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บทคัดย่อ 

 
 ปัญหากล่ินท่ีไม่พึงประสงคข์องตูเ้ก็บสัมภาระพนกังาน ณ โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ เป็น
โรงแรมระดบัหา้ดาว ตั้งอยูใ่จกลางบนยา่นธุรกิจในปัจจุบนั ซ่ึงตูเ้ก็บสัมภาระของพนกังานเป็นส่ิงท่ี
ต้องดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงแรม ดังนั้ นผูจ้ดัท าโครงงานจึงได้คิดค้นท า 
บุหงาร าไปดบักล่ินโดย มีวตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์ในตูเ้ก็บสัมภาระของ
พนกังานใหก้ลบัมาดีอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมและอยูใ่นสภาพท่ีสะอาดตามมาตรฐานของโรงแรมซ่ึง
ผูจ้ดัท าไดท้  าบุหงาร าไปดบักล่ินโดยมีดอกไมด้งัน้ี ดอกกุหลาบ, ดอกมะลิ, ดอกบานไม่รู้โรยและ
ใบเตยซ่ึงเป็นของเสียท่ีทางโรงแรมทิ้งอยูบ่่อยคร้ัง 

 ซ่ึงไดท้  าการทดลองจ านวน 2 คร้ัง และใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลส่วนใหญ่พบวา่ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์มีความพึงพอใจในผลการทดลองคร้ังท่ี 2 มากกว่าคร้ังท่ี 1 และผลิตภณัฑ์น้ีมีกล่ินหอม
สามารถใช้ไดน้าน 15 วนัต่อคร้ัง โดยมีตน้ทุนช้ินละ 12บาท โดยโรงแรมไดพ้ิจารณาโครงงานน้ี 
เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑรั์กษาความสะอาดในอนาคต 
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Abstract 

A bad smell from employee’s locker is a big problem for W hotel Bangkok, which is a 5-
star hotel and located on the center of the business district in Bangkok. We started a project to 
solve the problem and keep employee’s locker clean. Pourpurri is a mixture of different flowers 
which included Rose, Jasmine, Globe Amaranth and Pandanus leaf. 

We tried out 2 variations in a period and used personal in-depth interview to learn the 
results of this test. The results found that the second test was more satisfied than the first test. 
This product has a good scent that lasted for 15 days and production cost was only 12 Bath. The 
hotel considered this product to be one of the cleaning product in the future. 
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บทที1่ 
บทน ำ 

 
1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 โรงแรมคือสถานท่ีพกัผอ่นยามท่ีตอ้งเดินทางไปไกลบา้น ขณะเดียวกนัการเขา้พกัโรงแรม
ยงัหมายถึงประสบการณ์ใหม่ท่ีน่าสนใจไม่แพก้ารเดินทางท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ และ
สามารถสร้างความประทบัใจให้ไดเ้ช่นกนั หลายคร้ังท่ีโรงแรมกลายเป็นหน่ึงในจุดหมายในการ
เดินทาง มีโรงแรมจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นจุดหมายของนกัเดินทาง หน่ึงในโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงและ
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลคือ โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok Hotel) ด้วยการ
ออกแบบท่ีโดดเด่นทั้งในทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน มีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์
แตกต่างจากโรงแรมอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัหน่ึงในเอกลกัษณ์ของโรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ คือการ
ออกแบบท่ีแตกต่างกนัในโรงแรมดบัเบิ้ลยขูองแต่ละแห่ง นอกเหนือจากดีไซน์ท่ีสวยสะดุดตาและ
บรรยากาศความทนัสมยัของเมือง โรงแรม ดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ มาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีครบครันและหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีจดัประชุม-สัมมนา 30,000 ตารางฟุต, ดบัเบิ้ลย ูคิทเช่น
, ดบัเบิ้ลยู ลิฟวิ่งรูมบาร์, สเวท ฟิตเนส เซ็นเตอร์,สระว่ายน ้ าและสปา ตลอดไปจนถึงการจดัหา
เคร่ืองบินส่วนตวัท าใหโ้รงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯกลายเป็นยีห่อ้โรงแรมหรูท่ีมีคุณภาพระดบั5 ดาว  

เร่ืองการดูแลความสะอาดภายในโรงแรมเป็นส่ิงส าคญัพนักงานทุกคนมุ่งใส่ใจในการ
ให้บริการท่ีดีกับลูกค้า โดยอาจลืมค านึงไปว่าพื้นท่ีของพนักงานก็ต้องได้รับการดูแลรักษาให้
สะอาดอยู่เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร ห้องน ้ า หรือตูส้ าหรับเก็บของอยา่งตูล้็อคเกอร์ จากการ
ปฏิบติัสหกิจศึกษา คณะผูจ้ดัท าไดป้ฎิบติังานในส่วนของแผนกแม่บา้น(style)จึงมองเห็นถึงปัญหา
อย่างหน่ึงคือ บริเวณตูล้็อคเกอร์ท่ีใช้ส าหรับเป็นท่ีเก็บของนั้นมีกล่ินเหม็นอบั เวลาน าของไปเก็บ
กล่ินก็ยิ่งสะสมมากข้ึนเร่ือยๆ ทางโรงแรมมีการท าความสะอาดโดยใช้สเปรยด์บักล่ิน แต่หลงัจาก
ฉีดได้ไม่นานกล่ินอับก็กลับมาเหมือนเดิม คณะผูจ้ ัดท าจึงมองเห็นความส าคัญของปัญหาน้ี 
เน่ืองจากโรงแรมมีคุณภาพระดับ 5 ดาว ความสะอาดจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ปัญหาน้ีอาจท าให้
สภาพแวดลอ้มของโรงแรมและสุขลกัษณะของพนกังานแยล่ง คณะผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดวิธีแกไ้ขปัญหา
น้ีโดยการคิดคน้บุหงาร าไปดบักล่ิน เพื่อการดบักล่ินท่ียาวนานกว่าการฉีดสเปรย ์และมีตน้ทุนท่ีต ่า
กวา่  
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1.2วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 ลดกล่ินไม่พึ่งประสงคใ์นตูเ้ก็บสัมภาระของพนกังาน 
1.2.2 เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีของโรงแรมและสุขลกัษณะของพนกังานใหดี้ข้ึน  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตทางพื้นท่ี 
  ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและการปฏิบติังานของบริเวณตูเ้ก็บสัมภาระพนกังานในแผนก
แม่บา้นของโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ  

1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาวธีิการท าบุหงาร าไปดบักล่ินโดยใชด้อกกุหลาบ,ดอกมะลิ,ดอกบานไม่รู้โรย

และใบเตย 
 ศึกษาเก่ียวกบัสรรพคุณของดอกไมแ้ละสมุนไพร  
1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงเพื่อขอค าแนะน าในส่วนของแผนกแม่บา้น(Style) 
1.3.4 ขอบเขตเวลา 
 เร่ิมปฏิบติังานวนัท่ี 8  มกราคม – 30  เมษายน 2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1ล็อคเกอร์มีกล่ินเหมน็อบันอ้ยลง 
 1.4.2สภาพแวดลอ้มของโรงแรมและสุขลกัษณะของพนกังานดีข้ึน 
 1.4.3มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการท าบุหงาร าไปดบักล่ิน  
  
 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวจิยัเร่ืองบุหงาร าไปดบักล่ิน กรณีศึกษาแผนกแม่บา้น โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ (W 
Hotel) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยให้โครงงานส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

  2.1 ประวตัิความเป็นมาของบุหงาร าไป 

  2.2 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัน า้มันหอมระเหยกลิน่ตะไคร้หอม 

  2.3 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกกุหลาบ 

  2.4 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกมะล ิ

  2.5 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกบานไม่รู้โรย 

  2.6 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัใบเตย 

  2.7งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของบุหงาร าไป 

 ค าท่ีมีความหมายวา่ ดอกไม้ ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (พ.ศ.๒๕๕๔) ไดใ้ห้
ความหมายของดอกไมไ้วว้่าส่วนหน่ึงของตน้ไมท่ี้ผลิออกมาโดยค าท่ีมีความหมายค าเดียวกนัเช่น 
บุหงา ซ่ึงเป็นค าท่ีมาจากภาษาชวา บุหงาร าไปหมายถึง ดอกไมท่ี้ปรุงดว้ยเคร่ืองหอมแลว้บรรจุในถุง
ผา้โปร่งเล็ก ๆ ท าเป็นรูปร่างต่าง ๆ มกัเรียกยอ่วา่ บุหงาส่วนสารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
(พ.ศ. ๒๕๒๔ เล่ม ๑๗) ไดอ้ธิบายความหมายของ บุหงา และ บุหงาร าไป ไวอ้ย่างละเอียด เป็นค า
สามญัใชท้ัว่ไปในความหมายน้ีทั้งท่ีหมายถึงดอกไมจ้ริง ๆ ดอกไมเ้ทียม หรือ ลายดอกดวงท่ีท าข้ึน 
เช่น ลายผา้ก็ว่า บุหงามีช่ือเรียกตามประเภทดอกไม้ คือ บุหงาตนัหยง (BungaTanyong) ดอกพิกุล 
บุหงาปะกนั (BungaPekan) ดอกมะลิป่า บุหงาปะหนนั หรือ บุหงาปันดนั (BungaPandan) ดอก
ล าเจียก และ บุหงามาหลอ (BungaMalur) หรือ มลาหรา แปลว่า ดอกมะลิค าว่า บุหงาปันดัน 
โดยปรกติเสียง น น า เสียง ด  เสียง ด จะหายไป มกัไดย้ินเสียง น ค าน้ีจึงไดย้ินวา่ ปันนนั ในอิเหนา
ออกเสียงเป็น ปะหนนับุหงาร าไป (BungaRampai) ค าน้ีไม่ใช่ช่ือชนิดของดอกไม ้เป็นช่ือชนิดการ
จดัดอกไม ้ตรงกบัค าวา่ ดอกไมพุ้ม่ หรือพุม่ดอกไม ้เป็นวิธีประดิษฐ์อยา่งหน่ึงท่ีน าเอาดอกไมห้ลาย
อย่างต่างสีมาผสมจดัข้ึน คือ เป็นการประดิษฐ์ดอกไมช้ั้นสูงอย่างหน่ึง บางถ่ินเรียก ก าปัง ร าปี 
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(KambangRampe) หรือ ก าปัง ร าปิง (Kambang Ramping) ค าวา่ “ร าไป” หมายถึงผสมส่ิงต่าง ๆ 
หลายอยา่ง ค าวา่ บุหงาร าไป จึงเอาความวา่ ดอกไมผ้สมหลายอยา่ง 

2.2ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัน า้มันหอมระเหยกลิน่ตะไคร้หอม 

 น ้ ามนัหอมระเหยเป็นสารอินทรียท่ี์พืชผลิตข้ึนตามธรรมชาติ เก็บไวต้ามส่วนต่าง ๆ เช่น 
กลีบดอก ผิวของผล เกสร ราก เปลือกของล าตน้ หรือยางท่ีออกมาจากเปลือก มีองค์ประกอบทาง
เคมีท่ีสลับซับซ้อนและแตกต่างกันนับสิบร้อยชนิด น ้ ามันมีลักษณะเป็นของเหลวไม่เหนียว
เหนอะหนะเหมือนน ้ามนัพืช มีกล่ินหอมระเหยง่าย เวลาท่ีไดรั้บความร้อนอนุภาคเล็ก ๆ ของน ้ ามนั
หอมระเหยจะระเหยออกมาเป็นไอท าให้เราไดก้ล่ินหอม กล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยในส่วนของ
ดอกไมมี้บทบาทส าคญัในการช่วยดึงดูดแมลงมาผสมเกสร ปกป้องการรุกรานจากศตัรู และรักษา
ความชุ่มช้ืนแก่พืช ส าหรับประโยชน์ต่อมนุษย ์น ้ ามนัหอมระเหยมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือโรค 
บรรเทาอาการอกัเสบ หรือลดบวม คลายเครียด หรือกระตุน้ใหส้ดช่ืน ทั้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทาง
เคมีของน ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด  

ตะไคร้หอมส าหรับตน้ตะไคร้หอมนั้นจดัวา่เป็นพืชลม้ลุกจ าพวกหญา้ท่ีมีอายุไดห้ลายปีมีความสูง
ของล าตน้ประมาณ 2 เมตร โดยมีเหง้าอยู่ใตดิ้น ล าตน้ตรงลกัษณะเป็นขอ้ๆ และแตกจากเหง้า
ออกเป็นกอ มีกล่ินหอมๆ ส่วนใบนั้นจะออกเป็นใบเด่ียวออกแบบเรียงสลบักนั รูปทรงขอบขนาน 
ผิวเกล้ียง สีเขียวปลายแหลมและห้อยลง แตกต่างจากตะไคร้บา้นตรงท่ีมีใบยาวและน่ิมกว่า และ
เน่ืองจากตน้และใบนั้นมีกล่ินฉุนมากท าให้ไม่สามารถน ามาประกอบอาหารรับประทานได้ และ
ดอกของตน้ตะไคร้หอมนั้นจะออกเป็นช่อมีขนาดใหญ่สีน ้ าตาลอมแดง ออกดอกมาจากกลางตน้ 
ลกัษณะคลา้ยกาบโดยช่อย่อยๆจ านวนมากของตะไคร้หอมนั้นจะมีใบประดบัอยูบ่ริเวณโคน 2 ใบ 
ปลายใบจะแหลมและผลนั้นจะเป็นผลแหง้แบบเมล็ดเดียวและไม่แตก 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ล าต้นตะไคร้หอมเป็นพืชล้มลุก  อายุประมาณได้นาน 6-8 ปี เป็นพืชท่ีมีกล่ินหอม 
เจริญเติบโตดว้ยการแตกหน่อ หรือแตกเหงา้ มีทรงพุ่มเป็นกอคลา้ยตะไคร้บา้น มีล าตน้ยื่นจากเหงา้
สั้น รูปทรงกระบอก ผวิเรียบเกล้ียง ส่วนเหนือดินสูงไดต้ั้งแต่ 1-2 เมตร 

ใบใบเป็นใบเด่ียว ขนาดใหญ่ ยาว แต่บางกว่าตะไคร้บ้าน ใบเรียวยาว กวา้ง 1.5-2.6 
เซนติเมตร ยาว 60-115 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยกัถ่ี คมแข็ง มีผิวใบสาก ไม่มีขน
บริเวณโคนใบดา้นในมีขน ปลายใบยาวมีลกัษณะโนม้ลง ใบมีสีเขียวแกมเหลือง กาบใบเป็นส่วน
หุม้ท่ีมองเป็นล าตน้เทียม มีสีเขียวแกมแดงหรือสีม่วง ซ่ึงต่างจากตะไคร้บา้นท่ีมีสีขาวอมเขียว 
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ดอก และเมล็ดดอกออกในฤดูหนาว ออกเป็นช่อยาวขนาดใหญ่ เป็นแบบแยก แขนงขนาด
ใหญ่ยาวประมาณ 100 เซนติเมตร แกนก้านช่อยาวโคง้หักไปหักมา ช่อดอกย่อยเป็นแบบกระจบั
หรือแบบเชิงลด ดอกประกอบด้วยดอกสมบูรณ์เพศ กาบล่างมี 2 หยกั สีใส รยางค์แข็งยาว (ถา้มี
รยางค์) ไม่มีกาบบน กลบัเกล็ดมี 2 กลบั เกสรเพศผูมี้ 3 อนั เกสรเพศเมียมี 2 อนัยอดเกสรปกคลุม
ดว้ยขนยาวนุ่มกา้นยอ่ยรูปรีเป็นดอกเพศผูห้รือดอกเป็นหมนักาบช่อยอ่ยขา้งล่างมีเส้น 7-9 เส้น ดอก
ยอ่ยจริงมีเกล็ด 1 เกล็ดยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร มีสีใส ลอ้มเกสรเพศผูไ้ว ้3 อนัและมีกลีบเกล็ด 
2 กลีบผลเป็นแบบผลแหง้ติดเมล็ด รูปทรงกระบอกออกกลมและมีขั้วท่ีฐาน 

สรรพคุณน า้มันหอมระเหยกลิน่ตะไคร้หอม 

ในการฆ่าเช้ือจุลินทรียแ์ละแบคทีเรียช่วยป้องกนัการระบาดของเช้ือโรคและทั้งแกไ้ขด้ว้ย 
ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย ช่วยบ ารุงร่างกาย ช่วยท าให้ ร่างกาย
กระชุ่มกระชวยข้ึน ระงบักล่ินเหง่ือไคล โดยเฉพาะผูท่ี้มีเหง่ือออกมากบริเวณเทา้  บรรเทาอาการ
ปวดศรีษะช่วยดบักล่ินปรับปรุงให้อากาศบริสุทธ์ิและฆ่าเช้ือโรค  เป็นหน่ึงในสมุนไพรท่ีมีการใช้
ในวงการแพทยข์องอินเดียมาเป็นระยะเวลานานนบัพนัปี 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 2.1น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม) 

     ท่ีมา:ผูว้จิยั 

2.3ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกกุหลาบ (หนังสือราชินีกุหลาบ/ธัญญะ เตชะศีลพทิกัษ์) 

  กุหลาบนับว่าเป็นไม้ดอกท่ีมีความงามยากท่ีไมด้อกอ่ืนจะเทียบเท่า จนได้รับช่ือว่าเป็น 
"ราชินีแห่งดอกไม้" (Queen of flower) กุหลาบมีมานานประมาณ 30 ลา้นปีมาแลว้ มีทั้งหมด 
ประมาณ 200 สายพนัธ์ุ พนัธ์ุดั้งเดิม (wild species) มีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียวแลว้ ดอกซ้อน ส่วน
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กุหลาบท่ีปลูกกนัอยู่ทัว่ไปในเวลาน้ีเป็นกุหลาบท่ีผ่านการวิวฒันาการมานานนับร้อย ๆ ปี และ
ทั้งหมดเป็น กุหลาบลูกผสมซ่ึงไดจ้ากการผสมพนัธ์ุระหวา่งกุหลาบ 1-8 สายพนัธ์ุ และส่วนมากมี
ถ่ินก าเนิดในทวปีเอเชียดอกไมใ้นไดรั้บความนิยมปลูกมากท่ีสุดปลูกเพื่อความสวยงาม ตกแต่งสวน
ประดับตกแต่งบ้านประดับสถานท่ีปลูกเพื่อการพาณิชย์  เพื่อน าไปสกัดน ้ าหอม น าไปท าเป็น
ส่วนประกอบของสปา  

การขยายพนัธ์ุของดอกกุหลาบ 

การติดตา ตน้พนัธ์ุกุหลาบแบบลา้งรากนั้นมกัจะขยายพนัธ์ุตน้ตอโดยการปักช า แลว้เปล่ียน
ยอดเป็นพนัธ์ุดีโดยวธีิการติดตาตน้พนัธ์ุกุหลาบลา้งรากนั้นเป็นกุหลาบพนัธ์ุดีท่ีมีระบบรากดี เพราะ
มีระบบรากของกุหลาบป่าท่ีแข็งแรง จึงท าให้ตน้เจริญเติบโตรวดเร็วและแข็งแรงวิธีการท าต้น
กุหลาบติดตาน้ีค่อนขา้งยุง่ยากและตอ้งใชเ้วลาในการท านานกวา่ 2 วิธีแรกคือ ตั้งแต่เร่ิมตดัช าตน้ตอ
ป่าจนถึงพนัธ์ุดีทีน าไปติดนั้นออกดอกแรกจะใชเ้วลาประมาณ 5-6 เดือนโดยในขั้นแรกจะตอ้งตดัช า
ตน้ตอป่า (ของกุหลาบป่า)ใหอ้อกรากและเล้ียงตน้ตอป่านั้นใหแ้ตกยอดใหม่ยาวเกิน 1 ฟุตข้ึนไป ซ่ึง
จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (หลงัตดัช าและออกราก)จากนั้นจึงน าตาพนัธ์ุดีท่ีตอ้งการไปติดตาท่ี
บริเวณโคนของตน้ตอป่าการติดตาน้ีจะตอ้งอาศยัฝีมือและความช านาญพอสมควรโดยจะใชว้ิการ
ติดตาแบบใดก็ได ้เช่น แบบตวัทีเป็นตน้ 

วธีิติดตากุหลาบทีไ่ด้ผลดีคือการติดตาแบบทีเ่รียกว่ารูปตัวท ีหรือ แบบโล่ มีวธีิท าดังนี ้

 1. เลือกบริเวณท่ีจะติดตา ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะพยายามติดตาให้ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดคื้อ 
ประมาณไม่เกิน 3 น้ิว นับจากผิวดิน แล้วใช้กรรไกรหรือมีดตดัหนามตรงบริเวณท่ีจะติดตาออก
โดยรอบก่ิง 

 2. ใช้ปลายมีดกรีดท่ีเปลือกเป็นรูปตวัทีแล้วเผยอเปลือกตรงรอยกรีดด้านบนให้เปิดออก
เล็กนอ้ย 

 3. เฉือนตาเป็นรูปโล่ ใหไ้ดแ้ผน่ต ายาวประมาณ 1 น้ิว และให้แผน่ตานั้นมีเน้ือไมติ้ดมาดว้ย
เพียงบางๆ ไม่ตอ้งแกะเน้ือไมติ้ดมามากให้ลอกเน้ือไมอ้อกอย่างระมดัระวงัอย่าให้แผ่นตาโคง้งอ
หรือบอบช ้า 

 4. น าแผ่นตาไปเสียบลงท่ีรอยกรีดของตน้ตออย่างระมดัระวงัอย่าให้แผ่นตาช ้ าโดยใช้มือ
ซ้ายจบัแผ่นตา (ตรงกา้นใบ) ค่อย ๆกดลงไปขณะเดียวกนัมือขวาก็ค่อยเปิดเปลือกช่วยแลว้พนัดว้ย
พลาสติกเพื่อให้ตาเจริญเติบโตเร็วข้ึน ควรปล่อยให้ก่ิงใหม่เจริญเติบโตจนกระทัง่ก่ิงใหม่ยาว
พอสมควรแล้วจึงตดัตน้ตอท่ีอยู่เหนือก่ิงใหม่ออกทั้งหมด ส าหรับพลาสติกท่ีติดตาอยู่นั้นอาจจะ
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ปล่อยให้ผุหรือหลุดไปเองก็ไดถ้า้เห็นว่าแผ่นพลาสติกนั้นรัด ตน้เดิมแน่นเกินไปหรือไปขดัขวาง
การเจริญเติบโตของก่ิงใหม่ก็ใหแ้กะออกส่าหรับก่ิงท่ีแตกออกมาใหม่น้ี ควรมีไมผ้กูพยุงก่ิงไวเ้สมอ
เพราะอาจจะ เกิดการฉีกขาดตรงรอยต่อไดง่้ายเน่ืองจากรอยประสานยงัไม่แข็งแรงนกัในกรณีท่ีการ
ติดตานั้นไม่ได้ผล คือ แผ่นตาท่ีน าไปติดตานั้นเปล่ียนเป็น สีน ้ าตาลหรือสีด าให้รีบแกะแผ่น
พลาสติกและแผน่ตานั้นออกแลว้ติดตาใหม่ในดา้นตรงขา้มกบัของเดิม หากไม่ไดผ้ลอีกตอ้งเล้ียงดู
ตน้ตอนั้นจนกว่ารอยแผลจะเช่ือมกนัดีแลว้จึงน ามาติดตาใหม่ไดส้ าหรับการติดตาในกุหลาบแบบ
ทรงตน้สูง (Standard) นั้นก็ท าเช่นเดียวกนัเพียงแต่ต าแหน่งท่ีติดตาอยูใ่นระดบั 

การตัดช ากุหลาบพนัธ์ุดีท่ีขยายพนัธ์ุโดยวิธีตดัช าจะมีระบบรากไม่แข็งแรง และหาน ้ าหา
อาหารไม่เก่งเท่ากบักุหลาบป่า ตน้ท่ีปลูกจากก่ิงตดัช าก็มีอายุยืนไม่เท่ากบักุหลาบลา้งราก แต่การ
ขยายพนัธ์ุกุหลาบโดยการตดัช านิยมท ากบักุหลาบหนูท่ีปลูกเป็นไมก้ระถางขนาดเล็กในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา โดยจะปลูกก่ิงช าของกุหลาบหนูกระถางละ 3-6 ตน้ นอกจากน้ีการขยายพนัธ์ุโดยการ
ตดัช ายงัใชผ้ลิตกุหลาบตดัดอกท่ีปลูกใน Rock wool ท่ีมีการให้น ้ าและปุ๋ยโดยระบบน ้ าหยด การตดั
ช ากุหลาบในต่างประเทศมกัช ากุหลาบเป็นก่ิงสั้นๆ แต่ละก่ิงมีขอ้เพียง 1-3 ขอ้ จุ่มปลายก่ิงฮอร์โมน
เร่งราก และช าในกระบะพ่นหมอกหรือกระโจมเพื่อรักาความช้ืน กุหลาบจะออกรากภายใน 2-3 
สัปดาห์ 

การตัดแต่งกิง่ 

 การตดัแต่งก่ิงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการปลูกกุหลาบถา้ผูป้ลูกกุหลาบไม่มีการตดัแต่งก่ิงเลย
ก็จะท าให้ตน้กุหลาบเจริญเติบโตอยา่งอิสระแตกก่ิงกา้นมากเกินไป ท าให้ดอกมีขนาดเล็กไม่เป็นท่ี
ตอ้งการของตลาด ดงันั้น เกษตรกรจึงควรมีการตดัแต่งก่ิงเพื่อให้ตน้ไดรู้ปทรงพุ่มตน้และโคนตน้
โปร่งไดรั้บแสงแดด มากข้ึน ดอกท่ีไดจ้ะมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีนอกจากน้ีการตดัแต่งก่ิงยงั
ช่วยก าจดัโรคและแมลงท่ีแอบแฝงอยูใ่นพุ่มตน้ไดดี้อีกดว้ยรวมทั้งสามารถแต่งดินในแปลงปลูกได้
สะดวกท าใหกุ้หลาบท่ีไดมี้การตดัแต่งก่ิงแลว้เจริญเติบโตดีข้ึน 

การตัดแต่งกิง่กุหลาบสามารถ ท าได้ 2 แบบคือ 

 1. การตดัแต่งก่ิงแบบใหเ้หลือก่ิงไวก้บัตน้ยาว คือ ตดัแต่งก่ิงออกเพียงเล็กนอ้ยโดยให้เหลือ
ก่ิงท่ีมีใบสมบูรณ์ไวม้ากเพื่อให้มีอาหารเล้ียงตน้มากการตดัแต่งก่ิงมีหลกัในการพิจารณาเลือกก่ิงท่ี
จะตอ้งตดัออกคือก่ิงท่ีแห้งตาย ก่ิงท่ีเป็นโรคหรือถูกแมลงท าลาย ก่ิงไขวท่ี้เจริญเขา้หาทรงพุ่ม ก่ิงท่ี
ลม้เอนไม่เป็นระเบียบควรจะตอ้งให้ตาท่ีอยูบ่นสุดของก่ิงหนัออกนอกพุ่มตน้ เพื่อให้ก่ิงท่ีแตกใหม่
หนัออกนอกทรงพุม่ดว้ยและตดัก่ิงใหเ้ฉียง 45 องศา ส าหรับการตดัแต่งก่ิงแบบให้เหลือก่ิงไวก้บัตน้
ยาวน้ีใชไ้ดก้บักุหลาบท่ีปลูกจากก่ิงตดัช าและก่ิงตอน 
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 2. การตดัแต่งก่ิงแบบใหเ้ลือกก่ิงไวก้บัตน้สั้น คือตดัแต่งก่ิงจนเหลือก่ิงบนตน้สูงจากพื้นดิน
ประมาณ 30-45 เซนติเมตรแลว้เหลือก่ิงไว ้3-4 ก่ิงเท่านั้นการตดัแต่งก่ิงแบบน้ีจะตดัแต่งไดเ้ฉพาะ
ตน้กุหลาบท่ีปลูกจากตน้ติดตาเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นถา้ตน้ติดตานั้นมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี ให้ตดัแต่งก่ิง
แบบแรกแต่ตอ้งตดัเพิ่มเติมอีก คือ ก่ิงแก่ทีไม่ตอ้งการ (ก่ิงของตน้ตอซ่ึงเป็นกุหลาบ พนัธ์ุป่า) 

 ส าหรับระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการตดัแต่งก่ิง คือ ตน้ฤดูฝนเม่ือตดัแต่งก่ิงให้น้อยลงตาม
ความตอ้งการแลว้ควรใชปู้นแดงผสมกบัยากนัราหรือใชสี้น ้ามนัทาบนรอยแผลท่ีตดัเพื่อป้องกนัการ
เน่าลุกลามของเช้ือราจากรอบแผลท่ีตดันอกจาก น้ีควรเก็บก่ิงและใบท่ีตดัออกท าความสะอาดแปลง
ใหเ้รียบร้อยดว้ยแลว้จึงแต่งดินในแปลงปลูก คือ ไถพรวนหนา้ดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี รวมทั้งใชว้สัดุ
คลุมแปลงปลูกพร้อมทั้งรดน ้าใหชุ่้มดว้ยจะท าใหกุ้หลาบแตกตาไดเ้ร็วและไดต้น้ท่ีสมบูรณ์ 

 การตอน การขยายพนัธ์ุกุหลาบโดยการตอนก็เหมือนกบัการตอนพืชชนิดอ่ืนๆ โดยทัว่ไป
การขยายพนัธ์ุโดยวธีิน้ีไม่นิยมท ากนัในต่างประเทศเพราะมีขั้นตอนในการท าท่ียุง่ยาก ไม่สะดวกใน
การขยายพนัธ์ุให้ไดต้น้พนัธ์ุจ านวนมากๆ แต่ทวา่เป็นวิธีท่ีนิยมขยายพนัธ์ุกุหลาบในประเทศไทย 
ซ่ึงกุหลาบท่ีปลูกกันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะปลูกจากก่ิงตอน ทั้ งน้ีเพราะเป็นวิธีการ
ขยายพนัธ์ุพืชท่ีชาวสวนส่วนใหญ่รู้จกั และใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืชทัว่ๆไป อีกทั้งกุหลาบเป็นพืชท่ี
ค่อนขา้งออกรากไดง่้าย จึงเป็นวธีิท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั  

ส าหรับประเทศไทย พนัธ์ุกุหลาบทีใ่ช้ปลูกเป็นไม้มงคล 

1. พนัธ์ุสีขาว ไดแ้ก่ - Misty Morn - Blanche Mallerine - White Christmas 

2. พนัธ์ุดอกสีเหลือง ไดแ้ก่ - King's Ransom - Golden Master Piece 

3. พนัธ์ุดอกสีแดง ไดแ้ก่ - Christian Dior - Swarthmore - Scarlet Knight 

4. พนัธ์ุดอกสีชมพ ูไดแ้ก่ - BelAnge - Queen Elizabeth 

5. พนัธ์ุดอกสีแสด ไดแ้ก่ - Super Star – Tanya 

6. พนัธ์ุดอกสีม่วง ไดแ้ก่ - Blue Moon 

ประโยชน์ของดอกกุหลาบ 

กลบีกุหลาบ อุดมไปดว้ยวติามินซี แคโรทีน วติามินเค แคลเซียม และแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกไดว้า่ วติามินและเกลือแร่ต่าง ๆ ท่ีร่างกายตอ้งการนั้น มีอยูค่รบถว้น
ในกลีบกุหลาบ เช่น "โพแทสเซียม" ท่ีจ  าเป็นต่อระบบหัวใจ "แร่ธาตุทองแดง" ท่ีร่างกายตอ้งการ
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เพื่อกระบวนการสร้างเม็ดเลือด และใช้ในกระบวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ "ไอโอดีน" ท่ี
ร่างกายต้องการส าหรับการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ เรียกได้ว่าในกลีบกุหลาบมีคุณค่า
ครอบจกัรวาลส าหรับการดูแลสุขภาพ 

กุหลาบแห้ง น ามาป่นใหเ้ป็นผงผสมกบัน ้ าผึ้ง ใชท้าภายในช่องปากเพื่อรักษาอาการอกัเสบ
ในช่องปาก ปัญหาของเหงือกและฟันได ้

การอาบน ้ากลีบกุหลาบ ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถช่วยคลายเครียด ลดความวิตก
กงัวล และช่วยบ ารุงผวิ  

น ้ามันหอมระเหยกุหลาบ ช่วยคลายเครียด ลดการอกัเสบ ฆ่าเช้ือโรค เช้ือแบคทีเรีย ไวรัส 
คลายกลา้มเน้ือเรียบ เพิ่มความรู้สึกทางเพศ ฝาดสมานรักษาแผล ท าให้แผลหายเร็ว บ ารุงตบั ช่วย
ระบาย ขบัระดู ท าให้นอนหลบั ระงบัประสาท บ ารุงร่างกายน ้ ามนัท่ีสกดัจากกลีบดอกของกุหลาบ 
มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น ท าให้ร่างกายท างานอย่างสอดคลอ้ง สมดุล ปรับ
ระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง ปรับระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ ปรับการท างานของระบบ
ประสาทให้สมดุล น ้ ามันกุหลาบจัดเป็นน ้ ามันท่ีดีต่อระบบย่อยอาหาร เพราะช่วยสมานแผล
กระเพาะอาหาร ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และลดการหมกัหมมของเช้ือแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและ
ล าไส้ ช่วยปรับสมดุลการบีบตวัของกล้ามเน้ือหัวใจ แพทยบ์างท่านไดมี้การสั่งน ้ ามนักุหลาบให้
ผูป่้วยโรคหวัใจสูดดม เพื่อลดอาการเจ็บแน่นหนา้อกการสูดดมกล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหยจาก
กุหลาบ ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ วิงเวียน อ่อนเพลีย หรือแมแ้ต่เพียงการสูดดมกล่ินหอมจาก
กุหลาบ ก็สามารถช่วยขจดัอารมณ์เศร้าหมองวิตกกงัวล ปัญหาเครียด จิตใจฟุ้งซ่าน อาการปวด
ศีรษะ ไอ และอาการหวดัได ้

-ช่ือวทิยาศาสตร์: Rosa hybrid  
-วงศ:์Rosaceae  
-ช่ือสามญั:Rose  
-ช่ืออ่ืน ๆ: กุหลาบ 
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 รูปท่ี 2.2 ดอกกุหลาบ 

             ท่ีมา:ผูว้จิยั 

2.4 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกมะล ิ(จันทร์เพญ็ เนตรวงศ์ษา, 2552: 11-29) 

 มะลิมีถ่ินก าเนิดอยู่ในเขตร้อนช้ืนหรือเขตก่ึงร้อนช้ืน มีพบมากทั้งในยุโรป เอเชียอเมริกา
และแถบแปซิฟิค ส าหรับในประเทศไทยมีปลูกกนัมานานแลว้ โดยปลูกกนัมากในแถบภาคกลาง 
พืชในสกุลน้ีมีอยู่ประมาณ 200 ชนิด ซ่ึงมีทั้งเป็นพวกประเภทพุ่ม ไมเ้ล้ือยและไมก่ึ้งเล้ือย เพราะมี
ก่ิงอ่อนและก่ิงแก่ท่ีอาจจะเจริญยืดตวัพนักบัส่ิงอ่ืนไดล้กัษณะท่ีใช้ในการจดัมะลิเขา้ด้วยกนัก็จะ
อาศยัลกัษณะของกลีบดอกเป็นหลกั กล่าวคือ มีรูปทรงของดอกรีๆปลายป้าน ซ้อนกนัอยูเ่ป็นชั้น ๆ 
โดยมีส่วนโคนของกลีบในชั้นเดียวกนัเช่ือมกนัเป็นหลอด มีรูอยูต่รงกลางและสุดปลายหลอดหรือท่ี
ส่วนโคนของหลอดจะมีกลีบรองรับ ซ่ึงกลีบรองมีลกัษณะเป็นแฉกแยกออกเป็นเส้นหรือเป็นวนั
แหลม ๆ มีส่วนโคนเช่ือมติดกนัและมีรูอยูต่รงกลางเหมือนกลีบดอกมะลิมีระบบรากเป็นรากแกว้ มี
ลกัษณะตน้เป็นไมพุ้่ม ไม่เล้ือย และไมร้อเล้ือย ใบเป็นใบเล้ียงคู่มีทั้งชนิดใบเด่ียวและใบรวม การ
จดัเรียงตวัของใบมีทั้งแบบใบอยูต่รงกนัขา้ม ใบแบบสลบักนั ใบกวา้ง 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
8-12 เซนติเมตร ลกัษณะในเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือป้าน โคนใบมน ขอบใบเรียบ กา้นใบสั้น 
รูปร่างของดอกเป็นแบบแบนราบ ดอกมีสีขาวบริสุทธ์ิกล่ินหอม มีดอกนอ้ยกลีบดอกมีทั้งแบบชั้น
เดียวและซ้อนกนัหลายชั้น ดอกเป็นลกัษณะดอกเด่ียวและดอกช่อดอกจะออกจากยอดหรือขา้งก่ิง
ส่วนมากมีกลีบเล้ียง 4-9 กลีบ กลีบเล้ียงมีลกัษณะเป็นเส่นแหลม ๆ ยาว 7-8 มิลลิเมตรดอกจะติดกนั
เป็นหลอดยาว 1 เซนติเมตร ส่วนปลายแยกเป็น 5-6 กลีบถา้เป็นดอกชนิดชั้นเดียว แต่ถา้ดอกซ้อน
กนัจะมีหลายกลีบ บางพนัธ์ุลดรูปเป็นกลีบแหลม ๆ เช่น มะลิพิกุลเป็นตน้ โดยดอกกลางจะบาน
กอ้นมะลิเป็นพืชท่ีให้ดอกตลอดทั้งปีแต่ปริมาณและคุณภาพของดอกจะแตกต่างกนัไปตามสภาพ
อากาศโดยมะลิจะให้ดอกมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะมีอุณหภูมิสูงกว่าในช่วงฤดูหนาว
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ส่วนในฤดูหนาวเป็นช่วงท่ีมะลิใหด้อกนอ้ยท่ีสุดและดอกยงัมีขนาดเล็กดว้ย ส่งผลให้ราคาดอกมะลิ
ในช่วงน้ีสูงมาก 

ลกัษณะทัว่ไปของมะล ิ 

เป็นพรรณไมพุ้ม่ยนืตน้ขนาดกลาง แตกก่ิงกา้นสาขาออกรอบๆ ล าตน้สูงประมาณ 5 ฟุต ใบ
เป็นใบเด่ียวแตกออกเป็นคู่ ไปตามกา้นตน้ลกัษณะใบป้อมมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบ
เรียบไม่มีจกั ผวิใบเรียบสีเขียวเขม้เป็นมนั ใบยาว 2-3 น้ิว มีดอกเป็นดอกเด่ียว ออกเป็นช่อตามปลาย
ยอดหรือปลายก่ิงประมาณ 3-5 ดอก แลว้แต่ชนิดพนัธ์ุ ดอกมีสีขาวกล่ินหอม มีทั้งดอกลาและดอก
ซอ้น ออกดอกตลอดปี 

การขยายพนัธ์ุ  

เป็นไม้ท่ีชอบแสงแดดจัด  หรือกลางแจ้ง  ต้องการน ้ าปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย 
ขยายพนัธ์ุโดยการปักช า หรือตอน 

พนัธ์ของดอกมะล ิ

1. มะลิลา เป็นไม้รอเล้ือย ก่ิงอ่อนและก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดียวออกเป็นคู่
ตรงกนัขา้มกนั ใบเป็นรูปไข่ขอบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ มี 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชั้น
เดียว ปลายกลีบมน ดอกสีขาว มะลิชนิดน้ี จะใชใ้นการเด็ดดอกขาย 

2. มะลลิาซ้อน ลกัษณะตน้ ใบ อ่ืน ๆ คลา้ยมะลิลา แต่ใบใหญ่กวา่ดอกออกเป็นช่อ มี 3 ดอก 
และดอกกลางบานก่อน เช่นกนั แต่มีดอกซอ้น 3-4 ชั้น ปลายกลีบมน 

3. มะลิถอด ลกัษณะโดยทัว่ ๆ ไป ทั้งตน้ ใบ การจดัเรียงของใบ รูปแบบของใบคลา้ยมะลิ
ลาซ้อน แต่ใบเป็นคล่ืน ดอกเป็นช่อมี 3 ดอก ดอกซ้อนมากชั้นกว่า คือ 3-6 ชั้น ดอกสีขาว มีกล่ิน
หอมมาก ขนาดดอก 2.5-3.5 ซม. 

4. มะลิซ้อน ลกัษณะทัว่ ๆ ไปคลา้ยมะลิถอด และมะลิลาซ้อน แต่ใบมีลกัษณะแคบกว่า 
ดอกออกเป็นช่อมี 3 ดอกเช่นกนั กลีบดอกซอ้น แต่ซอ้นกวา่ 5 ชั้น แต่ละชั้นมีกลีบดอก 10 กลีบ ข้ึน
ไป ขนาดดอก 3-4 ซม. ดอกสีขาว กล่ินหอมมาก 

5. มะลิพิกุล หรือมะลิฉัตร ลกัษณะต่าง ๆ คล้ายกบั 4 ชนิดแรก ใบคลา้ยมะลิซ้อนและมี
คล่ืนเล็กนอ้ย ดอกเป็นช่อ 3 ดอก ดอกซอ้นเป็นชั้น ๆ เห็นไดช้ดั (คลา้ยฉตัร) และดอกมีขนาดเล็กพอ 
ๆ กบัดอกพิกุล ขนาดดอก 1-1.4 ซม. ดอกสีขาว กล่ินหอม 
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6. มะลทิะเล เป็นไมร้อเล้ือย ดอกเป็นกระจุก ๆ หน่ึง มี 5-6 ดอก กล่ินหอมฉุน 

7. มะลิพวง ล าตน้เป็นไมพุ้่ม ก่ิงอ่อนและก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนมีขนเห็นเด่นชดัเช่นกนั ใบและ
รูปแบบตลอดจนการจดัเรียง คลา้ยมะลิอ่ืน ๆ แต่ใบมีขนเห็นเด่นชัด ดอกออกเป็นช่อแน่น สีขาว
กลีบดอกชั้นเดียว กลีบเล็กยาว ปลายแหลม ขนาดดอก 3-4.5 ซม. มีกล่ินหอมมาก 

8. มะลเิลือ้ย ล าตน้เล้ือยไปตามพื้นดินยาวประมาณ 1 ฟุต ใบเล็กกวา่พนัธ์ุอ่ืนมาก 

9. มะลิวัลย์หรือมะลิป่า เป็นไมเ้ถาเล้ือย พาดตน้ไมอ่ื้นหรือข้ึนร้าน ใบเล็กกวา่และยาวกว่า
มะลิอ่ืน ๆ กลีบดอกเล็กยาว สีขาว กล่ินหอมเยน็ชืด 

10. พุทธิชาติ เป็นไมเ้ล้ือย ใบเป็นใบเด่ียวแต่ใบดา้นล่างลดขนาดลงมากจนมีลกัษณะคลา้ย
หูใบ ดอกเป็นช่อ ออกท่ีปลายก่ิง และขา้งก่ิง ดอกสีขาว ปลายกลีบมน กา้นดอกยาว 

11. ปันหย ีตน้เป็นไมเ้ล้ือยเช่นเดียวกบัมะลิวลัย ์ใบเด่ียว การออกของใบเช่นเดียวกนัแต่ใบ
มีขนาดใหญ่กวา่ ใบเป็นมนัสีเขียวเขม้ หนาและแข็ง ดอกเป็นดอกช่อ สีขาวกลีบดอกใหญ่กวา่มะลิ
วลัย ์กลีบดอกกวา้งและมน ดอกชั้นเดียว ขนาดดอก 4-4.5 ซม. กล่ินไม่หอม 

12. เครือไส้ไก่ เป็นไมร้อเล้ือย ก่ิงอ่อนและก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนมีขน ใบเด่ียว ปลายใบแหลม สี
เขียวเขม้เป็นมนั ดอกออกเป็นช่อดอกกลางบานก่อน กลีบดอกขาว ชั้นเดียวปลายกลีบแหลม 

13. อ้อยแสนสวย เป็นไมเ้ล้ือย ก่ิงอ่อนสีม่วงแดง ไม่มีขน ก่ิงแก่สีน ้ าตาล ใบเด่ียว ขนาด
ใหญ่ก้านใบสีม่วง ดอกออกเป็นช่อมี 8 ดอก ดอกกลางบานก่อน กา้นดอกยาว กลีบดอกขาว ชั้น
เดียวปลายกลีบมน 

14. มะลเิขีย้วงู (มะลิกา้นยาว) เป็นไมเ้ล้ือย แตกก่ิงกา้นมาก ไม่มีขน ใบออกเป็นช่อคลา้ยใบ
แกว้ แต่บางกวา่ ดอกออกเป็นช่อมี 3 ดอก กา้นดอกเป็นหลอดสีแดงอมม่วง กลีบดอกขาว กล่ินหอม
จดั นอกจากน้ียงัมีมะลิอ่ืน ๆ อีกเช่น มะลิฝร่ัง, มะลิเถ่ือน ฯลฯ แต่มะลิท่ีนิยมปลูกเป็นการคา้ใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ มะลิลา มีช่ือวิทยาศาสตร์ Jasminumsambacและท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองของมะลิ
ลา 

ประโยชน์ของดอกมะลิ 

ดอกสด     - ใชรั้กษาโรคตาเจบ็ แกไ้ขต้วัร้อน แกห้วดั 

ดอกแห้ง   - ใชป้รุงเป็นสารแต่งกล่ิน 
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ใบสด        - น ามาต าใหล้ะเอียดจะช่วยรักษาแผลพุพองและแผลฝีดาษ 

ต้น            - ใชรั้กษาโรคคุดทะราด ขบัเสมหะและโลหิต 

ราก           -น ามาฝนใชแ้กป้วด รักษาโรคร้อนในและอาการเสียดทอ้ง 

-ช่ือสามญั: Jasmine  
-ช่ือวทิยาศาสตร์: Jasminumsambac.  
-วงศ:์ OLEACEAE 

 

 

 

     

 

 

รูปท่ี 2.3 ดอกมะลิ 

   ท่ีมา:https://medthai.com/มะลิ 

 

2.5 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัดอกบานไม่รู้โรย 

 บานไม่รู้โรยเป็นไมล้ม้ลุกมีพุม่ตน้สูงประมาณ 1-1.5 ฟุต ดอกเป็น แบบ หวั มีลกัษณะคลา้ย
ลูกโลก เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.75 น้ิว มี 2 สี คือ ขาว และแดงอมม่วง ใชด้อกประดบัทั้งสด
และแหง้ ในต่างประเทศนิยมใชเ้ป็นดอกไมแ้ห้ง เก็บไวใ้ชใ้นฤดูหนาวเช่ือกนัวา่ถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่
ในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ บานไม่รู้โรยคงเขา้มาในประเทศไทย ตั้งแต่สมยั
กรุงศรีอยุธยาในหนงัสืออกัขราภิธานศรับทข์องหมอปรัดเล ปี พ.ศ.๒๔๑๖ เขียนไวว้า่ บานมิรู้โรย 
ดอกไมอ้ยา่งหน่ึง บานแลว้ไม่โรยไม่เห่ียวเลยดอกไมอ้ยา่งอ่ืนบานแลว้ โรยเห่ียวแหง้ไป แสดงวา่คน
ไทยเม่ือ ๑๓๐ ปีก่อนโน้น รู้จกับานไม่รู้โรยกนัเป็นอยา่งดีแลว้บานไม่รู้โรยเป็นไมล้ม้ลุก เน้ืออ่อน 
พุ่มเต้ีย ตามล าตน้ก่ิงกา้นและใบปกคลุมดว้ย ขนละเอียดสั้นๆ ใบออกเป็นคู่ ตรงขา้มสลบัเวียนไป

https://medthai.com/มะลิ
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ตามขอ้ตน้ขอบใบเรียบปลายใบค่อนขา้งแหลม ดอกออกตรงส่วนปลายของก่ิงแขนงออก พร้อมกนั
ทีละมากๆทรงดอกค่อนขา้งกลมแต่ละดอก ประกอบดว้ยดอกยอ่ยจ านวนมาก ดอกยอ่ยแต่ละดอก
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เม่ือติดเมล็ดแลว้กลีบดอกยงัคงติดอยู่กบักา้นดอกไม่ร่วงหล่นเห่ียวเฉาหรือ
เปล่ียนสีเหมือนดอกไมช้นิดอ่ืน เป็นลกัษณะเด่นของดอกไมช้นิด น้ีจึงไดช่ื้อว่าดอกบานไม่รู้โรย
ประโยชน์หลกัอย่างหน่ึงของดอกบานไม่รู้โรยท่ีรู้จกักนัดีก็คือ การน ามาตกแต่งในงานพิธีต่างๆ 
เพราะ นอกจากงดงามคงทนไดน้านแลว้ ยงัถือเป็นดอกไมม้งคลชนิดหน่ึงดว้ย เพราะหมายถึงความ
ย ัง่ยืนนานไม่ร่วงโรย จึงมกัใช้ร้อยเป็นพวงมาลยั หรือร้อยเป็นอุบะประดบัในงานหรือจดัเป็นพาน
พุม่ส าหรับบูชาพระ ไหวค้รู หรือประดบั ในงานต่างๆ เด็กนกัเรียนในอดีตจะคุน้เคยกบัการจดัพาน 
พุม่จากดอกบานไม่รู้โรยเป็นอยา่งดี เพราะถูกเกณฑใ์หเ้ก็บดอกบานไม่รู้โรยมาเสียบกบัไมก้ลดัท่ีท า
จากไมไ้ผ่ แล้วปักลงบนดินเหนียวท่ีพูนเอาไวบ้นพานเป็นรูปทรงท่ีตอ้งการ สลบัสีเป็นลวดลาย
ต่างๆตามท่ีเห็นว่าสวยงาม พานพุ่มดงักล่าวปัจจุบนัปรับเปล่ียนจากไมก้ลดัเป็นเข็มหมุดจากดิน
เหนียวเป็นโฟมหรือพลาสติก แต่ก็ยงัคงใชด้อกบานไม่รู้โรยอยูอ่ยา่งเดิมตน้บานไม่รู้โรยนบัเป็นพืช
ท่ีปลูกขยายพนัธ์ุง่าย และแข็งแรงทนทาน จึงพบเห็นข้ึนอยูท่ ัว่ไปชอบแสงแดดจดัจึงเหมาะส าหรับ
ปลูกกลางแจง้ตอ้งการความช้ืนบา้ง และทนทานความแห้งแลง้ไดดี้พอสมควรออกดอกไดต้ลอดทั้ง
ปี 

-ช่ือวทิยาศาสตร์:Comphrenaglobosa . 
-วงศ:์Amaranthaceous  
 -ช่ือสามญั: Gomphrena, Globe Amaranth  
-ช่ือพื้นเมือง: บานไม่รู้โรย 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 2.4 ดอกบานไม่รู้โรย 

    ท่ีมา:https://purpleflowers-kus.weebly.com/ 

https://purpleflowers-kus.weebly.com/
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ดอกสีม่วงชมพ ู แดง และขาว ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดไร้กา้นเป็นกระจุกแน่นตามซอกใบท่ีปลาย
ก่ิงดอกยอ่ยมีใบประดบั 2 ใบ กลีบเล้ียง 5 กลีบตรงกลางดอกมีเกสรเพศผูแ้ทรกอยูช่่อดอกบานเต็มท่ี
กวา้ง 1.5-2 ซม. 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 2.5ใบของดอกบานไม่รู้โรย 

    ท่ีมา:https://purpleflowers-kus.weebly.com/ 

ใบ ใบเด่ียวเรียงตรงขา้มใบรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปรี กวา้ง 2-4 ซม . ยาว 5-
7 ซม.  ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบเรียบแผน่ใบสีเขียวมีขนปกคลุมทั้งสองดา้น 

ประโยชน์ของดอกบานไม่รู้โรย (สีม่วง) 

 ดอก -บ ารุงตบั แกต้าอกัเสบ ขบัปัสสาวะ แกป้วดหัว แกบิ้ด แกไ้อกรน แกไ้อหอบหืด 
แกแ้ผลผืน่คนั ขบัพยาธิ 

 ต้น - ขบัปัสสาวะ ขบัหนองใน ขบัระดูขาว แกก้ามโรค 

 ราก - ขบัปัสสาวะ แกพ้ิษต่างๆ 

 ใบ - ขบัพยาธิ 

2.6 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัใบเตย 

 ใบเตยหรือ เตยหอม เป็นพืชท่ีนิยมใบมาใช้ประโยชน์ทางดา้นอาหารมาก เน่ืองจากใบมี
กล่ินหอมอ่อนคลา้ยขา้วใหม่ ซ่ึงช่วยปรับแต่งกล่ินของอาหารให้น่ารับประทานข้ึน รวมถึงน ้ ามนั
หอมระเหยจากใบยงัใชป้ระโยชน์ในทางยา และความสวยความงามไดด้ว้ย 

- ชนิด :amaryllifoliusRoxb. 

https://purpleflowers-kus.weebly.com/
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- ถ่ินก าเนิด:ประเทศไทย และแถบประเทศมาลาย ู
- ช่ือวทิยาศาสตร์:PandanusamaryllifoliusRoxb. 
- ช่ือสามญั:PandomwangiPandanus 

ชนิดและการแพร่กระจาย  
 เตยมีหนาม หรือมกัเขา้ใจว่า เป็นเตยตน้ตวัผู ้หรือท่ีเรียกว่า ตน้ล าเจียก หรือ เตย
ทะเลล า ตน้ออกดอก และดอกมีกล่ินหอม ไม่นิยมน าใบมาท าอาหาร แต่นิยมใช้ดอกมา
ประกอบอาหาร รวมถึงน าใบใชใ้นการจกัสาน  
 เตยไม่มีหนาม หรือมกัเขา้ใจวา่ เป็นเตยตน้ตวัเมีย หรือท่ีเรียกวา่ เตย หรือ เตยหอม 
มีล าตน้เล็กกวา่เตยหนาม ไม่มีดอก นิยมน ามาคั้นเอาน ้ าส าหรับใช้ประกอบอาหารหรือท า
ขนมหวาน 
 
 
 

 

   

               รูปท่ี 2.6 ล าตน้ใบเตย 

                                                              ท่ีมา:http://puechkaset.com 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
ล าต้น  
เตยหรือเตยหอม เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว มีล าตน้ทรงกลม และเป็นขอ้สั้นๆถ่ีกนั โผล่ข้ึนมาจากดินเพียง
เล็กน้อย โคนล าตน้แตกรากแขนงออกเป็นรากค ้ าจุนหรือเรียกว่า รากอากาศ ล าตน้สามารถแตก
หน่อเป็นตน้ใหม่ได ้ท าให้มองเป็นกอหรือเป็นพุ่มใหญ่ๆ ท่ีรวมความสูงของใบแลว้สามารถสูงได้
มากกวา่ 1 เมตร 

 

 

http://puechkaset.com/
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                                                               รูปท่ี 2.7 ใบของใบเตย 

     ท่ีมา:http://puechkaset.com 

ใบ  
ใบเตย แตกออกเป็นใบเด่ียวดา้นขา้งรอบล าตน้ และเรียงสลบัวนเป็นเกลียวข้ึนตามความสูงของล า
ตน้ ใบมีลกัษณะเรียวยาวเป็นรูปดาบ ปลายใบแหลม สีเขียวสด ใบชูเฉียงแนบไปกบัล าตน้ แผน่ใบ
เป็นมนั กวา้งประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร แผ่นใบ และขอบใบเรียบ 
แผ่นใบด้านล่างมีสีจางกว่าด้านบน มีเส้นกลางใบลึกเป็นแอ่งต้ืนๆตรงกลาง ใบน้ีส่งกล่ินหอม
ตลอดเวลา เพราะมีน ้ามนัหอมระเหย และสาร ACPY 

ดอกเตยหรือเตยหอมเป็นพืชไม่ออกดอก 

 การปลูกเตยการปลูกเตยในปัจจุบนั นิยมปลูกด้วยการแยกเหง้าหรือหน่อปลูก ทั้งน้ี เตย
สามารถข้ึนไดดี้ในท่ีชุ่ม และทนต่อสภาพดินช้ืนแฉะไดดี้ แต่ควรเลือกพื้นท่ีปลูกไม่ให้น ้ าท่วมขงั
ง่าย 

 ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะดินจะช้ืนดี ท าให้ตน้เตยติด และตั้งตวัไดง่้าย ดว้ยการขุดหลุม
ปลูกเป็นแถว ระยะหลุม และระยะแถวท่ี 50 เซนติเมตร หรือท่ี 30 x 50 เซนติเมตร ก่อนน าตน้พนัธ์ุ
เตยลงปลูก 

 การให้น ้าหลงัจากปลูกเตยเสร็จ ควรให้น ้ าทนัที แต่หากดินช้ืนมากก็ไม่จ  าเป็นตอ้งให้ และ
ใหน้ ้าเป็นประจ าทุกๆ 7-10 วนั ข้ึนอยูก่บัความช้ืนดิน และฝนท่ีตก 

http://puechkaset.com/
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 การใส่ปุ๋ยหลงัจากปลูกแลว้ 2-3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 24-12-12 อตัรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หยอด
รอบโคนตน้ และให้อีกคร้ัง 5-6 เดือน หลงัปลูก โดยใชก้ารหว่านทัว่ทั้งแปลงหรือหยอดรอบโคน
ตน้หากไม่แตกกอมาก 

 การเก็บใบเตยหลงัจากการปลูกแลว้ประมาณ 8 เดือน ก็สามารถเร่ิมเก็บใบเตยได ้โดยมีวิธี
เก็บใบเตย 2 แบบ คือ  
 1.แบบไวห้น่อ คือ ให้เก็บใบเตยดว้ยการใช้มีดตดัยอด โดยเลือกตดัเฉพาะตน้ท่ีใหญ่มาก
หรือตน้ท่ีแก่สุด และใหเ้หลือกหรือยอดท่ีเล็กไว ้ซ่ึงเพียง 4-5 เดือนก็สามารถเก็บใบหรือยอดเตยได้
อีกคร้ังวธีิน้ีเกษตรกรนิยมท ามากท่ีสุด  
 2.แบบไม่ไวห้น่อคือ การใช้มดัตดัตน้เตยทั้งหมดออก เหลือเพียงเหงา้หรือโคนตน้ตอไว ้
เพื่อใหแ้ตกหน่อใหม่ วธีิน้ี ไม่ค่อยนิยมนกั เพราะตอ้งรอให้เตยแตกหน่อ และดูแลให้เติบโต ซ่ึงกวา่
จะเก็บใบไดก้็ตอ้งใชเ้วลานานข้ึน 

สรรพคุณของใบเตย 

-บ ารุงหวัใจ ช่วยลดอตัราการเตน้ของหวัใจ 

-ดบักระหาย คลายร้อน 

– กล่ินของใบเตยท าใหรู้้สึกสดช่ืน ผอ่นคลาย 

– ช่วยชูก าลงั ช่วยแกอ้าการอ่อนเพลียของร่างกาย 

– ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย 

– ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด 

– ช่วยลดความดนัโลหิต 

– ช่วยป้องกนัการแขง็ตวัของหลอดเลือด 

– ช่วยบรรเทาอาการไขแ้ละดบัพิษไข ้

– ช่วยดบัพิษร้อนภายในร่างกาย 

– ช่วยรักษาโรคหืด 
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2.7 วจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

         รูปท่ี 2.8 น ้ามนัหอมระเหยจากมะกรูด 
    ท่ีมา:http://www.tistr.or.th/essentialoils/plant_มะกรูด 

 
น ้ ามนัหอมระเหยกลัน่จากผิวมะกรูดไทย มีลกัษณะใสมีมีเหลืองอ่อน ๆ กล่ินหอมสดช่ืน

เฉพาะตวัมีคุณสมบติัทางสมุนไพรมากมาย ช่วย รักษาอาการปวด ระคายเคือง และอาการผิวหนงั
อกัเสบต่าง ๆไดดี้ทางอโรมาช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ช่วยให้นอนหลบัง่ายข้ึนกระจายน ้ ามนั
หอมระเหยในอากาศช่วยให้อากาศสะอาดสดช่ืน ป้องกนัการติดเช้ือ ทางเดินหายใจ ผสมในน ้ ามนั
ตวัพาครีม หรือโลชัน่ใช้ทาผิวบ ารุงให้ชุ่มช้ืนนุ่มเนียนผลมะกรูดหมกัดองใช้เป็นยาฟอกลา้งและ
บ ารุงโลหิตระดู ผิวมะกรูดใช้ปรุงเป็นยาลม ขบัลมในล าไส้และขบัระดูองค์ประกอบทางเคมีผิว
มะกรูดเม่ือน ามาสกดัน ้ามนัหอมระเหยโดยการตม้กลัน่ (hydrodistillation) ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยร้อย
ละ 1.20 องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนัวิเคราะห์โดย GC และ GC-MS ใบสดเม่ือน ามาสกดัน ้ ามนั
หอมระเหยโดยการตม้กลัน่ (hydrodistillation) ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยร้อยละ 1.0 ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
น ้ ามนัใบมะกรูดมีฤทธ์ิไล่ยุงได้นาน 3 ชั่วโมง สารหลกัในน ้ ามนัผิวมะกรูด มีฤทธ์ิยบัย ั้งสารก่อ
มะเร็งความเป็นพิษมีรายงานทางการแพทยว์่าพบผูป่้วยท่ีมีอาการแพ ้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีน ้ ามนัมะกรูด
เป็นส่วนผสม น ้ ามันผิวมะกรูดมีสารoxypedaninมีผลท าให้เกิดอาการแพ้เ ม่ือโดนแสงแดด 
(phototoxicity) สาร d-limonene เม่ือถูกอากาศเป็นเวลานานก่อให้เกิดอาการแพไ้ดก้ารใชป้ระโยชน์
จากมะกรูดน ้ ามนัผิวมะกรูดใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ประเภทแชมพู น ้ ามนัใบมะกรูดใช้แต่ง
กล่ินอาหารรูปแบบผลิตภณัฑแ์ชมพผูสมน ้ามนัผวิมะกรูดยาดมน ้ามนัผวิมะกรูด 
ท่ีมา: บุณยะประภศัร, 2539 
          

http://www.tistr.or.th/essentialoils/plant_มะกรูด


 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
3.1.1 ช่ือภาษาไทย  :  โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 

  ช่ือภาษาองักฤษ  :  W Bangkok Hotel 
3.1.2 ท่ีตั้ง   :   เัตบางรัก แัีงงีลม อนนงาทรเสนือ 160 

กรุงเทพมสานคร 10500โทรศพัท ์:02-344-4000  
โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือีนัท่ี 7 ธนัีาคม ปี 2555 ด าเนินงาน

ก่องร้างโดย บริษทั P&T กรุ๊ป และมีบริษทัโซดา  (S.O.D.A, Thailand) และAvroko เป็นผูอ้อกแบบ
ตกแต่งภายในโรงแรมเป็นตึกอาคารงูง 31 ชั้น มีส้องพกัทั้งสมด 403 ส้อง ตั้งอยูบ่นอนนงาทร
เสนือ ตรงัา้มกบัตึกอาคารง านกังานเอม็ไพร์ทาีเีอร์และเดอะเฮา้ง์ออนงาทร 

ปัจจุบนั โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ บริสารโรงแรมในเมืองง าคญัๆ ทั่ี โลกรีม  แส่ง  21
 เพื่อใส้ลูกคา้เกิดคีามประทบัใจและไดรั้บประงบการห์ท่ีดี  โดยมุ่งเนน้บริการด้ี ยคีามเอาใจใง่
พร้อมง่ิงอ านียคีามงะดีกท่ีครบครัน ทั้งสอ้งอาสาร บาร์ และงปา ท าใสโ้รงแรมกลายเป็น 
แบรนด์โรงแรมสรูท่ีเติบโตเร็ีท่ีงุดในโลก ทั้งน้ีโรงแรมแต่ละแส่งต่างมีเอกลกัษห์เฉพาะตัี  ด้ี ย
การผงมผงานดีไซน์ทนังมยัเัา้กบัคีามงะดีกงบายและงีงันทางีฒันธรรม นบัตั้งแต่แฟชัน่ไป
อึงดนตรีและศิลปะ รีมอึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียีัอ้ง 

 

 
 

รูปท่ี 3.1โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 
ท่ีมา : http://www.whotelbangkok.com/ 

http://www.whotelbangkok.com/
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รูปท่ี 3.2 ตรางัญลกัษห์โรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ  
     ท่ีมา :http://www.whotelbangkok.com/ 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 แผนท่ีัองโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพ 
ท่ีมา :http://www.whotelbangkok.com/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.whotelbangkok.com/
http://www.whotelbangkok.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 โรงแรมดบัเบิลยมีูส้องพกัทั้งสมดจ านีน 403 ส้องอยูท่ี่ชั้น 7-31 โดยมีทั้งสมด3 งี คืองีทอง 
งีม่ีงแดง และงีน ้ าเงิน ตกแต่งในรูปแบบท่ีงะทอ้นอึงคีามงมยัใสม่ เฟอร์นิเจอร์งั่งท าพิเศษ 
งไตล์โมเดิร์น อุปกรห์ในส้องพกัครบครันด้ี ยเทคโนโลยีท่ีทนังมยั ส้องพกััองโรงแรมดบัเบิ้ลยู
เป็นกระจกปิดทั้งสมด ไม่มีสนา้ต่าง ง่ีนระบบไฟทั้งสมดจะอูกคีบคุมโดยแท็ปเล็ตในส้องพกั ซ่ึง
สอ้งพกััองโรงแรมมีทั้งสมด 8 แบบ 
 
 3.2.1 ห้องพกั  
  1.สอ้งีนัเดอฟูล (Wonderful rooms) จ านีน 244 สอ้ง 
ส้องพกัแบบ ีนัเดอร์ฟูล รูม ( Wonderful Room) เพียบพร้อมไปด้ี ยคีามงะดีกงบายครบครัน
ง าสรับนกัเดินทางท่ีสลงใสลในในไลฟ์งไตลค์นเมือง พร้อมกระจกันาดใสญ่พิเศษ เผยใส้เส็นีิี
กรุงเทพในแบบพาโนรามา ส้องพกัอูกตกแต่งด้ี ยพื้นสลงังีัาีด าตดักบังีทองเมทาลิก เพิ่มคีาม
โมเดิร์นและคีามคิดงร้างงรรคใ์สก้บัดีไซน์ท่ีมีกล่ินอายัองคีามเป็นไทย  
 

 
 
       รูปท่ี 3.4 สอ้งีนัเดอฟูล (Wonderful rooms) 
     ท่ีมา  :http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/wonderful 
 2.สอ้งงเปคเทคูล่า (Spectacular rooms) จ านีน 106 สอ้ง 
ส้องพกัแบบงเปคทาคูล่าร์ รูม (Spectacular rooms) มาพร้อมกับีิีแบบพานอรามาัอง
กรุงเทพมสานครท่ีเต็มไปด้ียงีงันอนังียงามัองตึกระฟ้าการออกแบบส้องพกัมีลกัษหะเด่น
เฉพาะตัี ด้ี ยการีางแผนผงัส้องพกัแบบเปิดโล่งใส้คุหไดเ้พลิดเพลินไปกบัการตกแต่งแบบร่ีม
งมยัดึงเอาลายเง้นและลีดลายท่ีโดดเด่นมาผงมผงานกบัการเล่นเฉดงีัาี ด า เทา ชมพูเัม้ และ 
ทอง ไดอ้ยา่งลงตัี  
 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/wonderful
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/wonderful
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     รูปท่ี 3.5 สอ้งงเปคเทคูล่า (Spectacular rooms) 
      ท่ีมา  :http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/spectacular 
 
  3.สอ้งคูล คอนเนอร์  (Cool corner rooms) จ านีน 19สอ้ง 
ส้องพกัแบบคูล คอร์เนอร์ รูม (Cool corner rooms) มาพร้อมกบัสนา้ต่างันาดใสญ่อึง 2 บาน เผย
ใสเ้ส็นีิี กรุงเทพทั้งงองดา้นอยา่งชดัเจน สอ้งพกัอูกตกแต่งด้ี ยการเล่นเฉดงีัาี เทา ด า พร้อมตดั
ด้ี ยประกายงีทองแบบเมทาลิค เพิ่มคีามมีชีีิตชีีาใส้แก่ผูเ้ัา้พกัด้ี ยนีมมียไทยันาดใสญ่บน
ผา้ปูเตียงทอ 350 เง้น ใสคุ้หไดส้ลบังบายตลอดทั้งคืน 
 

 
 

   รูปท่ี 3.6 สอ้งคูล คอนเนอร์ (Cool corner rooms) 
     ท่ีมา  :http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/coolcorner 
 
   
 
 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/spectacular
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/spectacular
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/coolcorner
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/coolcorner
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 4.สอ้งงตูดิโอ งีที  (Studio Suites) จ านีน 20 สอ้ง 
สอ้งพกัแบบ งตูดิโอ (Studio Suites) อูกดีไซน์ั้ึนอยา่งโดดเด่นด้ี ยแผนผงัส้องพกัทรงงามเสล่ียม 
ัยายพื้นท่ีใช้งอยใส้กีา้งและเต็มไปด้ี ยลูกเล่นต่างๆ อาทิ การใช้เฉดงีชมพูเัม้ตดักบังีทอง เพื่อ
ท าใสงี้พื้นสลงัซ่ึงเป็นงีัาี เทา และด าดูโดดเด่นั้ึน สรือจะเป็นการใชล้ายเง้นจากรูปทรงอญัมหี
และรูปทรงผลึกมาประดบัตกแต่ง ก็ล้ี นท าใสส้อ้งพกัและพื้นท่ีนัง่เล่นดูน่าคน้สามากั้ึน 
 

 
 

   รูปท่ี 3.7 สอ้งงตูดิโอ งีที (Studio Suites) 
  ท่ีมา  :http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/studio-suite 
 
  5.สอ้งแฟนแทงติกงีที (Fantastic Suites)จ านีน 2 สอ้ง 
ส้องพกัแบบ แฟนแทงติก งีีท (Fantastic Suites)เนน้การดีไซน์ท่ีมีรายละเอียดซับซ้อนน่าคน้สา 
พร้อมน าเงนอีิี ทิีทศัน์ัองกรุงเทพไดอ้ยา่งชดัเจน ใชเ้ฉดงีชมพูเัม้ตดักบังีทอง เพื่อท าใส้งีพื้น
สลงัซ่ึงเป็นงีัาี เทา และด าดูโดดเด่นั้ึนและส้องนัง่เล่นท่ีแยกงัดง่ีนออกมาจากส้องนอนอูก
ตกแต่งด้ี ยการใชล้ายเง้นจากรูปทรงอญัมหีและรูปทรงผลึก มาตดักบังีัาีจากโซฟารูปตัี แอล 
 (L-shaped corner couch) ท าใส้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ีา่จะเป็นเกา้อ้ีโยกรูปทรงทนังมยั สรือโซฟา
ยาีตัี เก๋สุม้ด้ี ยันมา้งีด า ดูกลมกลืนและชีนพิศีงไปพร้อมๆกนั 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/studio-suite
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/studio-suite


25 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 สอ้งแฟนแทงติกงีที (Fantastic Suites) 
 ท่ีมา : http://www.whotelbangkok.com/ 

 
6. สอ้งมาเีอลงังีที (Marvelous Suites) จ านีน 10 สอ้ง 

ส้องพกัแบบ มาร์เีอร์ลงั งีีท (Marvelous Suite) ท าใส้การพกัผ่อนัองคุหพิเศษยิ่งั้ึน โดยเร่ิม
จากส้องนัง่เล่นท่ีออกแบบตกแต่งด้ี ยการเล่นเฉดงีงลบัด า ัาี น ้ าตาล และม่ีง ท าใส้ส้องพกัดูมี
เงน่ส์ชีนสลงไสลและเัา้กนัไดดี้กบัแงงไฟยามราตรีในเกรุงเทพท่ีลอดผา่นสนา้ต่างัองส้องพกั
เั้ามา เพิ่มเติมด้ียการตกแต่งส้องด้ียสินงีเมทัลลิครูปทรงอัญมหีและรูปทรงผลึก พร้อม
เฟอร์นิเจอร์แนีศิลปะงมยัใสม่ อาทิ โซฟางามท่ีนัง่ โซฟายาีสุม้ด้ี ยันมา้งีด า โต๊ะกาแฟลายทาง
งีัาีด าันาดใสญ่พิเศษ และเกา้อ้ีโยกรูปทรงทนังมยั 
 

 
 

      รูปท่ี 3.9 สอ้งมาเีอลงังีที (Marvelous Suites) 
                               ท่ีมา : http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/marvelous-suite 

 
 

http://www.whotelbangkok.com/
http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/marvelous-suite
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7.สอ้งีา้ีงีที (Wow Suite) จ านีน 1 สอ้ง 
ส้องพกัแบบ ีา้ี งีีท (WOW Suite) ใส้คุหได้คน้พบโลกแส่งคีามสรูสราแบบงุัุมด้ี ยการ
ตกแต่งด้ี ยโทนสินอ่อนงีด าลึกลบัน่าคน้สา เพิ่มดีกรีคีามน่าสลงใสลด้ี ยการเล่นงีงลบัระสีา่งงี
ัาี งีน ้ าตาล และงีม่ีง งะทอ้นเงน่ส์ใส้ทั้งในส้องนอนและส้องนัง่เล่น ทั้งงองโซนอูกแบ่งแยก
เป็นงัดง่ีนพร้อมดีไซน์งุดเก๋ผงมผงานพรมงีัาีเัา้กับผนังงีด าได้อย่างลงตัี  พกัผ่อนแบบ
งบายๆบนโซฟายาีรูปตัีแอลันาดใสญ่พิเศษซ่ึงตั้ งตะสง่านอยู่กลางส้องนั่งเล่น พร้อมจิบ
คอ็กเทลท่ีคุหช่ืนชอบจากบาร์ง่ีนตัี ภายในสอ้งพกั 
 

 
 

        รูปท่ี 3.10 สอ้งีา้ีงีที (Wow Suite)  
        ท่ีมา : http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/wow-suite 

 
8.สอ้งเอก็ตรีมีา้ีงีที (Extreme Wow Suite) จ านีน 1 สอ้ง 

ส้องพกัแบบ เอ็กซ์ตรีม ีา้ี งีีท (Extreme WOW Suite) ใส้คุหไดง้ัมผงัีิีท่ีงียงามัองแม่น ้ า
เจา้พระยาและตึกระฟ้าในกรุงเทพฯ ท่ีแทบจะท าใสคุ้หสยดุสายใจในคร้ังแรกท่ีไดเ้ส็น เต็มตากบัีิี
ัองเมืองสลีงกบักระจกสนา้ต่างท่ีงูงจากพื้นอึงเพดาน สอ้งพกัอูกตกแต่งด้ี ยพื้นสินอ่อนงีัาีมนั
ีาีฉายแงงท่ีงะทอ้นจากสลงัคากระจกโปร่งแงงภายในส้องนัง่เล่นันาดใสญ่โทนงีัาีและด า 
พร้อมใส้คุหไดน้ัง่ชิลบนโซฟาสนงัอิตาเลียนรูปตัี แอลงีัาีสรูงุดงบาย สรือจะยา้ยไปง่ีนัอง
ส้องเอ็นเตอร์เทนเมน้ต ์ท่ีพร้อมงรรพไปด้ี ยโฮมเทียเตอร์ โปรเจคเตอร์ และ ระบบเคร่ืองเงียงชั้น
น าระดบัโลกยี่ส้อ โบง (Bose) และเคร่ืองเล่นแผ่นบลู-เรย ์ท่ีจะท าใส้คุหไดง้ัมผงัประงบการห์
งูงงุดในการรับชมภาพยนตร์ 
 
 
 

http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/wow-suite


27 
 

 
 

         รูปท่ี 3.11 สอ้งีา้ีงีที (Wow Suite) 
ท่ีมา : http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/extremewow-suite 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริสารงานัองโรงแรมดบัเบิ้ลย ูกรุงเทพฯ 
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http://www.whotelbangkok.com/th/rooms/extremewow-suite
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3.4 ต าแหน่งทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 

 
 

รูปท่ี3.12 นางงาีชไมพร ยนืนาน 
ท่ีมา : ผู ้ี จิยั 

 
ช่ือผูป้ฏิบติังาน     นางงาีชไมพร ยนืนาน  
ต าแสน่ง      Style 
ระยะเีลาการปฏิบติังาน     ีนัท่ี 8 มกราคม- 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ลกัษหะงานท่ีไดรั้บมอบสมาย   - ีนัจนัทร์-ีนัศุกร์ ท างาน (8.00-18.00( 

- ีนัเงาร์-ีนัอาทิตย ์ท างาน (8.30-18.30( 
-ฝึกการปูเตียง การจดัและการท าคีามงะอาด
สอ้งพกัใสส้อ้งพกััองโรงแรมงะอาดเพื่อ
เตรียมคีามพร้อมใสแ้ักมาใชบ้ริการ 
-ท าคีามงะอาดและดูแล Pantry ในบริเีหชั้น
ท่ีเราไดท้  าคีามงะอาดส้องเช่น ปัดกีาดเช็ดอู
เพื่อไม่ใสเ้กิดคีามงกปรก และในเีลาตอน
เยน็สลงัเลิกงาน ก็ตอ้งจดัเก็บัยะลงไปทิ้งชั้น
ล่าง และพบัผา้จดััองใง่ในรอ เพื่อคีามพร้อม
ในีนัอดัไป 
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รูปท่ี 3.13 นางงาีปหิตา เจริญเชาี ์
ท่ีมา : ผู้ี จิยั 

 
ช่ิอผูป้ฏิบติังาน     เจริญเชาี ์นางงาีปหิตา 
ต าแสน่ง      Style 
ระยะเีลาการปฏิบติังาน    ีนัท่ี 8 มกราคม- 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ลกัษหะงานท่ีไดรั้บมอบสมาย   - ีนัจนัทร์-ีนัศุกร์ ท างาน (8.00-18.00( 

- ีนัเงาร์-ีนัอาทิตย ์ท างาน (8.30-18.30( 
-ฝึกการปูเตียง การจดัและการท าคีามงะอาด
สอ้งพกัใสส้อ้งพกััองโรงแรมงะอาดเพื่อ
เตรียมคีามพร้อมใสแ้ักมาใชบ้ริการ 
-ท าคีามงะอาดและดูแล Pantry ในบริเีหชั้น
ท่ีเราไดท้  าคีามงะอาดส้องเช่น ปัดกีาดเช็ดอู
เพื่อไม่ใสเ้กิดคีามงกปรก และในเีลาตอน
เยน็สลงัเลิกงาน ก็ตอ้งจดัเก็บัยะลงไปทิ้งชั้น
ล่าง และพบัผา้จดััองใง่ในรอ เพื่อคีามพร้อม
ในีนัอดัไป 
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3.5 ช่ือสกกลและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รลกษา- 
 

 
 

                   รูปท่ี 3.14 พนกังานท่ีปรึกษา 
ท่ีมา : ผู้ี จิยั 

                                         นางงาีมธัยา   ป้ันทอง  ต าแสน่ง Style 
                                              พนกังานท่ีปรึกษาัอง นางงาีปหิตา เจริญเชาี ์ 
 

 
 

รูปท่ี 3.15 พนกังานท่ีปรึกษา 
ท่ีมา : ผู้ี จิยั 

           นางงาีีภิา     ัอบแก้ี   ต าแสน่ง Style 
       พนกังานท่ีปรึกษาัอง นางงาีชไมพร ยนืนาน 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศลกษา 
 3.6.1 ระยะเีลาในการด าเนินงาน ีนัท่ี 8 มกราคม- 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
 3.6.2 ีนัเีลาในการปฏิบติังานงสกิจศึกษา ีนัจนัทร์ - ีนัอาทิตย ์เีลา 08.00 - 18.30 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
 3.7.1 ศึกษาัอ้มูลโครงงานีา่มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ในแต่ละสัี ัอ้ตอ้งใช้ั อ้มูลแบบใด 
 3.7.2 รีบรีมัอ้มูลเก่ียีกบัโครงงานโดยการงัมภาษห์พนกังานท่ีปรึกษา และสาัอ้มูล
เพิ่มเติมจากเีบ็ไซตอ่ื์นๆ 
 3.7.3 ีเิคราะส์ัอ้มูลท่ีรีบรีมไี้ี า่อูกตอ้งและครบอ้ี นสรือไม่ 
 3.7.4 จดัท าโครงงาน  
 3.7.5 งรุปัอ้มูล 
 

ตารางแงดงระยะเีลาในการด าเนินโครงการงสกิจศึกษา 

 
ตารางท่ี 3.ตารางแงดงระยะเีลาในการด าเนินงานโครงการงสกิจศึกษา  1 

 
3.8 อกปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1เคร่ืองคอมพิีเตอร์ 
 3.8.เคร่ืองอ่ายเอกงาร 2 
 3.8.3 โทรศพัท ์
  
  
 

 

ัั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ษ.61 
1.ศึกษาโครงงาน     

2.รีมรีมัอ้มูล     

3.ีเิคราะส์ัอ้มูล     

4.จดัท าโครงงาน     

5.งรุปัอ้มูล     



บทที4่ 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

การแปรรูปดอกไมท่ี้เหลือใช้จากแผนกจดัเล้ียงเป็นบุหงาร าไปดบักล่ินเพื่อใช้ส าหรับดบั

กล่ินไม่พึงประสงค์ต่างๆ ซ่ึงการท าการทดลองคร้ังน้ี ในการปฏิบติังานผูว้ิจยัได้มีการจดบนัทึก

สัดส่วนของท่ีเหลือใช้ในปริมาณใกล้เคียงท่ีสุด เน่ืองจากไม่สามารถน าออกมาจากสถาน

ประกอบการได ้การจดบนัทึกสัดส่วนดอกไมท่ี้เหลือใชต่้อ 1 สัปดาห์พบวา่จ านวนของดอกกุหลาบ

อยูใ่นปริมาณ 100 กรัม ดอกมะลิอยูใ่นปริมาณ 100 กรัม ดอกบานไม่รู้โรยอยูใ่นปริมาณ 90กรัมและ

ใบเตยอยูใ่นปริมาณ 80 กรัมน ามาใชใ้นการท าบุหงาร าไปดบักล่ินไดจ้  านวนประมาณ 16-20 ถุง 

ผูว้ิจยัจึงตอ้งจดัซ้ืออุปกรณ์ในการท าโครงงานช้ินน้ีเองโดยการ น าดอกกุหลาบ ดอกมะลิ 

ดอกบานไม่รู้โรย ใบเตย น ้ ามนัหอมระเหย(กล่ินตะไคร้หอม) น ามาท าบุหงาร าไปดบักล่ิน โดยท า

การทดลอง 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ทดลองวนัท่ี20 มีนาคม – วนัท่ี30 มีนาคม 2561 คร้ังท่ี 2 ทดลองวนัท่ี14 

เมษายน – วนัท่ี28 เมษายน 2561 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 4.1 วสัดุอุปกรณ์ในการท าบุหงาร าไปดบักล่ินท่ีน ามาแปรรูปแลว้ 

ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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4.1 วสัดุอุปกรณ์ในการท าบุหงาร าไปดับกลิน่ 

1. น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม)   2. ดอกกุหลาบ 

 

 

 

      รูปท่ี 4.2 น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม)         รูปท่ี  4.3 ดอกกุหลาบ 

           ใชใ้นปริมาณ 3มิลลิลิตร            ใชใ้นปริมาณ5 กรัม 

                   ท่ีมา: ผูว้จิยั                  ท่ีมา: ผูว้จิยั 

3. ดอกมะลิ     4. ดอกบานไม่รู้โรย (สีม่วง) 

 

  

    รูปท่ี 4.4 ดอกมะลิ        รูปท่ี 4.5 ดอกบานไม่รู้โรย (สีม่วง) 

          ใชใ้นปริมาณ5 กรัม    ใชใ้นปริมาณ5 กรัม 

      ท่ีมา: ผูว้จิยั          ท่ีมา: ผูว้จิยั 

5. ใบเตย        6. เขียง 

 

 

   รูปท่ี 4.6 ใบเตย              รูปท่ี 4.7 เขียง 

  ใชใ้นปริมาณ 5กรัม              ท่ีมา: ผูว้จิยั 

       ท่ีมา: ผูว้จิยั         
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7. มีด       8. โหลแกว้ 

 

 

 รูปท่ี 4.8 มีด     รูปท่ี 4.9 โหลแกว้ 

 ท่ีมา: ผูว้จิยั    ท่ีมา:https://www.google.co.th/ 

      search?ei=HoCQ&q=โหลแกว้ 

9. ถุงผา้โปร่ง     10. ชอ้นตวง 

 

       

 

         รูปท่ี 4.10 ถุงผา้โปร่ง    รูปท่ี 4.11 ชอ้นตวง 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั          ท่ีมา: ผูว้จิยั 

4.2 สูตรการทดลองคร้ังที ่1 

รายการ จ านวน 
น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม) 3 มิลลิลิตร 
ดอกกุหลาบดอก 5 กรัม 
ดอกมะลิ 5 กรัม 
ดอกบานไม่รู้โรย  5 กรัม 
ใบเตย 5 กรัม 

 

 

 

https://www.google.co.th/
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4.3 วธีิการทดลองคร้ังที่1 

1. เตรียมดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย และใบเตย มาเด็ดกลีบ, กา้นออก แลว้

น าเอาใบเตยมาหัน่ช้ินเล็กๆ 

2. น าดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย และใบเตย มาตากแดดให้ดอกไมแ้หง้  

1 สัปดาห์ 

3. เตรียมโหลแกว้ น าดอกไมใ้ส่ไปในโหล ใส่น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม) ลงไป

ปิดฝา ทิ้งไว ้5 วนั 

4. น ามาจดัใส่ถุงผา้โปร่งท่ีเตรียมไว ้

4.4 ข้ันตอนการท าบุหงาร าไปดับกลิน่ 

4.4.1 น าดอกกุหลาบมาตากแดด  

 

 

        รูปท่ี 4.12 น าดอกกุหลาบมาตากแดด            รูปท่ี 4.13 ดอกกุหลาบท่ีตากแดดแลว้ 

ท่ีมา: ผูว้จิยั        ท่ีมา: ผูว้จิยั 

4.4.2 น าดอกมะลิมาตากแดด 

 

 

รูปท่ี 4.14 น าดอกมะลิมาตากแดด   รูปท่ี 4.15 ดอกมะลิท่ีตากแดดแลว้ 

   ท่ีมา: ผูว้จิยั                      ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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4.4.3 น าดอกบานไม่รู้โรย (สีม่วง) มาตากแดด 

 

 

 รูปท่ี 4.16 น าดอกบานไม่รู้โรยมาตากแดด  รูปท่ี 4.17 ดอกบานไม่รู้โรยท่ีตากแดดแลว้ 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั       ท่ีมา: ผูว้จิยั 

4.4.4 น าใบเตยมาตากแดด 

 

 

รูปท่ี 4.18 น าใบเตยมาตากแดด   รูปท่ี 4.19 ใบเตยท่ีหัน่และตากแดดแลว้ 

   ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

4.4.5 น าดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรยและใบเตยจดัใส่ในโหลแกว้ เทน ้ามนั

หอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม) ลงไป 

  

  

 

           รูปท่ี 4.20 น าดอกไมจ้ดัใส่โหลแกว้           รูปท่ี 4.21 เทน ้ามนัหอมระเหย  

ท่ีมา: ผูว้จิยั             (กล่ินตะไคร้หอม) 

              ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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4.4.6 ปิดฝาทิ้งไว ้5 วนั แลว้น ามาจดัใส่ถุงผา้โปร่งท่ีเตรียมไว ้

 

  

 

      รูปท่ี 4.22 ปิดฝาโหลแกว้     รูปท่ี 4.23  น าจดัใส่ถุงผา้โปร่งท่ีเตรียมไวใ้หเ้รียบร้อย 

      ท่ีมา: ผูว้จิยั                 ท่ีมา: ผูว้จิยั 

4.5 ผลการทดลองคร้ังที่1 โดยการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองคร้ังท่ี1คุณวภิา และคุณยทุธนา ไดมี้ความเห็นตรงกนัวา่ บุหงาร าไปดบักล่ิน

มีกล่ินอ่อน แนะน าให้เพิ่มน ้ ามนัหอมระเหยลงไป จึงท าให้ผูว้ิจยัเปล่ียงแปลงอตัราส่วนในการท า

บุหงาร าไปดบักล่ินจึงน าไปสู่การทดลองคร้ังท่ี2 ดงัน้ี 

 

 

 

 

ค าถาม บุหงาร าไปมีกล่ินหอมหรือไม่ มีค  าแนะน าเก่ียวกบับุหงาร าไป
อยา่งไร และมีกล่ินอยูไ่ดน้านเท่าไหร่ 

ค าตอบ 
คนท่ี 1  นางสาววภิา ขอบแกว้ 
ต าแหน่ง: Room Attendant 
 
คนท่ี 2  นายยทุธนาพงศท์อง
มหาคุณ 
ต าแหน่ง:  Supervisor 

 
ใหค้วามเห็นวา่ บุหงาร าไปมีกล่ินอ่อน ยงัมีกล่ินอบัอยูบ่า้ง ควร
ใส่น ้ามนัหอมระเหยเพิ่ม กล่ินอยูไ่ดน้านประมาณ 10 วนั 
 
ใหค้วามเห็นวา่ บุหงาร าไปมีกล่ินอ่อนแนะน าใหเ้พิ่มน ้ามนัหอม
ระเหยกล่ินอยูไ่ดป้ระมาณ 10 วนั  
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4.6 สูตรการทดลองคร้ังที2่  

รายการ จ านวน 
น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม)  4มิลลิลิตร 
ดอกกุหลาบ 5 กรัม 
ดอกมะลิ 5 กรัม 
ดอกบานไม่รู้โรย 5 กรัม 
ใบเตย 5 กรัม 
4.7 ความแตกต่างระหว่างการทดลองคร้ังที ่1 และการทดลองคร้ังที ่2 

 เน่ืองจากการทดลองคร้ังท่ี 1 และการทดลองคร้ังท่ี 2 มีวธีิการท าท่ีเหมือนกนั จึงไดแ้จกแจง

สูตรท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1  ความแตกต่างระหว่างการทดลองคร้ังที ่1 และการทดลองคร้ังที ่2 

คร้ังที ่1 

รายการ จ านวน 
น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม) 3 มิลลิลิตร 
ดอกกุหลาบดอก 5 กรัม 
ดอกมะลิ 5 กรัม 
ดอกบานไม่รู้โรย  5 กรัม 
ใบเตย 5 กรัม 
คร้ังที ่2 

รายการ จ านวน 
น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินตะไคร้หอม)  4มิลลิลิตร 
ดอกกุหลาบ 5 กรัม 
ดอกมะลิ 5 กรัม 
ดอกบานไม่รู้โรย  5 กรัม 
ใบเตย 5 กรัม 
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4.5ผลการทดลองคร้ังที2่  โดยการสัมภาษณ์   ดังนี้ 

สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองคร้ังท่ี 2 คุณวิภา และคุณยทุธนา ไดมี้ความเห็นวา่ มีกล่ินหอมกวา่การ

ทดลองในคร้ังแรก ลดกล่ินอบัไดดี้ เม่ือไดก้ล่ินแลว้รู้สึกผอ่นคลาย กล่ินอยูไ่ดป้ระมาณ 15 วนั 

ตารางที ่4.2 การเปรียบเทียบต้นทุนการท าบุหงาร าไปดับกลิน่คร้ังที ่1 และคร้ังที ่2 

รายการ ต้นทุนการจัดซ้ือของผู้วจัิย 

ดอกกุหลาบ( 5 กรัม )  
 

ของเสียจากโรงแรม 
ดอกมะลิ ( 5 กรัม ) 

ดอกบานไม่รู้โรย ( 5 กรัม ) 

ใบเตย ( 5 กรัม ) 

น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินไคร้หอม) ( 3 มิลลิลิตร ) 9บาท 

รวม 9บาท 

 

ตน้ทุนการท าบุหงาร าไปดบักล่ินคร้ังท่ี 1 ราคา 9บาท ต่อช้ิน ใชไ้ดน้าน 10 วนั 

 

ค าถาม บุหงาร าไปมีกล่ินหอมหรือไม่ มีค  าแนะน าเก่ียวกบับุหงาร าไป
อยา่งไร และมีกล่ินอยูไ่ดน้านเท่าไหร่ 

ค าตอบ 
คนท่ี 1  นางสาววภิา ขอบแกว้ 
ต าแหน่ง: Room Attendant 
 
คนท่ี 2  นายยทุธนาพงศท์อง
มหาคุณ 
ต าแหน่ง:  Supervisor 

 
ใหค้วามเห็นวา่ บุหงาร าไปมีกล่ินหอมกวา่การทดลองคร้ังแรก 
ลดกล่ินอบัไดดี้ กล่ินอยูไ่ดน้านประมาณ 15 วนั 
  
ใหค้วามเห็นวา่  บุหงาร าไปมีกล่ินหอม เม่ือไดก้ล่ินของ
บุหงาร าไปแลว้รู้สึก ผอ่นคลาย กล่ินอยูไ่ดป้ระมาณ 15 วนั 



40 
 

 
 

 

ตน้ทุนการจดัซ้ือการท าบุหงาร าไปดบักล่ินคร้ังท่ี 2 ราคา 12 บาท ต่อช้ิน 

 สรุปการเปรียบเทียบตน้ทุนการท าบุหงาร าไป ในส่วนของคร้ัง 1 มีตน้ทุนในราคา 9 บาท 

ใชไ้ดน้าน 10 วนั และตน้ทุนคร้ังท่ี 2 มีตน้ทุนในราคา 12 ใชไ้ดน้าน 15 วนั ซ่ึงทางสถานประกอบ

ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ ชอบในการท าสูตรคร้ังท่ี 2 มากกวา่ ถึงแมจ้ะมีราคาตน้ทุนท่ีสูงกวา่ แต่สามารถ

ใชไ้ดน้าน โดยสถานประกอบเลือกใหเ้ป็นหน่ึงผลิตภนัฑ์ท่ีจะใชใ้นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

รายการ ต้นทุนการจัดซ้ือของผู้วจัิย 

ดอกกุหลาบ ( 5 กรัม )  
 

ของเสียจากโรงแรม 
ดอกมะลิ ( 5 กรัม ) 

ดอกบานไม่รู้โรย ( 5 กรัม ) 

ใบเตย ( 5 กรัม ) 

น ้ามนัหอมระเหย (กล่ินไคร้หอม) ( 4 มิลลิลิตร ) 12 บาท 

รวม 12 บาท 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดบัเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ในแผนก
แม่บ้าน และพบกับปัญหากล่ินเหม็นอบัในตู้ล็อคเกอร์ของพนักงาน ท าให้คณะผูจ้ดัท าคิดค้น
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถดบักล่ินไดย้าวนาน และสามารถหาวตัถุดิบไดง่้ายๆจากภายในโรงแรม คือการ
ท าบุหงาร าไปดับกล่ิน โดยน าว ัตถุดิบท่ีเหลือใช้อย่างดอกไม้มาท า ซ่ึงเป็นการช่วยสถาน
ประกอบการลดตน้ทุน อีกทั้งการแกปั้ญหาดงักล่าวน้ียงัช่วยให้กล่ินอบัในตูล้็อคเกอร์ลดลง ส่งผล
ให้บริเวณท่ีเก็บของของพนกังานมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และสุขลกัษณะของพนกังานก็ดีข้ึนดว้ย
เช่นกนั ท าใหโ้ดยรวมนั้นโครงงานท่ีไดจ้ดัท าตรงต่อวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้บ้ืองตน้ 

 
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 1.ไม่สามารถน าวสัดุจากทางโรงแรมออกมาไดจึ้งตอ้งหาวสัดุเอง 
5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
 1.อาจจะน าน ้ามนัหอมระเหยกล่ินอ่ืนมาเปล่ียนแปลงได ้
 2.น าไปดบักล่ินในสถานท่ีต่างๆเช่น ตูเ้ก็บหนงัสือ ตูเ้ส้ือผา้ หอ้งน ้า แลว้ไดผ้ลจริง 

  3.สามารถเพิ่มปริมาณของส่วนผสมใหมี้ความหอมท่ียาวนานข้ึน 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.ไดศึ้กษาและเรียนรู้การปฏิบติังานในแผนกแม่บา้นของโรงแรมดบัเบิ้ลย ู 

กรุงเทพฯ 
2.รู้จกัการสร้างผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบเหลือใช ้และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
3.ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าเกิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆนอกเหนือจากการศึกษาใน 

หอ้งเรียน 
  4.มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และเกิดการปรับตวั
เพื่อใหท้  างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5.ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงสามารถ 
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการประกอบอาชีพในอนาคต 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.ในขณะท่ีเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรกนกัศึกษายงัไม่มีประสบการณ์ดา้นงานแผนก

แม่บา้น จึงท าใหผ้ลปฏิบติังานเป็นไปอยา่งล่าชา้ 
  2. ในการปฏิบติังานของแผนกแม่บา้นจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษสนทนากบัแขก 
ท าใหบ้างคร้ังในการสนทนากบัแขกไม่ราบร่ืน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  1.ควรระมดัระวงัในการท างาน เพื่อให้เกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
  2. นกัศึกษาควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหก้บังาน เพราะเป็นงานท่ีเกิด
ขอ้ผดิพลาดไม่ได ้
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        รูปท่ี 1 เคร่ืองแต่งกายของแผนกแม่บา้น   รูปท่ี 2 การจดัเก็บผา้ใน Pantry 

     ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 3 เตียงท่ีเตรียมเสร็จสมบูรณ์ 

      ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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    รูปท่ี 4 เตียงก่อนท าความสะอาด   รูปท่ี 5 ผา้ท่ีดึงออกจากเตียง 

              ท่ีมา: ผูว้จิยั              ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

  

 

 

             รูปท่ี 6 การปูผา้ผนืแรก                                               รูปท่ี 7 การปูผา้ผนืท่ีสอง 

         ท่ีมา: ผูว้จิยั              ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 8 เตียงคิงส์ท่ีท าความสะอาดเสร็จแลว้ รูปท่ี 9 เตียงวนีท่ีท าความสะอาดเสร็จแลว้ 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั  
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      รูปท่ี 10 หอ้งน ้าภายในห้อง         รูปท่ี 11 อ่างลา้งหนา้ภายในหอ้ง 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

  

 

 

           รูปท่ี 12 อ่างอาบน ้าภายในหอ้ง          รูปท่ี 13 ของใชบ้นอ่างลา้งหนา้ 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

  

 

  

          รูปท่ี 14 ของใชบ้นอ่างลา้งหนา้  รูปท่ี 15 Body Wash+Shampoo+C0nditioner 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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 รูปท่ี 16 มุมมินิบาร์    รูปท่ี 17 ตูเ้ยน็ใส่เคร่ืองด่ืม 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

  

 

 

  รูปท่ี 18  บาร์บนโตะ๊ท างาน              รูปท่ี 19 เกา้อ้ีนัง่เล่นภายในหอ้ง 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 20 โตะ๊ท างายภายในหอ้ง             รูปท่ี 21 โทรศพัทบ์นโตะ๊ท างาน 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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        รูปท่ี 22 กล่องเคร่ืองเขียนบนโตะ๊ท างาน          รูปท่ี 23 ซองจดหมายบนโตะ๊ท างาน 

      ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

  

 

 

  รูปท่ี 24 ชั้นวางของบนหวัเตียง   รูปท่ี 25 ส่ิงของภายในตูเ้ส้ือผา้ 

      ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

  

 

 

 

            รูปท่ี 26 ป้ายหนีไฟหลงัประตูหอ้งพกั  รูปท่ี 27 ตูเ้ซฟภายในหอ้งพกั 

    ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 



49 
 

 

 

 

  

 

             รูปท่ี 28 ปุ่มแสดงหนา้จอห้องพกั                       รูปท่ี 29 ปุ่มแสดงหนา้จอห้องพกั 

             ในรูปแขกไม่ไดติ้ด Do not disturb            ในรูปแขกติด Do not disturb 

     ท่ีมา: ผูว้จิยั              ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

 

 

         รูปท่ี 30 ทางหนีไฟ             รูปท่ี 31 ทางเดินเขา้ห้องพกั 

    ท่ีมา: ผูว้จิยั           ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 32ทางเดินหนา้ลิฟท ์               รูปท่ี 33โทรศพัทห์นา้ลิฟท ์

      ท่ีมา: ผูว้จิยั               ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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 รูปท่ี 34 ปล่องทิ้งผา้ตอนปิด              รูปท่ี 35 ปล่องทิ้งผา้ตอนปิด 

  ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

  

 

 

       รูปท่ี 36 Pantry     รูปท่ี 37 ชั้นวาง Amenity  

          ท่ีมา: ผูว้จิยั             ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

  

 

 

            รูปท่ี 38 เคร่ืองด่ืมในหอ้งมินิบาร์        รูปท่ี 39 หอ้งผา้ท่ีโยนลงจากปลอ้ง 

             ท่ีมา: ผูว้จิยั    ท่ีมา: ผูว้จิยั 
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               รูปท่ี 40 ถงัผา้เป้ือน- ช ารุด                รูปท่ี 41 ถงัแยกผา้พนกังาน 

    ท่ีมา: ผูว้จิยั     ท่ีมา: ผูว้จิยั 

 

 

   

 

 

 

               รูปท่ี 42 หอ้งยนิูฟอร์มพนงังาน          รูปท่ี 43 สระวา่ยน ้า 

     ท่ีมา: ผูว้จิยั               ท่ีมา: ผูว้จิยั 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

 

ช่ือ - นามสกุล :      นางสาวชไมพร ยนืนาน 
รหสันกัศึกษา :      5604400074 
คณะ  :      ศิลปศาสตร์ 
สาขา  :      การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่  :      2133/24 ซอยเจริญกรุง 83/1  พระยาไกร บางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอร์โทรศพัท ์ : 098-512-8976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

 

ช่ือ - นามสกุล :      นางสาวปณิตา  เจริญเชาว ์
รหสันกัศึกษา :      5604400075 
คณะ  :      ศิลปศาสตร์ 
สาขา  :      การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่ :      160/7 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ    
   เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอร์โทรศพัท ์ : 085-903-0393  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

 

ช่ือ - นามสกุล :      นางสาวชไมพร ยนืนาน 
รหสันกัศึกษา :      5604400074 
คณะ  :      ศิลปศาสตร์ 
สาขา  :      การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่  :      2133/24 ซอยเจริญกรุง 83/1  พระยาไกร บางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอร์โทรศพัท ์ : 098-512-8976 
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