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โรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณ์ 

 

 

 



ท่ีมาแลว้ความส าคญัของโครงงาน 

สบู่ คือ สิ่งท่ีท ำมำจำกไขผสมสำร เคมีหลำยชนิด เรำสงัเกตว่ำท่ีบ้ำนว่ำมีแตงกวำ

จ ำนวนมำก แตงกวำมีสรรพคณุบ ำรุงผิว เช่น แคลเซียม แมกนีเซียมและโพแทสเซียม ซมึเข้ำสู่

เซลล์ของร่ำงกำยได้รวดเร็ว 

 

วตัถปุระสงค์เพ่ือ  

1. เพ่ือท ำให้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

2. เพ่ือลดแบคทีเรียจำกมือ 

 

สถำนท่ี  

โรงเรียนหวัดงรำชพรหมำภรณ์ 

 

ระยะเวลำในกำรท ำ  

         เวลำเปิดภำคเรียนคือ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้รับควำมรู้ในเวลำว่ำงและได้รับรำยได้ 

2. ได้รับควำมปลอดภยัจำกแบคทีเรีย 

 



เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรจ ำแนกชัน้ทำงวิทยำศำสตร์ 

อำณำจกัร   Plantae 

หมวด   Magnoliophyta 

ชัน้   Magnoliopsida 

อนัดบั                     Cucurbitales 

วงศ์   Cucurbitaceae 

สกลุ    Cucumis 

สปีชีส์    C.  sativus 

ช่ือทวินำม 

Cucumis sativus 

L. 

 

แตงกวำ หรือ แตงร้ำน เป็นไม้เลือ้ยในวงศ์ Cucurbitaceae (วงศ์เดียวกนักบัแตงโม 

ฟักทอง บวบ มะระ น ำ้เต้ำ) มีถ่ินก ำเนิดในประเทศอินเดีย[1] นิยมปลกูเพ่ือใช้ผลเป็นอำหำร มี

อำยตุัง้แต่ปลกูจนถึงเก็บเก่ียว 30-45 วนั แตงกวำสำมำรถน ำไปปรุงอำหำรได้มำกมำยหลำย

ชนิดเช่น แกงจืด ผดั กินกบัน ำ้พริก หรืออำจแปรรูปเป็นแตงกวำดอง 

 



แตงกวำมีลกัษณะ 

แตงกวำมีรำกแก้ว แตกแขนงเป็นจ ำนวนมำก รำกสำมำรถแผ่ทำงด้ำนกว้ำงและหยัง่ลกึ

ได้มำกถึง 1 เมตร ล ำต้นเป็นเถำมีขนขึน้มีขนขึน้ปกคลมุทัว่ไป มีข้อยำว 10 ถึง 20 เซนติเมตร มี

หนวดเกำะบริเวณข้อโดยส่วนปลำยของหนวดไม่มีกำรแตกแขนง ใบมีก้ำนใบยำว 5 – 15 

เซนติเมตร ใบหยำบมีขนใบ มีมมุใบ 3 ถึง 5 มมุ ปลำยใบแหลม ใบใหญ่มี เส้นใบ 5 – 7 เส้น 

ดอกเพศเมียเป็นดอกเด่ียว กลีบเลีย้งสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ดอกตวัผู้ เป็นดอก

เด่ียว ผลแตงกวำมีลกัษณะเรียวยำวทรงกระบอก มีใส้ภำยในผล ควำมยำวระหว่ำงผล 5- 40 

เซนติเมตร 

 

สรรพคณุ  

บ ำรุงผิวกำย ท ำให้ผิวชมุชืน้ 

 

อ้ำงอิง   

ประโยชน์ของแตงกวำ https://th.m.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

https://th.m.wikipedia.org/


วสัดุ  อุปกรณ์ และขั้นตอนการท า 

ส่วนผสม 

1. หวัสบู่          1 กิโลกรัม 

2. น ำ้สะอำด         1-2  ขีด 

3. น ำ้หอม         10  ซีซี 

4. สำรกนัเสียผง / ละลำยน ำ้ก่อนใช้      2 กรัม 

5. แตงกวำ 

  

อปุกรณ์ 

1. เคร่ืองป่ัน 

2. หม้อ 

3. ไม้กวน 

 

 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนกำรท ำ 

1.เทหวัเซือ้สบู่ลงไป 

 
2.เทน ำ้แตงกวำลงในภำชนะท่ีเตรียมไว้ 

 
3.คนน ำ้หวัเชือ้สบู่และน ำ้แตงกวำให้เข้ำกนั 

 
4.แล้วจะได้ 

 
 

 



5.เทน ำ้กนัเสียลงในภำชนะท่ีใส่น ำ้หวัเชือ้สบู่และน ำ้แตงกวำท่ีเรำได้คนเข้ำกนัแล้ว 

 
6.เทน ำ้หอมลงในภำชนะท่ีใส่น ำ้หวัเชือ้สบู่และน ำ้แตงกวำพร้อมทัง้น ำ้กนัเสียท่ีเรำ

ท ำในขัน้ตอนท่ี 5 

 
7.แปะโล้โกลงบนขวดท่ีเรำเตรียมไว้ 

 
8.เทใส่ขวด 

 



ผลการด าเนินงาน 

จำกกำรท ำครีมอำบน ำ้แตงกวำ ผลปรำกฏว่ำ .ใช้ดี ฟองเยอะ ขจดัแบททีเรียได้ดี กลิ่น

หอม ผิวนุ่ม จำกท่ีข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรประเมินผลงำนโครงงำนเร่ือง ครีมอำบน ำ้แตงกวำ ข้ำพเจ้ำ

จดัท ำขึน้เพื่อท่ีจะได้เพิม่มลูค่ำของแตงกวำท่ีเหลือจำกกำรกินหรือท่ีเหลือจำกกำรท ำอำหำรและ

ยงัจกัท ำขึน้เพ่ือประกอบอำชีพหลกั และอำชีพเสริมควบคู่ไปกบักำรเรียนได้อีกด้วย ยงัช่วยลด

ปัญหำกำรเน่ำเสียของแตงกวำ ถงันีก้ำรจดัท ำของข้ำพเจ้ำได้บรรลไุปตำมเปำ้หมำยท่ีข้ำพเจ้ำ

ได้ตัง้ไว้ ได้รับประสบควำมส ำเร็จในกำรจดัท ำโครงงำนในครัง้นี ้

 

          ล ำดบั   ต้นทนุรวมทัง้หมด            รำคำ 
             1.    คำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด             130 
             2.            ขำยได้             295 
             3.             ก ำไร             165 

 

รวม ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 130/5 บำท/กล่อง 

ก ำไร   165/5 บำท/กล่อง   

  

 

 

 

 



สรุปและอภิปราย 

 จำกกำรท ำงำนและโครงกำรนี ้ฝึกควำมรับผิดชอบในตวัเรำให้มำกขึน้ 

สร้ำงสรรค์ควำมคดิเห็นในกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์ของเรำให้แปลกใหม่ เพิม่รำยได้จำกผลผลติท่ีล้น

ตลำดจำกท่ีต้องให้เน่ำเสีย เรำก็น ำมำแปรรูปให้เหมำะสมกบัยคุสมยั และขำยง่ำยก็คือ ครีม

อำบน ำ้แตงกวำ หำหนทำงไปสู่อำชีพได้ โดยข้ำพเจ้ำหวงัว่ำโครงงำนนี ้อำจจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ ท่ีอำศยัไม่ม่กก็น้อย และอำจเป็นประโยชน์ต่อเกษตรท่ีต้องทิง้ผลผลิตของแตงกวำท่ีล้นตลำด 

น ำมำต่อยอดให้กลำยเป็นรำยได้เสริม หรือท ำเป็นรำยได้หลกัก็ได้ และยงัมีประโยชน์ต่อ

ร่ำงกำย เน่ืองจำกแตงกวำนัน้มีสรรพคณุและมีประโยชน์มำกมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


