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Abstract 

Adlib Bangkok Hotel is situated in the center of the city and it’s a complete lodging 

facility. The students completed their cooperative education in the Housekeeping Department. A 

rust remover product with all-natural chemicals, and is generally accessible, was one of the 

project's primary goals.  With not using chemicals, tomato was used as the major raw element in 

the product because it aids in rust removal. Citrus fruits contain citric acid, a weak acid that aids 

in rust and corrosion removal, according to studies. 

The students asked 18 females, or 60% of the sample, and 12 males, or 40%, about their 

satisfaction with the product. The results showed that and satisfaction survey results found that 

overall satisfaction was the highest average, with no pungent chemical odor. The mean was 4.70 

when using tomato rust remover. The total mean was 4.35 and the total standard deviation was 

0.63. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ประวตัิความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คณะผูจ้ดัท าปฏิบติัสหกิจศึกษาอยูใ่นแผนกแม่บา้น ของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็กเป็นโรงแรม 

4 ดาว มีหอ้งพกั 58 ห้อง หนา้ท่ีหลกัคือ ท าความสะอาดและอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัให้

แขกท่ีมาเขา้พกั คณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่หอ้งน ้าในห้องพกั มีสนิมและคราบน ้าฝังลึกอยูห่ลายจุด 

เช่น บริเวณหวัก๊อกน ้า ท าใหเ้ห็นเป็นคราบท่ีชดัเจนและอาจท าใหมี้สนิม เน่ืองจากโรงแรมแอดลิบ 

แบงคอ็ก ใชส้แตนเลสในการตกแต่งหอ้งน ้าเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฝักบวั ก๊อกน ้า สายช าระ เป็นตน้ 

ทราบวา่โรงแรมใชน้ ้ายาก าจดัคราบสนิมและคราบน ้า ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีและมีราคาสูง ใน

ปัจจุบนัน ้ายาก าจดัสนิมส่วนใหญ่ท ามาจากสารเคมี หากสัมผสัหรือสูดดมมากๆ อาจเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพได ้ คณะผูจ้ดัท าจึงเกิดความคิด ท่ีจะท าน ้ายาก าจดัสนิมโดยใชว้ธีิธรรมชาติ ซ่ึง

จุดประสงคห์ลกัคือ จะตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดง่้ายและมีอยูต่ามทอ้งตลาดทัว่ไป หรือเป็น

วตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นองคก์รไม่ถูกน ามาใช ้ และจะตอ้งลดตน้ทุนการใชจ่้ายในแผนกแม่บา้นของ

โรงแรมแอดลิบ        แบงค็อก และเห็นวา่ทางโรงแรมมีบริการรูมเซอร์วสิ จดัผลไมใ้หแ้ก่แขกท่ีมา

เขา้พกั โดยมี สับปะรด แตงโม และใชม้ะเขือเทศเป็นการตกแต่ง เพื่อเพิ่มสีสัน ซ่ึงบางคร้ังแขกทาน

ผลไมไ้ม่หมด จึงมีความคิดวา่จะน าผลไมท่ี้เหลือทิ้งน้ี มาท าใหเ้กิดประโยชน์และลดตน้ทุน

ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก ในแผนกแม่บา้น โดยท าเป็นผลิตภณัฑ ์ น ้ายาก าจดัสนิม

จากธรรมชาติ สามารถน ามาใชง้านไดจ้ริง จึงไดมุ้่งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ จน

ทราบวา่ มะเขือเทศมีรสเปร้ียวและมีกรดท่ีสามารถกดัสนิมและคราบน ้าจากสแตนเลสหรือเหล็กได ้

ดร.ไมเคิล มอสลีย ์ ไดก้ล่าวถึงสรรพคุณของ มะเขือเทศวา่ คนส่วนมาก มกัจะคิดวา่มะเขือเทศเป็น

ผกั แต่ในเชิงเทคนิคแลว้ จดัวา่เป็นผลไมเ้น่ืองจากมีเมล็ด จึงท าใหถู้กจ าแนกในเชิงพฤษศาสตร์ ให้

อยูร่ะดบัเดียวกบัเบอร์ร่ี 

 1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการท าน ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ 

1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนการใชจ่้าย และประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่แผนกแม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ      

แบงคอ็ก 



 

1.2.3 เพื่อลดปัญหาการแพ ้ และท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิท่ีเกิดจากการสัมผสักบัน ้ายาก าจดัสนิม

จากสารเคมีท่ีมีขายทัว่ไป 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

             การน าผลไมเ้หลือทิ้งจากหอ้งพกัแขก มาท าเป็นผลิตภณัฑ ์ น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ

เพื่อใชใ้นการก าจดัสนิมภายในหอ้งพกั ของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก และเพื่อเป็นการลดตน้ทุนใน

การใชน้ ้ายาก าจดัคราบท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี และมีราคาสูง 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

            โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

17 มกราคม 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565 

1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 

            พนกังานโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก จ านวน 30 คนแบ่งออกเป็น เพศหญิง 18 คน และเพศ

ชาย 12 คน 

1.3.5 ขอบเขตดา้นเอกสาร และขอ้มูล 

           ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งและสอบถามจากพนกังานท่ี

ปรึกษา 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 เพื่อไดผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิมจากธรรมชาติ  

1.4.2 สามารถลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ได ้

1.4.3 ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดอตัราการแพ ้และเกิดการระคายเคือง เน่ืองจากส่วนผสมหลกัเป็นผลไม ้

 

 

 



 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ  : โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 

สถานท่ีตั้ง  : เลขท่ี 230/5 สุขมุวทิ ซอย1 ต าบลคลองเตยเหนือ อ าเภอวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : +66 (0) 2-205-7600 

โทรสาร  : +66 (0) 2-205-7601 

เวลาท าการ  : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น. 

E-mail : Enquiry@adlibhotels.co 

Website : https://www.adlibhotels.co/ 

 

รูปท่ี 2.1  สัญลกัษณ์โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 

ท่ีมา : https://www.adlibhotels.co/ 

 

รูปท่ี 2.2  แผนท่ีโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 

ท่ีมา : https://www.adlibhotels.co/ 

https://www.adlibhotels.co/
https://www.adlibhotels.co/
https://www.adlibhotels.co/


 

 ท่ีพกัน้ีอยูห่่างจากบีทีเอสนานา โดยใชเ้วลาเดินทางเพียง 9 นาที โรงแรมน้ีอยูไ่ม่ไกลจาก

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนล และอยูห่่างออกไปเพียง 30 กิโลเมตร โรงแรมแอดลิบ 

แบงคอ็ก อยูใ่กลเ้อม็อาร์ทีสุขุมวทิ ป้ายรถบสั 62 ตั้งอยูห่่างจาก โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 150 เมตร 

2.2 ประวตัิและความเป็นมาเกีย่วกบัองค์กร 

เดิมท่ีตั้งของ โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เป็นบา้นของครอบครัวคุณ อิสระ วอ่งกุศลกิจ 

โดยมีคุณ กวนิ วอ่งกุศลกิจ ผูเ้ป็นลูกชาย เกิดไอเดียในการสร้างโรงแรมขนาดเล็กและสร้างแบรนด์ 

โรงแรมใหม่ท่ีช่ือวา่ แอดลิบ ท่ีมาจากภาษาลาติน มีความหมายวา่ สามารถท าอะไรก็ไดต้ามความ

ตอ้งการ โดยภายในโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ประกอบดว้ย ตึก 3 อาคาร 4 ชั้น 9 ประเภทหอ้ง 58 

หอ้งพกั คือ พลชั รูม , คอนเนคต้ิง รูม , ลชั พลชั , ลกัซ์ รูม , ลกัซ์ พลชั , ลาวชิ รูม , ลาวชิ พลชั , 

ซบัไลม ์รูม , ซบัไลม ์พลชั 

 โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เร่ิมก่อสร้างเม่ือกลางปี 2555 สร้างเสร็จตน้เดือน มิถุนายน 2557 

และถือฤกษดี์มีงาน เปิดตวั คือ วนัเปิดโรงแรมเป็นวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัเกิด

ของคุณ อิสระ    วอ่งกุศลกิจ โดยธุรกิจโรงแรม แอดลิบ แบงคอ็ก จะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบริษทั 

เฮอริเทจ เอสเตทส์ จ ากดั ท่ีตั้งส านกังานใหญ่อยูท่ี่ อาคาร อโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 สุขมุวทิ 21 และยงัมี

กิจการภายใตบ้ริษทัอีกมากมาย 

2.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

รูปท่ี 2.3 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

ท่ีมา : แผนผงัโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ช่ือนกัศึกษา : นางสาว ศิรินนัทณิ์ดา แสงใจดี 

 

รูปท่ี 2.4 รูปนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

แผนกแม่บา้น ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม – 06 พฤษภาคม 2565 

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน  

- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพกั 

- เตรียมห้องส าหรับลูกคา้เช็คอิน 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในหอ้งเช็คเอาท์ 

- แยกประเภทผา้และพบัผา้ 

- เปล่ียน ผา้ปูเตียง , ปลอกผา้นวม และ ปลอกหมอน ภายในหอ้งพกั 

- ท าความสะอาดหอ้งน ้า 

- เช็ดและกรีดกระจก 

- เติมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 

- ดูดฝุ่ นและถูพื้นฆ่าเช้ือโรคภายในหอ้งพกั 

- เก็บขยะภายในหอ้งพกั 

- ฉีดยากนัยงุ 

- เช็คสตอ็กผา้และส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าเดือน 



 

ช่ือนกัศึกษา : นางสาว กญัญารัตน์ สุทสันมาลี 

 

รูปท่ี 2.5 รูปนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจศึกษา 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

แผนกแม่บา้น ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม – 06 พฤษภาคม 2565 

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน  

- ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพกั 

- เตรียมห้องส าหรับลูกคา้เช็คอิน 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในหอ้งเช็คเอาท์ 

- แยกประเภทผา้และพบัผา้ 

- เปล่ียน ผา้ปูเตียง , ปลอกผา้นวม และ ปลอกหมอน ภายในหอ้งพกั 

- ท าความสะอาดหอ้งน ้า 

- เช็ดและกรีดกระจก 

- เติมส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 

- ดูดฝุ่ นและถูพื้นฆ่าเช้ือโรคภายในหอ้งพกั 

- เก็บขยะภายในหอ้งพกั 

- ฉีดยากนัยงุ 

- เช็คสตอ็กผา้และส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าเดือน 



 

2.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นาย วฒิุวฒัน์ พว่งศรี  ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการแม่บา้น 

 

 

รูปท่ี 2.6  นาย วฒิุวฒัน์ พ่วงศรี 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

2.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

              ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ณโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เร่ิมมาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 

มกราคม 2565 ถึง 6 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ภายใน 1 วนัท างาน 8 ชัว่โมง ตั้งแต่

เวลา 08:00 ถึง 17:00 น. ปฏิบติังาน 5 วนัต่อสัปดาห์ วนัหยดุแลว้แต่ตารางการท างาน 

2.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ศึกษาหวัขอ้โครงงาน      
รวบรวมขอ้มูลของจดัท า
โครงงาน 

     

เร่ิมเขียนโครงงานจากขอ้มูลท่ี
ไดร้วบรวมมา 

     

ตรวจสอบโครงงาน      
โครงงานเสร็จเรียบร้อย      

ตารางท่ี 2.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 



 

2.8 สรุปผลจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

             คณะผูจ้ดัท าไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก และไดถู้กมอบหมาย

ใหท้ าหนา้ท่ีในส่วนของแผนกแม่บา้น โดยท าความสะอาดภายในหอ้งพกัใหแ้ก่แขก ทั้งก่อนแขก

เช็คอิน และหลงัจากแขกเช็คเอาท ์ และบริเวณทางเดิน รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกต่างๆ

ภายในหอ้งพกัเวลาท่ีแขกตอ้งการของเพิ่ม และรับผิดชอบท างานอยูใ่นขอบเขตแม่บา้นทัว่ไป จึงท า

ใหค้ณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ทกัษะต่างๆ เช่น การปูเตียง ลา้งหอ้งน ้า พบัผา้ ต่างๆ ในส่วนของแผนก

แม่บา้น ท าใหส้ามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ และไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ของการท างานใน

สถานการณ์จริงและยงัไดป้ฏิบติังานท่ีเป็นระบบและมีความรอบคอบมากข้ึน 

 

2.9 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

2.9.1ปัญหาท่ีพบ 

1.เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19ท าใหรั้ฐบาลบงัคบัใชม้าตรการล็

อกดาวน์ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงแรมในทุกส่วน ท าใหโ้รงแรมตอ้งปรับตวัรับผูก้กัตวัเขา้พกั

จึงท าใหค้ณะผูจ้ดัท าเขา้ไปปฏิบติังานบริเวณท่ีมีความเส่ียงไม่ได ้จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของแขก

ในการเขา้พกัโดยตรง  

2.พนกังานแผนกแม่บา้นมีจ านวนนอ้ยจึงท าใหมี้งานท่ีตอ้งปฏิบติัมากข้ึนจึงส่งผลท าใหง้าน

มีความล่าชา้ ท าใหส่้งหอ้งไม่ทนัต่อแขกท่ีก าลงัจะเขา้พกั 

2.9.2 ขอ้เสนอแนะ 

1.ตอ้งเรียนรู้ทกัษะในดา้นภาษาเป็นอยา่งดี 

2.มีการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้โดยทนัที  

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการจดัท าโครงงาน น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ ( Rust Remover from Tomato ) โดย

คณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาและทบทวนทฤษฎีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

 3.1ขอ้มูลเบ้ืองตน้กรดซิตริก 

3.2ขอ้มูลเบ้ืองตน้มะเขือเทศ 

3.3ขอ้มูลเบ้ืองตน้สับปะรด 

3.4ขอ้มูลเบ้ืองตน้มะนาว 

3.5ขอ้มูลเบ้ืองตน้ผงฟู 

3.6ขอ้มูลเบ้ืองตน้เกลือ 

3.7งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1ข้อมูลเบือ้งต้นกรดซิตริก 

 

รูปท่ี 3.1 สูตรโครงสร้างของ citric acid monohydrate 

ท่ีมา ศูนยข์อ้มูลวตัถุอนัตรายและเคมีภณัฑ์ 

ช่ือ : กรดซิตริก  (citric acid) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : กรดซิตริกหรือกรดมะนาว 

ท่ีมา : thaichems (2564) 

กรดซิตริกเป็นกรดอ่อนใชป้ระโยชน์เพื่อการถนอมอาหารโดยมีบทบาทส าคญั ในการเพิ่ม

รสชาติใหก้บัอาหารใหมี้รสเปร้ียว และมีกล่ินหอมชวนรับประทาน ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปวา่มี



 

ความปลอดภยัในการบริโภค สามารถเติมลงไปในอาหารโดยไม่เกิดอนัตราย และสามารถยอ่ย

สลายไดง่้ายและไม่เป็นพิษต่อส่งแวดลอ้ม กรดซิตริกพบไดต้ามธรรมชาติโดยทัว่ไปในผกัและ

ผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว โดยเฉพาะพืชตระกลูมะนาว สัปปะรด และส้ม ซ่ึงมีสัดส่วนกรดซิตริกเป็น

องคป์ระกอบสูง ในระยะแรก ๆ การผลิตกรดซิตริกท าโดยคั้นมะนาวโดยตรงเพื่อให้ไดน้ ้ามะนาว

ซ่ึงจะส่วนประกอบมีกรดซิตริกประมาณร้อยละ 7-9 แต่ในปัจจุบนัมีโรงงานผลิตกรดซิตริกจ านวน

นอ้ยกวา่ 100โรงงาน ทัว่โลกซ่ึงนิยมผลิตดว้ยวธีิการสังเคราะห์กรดซิตริกจากน ้าตาลกลูโคสผา่นวถีิ

ไกลโคไลซีส(Glycolysis Pathway) ไดเ้ป็นสารออกซาโลอะซิเตท (Oxaloacetate) แลว้สะสมเป็น

กรดซิตริกโดยจุลินทรียท่ี์นิยมใชใ้นการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เช้ือรา Aspergillus Nigerและ

ยสีต ์Cadida Lypolitica 

กรดซิตริกยงัมีคุณสมบติัแกน้ ้ ากระดา้งโดยกรดซิตริกจะจบักบัโลหะหนกัในน ้า โดย

กระบวนการแลกเปล่ียน อิออนกลายเป็นตะกอน Citric Complex ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าว จึงนิยม

น ามาใชใ้นการท า สบู่และน ้ายาลา้งจาน และกรดซิตริกยงัมีคุณสมบติัในการขดัคราบสนิม และ

คราบสกปรกท่ีพื้นและผนงั จึงนิยมน า มาใชข้จดัคราบสนิมในอุปกรณ์วสัดุเหล็กใน

ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดว้ย 

3.2ข้อมูลเบือ้งต้นมะเขือเทศ 

 

รูปท่ี 3.2 มะเขือเทศ 

ท่ีมา : https://www.pobpad.com 

ช่ือ : มะเขือเทศ (Tomato) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum Mill 

ท่ีมา : ASHLEY POSKIN 2562 

https://www.pobpad.com/


 

 มะเขือเทศ (Tomato) อยูใ่นวงศ ์Solanaceae เป็นพืชพื้นเมืองของทวปีอเมริกาใต ้ ซ่ึงชนเผา่

อินเดียนแดงใชป้รุงอาหารรับประทาน พบวา่ผลมะเขือเทศสุกมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เน่ืองจาก

อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด คือ 

วติามินชนิดต่างๆ และสารตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ วติามินเอ วติามินซี เบตาแคโรทีน อลัฟาแคโร

ทีน  ซิตริน (วิตามินพี) และโฟเลต  กรดอะมิโน และกรดอ่ืนๆ ท่ีส าคญั โดยกรดอะมิโน ไดแ้ก่ 

กลูตามิค ส่วนกรดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กรดซิตริก ซ่ึงท าใหผ้ลมะเขือเทศสุกมีรสเปร้ียว และกรดมาลิก สาร

ท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราและแบคทีเรีย ไดแ้ก่ สาร Licopersioin 

หอ้งน ้าอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีช้ืนเป็นเวลานานดงันั้นก๊อกน ้าและหลงัคาจึงมีแนวโนม้ท่ีจะ

เกิดคราบตะกรันและสนิมเม่ือเวลาผา่นไป ส่วนประกอบของสนิมส่วนใหญ่เป็นออกไซดซ่ึ์ง

จ าเป็นตอ้งท าให้เป็นกลางโดยสารท่ีเป็นกรดโดยไม่มีสารเคมีท่ีเป็นกรดเขม้ขน้ ดงันั้นมีคุณสมบติั

ในการกดัคราบสนิมและความสกปรกท่ีพื้นและผนงันิยมน ามาใชก้ดัสนิมในวสัดุอุปกรณ์เหล็กใน

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กรดซิตริกท่ีพบในมะเขือเทศจึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสารเคมีท่ีปลอดภยั 

สามารถเติมลงในอาหารไดโ้ดยไม่เป็นอนัตราย นอกจากน้ียงัสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายอีกดว้ย 

3.3ข้อมูลเบือ้งต้นสับปะรด 

 

รูปท่ี 3.3 สับปะรด 

ท่ีมา : https://www.qualityplus.co.th 

ช่ือ : สับปะรด (Pineapple) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ananas comosus 

ท่ีมา : ภญ.กฤติยา ไชยนอก (2561) 

 สับปะรด (Pineapple) อยูใ่นวงศ ์ Bromeliaceae สับปะรดเป็นผลไมท่ี้มีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อน 

เน่ืองจากมีกรดซิตริก และกรดมาลิก เป็นองคป์ระกอบ จึงท าใหส้ับปะรดมีรสเปร้ียว ซ่ึงกรดซิตริก

สามารถพบไดท้ัว่ไปในพืชตระกลูส้มและผลไมห้ลาย ๆ ชนิด เช่น ส้ม มะนาว เป็นตน้ นอกจากน้ี

https://www.qualityplus.co.th/


 

ภายในสับปะรด ยงัพบเอนไซมต์ามธรรมชาติท่ีช่ือวา่ บรอมมีเลน (Bromelain) อยูใ่นส่วนต่าง ๆ 

ของสับปะรด แต่พบปริมาณมากบริเวณแกนกลางผล มีคุณสมบติัในการยอ่ยสลายโปรตีน  

ปัจจุบนันอกจากการน าสับปะรดมาบริโภคในรูปแบบของผลไมส้ดและใชเ้ป็น

ส่วนประกอบในอาหารและขนมต่างๆ แลว้ ยงัมีการน าสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ได้

หลายชนิด เช่น สับปะรดกระป๋อง สับปะรดอบแหง้ รวมไปถึงผลิตภณัฑป้์องกนัสนิมหรือก าจดั

คราบสนิมไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะ มีการคน้พบวา่ในผลไมร้สเปร้ียวอยา่งสับปะรดมีกรดซตริกอยู ่ ซ่ึง

เป็นกรดท่ีประสิทธิภาพในการก าจดัคราบสนิมได ้

3.4ข้อมูลเบือ้งต้นมะนาว 

 

รูปท่ี 3.4 มะนาว 

ท่ีมา : https://www.thailandplus.tv 

ช่ือ : มะนาว (Lemon) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle 

ท่ีมา : ภูวนยั ดวงสุภา (2563) 

 มะนาว (Lemon) อยูใ่นวงศ ์ Rutaceae รสเปร้ียวของมะนาวเกิดจากกรดซิตริก และก็เพราะ

กรดซิตริกน้ีท่ีท าใหม้ะนาวมีพลงัในการขจดัคราบและส่ิงสกปรกต่างๆ คราบหลายชนิด ทั้งไวน์ 

กาแฟ เหง่ือ ลิปสติก หรือสี ลว้นมีคุณสมบติัเป็นกรด กรดจากมะนาวจึงสลายคราบกรดดว้ยกนัได ้

แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้น กรดซิตริกยงัท าปฏิกิริยาทางเคมีกบัคราบท่ีมีคุณสมบติัเป็นด่างและท าใหค้ราบ

เหล่าน้ีหลุดออกดว้ย เช่น คราบหินปูนและสนิม นอกจากประโยชน์ของมะนาวในการท าความ

สะอาดแลว้ ความเป็นกรดของมะนาวยงัมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรคดว้ย 

 พื้นหอ้งน ้า ก๊อกน ้า และสุขภณัฑใ์นหอ้งน ้าอาจมีคราบหินปูนจากการโดนน ้าเป็นประจ า

ทุกวนั มะนาวช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้ เพียงคุณหัน่คร่ึงมะนาวแลว้น าไปชุบเกลือ น ามาขดัถูพื้นผวิต่างๆ 

ก่อนจะลา้งออก เท่าน้ีสุขภณัฑข์องคุณก็จะกลบัมาแวววบัเหมือนใหม่ หากประตูห้องน ้า ประตู

https://www.thailandplus.tv/


 

กระจก หรือพื้นผวิกระจกในบา้นคุณหมองและไม่ใส ใหคุ้ณผสมน ้ามะนาว 2 ชอ้นโตะ๊กบั

น ้าส้มสายชู 1 ชอ้นโตะ๊ จากนั้นใส่น ้าอุ่น 1 ถว้ย แลว้เขยา่ใหส่้วนผสมเขา้กนัเพื่อใชเ้ช็ดกระจก 

3.5ข้อมูลเบือ้งต้นผงฟู 

 

รูปท่ี 3.5 ผงฟู 

ท่ีมา : https://www.akerufeed.com/health/10-uses-baking-soda 

ช่ือ : ผงฟู (baking powder) 

ท่ีมา : sanomaru (2561) 

ผงฟู ประกอบดว้ย โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate)เหมือนกบัเบคก้ิงโซดาแต่

ต่างตรงท่ีเพิ่มสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด,โซเดียม แอซิด ไพโรฟอสเฟต (sodium acid pyrophosphate, 

กรดเกลือของกรด) ผงฟู เป็นเบสละลาย สารประกอบอินทรีย ์ เช่น ส่ิงสกปรก ไขมนั และสาร

เหนียวอ่ืน ๆ โครงสร้างแร่ของอนุภาคผงฟูแต่ละอนุภาค ท าใหข้ดัถูไดอ้ยา่งอ่อนโยนในการท าความ

สะอาดโดยไม่ทิ้งรอยขีดข่วนไวเ้บ้ืองหลงั 

ผงฟูสามารถท าความสะอาดอ่างอาบน ้าหรืออ่างจากสนิมดว้ยผงฟูเพื่อคงความขาวเดิมได ้

เจือจางผงดว้ยน ้าจนไดส้ารละลายท่ีเป็นของเหลว ทาส่วนผสมลงบนพื้นผวิของรอยเป้ือนเพื่อให้

ครอบคลุมทัว่ถึง ปล่อยใหส้ารท าปฏิกิริยากบัออกไซดเ์ป็นเวลา 20 นาที ขดัดว้ยแปรงพลาสติกจน

ร่องรอยการกดักร่อนหายไป 

 

 

 

 

 

https://www.akerufeed.com/health/10-uses-baking-soda


 

3.6ข้อมูลเบือ้งต้นเกลอื 

 

รูปท่ี 3.6 เกลือ 

ท่ีมา : https://decor.mthai.com 

ช่ือ : เกลือ (salt) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sodium chloride 

ท่ีมา : นพ. วรพนัธ์ พุทธศกัดา (2563) 

 เกลือ (salt) หมายถึงเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด ์ (sodium chloride) มีสูตร NaCl ใน

เกลือท่ีใชบ้ริโภคท่ีไม่มีความช้ืนอยูเ่ลยจะมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 95.5-98.5 และมีสารอ่ืน

เจือปนในปริมาณนอ้ย เช่น แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) และ ซลัเฟต (SO4) ประโยชน์ของ

เกลือในอาหารเกลือโซเดียมคลอไรดมี์บทบาทอยา่งมากในอุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองจากราคาถูก

และใชไ้ดห้ลากหลายเพื่อเป็นเคร่ืองปรุงรส หรือใชเ้พื่อการถนอมอาหาร เช่น การหมกัเกลือ (salt 

curing) ช่วยลดแอคทิวต้ีิของน ้า (water activity) ท าใหย้บัย ั้งการเจริญของจุลินทรียท่ี์ท าใหอ้าหาร

เส่ือมเสีย (microbial spoilage) และจุลินทรียก่์อโรค (pathogen) อาหารท่ีมีปริมาณเกลือสูง ไดแ้ก่ 

กะปิ กุง้แหง้ น ้าปลา ปลาร้า ปลาจ่อม น ้าเกลือเยน็จดัเขม้ขน้ยงัใชเ้พื่อเป็นตวักลางการแช่เยือกแขง็

อาหาร (freezing) โดยการจุ่ม (immersion freezing) 

3.7งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นางสาวราตรี ศรีธรรมมา และคณะ (2561) โครงงานเร่ือง การก าจดัสนิมดว้ยน ้าผลไมร้ส

เปร้ียว วตัถุประสงคโ์ครงงานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการก าจดัสนิมของน ้าผลไมร้ส

เปร้ียวชนิดต่างๆในอตัราส่วนเท่ากนัและระยะเวลาเหมือนกนั ผลจากการศึกษาพบวา่ มะนาว 

สับปะรด กรดซิตริกไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสารเคมีท่ีปลอดภยั สามารถเติมลงในอาหารไดโ้ดยไม่

เป็นอนัตราย นอกจากน้ียงัสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายอีกดว้ย ดั้งนั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเลือกใชก้รดซิตริก

ท่ีพบในผลไมร้สเปร้ียวชนิดต่างๆในการก าจดัคราบ และจาการทดลองพบวา่น ้าผลไมร้สเปร้ียวทั้ง 

https://decor.mthai.com/


 

3 ชนิด น ้าผลไมร้สเปร้ียวท่ีก าจดัสนิมไดดี้ท่ีสุด คือ น ้ามะเขือเทศ รองลงมาคือ น ้ามะนาว และก าจดั

ไดน้อ้ยท่ีสุดคือ น ้ามะขามเปียก 

 นางสาวทฤษฎี ทีฆกุล และคณะ (2559) โครงงานเร่ือง การตรวจสอบการก าจดัสนิมโดยใช้

ผลไมท่ี้มีฤทธ์ิเป็นกรด ในปัจจุบนัส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้นท า

มาจากโลหะจ าพวกเหล็ก เช่น ราวตากผา้ มีด หวัก๊อก ตะปู เป็นตน้ เม่ือใชง้านในระยาวหน่ึงจะเกิด

ปัญหาสนิมเหล็กข้ึน เน่ืองจากการท าปฏิกิริยาระหวา่งออกซิเจนและธาตุเหล็ก ท าใหส่ิ้งก่อสร้าง 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดการผกุร่อน เสียหาย หรืออาจใชง้านไม่ได ้ ซ่ึงในการก าจดัสนิมนั้น

สามารถท าไดห้ลากหลายวธีิ แต่ละวธีิใชเ้วลามากนอ้ยแตกต่างกนัไป บางวธีิตอ้งส้ินเปลืองเงินใน

การซ้ือผลิตภณัฑก์ าจดัสนิมท่ีมีขายตามทอ้งตลาด ราคาค่อนขา้งสูง และมีส่วนผสมของสารเคมี เรา

จึงไดคิ้ดคน้และท าการทดลองน้ีข้ึนมา ผลิตภณัฑก์ าจดัสนิม ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยสารเคมีท่ีมี

ฤทธ์ิเป็นกรดซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูใ้ชง้าน และเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือปล่อยลง

แหล่งน ้าหรือพื้นดิน คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวในการใชก้รดจากผลไมท่ี้มีความสามารถท าปฏิกิริยากดั

กร่อนสนิมเหล็ก แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลไมท่ี้เลือกน ามาเป็นผลไมห้า

ไดง่้าย และราคาถูก โดยใชน้ ้ าผลไมท่ี้มีฤทธ์ิเป็นกรด คือ มะนาว สับปะรด มะขาม และมะเขือเทศ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

 
รูปท่ี 4.1 :  ผลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง “น ้ ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ” โดยการน าวสัดุเหลือทิ้งมาท า

เป็นน ้ายาก าจดัสนิมมีขั้นตอนการท าดงัต่อไปน้ี 

4.1 วตัถุดิบในการท าน า้ยาก าจัดสนิมจากมะเขือเทศ 

ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้

1 มะเขือเทศ 1 กิโลกรัม 

2 สับปะรด 500 กรัม 

3 มะนาว 20 มิลลิลิตร 

4 เกลือ 20 กรัม 

5 ผงฟู 30 กรัม 

 

ตารางท่ี 4.1วตัถุดิบในการท าน ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ 



 

 

รูปท่ี 4.2 มะเขือเทศ มะนาว สับปะรด เกลือ และ ผงฟู 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ขวดบรรจุภณัฑ์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

 



 

4.2 ขั้นตอนการท าน า้ยาก าจัดสนิมจากมะเขือเทศ 

 ขั้นตอนการท าดงัน้ี  

1.น ามะเขือเทศหัน่เป็นช้ินเล็กๆ 

 

รูปท่ี 4.4 ขณะหัน่เตรียมวตัถุดิบ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

 

รูปท่ี 4.5 เตรียมวตัถุดิบลงโถป่ันส่วนผสม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 



 

2. น ามะเขือเทศและสับปะรดท่ีป่ันแลว้มากรองใส่ภาชนะแยกไว ้

 

รูปท่ี 4.6  น าวตัถุดิบท่ีป่ันมากรอกเศษออก 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

   

3. จากนั้นคั้นมะนาวเพื่อน าน ้ ามาเป็นส่วนผสม 

 

รูปท่ี 4.7 คั้นมะนาวเพื่อน าน ้ามาเป็นส่วนผสม 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

   



 

4.ใส่ เกลือ ผงฟู และน าส่วนผสมท่ีไดท้ั้งหมดมาผสมในภาชนะเดียวกนั 

 

รูปท่ี 4.8  เม่ือป่ันวตัถุดิบเรียบร้อยเติม เกลือ มะนาว ผงฟูป่ันต่อ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

  5.น ามาสกดัเยน็ไม่ผา่นความร้อนโดยรอให้ตกตะกอนก่อนจะไดน้ ้าท่ีเขม้ขน้ข้ึน 

และเพื่อใหก้รดซิตริกท่ีอยูใ่นผลไมอ้อกมมาจากผลไมแ้ลว้จึงน าน ้าท่ีไดไ้ปใส่ภาชนะและน ามาใช ้

 

รูปท่ี 4.9  สกดัเยน็ไม่ผา่นความร้อนโดยรอให้ตกตะกอนก่อนจะไดน้ ้าท่ีเขม้ขน้ข้ึน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 



 

 

รูปท่ี 4.10  ก่อนใชผ้ลิตภณัฑ์ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 

 

 

รูปท่ี 4.11  หลงัใชผ้ลิตภณัฑ ์

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2564 



 

4.3 การประเมิณผลจากผลติภัณฑ์ 

ผลการทดลองในการท าน ้ ายาก าจัดสนิมนั้นตัวผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นท่ีพอดีไม่ข้น

จนเกินไปและเร่ืองกล่ินนั้นมีกล่ินหอมธรรมชาติจากมะเขือเทศ มะนาว และสับปะรดท่ีใส่เขา้ไป 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดล้องน ามาใช้แลว้ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ คราบสนิมในบริเวณห้องน ้ ามีการสลายและ

ลดลงไม่ทิ้งคราบ ไม่เกิดการระคายเคือง ผลิตภณัฑน์ั้นไดอ้อกมาตามท่ีคณะผูจ้ดัท าหวงัไว ้

4.4 การค านวณต้นทุนการผลิตในการท าน า้ยาก าจัดสนิมจากมะเขือเทศ 

 การค านวณตน้ทุนการผลิตในการท าน ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ  

ตารางท่ี 4.2 การค านวณตน้ทุน 

ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน/1ขวด 

1 มะเขือเทศ 1 กิโลกรัม 20 20 บาท 

2 สับปะรด 500 กรัม 10 10 บาท 

3 มะนาว 20 มิลลิลิตร 10 10 บาท 

4 เกลือ 20 กรัม 5 5 บาท 

5 ผงฟู 30 กรัม 5 5 บาท 

  รวม  50 บาท/ลิตร 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศมีตน้ทุน 50 บาท / 1 ลิตร เม่ือเทียบกบั

ราคาตามทอ้งตลาดจะอยูท่ี่ลิตรละ 75 บาท ราคาถูกกวา่ 25 บาท 

4.5 สรุปผลการประเมิณผลโครงงาน เร่ืองน า้ยาก าจัดสนิมจากมะเขือเทศ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองท าน ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ มีจุดมุ่งหมาย คือ ให้

พนกังานในโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก ไดใ้ชเ้พื่อทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ โดยแจก 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามมีพนกังานในแผนกและคณะผูจ้ดัท าทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น เพศหญิง 18 คน เพศ

ชาย 12 คน โดยวเิคราะห์และแปรผลดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าแบบสอบถามใชค้่าร้อยละในการก าหนด 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี4.3  เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 12 40 

หญิง 18 60 

รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี4.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี เพศชายคิดเป็นร้อยละ40  

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 

ตารางท่ี4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ  

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

20 - 25 ปี 4 13.3 

26 - 30 ปี 3 10.0 

31 - 35 ปี 12 40.0 

36 - 40 ปี 5 16.7 

41 - 45 ปี 4 13.3 

46 - 50 ปี 2 6.7 

 

จากตารางท่ี4.4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามโครงงานในคร้ังน้ีมีช่วงอาย ุ 31 - 35 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 40.0 ช่วงอายุปี 36 - 40 คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วงอาย ุ20 - 25 และ 41 - 45 ปี  คิดเป็น

ร้อยละ 13.3 ช่วงอาย ุ26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วงอาย ุ46 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 



 

ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ 

ใชค้่าสถิติร้อยละและค่าเฉล่ียในการค านวณความพึงพอใจ โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อ

ความพึงพอใจในแบบทดสอบความพึงพอใจโดยใช ้ Scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่ ค่าวดัเจตคติตาม

เทคนิคของลิเคิร์ท   ( Likert Technique )  หรือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ 

ลิเคิร์ทสเกล ก าหนดการแปลความหมายไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 ถึง 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.41ถึง 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.61ถึง 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.81ถึง 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ท่ีมา : https://www.thaiall.com 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

ประเด็นความพงึพอใจ x ̄ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์    

1.1 ขนาดบรรจุภณัฑ์ 4 0.82 มาก 

1.2 ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์ 4.07 0.73 มาก 

1.3 ความสวยงามบรรจุภณัฑ์ 3.38 0.78 ปานกลาง 

2.ด้านประสิทธิภาพในการท าความสะอาด    

2.1 ก าจดัคราบสนิมและคราบตะกรัน 3.93 0.63 มาก 

2.2 ปริมาณคราบท่ีลดลง 4.13 0.67 มาก 

3.ด้านวตัถุดิบทีใ่ช้ในบรรจุภัณฑ์    

3.1 ใชว้ตัถุดิบจากธรมมชาติ 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

3.2 วตัถุดิบมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อบรรจุภณัฑ์ 4.67 0.60 มากท่ีสุด 

3.3 ไม่ก่อใหเ้กิดความระคายเคือง 4.67 0.54 มากท่ีสุด 

4.ด้านกลิน่    

4.1 กล่ินหอมธรมมชาติ 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

4.2 ไม่มีกล่ินฉุนจากสารเคมี 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

https://www.thaiall.com/


 

5.ด้านลดต้นทุน 4.63 0.60 มากท่ีสุด 

 รวม 4.35 0.63 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจของพนกังานใน โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก ท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ายา

ก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจเป็นดา้นต่างๆ จาก

ผลวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบั มากท่ีสุด ความพึง

พอใจไม่มีกล่ินฉุนจากสารเคมี ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.70 ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดในดา้นใชว้ตัถุดิบ

จากธรรมชาติมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อบรรจุภณัฑแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดความระคายเคือง โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.63,4.67,4.67 ตามล าดบั ดา้นประสิทธิภาพในการท าความสะอาดก าจดัคราบสนิม

และคราบตะกรันและปริมาณคราบลดลง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93,4.13 ดา้นบรรจุภณัฑข์นาดของ

บรรจุภณัฑค์วามเหมาะสมและความสวยงาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4,4.07,3.38 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงปัญหาของผลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัคราบซ่ึงมีสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดการ

ระคายเคืองต่อผวิ และหากผูใ้ชสู้ดดมน ้ายาก าจดัคราบท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีในระยะนาน อาจท า

ใหเ้กิดสารตกคา้งในร่างกายและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ คณะผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะท า

ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ และเห็นวา่ทางโรงแรมมีบริการรูมเซอร์วสิโดยมี สับปะรด แตงโม และใช้

มะเขือเทศเป็นการตกแต่ง เพื่อเพิ่มสีสัน ซ่ึงบางคร้ังแขกทานไม่หมด จึงมีความคิดวา่จะน าผลไมท่ี้

เหลือทิ้งน้ี มาท าให้เกิดประโยชน์และวตัถุดิบหาไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป โดยท าเป็นผลิตภณัฑ์ 

น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ มีวตัถุประสงคเ์พื่อไดน้ ้ายาก าจดัสนิมท่ีเป็นธรรมชาติไร้สารเคมี

ส่วนผสมหาไดง่้ายในการท า ประหยดัค่าใชจ่้าย ผลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศเป็นสาร

สกดัจากธรรมชาติท่ีมีกล่ินหอมของผลไม ้ ซ่ึงปลอดภยัต่อผูใ้ช ้ และสามารถลดปัญหาของการแพ ้

ระคายเคืองผวิเม่ือสัมผสักบัน ้ายาก าจดัคราบสนิมท่ีมีสารเคมีทัว่ไป 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากการบรรลุวตัถุประสงค ์ท่ีคณะผูจ้ดัท าตั้งเป้าหมายไว ้คณะผูจ้ดัท า

ไดส้ร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์ท าจากธรรมชาติ โดยใชว้ตัถุดิบเหลือทิ้งในโรงแรมมาท าใหเ้กิด

ประโยชน์ ท าเป็น ผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือวา่ น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ คณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองใช้

ผลิตภณัฑร่์วมกบัพนกังานแผนกแม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก แลว้วา่สามารถลดคราบน ้า

และคราบสนิมไดจ้ริง จึงจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์น ้ายาก าจดั

สนิมจากมะเขือเทศ ผลตอบรับเป็นท่ีน่าพึงพอใจอยูใ่นเกณฑม์ากโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.35 

เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในแผนกแม่บา้น และลดปริมาณขยะในโรงแรม จากการเห็น

ปัญหา และไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลของ วธีิการแกปั้ญหาการลดขยะ จึงเกิดเป็นความคิดท่ีน าของ

เหลือทิ้งมาท าเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ คือ“ น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ “ ท่ีนอกจากจะช่วยลดตน้ทุน

ใหก้บั โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก แลว้ ยงัปลอดภยัไร้สารเคมี มีกล่ินหอมอ่อนจากผลไม ้ ช่วยลด

ปัญหาการแพร้ะคายเคืองผวิเม่ือสัมผสักบัน ้ายาก าจดัสนิมท่ีมีสารเคมี ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดการ

แพร้ะคายเคือง การน าไปท าความสะอาด อาทิเช่นหวัก็อก กาตม้น ้า เหล็ก การท าโครงงานน้ีท าให้

คณะผูจ้ดัท าไดค้วามรู้และความเขา้ใจในการก าจดัสนิม และไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีมีเป็น

ประโยชน์ต่องาน ในแผนกแม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก 



 

และจดัท าแบบสอบถามใหพ้นกังานในโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เพื่อส ารวจความพึงพอใจ

ต่อผลิตภณัฑท่ี์คณะผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนมา มีผูท้  าแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน กลุ่มท่ีตอบค าถามนั้น

เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60% เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40%  อายท่ีุท าแบบสอบถาม

มากท่ีสุดคือ อาย ุ31 - 35 ปีคิดเป็นร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต ์และผลส ารวจพบวา่ หวัขอ้ท่ีไดรั้บค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือ ดา้นกล่ินไม่มีกล่ินฉุนจากสารเคมี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 ดา้นวตัถุดิบเหมาะสมกบั

บรรจุภณัฑ ์ ใชว้ตัถุดิบจากธรมมชาติ วตัถุดิบมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อบรรจุภณัฑ ์ ไม่ก่อใหเ้กิด

ความระคายเคือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63,4.67,4.67 ตามล าดบั ดา้นประสิทธิภาพในการท าความ

สะอาด ก าจดัคราบสนิมและคราบตะกรัน ปริมาณคราบท่ีลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93,4.13 

ตามล าดบั ดา้นบรรจุภณัฑ ์ ขนาดบรรจุภณัฑ ์ ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ ์ ความสวยงามบรรจุภณัฑ์ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4,4.07,3.38 ตามล าดบั  

5.2 ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังถัดไป 

5.2.1 ปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความน่าสนใจ น่าใชม้ากข้ึน และท าใหบ้รรจุภณัฑ์

จบัถนดัมือและมีความสวยงาม 

 5.2.2 อาจใชผ้ลไมอ่ื้นๆมาเป็นวตุัดิบในการท าน ้ายาก าจดัสนิมได ้ เช่น มะขามซ่ึงมี

สรรพคุณคลา้ยกนั คือมีกรดเปร้ียวช่วยก าจดัคราบน ้าและสนิมได ้สามารถน ามาทดแทนได ้

5.2.3 เพิ่มกล่ินใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน เช่น กล่ินของน ้ามนัหอมระเหยใหมี้ความหอม

นานยิง่ข้ึน 
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ภาพการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้าที่และการปฏิบัติงาน 

ไดถู้กมอบหมายหนา้ท่ีใหท้  าความสะอาดหอ้งและอ านวยความสะดวกแขกภายในหอ้งพกั

ขณะก าลงัปูเตียง 

 

 

 

 



 

ขณะท าความสะอาดอ่างลา้งหนา้และเช็ดกระจก 

 

 

 

 

 



 

ขณะก าลงัท าความสะอาดชกัโครกและจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั 

 

 

 

  



 

ขณะท าความสะอาดบริเวณห้องน ้าและเช็ดกระจก 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ช่ือโครงงาน  น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ 

ค าช้ีแจง       แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 กรอกขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิม

จากมะเขือเทศ 

_______________________________________________________________________ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✔ลงในช่อง [   ] 

1. เพศ [   ] ชาย     [  ] หญิง 

2. อาย ุ[  ] 20 - 25 ปี [  ] 26 - 30 ปี [  ] 31 - 35 ปี [  ] 36 - 40 ปี [  ] 41 - 45 ปี 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิมจาก

มะเขือเทศ 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมาย ✔ในแต่ละขอ้ใหต้รงความ

คิดเห็นของท่านโดยพิจารณาตามระดบัความพึงพอใจ  

ประเด็นความพงึพอใจ x ̄ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ด้านบรรจุภัณฑ์    

1.1 ขนาดบรรจุภณัฑ์ 4 0.82 มาก 

1.2 ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์ 4.07 0.73 มาก 

1.3 ความสวยงามบรรจุภณัฑ์ 3.38 0.78 ปานกลาง 

2.ด้านประสิทธิภาพในการท าความสะอาด    

2.1 ก าจดัคราบสนิมและคราบตะกรัน 3.93 0.63 มาก 

2.2 ปริมาณคราบท่ีลดลง 4.13 0.67 มาก 

3.ด้านวตัถุดิบทีใ่ช้ในบรรจุภัณฑ์    

3.1 ใชว้ตัถุดิบจากธรมมชาติ 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

3.2 วตัถุดิบมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อบรรจุภณัฑ์ 4.67 0.60 มากท่ีสุด 



 

3.3 ไม่ก่อใหเ้กิดความระคายเคือง 4.67 0.54 มากท่ีสุด 

4.ด้านกลิน่    

4.1 กล่ินหอมธรมมชาติ 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

4.2 ไม่มีกล่ินฉุนจากสารเคมี 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

5.ด้านลดต้นทุน 4.63 0.60 มากท่ีสุด 

 รวม 4.35 0.63 มากท่ีสุด 

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

โครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการอยา่งไร 

 น ้ ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ ( Rust Remover from Tomato ) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ความแปลกใหม่ท าให้นกัศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในระหว่างการปฏิบติัสหกิจศึกษา ท าให้

นกัศึกษารู้จกัการสังเกต จึงเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบผลิตภณัฑ์น ้ ายาก าจดัสนิมจาก

มะเขือเทศ และเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยลดตน้ทุนภายในแผนกแม่บา้น เพราะเป็นส่วนผสมท่ีเกิด

เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ สามารถลดการระคายเคืองต่อผิวหนงั จากท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีสารเคมีทุก

วนั น ้ ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศมีส่วนผสมจากธรรมชาติ ซ่ึงมีกล่ินหอมจากผลไมด้ว้ย ทดสอบ

แลว้วา่ปลอดภยัและสามารถท าความสะอาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

______________________ พนกังานท่ีปรึกษา 

                                    ( คุณ วฒิุวฒัน์ พว่งศรี ) 
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น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ 

Rust Remover from Tomato 

นางสาวศิรินนัทณิ์ดา แสงใจดี และ นางสาวกญัญารัตน์ สุทสันมาลี 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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Email: Priyada.sae@gmail.com, baitoey15407@gmail.com 

บทคัดย่อ 

โรงแรม แอดลิบ แบงคอ็ก เป็น

โรงแรมท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

ตั้งอยูใ่จกลางเมือง คณะผูจ้ดัท าไดอ้อก

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาอยูใ่นแผนกแม่บา้น 

ของโรงแรมแอดลิบ แบงค็อก วตัถุประสงค์

ในการท าโครงงานน ้ายาก าจดัสนิมจาก

มะเขือเทศ 1) เพื่อไดผ้ลิตภณัฑ์น ้ายาก าจดั

สนิมท่ีมีวตัถุดิบจากธรรมชาติหาไดง่้ายตาม

ทัว่ไป 2) ปราศจากสารเคมี โดยในผลิตภณัฑ์

มีวตัถุดิบหลกั คือ มะเขือเทศ เป็นส่วนช่วย

ในการก าจดัสนิม จากการศึกษาพบวา่ใน

ผลไมร้สเปร้ียวมีกรดซิตริกเป็นกรดท่ีมีฤทธ์ิ

อ่อนช่วยในการกดักร่อนสนิม 

จากนั้นคณะผูจ้ดัท าไดส้ ารวจ

แบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อ

ตวัผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เพศหญิง 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60% เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

40% และผลส ารวจความพึงพอใจพบวา่ 

ความพึงพอใจดา้นกล่ินไดรั้บค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ ไม่มีกล่ินฉุนจากสารเคมี มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.70 เม่ือใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิม

จากมะเขือเทศแลว้ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.35 

และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานรวมเท่ากบั 0.63 

ค าส าคญั : น ้ายาก าจดัสนิม มะเขือเทศ ไร้

สารเคมี 

Adlib Bangkok Hotel is situated in 

the center of the city and it’s a complete 

lodging facility. The students completed 

their cooperative education in the 

Housekeeping Department. A rust remover 

product with all-natural chemicals, and is 

generally accessible, was one of the project's 

primary goals.  With not using chemicals, 

tomato was used as the major raw element 

in the product because it aids in rust 

removal. Citrus fruits contain citric acid, a 

weak acid that aids in rust and corrosion 

removal, according to studies. 
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The students asked 18 females, or 

60% of the sample, and 12 males, or 40%, 

about their satisfaction with the product. The 

results showed that and satisfaction survey 

results found that overall satisfaction was 

the highest average, with no pungent 

chemical odor. The mean was 4.70 when 

using tomato rust remover. The total mean 

was 4.35 and the total standard deviation 

was 0.63. 

Keywords: rust remover, tomato, chemical 

free               

คณะผูจ้ดัท าปฏิบติัสหกิจศึกษาอยูใ่นแผนก

แม่บา้น ของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็กเป็น

โรงแรม 4 ดาว มีหอ้งพกั 58 หอ้ง หนา้ท่ีหลกั

คือ ท าความสะอาดและอ านวยความสะดวก

ภายในหอ้งพกัใหแ้ขกท่ีมาเขา้พกั คณะ

ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นวา่หอ้งน ้าในหอ้งพกั มีสนิม

และคราบน ้าฝังลึกอยูห่ลายจุด เช่น บริเวณหวั

ก๊อกน ้า ท าใหเ้ห็นเป็นคราบท่ีชดัเจนและอาจ

ท าใหมี้สนิม เน่ืองจากโรงแรมแอดลิบ แบ

งคอ็ก ใชส้แตนเลสในการตกแต่งหอ้งน ้าเป็น

ส่วนใหญ่ เช่น ฝักบวั ก๊อกน ้ า สายช าระ เป็น

ตน้ ทราบวา่โรงแรมใชน้ ้ายาก าจดัคราบสนิม

และคราบน ้า ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีและมี

ราคาสูง ในปัจจุบนัน ้ายาก าจดัสนิมส่วนใหญ่

ท ามาจากสารเคมี หากสัมผสัหรือสูดดม

มากๆ อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้ คณะ

ผูจ้ดัท าจึงเกิดความคิด ท่ีจะท าน ้ายาก าจดั

สนิมโดยใชว้ธีิธรรมชาติ ซ่ึงจุดประสงคห์ลกั

คือ จะตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดง่้าย

และมีอยูต่ามทอ้งตลาดทัว่ไป หรือเป็น

วตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นองคก์รไม่ถูกน ามาใช ้ และ

จะตอ้งลดตน้ทุนการใชจ่้ายในแผนกแม่บา้น

ของโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก และเห็นวา่ทาง

โรงแรมมีบริการรูมเซอร์วสิ จดัผลไมใ้หแ้ก่

แขกท่ีมาเขา้พกั โดยมี สับปะรด แตงโม และ

ใชม้ะเขือเทศเป็นการตกแต่ง เพื่อเพิ่มสีสัน 

ซ่ึงบางคร้ังแขกทานผลไมไ้ม่หมด จึงมี

ความคิดวา่จะน าผลไมท่ี้เหลือทิ้งน้ี มาท าให้

เกิดประโยชน์และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายใหแ้ก่

โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก ในแผนกแม่บา้น 

โดยท าเป็นผลิตภณัฑ ์ น ้ายาก าจดัสนิมจาก

ธรรมชาติ สามารถน ามาใชง้านไดจ้ริง จึงได้

มุ่งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

จนทราบวา่ มะเขือเทศมีรสเปร้ียวและมีกรด

ท่ีสามารถกดัสนิมและคราบน ้าจากสแตน

เลสหรือเหล็กได ้ ดร.ไมเคิล มอสลีย ์ ได้

กล่าวถึงสรรพคุณของ มะเขือเทศวา่ คน

ส่วนมาก มกัจะคิดวา่มะเขือเทศเป็นผกั แต่ใน

เชิงเทคนิคแลว้ จดัวา่เป็นผลไมเ้น่ืองจากมี

เมล็ด จึงท าใหถู้กจ าแนกในเชิงพฤษศาสตร์ 

ใหอ้ยูร่ะดบัเดียวกบัเบอร์ร่ี 

ทบทวนวรรณกรรม 

 กรดซิตริกยงัมีคุณสมบติัแกน้ ้ า

กระดา้งโดยกรดซิตริกจะจบักบัโลหะหนกั

ในน ้า โดยกระบวนการแลกเปล่ียน อิออนก

ลายเป็นตะกอน Citric Complex ดว้ย



 

คุณสมบติัดงักล่าว จึงนิยมน ามาใชใ้นการท า 

สบู่และน ้ายาลา้งจาน และกรดซิตริกยงัมี

คุณสมบติัในการขดัคราบสนิม และคราบ

สกปรกท่ีพื้นและผนงั จึงนิยมน า มาใชข้จดั

คราบสนิมในอุปกรณ์วสัดุเหล็กใน

ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 มะเขือเทศ (Tomato) พบวา่ผล

มะเขือเทศสุกมีคุณค่าทาโภชนาการสูง 

เน่ืองจากอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด ไดแ้ก่ กรดซิ

ตริก ซ่ึงท าใหผ้ลมะเขือเทศสุกมีรสเปร้ียว 

และกรดมาลิก สารท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราและ

แบคทีเรีย ไดแ้ก่ สาร Licopersioin มี

คุณสมบติัในการกดัคราบสนิมและความ

สกปรกท่ีพื้นและผนงันิยมน ามาใชก้ดัสนิม

ในวสัดุอุปกรณ์เหล็ก 

 สับปะรดมาบริโภคในรูปแบบของ

ผลไมส้ดและใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหาร

และขนมต่างๆ แลว้ ยงัมีการน าสับปะรดมา

แปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ไดห้ลายชนิด 

เช่น สับปะรดกระป๋อง สับปะรดอบแหง้ รวม

ไปถึงผลิตภณัฑป้์องกนัสนิมหรือก าจดัคราบ

สนิมไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะ มีการคน้พบวา่ใน

ผลไมร้สเปร้ียวอยา่งสับปะรดมีกรดซตริกอยู ่

ซ่ึงเป็นกรดท่ีประสิทธิภาพในการก าจดัคราบ

สนิมได ้

 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อศึกษาการท าน ้ายาก าจดัสนิมจาก

มะเขือเทศ 

 เพื่อลดตน้ทุนการใชจ่้าย และ

ประหยดัค่าใชจ่้ายใหแ้ก่แผนก

แม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ แบ

งคอ็ก 

 เพื่อลดปัญหาการแพ ้และท าใหเ้กิด

การระคายเคืองผวิท่ีเกิดจากการ

สัมผสักบัน ้ายาก าจดัสนิมจาก

สารเคมีท่ีมีขายทัว่ไป 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 เพื่อไดผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาก าจดัสนิมจาก

ธรรมชาติ โดยมีมะเขือเทศเป็น

วตัถุดิบหลกั และมีประสิทธิภาพท่ีดี 

 สามารถลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ โรงแรม

แอดลิบ แบงค็อก ได ้

 ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดอตัราการแพ ้และ

เกิดการระคายเคือง เน่ืองจาก

ส่วนผสมหลกัเป็นผลไม ้

ขั้นตอนในการผลติน า้ยาก าจัดสนิมจาก

มะเขือเทศ 

1.น ามะเขือเทศหัน่เป็นช้ินเล็กๆ 

2.น ามะเขือเทศและสับปะรดท่ีป่ันแลว้มา

กรองใส่ภาชนะแยกไว ้

3.จากนั้นคั้นมะนาวเพื่อน าน ้ ามาเป็น

ส่วนผสม 



 

4. น าส่วนผสมท่ีไดท้ั้งหมดมาผสมในภาชนะ

เดียวกนัและใส่ เกลือ ผงฟู ตามลงไป 

5.น ามาสกดัเยน็ไม่ผา่นความร้อนโดยรอให้

ตกตะกอนก่อนจะไดน้ ้าท่ีเขม้ขน้ข้ึน และ

เพื่อใหก้รดซิตริกท่ีอยูใ่นผลไมอ้อกมมาจาก

ผลไมแ้ลว้จึงน าน ้าท่ีไดไ้ปใส่ภาชนะและ

น ามาใช ้

สรุปผลโครงงาน 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากการบรรลุ

วตัถุประสงค ์ ท่ีคณะผูจ้ดัท าตั้งเป้าหมายไว ้

คณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์ท าจาก

ธรรมชาติ โดยใชว้ตัถุดิบเหลือทิ้งในโรงแรม

มาท าใหเ้กิดประโยชน์ ท าเป็น ผลิตภณัฑท่ี์มี

ช่ือวา่ น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ คณะ

ผูจ้ดัท าไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑร่์วมกบั

พนกังานแผนกแม่บา้นของโรงแรมแอดลิบ 

แบงคอ็ก แลว้วา่สามารถลดคราบน ้าและ

คราบสนิมไดจ้ริง จึงจดัท าแบบสอบถาม

ความพึงพอใจจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

น ้ายาก าจดัสนิมจากมะเขือเทศ ผลตอบรับ

เป็นท่ีน าพึงพอใจอยูใ่นเกณฑม์ากโดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.35 เพื่อช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย

ในแผนกแม่บา้น และลดปริมาณขยะใน

โรงแรม จากการเห็นปัญหา และไดศึ้กษา

คน้ควา้หาขอ้มูลของ วธีิการแกปั้ญหาการลด

ขยะ จึงเกิดเป็นความคิดท่ีน าของเหลือทิ้งมา

ท าเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ คือ“ น ้ายาก าจดัสนิม

จากมะเขือเทศ “ ท่ีนอกจากจะช่วยลดตน้ทุน

ใหก้บั โรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก แลว้ ยงั

ปลอดภยัไร้สารเคมี มีกล่ินหอมอ่อนจาก

ผลไม ้ ช่วยลดปัญหาการแพร้ะคายเคืองผวิ

เม่ือสัมผสักบัน ้ายาก าจดัสนิมท่ีมีสารเคมี ท่ี

เป็นสาเหตุของการเกิดการแพร้ะคายเคือง 

การน าไปท าความสะอาด อาทิเช่นหวัก็อก กา

ตม้น ้า เหล็ก การท าโครงงานน้ีท าใหค้ณะ

ผูจ้ดัท าไดค้วามรู้และความเขา้ใจในการก าจดั

สนิม และไดคิ้ดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ ท่ีมีเป็น

ประโยชน์ต่องาน ในแผนกแม่บา้นของ

โรงแรมแอดลิบ แบงค็อก 

 และจดัท าแบบสอบถามใหพ้นกังาน

ในโรงแรมแอดลิบ แบงคอ็ก เพื่อส ารวจความ

พึงพอใจต่อผลิตภณัฑท่ี์คณะผูจ้ดัท าไดท้  า

ข้ึนมา มีผูท้  าแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

กลุ่มท่ีตอบค าถามนั้นเพศหญิง 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60% เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

40%  อายท่ีุท าแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ อายุ 

31 - 35 ปีคิดเป็นร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต ์ และ

ผลส ารวจพบวา่ หวัขอ้ท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นกล่ินไม่มีกล่ินฉุนจากสารเคมี มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.70 ดา้นวตัถุดิบเหมาะสมกบั

บรรจุภณัฑ ์ ใชว้ตัถุดิบจากธรมมชาติ วตัถุดิบ

มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อบรรจุภณัฑ ์ ไม่

ก่อใหเ้กิดความระคายเคือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.63,4.67,4.67 ตามล าดบั ดา้นประสิทธิภาพ

ในการท าความสะอาด ก าจดัคราบสนิมและ

คราบตะกรัน ปริมาณคราบท่ีลดลง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.93,4.13 ตามล าดบั ดา้นบรรจุภณัฑ์ 



 

ขนาดบรรจุภณัฑ ์ ความเหมาะสมบรรจุภณัฑ์ 

ความสวยงามบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4,4.07,3.38 ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังถัดไป 

 ปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้

ความน่าสนใจ น่าใชม้ากข้ึน และท า

ใหบ้รรจุภณัฑจ์บัถนดัมือและมีความ

สวยงาม 

 อาจใชผ้ลไมอ่ื้นๆมาเป็นวตุัดิบใน

การท าน ้ายาก าจดัสนิมได ้ เช่น 

มะขามซ่ึงมีสรรพคุณคลา้ยกนั คือมี

กรดเปร้ียวช่วยก าจดัคราบน ้าและ

สนิมได ้สามารถน ามาทดแทนได ้

 เพิ่มกล่ินใหมี้ความหลากหลายมาก

ข้ึนเช่นกล่ินของน ้ามนัหอมระเหยให้

มีความหอมนานยิง่ข้ึน 
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