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พนกังานในแผนกครัวจาํนวน  8 คน  โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) พบวา่ผูต้อบ
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Abstract 

In daily cooking, lemons and lemongrass are used as ingredients in many dishes. As a 
result, a large number of lemon peels and lemongrass were discarded. In addition to cooking all 
the time, the stove and equipment have oil and grease stains and must be kept clean for good 
hygiene of customers. 

Lemon Peel and Lemongrass Cleaner Project’s objective was to reduce costs by using the 
remaining raw materials to make new products. To study the satisfaction with the cleanser from 
lemon and lemongrass peel, the author used an online questionnaire from specialized employees 
in the kitchen department of 8 people as a tool to collect data. The respondents sent the 
satisfaction questionnaire online. The results of the assessment of opinions in the questionnaire 
were as follows: that the respondents were satisfied with the cleaning solution from lemon peel at 
the highest level, with an average of 4.35. The most satisfied respondents were,in terms of 
removing oily stains and non-irritating to the skin, average was 4.50, followed by the smell of 
lemon and lemongrass, and the ease of use with an average of 4.37. The respondents had a high 
level of satisfaction with an average of 4.00. 
Keywords: cleaner, lemon peel, lemongrass  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

       จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกครัวของโรงแรม   อาศยั  กรุงเทพ ฯ 
ไชน่าทาวน์ (Asia Bangkok Chinatown)   พบวา่ในการประกอบอาหารในแต่ละวนั ตอ้งใช้
มะนาวและตะไคร้เป็นส่วนประกอบในอาหารหลายอย่าง จึงทาํให้มีการทิ้งเปลือกมะนาว
และตะไคร้เป็นจาํนวนมาก  ประกอบกบัการทาํอาหารอยูต่ลอดเวลาทาํให้ตอ้งคอยทาํความ
สะอาดเตาและอุปกรณ์ท่ีมีคราบนํ้ามนัและไขมนัต่าง ๆ ให้สะอาดอยูเ่สมอเพื่อสุขอนามยัท่ี
ดีของลูกคา้  ผูจ้ดัทาํจึงเห็นวา่ เปลือกมะนาวท่ีเหลือทิ้งนั้น มีประโยชน์ในการขจดัคราบมนั
ได้ดี และตะไคร้เป็นสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอมและช่วยบาํรุงผิว จึงคิดจะทาํนํ้ ายาทาํความ
สะอาดครัวจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ข้ึน เพื่อใชใ้นการทาํความสะอาดเตาและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารแทนนํ้ายาทาํความสะอาดท่ีโรงแรมไดจ้ดัซ้ือไว ้

 
1.2 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อนําเอาขยะจากการทาํอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทาํเป็นผลิตภณัฑ์ทาํความ
สะอาด 

2. เพื่อจดัทาํนํ้ายาทาํความสะอาดแบบเขม้ขน้ไวใ้ชใ้นแผนกครัว 
3. เพื่อลดตน้ทุนของโรงแรมในการซ้ือนํ้ายาทาํความสะอาด 
  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  
         ขอบเขตด้านเนือ้หา  

- เพื่อศึกษาและแกไ้ขปัญหาวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการทาํอาหาร  
- ศึกษาและจดัทาํนํ้ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้  

 
          ขอบเขตด้านสถานที ่

โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ (Asia Bangkok Chinatown) 
 
          ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 กนัยายน 2564 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. แผนกครัวในโรงแรมสามารถลดขยะ (เปลือกมะนาวและตะไคร้)ไดโ้ดยนาํขยะมาทาํให้

เกิดประโยชน์  
2. แผนกครัวในโรงแรมไดน้ํ้ายาทาํความสะอาดเตาและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. แผนกครัวของโรงแรมสามารถลดตน้ทุนของโรงแรมในการซ้ือนํ้ายาทาํความสะอาด 
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บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.1 โลโก ้โรงแรมอาศยักรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
ท่ีมา : จากเฟซบุก๊ Asai Hotels 

 
ช่ือสถานประกอบการ : โรงแรม อาศยักรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
ทีต่ั้งหน่วยงาน  : 527 ถ.เจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 
โทรศัพท์  : 02-220-8999 
เวบ็ไซต์  : www.asaihotels.com 
Facebook  : Asai Hotels 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 แผนท่ี โรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
ท่ีมา : Facebook Asai Hotels 
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2.2 ประวตัิความเป็นมา 
โรงแรม “อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” เป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่ในเครือโรงแรมดุสิต

อินเตอร์เนชัน่แนล เตรียมพร้อมท่ีจะเปิดประสบการณ์คร้ังใหม่ให้กบันกัเดินทางตั้งแต่กลางเดือน
กนัยายน 2563 น้ี ดว้ยจุดเด่นของการสร้างความประทบัใจให้กบัผูใ้ช้บริการไปสัมผสักบัทอ้งถ่ิน
และวิถีชีวิตในชุมชนในย่านเยาวราช รวมถึงสถานท่ีสําคญัรอบๆ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า และ
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ห้องพกัสไตล์มินิมอล จาํนวน 224 ห้อง คงความสะดวกสบายระดบัลกัซูร่ี 
ไม่วา่จะห้องนอน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องนํ้ า เพื่อให้แขกคนพิเศษให้รับการบริการระดบัดีเยี่ยม
ในบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และยงัเดินทางง่ายด้วยระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน (ห่างจากสถานี MRT                     
วดัมงักร เพียง 100 เมตร) โรงแรม “อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์” ASAI Bangkok Chinatown เป็น
โรงแรมแห่งแรกท่ีเปิดตวัภายใตแ้บรนด์ “อาศยั” โดยตั้งอยู่ในทาํเลท่ีดีท่ีสุดในยา่นเยาวราช ทาํให ้              
ผูเ้ข้าพกัได้สัมผสักับบรรยากาศท่ีคึกคกัตามวิถีชีวิตท่ีแท้จริงของชุมชน ตั้งแต่ร้านอาหารแนว                 
สตรีทฟู้ ด ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ศาลเจ้า วดัไทย วดัจีน วดัญวณ               
หอศิลป์และพิพิธภณัฑ์ รวมถึงคาเฟ่ร่วมสมยัท่ีแทรกตวัอยู่ในตึกเก่าของเยาวราช โรงแรมอาศยั 
กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ รองรับนกัเดินทางไดทุ้กกลุ่ม ทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีชอบเดินทางคนเดียว หรือ
เดินทางเป็นกลุ่ม หรือครอบครัว รวมถึงนกัธุรกิจท่ีตอ้งการท่ีพกัใจกลางเมือง และสามารถสัมผสั
กบัประสบการณ์ทอ้งถ่ิน หรือใชชี้วิต Night Life ในยา่นเยาวราชไดอ้ยา่งใกลชิ้ด โดยพนกังานของ
อาศยัทุกคน สามารถทาํหนา้ท่ีเป็น Local Connector ท่ีจะแนะนาํการเดินทางไปในสถานท่ีหรือ
ชุมชนต่างๆ  เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวเด่น  ร้านอาหารอร่อยๆ หรือจุดเช็คอิน ให้กบัลูกคา้ หากลูกคา้
ตอ้งการ ทั้งน้ี โรงแรมอาศยั กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ มีจาํนวนทั้งหมด 224 ห้อง 3 รูปแบบ ตกแต่งใน
รูปแบบร่วมสมยัผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมไทย-จีน เพื่อสะทอ้นคาแรคเตอร์ของยา่นท่ีโรงแรม
ตั้งอยู ่โดยหอ้งพกัจะมีขนาดกะทดัรัดระหวา่ง 17 - 26 ตารางเมตร ขณะเดียวกนั พื้นท่ีส่วนกลางจะมี
ความกวา้งขวางตามคอนเซปต ์Eat, Work, Play  ท่ีสามารถปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองการใชง้าน
รูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็น กิน ด่ืม ทาํงาน หรือ พกัผอ่นร่วมกนัอยา่งสะดวกสบาย ดงันั้น ลูกคา้จะ
ไดรั้บประสบการณ์การเขา้พกัแบบลกัซูร่ี ในราคาท่ีสัมผสัได ้เพื่อตอบโจทย ์Affordable Lifestyle 
ของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 

“ในอนาคตอยา่งไรคนก็ตอ้งเดินทางนกัท่องเท่ียวปัจจุบนัไม่ไดโ้ฟกสัท่ี Facility หรือดาว
ของโรงแรมแต่สนใจ Local Experience และ Authenticity ท่ีเขาจะไดรั้บมากกวา่” แชมป์-ศิรเดช 
โทณวณิก ทายาทรุ่น 3 ของดุสิตธานีและกรรมการผูจ้ดัการบริษทัอาศยั โฮลด้ิงส์ จาํกดั กล่าว 
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2.3 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
‘อาศยั’ เป็นแบรนด์ใหม่ภายใตเ้ครือโรงแรมดุสิตอินเตอร์เนชัน่แนล ท่ีดูแลโดยคุณแชมป์ 

ทายาทของคุณชนินทธ์ โทณวณิก แมจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของโรงแรมระดบัตาํนานของไทย แต่แบรนด์
อาศยัมีการบริหารและทิศทางท่ีฉีกจากแนวเดิม โดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้มิลเลนเนียลโดยเฉพาะ 
ส่ิงท่ียงัคงเหมือนแบรนด์ดุสิตจึงอยูท่ี่คุณภาพ มาตรฐานการบริการ และความทุ่มเทของพนกังานท่ี
เช่ือวา่ทุกคนยอ่มสัมผสัไดต้ั้งแต่เขา้มาในบริเวณโรงแรมภายในโรงแรมมีห้องพกัรวมทั้งหมด 224 
ห้องมี 2 วิวให้เลือกพกัคือ City view  และ Courtyard view ‘อาศยั’ มุ่งนาํเสนอประสบการณ์การ
พกัผอ่นแบบใหม่ท่ีเนน้ความสะดวก สบาย ไฮเทค พร้อมกล่ินอายของพื้นท่ีบริเวณท่ีโรงแรมตั้งอยู ่
โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการสร้างความย ัง่ยืนให้กบัทั้งโรงแรมและชุมชนรายรอบ ASAI Bangkok 
Chinatown ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของไอ แอม ไชน่าทาวน์ ตั้งอยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นวดัมงักรฯ 
เพียง 100 เมตร จึงแวดลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ และแกลเลอร่ีมากมาย ท่ี
รวบรวมไวค้รบถว้ยในเวบ็ไซตข์องโรงแรม เพิ่มความสะดวกให้ผูเ้ขา้พกัเลือกเท่ียวชมหรือจดัเป็น
ลิสตเ์ส้นทางพิเศษไดด้ว้ยตวัเอง นอกจากจะตั้งอยูใ่นโลเคชนัใจกลางเมืองเก่าอยา่งเยาวราช เดินทาง
แสนสะดวก และเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีน่าสนใจ ภายในโรงแรมจดัสรรพื้นท่ีได้
อยา่งลงตวั และให้ความสําคญักบัพื้นท่ีส่วนกลางท่ีเรียกวา่ Communal Area บริเวณชั้น 4 ในคอน
เซ็ปต ์‘Eat, Work, Play’ เป็นพื้นท่ีท่ีจดักิจกรรมไดห้ลากรูปแบบ มีห้องประชุม ส่วนของรีเซพชัน่ 
คาเฟ่ และห้องอาหาร JAM JAM Eatery & Bar ก็รวมกนัอยูบ่นพื้นท่ีส่วนน้ี และพื้นท่ีดา้นนอกท่ี
เป็นลานกิจกรรม ทางโรงแรมแบ่งส่วนหน่ึงทาํแปลงผกัออร์แกนิกใหเ้ชฟเด็ดปรุงอาหารกนัไดอ้ยา่ง
สดครบรสชาติ ดา้นการตกแต่งนั้น แบรนด์อาศยัเนน้การออกแบบท่ีกลืนไปกบับรรยากาศโดยรอบ 
ASAI Bangkok Chinatown จึงมีกล่ินอายของย่านเยาวราชให้เห็นทัว่ทุกมุม ทั้งการตกแต่งดว้ย
กระเบ้ืองหลากสี การใชช่้องเปิดแบบกลมท่ีพบไดใ้นสถาปัตยกรรมแบบจีน ภาพถ่ายของช่างภาพ
ช่ือดงั DogDuckPugPed ท่ีบนัทึกมุมต่างๆ ของยา่นเยาวราชประดบัตามห้องพกั รวมถึงผลงานอิน
สตอลเลชัน่ช้ินเด่นโดย Ease Studio ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากหางโคมไฟจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

ประเภทของห้องพกัภายในโรงแรม 
 1 Comfy Room / City view and Courtyard view 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 หอ้งพกัคอมฟ่ีรูม 

             ท่ีมา : https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/ 
 

พกัผอ่นในห้องพกัท่ีพร้อมสรรพทุกการใชง้านและเตม็ไปดว้ยความสะดวกสบาย มีเตียง 
ควนีไซส์และส่ิงจาํเป็นทุกอยา่งท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้ารเขา้พกัของคุณผอ่นคลายและสนุก
ท่ีสุด 

 
2 Comfy Twin Room / City view and Courtyard view 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 หอ้งพกัคอมฟ่ีทวนิรูม 
             ท่ีมา : https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/ 

 
 หอ้งพกัเตียงเด่ียวสองเตียงพร้อมส่ิงจาํเป็นทั้งหมดท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้ารเขา้พกั
ของคุณสุขสบายและมีความสุข เหมาะสาํหรับใชเ้ป็นห้องกกักนัควบคุมโรคซ่ึงสามารถรองรับผูเ้ขา้
พกัไดส้องคน 
 

 
 

https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/
https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/
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3 Roomy Room / City view and Courtyard view 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 หอ้งพกัรูม่ีรูม 
             ท่ีมา : https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/ 

 
พกัผอ่นในห้อง Roomy ท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งประณีต มาพร้อมเตียงควีนไซส์ โต๊ะ

เลานจข์า้งหนา้ต่าง และส่ิงจาํเป็นทั้งหมดท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้ารเขา้พกัของคุณ
สะดวกสบายและมีความสุข 

 
4 Roomy Twin Room / City view and Courtyard view 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 หอ้งพกัรูม่ีทวนิรูม 
             ท่ีมา : https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/ 

 
หอ้งพกัเตียงเด่ียวสองเตียงพร้อมส่ิงจาํเป็นทั้งหมดท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้ารเขา้พกั

ของคุณสุขสบายและมีความสุข หอ้ง Roomy เหมาะสาํหรับผูเ้ขา้พกัท่ีมากนัสองคน 
 

 
 

https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/
https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/
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5 Biggy Room / City view and Courtyard view 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.7 หอ้งพกับ๊ิกก้ีรูม 

             ท่ีมา : https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/ 
 

หอ้ง Biggy ใหทุ้กคนในทีมไดอ้ยูร่่วมกนั มีเตียงควีนไซส์และมีพื้นท่ีกวา้งขวาง ทั้งยงัมี
โซฟาเขา้มุมในห้องนัง่เล่นท่ีสามารถยดืออกมาใหเ้ป็นเตียงเสริมได ้
 
ห้องอาหาร 

JAM JAM EATERY & BAR 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 หอ้งอาหารแจมแจม 
             ท่ีมา : https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/ 

 
หอ้งอาหารของโรงแรมจะมีใหเ้ลือกถึง 2 โซนดว้ยกนันั้นก็คือโซนภายในตวัโรงแรมและ 

บริเวณ Courtyard ครอบคลุมพื้นท่ีขนาด 300 ตารางเมตรทาํเป็นแปลงผกัสวนครัวออร์แกนิกโดยมี
โตะ๊และเกา้อ้ีติดตั้งโดยรอบใหแ้ขกไดน้ัง่พกัผอ่นรับแสงธรรมชาติและชมพื้นท่ีสีเขียวอีกทั้งยงัเป็น
สถานท่ีสาํหรับจดัเวิร์กชอปและอีเวนตไ์ดด้ว้ยนอกจากน้ียงัมีตูข้ายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบ Grab 
& Go และตูก้ดนํ้าด่ืมฟรีเพราะในแต่ละหอ้งพกัจะมีขวดนํ้ าสเตนเลสจดัเตรียมใหลู้กคา้ตลอดการเขา้
พกัส่วนร้านอาหารแบบ All-day Dining และบาร์รวบอยูใ่นท่ีเดียวกนัช่ือ JAM JAM Eatery & Bar 
ใหบ้ริการอาหารแนวตะวนัตกและฟิวชัน่ 

https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/
https://www.dusit.com/asai-bangkok-chinatown/th/accommodation/


9 
 

 

Hotel Manager 

Head Chef 

Chef De Partie 

Commis 

2.4 แผนผงัองค์กร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.9 แผนผงัองคก์รโรงแรมอาศยักรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ(2564) 

 
2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 
 

รูปท่ี 2.10 นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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ช่ือนักศึกษา   : นางสาว ชุติมา ทิพยโ์ท 
ต าแหน่ง   : Trainee แผนกครัว 
หน้าทีรั่บผดิชอบ  :  เวลาในการเขา้งานช่วง 07.00 – 16.00 น.หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ช่วยงานในครัวเม่ือถึงครัวมีหนา้ท่ีเตรียมรถเพื่อลงไปขาย To Go ในตอนเชา้ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมลงไป
ขายก็คือโจ๊ก แซนวิสแฮมชีส และไก่ทอดเยาวราชและตอ้งเตรียมอุปกรณ์สําหรับในการขายเวลาท่ี
ขายจะเป็นช่วง 7.00 ถึง 10.00 น.ถา้วนัไหนมีฝนตกก็จะอยูช่่วยออก Breakfast มีหนา้ท่ีคอยตกัแยม
เตรียมสลดั จดัจาน Breakfast หลงัจากข้ึนมาจากขายของก็จะมีหนา้ท่ีช่วยทาํอาหารสําหรับพนกังาน
ในโรงแรม คอยจดัจาน ตกัขา้วใส่จาน และนาํไปไวท่ี้ห้องอาหารจากนั้นจะกลบัมาเช็คและเตรียม
วตัถุดิบไวส้าํหรับขาย a la carte เช็คดูวตัถุดิบสาํหรับขายครัวไทย ในวนัไหนถา้มีออเดอร์เขา้ก็จะได้
ลงมือทาํออเดอร์ต่างๆ เช่น Fish taco หรือช่วยเตรียมวตัถุดิบท่ีจะทาํออเดอร์ไวใ้ห้พี่เล้ียงและถา้วนั
ไหนมีตลาดเขา้ก็จะนาํไปเก็บไวใ้นตูเ้ย็น จากนั้นจะเตรียมหั่นผกัและวตัถุดิบท่ีเอาไวใ้ช้สําหรับ
ทาํอาหารพนกังานในวนัถดัไปส่วนมากจะเตรียมไวล่้วงหนา้ 1-2 วนั ในบางวนัตามตารางจะมีการ
แบ่งกนัช่วยจดั Dry Store ลา้ง Cool Room ถา้เสร็จหนา้ท่ีในการช่วยรอบเชา้ก็จะมาช่วยรอบบ่ายใน
การทาํงานจากนั้นเม่ือถึงเวลา 15.00 น.ช่วยรอบบ่ายในการทาํอาหารพนกังาน ตกัขา้ว จดัจานและ
นาํอาหารไปเซ็ตไว ้
 
2.6 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 พนกังานท่ีปรึกษา 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณมลลิกา ชยัสุคนธ์กุล 
ต าแหน่ง : Chef de partie 
โทรศัพท์ :  065-507-8456 
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2.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 กนัยายน 2564 
 
2.8 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
ตารางที ่2.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 

1.คิดหวัขอ้โครงงานและนาํเสนอหวัขอ้
โครงงาน 

    

2. ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง     

3.วางแผนและดาํเนินงานจดัทาํนํ้ายาทาํความ
สะอาด 

    

4.นาํนํ้ายาทาํความสะอาดให้องคก์ร     

5. สรุปผลและจดัทาํรูปเล่มโครงงาน     

 
การดาํเนินโครงการเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน ดงัน้ี 

1. คิดหวัขอ้โครงงานและนาํเสนอหวัขอ้โครงงานเสนอต่อพนกังานท่ีปรึกษาภายในหน่วยงาน  
แลว้จึงนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํและนาํมาแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการทาํนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและ
ตะไคร้ 

3. จดัทาํนํ้ายาทาํความสะอาดครัวจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ 
4. ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทดลองใช ้นํ้ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ 
5. จดัทาํเอกสารของโครงงานเพื่อนาํเสนอ เป็นรูปเล่มรายงานโดยมีทั้งหมด 5 บท  รวมถึง 

การจดัทาํ Power Point เพื่อใชใ้นการนาํเสนอโครงงาน 
2.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.    เปลือกมะนาวและตะไคร้ท่ีเหลือทิ้งจากการประกอบอาหาร   
2.    นํ้าส้มสายชู และหมอ้เพื่อตม้นํ้าส้มสายชู  
3.    โหลแกว้ใชห้มกัและใส่นํ้าหมกัเขม้ขน้  
4.    นํ้าเปล่าใชผ้สมใหเ้จือจาง 
5.    ขวดสเปรยใ์ชส้าํหรับใส่นํ้ายาท่ีผสมเจือจางแลว้ไวส้าํหรับฉีดพน่บนเตาและอุปกรณ์ 
       ท่ีมีคราบนํ้ามนั   
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2.10 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ได้นําเอาความรู้ท่ีเรียนมาในห้องเรียนมาใช้งาน และนํามาปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ 
2. ไดท้ราบศกัยภาพและส่ิงท่ีตวัเองชอบและเลือกเรียนนั้นสามารถเป็นอาชีพไดจ้ริง  
3. ไดท้ราบจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาของตนเอง เพื่อนาํไปพฒันาตนเองมากยิง่ข้ึน  
4. ไดรู้้เรียนระบบงานในโรงแรมและไดศึ้กษาวธีิการทาํอาหารท่ีหลากหลายมากข้ึน  
5. ไดศึ้กษาการทาํนํ้ายาทาํความสะอาดท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้นครอบครัวได ้

 
2.11 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ควรเพิ่มเติมความรู้ดา้นการทาํอาหาร เวลาในการทาํอาหาร 
2. ควรเพิ่มความรอบคอบ การเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ จากการทาํงานเพื่อเพิ่มความสามารถของ

ตนเองใหม้ากข้ึน 
3. ควรเพิ่มความกลา้แสดงออกในงานท่ีไดรั้บมอบหมายงานหรือสมาธิในการทาํงานมากข้ึน  

เพื่อใหง้านบรรลุไดอ้ยา่งไม่ผดิพลาดหรือผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
4. ควรเพิ่มไหวพริบในการตดัสินใจหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มีความรอบคอบและ

ถูกตอ้งในทุกช่วงเวลาของการทาํงาน 
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บทที ่3 
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การจดัทาํโครงงาน  นํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ (Lemon Peel And 
Lemongrass Cleaner) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเอาส่ิงท่ีเหลือใช้จากการทาํอาหารมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยทาํเป็นผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดและเพื่อลดตน้ทุนของโรงแรมในการซ้ือนํ้ ายาทาํ
ความสะอาด ดงันั้นคณะผูจ้ดัทาํจึงไดมี้การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 
ดงัน้ี 

3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัมะนาว สรรพคุณและประโยชน์ 
3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัตะไคร้ สรรพคุณและประโยชน์ 
3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าส้มสายชู สรรพคุณและประโยชน์ 
3.4 การนาํวตัถุดิบเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ 
3.5 การถนอมอาหาร 
3.6 ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด 
3.7 วธีิทาํนํ้ายาทาํความสะอาดจากเปลือกผกัและผลไม ้
3.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัมะนาว สรรพคุณและประโยชน์ 

 
  
 

 
 
 

 
รูปที ่3.1  มะนาว 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
ช่ือสมุนไพร มะนาว 
ช่ืออ่ืน ๆ/ช่ือทอ้งถ่ิน ส้มมะนาว (ภาคกลาง),ส้มนาว (ภาคใต)้ ,สีมานีปีห์ (มลาย)ู ,หมากฟ้า (ไทย
ใหญ่) , โกรยชะมา้ (เขมร) , มะเนา้เลย ์, มะนอเกละ , ปะนอเกล (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน)  
ช่ือสามญั Common lime, Lime , Sour lime 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Citrus aurantifolia (Christm. et Panz.) Swing. 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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3.1.1ลกัษณะทัว่ไปมะนาว 
เป็นไมผ้ลยืนตน้ขนาดเล็กมีลกัษณะเป็นพุ่มมีความสูงเฉล่ีย 2-5 เมตร ลาํตน้มีลกัษณะโคง้

งอไม่ค่อยแขง็แรง เปลือกของลาํตน้มีสีนํ้ าตาลปนเทา ก่ิงอ่อนของมะนาวมีสีเขียวอ่อน เม่ือแก่ สีจะ
เขม้ข้ึนจนเป็นสีนํ้ าตาลส่วนก่ิงท่ีแก่มากจะเป็นสีเทา การออกของก่ิงก้านไม่ค่อยเป็นระเบียบ บน              
ลาํตน้และก่ิงกา้นจะมีหนาม หนามมีลกัษณะแหลมมีทั้งหนามสั้นและหนามยาวมีสีเขียวเขม้และสี
เขียวอมเหลือง ส่วนบริเวณปลายหนามีสีนํ้าตาล เม่ือแก่ข้ึนหนามจะแหง้ตามไป 
            ใบของมะนาวมีลกัษณะเป็นใบเด่ียว คือมีแผน่ใบอนัเดียว ใบมีขนาดเล็กกวา้งประมาณ 3-6 
ซม. ยาวประมาณ 6-12 ซม.รูปร่างเป็นแบบรีหรือทรงไข่ ฐานใบมีลกัษณะกลม ปลายใบมีรูปแหลม 
ป้าน ขอบใบเป็นคล่ืน หรือเป็นหยกัละเอียด ก้านใบสั้ นและมีปีกใบแคบหรืออาจไม่มีปีกใบก็ได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุมะนาว ใบอ่อนมีสีเขียวจางเกือบเป็นสีขาว ใบแก่มีสีเขียวเขม้ ผิวใบด้านบน
ละเอียดเป็นมนัส่วนผวิใบดา้นล่างค่อนขา้งหยาบและมีสีจางกวา่ เม่ือทาํการขยี้ใบจะมีกล่ินแรง 
            ดอกมะนาวอาจเกิดเป็นดอกเด่ียวหรือช่อก็ได ้มีทั้งท่ีเป็นดอกสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ดอก
จะออกบริเวณซอกใบและปลายก่ิง ดอกมะนาวมีขนาดเล็ก ดอกท่ีตูมจะมีขนาดความยาว 1-2 ซม. 
กลีบเล้ียงมีสีเขียวเป็นรูปถว้ยมี 4-6 หยกั ส่วนกลีบดอกมีสีขาว และดา้นทอ้งกลีบดอกอาจมีสีม่วงอม
แดงเจืออยู่ดว้ย กลีบดอกมีลกัษณะเป็นรูปถ้วย มีจาํนวน 4-5 อนั จาํนวนกลีบในและกลีบนอกมี
จาํนวนเท่าๆ กนั แต่ละกลีบมีขนาด 0.8-1.2 ซม. ดอกมะนาวมีเกสรตวัผูม้ากมายถึง 20-40 อนั เช่ือม
ติดกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-8 อนั เกสรตวัเมียมีรังไข่รูปร่างเป็นทรงกระบอก ใน 1 ดอก จะมีรังไข่
ประมาณ 9-12 อนั 
            ผลมะนาวมีรูปร่างแตกต่างกนัไปตามชนิดของพนัธ์ุ มีทั้งรูปร่างยาวรี รูปไข่ และรูปร่างกลม 
ท่ีกน้ผลมีลกัษณะเป็นจุกหรือปุ่มเล็ก ๆ ผลโดยทัว่ไปมีขนาดความยาว 3-12 ซม. เปลือกลกัษณะ
ขรุขระ และมีต่อมนํ้ ามนัเปลือกผิว ผิวเปลือกเม่ือแหลม บรรจุอยู่เป็นจาํนวนมาก เน้ือมะนาวมีสี
เหลืองอ่อน มีรสเปร้ียวและมีกล่ินหอมเมล็ด ขนาดเล็กคลา้ยรูปไข่ ดา้นปลายหัวจะแหลม ภายใน
เมล็ดมีเน้ือเยือ่สีขาว 
 
3.1.2 ถิน่ก าเนิดมะนาว 

เช่ือกนัวา่มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พราะผูท่ี้อยูใ่นภูมิภาค
น้ี รู้จกัการใชป้ระโยชน์จากมะนาวกนัเป็นอยา่งดีมาตั้งแต่อดีตแลว้ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือประเทศไทย 
แต่มีการคน้พบอีกช้ินหน่ึงท่ีเช่ือว่ามะนาวมีแหล่งกาํเนิดในอินเดียตอนเหนือ และเขตเช่ือมต่อกบั
พม่า รวมถึงทางตอนเหนือของมาเลเซีย (แต่น่าแปลกท่ีไม่พบมะนาวในป่าของไทย) ปัจจุบนัมีการ
ปลูกมะนาวทัว่ไปในเขตร้อน และเขตอบอุ่นก่ึงร้อนทัว่โลกเพราะมะนาวสามารถข้ึนไดใ้นท่ีดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า และทนต่อดินเน้ือละเอียดไดดี้กวา่ส้ม  

 

https://www.disthai.com/16941374/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7


15 
 

 

3.1.3 สรรพคุณของมะนาวในการรักษาโรค 
1. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
2. ช่วยแกอ้าเจียน เป็นลมวงิเวยีนศีรษะ เมาเหลา้ได ้
3. ช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูงและตํ่า 
4. รู้หรือไม่วา่มะนาวก็เป็นยาอายวุฒันะและช่วยในการเจริญอาหารไดด้ว้ย 
5. แกอ้าการวงิเวยีนหลงัคลอดบุตร 
6. แกอ้าการลมเงียบ ดว้ยการเอาใบมะนาวมาตม้กินกบัยาหอม 
7. แกโ้รคตาแดง 
8. ใชเ้ป็นยาแกไ้ขก้็ไดเ้หมือกนั ดว้ยการนาํใบมาหัน่เป็นฝอย ๆ แลว้นาํมาชงในนํ้าเดือด ด่ืม  
     เป็นนํ้าชาหรือใชอ้มกลั้วคอเพื่อช่วยฆ่าเช้ือโรค 
9. ใชใ้นการแกไ้ขท้บัระดู ดว้ยการเอาใบมะนาวประมาณ 100 ใบมาตม้กิน 
10. สามารถช่วยรักษาโรคลกัปิดลกัเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได ้เพราะในมะนาวมี    
     วติามินซีสูงมาก 
11. เปลือกผลแหง้นาํมาตม้เอานํ้าด่ืมเป็นยาแกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง ขบัเสมหะ บาํรุงกระเพาะ 

 
3.1.4 ประโยชน์ของมะนาวอืน่ๆ 

1. มะนาวช่วยบาํรุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใส 
2. ช่วยบาํรุงตาของคุณใหส้ดใสอยูเ่สมอ 
3. มะนาวประกอบดว้ยวติามินและแร่ธาตุหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น  
    วติามินเอ  วติามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส กรดซิตริก กรดมาลิก 
4. ในผลมะนาว 1 ลูกจะมีนํ้ามนัหอมระเหยอยูม่ากถึง 7% ซ่ึงนาํมาใชป้ระโยชน์ในการผสม 
     เป็นนํ้ายาทาํความสะอาดต่าง ๆ เช่น นํ้ายาลา้งจาน เป็นตน้ 
5. มะนาวมีนํ้ามนัหอมระเหยท่ีใหก้ล่ินหอมสดช่ืน (Aromatherapy) 
6. มะนาวมีฤทธ์ิท่ีช่วยในการกดัดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นกรดผลไมอ้ยา่งหน่ึง (AHA) ท่ีเป็นท่ี     
    ยอมรับในการช่วยเร่งการผลดัเซลลผ์วิท่ีเส่ือมสภาพออกไป 
7. นํ้ามะนาวจะเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในบา้นเราในการนาํมาปรุงรสชาติอาหาร 
8. เพื่อใชแ้ต่งรสชาติใหเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบ์างชนิด โดยจะนิยมฝานมะนาวออกเป็นช้ิน     
    บาง ๆ เสียบไวก้บัขอบแกว้นัน่เอง 
9. สาํหรับประโยชน์ของเปลือกมะนาวนั้น เม่ือบีบนํ้าออกหมดแลว้ใหน้าํมาทาบริเวณคาง  
    เข่า ขอ้ศอก ส้นเทา้ ก็จะช่วยใหผ้วิบริเวณเหล่าน้ีมีความนุ่มนวลเพิ่มมากข้ึน  
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10. ประโยชน์ของมะนาวสาํหรับผูท่ี้เป็นสิวฝ้า มะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณใหล้ดนอ้ยลง 
     ได ้เพราะมะนาวมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อน ๆ จะทาํใหล้ดการอุดตนัรูขมุขนจากสิวและยงัช่วย   
     การขจดัความมนัและเช้ือโรคบนใบหนา้ไดด้ว้ย โดยคุณสามารถนาํดินสอพองกบั 
     มะนาวมาผสมกนัแลว้ทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวนั สิวจะค่อย ๆ ยบุลงไปเอง 

 
3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัตะไคร้ สรรพคุณและประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.2  ตะไคร้ 

ท่ีมา : https://www.organicfarmthailand.com/how-to-grow-lemongrass/ 
 
ช่ือสมุนไพร ตะไคร้ 
ช่ืออ่ืนๆ / ช่ือทอ้งถ่ิน จกัไคร (ภาคเหนือ) , คาหอม (ไทใหญ่แม่ฮ่องสอน) , ไคร (ภาคใต)้ , สิงไคร , 
หวัสิงไคร (อีสาน) , ห่อวอตะโป่ (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน) , เชิดเกรย , เหลอะเกรย (เขมร) 
ช่ือสามญั Lemongrass, West Indian lemongrass , Sweet rush 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 
วงศ ์  GRAMINEAE 
 
3.2.1 ลกัษณะทัว่ไปตะไคร้ 

ตะไคร้เป็นพืชล้มลุกวงศ์เดียวกับหญ้า มักมีอายุมากกว่า 1 ปี (ข้ึนอยู่กับปัจจัยทาง
สภาพแวดลอ้ม)ลาํตน้ตะไคร้มีเหงา้ใตดิ้น ลาํตน้มีลกัษณะตั้งตรง รูปทรงกระบอก มีความสูงไดถึ้ง 1 
เมตร (รวมทั้งใบ) ส่วนของลาํตน้ท่ีเรามองเห็นจะเป็นส่วนของกาบใบท่ีออกเรียงชอ้นกนัแน่น โคน
ตน้มีลกัษณะกาบใบหุ้มหนา ผิวเรียบ และมีขนอ่อนปกคลุม ส่วนโคนมีรูปร่างอว้น มีสีม่วงอ่อน
เล็กน้อย และค่อยๆเรียวเล็กลงกลายเป็นส่วนของใบ แกนกลางเป็นปลอ้งแข็ง ส่วนน้ีสูงประมาณ 
20-30 ซม. ข้ึนอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน และพนัธ์ุ และเป็นส่วนท่ีนาํมาใชส้ําหรับประกอบ

https://www.organicfarmthailand.com/how-to-grow-lemongrass/
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อาหาร ใบตะไคร้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ก้านใบ (ส่วนลาํตน้ท่ีกล่าวขา้งตน้) หูใบ (ส่วนต่อ
ระหวา่งกาบใบ และใบ) และใบ  ใบตะไคร้ เป็นใบเด่ียว มีสีเขียว มีลกัษณะเรียวยาว ปลายใบโคง้ลู่
ลงดิน โคนใบเช่ือมต่อกบัหูใบ ใบมีรูปขอบขนาน ผิวใบสากมือ และมีขนปกคลุม ปลายใบแหลม 
ขอบใบเรียบ แต่คม กลางใบมีเส้นกลางใบแขง็ สีขาวอมเทา มองเห็นต่างกบัแผน่ใบชดัเจน ใบกวา้ง
ประมาณ 2 ซม. ยาว 60-80 เซนติเมตร  ตะไคร้เป็นพืชท่ีออกดอกยาก จึงไม่ค่อยพบเห็น ดอกตะไคร้
ดอกจะออกดอกเป็นช่อกระจาย มีกา้นช่อดอกยาว และมีกา้นช่อดอกยอ่ยเรียงเป็นคู่ๆ ในแต่ละคู่จะมี
ใบประดบัรองรับ มีกล่ินหอม ดอกมีขนาดใหญ่คลา้ยดอกออ้ 
 
3.2.2 ถิ่นก าเนิดตะไคร้ 

ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีผกูพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตแลว้ ทั้งน้ี
เพราะตะไคร้เป็นพืชท่ีมีถ่ินกาํเนิดในแถบเขตร้อนของทวีปเอเชีย เช่น ไทย , พม่า , ลาว , มาเลเซีย , 
อินโดนีเซีย , อินเดียว , ศรีลงักา เป็นตน้และยงัสามารถพบไดใ้นประเทศเขตร้อนบางประเทศใน
แถบอเมริกาใต้ เช่นกัน โดยทัว่ไปแล้ว ตะไคร้จัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าและสามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ ตะไคร้หอม ตะไคร้กอ ตะไคร้ตน้ ตะไคร้นํ้ า ตะไคร้หางนาค และตะไคร้
หางสิงห์ 
 
3.2.3 ประโยชน์และสรรพคุณตะไคร้ 

1. ช่วยขบัลม 
2.ลดอาการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อแน่นจุกเสียด 
3.แกอ้าการเกร็ง 
4.ช่วยขบัเหง่ือ 
5.แกโ้รคทางเดินปัสสาวะ แกอ้าการขดัเบา 
6.แกน่ิ้ว แกปั้สสาวะเป็นเลือด 
7.แกเ้บ่ืออาหาร ทาํใหเ้จริญอาหาร 
8.ช่วยยอ่ยอาหาร 
9.ลดความดนัโลหิต 
10.ช่วยขบัเหง่ือ แกก้ระหายนํ้า 
11. ใช้ส่วนของเหงา้ ลาํตน้และใบของตะไคร้ เป็นส่วนประกอบของอาหารท่ีสําคญัหลาย

ชนิดเช่น ตม้ยาํ และอาหารไทยหลายชนิด และใชเ้ป็นเคร่ืองเทศประกอบอาหารสําหรับดบักล่ินคาว
เช่นเดียวกบั ขิง ข่า ใบมะกรูด ให้อาหารมีกล่ินหอม และปรับปรุงรสให้น่ารับประทานมากข้ึน 
สามารถนาํมาใชท้าํเป็นนํ้ าตะไคร้ นํ้ าตะไคร้ใบเตย ช่วยดบัร้อนแกก้ระหายไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถ
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นาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดห้ลายชนิด เช่น เคร่ืองปรุงอบแห้ง ตะไคร้แห้งสําหรับชงด่ืม นาํมา
สกดัเป็นนํ้ามนัหอมระเหย เป็นตน้ 
 

3.2.4 สรรพคุณทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  
ท่ีไดมี้การศึกษาวจิยัทางคลินิกผลปรากฏวา่ นํ้ ายาบว้นปากจากตะไคร้สามารถช่วยลดกล่ิน

ปากท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียบางชนิดลงได้และพบว่ามีความปลอดภยัจากการใช้งานในกลุ่มผูถู้ก
ทดลอง แมย้งัคงตอ้งมีการปรับปรุงกล่ินฉุนและรสชาติจากตะไคร้เพิ่มเติมต่อไป และในนํ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีสกัดจากตะไคร้มีอตัราการรักษาผูป่้วยโรคเกล้ือนอยู่ท่ีประมาณ 60% ในขณะท่ีตวัยา                  
คีโตโคนาโซลมีประสิทธิผลทางการรักษาสูงกวา่ คือ อยูท่ี่ 80%  และมีการทดลองประสิทธิภาพ
ของตะไคร้ด้วยการทาโลชัน่ท่ีมีส่วนผสมของนํ้ ามนัตะไคร้ลงบนแขนของผูอ้าสาสมคัรทดลอง 
แลว้ใหผู้ท้ดลองอยูใ่นบริเวณท่ีมีตวัร้ินชนิด Culicoides Pachymerus  

อยูอ่ยา่งชุกชุม โดยทดลองซํ้ า ๆ 10 คร้ัง เพื่อทดสอบประสิทธิผลทางการป้องกนัภายใน 3-
6 ชัว่โมง ผลการทดลองพบวา่ โลชัน่ท่ีมีส่วนผสมของตะไคร้มีประสิทธิผลทางการป้องกนัตวัร้ิน
ชนิดน้ีไดสู้งสุดถึงประมาณ 5 ชัว่โมง  ส่วนการทดลองถึงประสิทธิภาพของตะไคร้ในการป้องกนั
ยงุกน้ปล่องสายพนัธ์ุ Anopheles Arabiensis ในอาสาสมคัรทดลองเพศชาย 3 คน พบวา่ยากนัยุงท่ีมี
ส่วนผสมของตะไคร้มีประสิทธิภาพในการป้องกนัยงุไดย้าวนานท่ีประมาณ 3 ชัว่โมง  ส่วนในเร่ือง
การกาํจดัรังแคนั้น มีงานทดลองหน่ึงในไทยท่ีนาํเอานํ้ ามนัสกัดจากตะไคร้มาเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนับาํรุงเส้นผมแต่งกล่ิน 5, 10 และ 15% โดยมีอาสาสมคัรทดลองเป็นคนไทยในวยั 
20-60 ปี จาํนวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนับาํรุงเส้นผมแต่งกล่ินตะไคร้มี
ประสิทธิผลต่อการลดปริมาณรังแคลงอย่างมีนยัสําคญั โดยเฉพาะในผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ
ตะไคร้ 10% 
 
3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัน า้ส้มสายชู สรรพคุณและประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 นํ้าส้มสายชู 
ท่ีมา : https://today.line.me/th/v2/article/XeRrnX 

https://today.line.me/th/v2/article/XeRrnX
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นํ้าส้มสายชู เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูคู่่โลกและเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัมาแต่โบราณกาล ฝร่ังเรียก
นํ้ าส้มสายชูว่า Vinegar ซ่ึงมาจากภาษาฝร่ังเศสวา่ “Vinaigre” อนัมีความหมายว่าเหลา้ไวน์ท่ีมีรส
เปร้ียวนัน่เองนํ้ าส้มสายชูเป็นเคร่ืองปรุงรสสําหรับอาหารในบา้นเราหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารท่ี
มีตน้กาํเนิดมาจากประเทศจีน เช่น ก๋วยเต๋ียว ขา้วขาหมู นํ้าจ้ิมหลายชนิด ฯลฯ ทาํให้นํ้ าส้มสายชูและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากนํ้ าส้มสายชูเป็นเคร่ืองปรุงรสประจาํบา้น ร้านคา้ และภตัตาคารท่ีขาดไม่ไดเ้ลย
ทีเดียว อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็ยงัมีความคลางแคลงใจเก่ียวกับความปลอดภยัของ
นํ้าส้มสายชูท่ีวางบริการตามร้านคา้ทัว่ไป และวธีิการเลือกซ้ือนํ้ าส้มสายชูท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและ
ปลอดภยั 
 
3.3.1 กระบวนการผลติ 

ขอ้มูลท่ีสําคญั ซ่ึงท่านผูอ่้านตอ้งเขา้ใจก่อนท่ีจะเร่ิมอ่านฉลากกนั คือ ปฏิกิริยาการเกิดกรด
นํ้ าส้มสายชู ซ่ึงมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Acetic acid (กรดอะซิติก) โดยปฏิกิริยาเหล่าน้ีมีหลาย
ขั้นตอน และขั้นตอนเหล่านั้นก็ข้ึนกบัชนิดของวตัถุดิบเร่ิมตน้ท่ีใช้ในการผลิตจุลินทรียท่ี์สําคญัใน
การสร้างกรดอะซิติก คือแบคทีเรียช่ือ Acetobacter ซ่ึงสามารถเปล่ียนเอทิลแอลกอฮอล์เป็นกรด               
อะซิติกได ้ดงันั้น ในการผลิตนํ้าส้มสายชูตอ้งใชว้ตัถุดิบเร่ิมตน้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ หรือถา้ไม่ใชก้็
ตอ้งเปล่ียนให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ก่อน     ในสมยัโบราณนํ้ าส้มสายชูอาจเกิดจากความบงัเอิญ 
หรือจงใจท่ีทาํให้เหลา้ไวน์เปล่ียนเป็นนํ้ าส้มสายชู โดยเช้ือจุลินทรียท่ี์พบในธรรมชาติอนัเป็นท่ีมา
ของคาํวา่ “Vinaigre” ปฏิกิริยาการเกิดนํ้าส้มสายชูจากวตัถุดิบท่ีเป็นขา้ว/แป้ง และผลไมต้อ้งผลิตให้
เป็นเหลา้ไวน์เสียก่อน ดงัปฏิกิริยาต่อไปน้ี 

1. ขา้ว/แป้ง เช้ือรา นํ้าตาล 
2. นํ้าตาล เช้ือยสีต ์เอทิลแอลกอฮอล ์
3. เอทิลแอลกอฮอล ์เช้ือแบคทีเรีย นํ้าส้มสายชู 

นํ้ าส้มสายชูท่ีได้จากการหมกัทั้ง 3 ปฏิกิริยา เรียกว่า นํ้ าส้มสายชูหมกั ท่ีรู้จกักันดีคือ 
นํ้ าส้มสายชูท่ีหมกัจากขา้ง (Rice vinegar) นอกจากน้ีนํ้ าส้มสายชูหมกัยงัรวมถึงชนิดท่ีหมกัจาก 2 
ปฏิกิริยา คือ (2 และ 3) ซ่ึงวตัถุดิบท่ีนิยมคือผลไม ้ตวัอยา่งเช่น นํ้ าส้มสายชูแอปเป้ิล (Apple cider 
vinegar) ถา้ผลิตจากขั้นตอนการผลิตขั้นเดียว คือ ปฏิกิริยาท่ี 3 มกัใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นแอลกอฮอล์กลัน่
บรรจุเป็นป๊ีบจากโรงงานสุรา และเรียกว่า นํ้ าส้มสายชูกลั่น ซ่ึงช่ือน้ีได้มาจากวตัถุดิบท่ีใช้คือ 
แอลกอฮอลก์ลัน่ มิใช่นาํนํ้าส้มสายชูท่ีหมกัแลว้ไปกลัน่ตามท่ีหลายคนเขา้ใจผิดกนั (วิสิฐ จะวะสิต, 
สิติมา จิตตินนัทน์, 2537) 
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3.3.2 ประเภทของน า้ส้มสายชู 
นํ้าส้มสายชูแบ่งออกไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัผลไมท่ี้นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการหมกั 

ไดแ้ก่ 
1. แอปเป้ิลไซเดอร์ (Cider vinegar) เป็นนํ้าส้มสายชูหมกัจากแอปเปิลและกรดนํ้าส้ม 
2. นํ้ าส้มสายชูหมกัจากองุ่น หรือไวน์ (Wine vinegar) เป็นนํ้ าส้มสายชูหมกัจากองุ่นและ

กรดนํ้าส้ม 
3. นํ้ าส้มสายชูหมกัจากมอลต ์(Malt vinegar) เป็นนํ้ าส้มสายชูหมกัจากขา้วมอลต ์หรือขา้ว

ธญัพืชอ่ืนๆ ท่ีถูกยอ่ยกลายเป็นขา้วมอลตก์บักรดนํ้าส้ม 
4. นํ้ า ส้มสายชูหมกัจากกลูโคส (Glucose vinegar) เป็นนํ้ าส้มสายชูหมกัจากสารละลาย

กลูโคสกบักรดนํ้าส้ม 
5. นํ้าส้มสายชูหมกัจากนํ้าตาล (Sugar vinegar) เป็นนํ้าส้มสายชูหมกัจากนํ้าตาล กากนํ้าตาล 

และกรดนํ้าส้ม 
6. นํ้ าส้มสายชูหมกัจากแอลกอฮอล์ (Spirit vinegar หรือ Grain vinegar) เป็นนํ้ าส้มสายชู

หมกัจากแอลกอฮอลก์ลัน่ และกรดนํ้าส้ม 
 
นอกจากนํ้าส้มสายชูท่ีเกิดจากการหมกั ยงัมีนํ้าส้มสายชูชนิดอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ 

1. นํ้าส้มสายชูกลัน่ (Distilled White vinegar) เป็นนํ้าส้มสายชูท่ีเกิดจากการนาํสุรา หรือ
แอลกอฮอลเ์จือจาง (Dilute distilled alcohol) มาหมกักบัเช้ือนํ้าส้มสายชู หรือเกิดจากการกลัน่ของ
นํ้าส้มสายชูแบบหมกัก็ได ้

2. นํ้าส้มสายชูเทียม (Distilled vinegar) ท่ีเกิดจากการเจือจางระหวา่งกรดอะซิติก หรือกรด
นํ้าส้ม (Acetic acid) กบันํ้า 

 
3.3.3 ประโยชน์ของน า้ส้มสายชู 

นํ้าส้มสายชูแต่ละประเภทจะมีประโยชน์แตกต่างกนัไป ประโยชน์โดยหลกัๆ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่วยปรับความดนัโลหิตท่ีสูงใหก้ลบัมาอยูใ่นระดบัปกติ 
2. ช่วยปรับสมดุลระบบยอ่ยอาหาร เพิ่มปริมาณเช้ือแบคทีเรียดีในทางเดินอาหาร 
3. ลดระดบัคอเลสเตอรอล และนํ้าตาลในเลือดลดไขมนัช่องทอ้งช่วยควบคุม หรือ 
     ลดนํ้าหนกัง่ายข้ึน 
4. ป้องกนัการเกิดเซลลม์ะเร็งในร่างกาย 
5. เพิ่มปริมาณเช้ือแบคทีเรียดีในทางเดินอาหาร 
6. ลดโอกาสทาํใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพิษ 
7. ช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียม และแร่ธาตุแมกนีเซียมในร่างกาย 
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8. บรรเทาอาการแสบร้อนหนา้อกจากโรคกรดไหลยอ้น 
9. บาํรุงสุขภาพผมใหแ้ขง็แรง ลดการเกิดรังแคบนหนงัศีรษะ 
10. ฆ่าเช้ือแบคทีเรียและสามารถใชน้ํ้าส้มสายชูสาํหรับลา้งแผลได ้
 (วริษา ศรีเปล่ียนจนัทร์,2563) 

 
3.4 การน าวตัถุดิบเหลอืใช้กลบัมาใช้ใหม่ 
 วิรุฬหกกลบั (2559) กล่าวว่าปัญหาขยะนบัเป็นปัญหาใหญ่อย่างหน่ึงท่ีเราตอ้งเผชิญในยุค
ปัจจุบนั ในแต่ละวนัมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจาํนวนมากจนดู
ประหน่ึงวา่สักวนัอาจจะเกิดการขยะลน้โลกก็เป็นได ้ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกาํจดัขยะท่ี
แตกต่างกนับา้งฝังกลบ บา้งเผากาํจดั ซ่ึงแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัได้
แทบทั้งส้ิน ยิง่ในขยะท่ีมีสารพิษปลอมปนอยูอ่าจจะถึงขั้นไปเช่าพื้นท่ีในประเทศดอ้ยพฒันาเพื่อฝัง
กลบขยะกนัเลยทีเดียว  ขยะบ้างประเภทก็สร้างปัญหาให้มนุษยแ์ละโลกในระยะยาวเพราะไม่
สามารถย่อยสลายลงไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็วแต่ตอ้งใช้เวลานานนับร้อยนบัพนัปีเพื่อการย่อย
สลายเช่นพวกพลาสติกต่างๆ 

 จนกระทัง่ แนวคิดเก่ียวกบัการรีไซเคิล (Recycle)  และหรือรียสู (Reuse) ไดเ้กิดข้ึน ซ่ึงดู
เหมือนวา่จะเป็นทางออกในการลดขยะ หรือส่ิงเหลือใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมจ้ะไม่ลดไปถึง
ขั้นท่ีทาํให้การกาํจดัขยะเป็นไปได้อย่างมีเด็ดขาดแต่แนวคิดน้ีก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดขยะใหม่ลด
จาํนวนลงไดม้ากทีเดียว 

กระแสการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าเก่ียวกบัการรีไซเคิล-รียูส ต่ืนตวัอย่างเต็มท่ีพร้อมๆกบั
เร่ืองราวของความน่าสะพรึงกลวัของสภาวะโลกร้อน ซ่ึงตน้ตอปัญหามาจากพฤติกรรมการใชชี้วิต
ของเรานั้นเอง ดงันั้นน่าจะเป็นเร่ืองท่ีถูกสําหรับทางออกของสภาวะโลกร้อน ท่ีเหตุประการแรกคือ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของตวัเราเอง หลายส่ิงหลายอย่างท่ีเรากินใช้อยู่ใน
ชีวิตประจาํวนัเราสามารถใช้ให้มีคุณค่ามากกว่าพฤติกรรมเดิมๆทั้งขวดนํ้ าพลาสติก  กล่องนม 
บรรจุภณัฑต่์างๆ  สามารถนาํมารีไซเคิลไดแ้ทบทั้งส้ิน 

 รีไซเคิล (Recycle)  เป็นการนาํเศษวสัดุของเหลือกินเหลือใชม้าแปรรูปใหม่เพื่อนาํกลบัมา
ใชง้านอีกคร้ังเป็นการจดัการวสัดุเหลือใชท่ี้กาํลงัจะเป็นขยะ โดยนาํไปผา่นกระบวนการแปรสภาพ 
และนาํกลบัมาใช้ใหม่ส่วนนิยามของคาํว่ารียูส(Reuse)นั้นหมายถึง การนาํกลบัมาใช้ใหม่โดยไม่
ผา่นกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งส้ิน 

ดงันั้นทั้งสองวธีิการจึงเป็นกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนัและมีเป้าหมายอยา่งเดียวกนัคือการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ใช้อย่างมีความคิด  ในขั้นตอนกระบวนการการรีไซเคิลอาจจะยุ่งยากกว่า
ในทางกระบวนการท่ีต้องมีการปรับปรุงพฒันา และในวสัดุบางประเภทอาจจะต้องอาศยังาน
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โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่การรียูสนั้นเราสามารถทาํได้เองไม่ต้องผ่านกระบวนการท่ี
ซบัซอ้น 

 เร่ืองการรีไซเคิลหรือรียูสในชีวิตประจาํวนัเป็นส่ิงท่ีเรารู้กนัดีอยู่แลว้ แต่บางคร้ังอาจจะ
หลงลืมกนัไปบา้งเพราะความเร่งรีบและวิถีชีวิตท่ีรักความสะดวกสบายกนัจนเคยตวั เรามาลองดู
วิธีการต่างๆเพื่อเตือนความจาํ กนัสักหน่อยวา่ของเหลือใช้เหล่าน้ีเราสามารถนาํมนัไปใชอ้ะไรได้
บา้ง  ซ่ึงในชีวิตประจาํวนัของเราตั้งแต่ต่ืนเช้าจนถึงเขา้นอน เราต้องเก่ียวพนักบัของกินของใช้
มากมาย ชีวติของเรายึดโยงอยูก่บัส่ิงของเหล่าน้ี ในทุกๆวนัมีของเหลือใชท่ี้ตกเป็นอนัไร้ประโยชน์
เป็นจาํนวนมาก เราในฐานะท่ีเป็นส่วนยอ่ยท่ีสุดของสังคม ถือเป็นกลไกหลกัในการอนุรักษโ์ลกซ่ึง
หากเราตั้งใจทาํกนัอยา่งจริงจงัก็จะสามารถลดปริมาณการใชท้รัพยากรและลดปัญหาขยะลงไดม้าก
ทีเดียว 

ขยะไม่ใช่ของไร้ค่าโดยส้ินเชิงอีกต่อไป สามารถนาํมาประยุกตใ์ช ้ไดห้ลากหลายรูปแบบ
แลว้แต่ไอเดียของแต่ละคน  หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็สามารถนาํไปขายไดร้าคาดี เฉพาะในกรุงเทพฯ 
ในแต่ละวนัมีขยะท่ีสามารถนาํมารีไซเคิลไดถึ้ง 9,500 ตนัเลยทีเดียว ทั้งน้ีมีการนาํกลบัมาขายให้ร้าน
รับซ้ือของเก่าเพียงแค่วนัละ 4,060 ตนั คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 19.6 ลา้นบาทเลยทีเดียวในขณะที อีก
เกือบ 5,500 ตนัก็ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ และเข้าสู่กระบวนการกําจัดขยะท่ีต้องเสียทั้ ง
งบประมาณในการกาํจดัและก่อในเกิดมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองเหล่าน่ี มนัเป็นเร่ืองท่ีเราพบเจอ
อยู่ทุกวนั และเราก็ทราบกนัดีอยู่แล้วว่า ส่ิงต่างๆสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดอี้กแต่บา้งคร้ังเรา
อาจจะหลงลืม และไม่ไดใ้ส่ใจเท่าทีควรจึงทาํให้ปริมาณขยะต่างๆ และการอุปโภคปริโภคของเรา
ยงัคงเต็มไปดว้ยตน้ทุนท่ีเราตอ้งจ่ายจากส่ิงแวดลอ้ม แมม้นัอาจจะยงัไม่ส่งผลกระทบท่ีเลวร้ายใน
คนรุ่นเราแต่ใครจะรู้ในระยะยาวมนัอาจจะส่งผลกระทบท่ีหนกัหนาสาหสักวา่น้ีหลายเท่านกัอยา่ง
กรณีของนํ้ าฝนท่ีไม่สามารถใช้อุปโภคไดอี้กต่อไปแลว้ในเขตอุตสาหกรรมเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้
ชดัเจน 

  การรีไซเคิล-รียูสถือเป็นการกระตุกกระตุ้นจิตสํานักในการใช้ทรัพยากรและรักษา
ส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกันในธรรมชาติโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยและเราในฐานะของปัจเจกชนผูเ้ป็น
ส่วนยอ่ยท่ีสุดในสังคมถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมท่ีสําคญัของกระบวนการ เร่ิมกนัเสียตั้งแต่วนัน้ี แลว้จะรู้
วา่มนุษยเ์ราสามารถทาํไดม้ากกวา่การใชแ้ลว้ทิ้ง 

 
3.5 การถนอมอาหาร 

วรางคณา นวลไสว (2554) ได้ให้ข้อมูลไวว้่า การถนอมอาหาร (food preservation) 
หมายถึง วิธีการยืดอายุอาหารเพื่อเก็บรักษาให้มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกบั
ของเดิม ไม่บูดเน่าเสียหายง่าย การถนอมอาหารเป็นกระบวนการของการแปรรูป ควบคุม และการ
ทาํให้อาหารสดไม่แปรสภาพด้วยการทาํลายของจุลินทรีย ์ด้วยกรรมวิธีหลายอย่าง ได้แก่ การ
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เลือกใชอ้าหารท่ีมีการปะปนของจุลินทรียน์อ้ย การป่ันหรือกรองเพื่อกาํจดัจุลินทรียใ์นอาหาร การ
เก็บรักษาอาหารไวใ้นภาชนะท่ีมิดชิดและเป็นสุญญากาศ   ดงันั้น การถนอมอาหาร หมายถึง การ
แปรรูปหรือการเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพเดิมไดน้านโดยไม่บูดเน่า ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือ
ช่วยชะลอการเปล่ียนแปลงของเน้ือสัมผสั กล่ิน สี และรสของอาหาร ส่งผลทาํให้อาหารมีอายุการ
จดัเก็บนาน ยงัคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว ้รวมถึงรักษาสภาพคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารใหค้งเดิมหรือเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด 
 
3.5.1 หลกัการในการถนอมอาหาร 

การถนอมอาหารมีหลกัสําคญัอยูท่ี่การชะชกัการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นอาหารให้ช้า
ลงหรือไม่เกิดข้ึน โดยระงบัการสร้างแหล่งอาหารหรือระงบัการทาํปฏิกิริยาของนํ้ า และเอนไซม์
มิไดเ้กิดข้ึนหรือเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด จุลินทรียก์็จะไม่สามารถขยายพนัธ์ุได ้ซ่ึงจะทาํให้อาหารบูดเสียชา้
ลงหรือไม่บูดเสียเลย 
 
3.5.2 ความจ าเป็นในการถนอมอาหาร 

เน่ืองจากอาหารแต่ละชนิดคงสภาพสมบูรณ์อยู่ในระยะเวลาจาํกดั ไม่สามารถเก็บรักษาไว้
บริโภคไดใ้นระยะเวลาท่ียาวนาน จึงจาํเป็นจะตอ้งคน้หากระบวนการท่ีจะทาํให้สามารถเก็บรักษา
อาหารให้ใกลเ้คียงสภาพเดิมมากท่ีสุด ทั้งน้ี นอกจากจะเป็นการประหยดัแลว้ ยงัเป็นการปรับปรุง
รสชาติของอาหารใหแ้ตกต่างไปจากเดิมอีกดว้ย ซ่ึงความจาํเป็นในการถนอม มีดงัน้ี 

1. เพื่อความประหยดั ไม่ตอ้งเสียเงินในการซ้ืออาหารเพิ่มเกินความจาํเป็น 
2. เพื่อยดึอายขุองอาหารสดใหเ้ก็บรักษาไวบ้ริโภคไดเ้ป็นเวลานาน 
3. เก็บรักษาอาหารท่ีหายากบางชนิดใหมี้บริโภคตลอดปี 
4. เพื่อเก็บสะสมอาหารไวรั้บประทานยามขาดแคลน 
5. เพื่อรักษาคุณลกัษณะและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว ้
6. เพื่อจาํหน่ายเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวในกรณีอาหารท่ีถนอมรักษาไวมี้จาํนวนมาก 
 

3.5.3 ประเภทการถนอมอาหาร 
การถนอมรักษาอาหารท่ีทาํกินโดยทัว่ไป ใช้หลักง่ายๆ คือ ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย ์ดว้ยการลดหรือเปล่ียนสภาพของนํ้ ามิให้ทาํปฏิกิริยากบัเอนไซม ์จนกลายเป็นอาหารของ
จุลินทรีย ์การถนอมอาหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ คือ การทาํลายจุลินทรียท่ี์มีอยู่ในอาหารให้หมด
ส้ินไป และไม่สามารถปะปนในอาหารไดอี้ก การชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นอาหารไม่
สามารถถนอมอาหารไวไ้ดน้าน เพราะจุลินทรียย์งัมีชีวิตอยู ่และเอนไซม์ท่ีสร้างข้ึนยงัคงทาํได ้จึง
ทาํใหอ้าหารบูดเสียในเวลาต่อมา 
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จากหลกัการน้ีการถนอมอาหารแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
1. การถนอมอาหารแบบช่ัวคราว 
การถนอมอาหารแบบชั่วคราว เป็นการยบัย ั้งจุลินทรียไ์ม่ให้เจริญเติบโตและสร้างความ

เปล่ียนแปลงแก่อาหารในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การแช่อยูใ่นอุณหภูมิท่ีมีความเยน็ไม่ถึงจุดเยือกแข็ง 
การผ่านการฆ่าเช้ือดว้ยการอบความร้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเดือด การหมกัดองไวใ้นความเค็ม 
ฯลฯ 

2. การถนอมอาหารแบบถาวร 
การถนอมอาหารแบบถาวร คือ การยบัย ั้งกระบวนการยอ่ยสลายให้ขาดตอนลงอยา่งส้ินเชิง 

โดยการกาํจดันํ้าจากอาหารออกโดยเด็ดขาด หรือสกดักั้นการเขา้ปนเป้ือนกบัจุลินทรีย ์เช่น การตาก
แหง้ การใชรั้งสี การใชค้วามเยน็จดั ฯลฯ 
 
3.5.4 วธีิการถนอมอาหาร 
1. การถนอมอาหารแบบช่ัวคราว 

การถนอมอาหารแบบชัว่คราว เป็นการเก็บรักษาอาหารไวใ้นระยะเวลาสั้น ตั้งแต่ 1 วนั ถึง 
6 เดือน การถนอมอาหารแบบน้ี เป็นการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเอนไซมแ์ละจุลินทรีย ์ไม่ให้เกิด
การเปล่ียนแปลงเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงมีวธีิการ ดงัน้ี 

1.1 การอุ่นด้วยความร้อน 
การอุ่นดว้ยความร้อนท่ีมีอุณหภูมิไม่สูงมาก สามารถทาํลาย และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ได้บางส่วน รวมถึงทาํให้เอนไซม์ย่อยอาหารเกิดการเปล่ียนแปลง จนไม่สามารถทาํ
ปฏิกิริยาในอาหารได ้แต่จะมีผลเพียงในช่วงเวลาไม่ก่ีชั่วโมงเท่านั้น เพราะจุลินทรียบ์างส่วนจะ
ค่อยๆเติบโต และเพิ่มปริมาณมากข้ึน เช่น อาหารท่ีไดรั้บการปรุงแลว้ จะบูดเสียง่ายกวา่อาหารสดท่ี
ยงัไม่ไดป้รุง 

1.2 การป่ันกรอง 
การป่ันกรอง เป็นการลดปริมาณจุลินทรียใ์นอาหารใหล้ดนอ้ยลง และเพิ่มระยะเวลาในการ

บูดเสียให้ยาวนานออกไป เพราะการป่ันจะทาํให้เกิดการตกตะกอนของจุลินทรียล์งดา้นล่าง การ
ถนอมอาหารวธีิน้ีมกัใชก้บัอาหารจาํพวกผกั และผลไม ้

1.3 การแช่เยน็ และแช่แข็ง 
การถนอมอาหารดว้ยการแช่อาหารไวใ้นความเยน็ท่ีตํ่ากวา่อุณหภูมิห้อง เรียกวา่ การแช่เยน็ 

ส่วนแช่อาหารไวใ้นความเยน็ท่ีตํ่ากวา่จุดเยือกแข็ง เรียกวา่ การแช่แข็ง โดยการแช่เยน็ และการแช่
แขง็ สามารถชะงกัการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ดใ้นระยะเวลาหน่ึง แต่ไม่นานนกั เพราะจุลินทรีย ์
เอนไซม ์และนํ้าท่ีมีอยูใ่นอาหารยงัคงทาํปฏิกิริยาอยู ่แต่ถูกความเยน็ทาํให้เกิดการเปล่ียนสภาพท่ีชา้
ลงเท่านั้น 
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1.4 การแช่ความเค็ม หรือ การดองเค็ม 
การแช่อาหารไวใ้นความเค็มมีส่วนยบัย ั้งการทาํปฏิกิริยาของเอนไซม์ และนํ้ า ให้ชะงกั

ความเปล่ียนแปลง เพราะนํ้ าท่ีมีความเค็ม ความเค็ม และนํ้ าจะแพร่เขา้สู่เซลล์ของจุลิทรียไ์ดง่้าย ทาํ
ให้เซลล์พองโต และเกิดพิษต่อเซลล์ของจุลินทรีย ์จึงหยุดการเจริญเติบโต และการขยายพนัธ์ุ ของ
จุลินทรีย์ได้ ความเค็มท่ีใช้ในการถนอมอาหารได้มาจากเกลือ อาทิ โซเดียมคลอไรด์ และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ ซ่ึงเป็นสารประกอบของโลหะกบัอนุมูลกรดมีรสเค็มจดั เกลือท่ีใช้ในการ
ถนอมอาหารถ้าเป็นเกลือท่ีไดจ้ากนํ้ าทะเล เรียกว่า เกลือสมุทร ส่วนเกลือท่ีไดจ้ากใตดิ้น เรียกว่า 
เกลือสินเธาว ์

1.5 การแช่ความเปร้ียว 
ความเปร้ียวท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการถนอมอาหารมกัเป็นความเปร้ียวท่ีไดม้าจากนํ้ าส้มสายชู 

ซ่ึงมีกรดอะซิติกเป็นส่วนผสม เม่ือนาํอาหารแช่ลงไปในนํ้าส้มสายชู ความเปร้ียวของกรดอะซิติกจะ
แทรกเขา้ไปในอาหารทาํใหจุ้ลินทรียห์ยดุการเจริญเติบโต เพราะไม่สามารถดูดซึมรสเปร้ียวได ้

1.6 การแช่ความหวาน 
ความหวาน มีประสิทธิภาพในการถนอมอาหารไดเ้ช่นเดียวกบัความเค็ม และความเปร้ียว 

แต่ตอ้งเป็นความหวานท่ีหวานจดัเท่านั้น จึงจะสามารถถนอมอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะ
นํ้ าตาล และนํ้ าจะแพร่เขา้สู่เซลล์จุลินทรีย ์ทาํให้เซลล์พองโต เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ ทาํให้ไม่
สามารถเจริญเติบโตได ้

1.7 การหมัก 
การถนอมอาหารด้วยการหมกัจะอาศยัจุลินทรียช์นิดผลิตกรดเป็นสําคญัในการถนอม

อาหาร เพราะจุลินทรียจ์าํพวกน้ีจะผลิตกรดออกมา และแทรกอยู่ในเน้ืออาหาร ทาํให้อาหารมีรส
เปร้ียวหรือมีความเป็นกรด จนจุลินทรียช์นิดอ่ืนไม่สามารถเติบโตได ้อาหารประเภทน้ี ไดแ้ก่ ปลา
จ่อม ปลาส้ม แหนม ไส้กรอก และหมํ่า เป็นตน้ 

 
2 การถนอมอาหารแบบถาวร 

การถนอมอาหารแบบถาวร เป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไวรั้บประทานนานกว่า 6 เดือน 
การถนอมอาหารแบบน้ีทาํไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

2.1 การอบด้วยความดันอากาศ 
ความดนัอากาศสูงๆ สามารถฆ่าจุลินทรียท่ี์มีอยู่ในอาหารได ้และถา้สามารถเก็บอาหารท่ี

ผา่นความดนัอากาศสูงๆ ไวใ้นสภาพปลอดจุลินทรียโ์ดยมิให้อากาศผา่นเขา้ไปได ้เช่น บรรจุไวใ้น
กระป๋องท่ีปิดสนิทก็จะสามารถถนอมอาหานั้นไวไ้ดอ้ยา่งถาวร 
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2.2 การอาบรังสี 
การอาบรังสี เป็นการถนอมอาหารแบบถาวรอยา่งหน่ึง แต่มีกระบวนการซบัซ้อน และตอ้ง

ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเป็นอยา่งมาก สารเคมีท่ีใชใ้นการถนอมอาหาร ไดแ้ก่ Caesium-137 
หรือ Cobalt-60 ซ่ึงเป็นสารกมัมนัตรังสี สารเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์ช่วย
ป้องกนัไม่ให้อาหารเน่าเสีย แต่ตอ้งใช้สารเหล่าน้ีในปริมาณท่ีร่างกายมนุษยส์ามารถรับไดแ้ละไม่
ก่อใหเ้กิดอนัตราย 

2.3 การท าแห้งด้วยความเยน็ 
การทาํแห้งดว้ยความเยน็ เป็นการถนอมอาหารดว้ยวิธีการสมยัใหม่ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสูง 

ซ่ึงเรียกวา่ กระบวนการฟรีซดราย 
ฟรีซดราย เป็นการถนอมอาหารโดยนําอาหารไปแช่แข็งอย่างรวดเร็วแห้งสนิท เพื่อให้

ปราศจากความช้ืนอันเกิดจากนํ้ า ซ่ึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการบูดเน่าและสร้างอาหารให้แก่
จุลินทรียด์ว้ยการดูดอากาศในอาหารออกจากเกิดเป็นภาวะสุญญากาศ 

2.4 การท าแห้งด้วยการตากแดด 
การทาํแห้งเป็นกระบวนการลดปริมาณนํ้ าในอาหารให้ลดนอ้ยลงหรือหมดไป มีหลกัการ

คลา้ยกบัทาํแหง้ดว้ยความเยน็ แต่การตากแห้งจะอาศยัความร้อนจากแสงอาทิตยท์าํการระเหยนํ้ าใน
อาหารออกไป อาหารท่ีตอ้งการถนอมรักษาด้วยวิธีการตากแดดจึงตอ้งมีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเผา
ผลาญของแสงแดด ความร้อนสามารถกระจายได้อย่างทัว่ถึง อาหารท่ีตอ้งการเก็บรักษาไวเ้ป็น
เวลานาน ตอ้งตากแดดหลายแดด ทั้งน้ีเพื่อให้นํ้ าในอาหารระเหยออกไปจนหมดอยา่งแทจ้ริง การ
ตากแหง้ท่ีนิยมทาํ ไดแ้ก่ ปลาตากแหง้ ผลไมต้ากแหง้ 

2.5 การท าแห้งด้วยการย่าง 
การยา่ง เป็นการทาํแห้งวิธีหน่ึงซ่ึงใชพ้ลงังานความร้อนจากเช้ือเพลิงขบันํ้ าออกจากอาหาร 

การขบันํ้าเป็นกระบวนการเดียวกบัการทาํแหง้ดว้ยการตากแดด เพียงแต่เปล่ียนแหล่งพลงังานความ
ร้อนเป็นเช้ือเพลิงเท่านั้น การถนอมอาหารดว้ยการยา่งจะเก็บไวไ้ดร้ะยะเวลานานเพียงใดข้ึนอยูก่บั
การขบันํ้ าให้ระเหยออกไปจากอาหารไดม้ากเพียงนั้นการยา่งอาหารให้แห้งสนิทตอ้งใชค้วามร้อน
นอ้ยๆ ค่อยๆปล่อยใหน้ํ้าระเหยออกไปอยา่งชา้ ๆ 

2.6 การท าแห้งด้วยการอบ 
การทาํแหง้ดว้ยการอบ การอบเป็นการทาํแห้งวิธีหน่ึงท่ีเกิดจากการนาํอาหารไวใ้นเตาอบท่ี

มีความร้อนสมํ่าเสมอ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชเ้วลาการทาํแห้งท่ีเร็วกวา่การตากแดด เพราะมี
อุณหภูมิท่ีสูงกวา่ แต่สามารถกาํหนดอุณหภูมิได ้การอบเป็นการระเหยนํ้ าออกจากอาหาร เม่ือขาด
นํ้า จุลินทรียจ์ะไม่สามารถเจริญเติบโตได ้เพราะไม่มีนํ้ าไปทาํปฏิกิริยากบัเอนไซม ์การอบมกัใชก้บั
อาหารท่ีมีขนาดเล็ก และมีปริมาณนํ้ าไม่มากนกั การทาํแห้งดว้ยการอบจึงไม่เหมาะสําหรับอาหาร
ประเภทเน้ือสัตวซ่ึ์งมีปริมาณนํ้ามากและมีขนาดใหญ่ 



27 
 

 

3.6 ผลติภัณฑ์ท าความสะอาด 
 บดินทร์ ศกัดาเยี่ยงยงค์ (2562) ไดใ้ห้ขอ้มูลไวว้า่ปัจจุบนัคนหนัมาใส่ใจดูแลเร่ืองสุขภาพ
กนัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นอาหารการกิน รวมถึงผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดภายในบา้นชนิดต่าง ๆ ท่ีจะ
เน้นใช้ของท่ีผลิตจากธรรมชาติ เพราะอย่างนั้นสินคา้ประเภทท่ีผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติจึงเป็น
สินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับ และกาํลงัเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จากผูบ้ริโภค ยงัสามารถใชเ้ป็น 
“ช่องทางทาํกิน” ทาํเงินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยา่งเช่น “ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาด” ของ “เก๋-ชฏัศิญาณ์ 
พรหมมงคลกุล” ท่ีทาํผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดภายในบา้น อาทิ นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายาซกัผา้ นํ้ ายา
ขจดัคราบ นํ้ ายาถูพื้น ฯลฯ ท่ีผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อผูใ้ช้ และท่ีสําคญัเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม...ซ่ึงวนัน้ีคอลมัน์ “ช่องทางทาํกิน” มีขอ้มูลนาํมาใหพ้ิจารณากนั 

เก๋-ชฏัศิญาณ์ เจา้ของผูท่ี้ทาํผลิตภณัฑท์าํความสะอาดภายในบา้นโฮมเมด ท่ีผลิตจากวตัถุดิบ
จากธรรมชาติขายภายใต ้แบรนด์ “ปันกนักรีน (PunGunGreen)” เล่าวา่...แนวคิดการทาํผลิตภณัฑ์
ทาํความสะอาดท่ีปลอดภยัต่อผูใ้ชเ้ร่ิมมาจากโรงเรียนท่ีลูกเรียนอยู่นั้นจะไม่ให้การบา้นเด็ก แต่จะ
เป็นการใหเ้ด็กช่วยพอ่แม่ทาํความสะอาดบา้น ไม่วา่จะเป็นการลา้งจาน ถูพื้น เป็นตน้ ซ่ึงลูกของตน
นั้นก็จะช่วยลา้งจานทุกวนั ตอ้งเจอกบัสารเคมีทุกวนัทาํให้ลูกเร่ิมแพน้ํ้ ายามีอาการคนั ตอนนั้นก็เลย
ไปหาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นออร์แกนิก ท่ีเป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีมาให้ลูกใชถึ้งจะมีราคาท่ีแพงแต่ก็
จาํเป็นตอ้งซ้ือมาให้ลูกใช้ จนเม่ือปี 2554 ท่ีเกิดนํ้ าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็พาครอบครัวก็ไปอยู่ท่ี
ชลบุรีและไดมี้โอกาสไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ท่ีศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ไดเ้รียนรู้การ
ใชชี้วติแบบพอเพียงปลูกผกัไวรั้บประทาน และการทาํผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติไวใ้ชง้านภายในบา้น 
ซ่ึงหลงัจากท่ีกลบัมาอยูบ่า้น ก็เร่ิมทาํนํ้ายาทาํความสะอาดภายในบา้นใชเ้อง 

นํ้ ายาชนิดแรกท่ีทาํนั้นก็คือ “นํ้ ายาลา้งจานสับปะรด” โดยศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกหัด
ทดลองทาํลองผดิลองถูกอยูห่ลายเดือนในท่ีสุดก็ไดสู้ตรท่ีลงตวั และเร่ิมผลิตออกมา แรก ๆ ก็ให้ลูก
ไวใ้ช้ และก็แบ่งปันไปให้กบัเพื่อนผูป้กครองของโรงเรียนลูก และคนใกลชิ้ด จนไดไ้ปวางขายท่ี
สหกรณ์ของโรงเรียนลูก จากนั้นก็เร่ิมพฒันาผลิตสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ ออกมาเพิ่มอีกหลายชนิด จน
ทางเคทีซีไดช้กัชวนและนาํผลิตภณัฑ์ไปลงขายใน www.ktc.co.th/ushop หรือ “KTC u shop” โดย
ทางเคทีซีจะเป็นช่องทางหรือส่ือกลางระหว่างผู ้ขาย กับ ผู ้ซ้ือ ซ่ึงก็ท ําให้เข้าถึงลูกค้าท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ทาํให้มียอดขายเพิ่มข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑ์ของปันกันกรีนมีหลากหลายชนิด                   
ไดแ้ก่ นํ้ ายาลา้งจาน สูตรนํ้ าผลไมห้มกั และสูตรมะกรูด     นํ้ ายาทาํความสะอาดพื้น สูตรขมิ้นชนั      
นํ้ ายาซกัผา้  นํ้ ายาปรับผา้นุ่ม  นํ้ ายาลา้งห้องนํ้ า  ยาสระผม  นํ้ ายาลา้งมือ  สเปรยท์าํความสะอาด
อเนกประสงค ์เป็นตน้ 
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3.7 วธีิท าน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกผกัและผลไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 เปลือกผลไม ้
ท่ีมา : https://decor.mthai.com/diy/36881.html 

 
Inniiq (2560) ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ จะทาํความสะอาดบา้นทั้งที ถา้มี นํ้ ายาทาํความสะอาด ท่ีเรา

มัน่ใจวา่จะปลอดภยั ไม่มีสารเคมีตกคา้ง และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไวใ้ชเ้ป็นอาวุธประจาํกายก็คง
ดีใช่ไหมล่ะคะ มาลงมือทาํกนัดีกวา่ ดว้ยวิธีการง่ายๆ ท่ีเรียกไดว้า่ง่ายตั้งแต่การหาวตัถุดิบ และเวลา
ในการทาํประมาณแค่ 10 นาทีเท่านั้น 

อุปกรณ์ 
1. โหลแกว้ 
2. ขวดสเปรย ์
3. เปลือกส้ม เปลือกมะนาว หรือเปลือกเลมอน 
4. สมุนไพรสดท่ีมีนํ้ามนัหอมระเหย เช่น สะระแหน่ กะเพรา หรือโหระพา 
5. นํ้าส้มสายชู 4 ถว้ย 
วธีิท า 
1. ใส่เปลือกส้มและสมุนไพรต่างๆ ลงในโหลแกว้ประมาณคร่ึงโหล 
2. ตม้นํ้าส้มสายชูใหเ้ดือด (สามารถใชไ้มโครเวฟไดเ้หมือนกนันะ) 
3. เทนํ้าส้มสายชูลงในโหลท่ีมีเปลือกส้มและสมุนไพร จากนั้นทิ้งไวม้ากกวา่ 24 ชัว่โมง 
    เพื่อกล่ินท่ีหอมสดช่ืน 
4. กรองแต่นํ้าออกไปบรรจุในขวดสเปรย ์โดยใหผ้สมนํ้าเปล่า 2 ส่วนต่อนํ้าส้มสายชู 
    หมกั 1 ส่วน   เพียงเท่าน้ีก็สามารถนาํไปพน่ใส่คราบสกปรกต่างๆ และเช็ดทาํความ 
   สะอาดได ้

https://decor.mthai.com/diy/36881.html
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3.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 เทคโนโลยีชาวบ้าน 31(2562) ตะไคร้กับบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตะไคร้เป็นพืช
สมุนไพรทอ้งถ่ินในประเทศแถบเอเชียเขตร้อน ลกัษณะคลา้ยหญา้ มีใบสูงยาวและมีกล่ินเฉพาะตวั 
นาํมาประกอบอาหาร ทาํเคร่ืองด่ืม และนาํไปใช้ในดา้นอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมสบู่ เคร่ืองสําอาง 
การบาํบดัดว้ยกล่ิน หรือสกดัเป็นยา มีบางงานวิจยัเก่ียวกบัผลของตะไคร้ต่อสุขภาพในดา้นต่างๆ 
ยกตวัอยา่ง นํ้ายาบว้นปากผสมสารสกดัจากตะไคร้ช่วยยบัย ั้งแบคทีเรียบางชนิดท่ีอาจก่อให้เกิดกล่ิน
ปาก โลชัน่กนัยงุและตวัร้ินผสมนํ้ามนัตะไคร้ นํ้ามนับาํรุงเส้นผมผสมนํ้ ามนัสกดัจากตะไคร้ช่วยลด
รังแค การใชน้ํ้ ามนัหอมระเหยสกดัจากตะไคร้รักษาผูป่้วยโรคเร้ือน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั
ยงัไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ท่ีจะยืนยนัประสิทธิภาพของการรักษาหรือ
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพไดอ้ย่างชดัเจน จึงควรมีการศึกษาคน้ควา้ต่อไป ดงันั้น ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้
ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากตะไคร้จึงควรใส่ใจและระมดัระวงั เช่น บริโภคตะไคร้ในปริมาณและวิธีการท่ี
เหมาะสมตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ไม่ว่าจะเป็นอายุ สภาพร่างกาย ปัญหาสุขภาพ ปรึกษา
แพทย ์เภสัชกร และศึกษาขอ้มูลบนฉลากก่อนใชผ้ลิตภณัฑใ์ดๆ ท่ีมีสารสกดัจากตะไคร้ก่อนเสมอ 
 วรรณทิชา ลาภศิริ (2544) การสกดัสารฟลาโวนอยด์จากเปลือกมะนาวการศึกษาการสกดั
สารฟลาโวนอยด์ภายใตส้ภาวะต่างๆ ประกอบด้วยชนิดของตวัทาํละลาย อตัราส่วนของเปลือก
มะนาวต่อตวัทาํละลาย อุณหภูมิ และเวลาในการสกดั พบว่าสภาวะท่ี เหมาะสมในการสกดัด้วย
เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ และนํ้ า คือ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 ชั่วโมง 
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง และ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง ตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วนของเปลือกมะนาว ต่อตวัทาํละลาย 1:10 กรัม/มิลลิลิตร ปริมาณ
สาร ฟลาโวนอยด ์(A(,285)) ท่ีสกดัดว้ย เมทิลแอลกอฮอลคิ์ดเป็น 1.5 และ 1.7 เท่า ของการสกดัดว้ย
เอทิลแอลกอฮอล์และนํ้ า นอกจากนั้น ในการสกดัสารฟลาโวนอยด์ยงัทาํการสกดัโดยใช้ตวัทาํ
ละลายผสมดว้ย จากผลการทดลองพบวา่การ สกดัดว้ยเมทิลแอลกอฮอล์:นํ้ า และเอทิลแอลกอฮอล์:
นํ้ า คือ 6:4 มิลลิลิตร/มิลลิลิตร 60 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 32 ชัว่โมง และ 4:6 มิลลิลิตร/มิลลิลิตร 
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง ตามลาํดบั การสกดัดว้ยเมทิลแอลกอฮอล์:นํ้ า จะให้ปริมาณ
สารฟลาโวนอยด์สูงท่ีสุด โดยสูงกว่าการสกดัดว้ยเมทิลแอลกอฮอล์:นํ้ า และเอทิลแอลกอฮอล์:นํ้ า 
1.08 และ 1.01 เท่า การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกมะนาวดว้ยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีชนิด คอลมัน์และโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูงท่ี 285 นาโนเมตร จากระยะเวลาท่ีถูก
หน่วง (retention time) และขอ้มูลทางสเปกโทรสโคปี เฮสเพอริดิน (hesperidin) เป็นสารฟลาโว
นอยด์ ท่ีพบมากในเปลือกมะนาว สารสกดัท่ีสกดัดว้ยเมทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์:นํ้ า และ 
เอทิลแอลกอฮอล์:นํ้ า มีสารเฮสเพอริดิน 333.33 224.52 และ 124.18 มิลลิกรัม/ลิตร ตาม ลาํดบั 
การศึกษาการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ของสารสกดัจากเปลือกมะนาวในปฏิกิริยา ออกซิเดชัน
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ของนํ้ามนัหมูและนํ้ามนัถัว่เหลือง ภายใตส้ภาวะเร่งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ค่าป้องกนัการหืน
ของสารสกัดจากเปลือกมะนาวอยู่ในช่วง 1.18-1.30 ในนํ้ ามนัหมู และ 1.04- 1.35 ในนํ้ ามนัถั่ว
เหลือง จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่สารสกดัจากเปลือกมะนาวมีความ สามารถในการเป็นสาร
แอนติออกซิแดนท์ แต่มีค่าตํ่ากว่าสารบีเอชที (BHT) และทีบีเอชคิว (TBHQ) นอกจากน้ียงัได้
ทาํการศึกษาการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียจ์ากสารสกดัของ เปลือกมะนาว โดยสารสกดัจาก
เปลือกมะนาวสามารถยบัย ั้ งการเจริญของแบคทีเรียได้ มีค่า ความเข้มข้นตํ่ าสุด (Minimum 
Inhibitory Concentration หรือ MIC) ในการยบัย ั้งการเติบโต ของเช้ือ ~iStaphylococcus aureus, 
Escherichia coli~i และ ~iSalmonella derby~i เท่ากบั 25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
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บทที ่4 
รายละเอยีดของโครงงาน 

 
 โครงงานเร่ือง นํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ (Lemon Peel and 
Lemongrass Cleaner) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเอาส่ิงท่ีเหลือใช้จากการทาํอาหารมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยทาํเป็นผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดและเพื่อลดตน้ทุนของโรงแรมในการซ้ือนํ้ ายาทาํ
ความสะอาด 
 

4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน  

  4.1.1 ผูจ้ดัทาํโครงงานได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในแผนกครัวพบว่าในการ
ทาํอาหารในแต่ละวนัมีการใชม้ะนาวและตะไคร้เป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัการท่ีครัวมีคราบมนั
จากการทาํอาหารทาํใหผู้จ้ดัทาํไดคิ้ดผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมาจากวตัถุดิบท่ีเหลือใช ้
  4.1.2 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหัวขอ้โครงงานเพื่อรับคาํแนะนาํ 
และแนวทางในการทาํผลิตภณัฑ์ 
  4.1.3 ศึกษาวิธีการทาํนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ จากนั้นทดลองทาํและ
ปรับสูตรใหมี้กล่ินหอมและขจดัคราบมนัได ้
 
4.2 ขั้นตอนการท าน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 

 
4.2.1  ส่วนผสมในการท าน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 
ตารางที ่4.1 ส่วนผสมทีใ่ช้ในการน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 

ส่วนผสมน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 
(Lemon Peel And Lemongrass Cleaner) 

ปริมาณ / 1 ลติร 

1. เปลือกมะนาว 1 กิโลกรัม 
2. ตะไคร้ ½ กิโลกรัม 
3. นํ้าส้มสายชู 1400 มิลลิลิตร 
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4.2.2 ขั้นตอนการน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ (Lemon Peel and 
Lemongrass Cleaner) 

1. เตรียมเปลือกมะนาวท่ีจะใชใ้นการทาํนํ้ายาทาํความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.1   เปลือกมะนาวท่ีใชแ้ลว้ 
ทีม่า : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 
2. เตรียมตะไคร้ท่ีจะใชใ้นการทาํนํ้ายาทาํความสะอาดนาํมาทุบใหน้ํ้ามนัหอมระเหยออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2    ตะไคร้ท่ีเหลือจากการใชท้าํอาหาร   
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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3. เตรียมนํ้าส้มสายชูท่ีจะใชใ้นการทาํนํ้ายาทาํความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 นํ้าส้มสายชูท่ีใชใ้นการทาํนํ้ายาทาํความสะอาด 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 
4. เทนํ้าส้มสายชูลงภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พื่อนาํไปตั้งไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 การเทนํ้าส้มสายชูใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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5. นาํนํ้าส้มสายชูไปตั้งไฟอ่อนๆ ใหเ้ดือด  จากนั้นปิดไฟเพื่อกาํจดักล่ินฉุนของตวันํ้าส้มสายชู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 นํ้าส้มสายชูท่ีนํ้าไปตั้งไฟ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 
6. นาํเปลือกมะนาวบรรจุใส่โหลพลาสติกไวช้ั้นท่ี 1 เพื่อเตรียมใส่นํ้าส้มสายชูท่ีตั้งไฟแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 เปลือกมะนาวท่ีบรรจุลงในภาชนะ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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7. นาํตะไคร้บรรจุไวช้ั้นท่ี 2 เพื่อท่ีจะนาํนํ้าส้มสายชูท่ีตั้งไฟแลว้ใส่ในขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ตะไคร้ท่ีบรรจุลงในภาชนะ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 
8. นาํนํ้าส้มสายชูท่ีตั้งไฟแลว้เทใส่โหลแกว้ท่ีบรรจุเปลือกมะนาวและเปลือกตะไคร้และปิดฝา

หมกัไวม้ากกวา่ 24 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 นํ้าส้มสายชูและเปลือกมะนาวท่ีอยูใ่นภาชนะเตรียมหมกั 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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9. เม่ือหมกัมากกวา่ 24 ชัว่โมงแลว้นาํมากรองให้เหลือแต่ตวันํ้ายาทาํความสะอาด   
แลว้นาํมาผสมนํ้าเปล่าในอตัรา 2:1 และบรรจุใส่กระบอกฉีดเพื่อนาํไปใชข้จดัคราบมนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.9 กระบอกฉีดท่ีบรรจุนํ้ายาทาํความสะอาด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
 
4.3 การพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์  
 จากการทาํนํ้ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ พบปัญหาระหวา่งทาํและ
ปรับปรุงแกไ้ขจนไดน้ํ้ายาทาํความสะอาดท่ีเหมาะสมใน 2 คร้ังดงัน้ี 
 คร้ังที ่1 กล่ินของนํ้าส้มสายชูยงัคงมีกล่ินฉุนมาก ผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการตั้งไฟใหเ้ดือดและ
นานข้ึนกวา่เดิมและพบวา่กล่ินฉุนลดลง 
 คร้ังที ่2 ในตอนแรกกล่ินของตะไคร้ยงัไม่ชดัเจนมาก  ผูจ้ดัทาํจึงไดน้าํไปทุบเพื่อใหน้ํ้ามนั
หอมระเหยออกมามากข้ึนและไดก้ล่ินท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
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4.4 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 
 ผูจ้ดัทาํได้นาํนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ ให้พนักงานในเฉพาะ
แผนกครัวของโรงแรม Asai Bangkok Chinatown จาํนวน 8 คนทดลองใช ้หลงัจากนั้นไดท้าํการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อนํ้ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาว
และตะไคร้ (Lemon Peel And Lemongrass Cleaner)เพื่อทาํการวเิคราะห์ และอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่า
แจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ 

2) ส่วนท่ี 2 สํารวจความพึงพอใจต่อนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาว ใชเ้คร่ืองมือ
วิเคราะห์ทางสถิติ คือการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                        
โดยวิธีการแปรผลของ Likert โดยกําหนดการแปลความหมาย  (ธานินทร์              
ศิลป์จารุ, 2560)  ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00     หมายถึง  ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20      หมายถึง  ความพึงพอใจระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40     หมายถึง  ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60     หมายถึง  ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80    หมายถึง  ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

3) ขอ้เสนอแนะ  เป็นคาํถามปลายเปิด 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญงิ 4 50.00 
ชาย 4 50.00 
รวม 8 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.00 และเป็นเพศชาย  
ร้อยละ 50.00 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.50  
รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อน ้ายาท าความสะอาดจากเปลือกมะนาวและ
ตะไคร้ 
 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อน า้ยาท าความสะอาดจาก
เปลอืกมะนาวและตะไคร้ 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อนํ้ ายาทาํความสะอาดจาก
เปลือกมะนาวโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35  หากพิจารณารายด้านพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการขจดัคราบมนัและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนงัมี
ค่าเฉล่ีย 4.50  เท่ากนั รองลงมาคือ ดา้นกล่ินของเปลือกมะนาวและตะไคร้และดา้นความสะดวกใน
การใช้ มีค่าเฉล่ีย 4.37 เท่ากนั  ส่วนดา้นการลดตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ ายาทาํความสะอาดนั้นผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00  
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี 0 0 
20 - 30 ปี 7 87.50 
31 - 40 ปี 1 12.50 
40 ปีขึน้ไป 0 0 

รวม 8 100.00 

ประเด็นที่ประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
พงึพอใจ 

1. ขจดัคราบมนั 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
2. กล่ินของเปลือกมะนาวและตะไคร้ 4.37 0.51 มากท่ีสุด 
3. ไม่ระคายเคืองต่อผวิหนงั 4.50 0.75 มากท่ีสุด 
4. ความสะดวกในการใช ้ 4.37 0.91 มากท่ีสุด 
5. การลดตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ายาทาํความสะอาด 4.00 0.92 มาก 

รวม 4.35 0.73 มากทีสุ่ด 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ได้รับคาํชมจากผูต้อบแบบสอบถามนํ้ ายา            

ทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้มีประสิทธิภาพในการขจดัคราบมนัไดดี้ มีกล่ินท่ีหอม 
ไม่ระคายเคืองต่อผวิหนงัและยงัสามารถลดตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ายาทาํความสะอาดไดอี้กดว้ย 
 
4.5 การค านวณต้นทุนการผลติน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและเปลอืกตะไคร้ 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการคาํนวณตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์“นํ้ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและ
ตะไคร้” ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงการค านวณต้นทุนการผลิตน ้ายาท าความสะอาดจากเปลือกมะนาวและเปลือก
ตะไคร้ 

วตัถุดิบทีใ่ช้ ปริมาณทีใ่ช้ ราคาต่อหน่วย ราคาต้นทุน 
1. เปลือกมะนาว 1 กิโลกรัม 0 0 บาท 
2. ตะไคร้ ½ กิโลกรัม 0 0 บาท 
3. นํ้าเปล่า   0 บาท 
4. นํ้าส้มสายชู 1400 มิลลิลิตร  30 บาท 
5. โหลพลาสติก 1 โหล  50 บาท 
6. ขวดสเปรยฉี์ด 3 ขวด  60 บาท 

ราคาตน้ทุนทั้งหมด  140 บาท 
ราคาตน้ทุนต่อ  1 ขวด  46.6 บาท 

 
ตามสูตรดังกล่าวจะได้นํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้แบบเขม้ข้น

จาํนวน 1 ลิตร  ซ่ึงหากผสมนํ้ าในอตัราส่วน  1 : 2 จะไดน้ํ้ ายาทาํความสะอาดใส่ในขวดสเปรย์
ขนาด½ลิตรไดจ้าํนวนรวม 3 ขวด  
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ผูจ้ดัทาํได้ทาํการคาํนวณราคาต้นทุนของนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและ

ตะไคร้ท่ีผสมนํ้าพร้อมใชเ้ทียบกบัราคานํ้ายาทาํความสะอาดท่ีใชอ้ยู ่ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงการค านวณต้นทุนการผลิตน ้ายาท าความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ที่
ผสมน า้พร้อมใช้เทยีบกบัราคาน า้ยาท าความสะอาดทีใ่ช้อยู่เดิม 
 

จ านวนทีใ่ช้ 
ราคาน า้ยาท าความสะอาดจาก
เปลอืกมะนาวและตะไคร้ 

ราคาน า้ยาท าความสะอาด 
ทีใ่ช้อยู่เดิม 

1 ขวด 140 บาท 1990 บาท 
3 ขวดต่อเดือน 420 บาท 5970 บาท 

 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ใน 1 เดือน แผนกครัวสามารถลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือนํ้ ายาทาํความ

สะอาดไดถึ้ง 5550 บาท   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการปฏบิัติงานและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํโครงงานไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่า
ทาวน ์(Asai Bangkok Chinatown Hotel) ในแผนกครัว ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้งานในส่วนต่างๆของ
แผนกครัว  และไดส้ังเกตวา่พบวา่ในการประกอบอาหารในแต่ละวนั ตอ้งใชม้ะนาวและตะไคร้เป็น
ส่วนประกอบในอาหารหลายอย่าง จึงทาํให้มีการทิ้งเปลือกมะนาวและตะไคร้เป็นจาํนวนมาก  
ประกอบกบัการทาํอาหารอยู่ตลอดเวลาทาํให้ตอ้งคอยทาํความสะอาดเตาและอุปกรณ์ท่ีมีคราบ
นํ้ ามนัและไขมนัต่าง ๆ ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามยัท่ีดีของลูกคา้  ผูจ้ดัทาํจึงเห็นว่า เปลือก
มะนาวท่ีเหลือทิ้งนั้น มีประโยชน์ในการขจดัคราบมนัไดดี้ และตะไคร้เป็นสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม
และช่วยบาํรุงผวิ  จึงไดท้าํโครงงานเร่ือง นํ้ายาทาํความสะอาดครัวจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ข้ึน 
เพื่อใชใ้นการทาํความสะอาดเตาและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารแทนนํ้ ายาทาํความสะอาด
ท่ีโรงแรมไดจ้ดัซ้ือไว ้      เม่ือไดท้ดลองทาํผลิตภณัฑ์เรียบร้อยแลว้ ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามความ              
พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดจาํนวน 8 ชุด โดยผูต้อบแบบสอบถาม เป็น
พนกังานท่ีทาํงานในแผนกครัวทั้งหมด   ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปนั้น พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงและเพศชายจาํนวนเท่าๆกนั   และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 87.50  รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50     ในส่วนของผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาว
และตะไคร้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35  หากพิจารณารายด้านพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการขจดัคราบมนัและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนงัมี
ค่าเฉล่ีย 4.50 เท่ากนั รองลงมาคือ ดา้นกล่ินของเปลือกมะนาวและตะไคร้และดา้นความสะดวกใน
การใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.37  เท่ากนั  ส่วนดา้นการลดตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ ายาทาํความสะอาดนั้น ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00  

 
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 
          5.2.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 

นํ้าส้มสายชูซ่ึงตอ้งใชเ้พื่อหมกัมีกล่ินฉุนมาก  ตอ้งขจดักล่ินนาํส้มสายชูใหห้มด ซ่ึงอาจตอ้ง
ใชเ้วลานาน ตอ้งใชว้ิธีตั้งไฟให้นํ้ าส้มสายชูเดือดประมาณ 5 – 10 นาที กล่ินของนํ้ าส้มสายชูจึงจะ
จางลง 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
1. ควรพฒันากล่ินของนํ้ายาทาํความสะอาดใหห้ลากหลายมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงสีของนํ้ายาใหมี้ความน่าใชม้ากข้ึนกวา่เดิม 
3. วตัถุดิบในแผนกครัวหลายชนิดท่ีเป็นสมุนไพรไทยซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาโรค 
        และอ่ืนๆ  สามารถนาํมาทาํผลิตภณัฑอ่ื์นๆได ้ เช่น ขิง  สะระแหน่ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
การขายของ To GO ในช่วงเชา้เวลา 07.00 – 10.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แซนวชิแฮมชีสท่ีทาํขายในตอนเชา้ 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมแซนวชิลงไปขายในแต่ละวนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทอดปอเป๊ียะเพื่อเป็นอาหารสาํหรับพนกังาน 



 
 

 

 

 
การเตรียมวตัถุดิบไวส้าํหรับทาํอาหารให้แก่พนกังานโรงแรม 

 
 
 

เตรียมจดัอาหารสาํหรับพนกังานลงจานเพื่อนาํไปเซ็ต 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทาํอาหารสาํหรับพนกังานในช่วงกลางวนัและช่วงเยน็ 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทาํ a la carte เมนู Quinoa steak 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เตรียมวตัถุดิบในการขาย a la carte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จดัเก็บผกั วตัถุดิบต่างๆลงภาชนะเพื่อสะดวกในการใชง้านแต่ละคร้ัง 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจดัเก็บตูเ้ยน็ เคลียร์วตัถุดิบท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ในแต่ละวนั 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทาํความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์หลงัจากใชง้านเสร็จ 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 
 

             แบบสอบถามโครงงานนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ เป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ของสาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู ้จ ัดทําขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลใน
แบบสอบถามใชเ้ฉพาะในรายงานเท่านั้น ไม่มีจุดประสงคเ์ผยแพร่ 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง   กรุณาคลิกเลือกคาํตอบท่ีท่านตอ้งการเลือก 
1. เพศ 

   หญิง                    ชาย 
2. อาย ุ
                ต ํ่ากวา่ 20 ปี      20– 30 ปี 
                31 – 40 ปี                 40 ปีข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2  ความพงึพอใจต่อน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 
ค าช้ีแจง  กรุณาคลิกเลือกในช่องท่ีท่านมีความคิดเห็นในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
หมายเหตุ ระดบัความคิดเห็น  5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยท่ีสุด 

ประเด็น 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ขจดัคราบมนัในการใชท้าํความสะอาด      
2. กล่ินของเปลือกมะนาวและเปลือกตะไคร้ 
    ในนํ้ ายาทาํความสะอาด 

     

3. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนงั      
4. ความสะดวกในการใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาด      
5. การลดตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ ายาทาํความสะอาด      

 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

น า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาวและตะไคร้ 
Lemon Peel and Lemongrass Cleaner 

นางสาวชุติมา ทพิย์โท 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 
Email : chuza308@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 
     ในการประกอบอาหารในแต่ละวนั ตอ้งใชม้ะนาว
และตะไคร้เป็นส่วนประกอบในอาหารหลายอยา่ง จึง
ทาํให้มีการท้ิงเปลือกมะนาวและตะไคร้เป็นจาํนวน
มาก  ประกอบกับการทาํอาหารอยู่ตลอดเวลาทาํให้
ต้องคอยทําความสะอาดเตาและอุปกรณ์ท่ีมีคราบ
นํ้ า มัน แ ล ะ ไ ข มัน ต่ า ง ๆ ให้สะ อ า ด อ ยู่ เ สม อ เ พ่ื อ
สุขอนามยัท่ีดีของลูกคา้   
     โครงงานนํ้ ายาทาํความสะอาดจากเปลือกมะนาว
และตะไคร้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนโดยใช้
วตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจต่อนํ้ ายาทําความสะอาดจาก
เปลือกมะนาวและตะไคร้คณะผูจ้ดัทาํใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์  (Questionnaire) จากพนักงานเฉพาะใน
แผนกครัวจาํนวน  8 คนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยคณะผูจ้ดัทาํส่งแบบสอบถามความ
พึงพอใจทางออนไลน์ผลการประเมินความคิดเห็นใน
แบบสอบถามท่ีได้ คือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อนํ้ ายาทําความสะอาดจากเปลือก
มะนาวโดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35  หาก
พิจารณารายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการขจดัคราบมนัและไม่ระคาย
เคืองต่อผิวหนงัมีค่าเฉล่ีย 4.50  รองลงมาคือ ดา้นกล่ิน
ของเปลือกมะนาวและตะไคร้และดา้นความสะดวกใน
การใช ้มีค่าเฉล่ีย 4.37   ส่วนดา้นการลดตน้ทุนในการ
จดัซ้ือนํ้ ายาทาํความสะอาดนั้นผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
ค าส าคญั: นํ้ายาทาํความสะอาด เปลือกมะนาว ตะไคร้ 

Abstract 
     In daily cooking,lemons and lemongrass are used 
as ingredients in many dishes. As a result, a large 
number of lemon  and lemongrass were discarded. In 
addition to cooking all the time, the stove and 
equipment have oil and grease stains and must be 
kept clean for good hygiene of customers. 
     Lemon and Lemongrass Peel Cleaner Project the 
objective was to reduce costs by using the remaining 
raw materials to make new products. To study the 
satisfaction with the cleanser from lemon and 
lemongrass peel, the author used an online 
questionnaire from specialized employees in the 
kitchen department of 8 people as a tool to collect 
data. The respondents sent the satisfaction 
questionnaire online. The results of the assessment of 
opinions in the questionnaire were as follows: the 
respondents were satisfied with the cleaning solution 
from lemon peel at the highest level, with an average 
of 4.35. The most satisfied respondents were,in terms 
of removing oily stains and non-irritating to the skin, 
average was 4.50, followed by the smell of lemon 
and lemongrass, and the ease of use with an average 
of 4.37. The respondents had a high level of 
satisfaction with an average of 4.00. 
Keywords: cleaning solution, lemon peel,lemongrass
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วตัถุประสงค์  
    1. เพ่ือนําเอาขยะจากการทําอาหารมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยทาํเป็นผลิตภณัฑท์าํความสะอาด 
    2. เพ่ือจัดทาํนํ้ ายาทาํความสะอาดแบบเขม้ขน้ให้
แผนกครัวไวใ้ชท้าํความสะอาด 
    3. เพ่ือลดตน้ทุนของโรงแรมในการซ้ือนํ้ ายาทาํ
ความสะอาด 
 

ขอบเขตของโครงงาน  
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
- เพ่ือศึกษาและแกไ้ขปัญหาวสัดุท่ีเหลือใชจ้าก

การทาํอาหาร  
- ศึกษาและจัดทํานํ้ ายาทําความสะอาดจาก

เปลือกมะนาวและตะไคร้  
       2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
       โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ ไชน่าทาวน์  (Asia 
Bangkok Chinatown) 
       3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
       ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 กนัยายน 2564 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
    1. แผนกครัวในโรงแรมสามารถลดขยะ คือเปลือก
มะนาวและตะไคร้ได้โดยนําขยะมาทําให้ เ กิด
ประโยชน์  
    2. แผนกครัวในโรงแรมไดน้ํ้ ายาทาํความสะอาดเตา
และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
    3. แผนกครัวของโรงแรมสามารถลดตน้ทุนของ
โรงแรมในการซ้ือนํ้ ายาทาํความสะอาด 
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
  1. เปลือกมะนาวและตะไคร้ท่ีเหลือท้ิงจากการ
ประกอบอาหาร   
  2. นํ้าสม้สายชู และหมอ้เพ่ือตม้นํ้ าสม้สายชู  
  3. โหลแกว้ใชห้มกัและใส่นํ้ าหมกัเขม้ขน้  
  4. นํ้าเปล่าใชผ้สมใหเ้จือจาง 
  5. ขวดสเปรยใ์ชส้าํหรับใส่นํ้ ายาท่ีผสมเจือจางแลว้
ไวท้าํหรับฉีดพน่บนเตาและอุปกรณ์ท่ีมีคราบนํ้ ามนั

ขั้นตอนการน า้ยาท าความสะอาดจากเปลอืกมะนาว
และตะไคร้ (Lemon Peel and Lemongrass 
Cleaner) 
1. เตรียมเปลือกมะนาวท่ีจะใชใ้นการทาํนํ้ ายาทาํ
ความสะอาด 
2. เตรียมตะไคร้ท่ีจะใชใ้นการทาํนํ้ ายาทาํความ
สะอาดนาํมาทุบใหน้ํ้ ามนัหอมระเหยออกมา 
3. เตรียมนํ้ าสม้สายชูท่ีจะใชใ้นการทาํนํ้ ายาทาํความ
สะอาด 
4. เทนํ้ าสม้สายชูลงภาชนะท่ีเตรียมไวเ้พ่ือนาํไปตั้ง
ไฟ 
5. นาํนํ้ าสม้สายชูไปตั้งไฟอ่อนๆ ใหเ้ดือด จากนั้นปิด
ไฟเพ่ือกาํจดักล่ินฉุนของตวันํ้ าสม้สายชู 
6. นาํเปลือกมะนาวบรรจุใส่โหลพลาสติกไวช้ั้นท่ี 1 
เพ่ือเตรียมใส่นํ้ าสม้สายชูท่ีตั้งไฟแลว้ 
7. นาํตะไคร้บรรจุไวช้ั้นท่ี 2 เพ่ือท่ีจะนาํนํ้ าสม้สายชู
ท่ีตั้งไฟแลว้ใส่ในขั้นตอนต่อไป 
8. นาํนํ้ าสม้สายชูท่ีตั้งไฟแลว้เทใส่โหลแกว้ท่ีบรรจุ
เปลือกมะนาวและเปลือกตะไคร้และปิดฝาหมกัไว้
มากกวา่ 24 ชัว่โมง 
9. เม่ือหมกัมากกวา่ 24 ชัว่โมงแลว้นาํมากรองให้
เหลือแต่ตวันํ้ ายาทาํความสะอาด  แลว้นาํมาผสม
นํ้ าเปล่าในอตัรา 2:1 และบรรจุใส่กระบอกฉีดเพ่ือ
นาํไปใชข้จดัคราบมนั 
 
สรุปผลการท าโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ ัดทําโครงงานได้เข้าไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไช
น่าทาวน์ (Asai Bangkok Chinatown Hotel) ในแผนก
ครัว ทาํให้ผูจ้ ัดทาํได้เรียนรู้งานในหน่วยงานแต่ละ
ส่วนของภายในครัวโรงแรม อาศยั กรุงเทพฯ ไชน่า
ทาวน์ (Asai Bangkok Chinatown Hotel)  และได้
ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของภายในแผนกครัวของ
โรงแรม รวมถึงปัญหาท่ีคณะผู ้จัดทําโครงงานได้
ยกตวัอยา่งนาํเสนอข้ึนมา คือการนาํวตัถุดิบท่ีเหลือใช้
ในครัวมาทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นการทาํนํ้ ายาทาํ 



 
 

 

 
ความสะอาดครัวจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ข้ึน 
เพื่อใชใ้นการทาํความสะอาดเตาและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการประกอบอาหารแทนนํ้ ายาทาํความสะอาดท่ี
โรงแรมไดจ้ดัซ้ือไว ้      เม่ือไดท้ดลองทาํผลิตภณัฑ์
เรียบร้อยแลว้ ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามความ พึงพอใจ
ต่อผลิตภณัฑใ์นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดจาํนวน 8 
ชุด โดยผูต้อบแบบสอบถาม เป็นพนกังานท่ีทาํงาน
ในแผนกครัวทั้งหมด   ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปนั้น 
พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศ
ชายจาํนวนเท่าๆกนั   และผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.50  
รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อนํ้ ายาทํา
ความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ โดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.35  หาก
พิจารณารายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการขจดัคราบมนัและไม่
ระคายเ คืองต่อผิวหนัง มีค่ า เฉ ล่ีย  4 .50 เ ท่ ากัน 
รองลงมาคือ ดา้นกล่ินของเปลือกมะนาวและตะไคร้
และด้านความสะดวกในการใช้ มีค่าเฉล่ีย 4.37  
เท่ากนั  ส่วนดา้นการลดตน้ทุนในการจดัซ้ือนํ้ ายาทาํ
ความสะอาดนั้ น ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
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