจริญเติบโตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Metamorphosis) ซ่ึงเป็นการ
เจริญเติบโตท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งรูปร่างและขนาด วงจรชีวิต (Life Cycle) ประกอบดว้ย 3 ระยะ 
คือ ไข่ (Egg) ตวัอ่อนหรือตวักลางวยั (Nymph) และตวัเต็มวยั (Adult) ตวัอ่อนจะมีรูปร่างลกัษณะ
คลา้ยตวัเต็มวยัมาก ต่างกนัท่ีขนาด ปีก และอวยัวะสืบพนัธ์ุเท่านั้น แมลงสาบ วางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละหลายฟอง และจะเช่ือมติดกันเป็นกลุ่มด้วยสารเหนียวมีลักษณะเป็นแคปซูล หรือกระเปาะ 
รูปร่างเหมือนเมล็ดถัว่ (Ootheca) รูปร่างลกัษณะของแคปซูลจะแตกต่างกบัไปไม่แน่นนอนแลว้แต่
ชนิดของ แมลงสาบ แมลงสาบ บางชนิดจะน ากระเปาะไข่ติดตวัไปดว้ยจนไข่ใกลจ้ะฟักจึงปล่อย
ออกจากล าตวั แต่บางชนิดอาจมีการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ (Parthenogenesis) ก็ได ้ลกัษณะ การ
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วางไข่ของ แมลงสาบ แตกต่างกนั บางชนิดจะวางไข่ตามซอกมุมหรือในดิน หรืออาจจะวางติดกบั
ฝาผนังบา้น หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ จ านวนไข่ในแต่ละกระเปาะจะแตกต่างกนัตามแต่ชนิดของ 
แมลงสาบดว้ย โดยทัว่ไปจะมีประมาณ 16/18 ฟอง แต่อาจจะวางไดห้ลายชุด บางชนิดอาจจะวาง
เพียง 4-6 ชุด แต่บางชนิดอาจวางมากถึง 90 ชุด ก็ได ้อายุของไข่จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ
และความช้ืน ปกติไข่จะฟักไดเ้ร็วในท่ีๆมีอุณหภูมิสูง ตวัอ่อนท่ีฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะมีสีขาวและ
ไม่มีปีก มีการด ารงชีพแบบอิสระ (Free Living) เม่ือมีอายุได ้3-4 สัปดาห์ ก็จะมีการลอกคราบ
เกิดข้ึน การลอกคราบน้ีจะเกิดข้ึนอีกหลายคร้ังจนกระทัง่เป็นตวัเต็มวยั ใน แมลงสาบ ท่ีมีปีกเกิดข้ึน
มีลกัษณะเป็นแผ่นเล็กๆอยู่ทางด้านขา้งของอกปล้องท่ี 2 และ 3 และจะค่อยๆมีขนาดใหญ่ข้ึน
จนกระทัง่เจริญเต็มท่ีเมือเป็นตวัเต็มวยัแต่บางชนิดก็จะมีลกัษณะเป็นต่ิงยื่นออกมาเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น ถึงแมจ้ะเป็นตวัเต็มวยัแลว้ก็ตาม บางชนิดก็ไม่มีปีกเลย จ านวนคร้ังในการลอกคราบของตวั
อ่อนและระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตจนกระทัง่เป็นตวัเต็มวยั จะแตกต่างกนัตามแต่ชนิดของ
แมลงดว้ย เม่ือเจริญเป็นตวัเตม็วยัแลว้ก็จะมีการผสมพนัธ์ุและการวางไข่เกิดข้ึน หลงัจากวางไข่หมด
ก็จะมีอายตุ่อไปไดอี้กหลายวนั 

3.2.3 แมลงสาบทีพ่บในไทย  

                      รูปที ่3.3  Americana Cockroach 
      ทีม่า : https://en.wikipedia.org/wiki/American_cockroach 

 
         1. แมลงสาบอเมริกนั (Americana Cockroach) เป็นแมลงสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ี

พบในบา้นเรือนล าตวัสีน ้ าตาลแดงมนัวาว บนแผน่แข็งปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มีจุดด า
ขนาดใหญ่ 2 จุด ลอ้มรอบดว้ยวงเส้นสีเหลืองซ่ึงอาจเต็มวงหรือมีเพียงคร่ึงวงก็ได ้ส่วนรอบนอกสุด
เป็นวงสีด า หนวดเรียวและยาวกวา่ล าตวั ตวัผูย้าว 33-40 มม. ตวัเมียยาว 30-35 มม. ทั้งสองเพศเพศมี
ปีกเจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนทอ้ง ปีกมีสีน ้าตาลแดงตลอดทั้งปีกและไม่มีแถบสีเหลืองท่ีขอบ
ปีก แมลงสาบอเมริกนัเป็นแมลงสาบท่ีพบมากตามท่อระบายน ้ า ห้องน ้ า ในครัว ตูก้บัขา้ว ห้องเก็บ
ของ กล่องกระดาษท่ีใชเ้ก็บวสัดุส่ิงของ ตูห้นงัสือ ล้ินชกั และใตฝ้้าเพดาน เป็นตน้ 

 



21 
 

 

 
รูปที ่3.4  Large Brown Cockroach 

          ทีม่า : https://www.raid.com/en-us/bugs/large-roaches 
 

         2. Periplaneta Brunnea หรือ Large Brown Cockroach เป็น แมลงสาบท่ีมีขนาดเล็ก
กวา่ แมลงสาบ อเมริกนัเพียงเล็กนอ้ยลกัษณะโดยทัว่ไปก็คลา้ยคลึงกบั แมลงสาบ อเมริกนั แต่ล าตวั
มีสีน ้าตาลแดงคล ้า บนแผน่ปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มีจุดสีด าขนาดใหญ่ 2 จุด ลอ้มรอบ
ด้วยวงเส้นสีเหลือง แต่วงเส้นสีเหลืองน้ีค่อนข้างพล่ามวัไม่ค่อยชัดเจนเหมือนของ แมลงสาบ 
อเมริกนั อาจเห็นเป็นรูปส้อมอยูบ่นขอบหลงัของแผน่แข็งปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) ส่วน
รอบนอกสุดเป็นวงสีด า หนวดยาวและเรียวกวา่ล าตวั ตวัผูย้าว 30-37 มม. ตวัเมียยาว 28-35 มม. ทั้ง
สองเพศมีปีกเจริญดีและยาวถึงปลายส่วนทอ้ง ปีกมีสีน ้ าตาลแดงตลอดทั้งปีกและไม่มีแถบสีเหลือง
ท่ีขอบปีก โดยมากมกัพบ แมลงสาบ ชนิดน้ีไดท้ัว่ไปในบา้นเรือนเช่นเดียวกบั แมลงสาบอเมริกนั 

รูปที ่3.5  Australian Cockroach 
         ทีม่า : https://www.doyourownpestcontrol.com/AustralianRoachControl.htm 

 



22 
 

 

                  3. แมลงสาบออสเตรเลีย (Australian Cockroach) เป็น แมลงสาบท่ีมีขนาดเล็กกว่า 
แมลงสาบอเมริกนัเพียงเล็กนอ้ย ลกัษณะโดยทัว่ไปก็คลา้ยกบั แมลงสาบ อเมริกนั แต่ล าตวัสีน ้ าตาล
แดงเขม้กวา่และปีกมีแถบสีเหลืองอ่อนบริเวณขอบปีกขา้งละ 1 แถบ ซ่ึงแถบน้ีจะยาวประมาณ 1 ใน 
3 ของความยาวปีก ลกัษณะคลา้ยสายสะพายเป้ บนแผน่แข็งปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มี
จุดด าขนาดใหญ่ 2 จุด ลอ้มรอบดว้ยวงเส้นสีเหลืองเด่นชดัและรอบนอกสุดเป็นวงสีด า หนวดเรียว

และยาวกวา่ล าตวั ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวถึงปลายของส่วนทอ้ง ตวัผูย้าว 30-33 มม. ตวัเมีย
ยาว 28-31 มม. แมลงสาบ ออสเตรเลีย ชอบสภาพแวดลอ้มคลา้ยๆกบัแมลงสาบอเมริกนัแต่ก็อาจพบ
แมลงสาบชนิดน้ีบริเวณนอกบา้นไดบ้า้ง 

             รูปที ่3.6  Periplaneta Fuliginosa 
             ทีม่า : https://species.wikimedia.org/wiki/Periplaneta_fuliginosa 

 
        4. Periplaneta Fuliginosa เป็น แมลงสาบท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั แมลงสาบอเมริกนั 

แต่ล าตวัสีน ้าตาลเขม้มนัวาว ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียยาวประมาณ 30-34 มม. หนวดเรียวและยาวกวา่
ล าตวัทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและยาวคลุมถึงปลายของส่วนทอ้ง แมลงสาบ ชนิดน้ีพบมากใน
สหรัฐอเมริกา หลายประเทศในทวปียโุรป ญ่ีปุ่น และจีน เพิ่งจะมีรายงานการส ารวจพบ แมลงสาบ 
ชนิดน้ีเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2544 โดยส ารวจพบท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบไดท้ั้ง
ในและนอกบา้น บริเวณในบา้นท่ีส ารวจพบคือหอ้งนอนและหอ้งครัว 
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   รูปที ่3.7  German Cockroach 
                               ทีม่า : https://www.orkin.com/cockroaches/german-cockroach 

        5. แมลงสาบ เยอรมนั (German Cockroach) เป็น แมลงสาบขนาดเล็ก มีหนวดเรียว
และยาวกวา่ล าตวั ตวัผูย้าว 11-13 มม. ตวัเมียยาว 11-15 มม. ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดี ปีกอาจยาวหรือ
สั้นกวา่ส่วนทอ้งเล็กนอ้ย มีแถบสีด าอยูร่ะหวา่งตาทั้งสองขา้ง ล าตวัสีน ้าตาลซีดแต่เป็นประกาย ขามี
สีอ่อนกวา่ล าตวั แผน่แข็งปกคลุมส่วนอกและทอ้ง (Pronotum) มีสีพื้นเป็นสีน ้ าตาลอ่อนและมีแถบ
สีด า 2 แถบ พาดขนานตามแนวยาวของล าตวั ในอาคารบา้นเรือนจะพบ แมลงสาบ เยอรมนัไดใ้น
หอ้งครัว ชั้นวางของ ล้ินชกั หรือกล่องเก็บของ เป็นตน้ 

           รูปที ่3.8  Smaller German Cockroach 
         ทีม่า : http://www.kvpest.com/page.php?op=cockroach 

 
         6. Blattella Litulicollis หรือ Smaller German Cockroach เป็น แมลงสาบท่ีมีขนาด

เล็กและลกัษณะคลา้ยคลึงกบั แมลงสาบ เยอรมนัมาก มีหนวดเรียวยาวกวา่ล าตวั ตวัผูแ้ละตวัเมียยาว
ประมาณ 11-13 มม. ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีและปีกยาวกวา่ล าตวัมาก มีแถบสีด าอยูร่ะหวา่งตาทั้ง
สองข้าง ล าตัวสีน ้ าตาลซีดอ่อนกว่า แมลงสาบ เยอรมัน แผ่นแข็งปกคลุมส่วนอกและท้อง 
(Pronotum) มีสีพื้นเป็นสีน ้ าตาลอ่อนและมีแถบสีด า 2 แถบ พาดขนานตามแนวยาวของล าตวั แต่
แถบด าน้ีค่อนขา้งเล็กกวา่ของ แมลงสาบ เยอรมนั ในบา้นจะพบแมลงสาบชนิดน้ีชอบเกาะอยู่ตาม
ฝาผนงั 

            รูปที ่3.9  Harlequin Cockroach 
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              ทีม่า : http://www.jameswhiteants.com.my/pest_idenification/cockroach/Harlequin 
cockroach.html 

           7. Neostylopyga Rhombifolia หรือ Harlequin Cockroach ชาวบา้นบางพื้นท่ีเรียกวา่ 
แมลงสาบ ผ ีเป็น แมลงสาบท่ีมีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีหนวดเรียวและยาวกวา่ล าตวั ตวั
ผูย้าว 18-26 มม. ตวัเมียยาว 22-31 มม. ทั้งสองเพศมีปีกท่ีมีลกัษณะเป็นเพียงเกล็ดปีกและมีเฉพาะ
ปีกหนา้ แผน่แขง็ปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มีจุดสีด าขนาดใหญ่ 2 จุด รอบๆสองจุดน้ีเป็น
สีเหลือง ส่วนรอบนอกสุดของ Pronotum เป็นสีด า ล าตวัเป็นลวดลายสวยงามสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด า
สลบัเหลือง ในอาคารบา้นเรือนจะพบ แมลงสาบ ชนิดน้ีมากในกล่องกระดาษหรือภาชนะท่ีใชเ้ก็บ
วสัดุส่ิงของต่างๆ นอกจากน้ียงัพบไดใ้นหอ้งครัว ตูก้บัขา้ว หรือตูเ้ก็บของ 

   รูปที ่3.10 Lobster Cockroach 
         ทีม่า : https://buzzardreptile.co.uk/product/lobster-roach/ 

 
         8. Nauphoeta Cinera หรือ Lobster Cockroach เป็น แมลงสาบท่ีมีขนาดปานกลาง

ลกัษณะอว้นเต้ีย ส่วนทอ้งค่อนขา้งกลม ขาสั้น หนวดสั้นกว่าล าตวั ตวัผูย้าว 22-28 มม. ตวัเมียยาว 
22-33 มม. ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดีสีน ้ าตาลหม่น โดยปีกจะสั้นกวา่ส่วนทอ้ง ล าตวัสีน ้ าตาลหม่น
ออกเทา แผน่แข็งปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มีลวดลายขยุกขยิกสีน ้ าตาลขอบทั้งสองขา้ง
ของ Pronotum มีแถบสีขาวอยู่นอกสุด และถัดเข้ามาเป็นแถบสีด า ในอาคารบา้นเรือนจะพบ 
แมลงสาบ ชนิดน้ีมากในบริเวณพื้นครัว ในตูเ้ก็บของครัว กล่องเก็บวสัดุหรืออาหารแหง้ 

     รูปที ่3.11  Brown-Banded Cockroach 
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       ทีม่า : https://www.pestworld.org/pest-guide/cockroaches/brown-banded-cockroaches/ 
         9. Supella Longipalpa หรือ Brown-Banded Cockroach เป็น แมลงสาบท่ีมีขนาดเล็ก 

มีหนวดเรียวและยาวกวา่ล าตวั ตวัผูย้าว 12-14 มม. ตวัเมียยาว 9-13 มม. ทั้งสองเพศมีปีกเจริญดี ปีก
ของตวัผูจ้ะเรียวยาวปกคลุมส่วนทอ้งทั้งหมด ปีกของตวัเมียจะสั้นและกลมกว่าของตวัผู ้ขอบปีก
หน้ามีแถบสีน ้ าตาลอ่อนพาดตามแนวขวางสองแถบ ล าตวัมีสีน ้ าตาลอ่อนไปจนถึงสีน ้ าตาลเขม้ 
แผน่แขง็ปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มีสีด าเป็นรูปคลา้ยระฆงัอยูต่รงกลาง ขอบดา้นทั้งสอง
ของ Pronotum มีแถบสีขาวหรือน ้ าตาลอ่อน ส่วนมากจะพบแมลงสาบชนิดน้ีในบา้นไดต้ามกล่อง
เก็บของ ตูเ้ก็บเอกสาร ล้ินชัก ใตห้รือหลงัเฟอร์นิเจอร์ บางคนจึงเรียกว่า แมลงสาบ เฟอร์นิเจอร์ 
(Furniture Cockroach) 

รูปที ่3.12  Surinum Cockroach 
           ทีม่า :https://www.greenbestproduct.com/ 

 
         10. แมลงสาบสุรินัม หรือแมลงแกลบ (Surinum Cockroach) เป็น แมลงสาบท่ีมี

ขนาดปานกลาง ตวัผูย้าว 13-17 มม. ตวัเมียยาว 15-18 มม. หนวดสั้นกวา่ล าตวั ปีกเจริญดีมีสีอ่อน
กวา่สีของล าตวั แผ่นแข็งปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มีแถบสีเหลืองขยายยาวจนคลุมขอบ
ดา้นขา้ง หรืออยา่งนอ้ยจะเป็นแถบหรือจุดสีเหลืองตรงขอบดา้นขา้ง ขอบหลงัของ Pronotum เป็น
มุมแหลมมน ส่วนทอ้งค่อนขา้งอว้นกลม โดยปกติแล้ว แมลงสาบ ชนิดน้ีชอบอาศยัอยู่ภายนอก
อาคารบ้านเรือน มกัพบในโพรงดินหรือบริเวณท่ีมีก้อนหินทบั อย่างไรก็ตามบ่อยคร้ังท่ีพบว่า 
แมลงสาบ ชนิดน้ีสามารถเขา้มาอาศยัอยูใ่นบา้นเรือนไดเ้ช่นกนั 
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           รูปที ่3.13  Burrowing Cockroach 
 ทีม่า : https://www.kellyvillepets.com.au/products/giant-burrowing-cockroaches 
          
        11. Pycnoscelus Indius หรือ Burrowing Cockroach หรือแมลงแกลบ เป็นแมลงสาบท่ี

ค่อนขา้งคลา้ยคลึงกบั แมลงสาบ สุรินมั ตวัผูย้าว 17-23 มม. ตวัเมียยาว 16-24 มม. หนวดสั้นกว่า
ล าตวั ปีกเจริญดีมีสีน ้าตาลอ่อนตดักบัสีด าของล าตวั แผน่แข็งปกคลุมส่วนหวัและอก (Pronotum) มี
สีด าและขอบดา้นหนา้ถึงดา้นขา้งมีแถบสีขาวหรือสีครีม หรืออาจมีแถบสีน้ีเฉพาะท่ีดา้นหนา้เท่านั้น
ก็ได ้ขอบหลงัของ Pronotum เป็นมุมแหลมมน แมลงสาบ ชนิดน้ีมีรายงานการส ารวจพบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพียงคร้ังเดียวเม่ือปี พ.ศ. 2527 มกัพบ แมลงสาบ ชนิดน้ีใน
บริเวณท่ีค่อนขา้งช้ืนหรือมีดิน เช่น ใตก้ระถางตน้ไม ้ถงัขยะ หรือใตแ้ผน่ไม ้เป็นตน้ 

 

              รูปที ่3.14  Hebardina Concinna 
          ทีม่า : https://www.greenbestproduct.com/16977599/ 

 
        12. Hebardina Concinna เป็นแมลงสาบ ขนาดเล็ก ตวัผูย้าวประมาณ 18 มม. ส่วนตวั

เมียยาวประมาณ 15 มม. ล าตวัและปีกสีน ้ าตาลด า ขาสีอ่อนกวา่ล าตวั มีปีกเจริญดีความยาวของปีก
คลุมไปจนถึงปลายทอ้ง  

3.2.4 อนัตรายจากแมลงสาบ 
             สุเทพ ศิลปานันทกุล , ล ้ าศักด์ิ ชวนิชย์ และรุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว (2562) กล่าวว่า

แมลงสาบ เป็นตวัการส าคญัท่ีก่อให้เกิดโรคภูมิแพแ้ละหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป่้วยเด็ก 
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แมลงสาบจะปล่อยสารก่อภูมิแพ ้(Allergen) ออกมาสู่บริเวณท่ีเดินผา่นหรือฟุ้งลอยอยูใ่นอากาศ เม่ือ
มนุษยส์ัมผสัสารก่อภูมิแพเ้หล่าน้ีต่อเน่ืองกนัในระยะเวลาพอสมควรก็จะท าให้เกิดโรคภูมิแพแ้ละ
หอบหืดข้ึนได้ สารก่อภูมิแพเ้หล่าน้ีเช่ือว่าเกิดมาจากมูลหรือสารบางอย่างบนตวัของแมลงสาบ 
ผลการวจิยัจากหลายๆ รายงานพบวา่มีผูป่้วยโรคภูมิแพแ้ละหอบหืดจ านวนไม่นอ้ยท่ีให้ผลทดสอบ
ท่ีเป็นบวกต่อการทดสอบกบัสารก่อภูมิแพท่ี้สกดัจาก แมลงสาบ อเมริกนัและ แมลงสาบ เยอรมนั 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ แมลงสาบ ทั้งสองชนิดน้ีเป็นตวัการส าคญัชนิดหน่ึงท่ีก่อให้เกิดโรคภูมิแพแ้ละ
หอบหืดของมนุษย ์

              สุเทพ ศิลปานันทกุล , ล ้ าศักด์ิ ชวนิชย์ และรุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว (2562) กล่าวว่า
แมลงสาบจดัเป็นแมลงท่ีมีวงจรชีวิตไม่สมบูรณ์ คือ ไม่เป็นตวัหนอนและดกัแดปั้จจุบนัเป็นแมลงท่ี
พบ กระจายไปแลว้ทัว่โลก โดยทัว่ไปแลว้ มีลกัษณะล าตวัยาวรีเป็นรูปไข่ เป็นสีด าหรือสีน ้ าตาลเขม้ 
มีส่วนหวัซ่อน อยูใ่ตอ้ก มีหนวดยาวคลา้ยเส้นดา้ย ส่วนขายาวมีหนามคลุม ตวัเต็มวยัมีทั้งมีปีกและ
ไม่มีปีก เป็นแมลงท่ีหากิน ตามพื้นดินเป็นหลกัตามท่ีมืด ๆ หรือในเวลากลางคืน ไม่ชอบท่ีจะบิน 
และวิง่ไดเ้ร็วมาก แมลงสาบไทยหรือแมลงสาบในสายพนัธ์ุเอเชียจะเป็นชนิด Blattella asahinai ซ่ึง
มีความยาวล าตวั ประมาณ 2 เซนติเมตรซ่ึงสามารถปรับตวัไดก้บัทุกสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากการท่ี
แมลงสาบกินทุกอย่างเป็น อาหาร บางสายพนัธ์ุสามารถกินไมไ้ดด้ว้ย แมลงสาบจะปรากฏตวัให้
เห็นอยู่ในประเทศท่ีเป็นเขตเมืองร้อน แมลงสาบในประเทศไทยจะอาศยัอยู่ตามบา้นเรือน แหล่ง
ของเสีย ขยะ 

             สุเทพ ศิลปานันทกุล ล ้ าศักด์ิ ชวนิชย์ และรุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว (2562) กล่าวว่า
แมลงสาบเป็นแมลงท่ีมีความส าคญัทางสาธารณะสุข กล่าวคือ ภายในและภายนอกล าตวัของ
แมลงสาบมีเช้ือจุลินทรียห์ลายชนิดท่ีเป็นสาเหตุของโรคท่ีเกิดกบัมนุษยพ์บไดใ้น เกือบทุกส่วนของ
ร่างกายหรือแมก้ระทัง่ในมูลของแมลงสาบและมกัจะพบเช้ือ Salmonella 

                     1. เป็นพาหะน าโรค ทั้ง PROTOZOA, BACTERIA และ VIRUS ถึง 40 ชนิด 
พบเช้ือรามีพิษ และไข่พยาธิบางชนิด หนอนพยาธิ ไข่ของพยาธิท่ีตรวจพบในอุจจาระของ
แมลงสาบมีพวก ไข่พยาธิเขม็หมุด ไข่พยาธิปากขอ ไข่พยาธิไส้เดือน ไข่พยาธิตวัตืด ไข่พยาธิตวัจ๊ีด 
พวกโปรโตซวั ท่ีพบไดแ้ก่ Giardia lamblia, พวกแบคทีเรีย Salmonella, hepatitis พวกไวรัส เช่น 
Poliomyelitis Infectious hepatitis พวกเช้ือรา พบวา่มีติดมาตามขา ปีก ล าตวัและปาก ฯลฯ 

                     2. เป็นตวักลางของพยาธิบางชนิด (INTERMEDIATE HOST) เช่น พยาธิ
ตวัตืดบางชนิด Hymenolepis nana และ Raillietina spp 

                     3. ท  าให้เกิดอาการแพ ้พวกเศษของปีกหรือช้ินส่วนต่าง ๆ ของแมลงสาบ ถา้
หายใจเขา้ไปอาจท าใหเ้กิดอาการแพไ้ด ้
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                     4. เช้ือโปรโตซวั มีเช้ือโปรโตซวัหลายชนิดท่ีพบในแมลงสาบ ซ่ึงเช้ือโปรโต
ซวัToxoplasma เป็นสาเหตุท าให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ และมีเช้ือโปรโตซัวอีกหลาย
ชนิดท่ีเป็นสาเหตุของโรคทอ้งเสีย หรือโรคบิด 

                     5. เช้ือรา พบมีเช้ือรา 2 ชนิดท่ีเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจคือ 
Aspergillus fumigatus และ โรคผวิหนงัคือ Aspergillus niger 
3.3 ส่วนประกอบในการท าผลติภัณฑ์ก าจัดแมลงสาบจากสมุนไพร 

การจดัท าโครงงานผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลงสาบจากสมุนไพรท่ีเหลือจากในครัวของโรงแรม 
ผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาสมุนไพรส าหรับการก าจดัแมลงสาบ ดงัน้ี 

3.3.1 พริกไทยด าเม็ด 

 
 

 
 
 
 
 

      รูปที ่3.15  พริกไทยด าเม็ด 
  ทีม่า : https://www.disthai.com/ 

 
      โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร (2564) ระบุวา่พริกไทยมีถ่ินก าเนิดในแถบตอนใต้

ของเทือกเขา กาต รัฐ เกละ ในประเทศอินเดีย และศรีลงักา ปัจจุบนัเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
แถบท่ีมีอากาศร้อน เช่น บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ส่วนในไทยนั้น นิยมปลูกกนัมากใน
จงัหวดั จนัทบุรี  ตราด และ ระยอง โดยนิยมปลูกพริกไทยกนัมาก ในจงัหวดัจนัทบุรี ตราด และ
ระยอง โดยสายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกกนั มีดว้ยกนั 6 สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุใบหนา พนัธ์ุบา้นแกว้ พนัธ์ุปราง
ถ่ีธรรมดา พนัธ์ุปรางถ่ีหยกิ พนัธ์ุควายขวดิ และสายพนัธ์ุคุชช่ิง อยา่งไรก็ตามพริกไทยก็ถือไดว้า่เป็น
พืชท่ีใหคุ้ณประโยชน์แก่มนุษยอ์ยา่งมาก เพราะสามารถเป็นทั้งเคร่ืองปรุงรสชั้นเลิศ ท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่
โลกในปัจจุบนั และยงัสามารถเป็นสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณรักษาและบ าบดัโรคไดอี้กดว้ย 
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3.3.2 เม็ดยีห่ร่า 
 
 
 
 
 

 
 

       รูปที ่3.16  เมด็ยีห่ร่า 
    ทีม่า : https://www.disthai.com/ 

       
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร (2564) ระบุว่ายี่หร่าเป็นพืชในสกุลเดียวกบักระเพรา 

(ocimum) มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ประเทศอินเดีย บงัคลาเทศ 
ศรีลงักา พม่า ไทยลาว มาเลเซีย เป็นตน้ ในปัจจุบนัจดัเป็นพืชสมุนไพรท่ีพบไดอ้ยา่งแพร่หลายใน
บริเวณพื้นท่ีเขตร้อนและเขตอบอุ่นทัว่โลก ส าหรับในประเทศไทยสามารถพบไดท้ัว่ทุกภาคของ
ประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคใตข้องประเทศมกัจะพบได้มากเน่ืองจากนิยมน าไป
เป็นส่วนประกอบในการท าอาหารต่างๆ 

3.3.3 ใบกระวาน 

                รูปที ่3.17  ใบกระวาน 

                                                       ทีม่า : https://www.disthai.com/ 
 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร (2564) กล่าววา่กระวานจดัเป็นเคร่ืองเทศท่ีมีราคาแพง

รองลงมาจากวานิลา กระวาน ท่ีซ้ือขายในตลาดโลกตั้งแต่อดีตแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
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1. กระวานแทห้รือกระวานเทศ  (Elettaria cardamomum) ผลมีลกัษณะ แบนรี ปลูก
มากในอินเดีย กวัเตมาลา ศรีลงักา และแทนซาเนีย 

2. กระวานไทย (Amomum krevanh) ผลมีลกัษณะกลม ปลูกมากใน เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย และในหมู่เกาะอินเดียตะวนัตก ส่วนในประเทศไทยนั้นมีหลกัฐาน
ยืนยนัว่าประเทศไทยมีแหล่งก าเนิดกระวานไทย 2 แหล่ง  ไดแ้ก่  บนภูเขาสูงในพื้นท่ีจงัหวดั
จันทบุรีและตราด   โดยเฉพาะบริเวณเขาสอยดาวและป่าเขาระนาบ  จังหวดัจันทบุรี 
เรียกว่า กระวานจนัทบุรี ซ่ึงคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ซ่ึงกระวานจนัทบุรีสามารถเก็บ
เก่ียวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และกระวานจากภาคใต ้เช่น สงขลา สุราษฎร์ธานี 
ปัตตานี ตรังยะลา นราธิวาส แต่คุณภาพต ่ากวา่กระวานจนัทบุรี กระวานจดัเป็นเคร่ืองเทศส่งออก
ท่ีท ารายได้แก่ประเทศปีละนับล้านบาท ตลาดต่างประเทศท่ีส าคัญของกระวานไทย ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง ทั้ ง น้ีในบทความน้ีจะกล่าวถึง เฉพาะกระวาน
ไทย (Amomum krervanh Pierre ex Gagnep.) ท่ีมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในไทยเท่านั้น 

3.3.4 การบูร 

 รูปที ่3.18  การบูร 
  ทีม่า : https://www.disthai.com/ 

 
       วิทยา บุญวรพฒัน์ (2560) ระบุวา่การบูรเป็นช่ือของตน้ไมช้นิดหน่ึง ท่ีมีผลึกแทรกอยู่

ตามรอยแตกของเน้ือไมแ้ละยงัสามารถน าล าตน้ ราก ใบ มากลัน่หรือสกดัจนไดผ้ลึกดงักล่าวอีกทาง
หน่ึงดว้ย ซ่ึงแต่เดิมนั้น ค าวา่ “การบูร” มาจากภาษาสันสกฤตวา่ “Karapur” หรือ “กรปูร” ซ่ึงแปลวา่ 
“หินปูน” เพราะโบราณเขา้ใจว่าผนึกน้ีเป็นพวกหินปูนท่ีมีกล่ินหอม ต่อมาช่ือน้ีเพี้ยนเป็น “กรบูร” 
และเป็น “การบูร” ในปัจจุบนั ส่วนลกัษณะของผลึกการบูรนั้น มีลกัษณะเป็นผลึกหรือเกล็ดกลมๆ
เล็ก ๆ มนัวาว สีขาวแห้ง มีกล่ินหอมเยน็ฉุน  มกัจะจบักนัเป็นกอ้นร่วน ๆ  แตกง่าย  หากทิ้งไวใ้น
อากาศ  จะระเหิดไปหมด มีรสร้อนปร่าเมา 
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3.3.5 ผงวุ้น 

   รูปที ่3.19  ผงวุน้ 
  ทีม่า : https://www.thailanddiy.com 

 
  Wunfaensee (2564) ผงวุน้เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรต วุน้หรือท่ีฝร่ังเรียกว่า                        

 “อะการ์” (agar) ซ่ึงสกดัจากสาหร่าย โดยอาจมีลกัษณะเป็นผง นอกจากน้ียงัมีชนิดอ่ืนๆ ท่ีอาจสกดั
จากตน้ไม ้จุลินทรีย ์สาหร่าย ซ่ึงก็มีช่ือเรียกยากๆ ต่างกนัไป เช่น คาร์ราจีแนน (carrageenan) แซน
แทนกมั(xanthangum) เป็นตน้ วุน้ท าขนมมี 2 ชนิด คือ ชนิดผงและชนิดเส้น ชนิดเส้นมีลกัษณะ
คลา้ยเชือกฟาง ขาวใสเส้นยาว แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกบัท่ีท าแกงจืด วิธีการใชก้็คือ ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด
ใหห้มดผงแลว้แช่น ้ าสักครู่ พอให้เส้นพองข้ึน แลว้น าไปเค่ียว ส่วนวุน้ชนิดผงลกัษณะเป็นผงสีขาว
นวล บรรจุในถุงพร้อมใชส้ะดวก 

3.3.6 เจลาติน 

รูปที ่3.20  เจลาติน 
ทีม่า : https://www.thailanddiy.com 

 
         Spring Green Evolution (2564) เจลาติน คือ โปรตีนชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการสลาย

คอลลาเจนดว้ยกรด หรือด่าง มีลกัษณะเป็นผงสีน ้ าตาลอ่อน สามารถสกดัไดจ้ากกระดูกหรือหนงั
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สัตว ์เช่น ววั ควาย หมู เม่ือน าผงเจลลาตินมาอุ่นดว้ยน ้ าท่ีอุณหภูมิ ประมาณ 32°C มนัจะหลอม
กลายเป็นของเหลวหนืด ตั้งทิ้งไวใ้หเ้ยน็ ของเหลวจะเซตตวักลายเป็นเจล ลกัษณะคลา้ยเยลล่ี 
                      ประโยชน์และสรรพคุณ 

          เจลาตินไดช่้วยใหป้ระโยชน์มากมายของร่างกายของผูบ้ริโภคคือ เสริมสร้างสุขภาพ 
เล็บ ผม ผิวหน้า ขอ้ต่อ และกระดูกให้แข็งแรง และช่วยชะลอการแก่ก่อนวยั อีกทั้งโปรตีนจากเจ
ลาตินยงัช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหลอ ช่วยให้ฟ้ืนตวัหลงัจากท างาน หรือออกก าลงักายให้ดีข้ึน ถูก
น าไปใชใ้นการประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น เป็นส่วนผสมของยารักษาโรค อาหาร
เสริมต่าง ๆ ทั้งชนิดเม็ดและแคปซูล การผลิตครีมอาบน ้ า ครีมกนัแดด โลชัน่บ ารุงผิว  Moisturizer  
ครีมบ ารุงผม และความสวยงามโดยเฉพาะผูท่ี้มีไลฟ์สไตล์ท่ีช่ืนชอบการท าอาหารประเภทต่าง ๆ 
เช่น วุน้, ลูกอม, เคก้, ช็อคโกแลต, เคร่ืองด่ืม และเคลือบผวิอาหาร 

 
3.3.7 ไขถั่วเหลอืง 

       รูปที ่3.21  ไขถัว่เหลือง 
         ทีม่า : https://www.thailanddiy.com 

 
         Cosyegy (2564)ไขถัว่เหลืองเป็นไขท่ีสกดัจากพืชท่ีผลิตจากน ้ ามนัของถัว่เหลืองโดย

ขั้นตอนการผลิตเร่ิมตน้ตั้งแต่การเก็บเก่ียว ท าความสะอาดเมล็ดถัว่เหลืองบีบอดัให้แตกแลว้รีดเมล็ด 
เพื่อให้ได้น ้ ามนัจากเมล็ดถัว่เหลือง จากนั้นจึงน าน ้ ามนัถั่วเหลืองเข้าเคร่ืองไฮโดรเจนเพื่อแยก
ประเภทไขมนัให้เหลือแต่ไขมนัท่ีสามารถแข็งตวัได้ในอุณหภูมิห้อง ไขถัว่เหลืองท่ีผลิตมาจาก
น ้ ามนัของถัว่เหลือง (Soy oil) ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าเทียนธรรมชาติ เทียนท่ีผลิตจากไขถัว่
เหลืองเป็นท่ีไดรั้บการนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมนุษย ์ดว้ยคุณสมบติั
ของไขและความปลอดภยัจากวตัถุดิบธรรมชาติ ควนัจึงเป็นสีขาวระหวา่งการใชง้านและมีควนันอ้ย
มาก ไขถัว่เหลืองมีคุณสมบติัในการให้กล่ินไดดี้กว่าไขชนิดอ่ืนๆ ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน เพราะ
สามารถน าไปท าเทียนหอมไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผสมสารเคมีชนิดอ่ืนๆ และจะมีกล่ินเฉพาะตวัแลว้แต่
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ยีห่อ้ขอผูผ้ลิตบางเจา้มีกล่ินคลายนมหรือไม่ก็กล่ินถัว่ชดัเจนมากไขมนัถัว่เหลืองท ามาจากถัว่เหลือง 
น ้ ามนัพืชธรรมชาติและทรัพยากรท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ในขณะท่ีพาราฟินมาจากปิโตรเลียม (มี
สารพิษ โทลูอินและเบนซิน) ท าจากน ้ามนัดิบท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ และดว้ยเหตุน้ีเทียน
ไขมนัถัว่เหลืองจึงเป็นมิตรมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ 
3.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทศพร คมกริช และอญัชลี สวาสด์ิธรรม (2555) การศึกษาประสิทธิภาพของน ้ าส้มควนัไม้
จากกระทอ้น มะขามเทศ มะม่วง และล้ินจ่ีต่อการไล่แมลงสาบอเมริกนั (Periplaneta americana L.) 
ซ่ึงไดด้ าเนินการระหวา่งเดือนธนัวาคม 2553 ถึง พฤษภาคม 2555 ท่ีห้องปฏิบติัการ ศูนยว์ิจยัขา้ว
ปทุมธานี โดยมีการทดลองทั้งหมด 6 ขั้นตอน ผลการทดลองในแต่ละขั้นตอนมี ดงัต่อไปน้ี การ
ทดลองวงจรชีววทิยาของแมลงสาบอเมริกนั พบมีการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือ ระยะไข่ ตวัอ่อน และ 
ตวัเต็มวยั โดยแต่ละระยะมีอายุระหว่าง 38.34  6.19, 176.50  13.28 และ149.50  12.22 วนั 
ตามล าดบั ผลการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพ และองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ าส้มควนัไม ้5 ชนิด 
คือ น ้ าส้มควนัไมจ้ากกระทอ้น มะขามเทศ มะม่วง ล้ินจ่ี และพืชหลายชนิดรวมกนั พบว่า น ้ าส้ม
ควนัไมแ้ต่ละชนิดมีสีแตกต่างกนั ตั้งแต่สีน ้ าตาลอ่อน ออกเหลืองจนถึงสีน ้ าตาลเขม้ ค่าความเป็น
กรดเป็นด่างมีค่าตั้งแต่ 2.86 ถึง 3.69 และมีค่าความถ่วงจ าเพาะตาม มาตรฐานผลิตภณัฑ์น ้ าส้มควนั
ไมชุ้มชน คือ ไม่นอ้ยกวา่ 1.005 และมีปริมาณกรดอะซิติก และฟีนอลแตกต่างกนัใน น ้ าส้มควนัไม้
แต่ละชนิด โดยน ้ าส้มควนัไมจ้ากล้ินจ่ีมีปริมาณของสารทั้ง 2 ชนิดสูงสุด คือ มีปริมาณอะซิติก 
และฟีนอล เท่ากบั 82.56 และ6.56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และน ้ าส้มควนัไมจ้ากมะขามเทศ มี
ปริมาณกรดอะซิติกต ่าสุด คือ 46.32 เปอร์เซ็นต์ น ้ าส้มควนัไมจ้ากกระทอ้นมีค่าฟีนอลต ่าสุด คือ 
2.16 เปอร์เซ็นต ์จากการทดสอบ ประสิทธิภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ของน ้ าส้มควนัไม ้คือ น ้ ามนั
เบา น ้ าส้มควนัไม ้และน ้ ามนัทาร์ ในการไล่แมลงสาบ พบว่า เฉพาะส่วนของน ้ าส้มควนัไมเ้ท่านั้น
สามารถไล่แมลงสาบได ้เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ และ อภิวฏั ธวชัสิน (2558) ท าโครงการการน าสารสกดัจากพืช
มาใชใ้นการก าจดัแมลงพาหะน าโรคเป็นวิธีท่ีนิยม เพราะสลายไดท้างชีวภาพและมีความปลอดภยั
ต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) 
ศึกษาความเป็นพิษของสารสกดัจากมนัส าปะหลงั (Manihot esculenta Crantz) ท่ีมีต่อแมลงสาบ
เยอรมนัระยะตวัเต็มวยั (Blattella germanica (L.)) โดยวิเคราะห์ความเป็นพิษเฉียบพลนัในรูปมธัย
ฐานของระดบัความเขม้ขน้ (LC50) โดยการกิน ในเวลา 24 ชัว่โมง (2) ศึกษาปริมาณสารไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ท่ีพบจากล าตน้ เปลือก เน้ือและใบของมนัส าปะหลงั (3) ศึกษาความชอบอาหารของ
แมลงสาบเยอรมนัท่ีมีต่อรูปแบบของเหยื่อล่อท่ีผลิตจากมนัส าปะหลงั โดยใช้ดชันีช้ีวดัของรอด
เจอร์สในการบ่งช้ีการเลือกชนิดอาหารของแมลงสาบ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ความเป็นพิษเฉียบพลนั
ในรูปมธัยฐานของระดบัความเขม้ขน้ (LC50) ของสารสกดัจากล าตน้ เปลือก เน้ือและใบของมนั
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ส าปะหลงัท่ีมีต่อแมลงสาบเยอรมนัระยะตวัเต็มวยั ในเวลา 24 ชัว่โมงมีค่าเท่ากบั 49.287 ppm 
126.224 ppm 129.625 ppm และ 137.645 ppm (ตามล าดบั) (2) ปริมาณสารไซยาไนด์ท่ีพบจากส่วน
ต่างๆ ของมันส าปะหลังพบท่ีล าต้นมีปริมาณสารไซยาไนด์มากท่ีสุด คือ 305.34 mgHCN/L 
รองลงมาคือท่ีเปลือก เน้ือ และใบ (156.19, 110.94 และ 32.83 mgHCN/L ตามล าดบั) (3) เหยื่อล่อท่ี
แมลงสาบเยอรมนัเพศผูแ้ละเพศเมียชอบมากท่ีสุดคือเหยือ่ท่ีประกอบดว้ยมนัส าปะหลงัสุก 500 กรัม
น ้ าตาลทราย 125 กรัมและสารสกดัเน้ือมนัส าปะหลงั 30 มิลลิลิตร (A4) รองลงมาคือ เหยื่อท่ี
ประกอบดว้ยมนัส าปะหลงัสุก 500 กรัม น ้าตาลทราย 125 กรัมและสารสกดัเปลือกมนัส าปะหลงั 30 
มิลลิลิตร (A3) แมลงสาบเพศผูช้อบเหยือ่ล่อทั้ง 2 ชนิดดงักล่าวมากกวา่ชนิดอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี p-value<0.05 แมลงสาบเพศเมียชอบเหยือ่ล่อ A4 มากกวา่ชนิดอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
p< 0.05 นอกจากน้ีพบว่าแมลงสาบเพศผูช้อบเหยื่อล่อ A3 มากกว่าเพศเมีย ในทางตรงกนัขา้ม
แมลงสาบเพศเมียชอบเหยือ่ท่ีประกอบดว้ยมนัส าปะหลงัสุก 500 กรัม สารสกดัจากเน้ือววั 125 กรัม
และสารสกดัเน้ือมนัส าปะหลงั 30 มิลลิลิตร (B4) มากกว่าเพศผูอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี p-
value<0.05 โดยสรุป ความเป็นพิษเฉียบพลนัในรูปมธัยฐานของระดบัความเขม้ขน้ (LC50) ของ
สารสกดัจากล าตน้มนัส าปะหลงัมีความเป็นพิษสูงท่ีสุดต่อแมลงสาบเยอรมนั ปริมาณสารไซยาไนด์
พบท่ีล าต้นมากท่ีสุด ซ่ึงสารสกัดจากมันส าปะหลังออกฤทธ์ิต่อแมลงสาบในลักษณะกินตาย 
(stomach poison) และเหยื่อล่อท่ีใช้ทดลองความชอบอาหารของแมลงสาบสามารถดึงดูดให้
แมลงสาบมากินได ้จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาสารสกดัจากมนัส าปะหลงัในการใชเ้ป็นเหยื่อล่อ
เพื่อก าจดัแมลงสาบต่อไป 

ศนิพร จนัทร์บุรี (2563) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์สเปรยไ์ล่
แมลงจากสารสกดัสมุนไพรโดย การใชเ้ทคโนโลยกีารกกัเก็บสารส าคญัในอนุภาคระดบันาโน โดย
ใช้โพลีเมอร์ไคโตซานและไตรโพลีฟอสเฟต ในการเตรียมอนุภาค (CTNPs) โดยมีการศึกษา
อตัราส่วนระหวา่งไคโตซานและไตรโพลีฟอสเฟตในการเตรียม อนุภาคเพื่อให้ไดอ้นุภาคระดบันา
โนและกกัเก็บสารไดม้ากท่ีสุด จากการพฒันาพบวา่สูตรท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย สารสกดัจากไพรี
ทรัมร้อยละ 5.0 (w/v) สารสกดัพริกร้อยละ 10.0 (w/v) น ้ ามนัยูคาลิปตสัร้อยละ 0.5 (w/v) 
สารละลายไคโตซานท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 0.5 (w/v) และสารละลายไตรโพลีฟอสเฟตท่ีความ
เขม้ขน้ร้อยละ 0.5 (w/v) ซ่ึงมีขนาดอนุภาคประมาณ 300 นาโนเมตร จากนั้นจึงน ามาพฒันา
ผลิตภณัฑ์สเปรยแ์ละศึกษาความชอบ ของผูบ้ริโภค (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) ในคุณลกัษณะต่าง ๆ 
คือ ความชอบโดยรวม ลกัษณะปรากฏ สี ลกัษณะ เน้ือสัมผสั และกล่ิน พบวา่ผลิตภณัฑ์สเปรยไ์ล่
แมลงไดค้่าคะแนนความชอบเท่ากบั 7.0±0.6, 7.1±0.7, 7.3±0.8, 6.9±0.7 และ 7.3±0.6 ตามล าดบั 
และจากการศึกษาประสิทธิภาพในการไล่แมลงพบวา่ผลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพ ในการไล่แมลงสาบ 
สายพนัธ์ุอเมริกนั (Periplaneta americana L.) (ประสิทธิภาพการไล่อยูท่ี่ 1-4 ชัว่โมง) จากงานวิจยัน้ี
แสดงใหเ้ห็นวา่สารสกดัจากไพรีทรัม พริก และน ้ามนัยคูาลิปตสัมีประสิทธิภาพในการไล่แมลงสาบ  



 

 

บทที ่4 
รายละเอยีดของโครงงาน 

  
โครงงานเร่ืองกอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ (Herbal Cubes to Get Rid of Cockroaches) 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ และคิดคน้วิธีการแกปั้ญหา
จากส่ิงรอบตัวโดยการน าส่วนผสมต่างๆท่ีมีอยู่มาดัดแปลงเข้าด้วยกัน  อีกทั้ งยงัสามารถช่วย
แกปั้ญหาใหก้บัทางสถานประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
 4.1.1 ผูจ้ดัท าโครงงานได้ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในแผนกครัว เน่ืองจาก
ห้องครัวของทางสถานประกอบการประสบปัญหาเก่ียวกบัแมลงสาบจ านวนมากท่ีเขา้มาตามท่อ
ระบายน ้ าของทางสถานประกอบการ จึงท าให้ทางผูจ้ดัท าเห็นถึงปัญหาและคิดคน้วิธีแกปั้ญหาจาก
ส่ิงรอบตวัโดยใชส้มุนไพรท่ีมีอยูน่ ามาดดัแปลงปรับเปล่ียนใหอ้อกมาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 
 4.1.2 ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาเก่ียวกับหัวข้อโครงงานเพื่อรับ
ค าแนะน าและแนวทางในการท าผลิตภณัฑ์ 
 4.1.3 ศึกษาวิธีการน าสมุนไพรชนิดต่างๆมาท าให้เป็นก้อน และวตัถุดิบสรรพคุณของ
สมุนไพร 
แต่ละชนิด จากนั้นก็น ามาปรับสูตรเพื่อใหไ้ดต้วัผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ดจ้ริง 
4.2 ข้ันตอนการท าก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 

4.2.1 ส่วนผสมที่ใช้ในการท าก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ (Herbal Cubes to Get Rid of 
Cockroaches) 
ตารางที ่4.1 ส่วนผสมท่ีใชใ้นการท ากอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 
ส่วนผสมก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ(Herbal 

Cubes to Get Rid of Cockroaches) 
ปริมาณ / 6 ก้อน 

1.พริกไทยด าเมด็ 10 กรัม 
2.เมด็ยีห่ร่า 10 กรัม 
3.ใบกระวาน 3 กรัม 
4.ผงวุน้ 20 กรัม 
5.เจลาติน 10 กรัม 
6.การบูร 15 กรัม 
7.ไขถัว่เหลือง 20 กรัม 
ทีม่า : Shopback Blog TH Team 
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 4.2.2 ข้ันตอนการท าก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ (Herbal  Cubes  to Get  Rid  of 
Cockroaches) 
  1. เร่ิมจากการน าพริกไทยด าเมด็มาต าใหล้ะเอียด 
 

 

 

 

 

 

 
     รูปที ่4.1 การน าพริกไทยด าเมด็มาต าใหล้ะเอียด 

            ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
  
  2. น าพริกไทยด าเม็ดท่ีต าละเอียดแลว้ใส่ลงไปคัว่ในกระทะ ใส่เม็ดยี่หร่าและใบ
กระวานลงไปคัว่เพื่อให้สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีกล่ินออกมา โดยใช้ไฟปานกลางประมาณ 2 นาที 
จากนั้นน าไปพกัไว ้

   รูปที ่4.2 การน าพริกไทยด าเมด็ท่ีด าละเอียด เมด็ยีห่ร่า ใบกระวาน ลงไปคัว่พร้อมกนั 
        ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
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  3. ตม้น ้าใหเ้ดือดจากนั้นใส่ผงวุน้และเจลาตินลงไป รอจนกวา่ผงวุน้และเจลาติน
จะเขา้กนั 

 

รูปที ่4.3 การน าผงวุน้และเจลาตินมาตม้ใหเ้ขา้กนั 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 

  
  4. จากนั้นใส่การบูรลงไปและคนจนกวา่การบูรจะละลายเขา้กบัผงวุน้และเจลาติน 

     รูปที ่4.4 การใส่การบูรลงไปตม้ใหเ้ขา้กบัผงวุน้และเจลาติน 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
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  5. น าสมุนไพรท่ีพกัไวม้าใส่ลงไปและตม้จนกวา่ส่วนผสมทั้งหมดจะเขา้กนัและมี
กล่ินออกมา จากนั้นก็พกัทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที เพื่อใหส้มุนไพรไม่ร้อนจนเกินไป 
 

 

 

 

 

 

 
 รูปที ่4.5 การน าสมุนไพรลงไปตม้พร้อมกบัส่วนผสมทั้งหมด 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
  

 6. เม่ือสมุนไพรเร่ิมอุ่น จะท าการตกัใส่พิมพท่ี์เตรียมไวแ้ละรอจนกวา่สมุนไพร
จะเซ็ตตวั 

 

 

 

 

 

 

 
       รูปที ่4.6 การน าสมุนไพรใส่ลงไปในพิมพท่ี์เตรียมไวแ้ละรอเช็ตตวั 

         ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
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  7. ฐานของกอ้นสมุนไพรจะน าไขถัว่เหลืองมาตม้ใหล้ะลายจนกลายของเหลว 

 

รูปที ่4.7 การน าไขถัว่เหลืองมาตม้ใหล้ะลาย 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 

  

  8. เม่ือไขถัว่เหลืองละลายเรียบร้อยแลว้ จะน าการบูรใส่ลงไปเพื่อใหมี้กล่ินท่ีแรง
ข้ึน 

 

 รูปที ่4.8 การน าการบูรมาใส่ลงไปในไขถัว่เหลืองเพื่อใหไ้ดก้ล่ินท่ีแรงข้ึน 
ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 
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  9. เม่ือการบูรละลายเขา้กบัตวัไขถัว่เหลืองแลว้ จะน ามาใส่ลงไปในพิมพ ์ท่ีใส่
สมุนไพรเอาไวต้อนแรกจากนั้นรอจนกวา่ไขถัว่เหลืองจะแหง้ 

   รูปที ่4.9 การน าไขถัว่เหลืองมาใส่ลงไปในพิมพแ์ละรอจนกวา่จะแหง้ 
     ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 

  
10. เม่ือสมุนไพรและไขถัว่เหลืองเซ็ตตวั ผลท่ีไดก้็จะออกมาตามรูปดา้นล่างน้ี 

          รูปที ่4.10 การจดัตกแต่งกอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 
  ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า,2564 

 
4.3 การพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์ 
 จากการท าผลิตภณัฑ์กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ พบปัญหาระหวา่งท าและปรับปรุง
แกไ้ขจนไดสู้ตรท่ีเหมาะสมในคร้ัง 3 ดงัน้ี 
 คร้ังที่ 1 วตัถุดิบท่ีเร่ิมใช้ในสูตรแรกคือ พริกไทยด าเม็ด เม็ดยี่หร่า ใบกระวาน และ
การบูร เหตุผลท่ีเลือกสมุนไพร 3 ชนิดน้ีเพราะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ภายในห้องครัวของทางสถาน
ประกอบการและทางพนกังานท่ีปรึกษายงัให้ค  าแนะน าวา่ลองน าสมุนไพรท่ีมีอยู่มาใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ได้  จึงน ามาใช้และดดัแปลงใหม่ เม่ือน าส่วนผสมทั้งหมดมาคัว่รวมกนั ผลท่ีออกมาคือ วตัถุดิบ
ทั้งหมดไม่สามารถจบัตวัเป็นกอ้นได ้
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 คร้ังที่ 2 หลงัจากทดลองท าในคร้ังท่ี 1 จึงไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ลอง
น าไขถัว่เหลืองมาใส่ในส่วนผสมเพื่อใหต้วัวตัถุดิบสามารถจบัตวัเป็นกอ้น และยงัสามารถน าไปใส่
พิมพเ์พื่อเพิ่มความสวยงามไดอี้กดว้ย แต่ผลท่ีไดใ้นคร้ังน้ีคือกล่ินของสมุนไพรไม่ออกเพราะไขถัว่
เหลืองมีกล่ินท่ีแรงกวา่ 
 คร้ังที่ 3 ในคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าไดมี้การหาขอ้มูลเพิ่มเติมจึงไดมี้การน าเจลาตินเขา้มาใช้
เป็นส่วนผสมกบัสมุนไพร ท่ีเลือกเป็นส่วนผสมตวัน้ีเพราะเจลาตินเป็นสารท่ีไม่มีกล่ินแต่ผลท่ีไดก้็
คือเจลาตินมีความเหลวจึงท าใหก้อ้นสมุนไพรละลาย แต่เร่ืองกล่ินสามารถใชไ้ดผ้ล 
 คร้ังที ่4 ผลจากคร้ังท่ีแลว้พบวา่เจลาตินสามารถท าให้สมุนไพรมีกล่ินแต่ไม่สามารถคง
ความเป็นก้อนได้  ผูจ้ดัท าจึงลองน าผงวุน้มาผสมเข้าไปในเจลาตินและผลท่ีได้ก็คือสมุนไพร
สามารถจบัตวักนัเป็นกอ้นไดแ้ละมีกล่ินของสมุนไพรแบบชดัเจน แต่ไม่สามารถน าไปวางตามจุด
ต่างๆไดเ้พราะสมุนไพรมีความเปียกออกมาเล็กนอ้ย จึงน าไขถัว่เหลืองผสมกบัการบูรมาท าเป็นฐาน
เพราะเม่ือน าทั้งไขถัว่เหลืองและสมุนไพรมาใชร่้วมกนัแลว้ผลท่ีออกมาสามารถเขา้กนัเป็นอยา่งดี 
4.4 การค านวณต้นทุนการผลติก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 
 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการค านวณตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์“กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ”  
ตารางที ่4.2 แสดงการค านวณตน้ทุนกอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 

 
 
 

ส่วนผสมก้อนสมุนไพร
ก าจัดแมลงสาบ (Herbal 

cubes to get rid of 
cockroaches) 

ปริมาณทีใ่ช้ 
(กรัม) 

ราคาต่อหน่วย 
 

 
ราคาต้นทุน 

1. พริกไทยด าเมด็ 10 กรัม 98/100 กรัม 0.98 บาท 
2. เมด็ยีห่ร่า 10 กรัม 16/30 กรัม 5.3 บาท 
3. ใบกระวาน 3 กรัม 32/5 กรัม 19.2 บาท 
4. ผงวุน้ 20 กรัม 38/50 กรัม 15.2 บาท 
5. เจลาติน 10 กรัม 82/100 กรัม 8.2 บาท 
6. การบูร 15 กรัม 85/100 กรัม 12.75 บาท 
7. ไขถัว่เหลือง 20 กรัม 70/250 กรัม 5.6 บาท 

ราคาตน้ทุนทั้งหมด (ปริมาณ 6 ช้ิน) 67.23 บาท 
ราคาตน้ทุนต่อช้ิน (ปริมาณ 1 ช้ิน) 11 บาท 
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4.5 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 
  ผูจ้ดัท าไดน้ าผลิตภณัฑ์กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ ไปลองวางไวต้ามจุดต่างๆ
ภายในห้องครัวและไดท้ดลองให้พนกังานภายในแผนกครัว  รวมไปถึงแผนกอ่ืนๆ ดมกล่ินของตวั
ผลิตภณัฑ์ จ  านวน 30 คน หลงัจากนั้นได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อกอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ (Herbal Cubes to Get Rid of Cockroaches) เพื่อท าการ
วเิคราะห์ และอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
  1)  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิติ 
คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ 
  2)  ส่วนท่ี 2 ส ารวจความพึงพอใจของกอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ ใชเ้คร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางสถิติ คือการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิธีการแปรผล
ของอาจารยบุ์ญชม ศรีสะอาด โดยก าหนดการแปลความหมายดงัน้ี  

        ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
           ค่าเฉล่ีย  3.51 -  4.50  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

           ค่าเฉล่ีย  2.51 -  3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
           ค่าเฉล่ีย  1.51  - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 

           ค่าเฉล่ีย  1.00  - 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4.5.1  ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.3  
ตารางที ่ 4.3  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกเพศ  

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

หญงิ 17 56.70 
ชาย 13 43.33 
รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.70 และ 
เพศชายร้อยละ 43.33 

 
  ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกอาย ุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

20-30 ปี  12 40.00 
31-40 ปี 10 33.33 
41-50 ปี 6 20.00 
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มากกว่า 50 ปี 2 6.70 
รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 40 รองลงมา
คือ อาย ุ31-40 ปี  อาย ุ41-50 ปี อายมุากกวา่ 50 ปี 
 4.5.2 ส่วนที ่2 ความพงึพอใจโดยรวมของก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 
ตารางที ่4.5 แสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 

ประเด็นที่ประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปรผล 

1. ความปลอดภยัของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพร
ก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ 

3.80 1.01 มาก 

2. ประโยชน์ของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพรก าจดั
แมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ 

        3.77 0.99 มาก 

3. สีสันของตวัผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก าจดั
แมลงสาบ 

        3.27 1.15 ปานกลาง 

4. กล่ินของตวัผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก าจดั
แมลงสาบ 

3.63 1.08 มาก 

5. รูปแบบของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก าจดั
แมลงสาบ 

3.87 1.02 มาก 

6. ความสะดวกในการใชผ้ลิตภณัฑ ์กอ้น
สมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 

3.83 1.04 มาก 

7. ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพร
ก าจดัแมลงสาบ 

3.62 1.31 มาก 

8. ความเหมาะสมของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพร
ก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อการใชง้านในสถาน
ประกอบการ 

3.83 1.04 มาก 

9. ลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพร
ก าจดัแมลงสาบ 

3.83 0.90 มาก 

รวม 3.71 9.54 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์กอ้นสมุนไพร
ก าจดัแมลงสาบ โดยประเด็นท่ีประเมินในเร่ืองสีสันของตวัผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 
มีค่าเฉล่ีย 3.27 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  ประเด็นท่ีประเมินถดัมาคือ ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์
กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ มีค่าเฉล่ีย 3.62 กล่ินของตวัผลิตภณัฑ์ กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ 
มีค่าเฉล่ีย 3.63 ประโยชน์ของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ 
มีค่าเฉล่ีย 3.77 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถาน
ประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.80 ประเด็นท่ีประเมินถดัมาคือ ความสะดวกในการใช้ผลิตภณัฑ์ก้อน
สมุนไพรก าจดัแมลงสาบ  ความเหมาะสมของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อการใช้
งานในสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ์ก้อนสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.83 และประเด็นท่ีประเมินถดัมา คือ รูปแบบของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก าจดั
แมลงสาบ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.87 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียมากท่ีสุดของยอดค่าเฉล่ียทั้งหมด 
 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการปฏบัิติงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
       จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม Hotel Once Bangkok 
ในแผนกครัว จึงท าให้ทางผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้งานภายในแผนกครัวทั้งหมดของโรงแรม และไดท้ราบ
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของภายในแผนกครัวของทางโรงแรม  นั้นคือปัญหาเก่ียวกบัแมลงสาบจ านวน
มากข้ึนมาตามท่อระบายน ้ าภายในโรงแรม ยงัเขา้ถึงแหล่งสะสมต่างๆ อย่างเช่น ถงัขยะภายใน
ห้องครัว ตามใตตู้ห้รือมุมอบัภายในห้องครัวรวมไปถึงตูเ้ปล่าๆท่ีไม่ไดมี้การเก็บของไว ้ก็จะมีพวก
แมลงสาบอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก  อีกทั้งยงัเป็นปัญหาอย่างมากต่อการท าอาหารในแต่ละคร้ัง 
ผูจ้ดัท าจึงคิดคน้ผลิตภณัฑ์น้ีข้ึนมาเพื่อน ามาก าจดัแมลงสาบ โดยการน าสมุนไพรซ่ึงเป็นของเหลือ
ใช้ในครัว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง ไม่เป็นอนัตรายในแผนกครัว สมุนไพรท่ีน ามาใช้มี 
พริกไทยด าเมด็ ใบกระวา่น เมล็ดยีห่ร่า สมุนไพร 3 ชนิดน้ีมีกล่ินท่ีแรง สามารถก าจดัแมลงสาบไดดี้ 
และเป็นสมุนไพรท่ีหาไดง่้ายรอบตวัเรา ราคาไม่แพงมากนกั ทางผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการศึกษาขอ้มูล
และค้นหาข้อมูลเก่ียวกบัสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อให้ได้รู้เก่ียวกับสรรพคุณและประโยชน์ของ
สมุนไพรท่ีก าจดัแมลงสาบได ้ผูจ้ดัท าโครงงานไดย้กตวัอยา่งน าเสนอข้ึนมาให้กบัทางท่ีปรึกษา ท่ี
ปรึกษาเห็นดว้ยกบัโครงงานน้ีเป็นอยา่งมากและสนบัสนุนให้ค  าปรึกษามาตลอดจนโครงงานส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   
   เม่ือได้ทดลองท าผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 30 ชุด  โดยผูใ้หข้อ้มูลคือพนกังานแผนกครัวและแผนกอ่ืนๆ
ภายในโรงแรม ผลการประเมินความคิดเห็นในแบบสอบถาม คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑ์ก้อนสมุนไพรก าจดัแมลงสาบ โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.87 ความสะดวก
ในการใช้ผลิตภณัฑ์ กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ ความเหมาะสม
ของผลิตภณัฑ์ ก้อนสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อการใช้งานในสถานประกอบการ ลกัษณะ
โดยรวมของผลิตภณัฑ์ กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.83 
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 
3.80 ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ก้อนสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ มี
ค่าเฉล่ีย 3.77 กล่ินของผลิตภณัฑ์ กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถานประกอบการ มี
ค่าเฉล่ีย 3.63 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบท่ีมีต่อทางสถาน
ประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.62 และสีสันของตวัผลิตภณัฑ์ กอ้นสมุนไพรก าจดัแมลงสาบท่ีมีต่อสถาน
ประกอบการ มีค่าเฉล่ีย 3.27 ตามล าดบั 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
          5.2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 
                   ควรศึกษาหาสมุนไพรท่ีก าจดัแมลงสาบไดห้ลากหลายทุกชนิด และเป็นอะไรท่ีแปลก
ใหม่น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้จากส่ิงรอบตวัท่ีเหลือใชเ้พื่อพฒันาโครงงานให้ดียิง่ข้ึน 
         5.2.2  ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
                   1. ควรพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชส้มุนไพรหลากหลายชนิดมาเป็นท่ีสามารถก าจดัแมลงสาบ
ได ้เพื่อคนทัว่ไปอยากจะน าผลิตภณัฑส์มุนไพรตวัน้ีมาใช ้
                   2. ควรผลิตสมุนไพรท่ีก าจดัแมลงสาบเพิ่มให้มีหลากหลายมากข้ึน เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค
น ามาใชง้านมากข้ึน 
                   3. สามารถน าเอาเปลือกผลไมท่ี้ก าจดัแมลงสาบได ้เพื่อเติมแต่งสีสันและกล่ินมากยิ่งข้ึน 
เช่น เปลือกส้ม เปลือกมะนาว เป็นตน้ 
 



 

 

บรรณานุกรม 
 

ทศพร คมกริช และอญัชลี สวาสด์ิธรรม. (2555). ประสิทธิภาพของผลไม้ต่อการไล่แมลงสาบ     
อเมริกัน. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal/article/download/ 
68933/56122/ 

บา้นและสวน. (2562). Hotel Once Bangkok. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.baanlaesuan.com/63141/ 
       design/lifestyle/hotel-once-bangkok 
ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ และ อภิวฏั ธวชัสิน. (2558). การพัฒนาเหย่ือพิษจากมนัส าปะหลังเพ่ือ 

ก าจัดแมลงสาบเยอรมัน. เขา้ถึงไดจ้าก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr/ 
article/view/120999 

รุจิจนัทร์ วชิิวานิเวศน์. (2554). การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมนุไพร.  
             เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/537/1/124-54.pdf                                                                           
วทิยา บุญวรพฒัน์. (2560). การบูร งานวิจัยและสรรพคุณ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.disthai.com/ 
             16895122/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%       
             B8%B9%E0%B8%A3                                                                                                                      
ศนิพร จนัทร์บุรี. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่แมลงจากสารสกัดสมนุไพร. เขา้ถึงไดจ้าก 
              https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=53_Ent01.pdf&id=4024&keeptrack=3 
สุเทพ ศิลปานนัทกุล, ล ้าศกัด์ิ ชวนิชย ์และรุ่งโรจน์ พุม่ร้ิว. (2562). ข้อมลูเก่ียวกับแมลงสาบ. 

เขา้ถึงไดจ้าก https://bkkthon.ac.th/home/user_files/department/department-24/files/ 
2561/003.pdf 

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร. (2564). ตลาดสมนุไพรอภัยภูเบศร. เขา้ถึงไดจ้าก  
https://www.tci- thaijo.org/index.php/jprad/article/download/134379/100539/ 

Buzzardreptile. (2563). Lobster Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก https://buzzardreptile.co.uk/product/ 
         lobster-roach/                                                               

 Cosyegy. (2564). ไขถัว่เหลืองดีอย่างไร. เขา้ถึงไดจ้าก https://th.cosyegy.com/whyusesoywax/ 
 Disthai (2560). พืชสมนุไพร พริกไทย. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.disthai.com/16488254/%E0% 
               B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0% 
               B8%A2 
Doyourownpestcontrol.  (2564). Australian Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.doyourownpest 
              control.com/AustralianRoachControl.htm 
 



48 
 

 

Greenbestproduct. (2557). แมลงสาบ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.greenbestproduct.com/15067183/ 
             %E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8% 

B2%E0%B8%9A 
Jameswhiteants. (2555). Harlequin Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.jameswhiteants.com.my/ 
        pest_idenification/cockroach/Harlequin-cockroach.html 
Kellyvillepets. (2564). Burrowing Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.kellyvillepets.com.au/ 
              products/giant-burrowing-cockroaches 
Kvpest.  (2556). Smaller German Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kvpest.com/page.php? 
              op=cockroach 
Orkin. (2564). German Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.orkin.com/cockroaches/german-
 cockroach 
Pawida W. (2562). Hotel Once. เขา้ถึงไดจ้าก https://propholic.com/prop-talk/hotel-once- 
Pestworld. (2564). Brown-Banded Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pestworld.org/pest- 

guide/cockroaches/brown-banded-cockroaches/ 
Raid. (2564). Large Brown Cockroach. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.raid.com/en-us/bugs/large- 

roaches 
Shopback Blog TH Team. (2564). 8 สมุนไพรไล่แมลงสาบ. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.shopback.co.th/blog/ 
Species.  (2562). Periplaneta Fuliginosa. เขา้ถึงไดจ้าก https://species.wikimedia.org/wiki/ 
              Periplaneta_fuliginosa           
Spring Green Evolution. (2564). เจลาตินท ามาจากอะไร. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sgethai. 
              com/article/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95 
Thailanddiy (2564). อุปกรณ์การท าขนม. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thailanddiy.com 
Wunfaensee. (2564). วุ้นคืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/wunfaensee/wun- 

khux-xari 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบัตงิาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

เตรียมอบขนมปังส ำหรับเมนู Breakfast ในตอนเชำ้ 
 
 

       
 

 จดัเตรียมผลไมท่ี้ใชเ้สิร์ฟพร้อมกบัอำหำรBreakfast 
 



 

 

 
 
ท ำเคก้วนัเกิดเม่ือมีออเดอร์ Birthday Cake 
 
 
 

 
 

ท ำควำมสะอำดหนำ้เตำ 
 
 



 

 

      
 

ท ำควำมสะอำดเคร่ืองดูดควนั 
 
 
 

 
 

ท ำเมนู Breakfast ในตอนเชำ้ 
 
 



 

 

 
 

จดัท ำสลดัท่ีใชเ้สิร์ฟพร้อมอำหำร Breakfast ในตอนเชำ้ 
 
 
 

 
 

ตกแต่งหนำ้เคก้ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 
 
 แบบสอบถำมโครงงำนก้อนสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ  เป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนกำร
ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ของสำขำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสยำม  ผูจ้ดัท ำขอควำมกรุณำในกำรตอบแบบสอบถำม  ขอ้มูลในแบบสอบถำมใช ้
เฉพำะในรำยงำนเท่ำนั้น  ไม่มีจุดประสงคเ์ผยแพร่ 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อกอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  กรุณำเลือกค ำตอบท่ีท่ำนตอ้งกำรเลือก 
1. เพศ 
      1. หญิง       2. ชำย 
2.อำย ุ
      1. 20-30 ปี          2. 31-40 ปี 
      3. 41-50 ปี          4. มำกกวำ่ 50 ปี 
 
ส่วนที ่2  ค ำถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจต่อกอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ 
ค าช้ีแจง  กรุณำเลือกช่องวำ่งท่ีท่ำนมีควำมคิดเห็นในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
หมำยเหตุ  ระดบัควำมคิดเห็น  5 = มำกท่ีสุด  4 = มำก  3 = ปำนกลำง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
 

ความพงึพอใจของก้อนสมุนไพรก าจัด
แมลงสาบ 

ระดับความพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ควำมปลอดภยัของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพร
ก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อทำงสถำนประกอบกำร 

     

2.ประโยชน์ของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพรก ำจดั
แมลงสำบท่ีมีต่อทำงสถำนประกอบกำร 

     

3.สีสันของตวัผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดั
แมลงสำบ 

     

ฉ 



 

 

4.กล่ินของตวัผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดั
แมลงสำบ 

     

5.รูปแบบของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดั
แมลงสำบ 

     

6.ควำมสะดวกในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์กอ้น
สมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ 

     

7.ประสิทธิภำพของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพร
ก ำจดัแมลงสำบ 

     

8.ควำมเหมำะสมของผลิตภณัฑก์อ้นสมุนไพร
ก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อกำรใชง้ำนในสถำน
ประกอบกำร 

     

9.ลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพร
ก ำจดัแมลงสำบ 

     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษาเกีย่วกบัโครงการ 
“ก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ” 

 
 จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรสัมภำษณ์พนกังำนท่ีปรึกษำ  เร่ืองประโยชน์ของโครงงำน
ท่ีมีต่อโรงแรมและขอ้เสนอแนะต่อโครงงำนกอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ  เป็นประโยชน์ต่อทำง
โรงแรมในกำรต่อยอดผลิตภณัฑ์ท่ีนักศึกษำน ำไปท ำโครงงำน เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และได้
ผลิตภณัฑใ์หม่  สำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้ริง  ขอ้เสนอแนะอำจจะมีกำรปรับขนำดของตวัผลิตภณัฑ์ให้มี
ขนำดเล็กลง เพื่อใหง่้ำยและสะดวกต่อกำรใชง้ำนภำยในหอ้งครัวของทำงโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

(.................................................) 
       คุณอนุชำ  ฉิมแป้น 
       พนกังำนท่ีปรึกษำ 
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บทความวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
บทคัดย่อ 

โรงแรม Hotel Once Bangkok เป็น
โรงแรม 4 ดำว ท่ีตั้ งอยู่บริเวณริมแม่น ้ ำเจ้ำพระยำ 
เน่ืองจำกทำงสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ติดริมแม่น ้ ำ
เจ้ำพระยำ  จึงท ำให้เกิดปัญหำ คือ  มีแมลงสำบ
จ ำนวนมำกข้ึนมำตำมท่อระบำยน ้ ำภำยในโรงแรม 
อีกทั้ งย ัง เข้ำไป ถึงแหล่งสะสมต่ ำง  ๆ  โดย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำเร่ืองกำรก ำจัดแมลงของ
แผนกครัว และเพ่ือศึกษำกำรท ำก้อนสมุนไพรใน
กำรก ำจดัแมลงสำบ โดยมีประชำกรท่ีในกำรศึกษำ
คือ พนกังำนภำยในโรงแรมจ ำนวน 30 คน  

ผลกำรศึกษำของโครงงำนได้เข้ำไป
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำท่ีโรงแรม Hotel Once 
Bangkok ในแผนกครัว โดยใช ้พริกไทยด ำเม็ด ใบ
กระวำ่น เมลด็ยีห่ร่ำ สมุนไพร 3 ชนิดน้ีมีกล่ินท่ีแรง  
สำมำรถก ำจดัแมลงสำบไดดี้ และเป็นสมุนไพรท่ีหำ
ไดง่้ำย รำคำไม่แพง ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นใน
แบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ก้อน
สมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ  โดยมีควำมพึงพอใจมำก
ท่ีสุดในรูปแบบของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดั
แมลงสำบท่ีมีต่อทำงสถำนประกอบกำร  มีค่ำเฉล่ีย 
3.87 ควำมสะดวกในกำรใช้ผ ลิตภัณฑ์  ก้อน
สมุนไพรก ำ จัดแมลงสำบ ท่ี มี ต่ อท ำงสถำน
ประกอบกำร  มีค่ำเฉล่ีย 3.83 ตำมล ำดบั 
 
ค ำส ำคัญ แมลงสำบ, สมุนไพร, ก ำจัด, โรงแรม, 
แผนกครัว 

 

Abstract 
               Hotel Once Bangkok is a 4-star hotel 
located along the Chao Phraya River and this 
causes a problem that there are many cockroaches 
in the drain in the hotel. This study had the 
objectives to study the pest control of the Kitchen 
Department and to study the making of the herbal 
cubes to get rid of cockroaches. The population of 
the study were 30 employees in the hotel. 

The study showed black pepper-corns, 
bay leaf and cumin seeds, have a strong aroma that 
could get rid of cockroaches and  an herd that is 
very affordable. The results of the evaluation of 
opinions in the questionnaire were that the 
respondents were satisfied with the herbal product 
to kill cockroaches with the greatest satisfaction in 
the from of herbal cubes to kill cockroaches 
affecting the establishment with an average of 
3.87, followed by the ease of use of the product. 
Data should be studied to find herbal that can kill 
all kind of cockroaches and is new and useful in 
everyday life. 
 
Keywords: cockroach, herbs, extermination, hotel, 
kitchen department 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพ่ือศึกษำเร่ืองกำรก ำจัดแมลงของแผนกครัว 
โรงแรม Hotel Once Bangkok 

ก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 

Herbal Cubes to Get Rid of Cockroaches 

นำงสำวพนิตลดำ  ทิสำลี 

Email : panitlada42@gmail.com 

นำงสำวดำรำลกัษณ์  เหล่ำสุนำ 

Email : daraluck9669@gmail.com 

ภำควชิำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร  คณะศิลปศำสตร์  มหำวทิยำลยัสยำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. เ พ่ือศึกษำกำรท ำก้อนสมุนไพรในกำรก ำจัด
แมลงสำบ 

ขอบเขตของโครงงาน 
ขอบเขตด้านพืน้ที ่
Hotel Once Bangkok 

ขอบเขตด้านประชากร 
พนักงำนภำยในโรงแรมจ ำนวน 30 คนได้แก่ 
หัวหน้ำแผนกครัว รองหัวหนำ้แผนกครัว ผูช่้วยกุ๊ก 
พนักงำนล้ำงจำน ใช้กำรทดสอบจำกกำรน ำ
ผลิตภณัฑไ์ปวำงไวใ้นจุดท่ีตอ้งกำรก ำจดัแมลงสำบ
และควำมพึงพอใจของพนกังำนโรงแรมHotel Once 
Bangkok 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เร่ิมตั้งแต่ 17 พฤษภำคม 2563 ถึง 28 สิงหำคม 2563 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. โรงแรมไดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ในกำรก ำจดัแมลง 
2. โรงแรมลดตน้ทุนในกำรก ำจดัแมลงได ้
3. โรงแรมสำมำรถรักษำมำตรฐำนควำมสะอำดใน
พ้ืนท่ีของหอ้งครัวได ้

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. ศึกษำขอ้มูลปัญหำของสถำนประกอบกำร 
2. ก ำหนดหัวข้อโครงงำน และเขียนโครงร่ำง
โครงงำน 
3. ศึกษำและเก็บขอ้มูล โดยปรึกษำกับพนักงำนท่ี
ปรึกษำ และ อำจำรย ์
4. วเิครำะห์ขอ้มูลโดยกำรน ำส่วนผสมท่ีเหลือใชม้ำ
แปรรูป 
5. ทดลองท ำกอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบ 
6. จดัท ำแบบสอบถำม 
7. น ำขอ้มูลเรียบเรียงเป็นรูปเล่มโครงงำนเพ่ือให้
อำจำรยต์รวจสอบควำมถูกตอ้งและแกไ้ข 
8. ส่งรูปเล่มและน ำเสนอโครงงำน 

 
 
 

ข้ันตอนการท าก้อนสมุนไพรก าจัดแมลงสาบ 
1. เร่ิมจำกกำรน ำพริกไทยด ำเมด็มำต ำใหล้ะเอียด 
2. น ำพริกไทยด ำเมด็ท่ีต ำละเอียดแลว้ใส่ลงไปคัว่ใน
กระทะ ใส่เมด็ยีห่ร่ำและใบกระวำนลงไปคัว่เพ่ือให้
สมุนไพรทั้ ง 3 ชนิด มีกล่ินออกมำ โดยใช้ไฟปำน
กลำงประมำณ 2 นำที จำกนั้นน ำไปพกัไว ้
3. ตม้น ้ ำใหเ้ดือดจำกนั้นใส่ผงวุน้และเจลำตินลงไป 
รอจนกวำ่ผงวุน้และเจลำตินจะเขำ้กนั 
4. จำกนั้นใส่กำรบูรลงไปและคนจนกวำ่กำรบูรจะ
ละลำยเขำ้กบัผงวุน้และเจลำติน 
5. น ำสมุนไพรท่ีพกัไวม้ำใส่ลงไปและตม้จนกว่ำ
ส่วนผสมทั้ งหมดจะเข้ำกันและมีกล่ินออกมำ 
จำกนั้ น ก็พัก ท้ิ งไว้ประมำณ 10  นำที  เ พ่ือให้
สมุนไพรไม่ร้อนจนเกินไป 
6. เม่ือสมุนไพรเร่ิมอุ่น จะท ำก0รตักใส่พิมพ์ท่ี
เตรียมไวแ้ละรอจนกวำ่สมุนไพรจะเซ็ตตวั 
7. ฐำนของกอ้นสมุนไพรจะน ำไขถัว่เหลืองมำตม้
ใหล้ะลำยจนกลำยของเหลว 
8. เม่ือไขถัว่เหลืองละลำยเรียบร้อยแล้ว จะน ำ
กำรบูรใส่ลงไปเพ่ือใหมี้กล่ินท่ีแรงข้ึน 
9. เม่ือกำรบูรละลำยเขำ้กบัตวัไขถัว่เหลืองแลว้ จะ
น ำมำใส่ลงไปในพิมพ ์ท่ีใส่สมุนไพรเอำไวต้อนแรก
จำกนั้นรอจนกวำ่ไขถัว่เหลืองจะแหง้ 
10. เม่ือสมุนไพรและไขถัว่เหลืองเซ็ตตวั เป็นอนั
เสร็จสมบูรณ์ 

สรุปผลการท าโครงงาน 
       จำกกำรท่ีผู ้จัดท ำโครงงำนได้เข้ำไป
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำท่ีโรงแรม Hotel Once 
Bangkok ในแผนกครัว จึงท ำให้ทำงผูจ้ ัดท ำได้
เรียนรู้งำนภำยในแผนกครัวทั้ งหมดของโรงแรม 
และได้ทรำบถึงปัญหำท่ีเกิดข้ึนของภำยในแผนก
ครัวของทำงโรงแรม  นั้ นคือปัญหำเ ก่ียวกับ
แมลงสำบจ ำนวนมำกข้ึนมำตำมท่อระบำยน ้ ำภำยใน
โรงแรม ยงัเขำ้ถึงแหล่งสะสมต่ำงๆ อย่ำงเช่น ถัง
ขยะภำยในห้องครัว ตำมใต้ตู ้หรือมุมอับภำยใน
ห้องครัวรวมไปถึงตูเ้ปล่ำๆท่ีไม่ไดมี้กำรเก็บของไว ้



 

 

ก็จะมีพวกแมลงสำบอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  อีกทั้ง
ยงัเป็นปัญหำอย่ำงมำกต่อกำรท ำอำหำรในแต่ละ
คร้ัง ผูจ้ดัท ำจึงคิดคน้ผลิตภณัฑ์น้ีข้ึนมำเพ่ือน ำมำ
ก ำจัดแมลงสำบ  โดยกำรน ำสมุนไพรซ่ึงเป็นของ
เหลือใชใ้นครัว สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
ไม่เป็นอนัตรำยในแผนกครัว  สมุนไพรท่ีน ำมำใชมี้ 
พริกไทยด ำเม็ด ใบกระวำ่น เมล็ดยี่หร่ำ สมุนไพร 3 
ชนิดน้ีมีกล่ินท่ีแรง  สำมำรถก ำจัดแมลงสำบได้ดี 
และเป็นสมุนไพรท่ีหำได้ง่ำยรอบตวัเรำ รำคำไม่
แพงมำกนัก ทำงผูจ้ ัดท ำจึงได้ท ำกำรศึกษำขอ้มูล
และคน้หำขอ้มูลเก่ียวกบัสมุนไพรแต่ละชนิดเพ่ือให้
ไดรู้้เก่ียวกบัสรรพคุณและประโยชน์ของสมุนไพร
ท่ีก ำจดัแมลงสำบได ้ผูจ้ดัท ำโครงงำนไดย้กตวัอยำ่ง
น ำเสนอข้ึนมำใหก้บัทำงท่ีปรึกษำ ท่ีปรึกษำเห็นดว้ย
กับโครงงำนน้ีเป็นอย่ำงมำกและสนับสนุนให
ค ำปรึกษำมำตลอดจนโครงงำนส ำเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี   
   เม่ือไดท้ดลองท ำผลิตภณัฑเ์รียบร้อยแลว้
ไดจ้ดัท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 30 ชุด  โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
คือพนักงำนแผนกครัวและแผนกอ่ืนๆภำยใน
โร ง แ รม  ผ ลก ำ รป ร ะ เ มิ นค ว ำม คิ ด เ ห็ น ใน
แบบสอบถำม คือ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑ์ก้อนสมุนไพรก ำจัดแมลงสำบ  
โดยมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อทำง
สถำนประกอบกำร  มีค่ำเฉล่ีย 3.87 ควำมสะดวกใน
กำรใชผ้ลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมี
ต่อทำงสถำนประกอบกำร ควำมเหมำะสมของ
ผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อกำร
ใชง้ำนในสถำนประกอบกำร ลกัษณะโดยรวมของ
ผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อทำง
สถำนประกอบกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.83 ควำมปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อ
ทำงสถำนประกอบกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.80 ประโยชน์
ของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อ

ทำงสถำนประกอบกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.77 กล่ินของ
ผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อทำง
สถำนประกอบกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.63 ประสิทธิภำพ
ของผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมีต่อ
ทำงสถำนประกอบกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.62 และสีสัน
ของตวัผลิตภณัฑ ์กอ้นสมุนไพรก ำจดัแมลงสำบท่ีมี
ต่อสถำนประกอบกำร มีค่ำเฉล่ีย 3.27 ตำมล ำดบั 

กติติกรรมประกาศ 
กำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนสหกิจ

ศึกษำ ณ โรงแรม Hotel Once Bangkok  ส่งผลให้
คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงๆ  ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต  ได้
ฝึกฝน ท ำให้ได้เรียนรู้ในหลำกหลำยด้ำนโดยกำร
ทดลองท ำด้วยตนเอง  เพื่อให้ได้ควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ และรู้จักกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำโดย
ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคคลต่ำงๆ ท่ีไม่ได้กล่ำว
นำมทุกท่ำนท่ีได้ให้ค  ำแนะน ำช่วยเหลือในกำร
จัดท ำรำยงำนผู ้จัดท ำขอขอบพระคุณผู ้ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่ำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้มูลและ
ค ำปรึกษำในกำรท ำรำยงำนฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนให้กำรดูแลและให้ควำมเข้ำใจชีวิตกำร
ท ำงำน ซ่ึงคณะผูจ้ดัท ำขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูง
ไว ้ณ ท่ีน้ี 
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