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Abstract 
 
 The Pomelo Bath Bomb project aims to bring local products to create a unique identity 

for Neera Retreats Hotel, and to generate income for the hotel. The Neera Retreat Hotel is 

adjacent to a community of farmers who plant pomelo orchards and has five signature rooms with 

bathtubs. The student decided to use the pomelo peel to create value by extracting essential oil 

and create Pomelo scented bath bombs for bathing to create a new innovation. 

 From the results of the analysis, it was found that most of the respondents were female, 

accounting for 67 percent, and aged 20 - 30 at 77 percent. Most were people inside the hotel, 

accounting for 73 percent. In terms of product satisfaction from data records, it was found that the 

fragrance of the product had the highest average satisfaction of 4.63 points, followed by the 

texture of the product satisfaction average was 4.50 points. Product novelty and beauty of 

packaging satisfaction average was 4.40 points. Overall, the satisfaction of the respondents was at 

a high level, with an average of 4.37 on all issues consistent with the objectives of the Pomelo 

Bath Bomb project. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผลิตภณัฑบ์าธบอม (bath bomb) เป็นท่ีนิยมมากในต่างประเทศ แต่ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมนกั
ในประเทศไทย  เน่ืองจากราคาผลิตภณัฑ์ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศค่อนขา้งสูง และยงัไม่มีการผลิต
ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย บาธบอม คือสบู่ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ าเม่ือใส่ลงไปในอ่าง
อาบน ้ าแล้ว จะมีการแตกฟองฟู่ ออกมา เม่ือบาธบอมโดนน ้ าจะแตกตวัฟู่  พร้อมส่งกล่ินหอมและ
กระจายสีออกมาในน ้ าท่ีอยูอ่่างอาบน ้ าดว้ยกล่ินท่ีหอมและสีสันท่ีสวยงามน้ีเอง จึงท าให้เป็นท่ีนิยม
ในการใช้ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ าเป็นอย่างมาก ถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการดูแลผิวกาย ช่วย
ขจดักล่ินไม่พึงประสงค ์ผลดัเซลล์ผิวท่ีตายแลว้ บ ารุงผิวท่ีหยาบกร้านให้กลบัมาเนียนนุ่มชุ่มช้ืนอีก
คร้ัง และคืนความสดช่ืนให้กบัร่างกายดว้ยกล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหย เพราะจะสร้างความ
ร่ืนรมยใ์นการแช่ตวัเป็นอยา่งยิง่ ทั้งยงัมีสรรพคุณช่วยช าระลา้งร่างกายจากมลพิษต่าง ๆ ท่ีสะสมอยู่
ตามผิวหนัง ผลัดเซลล์ผิวท่ีตาย ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน ลดความเม่ือยล้า อนั
เน่ืองมาจากการท างาน การใชชี้วิตหนกั ๆในระหวา่งวนั ท าให้กล่ินตวัหอมสดช่ืน และบ ารุงผิวให้
สวยงามนุ่มเนียนอยู่เสมอ ไม่เป็นอนัตรายต่อผิว ไม่มีสารเคมีอนัตราย โดยส่วนใหญ่การผลิตบาธ
บอม เป็นการน าเอาเบกก้ิงโซดามาผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าวและน ้ ามนัหอมระเหย ในอตัราส่วนท่ี
เหมาะสม โดยจุดเด่นของบาธบอมก็คือเป็นลกัษณะลูกกลม ๆ โดยลูกใหญ่ส่วนมากจะท ามาเพื่อการ
แช่ตวัในอ่างและลูกเล็กท ามาเพื่อการแช่เทา้  

โรงแรม นีรา รีทรีท เป็นโรงแรมแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โรงแรมเน้นการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้การสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนรอบขา้ง ตวัโรงแรมติดกบัชุมชนของเกษตรกรท่ีท า
สวนส้มโอท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดันครปฐม อีกทั้งโรงแรมมีห้องพกัท่ีมีอ่างอาบน ้ าในตวั ทั้งหมด 5 
ห้อง ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงแรม ไดแ้ก่ ห้อง Lake จ านวน 3 ห้อง พกัไดสู้งสุด 3 คน  วิวแม่น ้ าท่า
จีนและมีระเบียง  หอ้ง Lagoon จ านวน 2 ห้อง พกัไดสู้งสุด 2 คน วิวแม่น ้ าท่าจีนและมีระเบียง  จาก
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงโอกาสในการน าผลิตภณัฑ์ชุมชนมาสร้างผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ให้แก่ทางโรงแรมคือโครงงาน “บาธบอมกล่ินส้มโอ”  ซ่ึงนอกจากโรงแรมจะ
มีผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นหอ้งพกัแลว้ยงัสามารถจ าหน่ายเพื่อเป็นของท่ีระลึกของโรงแรมไดอี้กดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อน าผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินมาสร้างเอกลกัษณ์ใหโ้รงแรม นีรา รีทรีท 
1.2.2 เพื่อจดัท าผลิตภณัฑบ์าธบอมส าหรับลูกคา้ของโรงแรม นีรา รีทรีท 
1.2.3 เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่โรงแรม 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ศึกษาขั้นตอนการท าบาธบอมกล่ินส้มโอ 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง โครงงานน้ีได้ก าหนดขอบเขตลักษณะ
 ประชากรท่ีจะศึกษาโดยมุ่งเนน้ไปบุคลากรในโรงแรมและบุคคลทัว่ไปภายนอกโรงแรมท่ี       
              ไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์จ านวน 30 คน 
 1.3.3 ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูจ้ดัท าโครงงานได้ก าหนดวิธีการได้มาของ
 แหล่งขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูจ้ดัท าโครงงานไดก้ าหนดขอบเขตดา้นระยะเวลาศึกษาตั้งแต่
 วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565 จนถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยครอบคลุมขั้นตอนการ
 ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน และการจดัท ารูปเล่มจนแลว้เสร็จ 
 1.3.5 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 โรงแรม นีรา รีทรีท (Neera Retreat Hotel) 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 โรงแรม นีรา รีทรีท มีผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ สามารถใช้ในโรงแรมและขาย
 เพื่อเป็นสินคา้ท่ีระลึก 
 1.4.2 โรงแรม นีรา รีทรีท ไดมี้ส่วนในการโปรโมทผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินในจงัหวดันครปฐม 
 โดยการน าวตัถุดิบเปลือกส้มโอท่ีเหลือใชม้าแปรรูปให้เกิดประโยชน์ 
 1.4.3 โรงแรม นีรา รีทรีท สามารถสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑไ์ด  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

รูปที ่2.1 ตราสัญลกัษณ์โรงแรม นีรา รีทรีท 
ทีม่า : โรงแรม นีรา รีทรีท 

ช่ือสถานประกอบการ      :  โรงแรม นีรา รีทรีท 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ    : เลขท่ี 1/3, 1/4 หมู่ท่ี 4 ต. ท่าตลาด อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 
โทรศัพท์                          : 099 409 8484 
เวบ็ไซต์                            : https://www.neeraretreathotel.com 
 

 
รูปที ่2.2 แผนท่ีโรงแรม นีรา รีทรีท 

ทีม่า : โรงแรม นีรา รีทรีท 

https://www.neeraretreathotel.com/
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2.2 ความเป็นมาเกีย่วกบัโรงแรม 
      โรงแรม นีรา รีทรีท ไดมี้การด าเนินกิจการอยา่งย ัง่ยืนในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบไป
จนถึงการบริการให้กบัลูกคา้ท่ีเดินทางมาพกัผอ่นท่ีโรงแรมและจะเป็นผูบุ้กเบิกในการเป็นโรงแรม
ทางเลือกท่ีใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย เป็นพื้นท่ีท่ีให้แรงบนัดาลใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ความรู้เพื่อท่ีผูค้นจะได้ใส่ใจในการใช้ชีวิตประจ าวนัและท้ายท่ีสุดเพื่อสร้างการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของคนในสังคม ลดการใช้พลังงานโดยการใช้อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด ใช้ความคิด
สร้างสรรคเ์ปล่ียนของเหลือใชใ้หมี้คุณค่า ทั้งของใชแ้ละการบริการในโรงแรมจะเป็นแรงบนัดาลใจ
ให้กบัแขกผูเ้ขา้พกัไดเ้ขา้ใจในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนและหวงัว่าแรงบนัดาลใจน้ีจะถูก
ส่งต่อให้แขกผูเ้ขา้พกัไดต้ระหนกัและพร้อมจะเปล่ียนแปลงตวัเองทีละเล็กทีละน้อยต่อไปในภาย
หนา้ 
 

 
รูปที ่2.3 รูปภาพปรากฏการณ์ระลอกคล่ืน 

ทีม่า : โรงแรม นีรา รีทรีท 
 
      ปรากฏการณ์ระลอกคล่ืน เป็นหวัใจส าคญัของโรงแรมนีรา รีทรีท ภายใตแ้นวคิด ท่ีวา่หยดน ้ า
เล็ก ๆ สามารถสร้างแรงกระเพื่อมขยายต่อไปจนเป็นระลอกคล่ืนอนัยิ่งใหญ่ได ้หมายถึง โรงแรม นี
รา รีทรีท เป็นหยดน ้ าเล็ก ๆ ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ผูท่ี้มาเข้าพกัได้ตระหนักถึงการใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน เช่น การไม่ใช้พลาสติกในโรงแรมเพื่อเป็นการลดโลกร้อน โดยผูเ้ข้าพกั
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สามารถสร้างแรงกระเพื่อมขยายต่อไปจนเป็นระลอกคล่ืนโดยอาจจะลดการใช้พลาสติกและได้
บอกต่อใหก้บัคนในครอบครัว เพื่อน หรือญาติต่อไป ซ่ึงถือวา่เป็นแนวคิดท่ีส าคญัของโรงแรมนีรา 
รีทรีท 
 

 
รูปที ่2.4 ล็อบบ้ีโรงแรม นีรา รีทรีท 

ทีม่า :  โรงแรม นีรา รีทรีท 
2.3 ลกัษณะการประกอบการ 
โรงแรม นีรา รีทรีท มีนโยบายท่ีส าคญัในการบริหารกิจการ 3 ประการ คือ 

1. Mindfulness คือ การระลึกรู้ในกิจกรรม หรือ การกระท าต่าง ๆ ท่ีมีต่อตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. Eco – Conscious คือ การตระหนกัถึงกิจกรรมใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Water Footprint, Carbon Footprint เป็นตน้ 

3. Conscious Sharing คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ หรือแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองของกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม         
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 ห้องพกัโรงแรม นีรา รีทรีท 5 ประเภท รวมทั้งหมด 53 ห้อง ประกอบด้วย 
 

1) หอ้งพกัประเภท Well (ววิสวน) ขนาด 29 ตารางเมตร จ านวน 32 หอ้ง พกัไดสู้งสุด 2 คน  

 
รูปที ่2.5 หอ้งพกัประเภท Well ของโรงแรม นีรา รีทรีท 

ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
 

2) หอ้งพกัประเภท Pond (ววิแม่น ้าท่าจีนและมีระเบียง) ขนาด 33 ตารางเมตร จ านวน 16         
หอ้ง พกัไดสู้งสุด 2 คน 

 
รูปที ่2.6 หอ้งพกัประเภท Pond ของโรงแรม นีรา รีทรีท 
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ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
3) หอ้งพกัประเภท Mindful (ววิแม่น ้าท่าจีนและมีระเบียง) ขนาด 33  ตารางเมตร จ านวน  

6 หอ้ง พกัไดสู้งสุด 2 คน 

 
รูปที ่2.7 หอ้งพกัประเภท Mindful ของโรงแรม นีรา รีทรีท 

ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
 
4)   หอ้งพกัประเภท Lake (ววิแม่น ้าท่าจีนและมีระเบียง) ขนาด 67 ตารางเมตร จ านวน 3 

หอ้ง พกัไดสู้งสุด 3 คน 

 
รูปที ่2.8 หอ้งพกัประเภท Lake ของโรงแรม นีรา รีทรีท 
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ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
5)   หอ้งพกัประเภท Lagoon (ววิแม่น ้าท่าจีนและมีระเบียง) ขนาด 70 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง พกัไดสู้งสุด 2 คน 

 
รูปที ่2.9 หอ้งพกัประเภท Lagoon ของโรงแรม นีรา รีทรีท 

ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
 
 

 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 
 

1) หอ้งอาหาร Season Haus 

รูปที ่ 2.10  หอ้งอาหาร Season Haus 
ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
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2) ร้าน Ripple Café 

2.11  Ripple Café 
ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 

 
3) สระวา่ยน ้า Infinity Pool ขนาด 90 Sqm. 

รูปที ่2.12  สระวา่ยน ้า Infinity Pool 
ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 

 
หอ้งประชุม จ านวน 4 หอ้ง และ Green Space  
1)  At Noon ขนาด 200 ตารางเมตร ซ่ึงอยูติ่ดริมแม่น ้าท่าจีน 
2)  At Dust ขนาด 144 ตารางเมตร อยูบ่ริเวณชั้น 2 
3)  At Dawn ขนาด 108 ตารางเมตร อยูบ่ริเวณชั้น 1 
4)  At Night ขนาด 28 ตารางเมตร อยูบ่ริเวณชั้น 1 ติดกบั Ripple Café  
5)   Neera green space ขนาด 160 ตารางเมตร อยูติ่ดกบั Infinity Pool 
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2.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 
 

 รูปแบบแผนกขนมปัง 
 

 
รูปที ่2.13 รูปแบบแผนกขนมปัง 

ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
 

 รูปแบบแผนกฝ่ายปฏิบติัการ 
 

 
รูปที ่2.14 รูปแบบแผนกฝ่ายปฏิบติัการ 

ทีม่า : โรงแรมนีรา รีทรีท 
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2.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
รูปที่ 2.15 รูปนกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน                              :  นางสาวเกศรา อ่อนละมูล 
แผนก / ส่วนงาน                            :  Pastry / Housekeeping / Front Office  
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   :  ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
แผนกขนมปัง 

- ท าขนมตามออเดอร์ท่ีลูกคา้สั่ง 
- หาสูตรขนมใหม่ ๆ 
- แต่งหนา้ขนม 

 
แผนกฝ่ายปฏิบัติการ 

- จดัเตรียม Register Card เตรียมเช็คอิน 
- จดัเตรียม Key Card ส าหรับการเตรียมเช็คอิน 
- ตรวจเช็คความถูกตอ้งของเอกสาร Check In 
- บริการขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงแรม เช่น หอ้งพกั ห้องอาหาร ส่ิงอ านวยความ

สะดวก เป็นตน้ 
- ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ร 
- ตรวจความความเรียบร้อยของหอ้งพกั 
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- บริการน าทางลูกคา้ข้ึนสู่ห้องพกัพร้อมใหบ้ริการขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของโรงแรม 
- ประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- อ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการของโรงแรม 
- จดัเตรียมห้องพกั เช่น ปูเตียง 

 
2.6 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 
 

รูปที ่2.16 คุณธีรวฒัน์ ฉากภาพ 
ทีม่า : คุณธีรวฒัน์ ฉากภาพ 

 
ช่ือพนักงานทีป่รึกษา    : คุณธีรวฒัน์ ฉากภาพ 
ต าแหน่งงาน                 :  Human Resources Manager 
 
2.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โรงแรม นีรา รีทรีท (Neera Retreat Hotel) เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 
17 มกราคม พ.ศ.2565 จนถึงวนัท่ี 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนั
ท างาน 8 - 10 ชัว่โมง ช่วงระยะเวลาปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัตารางงานในแต่ละสัปดาห์ ปฏิบติังานอยา่ง
นอ้ย 5 วนัต่อสัปดาห์ 
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2.8  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
 

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

ศึกษาหวัขอ้โครงงาน        

รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท า

โครงงาน 

       

เร่ิมตน้เขียนโครงงานจาก

ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา 

       

เร่ิมท าช้ินงาน        

ตรวจสอบโครงงาน        

โครงงานส าเร็จลุล่วงและ

น าเสนอโครงงาน 

       

 
2.9 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

ด้านความรู้ 

 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาจากการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดจ้ริง 
 สามารถน าทกัษะประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาจากการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาไดจ้ริง 
 มีพฒันาการดา้นการตดัสินใจเลือกใชค้  าพดูเพื่อการส่ือสารท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 
ด้านพฤติกกรรม 

 บุคลิกภาพดา้นการบริการพฒันาข้ึน เช่น การยนื การตอ้นรับ เป็นตน้ 
 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึน 
 การปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมีความคล่องแคล่วมากข้ึน 
 สามารถรับรู้ถึงจุดบกพร่องของตนเองเพื่อน าไปพฒันาให้ดียิง่ข้ึนในภายหลงั 
 ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้พฒันามากข้ึน สามารถรับมือสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

ไดดี้ข้ึน 
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ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covicl-19) ท าให้รัฐบาลบงัคบั
 ใชม้าตรการล็อกดาวน์ ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงแรมโดยไม่มีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ เขา้มาใชบ้ริการ  

 ขณะปฏิบติังานในช่วงแรกๆ นกัศึกษามีความเกรงใจต่อพนกังานแผนกขนมปัง จึงยงัไม่
 กลา้ท่ีจะสอบถามถึงรายละเอียดการท างานมากเกินไป 

  
         2.10 ข้อเสนอแนะ 
 1.  นกัศึกษาควรพฒันาภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึนเพื่อเตรียมพร้อมกบัการเปิดประเทศ
 ใหลู้กคา้เขา้มาพกัในอนาคต 
 2. ขอค าแนะน าจากพี่เล้ียงและตั้งใจเรียนรู้โดยการจดและจ าและมีความกระตือรือร้นใน
 การท างานมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการศึกษาเร่ือง “บาธบอมกล่ินส้มโอ” ผูจ้ดัท าได้ศึกษาและได้รวบรวมวตัถุดิบท่ีใช้และมีการ

ปรับปรุงส่วนผสมและสูตรให้น่าสนใจมากข้ึนและเพื่อให้ทราบประโยชน์ของวตัถุดิบแต่ละชนิด

อยา่งแทจ้ริง โดยมีการศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ความหมายของบาธบอม 

3.2  ส่วนผสมของบาธบอม 

3.3  วธีิการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผลไม ้

3.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.1  ความหมายของบาธบอม 

 

รูปที ่3.1 บาธบอม 
ทีม่า : https://shopee.co.th 

 
         บริษทั มาลิเล่เฮา้ (2558) ไดก้ล่าววา่ บาธบอม (Bath Bomb) คือสบู่ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ า 

ซ่ึงจุดเด่นของมนัก็คือจะเป็นลกัษณะลูกกลม ๆ เม่ือหย่อนลงไปในอ่างอาบน ้ าแลว้ จะมีการแตก

ฟองฟู่ ออกมา เหมือนยาลดกรดในกระเพราะอาหาร (อีโน) เม่ือลูกบาธบอมโดนน ้ า จะแตกตวัฟู่  

พร้อมส่งกล่ินหอมและกระจายสีออกมาในน ้าท่ีอยูอ่่างอาบน ้า ซ่ึงดว้ยกล่ินท่ีหอมและสีสวยน้ีเอง จึง
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ท าให้เป็นท่ีนิยมในการใช้ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ าเป็นอยา่งมาก เพราะจะสร้างความร่ืนรมยใ์น

การแช่ตวัเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งยงัช่วยให้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากอาการเหน่ือย เม่ือยล้า อนั

เน่ืองมาจากการท างาน การใชชี้วติในระหวา่งวนั   

         ปวนัรัตน์ อ่อนประเสริฐ(2564) ไดก้ล่าวว่า บาธบอมสมุนไพรผลไม ้เป็นสบู่อาบน ้ า ท่ีผลิต

จากสมุนไพรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ขมิ้น อญัชัญ สร้างความ

เพลิดเพลินเเละความรู้สึกผอ่นคลายในการอาบน ้าเเละยงัช่วยบ ารุงผิวพรรณเเก่ผูใ้ช ้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

อยูใ่นกลุ่มสปาชนิดหน่ึงจุดเด่นคือมีลกัษณะกลม ๆ คลา้ยลูกระเบิดเม่ือหยอ่นลงไปในอ่างน ้ าเเลว้จะ

มีปฏิกิริยากบัน ้ า บาธบอมจะเเตกฟองฟู่ ออกมาพร้อมส่งกล่ินหอม ท าให้ผูใ้ช้รู้สึกสดช่ืนเเละผ่อน

คลายกบัสีสันท่ีสวยงามท่ีไดม้าจากสมุนไพรธรรมชาติเเละผลไม ้

 

3.2  ส่วนผสมของบาธบอม 

 

รูปที ่3.2 กรดซิตริกแบบผง 
ทีม่า : https://shopee.co.th 

 

3.2.1 กรดซิตริกแบบผง 

         กลัปพฤกษ ์คงเมือง (2553) ไดก้ล่าววา่ กรดซิตริก หรือ กรดมะนาว (Citric acid) จดัเป็นกรด

อินทรียท่ี์มีรสเปร้ียว สามารถผลิตไดจ้ากน ้ าผลไมห้รือการหมกัแป้ง และน ้ าตาล นิยมใชป้ระโยชน์

ในดา้นอาหาร ยา เคร่ืองส าอาง และการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมบางชนิด 
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         ประโยชน์กรดซิตริก 

 ท าหนา้ท่ีช่วยเพิ่มรสเปร้ียวของอาหารและช่วยป้องกนัการเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลของผกั

หรือผลไมแ้ปรรูป ช่วยให้เอนไซม์ท างานได้ช้าลง รวมถึงช่วยปรับสมดุลความเป็น

กรด-ด่าง  

 ใชผ้สมในอาหารประเภทเน้ือเพื่อปรับปรุงรสสัมผสัใหเ้กิดความนุ่มมากข้ึน 

 กรดซิตริกในรูปของโซเดียมซิเตรทถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผงซักฟอก เพื่อใช้

แทนสารฟอสเฟต 

 กรดซิตริกถูกใช้เป็นส่วนผสมของสารท าความสะอาด น ้ ายาเติมหมอ้ตม้น ้ า (Boiler) 

รวมถึงใช้ท าความสะอาดโลหะ ลา้งสนิม ลา้งหมึกพิมพ ์น ้ าและสี รวมถึงน าไปใชใ้น

การบ าบดัน ้าเสีย 

 ใชเ้ป็นส่วนผสมของปุ๋ยน ้ าหรือฮอร์โมนพืช ท าหนา้ท่ีละลายไขท่ีเคลือบผิวใบ ช่วยให้

สารถูกดูดซึมผา่นใบมากข้ึน 

 ใชเ้ป็นส่วนผสมของน ้ าหมกัชีวภาพส าหรับการฉีดพ่น เพื่อยบัย ั้งการเติบโตของเช้ือรา

หรือเช้ือจุลินทรียใ์นพืช 

 ใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตวห์รือใชเ้ป็นอาหารเสริมแก่สัตว ์เพื่อเพิ่มความเป็นกรด

ในกระเพาะอาหาร ช่วยให้อาหารย่อยได้ง่ายข้ึน และช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหาร 

รวมถึงยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในระบบทางเดินอาหารของสัตว ์

 กรดซิตริกในรูปของโซเดียมซิเตรทถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผงซักฟอก เพื่อใช้

แทนสารฟอสเฟต 

 กรดซิตริกถูกใชเ้ป็นสารบฟัเฟอร์ในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ 

 กรดซิตริกถูกใช้เป็นส่วนผสมของสารท าความสะอาด น ้ ายาเติมหมอ้ตม้น ้ า (Boiler) 

รวมถึงใช้ท าความสะอาดโลหะ ลา้งสนิม ลา้งหมึกพิมพ ์น ้ าและสี รวมถึงน าไปใชใ้น

การบ าบดัน ้าเสีย 
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รูปท่ี 3.3 ดีเกลือบดละเอียด 
ท่ีมา : https://shopee.co.th 

 
3.2.2 ดีเกลอืบดละเอยีด  

         มหาวทิยาลยัมหิดล (2561) ไดก้ล่าววา่ ดีเกลือ ( Epsom Salt ) คือ สารชนิดหน่ึงเป็น

สารประกอบเกลือซลัเฟตของโซเดียมและแมกนีเซียม 

         ประโยชน์ 

 ดา้นการบ ารุงผวิ สามารถน าดีเกลือมาใชข้ดัผิวโดยการใชดี้เกลือโรยในเคลนเซอร์ ส าหรับ

ผวิหนา้ แลว้น าไปฟอกหนา้ ช่วยท าใหผ้วิหนา้สะอาด ตา้นร้ิวรอยบนใบหนา้ ลดการเกิดสิว

ได ้

 ดา้นการบ ารุงเส้นผม สามารถใชดี้เกลือกบัคอนดิชนัเนอร์ ผสมกนั และน ามานวดบนหนงั

ศีรษะและเส้นผม หมกัทิ้งไว ้10 นาที ท าใหเ้ส้นนุ่ม มีน ้าหนกั เงางาม 

 ดา้นการก าจดัสารพิษในร่างกาย สามารถใชดี้เกลือใส่ผสมน ้ าและนอนแช่น ้ าดีเกลือ ช่วย

ขจดัสารพิษและโลหะหนกัในร่างกาย 

 ดา้นการบ ารุงฟัน สามารถใชดี้เกลือขดัฟัน ช่วยให้ปากเนียนนุ่ม ใชแ้ทนยาสีฟัน ขดัฟันท า

ให้ฟันขาวและช่วยคลายเครียดและให้หลบัง่าย สมาธิดีข้ึน พฒันากล้ามเน้ือและระบบ

ประสาท ป้องกนัเส้นเลือดแข็งตวั ลดการเกร็งและการอกัเสบของกลา้มเน้ือ ช่วยการขบั

สารพิษออกจากร่างกาย การดูดซึมสารอาหารไดดี้ข้ึนบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
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รูปที ่3.4  เบกก้ิงโซดา 
ทีม่า : https://shopee.co.th 

3.2.3 เบกกิง้โซดา  

         เว็บไซต์เมดไทย (2560) ได้กล่าวว่า เบกกิงโซดา คือ สารเคมีชนิดหน่ึงมีช่ือทางเคมีว่า 

โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) ซ่ึงไม่ใช่สารแปลกปลอมท่ีไหน เพราะมีอยูใ่นร่างกาย

ของส่ิงมีชีวติทัว่ไป รวมทั้งมนุษยด์ว้ย โดยโซเดียมไบคาร์บอเนตมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อน ๆ จึงท าหนา้ท่ี

รักษาระดบัความเป็นกรด-ด่างในร่างกายใหค้งท่ีและเป็นกลางได ้

         ประโยชน์ 

 หากมีอาการเจ็บคอ ให้ผสมเบกก้ิงโซดาคร่ึงชอ้นชาลงในน ้ าเปล่า แลว้น ามาใชก้ลั้วคอทุก  
4 ชัว่โมง ก็จะช่วยลดอาการเจบ็คอท่ีเกิดจากกรดได ้

 ใชรั้กษาแผลในช่องปาก ใหใ้ชเ้บกก้ิงโซดาคร่ึงชอ้นชาผสมลงในน ้ าเปล่า แลว้น ามาใชก้ลั้ว
คอทุก  4 ชัว่โมง 

 ช่วยท าให้เรอ ด้วยการใช้ผงฟูน ามาผสมกบัน ้ าด่ืม จะช่วยท าให้เรอและแกอ้าการทอ้งอืด
ทอ้งเฟ้อได ้

 โซเดียมไบคาร์บอเนตสามารถน ามารับประทานเพื่อช่วยในการลดกรดในกระเพาะอาหาร
ได ้

 โซเดียมไบคาร์บอเนตในรูปแบบของยาเม็ด (Sodium bicarbonate tablet) หรือ โซดามินท ์
(Sodamint) จะมีสรรพคุณเป็นยาลดกรด ช่วยแกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ภาวะอาหารไม่ยอ่ย 
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รักษาภาวะกรดจากกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolic acidosis) ช่วยปรับ
ปัสสาวะให้มีสภาวะเป็นด่าง (Urinary alkalinization) ใชค้วบคุมสภาวะความเป็นกรดใน
เลือดของผูป่้วยโรคไต เป็นตน้ 

 ช่วยดีท็อกซ์ผิวเอาความสกปรกท่ีฝังในรูขุมขนออกมาได ้บรรเทาอาการแสบร้อนของผิว

หลงัโดนแสงแดด เสริมความแข็งแรงให้ผิวท่ีบอบบางแพง่้ายช่วยให้แผลหายเร็วข้ึน ช่วย

บรรเทาอาการของลมพิษ ดว้ยการใชผ้งเบกก้ิงโซดาน ามาผสมกบัน ้ า 2-3 หยด (พอให้ได้

เป็นแป้งเปียก)  แลว้น ามาใชท้าบริเวณท่ีเป็นผืน่เพื่อช่วยลดอาการระคายเคืองและแกอ้าการ

คนั 

 ใช้บรรเทาอาการผิวไหมแ้ดด ด้วยการใช้เบกก้ิงโซดาผสมลงในน ้ าอุ่นส าหรับอาบ แล้ว

น ามาอาบก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนท่ีเกิดจากผิวไหมแ้ดดได ้

 

 
รูปที ่3.5 น ้ามนัมะพร้าว 

ทีม่า : https://missicecream.com 
3.2.4  น า้มันมะพร้าว  
         เวบ็ไซตเ์มดไทย (2560) ไดก้ล่าววา่ น ้ ามนัมะพร้าว (Coconut Oil) คือ น ้ ามนัท่ีไดจ้ากการสกดั
แยกน ้ ามนัจากเน้ือผลของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) โดยองคป์ระกอบหลกัของน ้ ามนัมะพร้าว
คือกรดไขมนัอ่ิมตวั (เกิน 90% ของปริมาณกรดไขมนัทั้งหมด) ซ่ึงกรดไขมนัเหล่าน้ีจะมีขนาด
โมเลกุลปานกลาง (Medium chain fatty acid) อยา่งเช่น กรดลอริก (Lauric acid) เม่ือรับประทานเขา้
ไปแลว้จะถูกเผาผลาญไดดี้ จึงถูกสะสมในเน้ือเยือ่ไขมนัไดน้อ้ยกวา่กรดไขมนัท่ีมีขนาดโมเลกุลยาว 
ท าหนา้ท่ี เพิ่มความชุ่มช้ืน และไม่ไดท้  าให้ไขมนัชนิดเลว (LDL) เพิ่มมากข้ึน แถมยงัช่วยเพิ่มระดบั
ไขมนัชนิดดี (HDL) จึงมีผลโดยตรงต่อการช่วยป้องกนัการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดอนัเป็น
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สาเหตุมาจากไขมนัเลวลงได ้น ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ท่ีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาดก็คือ น ้ ามนัท่ีสกดัมา
จากเน้ือมะพร้าวโดยไม่ผ่านความร้อนและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ซ่ึงน ้ ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ 
หรือ Virgin coconut oil จะมีลกัษณะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน และสามารถรับประทานได ้เรานิยมใช้
น ้ ามนัมะพร้าวท่ีดีท่ีสุดคือการใช้น ้ ามนัมะพร้าวแทนน ้ ามนัพืชชนิดอ่ืน ๆ ในการประกอบอาหาร 
หรือจะใชรั้บประทานเป็นอาหารเสริมก็ไดเ้ช่นกนั โดยผูใ้หญ่รับประทานวนัละ 3-4 ชอ้นชา ส่วน
เด็กรับประทานวนัละ 1-2 ชอ้นชา โดยแบ่งรับประทานออกเป็นม้ือ ๆ จนครบตามจ านวน หรือจะ
น ามาใชผ้สมเป็นเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ หรือน ้ าผลไมก้็ไดเ้ช่นกนั (น ้ ามนัมะพร้าวผสมกบัน ้ ามะเขือเทศก็
อร่อยใชไ้ดเ้ลยทีเดียว) และส่วนมากจะนิยมใชใ้นการหมกัผม ใชเ้ป็นคลีนซ่ิง(Cleansing) ท าความ
สะอาดผวิหนา้ และน ามาใชท้าบ ารุงผวิ เป็นตน้ 

         ประโยชน์น า้มันมะพร้าว 

 น ้ามนัมะพร้าวใชท้าผวิเพื่อบ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใสไม่แหง้กร้าน 
 ช่วยในการชะลอวยั ชะลอความเส่ือมของร่างกาย เพราะน ้ ามนัมะพร้าวมีบทบาทในการ

ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ไม่ท าให้อว้น เป็นตวัช่วยเสริมส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลดความอว้น เน่ืองจากน ้ ามนัมะพร้าวมี

โมเลกุลขนาดกลางจึงถูกย่อยไดเ้ร็วไม่มีการสะสมในร่างกาย โมเลกุลตวัน้ีจะไปกระตุน้
กระบวนการเมตาบอลิซึม ท าให้แคลอรีท่ีเรารับประทานเขา้ไปในรูปของอาหารถูกเผา
ผลาญไป ท าใหเ้หลือสะสมไขมนัในร่างกายนอ้ยลง 

 ช่วยลดน ้ าหนกัแบบทางออ้ม ดว้ยการเพิ่มเมตาบอลิซึมท าให้เกิดความร้อน ท าให้อุณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มข้ึน ท าใหต่้อมไทรอยดท์  างานไดดี้ข้ึน จึงช่วยลดน ้าหนกัได ้

 ช่วยท าใหรั้บประทานอาหารม้ือต่อไปไดน้อ้ยลง ช่วยยืดและชะลอความหิวออกไปให้นาน
ข้ึน จึงเหมาะอยา่งมากส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั 

 ช่วยลา้งพิษ ขบัพิษของเสียออกจากร่างกายหรือช่วยดีทอ็กซ์ 
 ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัร่างกาย 
 ช่วยบ ารุงก าลงั 
 เป็นอาหารใหแ้ก่เซลลต่์าง ๆ ในร่างกาย 
 ช่วยท าใหร่้างกายปลอดเช้ือโรค 
 ช่วยบ ารุงหวัใจ ท าใหห้วัใจมีสุขภาพดีและแขง็แรง 
 ช่วยป้องกนัการเกิดโรคหัวใจ ดว้ยการช่วยเพิ่มไขมนัชนิดดี (HDL) และไปช่วยลดไขมนั

เลว (LDL) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหวัใจ 
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 ช่วยในการขยายหลอดเลือดและป้องกันการแข็งตวัของหลอดเลือดซ่ึงเป็นสาเหตุของ
โรคหวัใจ 

 ช่วยลดอตัราความเส่ียงของการเกิดโรคมะเร็ง 
 ช่วยป้องกนัการกลายพนัธ์ุของเซลลไ์ม่ใหเ้กิดเป็นเซลลม์ะเร็ง 
 ช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคเบาหวานให้หายขาด 
 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตบัอ่อนในการสร้างอินซูลิน จึงดีต่อผูเ้ป็นโรคเบาหวาน 
 ช่วยท าใหผู้ป่้วยเบาหวานไม่ตอ้งฉีดอินซูลินทุกคร้ังท่ีน ้าตาลในเลือดมีระดบัสูง 
 ช่วยลดการเจริญเติบโตของเน้ืองอก 
 ช่วยรักษาคางทูม ดว้ยการใช้น ้ ามนัมะพร้าวทาบริเวณท่ีเป็นคางทูมบ่อย ๆ วนัละ 3 คร้ัง 

ประมาณ 3 วนัอาการจะดีข้ึน (น ้ามนัมะพร้าว) 
 ช่วยรักษาผูป่้วยโรคทอ้งมาน (As cites) (น ้ามนัมะพร้าวอ่อน) 
 ใชเ้ป็นยารักษาโรคอหิวาตกโรค (น ้ามนัมะพร้าวอ่อน) 
 ช่วยระบายทอ้ง ท าใหข้บัถ่ายง่ายข้ึน 
 น ้ามนัมะพร้าวมีส่วนช่วยบ าบดัรักษาโรคกระดูกไขขอ้ 
 มีการใชน้ ้ามนัมะพร้าวผสมข้ีผึ้งหรือท าเป็นน ้ามนัเหลือง ใชน้วดทาแกอ้าการปวดเม่ือยตาม

ร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ช่วยรักษาแผลเร้ือรังท่ีเกิดจากการเป็นโรคเบาหวานมานานได ้
 ใชท้าแกแ้ผลน ้าร้อนลวกได ้(น ้ามนัมะพร้าว) 
 ช่วยสมานแผลไฟไหมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 น ้ามนัมะพร้าวช่วยลดอาการอกัเสบของผวิหนงัได ้
 ใชเ้ป็นยารักษาแผลเน่าเป่ือย 
 ใชรั้กษาอาการผดผืน่คนัตามผวิหนงัได ้
 สามารถใชรั้กษาโรคผวิหนงัได ้(น ้ามนัมะพร้าว) 
 ช่วยแกช้นันะตุพุพอง ดว้ยการใช้น ้ ามนัมะพร้าวผสมเหงา้ ขมิ้นชนั สารส้มเล็กน้อย แล้ว

น ามาทาบริเวณท่ีเป็น (จะใชน้ ้ามนัมะพร้าวอยา่งเดียวก็ได)้ 
 ช่วยรักษารังแคและเช้ือราบนหนังศีรษะ ด้วยการใช้น ้ ามนัมะพร้าวท่ีได้จากการเค่ียว

น ้ ากะทิแก่จดั แลว้น ามาทาบริเวณศีรษะทิ้งไว ้30 นาที แลว้สระออกดว้ยแชมพู โดยให้ใช้
สัปดาห์ละ 2 คร้ัง (น ้ามนัมะพร้าว) 

 ช่วยรักษาโรคน ้ากดัเทา้ ดว้ยการใชน้ ้ามนัมะพร้าวผสมกบัสารส้ม น ้ าปูนใส และเกลืออยา่ง
ละนิด ผสมให้เข้ากันแล้วเอามาทาบริเวณท่ีเป็นบ่อย ๆ จะท าให้หายเร็วข้ึน (น ้ ามัน
มะพร้าว) 
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 น ้ ามนัมะพร้าวมีคุณสมบติัเป็นยาฆ่าเช้ือโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา เช้ือ
ยสีต ์เช้ือไวรัส โปรโตซวั โดยไม่ท าใหเ้กิดอาการด้ือยาของเช้ือโรค และสามารถช่วยฆ่าเช้ือ
โรคบางชนิดท่ีเกราะไขมนัห่อหุม้เซลล ์ซ่ึงยาปฏิชีวนะทัว่ไปไม่สามารถฆ่าได ้

 น ้ ามันมะพร้าวหมักผม ช่วยบ ารุงเส้นผมท าให้ผมดกด า ท าให้สวยเงางามอย่างเป็น
ธรรมชาติ ดว้ยการชโลมน ้ ามนัมะพร้าวให้ทัว่หนงัศีรษะ ในปริมาณท่ีเหมาะสม แลว้นวด
หนงัศีรษะจนน ้ ามนัซึมทัว่หนงัศีรษะ เส้นผม ปลายผม แลว้ทิ้งไวอ้ย่างน้อย 15 นาทีแลว้
ค่อยสระออก (น ้ามนัมะพร้าว) 

 ช่วยบ ารุงผมเสีย แกปั้ญหาผมร่วง ผมแตกปลาย ดว้ยการใช้น ้ ามนัมะพร้าวชโลมผมตอน
แห้งแลว้ทิ้งไว ้30 นาทีแลว้สระออก จะท าให้เส้นผมนุ่มสลวย ไม่พนักนั เส้นผมตรงมาก
ยิง่ข้ึน 

 น ้ามนัมะพร้าวช่วยป้องกนัผมร่วง ผมหงอกได ้
 น ้ามนัมะพร้าวทาหนา้ ช่วยบ ารุงผวิใหนุ่้มชุ่มช้ืน แนะน าใหใ้ชเ้ฉพาะตอนกลางคืนหรือช่วง

ก่อนเขา้นอน 
 ใชท้าหนา้ทอ้งระหวา่งตั้งครรภ ์จะช่วยท าใหผ้วิบริเวณน้ีมีความชุ่มช้ืนไม่แหง้แตกลายได ้
 น ้ามนัมะพร้าวใชท้าช่วยแกอ้าการผวิแหง้ ผวิแตก ผวิลอก ผวิเป็นขยุได ้
 น ้ ามนัมะพร้าว (ไดจ้ากการตม้กากมะพร้าวบดหรือการบีบ) สามารถน าไปใชท้  าอาหารได้

หรือใชผ้ลิตเป็นเคร่ืองส าอางก็ได ้
 น ้ ามนัมะพร้าวมีกรดลอริค (Lauric acid) สูงมาก ซ่ึงเป็นชนิดเดียวกนักบักรดไขมนัท่ีมีใน

นมแม่ เม่ือบริโภคเขา้ไปจะถูกเปล่ียนเป็นโมโนลอรินท่ีมีฤทธ์ิในการช่วยฆ่าเช้ือโรคต่าง ๆ 
เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส ยสีต ์โปรโตซวั เป็นตน้ 

 น ้ามนัมะพร้าวสามารถน ามาใชท้าผวิเพื่อกนัแสงแดด  
 ใช้ทาผิวหลงัอาบน ้ าเพื่อป้องกนัรอยหมองคล ้ าจากแสงแดด ซ่ึงจะช่วยท าให้ผิวท่ีมีรอย

หมองคล ้าค่อย ๆ จางหายไปได ้
 ใชเ้ป็นส่วนประกอบส าคญัในเคร่ืองส าอางหลายชนิด ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยในการท าให้ผิวดู

อ่อนเยาวแ์ละชะลอการเกิดร้ิวรอย 

 

 
 
 
 



 

 

24 

 
                                   
 
  

 
 รูปที ่3.6 แป้งขา้วโพด 

ทีม่า : https://www.sanook.com 
3.2.5  แป้งข้าวโพด  
          ชลธิชา จนัทร์วิบูลย ์(2563) ไดก้ล่าววา่ แป้งขา้วโพด คือ แป้งอเนกประสงคท่ี์นิยมน ามาเป็น
ส่วนประกอบในการท าอาหารและของหวาน แป้งข้าวโพด แป้งส าหรับท าอาหารขา้วโพดเป็น
ธญัพืชท่ีมีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วนคือ จมูกขา้วโพด ร า และเอนโดสเปิร์ม ร า คือส่วนท่ีเปลือกดา้น
นอกท่ีแข็งๆ ร าของข้าวโพดเป็นส่วนท่ีอุดมไปด้วยไฟเบอร์ จมูกข้าวโพด จมูกข้าวโพด เป็น
ส่วนกลางของเมล็ด ท่ีสามารถงอกเป็นตน้ขา้วโพดได ้จมูกขา้วโพดเป็นส่วนท่ีอุดมไปดว้ยไขมนั 
เอนโดสเปิร์ม แป้ง ซ่ึงเป็นคาร์โบไฮเดรตนั้นส่วนใหญ่แลว้ไดม้าจากส่วนน้ี การท าแป้งขา้วโพดนั้น 
จะท าการแยกร า จมูกขา้วโพดและเอนโดสเปิร์มของเมล็ดขา้วโพดก่อน จากนั้นแป้งจากเอนโด
สเปิร์มของเมล็ดขา้วโพดจะถูกสกดัดว้ยกระบวนการท่ีเรียกวา่ การบดเปียก (Wet milling) โดยเร่ิม
จากการน าเมล็ดข้าวโพดไปแช่น ้ าก่อน แล้วท าการแยกเมล็ดพืชออกเป็นส่วนๆ ท าให้ได้แป้ง
ขา้วโพด น ้ามนัขา้วโพด และน ้าเช่ือมขา้วโพด 
         ประโยชน์ 
         แป้งขา้วโพดเป็นสารเติมเต็ม แถมท าให้ฟองฟู่ ของบาธบอมอยู่ไดน้านกวา่ ถา้ไม่ใส่ พอโยน
บาธบอมลงอ่างฟองจะฟู่ ออกมาเยอะแต่จะฟู่ รวดเดียวเท่านั้นและสารอาหารส่วนใหญ่ในขา้วโพด
นั้นมกัจะพบไดท่ี้ ร าและจมูกขา้วโพด แต่ดว้ยขั้นตอน กระบวนการผลิตแป้งขา้วโพดท าให้ไม่มีทั้ง
ร าและจมูกขา้วโพด ท าใหแ้ป้งขา้วโพดเป็นแป้งท่ีมีปริมาณแคลอร่ีและคาร์โบไฮเดรตท่ีสูง และไม่มี
สารอาหารอย่างไฟเบอร์ ไขมนั หรือวิตามินท่ีเพียงพอ ดว้ยเหตุน้ีท าให้แป้งขา้วโพดเป็นแป้งท่ีมี
ประโยชน์อยา่งจ ากดั หากคุณเป็นคนท่ีมีน ้ าหนกัตวัท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ การรับประทานแป้งขา้วโพดจะ
ช่วยเพิ่มน ้ าหนักได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีแป้งขา้วโพดยงัให้พลงังานแก่ร่างกายของคุณได้เร็ว 
ประโยชน์อีกอยา่งของแป้งขา้วโพดคือปราศจากกลูเตน ส าหรับผูท่ี้มีอาการแพก้ลูเตน แป้งขา้วโพด
ก็ถือเป็นตวัเลือกอีกชนิดหน่ึง 
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รูปที ่3.7  สีผสมอาหาร 

ทีม่า : https://shopee.co.th 
3.2.6 สีผสมอาหาร 
         พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท์ (2564) ไดก้ล่าววา่ สีผสมอาหารวา่มี
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 เพื่อแต่งสีผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อใหมี้สีเป็นท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ น ้าเช่ือม 

 เพื่อแต่งสีผลิตภณัฑ์อาหารซ่ึงอาจสูญเสียหรือเปล่ียนไปมากในระหว่างกระบวนการแปร
รูปอาหาร หรือการเก็บรักษาอาหาร 

 เพื่อแต่งสีผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีสีธรรมชาติแปรเปล่ียนตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ เช่น 
การใช้สีผสมอาหารแต่งสีไขมนั ซ่ึงปกติมกัมีสีแตกต่างกนัมาก ข้ึนกบัฤดูกาล เน่ืองจาก
ไขมนันมท่ีไดจ้ากน ้ านมในฤดูร้อนมกัมีสีเหลืองเขม้กว่าน ้ านมในฤดูหนาว เน่ืองมาจาก
ปริมาณบีตา-แคโรทีน ในหญา้ท่ีววับริโภคในฤดูร้อนมากกว่าในฤดูหนาว ดงันั้นเพื่อให้
อาหารท่ีผลิต ออกมามีสีคงท่ีตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตไดก้ าหนดไว ้เพื่อมิให้ผูซ้ื้อเกิดความ
เขา้ใจผดิในเร่ืองคุณภาพของอาหารท่ีผลิตข้ึนมา 

         ประโยชน์ 

 การใช้ส าหรับแต่งอาหารทัว่ไปท่ีไม่มีสี เพื่อให้มีสีเป็นท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองด่ืม
หรือเคร่ืองด่ืมผง ลูกกวาด ไอศกรีม แยม  เป็นตน้ 

 การใช้แต่งอาหารท่ีมีสูญเสียหรือเปล่ียนแปลงสีระหว่างกระบวนการผลิต และการเก็บ
รักษา เช่น การผสมสีผสมอาหารในเบียร์ น ้าเช่ือม และอาหารอบ เป็นตน้ 

 การใชแ้ต่งอาหารท่ีมีสีเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้แต่งสีน ้ า
นมววัท่ีผลิตไดใ้นฤดูหนาวให้มีสีเขม้ข้ึน เพราะน ้ านมววัในฤดูหนาวจะมีสีอ่อนเน่ืองจาก
ไดรั้บสารเบตา้แคโรทีนจากหญา้ในปริมาณน้อย ขณะท่ีน ้ านมววัในฤดูร้อนมกัมีสีเหลือง
เขม้ เน่ืองจากไดรั้บบีตาแคโรทีนในหญา้ท่ีมีมากกวา่หญา้ในฤดูหนาว 
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รูปที ่3.8 กลีเซอรีน 

ทีม่า : https://shopee.co.th 
3.2.7 กลเีซอรีน 
         ณฐักานต ์บุศรพงษพ์านิช และ ณรงคฤ์ทธ์ิคงอยู ่(2548) ไดก้ล่าววา่ กลีเซอรีนมีการคน้พบคร้ัง
แรกในปี ค.ศ.1779 โดย ชิลี (Scheele) พบวา่ กลีเซอรีนเป็น ผลิตภณัฑ์ร่วมของปฏิกิริยาการผลิตสบู่
ระหวา่งน ้ามนัมะกอกกบัออกไซด์ของตะกัว่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1813 เชฟรูล (Chevreul) ไดพ้บวา่ กลี
เซอรีนเป็นส่วนประกอบในไขมนั โดยอยู่ในรูปของกลีเซอรีน เอสเทอร์ของกรดไขมนัจึงเรียกว่า 
กลีเซอรีน กลีเซอรีนถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมคร้ังแรกเม่ือ ปี ค.ศ.1866 โดย อลัเฟรด โนเบล 
(Alfred Noble) ได้น่ากลีเซอรีนมาใช้ในการผลิตระเบิดไดนาไมต์ หรือไนโตรกลีเซอรีน
(nitroglycerine) ต่อมาช่วงปลายปี ค.ศ.1930 ฟาร์เบน (Farbon) ไดพ้ฒันาและ สังเคราะห์กลีเซอรีน 
โดยใชส้ารตั้งตน้เป็นโพนเพน และตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 จนถึงปัจจุบนัการผลิต กลีเซอรีนส่วนใหญ่ได้
จากการแตกตวัของน ้ ามนัท่ีไดจ้ากธรรมชาติมากถึง 75% และจากการ สังเคราะห์โพรฟิน 25% กลี
เซอรีนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าไปใช้อย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรม คุณสมบติัท่ีส าคญัประการ
หน่ึงก็คือ เป็นสารท่ีไม่เป็นพิษ ไม่มีสี และไม่มีกล่ิน มีการใชก้ลีเซอรีนใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
ใชก้ลีเซอรีนเป็นสารรักษาความช้ืน เป็นตวัเพิ่มสภาพพลาสติกชนิดท่ีช่วย เก็บรักษาความอ่อนนุ่ม
และความหนืด เป็นสารอิมลัชัน่และสารเพิ่มความคงตวัในผลิตภณัฑป์ระเภท มาการีน น ้ าสลดั และ
ลูกกวาด ใชก้ลีเซอรีนรักษาความช้ืนให้กบัยาสูบและเป็นส่วนผสมในไส้กรอง ท าให้บุหร่ีติดไฟชา้ 
ใชเ้ป็นส่วนผสมของยาหลายชนิด สารละลายกลีเซอรอลฟีนอล (glycerolphenol) ใช้ในการลา้งหู 
ใชผ้สมในเคร่ืองส าอางประเภทครีมและโลชัน่เพื่อท าใหผ้วินุ่มและชุ่มช้ืน ใชเ้พื่อ ป้องกนัไม่ให้ยาสี
ฟันแห้งแข็งตวัในหลอด ใชห่้อเน้ือและท่ากระดาษชนิดพิเศษ ใชเ้ป็นสารหล่อล่ืน เน่ืองจากมีความ
หนืดสูงและไม่เป็นของแข็งท่ีอุณหภูมิต ่า ใช้กลีเซอรีนเป็นสารประกอบซีเมน สาร อิมลัซิไฟเออร์
ในยางราดถนน เซรามิกและกาว โดยกลีเซอรีนเป็นน ้ าตาลแอลกอฮอล์ท่ีมีหมู่ไฮดรอกซิล 3 หมู่ จึง
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ละลายน ้ าได้ดี กลีเซอรีนถูก น ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยา 
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางค์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเคลือบผิว อุตสาหกรรมการ
บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสามารถ น าไปใช้ในทางการแพทย์ เน่ืองจากเป็นสารท่ีไม่เป็นอันตราย 
นอกจากน้ียงัมีโครงสร้างคลา้ยน ้ าตาล จึงท าให้มีรสหวาน และมีลกัษณะขน้หนืด เน่ืองจากมีพนัธะ
ไฮโดรเจนในโมเลกุลของกลีเซอรีน โดยทัว่ไปการผลิตกลีเซอรีนมี 2 วิธี คือ การผลิตโดยใช้
ปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชนั และปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชนัของไขมนัหรือน ้ ามนั การเตรียมกลี
เซอรีนด้วยปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน จะใช้น ้ ามนัหรือไขมนัท าปฏิกิริยากับเบสและได้สบู่เป็น
ผลิตภณัฑ์ โดยมีกลีเซอรีนเป็นผลิตภณัฑ์ร่วม ส่วนการเตรียมโดยใชป้ฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชนัจะใชแ้อลกอฮอล์ท าปฏิกิริยากบัไขมนัหรือน ้ ามนั โดยมีตวัเร่งปฏิกิริยากรดหรือเบสเป็นตวัช่วย
ท าให้เกิดปฏิกิริยา ซ่ึงจะไดก้ลีเซอรีนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดร่วมกบัสารประกอบเอสเทอร์หรือไบโอ
ดีเซล  
         คมสวสัด์ิ อุดมปลัง่ (2564) ไดก้ล่าววา่ กลีเซอรีน (Glycerin) เป็นหน่ึงในสารท่ีมีค่าท่ีสุดใน
โลกและพบไดใ้นผลิตภณัฑ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีหลากหลาย เน่ืองจากคุณสมบติัในการให้ความชุ่ม
ช้ืนท่ีโดดเด่น กลีเซอรีนจึงมกัใชใ้นผลิตภณัฑดู์แลผวิ ไม่วา่คุณจะใชผ้ลิตภณัฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติ 
หรือแบรนด์ของใช้ในครัวเรือนเท่านั้น มีความเป็นไปไดสู้งท่ีคุณจะพบกลีเซอรีนบนฉลากทัว่ทั้ง
บา้น กลีเซอรีนอาจดูเหมือนสารเคมีท่ีสังเคราะห์เท่านั้น แต่วา่กลีเซอรีนธรรมชาตินั้นสามารถอยูใ่น
สัตว ์และผกัทัว่ไปไดเ้ช่นกนั กลีเซอรีนมีประโยชน์มากมายในดา้นความงาม และการดูแลผิว กลี
เซอรีนเรียกอีกอย่างว่า กลีเซอรอล เป็นของเหลวไม่มีสีไม่มีกล่ิน และมีรสหวาน ในแง่ของ
องคป์ระกอบทางเคมี กลีเซอรีนเป็นแอลกอฮอลน์ ้าตาลไตรไฮดรอกซี ช่ือกลีเซอรอลมาจากค าภาษา
กรีก “Glykys” ซ่ึงแปลว่า “หวาน” กลีเซอรีนอาจเป็นแบบธรรมชาติ หรือแบบสังเคราะห์ก็ได ้กลี
เซอรีนธรรมชาติผลิตข้ึนจากการไฮโดรไลซิสของไขมนัสัตว ์หรือพืช ไฮโดรไลซิส คือ เม่ือสารท า
ปฏิกิริยากบัน ้า และเป็นผลใหพ้นัธะเคมีสลายตวั กลีเซอรีนสังเคราะห์ผลิตข้ึนผา่นกระบวนการทาง
เคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปิโตรเลียม โพรพิลีน และคลอรีน 
         ประโยชน์ 

 ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว ์การใชก้ลีเซอรีนกบัผิวจะดกัจบัความช้ืนในผิว และท าให้ผิวเปล่งปลัง่ 
และมีสุขภาพดี กลีเซอรีนช่วยลดเลือนร้ิวรอย และช่วยให้ผิวดูนุ่มเนียน กลีเซอรีนยงัช่วย
ปรับปรุงการท างานของผิว เพื่อชะลอความชรา ตวัอยา่งเช่น การศึกษาท่ีตีพิมพใ์น Journal 
of Investigative Dermatologyแสดงให้เห็นว่ากลีเซอรีนอาจช่วยให้เซลล์ผิวเจริญเติบโต
อย่างเหมาะสม กลีเซอรีนช่วยน าเซลล์ผิวอ่อนเยาวจ์ากชั้นท่ีลึกท่ีสุดสู่ผิวเพื่อสร้างเกราะ
ป้องกนัของผวิหนงั ส่งผลใหก้ลีเซอรีนท าใหผ้วิไดรั้บการฟืนฟูดีข้ึนโดยรวม เพื่อลดร้ิวรอย
ก่อนวยัของผิว American Academy of Dermatology (AAD) แนะน าให้ทาครีมบ ารุง
ผวิหนา้ทุกวนั และท าความสะอาดผวิอยา่งอ่อนโยน พวกเขายงัแนะน าให้ลา้งหนา้หลงัจาก
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เหง่ือออกมาก และเลิกใช้ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีไหม ้หรือระคายเคืองผิวของคุณ กลีเซอรีน
เป็นส่วนผสมท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการท าความสะอาด และใหค้วามชุ่มช้ืนอยา่งอ่อนโยน 

 ลดสิว ส่วนผสมบางอยา่งท่ีพบในน ้ายาท าความสะอาด และมอยเจอร์ไรเซอร์ส าหรับสิวนั้น
รุนแรงเกินไปส าหรับผิวท่ีบอบบาง ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีแข็งแกร่งสามารถท าให้สิวแย่ลง
ส าหรับบางคนโดยท าให้เกิดการอกัเสบ และระคายเคือง อยา่งไรก็ตาม กลีเซอรีนสามารถ
ใชเ้พื่อผวิสวยไดโ้ดยไม่มีผลขา้งเคียงจากผลิตภณัฑท่ี์มีฤทธ์ิรุนแรง นอกจากน้ี กลีเซอรีนยงั
ปราศจากน ้ามนั และไม่ก่อให้เกิดสิว ซ่ึงหมายความวา่มนัจะไม่อุดตนัรูขุมขนของคุณ รูขุม
ขนอุดตนัท าใหเ้กิดสิว ดงันั้นกลีเซอรีนส าหรับผวิมนัอาจเป็นวธีิแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 

 ปลอดภยั ในการเลือกส่วนผสมในการดูแลผิว คุณจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเหนือส่ิง
อ่ืนใด ผิวของคุณมีบทบาทส าคญัในการปกป้องร่างกายของคุณโดยเก็บของเหลวไวใ้นตวั 
ป้องกนัแบคทีเรีย และไวรัสท่ีเป็นอนัตราย และควบคุมอุณหภูมิร่างกายของคุณแมก้ระทัง่ 
ดงันั้น คุณจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัท่ีส่งเสริมสุขภาพผิว น ้ าหอม และสารเคมีบาง
ชนิดอาจท าใหผ้วิแหง้ อุดตนัรูขมุขน หรือท าใหเ้กิดการระคายเคือง กลีเซอรีนจะไม่อุดตนัรู
ขุมขน หรือท าให้ผิวแห้ง และปลอดภยัในการใช้ จากสถิติยงัไม่มีสัญญาณของความเป็น
พิษ หรือผลขา้งเคียงใด ๆ และทั้งน้ีมีการทดลองในอาสาสมคัรไดรั้บกลีเซอรีนทางปากใน
น ้าส้มพร้อมอาหารแต่ละม้ือเป็นเวลา 50 วนั 

 อ่อนโยน น ้ายาท าความสะอาด และมอยเจอร์ไรเซอร์ท่ีอ่อนโยนมีความส าคญัต่อการรักษา
ผวิใหส้บาย และมีสุขภาพดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นสิว ผูท่ี้เป็นสิว
มกัถูกบอกให้ใช้เคร่ืองขดัผิวเพื่อขจดัเซลล์ผิวท่ีตายแลว้ สครับขดัผิวท่ีมีเม็ดทราย และมี
ฤทธ์ิกดักร่อนสามารถขจดัเซลล์ผิวท่ีตายแลว้และท าให้ผิวรู้สึกอ่อนนุ่ม แต่ก็อาจรุนแรง
เกินไปส าหรับผิวท่ีเป็นสิวไดง่้าย และท าให้เกิดการระคายเคือง และรอยแดงเพิ่มเติมใน
กรณีท่ีเกิดสิวข้ึน กลีเซอรีนเป็นวิธีท่ีอ่อนโยนในการผลดัเซลล์ผิว ท าความสะอาด และให้
ความชุ่มช้ืนแก่ผิวโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ผูท่ี้เป็นสิวตอ้งการขจดัส่ิงสกปรกและ
น ้ ามนัออกเม่ือท าความสะอาดผิว แต่พวกเขายงัตอ้งการให้แน่ใจวา่พวกเขาอ่อนโยนต่อผิว
ชั้นนอก น ้ ายาท าความสะอาดอ่อนโยนท่ีมีกลีเซอรีนเหมาะส าหรับผูท่ี้มีผิวแห้งเช่นกนั ส่ิง
ส าคญัส าหรับผวิทุกประเภทคือ ตอ้งดูแลผวิอยา่งอ่อนโยน และป้องกนัการระคายเคือง 

 สมานผวิ ในกรณีท่ีผวิแหง้ ถูกท าลาย และแตก กลีเซอรีนสามารถเขา้มาช่วยเหลือ และเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนให้กบัผิวได ้กลีเซอรีนอาจใช ้เพื่อช่วยสภาพผิว เช่น กลากหรือโรคสะเก็ดเงิน 
และช่วยสมานแผลท่ีเกิดจากผิวแตก โดยรวม กลีเซอรีนส่งเสริมสุขภาพผิวโดยการ
ปรับปรุงการท างานของผิวเร่งกระบวนการสมานแผล และปกป้องผิวจากสารระคายเคือง 
กลีเซอรีนยงัแสดงใหเ้ห็นถึงฤทธ์ิตา้นจุลชีพ 
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 ให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว กลีเซอรีนท าหน้าท่ีเหมือนฟองน ้ า และดึงความช้ืนมาท่ีตวัมนัเอง
มากกวา่ นอกจากน้ียงัช่วยชะลอการระเหยของน ้าออกจากผวิหนงั ซ่ึงสามารถช่วยให้ผิวชุ่ม
ช้ืน และชุ่มช้ืนในช่วงกลางฤดูหนาว การศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายช้ินให้หลกัฐานวา่กลี
เซอรีนให้ความชุ่มช้ืน และให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 
การศึกษาท่ีตีพิมพใ์น Asian Journal of Beauty and Cosmetologyเปรียบเทียบครีมท่ีมีกลี
เซอรีนกบัครีมท่ีไม่มีกลีเซอรีน นกัวิจยัพบวา่ ครีมท่ีมีทั้งกลีเซอรีน และน ้ ามนัซิลิโคนมีค่า
ความชุ่มช้ืนสูงสุด และให้ความชุ่มช้ืนยาวนานท่ีสุดเม่ือเทียบกบัครีมท่ีไม่มีกลีเซอรีน ครีม
ท่ีมีกลีเซอรีนแสดงความสามารถท่ีเหนือกว่าในการเพิ่มความชุ่มช้ืนของผิว และลดการ
สูญเสียน ้ า การศึกษาอ่ืนท่ีตีพิมพใ์น The Journal of the Japanese Society of Balneology, 
Climatology and Physical Medicine ไดศึ้กษาผลของการเพิ่มกลีเซอรีนลงในน ้ าอาบ และ
ผวิแหง้ นกัวจิยัพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมท่ีอาบน ้าดว้ยกลีเซอรีนพบวา่ ระดบัความชุ่มช้ืนของผิวหนงั
ท่ีปลายแขน และหน้าผากดีข้ึนอย่างมีนัยส าคญั และระดบัความชุ่มช้ืนของผิวหนังใน
บริเวณอ่ืนๆ ของร่างกายสูงข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดใ้ช้กลีเซอรีน พวกเขาสรุปว่าการ
อาบน ้ าด้วยกลีเซอรีน และน ้ าอุ่นช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของผิวหนัง และป้องกันความ
ผดิปกติของผวิหนงั 

 ปกป้องผิวในช่วงฤดูหนาวระดับความช้ืนภายนอกจะลดลง และอากาศเย็นจะท าให้
ความช้ืนในผิวหนังระเหยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อากาศในฤดูหนาวท าให้ผิวแห้งแตก
เป็นขุยได ้เม่ือผิวหนงัแตกตวัจะไวต่อบาดแผล และการติดเช้ือมากข้ึน โลชัน่เพิ่มความชุ่ม
ช้ืนท่ีมีกลีเซอรีนจะกักเก็บความชุ่มช้ืนในผิวของคุณ และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ปกป้องมือ เทา้ ขอ้ศอก หัวเข่า และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายท่ีมกัจะแห้ง กลีเซอรีนยงัช่วย
ปกป้องผิวจากผลกระทบของลมหรืออากาศในร่มท่ีแห้ง เพื่อเป็นการปกป้องผิวของคุณ
ต่อไป ควรใชก้ลีเซอรีนท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนกบัผิวหลงัอาบน ้ า กลีเซอรีนจะช่วยรักษาความชุ่ม
ช้ืนในผวิของคุณหลงัจากท่ีคุณลา้งน ้ามนัตามธรรมชาติออกจากร่างกาย คุณอาจเลือกสบู่กลี
เซอรีนมากกวา่สบู่ท่ีมีสารซกัฟอกท่ีรุนแรงเพื่อให้ผิวนุ่ม เรียบเนียน และไดรั้บการปกป้อง 
คุณสามารถรวมกลีเซอรีนเขา้กบักิจวตัรของคุณทุกวนัเพื่อรับประโยชน์จากคุณสมบติัการ
ใหค้วามชุ่มช้ืนตลอดทั้งปี 

 ถนอมส่วนผสมอ่ืน ๆ หากคุณสร้างผลิตภณัฑดู์แลผวิกลีเซอรีนของคุณเองส าหรับผูบ้ริโภค 
หรือของใชส่้วนตวั น่ีคือข่าวดี กลีเซอรีนท าหนา้ท่ีเป็นสารกนับูด นอกเหนือจากประโยชน์
ต่อสุขภาพอ่ืน ๆ ทั้งหมด จากขอ้มูลของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) กลี
เซอรีนมีคุณสมบติัในการต้านเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัสท่ีโดดเด่น เป็นทั้งตวัท า
ละลาย และสารกนับูดในผลิตภณัฑดู์แลผวิท่ีมีสารสกดัจากสมุนไพร 
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รูปที ่3.9 ส้มโอ 

ทีม่า : https://pstip.cc 
3.2.8 ส้มโอ  
         พิมพเ์พ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ (2564) ไดก้ล่าวว่า ส้มโอ (pummelo หรือ 
shaddock) เป็นผลไม ้ตระกูลส้ม (citrus) มีช่ือวิทยาศาสต์คือ Citrus grandis Osb. อยู่ในวงศ ์
Rutaceae  ลักษณะผลส้มโอมีลักษณะผลเป็นผลเด่ียว (simple fruit) ประเภทเฮสเพริเดียม 
(hesperidium) รูปร่างกลมโต บางพนัธ์ุตรงขั้วมีจุกสูงข้ึนมา ผิวของผล (exocarp) ไม่เรียบ มีต่อม
น ้ามนัอยูท่ ัว่ผิวผล เม่ือผลยงัอ่อนมีสีเขียว เม่ือแก่จดัเปล่ียนเป็นสี เขียวอมเหลือง ส้มโอท่ีมีความแก่
เหมาะสมจะพิจารณาจากลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลส้มโอตอ้งมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (Total Soluble Solids, TSS) หรือท่ี
อนุโลมใหเ้รียกวา่ความหวาน ไม่นอ้ยกวา่ 8 องศาบริกซ์ 

2. สีเขียวของผิวผลส้มโอจางลงอย่างน้อยสองส่วนในสามส่วนของผิวทั้งผล มีลักษณะ
ถูกตอ้งเป็นปกติตามพนัธ์ุ หรือมองเห็นพื้นท่ีระหวา่งต่อมน ้ามนัท่ีปลายผลขยายออกชดัเจน
ภายในผลเป็นช่องๆ แผ่นบางๆ สีขาวกั้นเน้ือให้แยกออกจากกนั เน้ือแต่ละส่วนเรียกว่า 
กลีบ ในแต่ละกลีบมีถุงน ้ าหวาน หรือท่ีเรียกว่า กุ ้ง เน้ือส้มโอมีรสหวานหรือหวานอม
เปร้ียว มีเมล็ดฝังอยูร่ะหวา่งเน้ือมากกวา่ 1 เมล็ด 

พนัธ์ุของส้มโอท่ีนิยมปลูกเป็นการคา้ในประเทศไทย ซ่ึงให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน เม่ือปลูกใน
แหล่งท่ีเหมาะสมดงัน้ี 

 พนัธ์ุขาวทองดีเป็นส้มโอท่ีมีแหล่งปลูกในภาคกลาง จงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร และ
ราชบุรี เร่ิมให้ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปีหลงัปลูก ออกดอกเดือนมกราคม เก็บเก่ียวผลผลิตเดือน
สิงหาคม-กนัยายนของทุกปี ถา้เป็นทวายจะออกดอกเดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวผลผลิตเดือน
มีนาคม-เมษายน ผลกลมแป้น หัวมีจีบเล็กน้อย ขนาดผลปานกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลางผล
ประมาณ 14-16 เซนติเมตร  เยื่อหุ้มกลีบมีสีชมพูเร่ือๆ เน้ือกุง้ฉ ่ าสีชมพูอ่อน รสหวานจดั 
นิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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 พนัธ์ุขาวน ้ าผึ้งเป็นส้มโอท่ีมีแหล่งปลูกเช่นเดียวกบัพนัธ์ุขาวทองดี ปลูกมากท่ีอ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม เร่ิมให้ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปีหลังปลูก ออกดอกเดือน ธันวาคม-
มกราคม เก็บเก่ียวผลผลิตเดือนสิงหาคม-กนัยายนของทุกปี ผลกลมค่อนขา้งสูง ขนาดปาน
กลาง เส้นผา่นศูนยก์ลางของผลประมาณ 17 เซนติเมตรเยื่อหุ้มกลีบสีขาว และเน้ือกุง้เป็นสี
น ้ าผึ้ ง รสหวานอมเปร้ียวเล็กน้อย ให้ผลดก ราคาใกล้เคียงกับพนัธ์ุขาวทองดีพนัธ์ุขาว
แตงกวาเป็นส้มโอท่ีมีแหล่งปลูกอยูท่างภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัชยันาท นครสวรรค ์และ
อุทยัธานี เร่ิมให้ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปีหลงัปลูก ออกดอกเดือนกุมภาพนัธ์ เก็บผลผลิตเดือน
กนัยายนของทุกปี ถา้เป็นทวายจะออกดอกเดือนสิงหาคม เก็บผลผลิตเดือนมีนาคม ผลกลม
แป้น ขนาดปานกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลางผลประมาณ 14-16 เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบสีขาว 
เน้ือกุง้สีขาวอมเหลือง รสหวานอมเปร้ียวเล็กนอ้ยมีราคาสูง 

 พนัธ์ุขาวพวงเป็นส้มโอท่ีมีแหล่งปลูกในภาคเกลาง จงัหวดันครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร 
และปราจีนบุรี เร่ิมให้ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปี หลงัปลูก ออกดอก และเก่ียวเก็บผลผลิตช่วง
เดียวกบัพนัธ์ุทองดี ผลกลมสูงเล็กน้อย หัวจุกสูงมีจีบ ขนาดปานกลาง เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ผลประมาณ 18 เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบและเน้ือกุ้งขาวอมเหลือง รสหวานอมเปร้ียว
เล็กนอ้ย นิยมใชใ้นเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ และส่งไปขายต่างประเทศ ราคาค่อนขา้งดี 

 พนัธ์ุท่าข่อยเป็นส้มโอท่ีมีแหล่งปลูกในภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัพิจิตร และพิษณุโลก เร่ิม
ใหผ้ลผลิตเม่ืออาย ุ4 ปีหลงัปลูก ออกดอกเดือน มกราคม-กุมภาพนัธ์ เก็บเก่ียวผลผลิตเดือน
สิงหาคมถึงกนัยายนของทุกปี ถ้าเป็นทวายจะออกดอกเดือนมิถุนายน ให้ผลผลิตเดือน 
กุมภาพนัธ์-มีนาคม ผลกลมสูง หัวมีจีบเล็กน้อย ขนาดปานกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลางผล
ประมาณ 15-18 เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบสีชมพู เน้ือกุง้สีชมพูอ่อนฉ ่าน ้ ารสหวานอมเปร้ียว 
มีเมล็ดนอ้ยหรือเมล็ดลีบ บางผลไม่มีเมล็ด ราคาดีปานกลาง พนัธ์ุท่าข่อยบุญยงคพ์ิจิตรเป็น
ส้มโอพนัธ์ุแนะน า ไดจ้ากการคดัเลือกส้มโอท่าข่อยโคลนพนัธ์ุดีจากสวนเกษตรกรในเขต
อ าเภอโพทะเลอ าเภอเมือง อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร และจงัหวดัก าแพงเพชร 19 
สวน ไดน้ าผลผลิตมาตรวจสอบลกัษณะภายนอก-ภายใน จ านวน 5 ผลต่อตน้ เพื่อคดัเลือก
หาพนัธ์ุดี โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลและติดตามตรวจผลอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2532 - 2535) 

 พนัธ์ุขาวใหญ่แหล่งปลูกอยู่จ ังหวดัสมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร เร่ิมให้
ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปีหลังปลูก ออกดอก เดือนธันวาคม -มกราคม เก็บเก่ียวผลผลิตเดือน
สิงหาคม-กนัยายน ผลกลมสูง ขนาดปานกลาง เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณประมาณ 14-18 
เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบสีขาวเน้ือกุง้แห้ง สีขาวอมเหลือง รสหวานอมเปร้ียวเล็กนอ้ย ราคา
ใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุขาวทองดี 
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 พนัธ์ุขาวหอมแหล่งปลูกเช่นเดียวกบัพนัธ์ุขาวทองดี ปลูกมากท่ีอ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม เร่ิมให้ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปีหลงัปลูก ออกดอกเดือนธนัวาคม-มกราคม เก็บเก่ียว
ผลผลิตเดือนสิงหาคม-กนัยายนของทุกปี ผลกลม ขนาดปานกลาง เส้นผ่านศูนยก์ลางผล
ประมาณ 12-16 เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบสีขาว เน้ือกุง้สีขาวอมเหลือง รสหวานอมเปร้ียว
เล็กนอ้ย นิยมบริโภคมากพนัธ์ุขาวแป้นแหล่งปลูกเช่นเดียวกบัพนัธ์ุขาวพวง เร่ิมให้ผลผลิต
เม่ืออายุ 4 ปี หลงัปลูก ออกดอก และเก็บผลผลิตในช่วงเดียวกบัพนัธ์ุขาวทองดี ผลกลม
แป้น หัวไม่มีจุก แต่มีจีบเล็กน้อย ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางผลประมาณ 12-15 
เซนติเมตร เยือ่หุม้กลีบและเน้ือกุง้สีขาว รสหวานอมเปร้ียว ใหผ้ลผลิตสูง ราคาไม่ค่อยสูง 

 พนัธ์ุหอมหาดใหญ่ปลูกมากท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เร่ิมให้ผลผลิตเม่ืออายุ 4 ปี 
หลงัปลูก ออกดอกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เก็บเก่ียวผลผลิตเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม ผล
กลมสูงเล็กนอ้ย ขนาดปานกลาง เส้นผา่นศูนยก์ลางผลประมาณ 15 เซนติเมตร เยื่อหุ้มกลีบ
สีขาวอมชมพูอ่อน เน้ือสีทบัทิม หรือชมพูเขม้ถึงสีแดง รสหวานอมเปร้ียว เน้ือกุง้ฉ ่าน ้ าแต่
แหง้ ราคาดี ส่งออกประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
 

         พืชเกษตร.คอม (2557) ไดก้ล่าววา่ การปลูกส้มโอในประเทศไทยในช่วงแรกๆจะมีการปลูก
บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาในช่วงพระนคร และฝ่ังธนบุรี ต่อมาจึงส่งเสริม และแพร่กนัปลูกมาก
ทัว่ภาคกลาง ซ่ึงพฒันาสายพนัธ์ุไดม้ากมาย โดยมีจุดเร่ิมตน้ของสายพนัธ์ุในแถบจงัหวดัภาคกลาง 
         การแพร่กระจาย 
ส้มโอเป็นไมผ้ลท่ีพบปลูกในทุกภาคของไทย แต่มีจงัหวดัท่ีปลูกมาก ไดแ้ก่ 

– ชุมพร 
– นครปฐม 
– นครศรีธรรมราช 
– เชียงใหม่ 
– เชียงราย 

ทั้งน้ี ประเทศไทยถือเป็นแหล่งพนัธ์ุส้มโอท่ีมีมากท่ีสุดในโลก และมีพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
มากท่ีสุด 
         ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ล าตน้ 
ล าตน้ส้มโอมีลกัษณะค่อนขา้งเป็นเหล่ียม และมีรูปทรงท่ีไม่แน่นอน มีความสูงของล าตน้ประมาณ 
5-15 เมตร ล าต้นแตกก่ิงแขนงมาก ก่ิงอ่อนมีขนปกคลุม ล าตน้ และก่ิงมีหนามรูปทรงอ้วน ยาว
ประมาณ 1-5 เซนติเมตร ล าตน้มีทรงพุ่มบริเวณส่วนปลายของล าตน้ ขนาดทรงพุ่มประมาณ 3-4 
เมตร เปลือกล าตน้มีสีน ้าตาลอมเทา ส่วนเน้ือไมมี้ลกัษณะเหนียว แต่ไม่แขง็ ก่ิงหกัไดย้าก 
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 ใบ 
ส้มโอเป็นพืชใบเล้ียงคู่ แตกออกเป็นใบเด่ียว เรียงวนสลบักนับนก่ิง ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเขม้ แผน่
ใบหนา และเป็นเป็นมนั กวา้ง 10-12 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร ใบประกอบดว้ยแผ่นใบ 
และกา้นใบ โดยกา้นใบจะมีแผน่ใบขนาดเล็กท่ีเรียกวา่ wing ส่วนแผน่ใบจะรูปร่างคลา้ยรูปไข่ยาว 
หรือรูปโล่ ฐานใบแหลมป้าน ปลายใบมน และมีรอยเวา้ตรงกลางเป็นรูปหัวใจ ส่วนขอบใบจะมี
หยกัเล็กๆ แผน่ใบดา้นบนมีสีเขียวเขม้เป็นมนัวาว ส่วนแผน่ใบดา้นล่างเป็นสีเขียวอ่อน และมีขนนุ่ม
ปกคลุม  

 ดอก 
ดอกส้มโอออกเป็นช่อหรือออกเป็นดอกเด่ียว แทงออกบริเวณปลายของก่ิงอ่อน ประกอบดว้ยช่อ
ดอกท่ีเกิดบริเวณปลายยอด และตายอดดา้นขา้ง แต่ละช่อมีดอก 1-20 ดอก ดอกมีขนาดใหญ่ และ
เป็นดอกสมบูรณ์เพศท่ีผสมเกสรในดอกตวัเอง แต่ละดอกมีขนาด 3-7 เซนติเมตร ประกอบดว้ยกลีบ
เล้ียงท่ีฐานดอก 3-5 กลีบ ส่วนกลีบดอกมีสีขาว กลีบดอกมีรูปหอก จ านวน 4-5 กลีบ กวา้งประมาณ 
1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5-4.0 เซนติเมตร แผ่นกลีบดอกหนา ดา้นในกลีบดอกมีเกสรตวัผู ้
จ  านวน 20-25 อนั เรียงซ้อนกนัเป็นวงกลมรอบรังไข่ และมีฐานเกสรเช่ือมติดกนัเป็นกลุ่ม 4-5 กลุ่ม 
ส่วนดา้นในสุดเป็นรังไข่ท่ีแบ่งเป็นช่องๆ 11-16 ช่อง ทั้งน้ี ดอกส้มโอจะบานจากดอกส่วนปลาย
ก่อน และทยอยบานในดอกโคนช่อดอกส้มโอจะเร่ิมออกเม่ือปลูกไดป้ระมาณ 4 ปี และให้ผลผลิต
นานกวา่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะเร่ิมออกดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม และออกดอกมากท่ีสุด
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ หลงัจากนั้นจะติดผล และเก็บผลไดห้ลงัจากดอกบานประมาณ 8 
เดือน หรือจะอยูใ่นช่วงเดือนสิงหาคม-กนัยายน ทั้งน้ี ส้มโอพนัธ์ุขาวทองดีจะให้ผลสุกชา้กวา่พนัธ์ุ
ขาวพวง ซ่ึงจะเก็บผลไดป้ระมาณเดือนกนัยายน-ตุลาคม 

 ผล 
ผลส้มโอมีรูปร่างค่อนขา้งกลม บางพนัธ์ุมีขั้วผลเรียวแหลม ผลมีขนาดใหญ่ ขนาดผลประมาณ 10-
13 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองทองตามสายพนัธ์ุ เปลือกหนา
ประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ประกอบดว้ยชั้นนอกสุด เรียกวา่ flavedo มีสีเขียวอม
เหลือง มีต่อมน ้ ามนัจ านวนมาก ชั้นต่อมา เรียกว่า albedo เป็นส่วนท่ีเป็นเน้ือเยื่ออ่อนนุ่มสีขาวท่ีมี
ความหนามาก และชั้นท่ีสามเป็นเน้ือเยือ่ของพท่ีูหุม้รอบเน้ือผล ส่วนเน้ือผลแบ่งออกเป็นกลีบๆเรียง
ติดกนัเป็นวงกลม แต่แกะแยกออกจากกนัง่าย เรียกลีบเน้ือผลวา่ juice sac ภายในกลีบจะฉ ่าดว้ยน ้ าท่ี
ใหร้สหวานหรือหวานอมเปร้ียว 

 เมล็ด 
เมล็ดส้มโอเป็นผลไมท่ี้มีเมล็ดค่อนขา้งนอ้ย แต่บางพนัธ์ุมีเมล็ดมาก เมล็ดรวมกนัอยู่ตรงแกนกลาง
ของผล มีจ านวนตั้งแต่ 0-265 เมล็ด/ผล เมล็ดมีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กสุด เมล็ดมีรูปร่างแบน 
และผวิยน่ เปลือกเมล็ดมีสีเขียวอมเหลือง และเป็นร่องลึก ขนาดเมล็ดกวา้ง 0.6-1.2 เซนติเมตร 
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         การเกบ็เกีย่ว 
ส้มโอมกัจะติดผลผลิตเม่ือปลูกแลว้ประมาณ 3-4 ปี โดยจะเก็บผลไดห้ลงัจากดอกบานแลว้ประมาณ 
8 เดือน แต่สามารถเก็บผลไดต้ั้งแต่อายุมากกวา่ 7 เดือน ทั้งน้ี หากตน้ส้มโอออกดอกและติดผลมาก
จะท าการเด็ดผดอก และผลทิ้งตามอายขุองตน้ และข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของตน้ ดงัน้ี 

– ส้มโออาย ุ4 ปี จะปล่อยใหติ้ดผลประมาณ 10-15 ผล/ตน้ 
– ส้มโออาย ุ5 ปี จะปล่อยใหติ้ดผลประมาณ 20-30 ผล 
– ส้มโออาย ุ6 ปี จะปล่อยใหติ้ดผลประมาณ 30-50 ผล 
– ส้มโออาย ุ10 ปี ข้ึนไป จะปล่อยใหติ้ดผลประมาณ 100-120 ผล 

         พนัธ์ุ และชนิดส้มโอตามสีเนือ้ 
1. White or colorless pulp เป็นส้มโอท่ีมีเน้ือไม่มีสีหรือมีสีขาว ไดแ้ก่ 

– พนัธ์ุขาวน ้าผึ้ง 
– พนัธ์ุขาวแป้น 
– พนัธ์ุขาวพวง 
– พนัธ์ุขาวใหญ่ 
– พนัธ์ุขาวแตงกวา 

2. Pigmented pulp เป็นส้มโอท่ีมีเน้ือสีแดงหรือสีชมพ ูไดแ้ก่ 
– พนัธ์ขาวทองดี 
– พนัธ์ทบัทิมสยาม 
– พนัธ์ท่าข่อย 

         ประโยชน์ 
1. เน้ือผลน ามารับประทาน ใหน้ ้าฉ ่าหวานหรือหวานอมเปร้ียว 
2. เน้ือผลน ามาแปรรูปเป็นน ้าป่ันหรือผสมท าไอศครีม 
3. ใยสีขาวจากเปลือกน ามาสับ และตากให้ ก่อนบดให้ละเอียดจนเป็นผงอีกคร้ัง ผงจากเปลือกส้ม
โอน้ีน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมของขนมหวาน เช่น ขนมบา้บ่ิน เป็นตน้ 
4. เปลือกดา้นนอกของส้มโอน ามาบดผสมส าหรับท าธูปหอม ธูปไล่ยงุ 
         สรรพคุณส้มโอ 
เน้ือส้มโอ 
– สารโมโนเทอร์ปีนในเน้ือส้มโอช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง 
– ช่วยในการขบัลม 
– ช่วยเจริญอาหาร 
– ช่วยใหก้ระปร้ีกระเปร่า 
– แกอ้าการเมาสุรา 
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– แกล้ าคออกัเสบ 
เปลือกส้มโอ 
– เปลือกดา้นนอกน ามาบดทารักษาแผล 
– ใชท้าแกอ้าการคนัตามผวิหนงั 
– ใชท้ารักษาโรคผวิหนงั 
– ใชท้ารักษาอาการปวดบวมจากแมลงกดัต่อย 
ใบส้มโอ 
– ใบน ามาขยี้ทาระงบัอาการปวดบวมจากแมลงกดัต่อย 
– ใบน ามาตากแหง้ และชงด่ืมเป็นชา แกอ้าการปวดทอ้ง รักษาโรคล าไส้อกัเสบ 
– น ้าชาใบส้มโอช่วยในการขบัลม 
– แกอ้าการปาก และล าคออกัเสบ 
– ช่วยขบัเสมหะ 
ราก เปลือก และแก่นล าตน้ 
– ช่วยขบัพยาธิ 
– ช่วยขบัลมในกระเพาะ 
– ช่วยขบัปัสสาวะ 
 
3.2.9 น า้มันหอมระเหย 
         กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ (2525) ไดก้ล่าววา่ การสกดัน ้ ามนัหอมระเหยจากเปลือกส้ม
โอมาใชท้ากนัยงุ โดยใชว้ธีิการตม้เปลือกส้มโอ แลว้น า น ้าท่ีตม้มาทาท่ีตวั พบวา่น ้ามนัหอมระเหยท่ี
ตม้จากเปลือกส้มโอสามารถทากนัยงุได ้ดงันั้น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณน ้ ามนัหอมระเหย
จากเปลือกส้มโอ ว่าเปลือกส้มโอพนัธ์ุใดท่ีให้ น ้ ามนัหอมระเหยได้มากท่ีสุด โดยใช้วิธีการสกดั
แบบธรรมดา โดยทัว่ไปส้มโอจะมีส่วนท่ีเป็นเปลือก หุ้มอยู ่ซ่ึงเปลือกเหล่านั้นเม่ือสกดัออกมาแลว้
จะใหน้ ้ามนัหอมระเหยท่ีสามารถน ามาใชท้ากนัยงุได ้น ้ามนัหอมระเหย (Essential oil) เป็นสารท่ีอยู่
ในพืชโดยทัว่ไปมีกล่ินหอมเป็นส่วนผสม ของสารเคมีหลายชนิดประเภทเทอร์ฟีน (Terpene) มกัจะ
มีฤทธ์ิขบัลม หลายชนิดใชป้รุงแต่งกล่ินยา ใชเ้ป็นน ้ าหอม ใชแ้ต่งกล่ินอาหาร บางชนิดมีคุณสมบติั
ในการยบัย ั้งเช้ือรา 
         บริษทั วแีกนนิกา้ กรุ๊ป จ ากดั (2564) ไดก้ล่าววา่ น ้ ามนัหอมระเหย คือ น ้ ามนัท่ีสกดัมาจากพืช
ตามธรรมชาติจากพืชหอม ท่ีมีกล่ินหอม ซ่ึงสารเหล่าน้ีจะถูกเก็บไวอ้ยูใ่นเฉพาะส่วนอยา่ง ต่อมบน
ผวิใบ บนเปลือก กลีบดอก เกสร ล าตน้ ยางจากเปลือกล าตน้ เป็นตน้ ซ่ึงภายในต่อมน ้ ามนัเหล่านั้น
จะมีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีสลบัซบัซอ้นหลายร้อยชนิด น ้ ามนัท่ีสกดัออกมาไดจ้ะเป็นของเหลว ไม่
เหนียวเหนอะหนะ ซึมเขา้สู่ผิวไดเ้ร็ว มีกล่ินหอมธรรมชาติ และมีคุณสมบติัในเชิงบ าบดัโรคได ้ซ่ึง
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ในน ้ามนัแต่ละตวันั้นก็จะมีผลในการบ าบดัแตกต่างกนัออกไป อยา่งช่วยเร่ืองการตา้นอาการติดเช้ือ 
ฆ่าและยบัย ั้งแบคทีเรีย ช่วยฟ้ืนฟูสภาพผิว ตา้นอกัเสบ กระตุน้ หรือช่วยท าให้ผ่อนคลายความตึง
เครียดสะสม ท าใหส้ดช่ืน หรือท าใหส้งบ และมีสมาธิ เป็นตน้ 
         ประโยชน์ 

 นิยมน ามาใชใ้นการบ าบดัทั้งทางดา้นอารมณ์ จิตใจ และร่างกาย เช่น ช่วยให้ผอ่นคลาย เพิ่ม

ความสดช่ืน บรรเทาความเครียด วิตกกงัวล ท่ีจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพกาย บางท่านอาจ

มีอาการปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือตามร่างกายร่วมดว้ย  

 น ามาใช้ในด้านอุตสาหกรรม ท่ีน ากล่ินมาเป็นส่วนผสมในสินค้าอุปโภค บริโภค ซ่ึง

สรรพคุณน ้ ามนัหอมระเหยแต่ละกล่ินนั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้

ดว้ยเช่นกนั เช่น เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ น ้าหอมปรับอากาศ และผลิตภณัฑ์ท่ีใชไ้ล่

แมลง เป็นตน้ 

         3.3 วธีิการสกดัน ้ามนัหอมระเหยจากผลไม ้
         สิริลกัษณ์ มาลานิยม (2548) ไดก้ล่าววา่ การสกดัน ้ามนัหอมระเหยสามารถท าได ้5 วธีิ ดงัน้ี 
1. การกลัน่ เป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดเพราะท าง่าย ประหยดั ท าโดยการให้ไอน ้ าผา่นพืชสมุนไพรซ่ึง
ตอ้งการสกดัท่ีอยูใ่นหมอ้กลัน่ น ้ ามนัระเหยจะถูกสกดัออกมาพร้อมกบัไอน ้ าซ่ึงจะผา่นไปตามท่อ 
และถูกท าให้เยน็เก็บไวใ้นขวด น ้ ามนัระเหยจะแยกตวัออกจากน ้ าท าให้แยกออกไดง่้าย ไดน้ ้ ามนั
หอมระเหย และน ้าปรุง น ้ามนัท่ีสกดัโดยวธีิน้ีไดแ้ก่ น ้ามนัไพล น ้ามนัตะไคร้ เป็นตน้ 
2. การสกดัด้วยน ้ ามนัสัตว์ ใช้กับน ้ ามนัหอมระเหยท่ีระเหยได้ง่ายเม่ือกลัน่ด้วยไอน ้ า วิธีน้ีใช้
เวลานานเน่ืองจากตอ้งแช่พืชไวใ้นน ้ามนัหลายวนัเพื่อใหน้ ้ามนัดูดเอากล่ินหอมออกมา น ้ ามนัท่ีสกดั
โดยวธีิน้ี ไดแ้ก่ น ้ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบ เป็นตน้ 
3. การสกัดด้วยตัวท าละลาย เป็นการสกัดโดยใช้ตัวท าละลายท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็น Volatile 
hydrocarbon เช่น hexane, benzene หรือ petroleum ether สกดัเอาสารหอมออกมา วิธีน้ีจะไดน้ ้ ามนั
หอมระเหยท่ีมีกล่ินคงเดิม ไดน้ ้ามนัท่ีมีความเขม้ขน้สูง แต่คุณภาพไม่ดี เน่ืองจากมกัมีสารอ่ืนปะปน
มาดว้ย เหมาะส าหรับพืชท่ีทนความร้อนสูงไม่ได ้วิธีน้ีจะใช้กบัพืชท่ีมีถุงน ้ ามนัอยู่ใตเ้ปลือกซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีสลายตวัโดยความร้อน เช่น มะลิ ซ่อนกล่ิน และหลงัการสกดัตอ้งระเหยตวัท าละลาย
ออกใหห้มด 
4. การคั้นหรือการบีบ ท าให้ไดน้ ้ ามนัท่ีอยูใ่นเปลือกผลไม ้เช่น เปลือกส้ม แต่จะไดป้ริมาณน ้ ามนั
นอ้ยและไม่บริสุทธ์ิ 
5. การสกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวภายใตค้วามดนัสูง วิธีน้ีจะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีกล่ิน
หอมมาก เพราะประสิทธิภาพการสกดัสูง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดภ์ายใตค้วามดนัสูง (200 เท่าของ
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ความดนับรรยากาศและอุณหภูมิ 33OC) จะกลายสภาพก่ึงเหลวก่ึงก๊าซเรียกวา่Supercritical state มี
คุณสมบติัในการละลายสูง จะสามารถสกดัสารหอมออกมาไดม้าก ขอ้ดีคือไม่ใช้ความร้อน ดงันั้น
สารหอมต่างๆจะไม่สลายตวั จะคงสภาพเหมือนในสภาวะธรรมชาติ แต่วิธีน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือราคา
แพงและวธีิการยุง่ยาก 
         เวบ็ไซต ์มติชน (2560) ไดก้ล่าววา่ น ้ ามนัหอมระเหย (Essential Oil) คือ น ้ ามนัท่ีพืชสร้างข้ึน
และเก็บไวใ้นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ ผล ล าตน้ ตลอดจนเมล็ด ซ่ึงจะพบแตกต่างกนัไปใน
พืชแต่ละชนิด คุณสมบติัท่ีเด่นชัดคือมีกล่ินหอมและระเหยได้ง่ายท่ีอุณหภูมิปกติ  ปริมาณและ
คุณภาพน ้ ามนัหอมระเหยข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ดิน ภูมิอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน 
ความสูงจากระดบัน ้าทะเล การเก็บเก่ียว ตลอดจนเทคนิค และวธีิการสกดัและการกลัน่ใส  
โดยทัว่ไป การสกดัน ้ามนัหอมระเหยมีอยู ่5 วธีิ คือ 
1.การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหย (distillation) เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยใช้ น ้ าร้อนหรือ
ไอน ้ าเขา้ไปแยกน ้ ามนัหอมระเหยออกมาจากพืช โดยการแทรกซึมเขา้ไปในเน้ือเยื่อพืช ความร้อน
จะท าให้สารละลายออกมากลายเป็นไอ ปนมากบัน ้ าร้อนหรือไอน ้ า อยา่งไรก็ดี การกลัน่เพื่อให้ได้
น ้ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดีนั้น ตอ้งอาศยัเทคนิคและกระบวนการทางเคมีและทางกายภาพหลาย
อยา่งประกอบกนั โดยทัว่ๆ ไป เทคนิคการกลัน่น ้ามนัหอมระเหยท่ีใชก้นัอยูมี่ 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
 

 การกลัน่ดว้ยน ้ าร้อน (Water distillation & Hydro-distillation) เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดของการ
กลัน่น ้ ามนัหอมระเหย การกลัน่โดยวิธีน้ี พื้นท่ีกลัน่ตอ้งจุ่มในน ้ าเดือดทั้งหมด อาจพบพืช
บางชนิดเบา หรือใหท้่อไอน ้าผา่นการกลัน่ น ้ามนัหอมระเหยน้ีใชก้บัของท่ีติดกนัง่ายๆ เช่น 
ใบไมบ้างๆ กลีบดอกไมอ่้อนๆ 
ขอ้ควรระวงั ในการกลัน่โดยวธีิน้ีคือ พืชจะไดรั้บความร้อนไม่สม ่าเสมอ ตรงกลางมกัจะได้
ความร้อนมากกวา่ดา้นขา้ง จะมีปัญหาในการไหมข้องตวัอยา่ง กล่ินไหมจ้ะปนมากบัน ้ ามนั
หอมระเหยและมีสารไม่พึงประสงค์ติดมาในน ้ ามนัหอมระเหยได้ วิธีแก้ไข คือ ใช้ไอน ้ า 
หรืออาจใช ้closed steam coil จุ่มในหมอ้ตม้ แต่การใช ้steam coil น้ีไม่เหมาะกบัดอกไม้
บางชนิด เพราะเม่ือกลีบดอกไมถู้ก steam coil จะหดกลายเป็น glutinous mass จึงตอ้งใชว้ิธี
ใส่ลงไปในน ้ า กลีบดอกไมจ้ะสามารถหมุนเวียนไปอย่างอิสระในการกลัน่ เปลือกไมก้็
เช่นกนั ถา้ใชว้ิธีกลัน่ดว้ยน ้ า น ้ าจะซึมเขา้ไปและน ากล่ินออกมา หรือกล่ินจะแพร่กระจาย
ออกจากเปลือกไมไ้ดง่้ายข้ึน ดงันั้น การเลือกใช้วิธีการกลัน่จึงข้ึนกบัชนิดของพืชท่ีน ามา
กลัน่ดว้ย 

 การกลัน่ดว้ยน ้ าและไอน ้ า (water and steam distillation) การกลัน่โดยวิธีน้ีใชต้ะแกรงรอง
ของท่ีจะกลัน่ใหเ้หนือระดบัน ้าในหมอ้กลัน่ ตม้ใหเ้ดือด ไอน ้ าจะลอยตวัข้ึนไปผา่นพืชหรือ
ตวัอยา่งท่ีจะกลัน่ ส่วนน ้าจะไม่ถูกกบัตวัอยา่งเลย ไอน ้ าจากน ้ าเดือดเป็นไอน ้ าท่ีอ่ิมตวั หรือ
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เรียกวา่ ไอเปียก ไม่ร้อนจดั เป็นการกลัน่ท่ีสะดวกท่ีสุด คุณภาพของน ้ ามนัออกมาดีกวา่วิธี
แรก การกลัน่แบบน้ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการผลิตน ้ามนัหอมระเหยทางการคา้ 

 การกลัน่ดว้ยไอน ้ า (direct steam distillation) วิธีน้ี วางของอยูบ่นตะแกรงในหมอ้กลัน่ ซ่ึง
ไม่มีน ้ าอยู่เลย ไอน ้ าภายนอกท่ีอาจจะเป็นไอน ้ าเปียก หรือไอร้อนจดัแต่ความดนัสูงกว่า
บรรยากาศ ส่งไปตามท่อใตต้ะแกรง ให้ไอผ่านข้ึนไปถูกกบัของบนตะแกรง ไอน ้ าตอ้งมี
ปริมาณเพียงพอท่ีจะช่วยให้น ้ ามนัแพร่ระเหยออกมาจากตวัอย่าง ตวัอย่างบางชนิดอาจใช้
ไอร้อนได ้แต่บางชนิดก็ใชไ้อเปียก น ้ามนัจึงจะถูกปล่อยออกมา  

 ขอ้ดีของการกลั่นวิธีน้ีคือ สามารถกลัน่ได้อย่างรวดเร็ว เม่ือเอาพืชใส่หม้อกลัน่ไม่ตอ้ง
เสียเวลารอให้ร้อน ปล่อยไอร้อนเข้าไปได้เลย ปริมาณของสารท่ีน าเข้ากลั่นก็ได้มาก 
ปริมาณท าให้ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยมาก เพื่อให้ไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ควร
กลัน่ท่ีอุณหภูมิต ่าสุดเท่าท่ีจะท าได ้หากไดน้ ้ ามนันอ้ย ควรใชอุ้ณหภูมิสูงข้ึน ใชเ้วลาให้สั้น
ท่ีสุด การกลัน่จะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ วดัอุณหภูมิและเวลาให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด 

 
2.การสกดัดว้ยน ้ามนัสัตว ์(extraction by animal fat) 
ใชก้บัน ้ามนัหอมระเหยท่ีระเหยไดง่้ายเม่ือใชว้ธีิกลัน่ดว้ยไอน ้า วธีิน้ีจะใชเ้วลานาน เพราะตอ้งแช่พืช
ไวใ้นน ้ ามนัหลายวนั ซ่ึงน ้ ามนัจะช่วยดูดเอากล่ินหอมของน ้ ามนัหอมระเหยออกมา วิธีน้ีใชใ้นการ
สกดัน ้ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบ เป็นตน้ 
3.การสกดัดว้ยสารเคมี (solvent extraction) 
วธีิน้ีจะไดน้ ้ามนัหอมระเหยท่ีมีความเขม้ขน้สูง แต่คุณภาพไม่ดีเท่าการกลัน่ เพราะหลงัจากการสกดั
จะไดส้ารอ่ืนปนออกมาดว้ย การสกดัแบบน้ีจะไดน้ ้ามนัหอมระเหยท่ีเรียกวา่ absolute oil วิธีน้ีใชก้บั
พืชท่ีทนความร้อนสูงไม่ได ้เช่น มะลิ และท่ีส าคญัคือ หลงัจากการสกดัตอ้งระเหยสารเคมีท่ีใชเ้ป็น
ตวัสกดัออกใหห้มด สารเคมีท่ีนิยมใชเ้ป็นตวัสกดัคือ แอลกอฮอล ์
4.การคั้นหรือบีบ 
ท าใหน้ ้ามนัท่ีอยูใ่นเปลือกของผลไม ้เช่น เปลือกพืชตระกูลส้ม ออกมาแต่น ้ ามนัหอมระเหยท่ีไดจ้ะ
มีปริมาณนอ้ยและไม่ค่อยบริสุทธ์ิ 
5.การสกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว 
โดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกท าให้เป็นของเหลวท่ีความดนัสูง เป็นวิธีท่ีปัจจุบนันิยมใชม้าก
เพราะจะไดน้ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีกล่ินดี มีความบริสุทธ์ิสูง แต่วิธีน้ีจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง ขอ้ควร
ระวงั  ควรเก็บน ้ามนัหอมระเหยไวใ้นขวดแกว้เท่านั้น ไม่ควรเก็บไวใ้นขวดพลาสติค 
การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหยทั้ง 3 วิธีน้ี สามารถท าเองได ้อุปกรณ์ท่ีส าคญัส าหรับใช้กลัน่ มี 3 อย่าง 
คือ หมอ้กลัน่ (still) เคร่ืองควบแน่น (condenser) และภาชนะรองรับ (receiver) การกลัน่ดว้ยไอน ้ า
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จะตอ้งมีหมอ้ตม้น ้ า (boiler) ส าหรับท าไอน ้ าเพิ่มอีกอยา่งหน่ึง การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหยดว้ย หมอ้
กลัน่ (still) น ้าหรือไอน ้า  เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมาก แต่มีขอ้เสียหลายประการ เน่ืองจากความร้อนท า
ให้ปฏิกิริยาสลายตวัต่างๆ เกิดข้ึน กล่ินท่ีไดอ้าจผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ สารประกอบบางตวัใน
น ้ามนัหอมระเหยท่ีละลายไดดี้ มีจุดเดือดสูง จะไม่ถูกพามาโดยไอน ้ า ดงันั้น น ้ ามนัหอมระเหยท่ีได้
จากการกลัน่อาจไม่ใช่ท่ีเกิดในธรรมชาติเสมอไป โดยเฉพาะน ้ ามนัหอมระเหยจากดอกไมท้ั้งหลาย
ซ่ึงเสียไดง่้าย เช่น มะลิ ซ่อนกล่ิน ไวโอเลต ดอกพุด ไฮยาซิน เป็นตน้ เม่ือเวลากลัน่จะไม่ไดน้ ้ ามนั
หรือน ้ ามนัท่ีไดมี้ปริมาณน้อยมาก และคุณภาพไม่ดี การใช้วิธีกลัน่จึงไม่เหมาะสม ตอ้งใชว้ิธีอ่ืนท่ี
ท าใหไ้ดน้ ้ามนัหอมระเหยใกลเ้คียงท่ีเกิดในธรรมชาติมากท่ีสุด 
 
         3.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบับาธบอม 
         จิรกาญจน์ คูเจริญไพศาล (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แผนธุรกิจผลิตภณัฑ์ท าฟองในอ่างอาบน ้ า 
(Business Plan for Bath Bomb) และไดแ้ละยงัไดคิ้ดคน้และทดลองสูตรใหม่ข้ึนมา เพื่อน า Bath 
Bomb และ Bubble Bar มารวมไวด้ว้ยกนั โดยการน าเอาวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีใชก้นัอยูแ่ลว้ มาผลิตให้
เกิดผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ไม่วา่จะเป็น Baking Soda ท่ีสามารถน ามาท าขนมจนกระทัง่น ามาขดัผิวไดเ้ลย 
โดยจะน ามาเป็นส่วนผสมในการท า Bath Bomb ให้ช่วยในเร่ืองขจดัคราบหรือส่ิงสกปรกบน
ผิวหนงั Castor Oil หรือน ้ ามนัละหุ่ง มีลกัษณะเขม้ขน้กวา่น ้ ามนัทัว่ไป ส่วนมากจะ น ามาหมกัผม 
หรือนวดลา้งเคร่ืองส าอาง ซ่ึงน ้ามนัละหุ่งมีคุณสมบติัท่ีดูดส่ิงสกปรกออกมาจากผิวไดดี้ จึงไดน้ ามา
เป็นส่วนผสมในการท า Bath Bomb เพราะดว้ยความท่ีมีลกัษณะเขม้ขน้กว่าน ้ ามนั ทัว่ไป ท าให้
ส่วนผสมเกาะตวักนัไดดี้ ป้ันเป็นรูปทรงไดง่้ายข้ึน และยงัช่วยในเร่ืองดูดส่ิงสกปรกออกมา จากผิว
ไดดี้ไม่แพส้บู่ทัว่ไปเลยทีเดียว 
         จนัทรรัตน์ จาริกสกุลชยั รัฐพล ศิลปรัศมีและสุภางค ์กิจทิพย  (2564)ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ผลของ
ค่าความชุ่มช้ืนผิวจากการใชผ้ลิตภณัฑ์บาธบอมท่ีมีส่วนประกอบของสารส าคญัจากธรรมชาติ เพื่อ
สุขภาพผวิท่ีดี  โดยการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาต ารับผลิตภณัฑ์มี
ผลต่อการเพิ่มความชุ่มช้ืนของผิวมีความพึงพอใจหลงัการใชผ้ลิตภณัฑ์บาธบอม ส าหรับเพิ่มความ
ชุ่มช้ืนของผิว หลงัใชผ้ลิตภณัฑ์ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าการเพิ่มความชุ่มช้ืนและความ
พึงพอใจหลงัการใชผ้ลิตภณัฑ์บาธบอมในกลุ่มท่ีมีผิวแห้งโดยผูว้ิจยัไดส้ร้างความตระหนกัต่อการ
ดูแลผิวมากข้ึนจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าผลิตภณัฑ์บาธบอมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ท่ีให้
ประสิทธิภาพ เพิ่มความแขง็แรงให ้แก่เกราะป้องกนัผวิหนงั 
เพญ็ศรี เพญ็ประไพ สุภามาส อินทฤทธ์ิและชุติมา จนัทรัตน (2561) ท าการศึกษาวจิยั เร่ืองน ้ามนั
มะพร้าวท่ีมีสารสกดัจากวา่น ชกัมดลูกมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ สารประกอบเคอร์คูมินอยด ์ และ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูง สามารถน าไปพฒันา เป็นครีมบ ารุงผวิหนา้ เพื่อศึกษาฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระโดยไดว้ิเคราะห์ หาปริมาณสารประกอบเคอร์คูมินอยดแ์ละสารประกอบ ฟีนอลิก มี
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ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ น ามาพฒันาเป็นส่วนผสม ในครีมบ ารุงผวิหนา้ ในการทดลองผลิตภณัฑจ์าก
น ้ามนั มะพร้าวท่ีมีสารสกดัจากวา่นชกัมดลูกโดยใชค้วามร้อน และไม่ใชค้วามร้อน พบวา่ 
คุณสมบติัทางกายภาพของครีม ท่ีผลิตโดยไม่ใชค้วามร้อนดีกวา่ครีมท่ีผลิตโดยใชค้วามร้อน 
ทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมคัร จ านวน 12 คน พบวา่ ผลิตภณัฑมี์ผลต่อสภาพผิวในดา้นของ
การลดปริมาณเมด็ สีเมลานินดีท่ีสุด รองลงมาคือ การเพิ่มความชุ่มช้ืน เม่ือมี การใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่ง
ต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 14 วนั นอกจาก น้ีผลิตภณัฑย์งัมีผลในการช่วยเพิ่มความกระชบัและลดการ 
สูญเสียน ้าจากผวิหนงั



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
บาธบอมส้มโอ Pomelo Bath Bomb เป็น สบู่ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ า โดยจุดเด่นก็คือ

เป็นลกัษณะลูกกลม ๆ เม่ือใส่ลงไปในอ่างอาบน ้ าแลว้ จะมีการแตกฟองฟู่ ออกมา พร้อมกบัส่งกล่ิน
หอมและกระจายสีออกมาในน ้ าท่ีอยู่อ่างอาบน ้ า ไม่เป็นอนัตรายต่อผิว ไม่มีสารเคมีอันตราย 
สรรพคุณ ช่วยช าระลา้งร่างกายจากมลพิษต่าง ๆ ท่ีสะสมอยูต่ามผิวหนงั ผลดัเซลล์ผิวท่ีตายช่วยให้
ผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน ลดความเม่ือยลา้ ท าให้กล่ินตวัหอมสดช่ืนและบ ารุงผิว ให้
สวยงามนุ่มเนียนอยู่เสมอ โดยได้น าส้มโอของดีประจ าจงัหวดันครปฐมเอามามีส่วนผสมใน
ผลิตภณัฑบ์าธบอมและเน่ืองจากโรงแรม นีรา รีทรีท เป็นโรงแรมท่ีติดกบัชุมชนของเกษตรกรท่ีท า
สวนเก่ียวกบัส้มโอและทางโรงแรมก็ได้มีห้องพกัท่ีมีอ่างอาบน ้ า ทั้งหมด 5 ห้อง ท่ีเป็น signature 
ผูจ้ดัท าโครงการจึงไดเ้ห็นถึงโอกาสในการสร้างผลิตภณัฑ์ บาธบอมกล่ินส้มโอ ท่ีเป็นของดีประจ า
จงัหวดันครปฐมให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่  อีกทั้งยงัส่งเสริมยกระดบัจงัหวดันครปฐมให้มีช่ือเสียง
เพิ่มมากข้ึนอีกด้วยท าให้ผูจ้ดัท ามีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินมาสร้างเอกลักษณ์ให้
โรงแรม นีรา รีทรีท เพื่อจดัท าผลิตภณัฑ์บาธบอมส าหรับลูกคา้ของโรงแรม นีรา รีทรีทและ เพื่อ
สร้างรายไดใ้ห้แก่โรงแรมโดยผูจ้ดัท าโครงงานจึงศึกษากระบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวและน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัอ่ืน ๆ บูรณาการออกมาเป็นรูปธรรม โดยมี
รายละเอียดและขั้นตอนในการจดัท าโครงงานดงัน้ี 
 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
 

4.1.1 วตัถุดิบส าหรับการท าน า้มันหอมระเหยสกดัจากเปลอืกส้มโอ 

 เปลือกส้มโอ                   1          กิโลกรัม 
 น ้าแขง็                             1          ถุง 
 น ้าเปล่า                          500        มิลลิลิตร 
 หวัเช้ือกล่ินส้มโอ            3          มิลลิกรัม 
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        วตัถุดิบส าหรับการท าบาธบอมกลิน่ส้มโอ 
 กรดซิตริกแบบผง                                     1/2       ถว้ย 
 ดีเกลือบดละเอียด                                     1/3       ถว้ย 
 เบกก้ิงโซดา                                                 1       ถว้ย 
 น ้ามนัมะพร้าว                                             1       ชอ้นโตะ๊  
 แป้งขา้วโพด                                             3/4       ถว้ย 
 สีผสมอาหารสีเขียว                                  3-4       หยด                 
 น ้ามนัหอมระเหยสกดัจากเปลือกส้มโอ       5     หยด  
 กลีเซอรีน                                                  3-5     หยด   

 

 
รูปที ่4.1 วตัถุดิบส าหรับการท าบาธบอมกล่ินส้มโอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 

 4.1.2 ขั้นตอนการท าบาธบอมกลิน่ส้มโอ 
 

 หัน่เปลือกส้มโอใหมี้ขนาดเล็กทั้งหมด 1 กิโลกรัม 

 
รูปที ่4.2 หัน่เปลือกส้มโอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 น าหมอ้ตั้งท่ีเตาและถว้ยขนาดเล็กวางลงไปกลางหมอ้ 
 ใส่เปลือกส้มโอท่ีหัน่แลว้และน ้าเปล่า  500 มิลลิลิตรใส่ไวร้อบ ๆ ถว้ยท่ีเตรียมไว ้

 
รูปที ่4.3 ใส่เปลือกส้มโอท่ีและน ้าเปล่า ใส่ไวร้อบ ๆ ถว้ยท่ีเตรียมไว ้

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 น ากะละมงัสแตนเลสวางบนปากหมอ้และน าน ้าแขง็ใส่บนกะละมงัท่ีปิดไวบ้นปากหมอ้ 
 ตั้งไฟปานกลางเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ปลือกส้มโอไหมแ้ละทิ้งไวค้ร่ึงชัว่โมง 
 หลกัจากผา่นไปคร่ึงชัว่โมง น ากะละมงัท่ีปิดปากหมอ้ออก จะพบน ้ามนัหอมระเหยท่ีหยด

ลงถว้ยแกว้ 
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รูปที ่4.4 น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้มโอท่ีกลัน่จากไอน ้า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 น าน ้าหอมระเหยใส่ขวดท่ีเตรียมเอาไวแ้ละผสมหวัเช้ือ 5 หยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4.5 น ้ามนัหอมระเหยใส่ขวดและผสมหวัเช้ือกล่ินส้มโอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 ใส่กรดซิตริก เบกก้ิงโซดา และแป้งขา้วโพดลงไปในชามใบใหญ่ ใชมื้อหรือเคร่ืองผสมคน
ส่วนผสมแหง้ๆ น้ีใหเ้ขา้กนั หลงัจากท่ีเขา้กนัดีแลว้ ใหเ้ติมดีเกลือลงไปผสมดว้ย 
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รูปที ่4.6 ส่วนผสมรวมกนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 

 ใส่น ้ ามนัมะพร้าวลงขวดสเปรย์และใช้ขวดสเปรย์ฉีดลงไปบาง ๆ ในส่วนผสมท่ีเพิ่ง
ผสมเสร็จและเติมน ้าท่ีเพียงพอจะท าใหส่้วนผสมจบัตวักนั หลีกเล่ียงการเติมน ้ ามากเกินไป 
เพราะจะท าใหส่้วนผสมเกิดฟองฟู่ ข้ึนมาและตอ้งกลบัไปเร่ิมท าใหม่ตั้งแต่ตน้ 

 เม่ือส่วนผสมจบัตวักนัสามารถใส่น ้ ามนัหอมระเหยสกดัจากส้มโอ กลีเซอรีนและสีผสม
อาหารสีเขียวลงไป 
 

 
รูปที ่4.7 ส่วนผสมใส่น ้ามนัหอมระเหยสกดัจากส้มโอและสีผสมอาหารสีเขียว 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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 กดส่วนผสมลงในแม่พิมพท่ี์เตรียมไวแ้ละป้องกนัไม่ใหม้นัแตกตวัออกจากกนั 
 

 
รูปที ่4.8 กดส่วนผสมลงในแม่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
 พกับาธบอมทิ้งไวใ้นแม่พิมพอ์ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดยเก็บแม่พิมพไ์วใ้นบริเวณท่ีแห้งและ

เย็น ปราศจากความช้ืน หากหลงัจาก 24 ชั่วโมงแล้วบาธบอมยงัดูเปียกช้ืน ๆ ก็ให้แกะ
ออกมาจากแม่พิมพแ์ลว้ปล่อยใหบ้าธบอมแหง้เอง 

 เม่ือบาธบอมแห้งสนิทแลว้ สามารถน าใส่บรรจุภณัฑ์ท่ีเตรียมไว ้โดยตอ้งน าเอาไวใ้ห้ห่าง
จากความช้ืนเพื่อป้องกนัไม่ใหม้นัเกิดฟองฟู่ ออกมาก่อนก าหนด 

 

 
รูปที ่4.9 บาธบอมกล่ินส้มโอ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
         โครงงานบาธบอมกล่ินส้มโอ (Pomelo Bath Bomb) ผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล         
เป็น 3 ตอน จ านวน 30 คน ดงัน้ี 
         ตอนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ค่าร้อยละ) 
         ตอนท่ี 2: ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโครงงานบาธบอมกล่ินส้มโอ(ค่าเฉล่ีย) 
         ตอนท่ี 3: ขอ้เสนอแนะ (ค าถามปลายเปิด) 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 10 33.00 

หญงิ 20 67.00 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 4.1 จากขอ้มูลตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.00 

 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี 0 00.00 
20-30 ปี 23 77.00 
31-40 ปี 3 10.00 
41-50 ปี 4 13.00 

มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 0 00.00 
รวม 30 100 

           จากตารางท่ี 4.2 ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และ
ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีและช่วงอาย ุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไปเลย 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของจ าแนกตามสถานะภาพ 

สถานะภาพ จ านวน ร้อยละ 

บุคคลภายในโรงแรม 22 73.00 
บุคคลภายนอกโรงแรม 8 27.00 

รวม 30 100 
          จากตารางท่ี 4.3 ตอบแบบสอบถามมีบุคคลภายในโรงแรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.00 
รองลงมาบุคคลภายนอกโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 27.00 
 
ตอนที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อโครงงานบาธบอมกลิน่ส้มโอ 

การวเิคราะห์ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานบาธบอมกล่ินส้มโอ ให้การ
วดัระดบัความพึงพอใจ  โดยใช้วิธีการแปรผลของอาจารยบุ์ญชม ศรีสะอาด โดยการก าหนดการ
แปลความหมายไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 –4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 –3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 –2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน 

ปัจจัยการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพงึ
พอใจ 

ความพงึพอใจในด้านผลติภณัฑ์ 

1. กลิน่ของผลติภัณฑ์ 4.63 0.61 มากท่ีสุด 
2. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 4.40 0.67 มาก 
3. ประสิทธิภาพในการใช้งานของ
ผลติภัณฑ์ 

4.23 0.90 มาก 

4. ความแปลกใหม่ของผลติภัณฑ์ 4.40 0.77 มาก 
5. คุณสมบัติของวตัถุดิบทีน่ ามาใช้กบั
ผลติภัณฑ์ 

4.33 0.71 มาก 

6. ความไม่ระคายเคืองต่อผวิ 4.33 0.71 มาก 
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ปัจจัยการประเมิน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพงึ
พอใจ 

ความพงึพอใจในด้านผลติภัณฑ์ 

8. ความชุ่มช้ืนของผลติภัณฑ์ 4.27 0.74 มาก 
9.เนือ้สัมผสัของผลติภัณฑ์ 4.50 0.68 มาก 
รวม 4.37 0.73 มาก 

 
           จากตารางท่ี 4.4 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์บนัทึกขอ้มูลพบว่า กล่ินของ
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.63 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 
รองลงมาเป็น เน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.50 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.68 ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.40 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เท่ากนักบั ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากบั 4.40 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้กบั
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 เท่ากนักบั
ความไม่ระคายเคืองต่อผิว มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.71 ความชุ่มช้ืนของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.27 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.74 ประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.23 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 และความเหนียวของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.20 
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81 
 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 

 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 บาธบอม เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในประเทศไทยเน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลก ท าให้มีโรงแรมท่ีมีความหรูหราเพิ่มมากข้ึนโดยมีการเพิ่ม
อ่างอาบน ้ าในห้องพกัอีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนท าให้การแช่น ้ านอนอยู่ในห้องพกั
ไดรั้บการนิยมเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการจดัท าโครงงานเร่ือง บาธบอมส้มโอ Pomelo Bath Bom
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินมาสร้างเอกลกัษณ์ให้โรงแรม นีรา รีทรีท เพื่อจดัท า
ผลิตภณัฑ์บาธบอมส าหรับลูกคา้ของโรงแรม นีรา รีทรีทและ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่โรงแรม โดย
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดรั้บการ
ตอบกลบัแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ครบถว้นตามจ านวน 30 ชุดและไดน้ ามาประมวลผลและวิเคราะห์
ค่าทางสถิติ โดยสามารถสรุปผลจากการศึกษาไดด้งัน้ี ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.00 
และอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 
รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นช่วงอายุต ่า
กว่า 20 ปีและช่วงอายุ มากกว่า 50 ปีข้ึนไปเลย มีบุคคลภายในโรงแรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
73.00 รองลงมาบุคคลภายนอกโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 27 .00 และในดา้นของความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑ์บนัทึกขอ้มูลพบวา่ กล่ินของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากบั 4.63 มีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมาเป็น เน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจเท่ากบั 4.50 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากบั 4.40 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เท่ากนักบั ความสวยงามของ
บรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.40 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 และ
คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้กับผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 เท่ากนักบัความไม่ระคายเคืองต่อผิว มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 ความชุ่มช้ืนของผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากบั 4.27 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภณัฑ์มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 และความเหนียวของ
ผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.20 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.81โดยดา้น
ความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.37 
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และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.73 ในทุกประเด็นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์โครงงานท่ี
มุ่งหวงัผลประโยชน์ดา้นการลดความผดิพลาดจากการจดัเก็บขอ้มูล   
 
5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
                      น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้มโอ ออกกล่ินนอ้ย 
  
   5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
                       ควรใชเ้ปลือกส้มโอท่ีสด ใหม่จากตน้ 
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ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

  



 

 

 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้ผลติภัณฑ์บาธบอม 
The satisfaction questionnaire for using bath bomb products 

 
วตัถุประสงค์ : เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจในผลิตภณัฑบ์าธบอมกล่ิมส้มโอ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรง
กบัขอ้มูลของท่าน) 
 

1.   เพศ 
 ชาย  หญิง 

2. อาย ุ
  ต  ่ากวา่ 20 ปี  21-30 ปี 
  31-40 ปี  41-50 ปี 
  51 ปีข้ึนไป 

3. บุคคลท่ีไดล้องใชผ้ลิตภณัฑบ์าธบอมกล่ินส้มโอ 
  บุคคลภายในโรงแรม 
  บุคคลภายนอกโรงแรม 
 
ตอนที ่2 ระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์าธบอมกล่ินส้มโอ 
 

ปัจจัยการประเมิน 5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. กล่ินของผลิตภณัฑ ์      
2. ความสวยงามของผลิตภณัฑ ์      
3.ประสิทธิภาพในการใชง้านของผลิตภณัฑ ์      
4.ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ ์      
5.คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีน ามาใชก้บัผลิตภณัฑ ์      
6.ความไม่ระคายเคืองต่อผวิ      
7.ความเหนียวของผลิตภณัฑ ์      
8.ความชุ่มช้ืนของผลิตภณัฑ ์      
9.เนือ้สัมผสัของบาธบอม      



 

 

 

 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑบ์าธบอมกล่ินส้มโอ 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
 

         สวสัดีครับ ผม ช่ือ ธีรวฒัน์ ฉากภาพ เป็นหวัหนา้เเผนกทรัพยากรบุคคลและเป็นท่ีปรึกษาของ
นกัศึกษาท่ีมาฝึกงาน โครงงานบาธบอมกล่ินส้มโอ โดยมีความคิดเห็นวา่โครงงานน้ีเป็นประโยชน์ 
และสามารถน ามาพฒันาใหผ้ลิตภณัฑไ์ดเ้กิดข้ึนจริงและสามารถน ามาต่อยอดเป็นอาชีพและยงัน า
ผลไมท่ี้เป็นของดีประจ าจงัหวดันครปฐมมาสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ใหเ้กิดคุณค่าเพิ่มมากข้ึน 
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บาธบอมกลิน่ส้มโอ 
Pomelo Bath Bomb 
เกศรา อ่อนละมูล 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

Email : Ketsara.Onl@siam.edu 
 

บทคัดย่อ 
      โครงงานบาธบอมกล่ินส้มโอ (Pomelo 
Bath Bomb) มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลิตภณัฑ์
ท้องถ่ินมาสร้างเอกลักษณ์ให้โรงแรม นีรา 
รีทรีท เพื่อจดัท าผลิตภณัฑ์บาธบอมส าหรับ
ลูกคา้ของโรงแรม นีรา รีทรีทและเพื่อสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่โรงแรม โดยโรงแรม นีรา รีทรีท 
เป็นโรงแรมท่ีติดกบัชุมชนของเกษตรกรท่ีท า
สวนเก่ียวกับส้มโอและทางโรงแรมก็ได้มี
ห้องพกัท่ีมีอ่างอาบน ้ า ทั้งหมด 5 ห้อง ท่ีเป็น 
signature ท าให้ผูจ้ดัท าไดน้ าเปลือกส้มโอมา
สร้างให้เกิดผลประโยชน์โดยน ามาสกดัเป็น
น ้ามนัหอมระเหยกล่ินส้มโอและน าบาธบอม
ท่ีเป็นสบู่ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ ามาคิด
เป็นนวตักรรมใหม่เป็นโครงงานบาธบอมก
ล่ินส้มโอ 
      จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 67.00 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 77.00  มีบุคคลภายในโรงแรมมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 73.00 และในด้านของความ
พึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์บนัทึกข้อมูลพบว่า 
กล่ินของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงท่ีสุดเท่ากบั 4.63 รองลงมาเป็น เน้ือสัมผสั
ของผลิตภัณฑ์  มีค่ า เฉ ล่ียความพึงพอใจ

เท่ากบั 4.50 ความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ์
และความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากบั 4.40 โดยดา้นความพึง
พอใจผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.37 
ในทุกประเด็นสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของโครงงานบาธบอมกล่ินส้มโอ 
 
ค าส าคัญ : บาธบอม /  ส้มโอ /ผลิตภณัฑ์ 
 
Abstract  
      From the results of the analysis, it was 

found that most of the respondents were 

female, accounting for 67 percent, and aged 

20 - 30 at 77 percent. Most were people 

inside the hotel, accounting for 73 percent. 

In terms of product satisfaction from data 

records, it was found that the fragrance of 

the product had the highest average 

satisfaction of 4.63 points, followed by the 

texture of the product satisfaction average 

was 4.50 points. Product novelty and beauty 

of packaging satisfaction average was 4.40 

points. Overall, the satisfaction of the 



 

 

respondents was at a high level, with an 

average of 4.37 on all issues consistent with 

the objectives of the Pomelo Bath Bomb 

project. 

From the results of the analysis, it was found 
that most of the respondents were female, 
accounting for 67 percent, and aged 20 - 30 
at 77 percent. Most were people inside the 
hotel, accounting for 73 percent. In terms of 
product satisfaction from data records, it 
was found that the fragrance of the product 
had the highest average satisfaction of 4.63 
points, followed by the texture of the 
product satisfaction average was 4.50 points. 
Product novelty and beauty of packaging 
satisfaction average was 4.40 points. 
Overall, the satisfaction of the respondents 
was at a high level, with an average of 4.37 
on all issues consistent with the objectives 
of the Pomelo Bath Bomb project. 
 
Keywords: bath bombs, pomelo, orchard 

 
ทีม่าของปัญหา 
         ผลิตภณัฑบ์าธบอม (bath bomb) เป็นท่ีนิยม
มากในต่างประเทศ แต่ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมนกัใน
ประเทศไทย  เน่ืองจากราคาผลิตภณัฑท่ี์น าเขา้จาก
ต่างประเทศค่อนขา้งสูง และยงัไม่มีการผลิตใน
ประเทศไทยอยา่งแพร่หลาย บาธบอม คือสบู่
ส าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้ าเม่ือใส่ลงไปในอ่าง
อาบน ้ าแลว้ จะมีการแตกฟองฟู่ ออกมา เม่ือบาธบอ
มโดนน ้ าจะแตกตวัฟู่  พร้อมส่งกล่ินหอมและ

กระจายสีออกมาในน ้ าท่ีอยูอ่่างอาบน ้ าดว้ยกล่ินท่ี
หอมและสีสนัท่ีสวยงามน้ีเอง จึงท าใหเ้ป็นท่ีนิยมใน
การใชส้ าหรับแช่ตวัในอ่างอาบน ้าเป็นอยา่งมาก ถือ
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการดูแลผิวกาย ช่วยขจดักล่ิน
ไม่พึงประสงค ์ผลดัเซลลผ์ิวท่ีตายแลว้ บ ารุงผิวท่ี
หยาบกร้านใหก้ลบัมาเนียนนุ่มชุ่มช้ืนอีกคร้ัง และ
คืนความสดช่ืนใหก้บัร่างกายดว้ยกล่ินหอมของ
น ้ ามนัหอมระเหย เพราะจะสร้างความร่ืนรมยใ์น
การแช่ตวัเป็นอยา่งยิง่ ทั้งยงัมีสรรพคุณช่วยช าระ
ลา้งร่างกายจากมลพิษต่าง ๆ ท่ีสะสมอยูต่ามผิวหนงั 
ผลดัเซลลผ์ิวท่ีตาย ช่วยผอ่นคลายความเครียดจาก
การท างาน ลดความเม่ือยลา้ อนัเน่ืองมาจากการ
ท างาน การใชชี้วติหนกั ๆในระหวา่งวนั ท าใหก้ล่ิน
ตวัหอมสดช่ืน และบ ารุงผิวใหส้วยงามนุ่มเนียนอยู่
เสมอ ไม่เป็นอนัตรายต่อผิว ไม่มีสารเคมีอนัตราย 
โดยส่วนใหญ่การผลิตบาธบอม เป็นการน าเอาเบ
กก้ิงโซดามาผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าวและน ้ ามนัหอม
ระเหย ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม โดยจุดเด่นของบาธ
บอมก็คือเป็นลกัษณะลูกกลม ๆ โดยลูกใหญ่
ส่วนมากจะท ามาเพ่ือการแช่ตวัในอ่างและลูกเลก็ท า
มาเพ่ือการแช่เทา้  
โรงแรม นีรา รีทรีท เป็นโรงแรมแนวอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โรงแรมเนน้การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยเนน้การสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนรอบขา้ง 
ตวัโรงแรมติดกบัชุมชนของเกษตรกรท่ีท าสวนสม้
โอท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดันครปฐม อีกทั้งโรงแรมมี
หอ้งพกัท่ีมีอ่างอาบน ้ าในตวั ทั้งหมด 5 หอ้ง ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของโรงแรม ไดแ้ก่ หอ้ง Lake จ านวน 3 
หอ้ง พกัไดสู้งสุด 3 คน  ววิแม่น ้ าท่าจีนและมี
ระเบียง  หอ้ง Lagoon จ านวน 2 หอ้ง พกัไดสู้งสุด 2 
คน ววิแม่น ้ าท่าจีนและมีระเบียง  จากเหตผุล
ดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้จ้ดัท าไดเ้ห็นถึงโอกาสใน
การน าผลิตภณัฑชุ์มชนมาสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ใหแ้ก่ทางโรงแรมคือโครงงาน “บาธ
บอมกล่ินสม้โอ”  ซ่ึงนอกจากโรงแรมจะมี



 

 

ผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นหอ้งพกัแลว้ยงัสามารถจ าหน่าย
เพื่อเป็นของท่ีระลึกของโรงแรมไดอี้กดว้ย 
 
 

กรอบแนวคิด 
 ผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาและแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2  ส่วน ส่วนแรกได้แ ก่ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี
สองได้แก่ผลลัพธ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 
โดยแบ่งปัจจัยการประเมินออกเป็น ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ เพื่อศึกษาผลลพัธ์ความพึงพอใจในของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภณัฑบ์าธบอมกล่ิน
สม้โอและส่วนท่ีสามไดแ้ก่ขอ้เสนอแนะส าหรับการ
พฒันาผลิตภณัฑบ์าธบอมกล่ินสม้โอ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อน าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินมาสร้าง
เอกลกัษณ์ใหโ้รงแรม นีรา รีทรีท 

2. เพื่อจดัท าผลิตภณัฑ์บาธบอมส าหรับ
ลูกคา้ของโรงแรม นีรา รีทรีท 

3. เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่โรงแรม 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. โรงแรม นีรา รีทรีท มีผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี
มีเอกลกัษณ์ สามารถใชใ้นโรงแรมและขายเพื่อเป็น
สินคา้ท่ีระลึก 
 2. โรงแรม นีรา รีทรีท ไดมี้ส่วนในการโป
รโมทผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในจังหวดันครปฐม โดย
การน าวตัถุดิบเปลือกส้มโอท่ีเหลือใชม้าแปรรูปให้
เกิดประโยชน์ 
 3. โรงแรม นีรา รีทรีท สามารถสร้าง
รายไดจ้ากผลิตภณัฑไ์ด ้
 

วธีิการด าเนินงาน 

 ก าหนดขอบเขตด้านเ น้ือหา โดย มุ่ง เน้น
การศึกษาขั้ นตอนการท าบาธบอมกล่ินส้มโอ 
เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงงาน โดย
ขอบเขตลกัษณะประชากรท่ีจะศึกษาโดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีผูท่ี้ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บาธบอมกล่ินส้มโอ 
จ านวน 30 คน ดว้ยเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ า กนั้ น น า ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ รั บ ม า
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลและอภิปราย 
 ผลจากการศึกษาและจดัท าโครงงานเร่ือง บาธ
บอมส้มโอ Pomelo Bath Bomb มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้
โรงแรมนีรารีทรีท จดัท าผลิตภณัฑบ์าธบอมส าหรับ
ลูกค้าของโรงแรมนีรารีท รีท  และงานวิจัย ท่ี
เ ก่ียวข้อง  ประกอบกับการจัด เ ก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดรั้บการตอบ
กลับแบบสอบถาม ท่ีสม บู ร ณ์ครบถ้วนตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวจ้  านวน 30 ชุด จึงได้น ามา
ประมวลผลและวิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ าท า งส ถิ ติ ต าม
วตัถุประสงค์ของโครงงาน พบว่าผลลพัธ์นั้นตรง
ตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้โดยสามารถสรุปผลได้
ดังน้ี ผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
67.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.00 และ
อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมาอยู่
ในช่วงอาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 รองลงมา
อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่มี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุต  ่ากว่า 20 ปี
และช่วงอาย ุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไปเลย มีบุคคลภายใน
โรงแรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมา
บุคคลภายนอกโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 27.00 และ
ในด้านของความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์บันทึก
ขอ้มูลพบวา่ กล่ินของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงท่ี สุดเ ท่ากับ 4 .63 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน



 

 

มาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมาเป็น เน้ือสัมผสัของ
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.50 มีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ความแปลก
ใหม่ของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
4.40 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 
เท่ากนักบั ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.40 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.67 และคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ี
น ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.71 เท่ากนักบัความไม่ระคายเคืองต่อผิว มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.71 ความชุ่มช้ืนของผลิตภณัฑ์มี
ค่า เฉ ล่ียความพึงพอใจเท่ากับ  4 .27  มีค่ าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 ประสิทธิภาพในการ
ใชง้านของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
4.23 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 และ
ความเหนียวของผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.20 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.81โดยดา้นความพึงพอใจผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.37 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.73 ในทุกประเด็นสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
โครงงานท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ด้านการลดความ
ผิดพลาดจากการจดัเก็บขอ้มูล   
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