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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

จาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรทแอนดสปา   

ซึ่งทําหนาที่เสมือนพนักงาน ในแผนกครัวรอนหนาที่รับผิดชอบในแตละวัน จัดเตรียมวัตถุดิบ

สําหรับการประกอบอาหารเพื่อใหบริการแกลูกคา ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใชในครัวรอน ครัวเบเกอร่ี   

และครัวตางๆ คือ ไขไก ผักสด ผลไม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการใหบริการอาหารเชา 

จะมีเศษอาหารเหลือทิ้ง เชน เปลือกไขไก เปนจํานวนมากในทุกๆวัน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนํา

เปลือกไขไกเหลือทิ้งมารีไซเคิลเปนผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข เพื่อใชไลมดและแมลงใน

บริเวณครัวตางๆ โดยการศึกษา คุณสมบัติของสมุนไพร และวัตถุดิบจากในครัว ที่สามารถชวยใน

การไลมดและแมลงได มีดังตอไปน้ีเปลือกไขไก ใบโหระพา ใบสะระแหน และ ตะไคร  

 หลังจากการคนควาและทราบถึงแนวทางการจัดทําผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข

แลว จึงไดนําเสนอโครงงานใหแกพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําในการ

ดําเนินงานตอไป ซึ่งสวนผสมตางๆที่ใชในการทําผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข สามารถหา

ไดจากแผนกครัวที่ปฏิบัติงาน เชน เปลือกไขจะสามารถเก็บรวบรวมไดหลังจากการเสิรฟบุฟเฟต

อาหารเชา รวมถึงสมุนไพรตางๆจะสามารถนํามาจากการคัดผักและผลไม ทิ้งในแตละวัน 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาประโยชนและการรีไซเคิลเปลือกไข  

1.2.2 เพื่อการลดปริมาณขยะจากเปลือกไขไกที่มาจากการทําอาหารในแตละวัน 

1.2.3 รีไซเคิลผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข นํามาใชใหเกิดประโยชนในแผนกครัว 

และบริเวณตางๆในโรงแรม 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตของเน้ือหา 

  ขอบเขตของเน้ือหา ศึกษาคนควาวิธีทําสเปรยไลมดจากเปลือกไข 

1.3.2 ขอบเขตของระยะเวลา 

 ขอบเขตของระยะเวลา ในการทําโครงงานเร่ือง สเปรยไลมดจากเปลือกไข ต้ังแตวันที่        

7 มกราคม ถึง วันที่ 29  เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห 

1.3.3 ขอบเขตของพื้นท่ี  
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 ขอบเขตของพื้นที่ ภายในแผนกครัว ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด        

รีสอรท แอนด สปา 

1.3.4 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมบุคคลตัวอยางจากการทําแบบสอบ     

ถาม จํานวน 30 คน 

 

1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

1.4.1 ไดทราบถึงคุณสมบัติและสรรพคุณของเปลือกไขไกมีประโยชนสามารถใชไลมดได 

1.4.2 สามารถนํามาสรางเปนผลิตภัณฑเพื่อใชภายในโรงแรมได 

1.4.3 เพื่อนําเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานประกอบการ 

  



 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

ผูจัดทําไดนําเปลือกไขไก ที่เหลือทิ้งจากการเสิรฟบุฟเฟต อาหารเชาในชวงเชามารีไซเคิล

เปนผลิตภัณฑใหมคือ “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” สําหรับนํามาใชภายในครัว และแผนกตางๆ ใน

การไลมดและแมลง ในคร้ังน้ีผูจัดทําไดศึกษาขอมูลเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับไขไก 

2.2 สรรพคุณของวัตถุดิบที่ใชสําหรับทํา สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

2.3 ขอมูลเกี่ยวกับแคลเซียมคารบอเนต 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงาน 

 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับไข 

ไข (egg) เปนอาหารที่มีคาทางโภชนาการสูง เปนแหลงของโปรตีนที่มีคุณภาพ เน่ืองจาก

โปรตีนไขมีกรดแอมิโนชนิดที่จําเปนตอรางกายอยางครบถวน ไขสามารถบริโภคในชีวิตประจําวัน

ไดหลายรูปแบบ และยังเปนวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปอาหารและนําไปทําการถนอมอาหารเปน

ผลิตภัณฑตางๆ ไดหลากหลาย เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง และใชเปนสวนผสม ในผลิตภัณฑ     

เบเกอรี (bakery) 

2.1.1 องคประกอบของไข 

องคประกอบของไข แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. ไขแดง มีทรงกลมสีสมหรือสีแดง ถาไขมีเชื้อสวนของไขแดงจะฟกออกเปนตัวออน 

2. ไขขาว มีลักษณะเหลวใส ไขขาวจะหอหุมไขแดง 

3. เปลือกไข เปนสวนที่แข็งจะหอหุมทั้งไขขาวและไขแดง 

ภาพท่ี 2.1 ไขไก 

ท่ีมา : https://food.mthai.com 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1190/amino-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0464/raw-material-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1149/food-processing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3237/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%A1-salted-egg
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1607/century-egg-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0755/bakery-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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เปลือกไข มีสวนประกอบเกือบทั้งหมดเปนแคลเซียมคารบอเนต มีลักษณะเปนแทงๆมาตอ

กันตรงรอยตอ ระหวางแทงจะไมสนิทมชีองวางเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก บนเปลือกไข ประโยชนที่มี

ชองเพื่อการแลกเปลี่ยนแกสและการระเหยของนํ้าออกจากฟองไขในขณะฟกไขไกแตละฟองจะมี

ชองวางเหลาน้ีประมาณ 6,000- 8,000 รูเปลือกไขดานในจะติดสนิทอยูกับเยื่อเปลือกไขโครงสราง

ชั้นในสุดเรียกวา basal cap  ฝงติดอยูในเยื่อเปลือกไขชั้นนอกชั้นนอกสุดของเปลือกไขจะมี 

สารอินทรีย ซึ่งเรียกวา cuticle เคลือบที่ผิวของฟองไขทั้งหมดในการสรางเปลือกไขแตละฟองน้ัน

จะใชแคลเซียมประมาณ 2 กรัม 

 

2.2 สรรพคุณของวัตถุดิบท่ีใชสําหรับทํา สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

2.2.1 เปลือกไข (Egg Shell) 

  ประโยชนของเปลือกไข 

- เปลือกไขยังมีประโยชนใชสอยในดานเปนเคร่ืองมือทําความสะอาด 

สามารถนําไปใชขัดลางอางลางหนาอางอาบนํ้าและเคร่ืองใชเซรามิคทั้งหลาย 

- เปลือกไขอุดมดวยธาตุเหล็กนําเปลือกไขมาลางใหสะอาดอบใหรอน 

แลวตําใหเปนผงละเอียดนําไปหุงปนกับขาวสารเปนอาหารที่มีคุณคาบํารุงดีมาก 

และสารอาหารที่จะไดรับจากเปลือกไขจะเปนแคลเซียม 

- เปลือกไขที่เผาแลวจะมีสารแคลเซียมไฮดรอกไซตมีฤทธิ์เปนเบส 

สามารถ ไลมดได 

- ใชเปนปุยใหตนไมได 

 

 

ภาพท่ี 2.2 เปลือกไขไก 

ท่ีมา : http://www.krusarawut.net 

 

http://www.krusarawut.net/wp/?p=4930
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2.2.2 ตะไคร  (Lemon Grass) 

  ตะไคร เปนพืชสมุนไพรทองถิ่นในเขตรอน มีลักษณะคลายหญาและมีใบสูงยาว

สงกลิ่นเฉพาะตัว นอกจากนํามาใชประกอบอาหาร ปรุงแตงกลิ่นในอาหาร และทําเคร่ืองด่ืมแลว 

ตะไครยังถูกนําไปใชในหลากสาขา เชน อุตสาหกรรมสบู เคร่ืองสําอาง การบําบัดดวยกลิ่น หรือ

การสกัดเปนยารักษา  

 

ภาพท่ี 2.3 ตะไคร 

ท่ีมา : https://health.kapook.com 

 

ประโยชนของตะไคร 

- กลิ่นหอมของตะไครสามารถชวยไลยุงและกําจัดยุงไดเปนอยางดี 

- เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑจําพวกยากันยุงชนิดตาง ๆ เชน ยา  

 กันยุงตะไครหอม 

- มีฤทธิ์เปนยาชวยในการนอนหลับ 

- นํามาใชทําเปนนํ้าตะไครหอม นํ้าตะไครใบเตย ชวยดับรอนแก 

 กระหายไดเปนอยางดี 

- ชวยในการบํารุงและรักษาสายตา 
 

2.2.3 โหระพา (Basil) 

โหระพาเปน พืชที่ใชรับประทานเปนผักสมุนไพรใชรับประทานสดและประกอบ 

อาหารประเภทแกงหรือผัดเพื่อใหมีกลิ่นหอม 

 

ประโยชนของโหระพา 

  - ใบนิยมใชประกอบอาหารเพื่อใหมีกลิ่นหอม เชน แกงผัด ผัดเผ็ด 

  - ใบนํามาสกัดเปนนํ้ามันหอมระเหยสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

- นํ้ามันโหระพาถูกนํามาใชมากในอุตสาหกรรมอาหาร  

https://health.kapook.com/view101762.html
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable%20%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1665/vegetable%20%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
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ภาพท่ี 2.4 โหระพา 

ท่ีมา : https://puechkaset.com 

 

2.2.4 ใบสะระแหน (Mint) 

สะระแหน เปนพืชผักสมุนไพร เปนพืชยืนตน ประเภทไมเลื้อยคลุมดิน ในสกุลตระกูล 

สามารถนําไปใชไดทั้งลําตน ใบ และดอก มีประโยชนและสรรพคุณทางยา ใชนํามารักษาโรคตางๆ 

ไดหลายอยาง สะระแหนจะมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัว และสามารถนํามาประกอบ ปรุงอาหารเมนู

ตางๆ ไดมากมายหลายเมนู ไดแก ยํา ลาบ ตมยํา  

ภาพท่ี 2.5 ใบสะระแหน 

ท่ีมา : http://samonpraiklaiban.blogspot.com 

 

ประโยชนของใบสะระแหน 

- กลิ่นของใบสะระแหนชวยในการไลยุงและแมลงตาง ๆ ดวยการนํา 

ใบมาบดแลวนํามาทาที่ผิว 

- ชวยแกพิษจากแมลงสัตวกัดตอย ดวยการนําใบสะระแหนมาตําให 

ละเอียดแลวนํามาพอกบริเวณที่โดนกัด 

- ชวยระงับกลิ่นปากไดอีกดวย 

https://puechkaset.com/
http://samonpraiklaiban.blogspot.com/
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- ชวยรักษาอาการทองรวง ปวดทอง อาการบิด ดวยการด่ืมนํ้าตมใบ 

สะระแหน 

- ชวยระงับอาการปวดไดดีกวายาแกปวด 
 

2.3 ขอมูลเกี่ยวกับแคลเซียมคารบอเนต 

แคลเซียมคารบอเนต คือ เปนสารธรรมชาติที่เกิดจากการตกตะกอนและสะสมตัวเชน 

เปลือกหอย ปะการัง เปลือกไข แคลเซียมคารบอเนตเปนสารต้ังที่สําคัญในกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑตางๆ และมีประโยชนอีกมากมาย ลักษณะของแคลเซียมคารบอเนต ดังรูปภาพที่ 2.6 

2.3.1 แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 

 

ภาพท่ี 2.6 แคลเซียมคารบอเนต 

ท่ีมา : http://thai.paintflatteningagent.com 

  ประโยชนของแคลเซียมคารบอเนต 

- เพิ่มความเงางามและความมันใหกับพลาสติก 

- สามารถไลมดและเพลี้ยได 

- เพิ่มความทึบแสงของกระดาษ 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พรรนิภา ศิริเพิ่มพูน (2017) จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

พบวาสารสกัดจากใบตะไครมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟาอะ

ไมเลสและเอนไซมไลเปสแตไมยับยั้งเอนไซมทริปซิน ซึ่งแสดงใหเห็นวาใบตะไครหรือสารสกัด

จากใบตะไคร สามารถปองกันหรือรักษาโรคเบาหวานได นอกจากน้ีการใหความรอนและตัวสกัด

จะสงผลตอการออกฤทธิ์ของใบตะไครดังน้ันการใชประโยชนจากใบตะไครจะตองคํานึงถึงวิธีการ

สกัดและอุณหภูมิที่จะสกัดดวย 

http://thai.paintflatteningagent.com/best-calcium-carbonate-additive
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นวลจันทร พารักษา (2009) ผลจากการวิจัยพบวาสารสกัดหรือนํ้ามันหอมระเหยโหระพามี

สรรพคุณตานแบคทีเรีย จากการทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาสิวของนํ้ามันหอมระเหยที่มี

สวนผสมหลักของสมและโหระพา พบวาอาสาสมัครมีความรุนแรงของสิวและรอยสิวลดลงเปน

อยางมาก และมีอาการระคายเคืองเพียงเล็กนอยหลังจากการทา แลวจะหายไปภายในเวลาไมถึง        

1 นาที 

สมภารธัชธรณ ศิโลศรีไช (2011) ผลการวิจัยพบวาสะระแหนน้ันสามารถเจริญเติบโตไดดี

ที่สุดเมื่อรดดวยนํ้าคาวปลา สะระแหนเปนยาสมุนไพรมีสรรพคุณ บรรเทาอาการหนามืดตาลาย 

โดยการดมกลิ่นและยังบรรเทาอาการทองอืดทองเฟอรวมทั้งอาการกระหายนํ้า โดยการรับประทาน 

เมื่อนําสะระแหนมาบําบัดดวยกลิ่น Aromatherapy สามารถใชบรรเทาอาการหวัด นอกจากน้ี

สะระแหนยังสามารถใชด่ืมเปนนํ้าชาได 

 

 

 

https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=350035


 

บทที่ 3  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ชื่อและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 ชื่อหนวยงาน  : โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปา 

 สถานที่ต้ัง  : 257/1-3 ถนน เจริญนคร เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 โทรศัพท  : +66 2 476 0022 

 Website   : bangkokriverside@anantara.com 

 

ภาพท่ี 3.1 โลโกโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปา 

 

ระดับ  

จํานวนหองพัก 407 หอง 

ภาพท่ี 3.2 ภาพโดยรวมของโรงแรม 

ท่ีมา : https://www.booking.com 

https://www.booking.com/hotel/th/bangkok-riverside-resort-and-spa.th.html
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 3.1.1 ขอมูลท่ัวไปของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปา  

 อนันตรา มีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายวา “ไรที่สิ้นสุด” 

สะทอนถึงแนวคิดแหงอิสรภาพ การเคลื่อนไหว และความกลมเกลียวซึ่งถือเปนหัวใจใน

การมอบประสบการณในแบบอนันตรา รีสอรทของอนันตราแตละแหงมีจุดแข็งดาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่รุมรวย มรดกทางประวัติศาสตรและความงามตามธรรมชาติ 

ดังน้ัน ประสบการณทุกคร้ัง ณ โรงแรมและรีสอรทของเราจึงถือเปนการคนพบและแรง

บันดาลใจอันเปนเอกลักษณโดดเดน   ของอนันตรา 

 ประสบการณแบบอนันตราถือกํา เนิดขึ้นในป  พ.ศ.  2544 จากการเปดตัว                   

รีสอรทอนันตราขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย ณ เมืองตากอากาศริมทะเลอันเกาแกอยาง

หัวหิน เราต้ังใจนําแขกผูเขาพักมาสัมผัสกับศูนยกลางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ

ประเทศไทย รายลอมไปดวยบรรยากาศหมูบานไทยเดิม เนนประสบการณที่ผูเขาพัก

สามารถมีสวนรวมในวัฒนธรรมของทองถิ่น อาทิ การเขาเรียนทําอาหาร การสาธิตวิธี

แกะสลักผลไม ตลาดนํ้าที่จัดขึ้นทุกสัปดาห และการสาธิตศิลปะแมไมมวยไทย ต้ังแตน้ัน

เปนตนมา เราไดนําประสบการณแบบอนันตรามาสูดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา ภูมิ

ภาคเหนือสุดของประเทศไทย ทั้งแคมปชางอนันตราที่เปนเอกลักษณและมีชื่อเสียงกอง

โลก และเกาะสมุยเพื่อประสบการณซึมซับวัฒนธรรมภาคใตของประเทศไทย ในป พ.ศ. 

2549 เราไดเปดตัวประสบการณแบบอนันตราไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก โดยเปดตัว      

อนันตรา มัลดีฟสเพื่อใหแขกผูเขาพักไดพักผอนอยางเปนสวนตัวบนเกาะที่หางไกล 

ภาพท่ี 3.3 สระวายนํ้า 

ท่ีมา : https://www.choowap.com 

https://www.choowap.com/th/hotel/anantara-cruises
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 แรงบันดาลใจจากความสําเร็จและเสียงตอบรับที่ดีจากผูเขาพักทั่วโลกทําใหเราภูมิใจ

นําเสนอการบริการตอนรับที่เอาใจใส สบายๆ ในบรรยากาศที่หรูหรา แฝงไวดวยการคนพบสิ่ง

ใหมๆ ไปยังจุดหมายปลายทางที่งดงามอ่ืนๆ ทั่วเอเชียและตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศเวียดนาม 

บาหลี ภูเก็ต และอาบูดาบี สัมผัสความอิสรภาพ และชื่นชมวัฒนธรรมทั่วโลก น่ีคือศิลปะแหง

ประสบการณแบบอนันตราความร่ืนรมยของเมืองรอนในโอเอซิสกลางเมืองอนันตรา กรุงเทพฯ     

ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปาต้ังอยูบนริมฝงแมนํ้าเจาพระยา เปนที่มีอากาศบริสุทธิ์และมีอาหาร

นาลิ้มลองรวมเอารสชาติจากทั่วโลกไวในที่เดียวต้ังอยูบนสวนเขียวขจี 11 เอเคอรริมฝงนํ้า อนันตรา 

กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปาไดผสมสานเอาความสนุกต่ืนเตนของการใชชีวิตในเมือง

เขากับเสนหของความหรูหราในแบบเมืองรอนเขาไวดวยกันอยางไรที่ติ รีสอรทในกรุงเทพฯ แหงน้ี

บอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ ผานบริการแบบไทย ๆ อันโดงดังของอนันตรา ซึ่งชวยใหหลีกเรนจากความ

วุนวายของเมืองหลวง ซึบซับความงามของอาทิตยอัสดงไดจากริมทาเรือพลางเฝามองแมนํ้าคอย ๆ 

ประจักษแกสายตา พักผอนหยอนกายกับการปรนเปรอดวย     สปาทรีทเมนตในบรรยากาศเงียบ

สงบของสวนสวนตัว เพลิดเพลินกับมื้ออาหาร ณ หองอาหารและบารทั้ง 10 แหงของเราที่มี

ประเภทอาหารแตกตางกันไป คนพบเอ็นเตอรเทนเมนท และไลฟสไตลคอมเพล็กซแหงใหมที่

เอเชียทีคไนทมารเก็ต แหลงชอปปงและสีสันยามค่ําคืนแหงใหมของกรุงเทพฯ แหงน้ี 

ภาพท่ี 3.4 แผนที่โรงแรม 

ท่ีมา : http://www.sawadee.nu  

 

http://www.sawadee.nu/
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 ที่ต้ัง อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปาต้ังอยูบนฝงตะวันตกของแมนํ้า

เจาพระยาหางจากสนามบินสุวรรณภูมิราวๆ 45 นาที และอยูหางจากสถานีรถไฟฟาสถานีสะพาน

ตากสิน 30 นาที โดยการเดินทางทางเรือ เชื่อมตอกับสถานที่ตาง ๆ ในเมืองไดอยางงายดาย เรือขาม

ฟากใหบริการฟรีและออกจากสะพานตากสิน 

 

3.2 ลักษณะการประกอบการการใหบริการหลักของโรงแรม  

โรงแรมมีหองพักหรูจํานวนทั้งสิ้น 407 หอง หองสวีทและหองดีลักซต้ังอยูในทั้ง 3 ตึกหลัก 

ตัวหองรวมเอาความเรียบงายหรูหราของสไตลเอเชียเขาดวยกัน พบไดในพื้นที่ซึ่งปรับภูมิทัศนไว 

อยางไรที่ติในรีสอรท ในแตละหองที่กวางขวาง ดีไซนกลิ่นอายไทย ๆ สรางบรรยากาศความสงบ 

เงียบในเมือง แสงธรรมชาติสองผานหนาตางบานใหญในรีสอรทกรุงเทพฯ ของเรา ขับสีสันดุจ   

อัญมณีของผาไหมไทยและสีนํ้าตาลอบอุนของพื้นไมแข็งใหเรืองรอง ทานจะเห็นวิวตัวเมือง สวน

หรือ แมนํ้าไดจากระเบียงสวนตัวและเคร่ืองเรือนไมสะทอนสีสันและใหความรูสึกด่ังบานเรือนไทย 

ด้ังเดิม สิ่งอํานวยความสะดวกสมัยใหมมากมายมอบความสบายใหทานตลอดการเขาพัก  

 

 3.2.1 หองพัก 

  โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรทแอนดสปา มีหองพักบริการ ดังน้ี 

1) หอง DELUXE PREMIER 

2) หอง DELUXE PREMIER RIVER VIEW 

3) หอง DELUXE PREMIER RIVER FRONT 

4) หอง JUNIOR PREMIER SUITE 

5) หอง JUNIOR PREMIER RIVER VIEW SUITE 

6) หอง ANANTARA PREMIER SUITE 
 

1) หอง DELUXE PREMIER 

 DELUXE PREMIER เพลิดเพลินไปกับทิวทัศนสวนเมืองรอนรมร่ืนจาก

ระเบียงสวนตัวในหองดีลักซพรีเมียรภายในหองโดดเดนดวยเพดานสูง หนาตางสูงจากพื้นจรด

เพดาน และสไตลแบบไทยรวมสมัย หองนํ้าจะถูกออกแบบใหมีประตูบานเลื่อนซึ่งเชื่อมตอกับ

หองนอน มอบพื้นที่เปดโลงและยังใหความเปนสวนตัว  
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ภาพท่ี 3.5 หอง DELUXE PREMIER 

ท่ีมา : http://www.sawadee.nu 

 

  2) หอง DELUXE PREMIER RIVER VIEW 

    DELUXE PREMIER RIVER VIEW เปนหองที่สามารถมองเห็น

บรรยากาศริมแมนํ้าเจาพระยาที่เปยมดวยเสนหที่สุดในกรุงเทพฯ และเพลินกายใจไปกับลมโชย

เอ่ือยอันสดชื่นจากระเบียงสวนตัว ในหองดีลักซพรีเมียรริเวอรวิว และภายในหองจะมีการตกแตง

ดวยสไตลไทยรวมสมัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 หอง DELUXE PREMIER RIVER VIEW 

ท่ีมา : http://www.sawadee.nu 

 

  3) หอง DELUXE PREMIER RIVER FRONT 

  DELUXE PREMIER RIVER FRONT เปนหองที่ไดประโยชนจากที่ต้ัง

ริมฝงนํ้าไดอยางยอดเยี่ยม หองดีลักซพรีเมียรริเวอรฟรอนท ไดรับการปรับปรุงใหมเพื่อใหสามารถ

มองเห็นทิวทัศนแมนํ้าเจาพระยาอันยิ่งใหญได การตกแตงออกแบบไทยขนานแททวาคงความ

ทันสมัยหรูหราทั้งพื้นไม มะคา ผาไหมงามวิจิตร แผนจารึกแกะสลักและบานกระจกติดไฟแบค

ไลท  

http://www.sawadee.nu/hotel/620205/Anantara-Riverside-Bangkok-Resort
http://www.sawadee.nu/hotel/620205/Anantara-Riverside-Bangkok-Resort
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ภาพท่ี 3.7 หอง DELUXE PREMIER RIVER FRONT 

ท่ีมา : http://www.sawadee.nu 

 

  4) หอง JUNIOR PREMIER SUITE 

   JUNIOR PREMIER SUITE ชื่นชมทิวทัศนสวยงามไดทั้งจากระเบียงสวนตัวของ

ทานและจากภายในจูเนียรพรีเมียรสวีทที่เพิ่งปรับปรุงใหมของเราผานหนาตางสูงจากพื้นจรดเพดาน 

ณ อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รี สอรท แอนด สปา หน่ึงในโรงแรมริมแมนํ้าที่ดีที่สุดใน

กรุงเทพฯ สไตลรวมสมัยเปยมจินตนาการ ของการตกแตงภายในสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของ

จุดหมายปลายทางที่แทจริง วัฒนธรรมไทยที่ ไรกาลเวลาไดรับการพรรณนาใหเห็นภาพผานแผน

ภาพแกะสลักติดกับหัวเตียงติดไฟแบคไลทซึ่ง แสดงผลงานศิลปะขนานแท ไฟอัพไลทชวยเสริม

เพดานสูงใหหองยิ่งกวางขวาง เคร่ืองเรือนอันโออาทั้งโซฟา เกาอ้ีนวมพรอมที่พักเทาและโตะเขียน

หนังสือเชื้อเชิญใหทานผอนคลายและรูสึกสดชื่น จากลมโชยเอ่ือยที่พัดพาผานระเบียงขึ้นมา 

หองนํ้าอันกวางขวางมอบพื้นที่ขนาดใหญและสิ่งอํานวย ความสะดวกอันหรูหราสําหรับคูรัก  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 หอง JUNIOR PREMIER SUITE 

ท่ีมา : http://www.sawadee.nu 

 
 

http://www.sawadee.nu/hotel/620205/Anantara-Riverside-Bangkok-Resort
http://www.sawadee.nu/hotel/620205/Anantara-Riverside-Bangkok-Resort
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  5) หอง JUNIOR PREMIER RIVER VIEW SUITE 

   JUNIOR PREMIER RIVER VIEW SUITE ชื่นชมทิวทัศนสวยงามไดทั้ง

จากระเบียงสวนตัวของทานและจากภายในจูเนียรพรีเมียรสวีทที่เพิ่งปรับปรุงใหมของเราผาน

หนาตางสูงจากพื้นจรดเพดาน ณ อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รี สอรท แอนด สปา หน่ึงใน

โรงแรมริมแมนํ้าที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ สไตลรวมสมัยเปยมจินตนาการ ของการตกแตงภายใน

สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของจุดหมายปลายทางที่แทจริงวัฒนธรรมไทยที่ ไรกาลเวลาไดรับการ

พรรณนาใหเห็นภาพผานแผนภาพแกะสลักติดกับหัวเตียงติดไฟแบคไลทซึ่ง แสดงผลงานศิลปะ

ขนานแท ไฟอัพไลทชวยเสริมเพดานสูงใหหองยิ่งกวางขวาง เคร่ืองเรือนอันโออาทั้งโซฟา เกาอ้ี

นวมพรอมที่พักเทาและโตะเขียนหนังสือเชื้อเชิญใหทานผอนคลายและรูสึกสดชื่น จากลมโชยเอ่ือย

ที่พัดพาผานระเบียงขึ้นมา หองนํ้าอันกวางขวางมอบพื้นที่ขนาดใหญและสิ่งอํานวย ความสะดวก

อันหรูหราสําหรับคูรัก 

ภาพท่ี 3.9 หอง ANANTARA PREMIER SUITE 

ท่ีมา : http://www.sawadee.nu 
 

  6) หอง ANANTARA PREMIER SUITE 

    ANANTARA PREMIER SUITE เปนหองที่ไดรับการปรับปรุงใหมใหมี

ทัศนียภาพสวนเขียวขจี แมนํ้าเจาพระยาและทิวทัศน ของเมืองจากระเบียง เพื่อใหไดชื่นชมวิว

กรุงเทพฯ อันนาหลงใหลที่โรงแรมริมมอบให พักผอนหยอนกายในพื้นที่ใชสอยอันหรูหรา

กวางขวางที่แยกเปนสัดสวนของอนันตรา หองนอนบุ พรมประกอบดวยงานหัตถกรรมไทยงาม

วิจิตร  

 

 

 

http://www.sawadee.nu/hotel/620205/Anantara-Riverside-Bangkok-Resort
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 3.2.2 หองอาหาร 

โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปา มีหองอาหาร

ใหบริการดังน้ี 

  1) หองอาหาร BENIHANA 

   หองอาหาร BENIHANA จะเนนใหบริการอาหารญ่ีปุนเปนสวน

ใหญ เชน ซูชิ ซาชิมิ โดยทางหองอาหารน้ีจะใชวัตถุดิบหลักตามฤดูกาล เพื่อความสดใหม

ของอาหาร และจุดเดนของหองอาหารน้ีจะเปนการโชวทําอาหารตอหนาแขกที่มา

รับประทานอาหาร ดังภาพที่ 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.10 หองอาหาร BENIHANA 

ท่ีมา : http://www.painaidii.com 
 

  2) หองอาหาร BRIO 

  หองอาหาร BRIO เปนหองอาหารสไตลอิตาเลียน ที่จะเนนอาหารอิตา

เลียน เชน   พิซซา พาสตา และยังมีเคร่ืองด่ืมสไตลอิตาเลียนบริการอีกดวย ดังภาพที่ 3.11 

ภาพท่ี 3.11 หองอาหาร BRIO 

ท่ีมา : https://www.chillpainai.com 

 

  3) หองอาหาร TRADER’VIC’S 

http://www.painaidii.com/business/145706/benihana-japanese-restaurant-anantara-bangkok-riverside-10600/lang/th/
https://www.chillpainai.com/scoop/795/
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General 
Manager 

Executive Chef Executive 
Housekeeper 

Director of Food 
& Beverage 

Director of 
Heumen Resorce 

Director of Front 
office 

 หองอาหาร TRADER’VIC’S จะเปนหองอาหารในบรรยากาศแบบหมูเกาะแถบ

มหาสมุทรแปซิฟก ชาวเกาะโพลีนีเชียน จะใหบริการอาหารหลากหลายชาติในแถบมหาสมุทร

แปซิฟก ดวยวัตถุดิบที่คัดสรรคมาเปนพิเศษเพื่อความสดใหมของอาหารที่บริการแขก ดังภาพที่ 

3.12 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 หองอาหาร TRADER'VIC'S 

ท่ีมา : https://pantip.com 

 

3.3 โครงสราง และการบริหารองคกร 

 โครงสรางและการบริหารองคกร ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท

แอนดสปา แผนกครัว แสดงดังภาพที่ 3.13 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 3.13 โครงสรางองคกร 

 

3.4 ตําแหนงและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 ชื่อ – สกุล  : นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม 

 สถานท่ีฝกงาน  : โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรทแอนดสปา 

 ตําแหนง  : นักศึกษาปฏิบัติงาน 

 แผนก   : ครัวรอน 

 

 ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย : ทําอาหารเชา และจัดเตรียมของในครัว 

 ชวงเวลาในการทํางาน   

https://pantip.com/topic/35024647
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  7:00 น. - 10:30 น.   : จัดทําเมนู ไขดาว, ไขมวน, ไขคน 

       เดินเติมอาหารเชา 

  11:00 น. - 17:00 น. : เตรียมเคร่ือง ไขมวน เตรียมแฮม เบคอน ไสกรอก   

       เตรียมมะเขือเทศสําหรับยาง ผักยาง และซอสตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14 นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

3.5 ชื่อและตําแหนงงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 ชื่อ – สกุล  : นายธนพล รักแฟง 

 ตําแหนง  : SOUS CHEF 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพท่ี 3.15 พนักงานที่ปรึกษา 

 

3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 วันที่ 7 มกราคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2562 ฝกปฏิบัติงานวันละ 10 ชั่วโมง 

 

3.7 ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงงานเร่ือง “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” มีดังน้ี 
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 3.7.1 ศึกษาหาขอมูลและปญหาของสถานประกอบการ 

 โดยการสังเกตถึงปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแกไขปญหาไดโดยนํามาเปนหัวขอ

โครงงานสหกิจ 

 3.7.2 เขียนโครงรางโครงงาน 

 เขียนหัวขอโครงรางโครงงานเพื่อนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง

เพื่อขอคําแนะนําและทําเอกสารใหกับโครงงานสหกิจ 

 3.7.3 กําหนดหัวขอในการหาขอมูล 

ปรึกษาพนักงานพี่เลี้ยงถึงหัวขอโครงงานที่กําหนดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการศึกษา

แกไขปญหา 

 3.7.4 ทดลองทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” 

จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณในการทํา สเปรยไลมดจากเปลือกไข พรอมกับลง 

มือปฏิบัติ 

 3.7.5 จัดทําแบบประเมิน 

  หลังจากที่ผูจัดทําไดทําการทดลองทํา สเปรยไลมดจากเปลือกไข เรียบรอยจึงได

ทําแบบประเมินขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพของ สเปรยไลมดจากเปลือกไข โดยการใหพนักงานแผนก

ครัวจํานวน 30 คน เปนผูประเมินผล 

 3.7.6 สรุปขอมูลและเขียนรายงาน 

 ทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อจัดเตรียมสง 

 3.7.7 นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

นํารายงานเสนออาจารยเพื่อตรวจสอบขอมูลและรับขอเสนอแนะเพื่อนํากลับมา

ปรับปรุงแกไข 

3.7.8 สงรายงานรูปเลมและนําเสนอตออาจารยและโครงการสหกิจ 

ขั้นตอนและการดําเนินโครงงาน “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” ระยะเวลาต้ังแต เดือนมกราคม ถึง 

พฤษภาคม 2562 แสดงดังตารางที่ 3.1 
 

 

 

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
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1. ศึกษาหาขอมูลและปญหาของสถาน

ประกอบการ 
————————    

2. กําหนดหัวขอโครงงาน  ————————   

3. เขียนโครงรางโครงงาน   ———   

4. ทดลองทํา  สเปรยไลมดจากเปลือกไข    ———   

5. จัดทําแบบประเมิน   ————————  

6. สรุปขอมูลและเขียนรายงาน   ————————  

7. นําเสนออาจารย    ———————— 

8. นําเสนอโครงงานตออาจารยและ

โครงการสหกิจศึกษา 
    ——— 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

4.1 รายละเอียดโครงงาน 

 จากการที่ผูจัดทําไดปฏิบัติงาน ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท แอนด 

สปา ในตําแหนงครัว ไดรับคําแนะนําและปรึกษาแกไขปญหาตางๆในสวนงานที่ผูจัดทําไดศึกษา

เกี่ยวกับ สเปรยไลมดจากเปลือกไข เพื่อลดปญหาขยะที่เกิดจากการใชไขไกจํานวนมากในการ

ประกอบอาหารตางๆ ไมวาจะเปน ไขดาว, ไขมวน, ไขคน และเมนูอ่ืนอีกมาก  
 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 

 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน ดังน้ี 

4.2.1 ปรึกษาการทําหัวขอโครงงานกับพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับ 

คําแนะนําและแนวทางในการแกไขปญหาของการทําโครงงาน 

 4.2.2 ศึกษาขอมูลและวิธีการทําสเปรยอยางละเอียด 

 4.2.3 ออกแบบและวางแผนงานตามหัวขอที่กําหนดไว 

 4.2.4 จัดเตรียมอุปกรณเพื่อทําโครงงาน และเก็บขอมูลแบบสอบถาม 
 

4.3 อุปกรณและวัตถุดิบท่ีใชในการทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” 

อุปกรณและวัตถุดิบที่ใชในการทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” มีดังน้ี 

4.3.1 อุปกรณในการทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” 

1) ขวดสเปรย 

2) ตะแกรงกรอง 

3) หมอ 

4) ผา 

5) กระทะ 

 4.3.2 วัตถุดิบในการทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” 

  วัตถุดิบในการทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” ดังน้ี 

1) เปลือกไขไก 

2) พืชสมุนไพร ไดแก ตะไคร โหระพา  สะระแหน 

3) นํ้า 

4.4 วิธีการทํา “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” 
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4.4.1 ข้ันตอนการทํานํ้าจากเปลือกไข 

วิธีการทํานํ้าจากเปลือกไข มีดังน้ี 

  1) นําเปลือกไขมาลางและตากแหงที่ไดมาจากโรงแรม ดังภาพที่ 4.1 

ภาพท่ี 4.1 เปลือกไขไก 

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 
 

  2) นําเปลือกไขมาคั่วในกระทะ ดังภาพที่ 4.2 

ภาพท่ี 4.2 นําเปลือกไขไปคั่ว                                                                                                                                                                                                   

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

  3) นําเปลือกไขที่คั่วมาตําละเอียด ดังภาพที่ 4.3 

ภาพท่ี 4.3 เปลือกไขตําละเอียด                                                                                                                

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 
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4) นําเปลือกไขที่คั่วมาแชนํ้าทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง ดังภาพที่ 4.4 

ภาพท่ี 4.4 นําเปลือกไขไปแชนํ้า                                                                                                                  

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 
 

4.4.2 ข้ันตอนการสกัดนํ้าสมุนไพร 

 ขั้นตอนการสกัดนํ้าสมุนไพร มีดังน้ี 

1) ในระหวางที่รอนํ้าจากเปลือกไข ใหมาลางตะไคร โหระพา และสะระแหน                          

ดังภาพที่ 4.5 - 4.7 

ภาพท่ี 4.5 ตะไคร                                                                                                                                  

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

ภาพท่ี 4.6 โหระพา                                                                                                                               

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 
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ภาพท่ี 4.7 สะระแหน                                                                                                                                                                                            

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

  2) นําตะไคร โหระพา และสะระแหนใสหมอ แลวเติมนํ้า 500 มิลลิลิตร              

ดังภาพที่ 4.8 

ภาพท่ี 4.8 นําสวนผสมใสหมอ                                                                                                                  

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

  3) วางชามไวตรงกลางหมอ ดังภาพที่ 4.9 

ภาพท่ี 4.9 วางชามไวตรงกลางหมอ                                                                                                         

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 
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  4) นําผาไปชบุนํ้า แลวมาวางที่ขอบหมอ ดังภาพที่ 4.10 

ภาพท่ี 4.10 ผาชุบนํ้า แลววางที่ขอบหมอ                                                                                                

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

5) นํากระทะมาวางปดดานบน และเติมนํ้าเย็นแลวรอประมาณ 45 นาที                           

ดังภาพที่ 4.11 

ภาพท่ี 4.11 วางกระทะ และเติมนํ้าเย็น                                                                                                

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

4.4.3 ข้ันตอนการทําสเปรย 

 ขั้นตอนการทํา “สเปรยไลมด”  มีดังน้ี 
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1) นํานํ้าที่แชเปลือกไขมากรองในตะแกรง ดังภาพที่ 4.12 

ภาพท่ี 4.12 กรองนํ้าไข 

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

2) จะไดนํ้าจากเปลือกไข กับนํ้าสกัดที่ไดจากตะไคร โหระพา และสะระแหน                            

ดังภาพที่ 4.13 

ภาพท่ี 4.13 นํ้าจากเปลือกไข และ นํ้าสกัดสมุนไพร 

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 
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3) นํานํ้าทั้งสองมาใสขวดสเปรย โดยอัตราสวน นํ้าจากเปลือกไข 80 : นํ้าสกัด 

สมุนไพร 20 ดังภาพที่ 4.14  

ภาพท่ี 4.14 นํานํ้าทั้งสองมาใสขวดสเปรยรวมกัน 

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

4) จะได สเปรยไลมดจากเปลือกไข สามารถนําไปฉีดตามสถานที่ตางๆไดเลย                          

ดังภาพที่ 4.15 

ภาพท่ี 4.15 จะได สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

ท่ีมา : ผูจัดทํา 2562 

 

4.5 ตนทุนการทํา สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

 การคํานวณตนทุนของสเปรยไลมดจากเปลือกไข โดยมีสวนผสมและอุปกรณที่ใช ไดแก 

เปลือกไขไก ตะไคร โหระพา สะระแหน นํ้า และขวดสเปรยโดยมีตนทุน ดังตาราง 4.1  

 

 

 

 

 

ตาราง 4.1 ตนทุนของสเปรยไลมดจากเปลือกไข 
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การคํานวณตนทุนของสเปรยไลมดจากเปลือกไข 

สวนผสมและอุปกรณ จํานวน ตนทุน (บาท) 

เปลือกไขไก 35 ฟอง 0.00 

ตะไคร 20 ตน 0.00 

โหระพา 20 ตน 0.00 

สะระแหน 20 ตน 0.00 

นํ้า 500 มิลลิลิตร 0.00 

ขวดสเปรย 5 ขวด 15.00 

รวม 75.00 

 จากตารางที่ 4.1 ผูจัดทําใชวัตถุดิบในการทําสเปรยไลมดทั้งหมดจากแผนกครัวตางๆ และมี

คาจัดซื้อขวดสเปรย จํานวน 5 ขวด คิดเปนเงิน 75 บาท 

  

4.6 ผลการประเมิน สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

 หลังจากไดผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข ผูจัดทําไดทําการทดลองใชผลิตภัณฑใน

ครัวตางๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจโดยการ

แจกแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ใหกับพนักงานแผนกครัว โดยมีผลดังน้ี 

 

 4.6.1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 

  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดง ดังตารางที่ 4.2  

 

ตารางท่ี 4.2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศชาย 12 40.00 

เพศหญิง 18 60.00 

รวม 30 100.00 

 

แผนกครัว 25 83.34 

แผนกสจวต 5 16.66 

รวม 30 100.00 
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  จากตารางที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.00 

เปนพนักงานในแผนกครัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.34 

 

 4.6.2 ผลการประเมิน “สเปรยไลมดจากเปลือกไข” 

1) ผลิตภัณฑสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไข ผลิตภัณฑสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงมีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเปน        

รอยละ 40.00 ความพึงใจระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 33.34 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ 10.00 ความพึงพอใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.00 และความพึงพอใจระดับนอยที่สุด คิด

เปนรอยละ 6.66 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.16 

 

ภาพท่ี 4.16 ผลิตภัณฑสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง 

 

2) มีความคิดสรางสรรค 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไขผลิตภัณฑมีความคิดสรางสรรคมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.00 ความ

พึงใจระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.34 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 16.66     

ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.17 

33.34 

40.00 

10.00 

10.00 

6.66 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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ภาพท่ี 4.17 มีความคิดสรางสรรค 

 

  3) สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไข ผลิตภัณฑมีความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 50.00 

ความพึงใจระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.34 ความพึงพอใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 16.66              

ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.18 

ภาพท่ี 4.18 สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ 

  

 

 

 

33.34 

50.00 

16.66 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 1 = นอยที่สุด 

33.34 

50.00 

16.66 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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4) ปริมาณของผลิตภัณฑเหมาะสม 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไข ผลิตภัณฑมีความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70.00     

ความพึงใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 16.66 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเปนรอยละ 13.34              

ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.19 

ภาพท่ี 4.19 ปริมาณของผลิตภัณฑเหมาะสม 

 

5) เปนการนําวัสดุเหลือใชมารีไซเคิลใหเกิดประโยชน 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไข ผลิตภัณฑมีความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.67 

ความพึงใจระดับมาก คิดเปนรอยละ 23.33 ความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 10.00 ของ

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.20 

70.00 
13.34 

16.66 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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ภาพท่ี 4.20 เปนการนําวัสดุเหลือใชมารีไซเคิลใหเกิดประโยชน 

 

6) สามารถลดปริมาณขยะใหกับแผนกครัว 

จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไข ผลิตภัณฑมีความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 56.66 ความ

พึงใจระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.67 ความพึงพอใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 16.67 ความ     

พึงพอใจระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 10.00 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน        

ดังภาพที่ 4.21 
 

ภาพท่ี 4.21 สามารถลดปริมาณขยะใหกับแผนกครัว 
 

 

 

7) เปนโครงงานท่ีสงเสริมนโยบาย 3R 

66.67 23.33 

10.00 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

16.67 

56.66 

10.00 

16.67 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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จากผลการตอบแบบสอบถามของความพึงพอใจที่มีตอโครงงานสเปรยไลมดจาก

เปลือกไข ผลิตภัณฑมีความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.66 

ความพึงใจระดับมาก คิดเปนรอยละ 16.67 ความพึงพอใจระดับนอย คิดเปนรอยละ 16.67 ของ

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 30 คน ดังภาพที่ 4.22 

ภาพท่ี 4.22 เปนโครงงานที่สงเสริมนโยบาย 3R 

 

8) การแปรผลความพึงพอใจของพนักงาน 

 ความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท

แอนดสปาที่ตอ สเปรยไลมดจากเปลือกไข โดยมีเกณฑแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยตอความพึงพอใจ

ในแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช Scals 5 ระดับ หรือที่เรียกวาคาวัดเจตติตามเทคนิค

ของลิเคิรท (Likert Technique) หรือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด                                              

คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก                                                   

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง                                             

คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอย                                                        

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

  จากเกณฑดังกลาว จะสามารถแปรผลความพึงของพนักงานได ดังตารางที่ 4.3 

 

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท 

16.67 

66.66 

16.67 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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แอนดสปา 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง 3.83 มาก 

มีความคิดสรางสรรค 4.17 มาก 

สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ 3.17 ปานกลาง 

ปริมาณของผลิตภัณฑเหมาะสม 3.53 มาก 

เปนการนําวัสดุเหลือใชมารีไซเคิลใหเกิดประโยชน 4.57 มากที่สุด 

สามารถลดปริมาณขยะใหกับแผนกครัว 3.73 มาก 

เปนโครงงานที่สงเสริมนโยบาย 3R 3.00 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.71 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมอนนตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด 

รีสอรทแอนดสปา ที่มีตอ สเปรยไลมดจากเปลือกไข โดยมีเกณฑแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยตอความ

พึงพอใจเปนดานตางๆ จากผลวิเคราะหขอมูลพบวากลุมบุคคลตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ทั้งดานผลิตภัณฑสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง มีความคิดสรางสรรค สีและกลิ่นของ

ผลิตภัณฑ ปริมาณของผลิตภัณฑเหมาะสม เปนการนําวัสดุเหลือใชมารีไซเคิลใหเกิดประโยชน 

สามารถลดปริมาณขยะใหกับแผนกครัว เปนโครงงานที่สงเสริมนโยบาย 3R โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจที่มีตอผลิตภัณฑรวม 3.71 ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลรายงานและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงาน ปญหาท่ีพบ การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน    

 จากการที่ผู จัดทําได เขาไปปฏิบัติงานสหกิจที่โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ                 

ริเวอรไซด รีสอรท แอนด สปา ในแผนกครัว จึงทํา ใหทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานจริง ถึงมองเห็น

ปญหาและความสําคัญของการใชวัสดุหรือของเหลือใชใหเกิดคุณคาจากในสวนงานแผนกครัวนํา

กลับมาแปรรูปขึ้นมาใหม ทําใหเกิดคุณคาและประโยชน ทางผูจัดทําจึงไดคิดวิธีการนําของเหลือทิ้ง 

เชน เปลือกไข และสมุนไพรตางๆ ที่ใชจากการทําอาหารเชาทุกวัน จึงไดนํากลับมาแปรรูปเปน

สเปรยไลมดจากเปลือกไข โดยมีเปาหมายเพื่อลดขยะที่ทิ้งในแตละวัน และทําใหเกิดประโยชนแก

สถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผลผูจัดทําไดมีการเก็บขอมูล โดยไดทําการแจก

แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของสเปรยไลมดจากเปลือกไข ใหกับพนักงานแผนกครัวและ

แผนกอ่ืนๆ ในโรงแรมเปนจํานวน 30 ชุด และไดคาเฉลี่ยรวม 3.71 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

 5.1.2 ขอจํากัดหรือปญหาของโครงงาน 

1) การถายภาพขณะนักศึกษาปฏิบัติงานบางภาพทางสถานประกอบการไมอนุญาต

ใหถายได เน่ืองจากมีแขกเขามาใชบริการอยู 

2) ไมมีเวลาวางในการทดลองทําผลิตภัณฑเทาที่ควร เน่ืองจากแขกมาใชบริการ

เยอะจึงไมมีเวลา 

3) นักศึกษายังขาดความเขาใจในการทําโครงงาน 

 5.1.3 อุปสรรคในการทําโครงงาน 

1) ในการทดลองคร้ังที่ 1 ไดใชเปลือกไขไกทําสเปรย เพียงอยางเดียวจึงทําให

ผลิตภัณฑมีกลิ่นคาวจากเปลือกไขคอนขางมาก 

2) ในการทดลองคร้ังที่ 2 ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหใชสมุนไพร เชน 

ตะไคร โหระพา สะระแหน มาเปนสวนผสมในการทําสเปรยจึงทําใหไดสเปรยไลมดจากเปลือกไข

ตามที่ตองการและสามารถลดกลิ่นคาวลงได 

5.1.4 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการทําโครงงาน  

1) หากมีเวลาในการศึกษามากขึ้น อาจจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑตางๆจากอาหาร

เหลือทิ้งมารีไซเคิลใหเกิดประโยชนใหกับสถานประกอบการไดดียิ่งขึ้น 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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 5.2.1 ผลสรุปการปฏิบัติงาน 

จากการที่ผูจัดทําไดเขาปฏิบัติงานสหกิจมาเปนระยะเวลา 16 สัปดาห ที่ผานมาใน

แผนกครัวรอนทําใหไดทราบถึงการปฏิบัติงานจริงของงานแผนกครัวภายในโรงแรม การทํางาน

รวมกับผูอ่ืน เทคนิคการทําอาหาร การใชอุปกรณ การฝกความอดทนตออุปสรรคในการทํางาน

ภายในสถานประกอบการ จึงสามารถนําประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของ

ตนเอง และนํามาใชในภายภาคหนาทั้งในชีวิตประจําวัน และการทํางาน 

5.2.2 ปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงาน 

1) ขณะที่เขาปฏิบัติงานชวงแรกๆ นักศึกษายังไมคอยมีประสบการณดานงานครัว

มากนัก จึง สงผลใหการทํางานเปนไปอยางลาชา  

2) ขณะที่เขาปฏิบัติงานชวงแรกๆ นักศึกษามีความเกรงใจตอพนักงานครัว จึงยังไม

กลาที่จะ สอบถามถึงรายละเอียดการทํางานมากเกินไป 

3) ในบางคร้ังนักศึกษาไมสามารถสื่อสารกับลูกคาตางชาติไดเน่ืองจากลูกคาไมใช 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชน เกาหลี ญ่ีปุน จีน  

5.2.3 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการทํางาน  

1) ควรจดจํา และฝกฝนการทํางานจากพนักงานครัวหากไมเขาใจในงานที่ไดรับ

มอบหมาย ควรสอบถามจากพนักงานที่ปรึกษา 

2) ควรสังเกตและศึกษาถึงระบบการทํางานภายในครัว หรือสอบถามจากพนักงาน

ที่ปรึกษา 

3) ควรระมัดระวังในการทํางาน เพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 

4) นักศึกษาควรกลับไปทบทวนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรืออาจจะพยายามสนทนา

กับลูกคา บอยๆเพื่อฝกฝนการใชภาษา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

(Spray Ant Repellent from Chicken Egg Shell) 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ีใชเพื่อการประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรี            

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม ทางผูจัดทําขอความ

รวมมือในการทําประเมินตามความเปนจริง ทั้งน้ีแบบสอบถามจะนํามาใชประโยชนในการวิจัย

เทาน้ัน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง   

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 เพศ   หญิง ชาย 

 แผนก   แผนกครัว แผนกสจวต    

สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ 

 โดยมีการใหคะแนนดังน้ี 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = นอยที่สุด 

ขอ รายการการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ผลิตภัณฑ 5 4 3 2 1 

1. ผลิตภัณฑสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง      

2. มีความคิดสรางสรรค      

3. สีและกลิ่นของผลิตภัณฑ      

4. ปริมาณของผลิตภัณฑเหมาะสม      

โครงงาน      

1. เปนการนําวัสดุเหลือใชมารีไซเคิลใหเกิดประโยชน      

2. สามารถลดปริมาณขยะใหกับแผนกครัว      

3. เปนโครงงานที่สงเสริมนโยบาย 3R      
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ภาพเคร่ืองออมเล็ต 

ภาพขณะทําออมเล็ต ไขคน และไขดาว 

ภาพขณะทําคาซารา เลาน 

 



 
 

ภาพขณะจัดไลนอาหารเย็น 

 

 

ภาพขณะเดินเติมของบุฟเฟต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงงานนี้มีประโยชนตอสถานที่ประกอบการนีอ้ยางไรบาง  

โครงงานสเปรยไลมดจากเปลือกไข มีประโยชนตอโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด 

รีสอรทแอนดสปา เปนอยาง มากเพราะเปนการนําทรัพยากรที่มีอยูในโรงแรมที่ไมสามารถใชงาน

ไดแลว นํามารีไซเคิลใชใหเปนผลิตภัณฑที่มี ประสิทธิภาพใชงานไดจริง และยังสามารถลดปริมาณ

ขยะในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                                                            

(นายธนพล รักแฟง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สเปรยไลมดจากเปลือกไข 

(Spray Ant Repellent from Chicken Egg Shell) 

ภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม 

ภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ. 10160 

E-mail : Pattara.sam@siam.edu 

 

บทคัดยอ 

  การทําโครงงานนี้มีจุดประสงคเพ่ือการ

ลดปริมาณเปลือกไข ผัก ผลไมเหลือทิ้งในแตละวัน

จากครัวตางๆ ผูจัดทําจึงไดศึกษาคนควาหาขอมูล 

ทดลองการนําเปลือกไขไก ผัก ผลไมมารีไซเคิล    

จนไดเปน สเปรยไลมดจากเปลือกไข เนื่องจาก

ภายในเปลือกไขมีแคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงมีฤทธ์ิ

เปนดาง สามารถไลมดได และจากการทดลองใช

สเปรยไลมดจากเปลือกไขในครัวตางๆของโรงแรม 

พบวา  การใชส เปรยที่ ผ ลิตจากเปลือกไขนั้น 

สามารถไลมดในครัวตางๆไดจริง และสามารถ

ปองกันมดไดประมาณ 30 นาที 

คําสําคัญ : เปลือกไขไก แคลเซียมคารบอเนต  

สเปรยไลมด 

 

Abstract 

  This project is intended to reduce the amount 

of egg shells, fruits and vegetables left over each day 

from various kitchens. The organizer therefore studied 

the information. Experimental recycling of egg shell, 

vegetables and fruits to be an ant repellent spray from 

the egg shell. Because within the egg shell there is 

calcium carbonate Which is alkaline Can chase ants 

And from experimenting with ant repellent spray from 

egg shells in various hotels in the kitchen, it was found 

that using the spray produced from the egg shell Can 

actually chase ants in various kitchens And can prevent 

ants for about 30 minutes 

Keywords : Eggshell, calcium carbonate, Ant repellent 

spray 

 

ท่ีมาของปญหา 

จาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโรงแรม

อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรทแอนดสปา 

ซ่ึงทําหนาที่ เสมือนพนักงาน ในแผนกครัวรอน

หนาที่รับผิดชอบในแตละวัน จัดเตรียมวัตถุดิบ

สําหรับการประกอบอาหารเพ่ือใหบริการแกลูกคา 

ซ่ึงวัตถุดิบหลักที่ใชในครัวรอน ครัวเบเกอรี่ และ

ครัวตางๆ คือ ไขไก ผักสด ผลไม เปนตน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจากการใหบริการอาหารเชา 

จะมีเศษอาหารเหลือทิ้ง เชน เปลือกไขไก เปน

จํานวนมากในทุกๆวัน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนํา

เปลือกไขไก เหลือทิ้งมารีไซเคิลเปนผลิตภัณฑ 

สเปรยไลมดจากเปลือกไข เพ่ือใชไลมดและแมลง

ในบริเวณครัวตางๆ โดยการศึกษา คุณสมบัติของ

สมุนไพร และวัตถุดิบจากในครัว ที่สามารถชวยใน

การไลมดและแมลงได มีดังตอไปนี้เปลือกไขไก ใบ

โหระพา ใบสะระแหน และ ตะไคร  

 หลังจากการคนควาและทราบถึงแนว

ทางการจัดทําผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข

แลว จึงไดนําเสนอโครงงานใหแกพนักงานที่

ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําใน

การดําเนินงานตอไป ซ่ึงสวนผสมตางๆที่ใชในการ

mailto:Pattara.sam@siam.edu


 
 

ทําผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข สามารถหา

ไดจากแผนกครัวที่ปฏิบัติงาน เชน เปลือกไขจะ

สามารถเก็บรวบรวมไดหลังจากการเสิรฟบุฟเฟต

อาหารเชา รวมถึงสมุนไพรตางๆจะสามารถนํามา

จากการคัดผักและผลไม ทิ้งในแตละวัน 

 

วัตถุประสงคของโครงงาน 

1) เพ่ือศึกษาประโยชนและการรีไซเคิล

เปลือกไข  

2) เพ่ือการลดปริมาณขยะจากเปลือกไข

ไกที่มาจากการทําอาหารในแตละวัน 

3) รีไซเคิลผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจาก

เปลือกไข นํามาใชใหเกิดประโยชนในแผนกครัว

และบริเวณตางๆในโรงแรม 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1) ไดทราบถึงคุณสมบัติและสรรพคุณ

ของเปลือกไขไกมีประโยชนสามารถใชไลมดได 

2) สามารถนํามาสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ือ

ใชภายในโรงแรมได 

3) เพ่ือนําเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทําให

เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานประกอบการ 

 

วิธีการดําเนินการ 

วิธีการทําน้ําจากเปลือกไข มีดังนี ้

1) นําเปลือกไขมาลางและตากแหงที่  

ไดมาจากโรงแรม 

2) นําเปลือกไขมาคั่วในกระทะ 

3) นําเปลือกไขที่คั่วมาตําละเอียด 

4) นําเปลือกไขที่คั่วมาแชน้ําทิ้งไว 

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนการสกัดน้ําสมุนไพร มีดงันี ้

1) ในระหวางที่รอน้ําจากเปลือกไข ให 

มาลางตะไคร โหระพา และสะระแหน 

2) นําตะไคร โหระพา และสะระแหน 

ใสหมอ แลวเติมน้ํา 500 มิลลิลิตร     

3) วางชามไวตรงกลางหมอ  

4)  นําผาไปชุบน้ํา แลวมาวางที่ขอบ 

หมอ      

5) นํากระทะมาวางปดดานบน และเติม 

น้ําเย็นแลวรอประมาณ 45 นาที 

 ขั้นตอนการทํา “สเปรยไลมด”  มีดังนี ้  

1) นําน้ําที่แชเปลือกไขมากรองใน 

ตะแกรง 

2) จะไดน้ําจากเปลือกไข กับน้ําสกัดที ่

ไดจากตะไคร โหระพา และสะระแหน   

3) นําน้ําทั้งสองมาใสขวดสเปรย โดย 

อัตราสวน น้ําจากเปลือกไข 80 : น้ําสกัด สมุนไพร 

20    

4) จะได สเปรยไลมดจากเปลือกไข  

สามารถนําไปฉีดตามสถานที่ตางๆไดเลย       

                                                                

สรุปผลโครงงาน    

 จากการที่ผูจัดทําไดเขาไปปฏิบัติงานสห

กิจที่โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรท 

แอนด สปา ในแผนกครัว จึงทํา ใหทราบถึงวิธีการ

ปฏิบัติงานจริง ถึงมองเห็นปญหาและความสําคัญ

ของการใชวัสดุหรือของเหลือใชใหเกิดคุณคาจาก

ในสวนงานแผนกครัวนํากลับมาแปรรูปขึ้นมาใหม 

ทําใหเกิดคุณคาและประโยชน ทางผูจัดทําจึงไดคิด

วิธีการนําของเหลือทิ้ง เชน เปลือกไข และสมุนไพร

ตางๆ ที่ใชจากการทําอาหารเชาทุกวัน จึงไดนํา

กลับมาแปรรูปเปนสเปรยไลมดจากเปลือกไข โดยมี

เปาหมายเพ่ือลดขยะที่ทิ้งในแตละวัน และทําใหเกิด

ประโยชนแกสถานประกอบการ จากขั้นตอนการ

ประเมินผลผูจัดทําไดมีการเก็บขอมูล โดยไดทําการ

แจกแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของสเปรย

ไลมดจากเปลือกไข ใหกับพนักงานแผนกครัวและ



 
 

แผนกอ่ืนๆ ในโรงแรมเปนจํานวน 30 ชุด และได

คาเฉล่ียรวม 3.71 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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ภาคผนวก จ 

โปสเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

สเปรยไลมดจากเปลือกไข                                                         นายภัทร สัมฤทธ์ิศรีงาม 5804400006 

(Spray Ant Repellent from Chicken Egg Shell)                                       ภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสยาม 

อาจารยที่ปรึกษา อาจารยพิมพพิชชา เลิศสกุลผาสุข 

พนักงานที่ปรึกษา 1.นายธนพล รักแฟง  2.นางสาวดาราณี เบาจังหาร 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1) ไดทราบถึงคุณสมบัติและสรรพคุณของเปลือกไขไกมี

ประโยชนสามารถใชไลมดได 

2) สามารถนํามาสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ือใชภายในโรงแรม

ได 

3) เพ่ือนําเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสถานประกอบการ 

 

 

วิธีการดําเนินการ 

วิธีการทําน้ําจากเปลือกไข มีดังนี้ 

1) นําเปลือกไขมาลางและตากแหงที่ไดมาจากโรงแรม 

2) นําเปลือกไขมาคั่วในกระทะ 

3) นําเปลือกไขที่คั่วมาตําละเอียด 

4) นําเปลือกไขที่คั่วมาแชน้ําทิ้งไวประมาณ 1 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนการสกัดน้ําสมุนไพร มีดังนี้ 

1) ในระหวางที่รอน้ําจากเปลือกไข ใหมาลางตะไคร โหระพา และ

สะระแหน 

2) นําตะไคร โหระพา และสะระแหนใสหมอ แลวเติมน้ํา 500 มิลลิลิตร     

3) วางชามไวตรงกลางหมอ  

4)  นําผาไปชุบน้ํา แลวมาวางที่ขอบหมอ      

5) นํากระทะมาวางปดดานบน และเติมน้ําเย็นแลวรอประมาณ 45 นาท ี

 ขั้นตอนการทํา “สเปรยไลมด”  มีดังนี ้  

1) นําน้ําที่แชเปลือกไขมากรองในตะแกรง 

2) จะไดน้ําจากเปลือกไข กับน้ําสกัดที่ไดจากตะไคร โหระพา และ

สะระแหน   

3) นําน้ําทั้งสองมาใสขวดสเปรย โดยอัตราสวน น้ําจากเปลือกไข 80 : น้ํา

สกัด สมุนไพร 20    

4) จะได สเปรยไลมดจากเปลือกไขสามารถนําไปฉีดตามสถานที่ตางๆ ได       

 

ท่ีมาของปญหา 

จาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโรงแรมอนันตรา 

กรุงเทพฯ ริเวอรไซด รีสอรทแอนดสปา ซ่ึงทําหนาที่เสมือน

พนักงาน ในแผนกครัวรอนหนาที่รับผิดชอบในแตละวัน 

จัดเตรียมวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารเพ่ือใหบริการ

แกลูกคา ซ่ึงวัตถุดิบหลักที่ใชในครัวรอน ครัวเบเกอรี่ และ

ครัวตางๆ  คือ ไขไก ผักสด ผลไม เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง

หลังจากการใหบริการอาหารเชา จะมีเศษอาหารเหลือทิ้ง เชน 

เปลือกไขไก เปนจํานวนมากในทุกๆวัน ผูจัดทําจึงมีแนวคิด

ที่จะนําเปลือกไขไกเหลือทิ้งมารีไซเคิลเปนผลิตภัณฑ 

สเปรยไลมดจากเปลือกไข  

 
วัตถุประสงคของโครงงาน 

1) เพ่ือศึกษาประโยชนและการรีไซเคิลเปลือกไข  

2) เพ่ือการลดปริมาณขยะจากเปลือกไขไกที่มาจากการ

ทําอาหารในแตละวัน 

3) รีไซเคิลผลิตภัณฑ สเปรยไลมดจากเปลือกไข นํามาใชให

เกิดประโยชนในแผนกครัวและบริเวณตางๆ ในโรงแรม 

 

สรุปผลโครงงาน    

 จากการที่ผูจัดทําไดเขาไปปฏิบัติงานสหกิจ จึงทํา ใหทราบ

ถึงวิธีการปฏิบัติงานจริง ถึงมองเห็นปญหาและความสําคัญของการใช

วัสดุหรือของเหลือใชใหเกิดคุณคาจากในสวนงานแผนกครัวนํากลับมา

แปรรูปขึ้นมาใหม ทําใหเกิดคุณคาและประโยชน ทางผูจัดทําจึงไดคิด

วิธีการนําของเหลือทิ้ง เชน เปลือกไข และสมุนไพรตาง  ๆที่ใชจากการ

ทําอาหารเชาทุกวัน จึงไดนํากลับมาแปรรูปเปนสเปรยไลมดจากเปลือก

ไข โดยมีเปาหมายเพ่ือลดขยะที่ทิ้งในแตละวัน และทําใหเกิดประโยชน

แกสถานประกอบการ 



 

ประวัติผูจัดทํา 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  : นายภัทร สัมฤทธิ์ศรีงาม 

รหัสนักศึกษา   : 5804400006 

ภาควิชา           : การโรงแรมและการทองเที่ยว  

คณะ   : ศิลปศาสตร 

ที่อยูปจจุบัน     : 46/153 แขวง แสมดํา เขต บางขุนเทียน  ถนน พระราม 2   

     กรุงเทพฯ 10150 
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