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บทคัดย่อ 

 

  โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง กระถางต้นไม้จาก กากกาแฟ Creating Pots for Plants from 
Coffee Grounds โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงมาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใช้ในการ
ตกแต่งบริเวณลอบบ้ีและหอ้งน ้ าของโรงแรม และเพื่อน าวสัดุท่ีเหลือท้ิงมาใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า
พร้อมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าใหก้บักากกาแฟ จากนั้นไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑก์ระถาง
ตน้ไมจ้ากกากกาแฟโดยท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด แก่ประชากรตวัอยา่งของโรงแรมอี
สติน แกรนด ์สาทรซ่ึงผลจากการส ารวจพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.70 ช่วงอายรุะหวา่ง 
26-40 ปี        มีความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 66.60 ปฏิบติังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม
ร้อยละ 66.70 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจ ดา้นภาพรวมของกระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.53 ด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.33 ดา้นวสัดุท่ีใชมี้ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 ดา้นความ
แข็งแรงและความทนทานในระดบัมาก มรความพึงพอใจเฉล่ีย 4.16 และดา้นประโยชน์และความ
น่าดึงดูดในการใชง้านในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10  
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 บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                  โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร ตั้งอยูบ่นถนนสาทร เป็นโรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาว 
 มีสะพานเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสุรศกัด์ิโดยตรง มีห้องพกัท่ีตกแต่งอยา่งทนัสมยั
และมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีตกแต่งอย่างหรูหรา ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม จ านวน 392 ห้อง มีทั้งหมด 
33  ชั้น มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีห้องอาหารท่ีมีช่ือเสียงของโรงแรม
จ านวน 3 หอ้ง มีทั้งอาหาร ไทย อิตาลี ยุโรป ญ่ีปุ่น โดยแต่ละห้องอาหารมีบรรยายกาศดีมองเห็นวิว
สวยงามของกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ ห้องหาร The Glass House , Blunos , Chef man และมีห้องประชุม 
จ านวน 3 ห้อง ใชใ้นงานประชุมสัมมนา และเป็นห้อง Ballroom ขนาดใหญ่อีกหน่ึงห้องส าหรับใช้
ในการจดังานหมั้นและงานแต่งงาน ซ่ึงภายในตกแต่งอย่างสวยงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ
ครัน โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ไดรั้บมาตรฐานในเร่ืองของการบริการ ทั้งแขกในประเทศและ
แขกต่างชาติ ในส่วนแผนกท่ีไดเ้ขา้ไปฝึกประสบการณ์เป็นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & 
Beverages ) แบ่งออกเป็น The Glass House, Swizzles, Blunos, Banquet ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้เขา้
ไปปฏิบติังานคือ หอ้งอาหาร The Glass House เป็นเวลา 4 เดือน ซ่ึงหอ้งอาหารดงักล่าวตั้งอยูท่ี่ชั้น 
 5 ของโรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร 
 

      จากการปฏิบติังานท่ีแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร พบว่าใน
การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในแต่ละวนั กากกาแฟ เป็นวตัถุดิบท่ีถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ใน
จ านวนมากทั้งท่ีจริงแลว้น าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง และมีการสั่งเมล็ดกาแฟเขา้มาเป็นจ านวน
มาก จากการสังเกตุพบวา่ กากกาแฟเป็นวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งมากท่ีสุดและไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์เลย 
ท าใหห้อ้งอาหารตอ้งทิ้งโดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากกากกาแฟ 
 

     จากปัญหาดังกล่าวผูจ้ ัดท าเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะน ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงนั้นมา
สร้างสรรคใ์หเ้กิดผลงานช้ินใหม่แถมยงัเพิ่มมูลค่าของกากกาแฟ โดยการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลดา้น
ประโยชน์ของกากกาแฟแล้วพบว่า มีคุณสมบติัเป็นปุ๋ย มีแร่ธาตุอาหารท่ีส าคญัมากมายท่ีช่วย
เสริมสร้างการเจริญเติบโตให้แก่พืช สามารถใชป้ลูกตน้ไมไ้ด ้และยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบักาก
กาแฟท่ีหลายๆคนมองขา้มไป และเม่ือน ากากกาแฟมาผสมกบัดินแลว้จะสร้างความเป็นกรดให้กบั
ดินได้ดีท าให้ต้นไม้หรือพืชนั้นเจริญเติบโตได้เร็วข้ึน ผูจ้ดัท าเลยน าเอากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งมา
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ประดิษฐใ์หอ้อกมาในรูปแบบของกระถางตน้ไม ้จุดเด่นก็คือ กระถางตน้ไมท้  าจากวสัดุธรรมชาติท่ี
สามารถยอ่ยสลายไดง่้าย แถมยงัช่วยลดภาวะโลกจากการใชก้ระถางตน้ไมแ้บบพลาสติก  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
    1.2.1 เพื่อศึกษาหาขอ้มูลในการน าวตัถุดิบเหลือทิ้ง น ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
    1.2.2  เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใชก้ระถางตน้ไมพ้ลาสติกท่ียอ่ยสลายไดย้าก 
    1.2.3  ช่วยลดปริมาณขยะส่ิงของท่ีเหลือทิ้งใหก้บัทางโรงแรม 
   1.2.4 ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ 
   1.2.5 เพื่อทดลองวา่กระถางตน้ไมส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
   โครงงานช้ินน้ี เป็นโครงงานเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกระถางตน้ไมจ้าก  
กากกาแฟ ท่ีแตกต่างไปจากเดิมทั้งเร่ือง ของวสัดุท่ีใช้และรูปแบบโดยใช้แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรท ำ  
 โครงงานน้ีด าเนินการในภาคเรียนการศึกษาท่ี 3/2561 ระหวา่ง วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562  
1.3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการศึกษาเร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ ไดแ้ก่ พนักงานแผนก

แม่บา้น แผนกครัว และอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร จ านวน 30 คน  
   กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการส ารวจความคิดเห็นจากพนกังานในโรงแรม อีสติน แก
รนด ์สาทร ในแผนกแม่บา้น แผนกครัว และบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน โดยใชสู้ตร
ค านวณของ Taro Yamane (1979) 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่ 
 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
   1.4.1 ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือทิ้งและใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าของกากกาแฟ เพื่อให้เกิด
ผลิตภณัฑ ์
   1.4.2 การน าผลงานท่ีประดิษฐ์ได ้น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทางโรงแรม 
   1.4.3 ใชก้ระถางตน้ไมส้ าหรับตกแต่งในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงแรม 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  ในการท าโครงงานเร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ Creating Pots for Plants from Coffee 
Grounds ท่ีน าของเหลือใชจ้ากการท าเคร่ืองด่ืมภายในห้องอาหารของโรงแรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สูงท่ีสุด โดยคณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาและทบทวนเอกสารทฤษฎีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 2.1 กาแฟ 

2.2 วสัดุท่ีใชใ้นการประสาน 
2.3 การท ากระถางตน้ไม ้
2.4 ตน้ไมท่ี้เหมาะส าหรับการปลูกในกระถาง 

 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 กาแฟ 
2.1.1 ความเป็นมาของกาแฟ 

                         หมอบรัดเลย ์ แพทยช์าวอเมริกนั ท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตในประเทศไทยสมยั
รัชกาลท่ี 3 ไดบ้นัทึกใหนงัสืออกัขราภิธานศรับท ์ตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2416 วา่ กาแฟ มีตน้ก าเนิดมา
จากการคน้พบของชนพื้นเมืองในประเทศเอธิโอเปีย ซ่ึงเป็นดินแดนอนัเก่าแก่ทางทิศตะวนัตกของ
ทวีปแอฟริกา โดยมีต านานเก่าแก่กล่าวไว้ว่า ในขณะท่ีคนเล้ียงแกะก าลังดูแลฝูงแกะ เขาก็
สังเกตเห็นแกะของตนนั้นก าลงักินผลเบอร์ร่ีสีแดงสดใส ซ่ึงเป็นผลของตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตในทุ่ง
หญ้าอนักวา้งใหญ่ หลงัจากนั้นคนเล้ียงแกะก็รู้สึกแปลกใจ ท่ีเห็นว่าแกะมีความคึกคะนองมาก
ผิดปกติ ดว้ยความสงสัยและอยากรู้ เขาจึงไดล้องกินผลเบอร์ร่ี แลว้ก็พบวา่มนัสามารถบ าบดัความ
เหน่ือยลา้และความง่วงให้หายไปไดอ้ย่างปลิดทิ้ง ซ่ึงผลเบอร์ร่ีนั้นก็คือท่ีมาของเมล็ดกาแฟนัน่เอง 
แมจ้ะยงัไม่มีขอ้มูลท่ีแน่ชดัว่า จริง ๆ แลว้ ตน้กาแฟมีตน้ก าเนิดท่ีเอธิโอเปีย แลว้ถูกน าไปเผยแพร่
ให้กับชาวอาหรับ หรือชาวอาหรับเป็นคนค้นพบสรรพคุณของกาแฟตั้ งแต่ เ ร่ิมแรก แต่
ประวติัศาสตร์การเดินทางของกาแฟท่ีเราทราบกนัอยู่ในปัจจุบนั ก็มีเร่ิมตน้ท่ีชาวอาหรับนัน่เอง 
เน่ืองจากมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่า ชาวอาหรับเร่ิมปลูกกาแฟเป็นคร้ังแรกในช่วงคริสต
ศกัราช 600 และเร่ิมแพร่หลายมากยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นไม่นานนกั ในปี คริสตศกัราช 900 แพทยช์าว
อาหรับก็ไดมี้การจารึกถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของกาแฟในการรักษาโรคมีเร่ิมตน้ท่ีชาวอาหรับนัน่เอง 
เน่ืองจากมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่า ชาวอาหรับเร่ิมปลูกกาแฟเป็นคร้ังแรกในช่วงคริสต
ศกัราช 600 และเร่ิมแพร่หลายมากยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นไม่นานนกัในปี คริสตศกัราช 900 แพทยช์าว
อาหรับก็ไดมี้การจารึกถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของกาแฟในการรักษาโรค 
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รูปที่ 2.1 รูปตน้กาแฟ 

ทีม่า : winewitandwisdomswe.com 
 

2.1.2 สายพนัธ์ุของกาแฟ  
      ในโลกน้ีมีกาแฟหลากพนัธ์ุหลายชนิด แต่ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปจะมีอยู ่4 พนัธ์ุ  ดงัน้ี 
  1) กาแฟอราบิก้า (Arabica) 
                         เกษตรกรลาว ปลูกกาแฟทั้งพนัธ์ุโรบสัต้า และอาราบิก้า ท่ีปากซองมา
อยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่เกิดสงครามกลางเมือง หรือสงครามระหวา่งฝ่ายคอมมิวนิสตก์บัรัฐบาลลาว 
ระหวา่งปีค.ศ. 1953– 1975  ปากซอง เป็นส่วนหน่ึงของสนามรบ พื้นท่ีปลูกกาแฟถูกท าลายไปเป็น
จ านวนมากแต่หลงัจากสงครามสงบไดพ้กัใหญ่ๆ มีคนสนใจกลบัมาฟ้ืนฟูการปลูกกาแฟอีกคร้ัง โดย
บริษทัเอกชนในเมืองปากเซ ขา้มาปลูกกาแฟท่ีดอยเฮือง เป็นการปลูกกาแฟท่ีไม่ไดน้ าเทคโนโลย ี    
ใดมาใช ้
                 ต่อมาในปีค.ศ. 2000 สหกรณ์การเกษตรช่ือ Jhai Coffee Farmer 
Cooperative ร่วมกบัมูลนิธิCalifornia Based Jhai FoundationและThanksgiving Coffee ของ
สหรัฐอเมริกา ไดส่้งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ซ่ึงเป็นคนทอ้งถ่ิน อาศยัอยู่ท่ีท่ีราบสูงโบลาเวน
ปลูกกาแฟ โดยมีการน าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมาช่วย มีการแนะน าสายพนัธ์ุกาแฟท่ีดีรวมทั้งหา
ช่องทางการตลาดและ ประกนัราคาผลผลิตกาแฟท่ีกิโลกรัมละ 19,000 กีบ (ประมาณ 70 บาท) 
ด าเนินการให้การสนับสนุนจนเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละมีผลผลิตส่งออกไปยงั
ฝร่ังเศส และเวยีตนามปัจจุบนัแหล่งปลูกกาแฟท่ีส าคญัของลาว คือ เมืองปากซองแขวงจ าปาสัก ซ่ึง
ไดรั้บสมญานามวา่ เมืองกาแฟ)กาแฟท่ีปลูกมี 3 สายพนัธ์ุคือ อาราบิกา้ โรบสัตา้ และ เอ็กซ์เซลล่า
โดยเฉพาะสายพนัธ์ุอาราบิกา้ท่ีปลูกในพื้นท่ีเมืองปากซอง เป็นกาแฟท่ีมีคุณภาพดีเป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัด่ืมกาแฟ และในการประกวดรสชาติกาแฟในระดบัโลก กาแฟอาราบิกา้ของลาวติดอนัดบั1 ใน3 
ของกาแฟท่ีมีรสชาติเยี่ยมของโลก เป็นสายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกและบริโภคกันมากท่ีสุดในโลกมี
ปริมาณการผลิตถึง 80 เปอร์เซ็นตใ์นตลาดกาแฟโลก แต่จะมีจ านวนเพียง 1ใน 8เท่านั้นท่ีเป็นกาแฟ
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ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและเป็นท่ีนิยม กาแฟชนิดน้ีใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณสารกาแฟชั้น
ดี มีกล่ินและรสชาติดีท่ีสุดเมล็ดกาแฟพนัธ์ุอราบิกา้น้ี จะมีรูปทรงค่อนขา้งเรียวผอม รอยผา่ไส้กลาง
มีลกัษณะคล้ายตวั S เม่ือผ่านกระบวนการผลิตแล้ว กาแฟพนัธ์ุน้ีจะมีกล่ินหอมหวานอบอวล
ซับซ้อนคล้ายกล่ินช๊อกโกแลตและดอกไม้ รสชาตินุ่มละมุน มีปริมาณคาเฟอีน ประมาณ                
1.1-1.7 เปอร์เซ็นตห์รือประมาณคร่ึงหน่ึงของพนัธ์ุโรบสัตา้ในสัดส่วนเท่ากนักาแฟอราบิกา้ชอบ
ความเย็น เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในพื้นท่ีท่ีมีระดับความสูงตั้งแต่ 800-2,000 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล  
 

 
รูปที2่.2 รูปกาแฟอราบิกา้ (Arabica) 

ทีม่า : https://www.facebook.com/notes/masterpiece 
 

             2) กาแฟโรบัสต้า (Robusta) เป็นกาแฟพนัธ์ุท่ีตอ้งการความชุ่มช้ืนสูง ปลูกง่ายให้
ปริมาณผลผลิตมาก นิยมปลูกกนัมากในทวปีอฟัริกาและเอเชีย สามารถปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
สูงตั้งแต่ 500-600 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ส าหรับประเทศไทยนิยมปลูกกนัทางภาคใต ้เช่นท่ี
จงัหวดัชุมพร,สุราษฏร์ธานี,นครศรีธรรมราชเมล็ดพนัธ์ุของโรบสัตา้จะอวบอว้น ดา้นหลงัมีลกัษณะ
นูนเป็นหลงัเต่า รอยผา่ไส้กลางเมล็ดจะเป็นเส้นค่อนขา้งตรง กาแฟสายพนัธ์ุน้ี กล่ินไม่หอมหวาน
อบอวล ไม่ซบัซอ้น รสชาติฝาดกวา่พนัธ์ุอราบิกา้  

 

 
                                          รูปที ่2.3 รูปกาแฟโรบสัตา้ (Robusta) 

ทีม่า : https://www.facebook.com/notes/masterpiece 
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 2.1.3 ชนิดของกาแฟ 
  ศุภนารถ เกตุเจริญ (2561) ระบุวา่ กาแฟถูกคน้พบในราว 850 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช 
โดยพบวา่ชาวแอฟริกนัพื้นเมืองบริโภคกาแฟเป็นอาหารมานานแลว้ ทั้งน้ีสันนิษฐานวา่คนในยุคนั้น
อาจเรียนรู้จากการสังเกตสัตวว์า่กินอะไร แลว้น ามาทดลองกินบา้ง เลยรู้วา่ผลกาแฟมีรสหวานเป็นท่ี
ช่ืนชอบของนกและสัตวต่์างๆเร่ิมแรกจะกินผลสุกต่อมาน าผลสุกมาแปรรูปท าไวน์ เรียกว่า ควาฮ์
เวฮ์ (Quahweh) ต่อมาเปล่ียนส าเนียงเป็นคาวา (Kawha) คาฟฟ่ี (Kaffe) และ คอฟฟ่ี (Coffee) 
ตามล าดบัส่วนคนไทยสมยัก่อนเรียก โกป๊ีหรือ ขา้วแฝ่ ปัจจุบนั เรียก “กาแฟ” โดยแหล่งก าเนิดแลว้
เป็นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนีย (Abyssinia) และอาราเบีย (Arabia) ถูกคน้พบในศตวรรษท่ี 6 ราวปี 
ค.ศ. 575 ในประเทศอาระเบีย (Arabia) และในขณะเดียวกนับางท่านก็กล่าวว่ากาแฟเป็นพืช
พื้นเมืองท่ีพบในเมืองคพัฟา (Kaffa) ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) กาแฟจึง
ไดช่ื้อเรียกตามจงัหวดัน้ี และยงัไดเ้รียกแตกต่างกนัออกไปอีกมาก แหล่งก าเนิดเดิมของกาแฟมาจาก
ประเทศอาบีซีเนีย หรือแถบประเทศอาราเบียน หรือประเทศอาหรับ ตะวนัออกกลาง สมยันั้นไม่มี
ผูใ้ดให้ความสนใจเท่าใดนกัจนกระทัง่ล่วงเลยมาถึงศตวรรษท่ี 9 มีการเล้ียงแพะชาวอาราเบียคน
หน่ึงช่ือ คาลดี (Kaldi) น าแพะออกไปเล้ียงตามปกติ แพะไดกิ้นผลไมสี้แดงชนิดหน่ึงเขา้ไปแลว้เกิด
ความคึกคะนองผิดปกติ จึงไดน้ าเร่ืองไปเล่าให้ชาวมุสลิมท่านหน่ึงฟัง จึงไดน้ าผลของตน้ไมน้ั้นมา
กะเทาะเปลือกเอาเมล็ดไปคัว่แลว้ตม้ในน ้าร้อนด่ืมเห็นวา่มีความกระปร้ีกระเปร่า  
   กาแฟท่ีนิยมด่ืมในปัจจุบนั มีดงัน้ี  
  1) เอสเพรสโซ่ (Espresso)      
    เอสเพรสโซ่ (Espresso) มาจากค าภาษาอิตาลี "espresso" แปลวา่ เร่งด่วน 
จุดเร่ิมตน้ของเมนูกาแฟทุกอยา่งลว้นมาจาก Espresso shot ค าวา่ Espresso shot คือ กาแฟท่ีไดจ้าก
การสกดักาแฟจากเคร่ืองชงกาแฟ 1 shot มีปริมาตรเท่ากบั 30 ml หรือ 1 oz เมนู Espresso ในร้าน
ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย Espresso ร้อน และ Espresso เยน็  
  

 
รูปที ่2.4  เอสเพรสโซ่  (Espresso) 

ทีม่า : https://www.koffeetools.com/content/6000/ 
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   2) อเมริกาโน่ (Americano)   
   อเมริกาโน่ (Americano)  ส่วนประกอบของ Americano ร้อนคือ การน า   
Espresso 1 shot ใส่น ้ า ส่วนเมนู Americano เยน็ ในไทยแบ่งเป็น 2 แบบAmericano เยน็ปกติ จะได้
กาแฟ Espresso 1-2 shot +น ้ าเปล่าให้เต็มแกว้เพื่อให้กาแฟเจือจางลง ไม่เขม้เท่า Espresso shot และ
Americano หวานปกติ คลา้ยๆกบัการสั่ง Americano เยน็ทัว่ไปแต่ใส่น ้ าเช่ือม ไม่เกิน 30 ml ถึง 1 oz 
ไม่งั้นจะไดร้สชาติหวานแหลม 
   

 
รูปที ่2.5  อเมริกาโน่ (Americano)   

ทีม่า : https://www.koffeetools.com/content/6000/ 
 

   3) ลาเต้ (Latte)         
   ลาเต ้(Latte)  แปลว่า นม ปกติช่ือเต็มของเมนูกาแฟในภาษาอิตาลีคือ 
caffè latte หรือแปลวา่ กาแฟนมนัน่แหละ ส่วนประกอบของ Latte คือกาแฟบวกนม ซ่ึงสัดส่วน
ปกติจะอยูท่ี่ กาแฟEspresso shot 1 ส่วน และนม 2 ส่วน โดยมีฟองนมหรือโฟมนมอยูข่า้งบนผิว
ประมาณ    1 cm ส่วน เมนู Ice latte หรือ ลาเตเ้ยน็ ก็จะประกอบดว้ย Espresso shot + นม ซ่ึง
สามารถแตกออกเป็นเมนูย่อยได้ จากการใส่ไซรัปหรือน ้ าเช่ือมกล่ินต่างๆ เช่น caramel latte , 
halzenut latte, vanilla latte เป็นตน้   

 

 
รูปที ่2.6  ลาเต ้(Latte) 

ทีม่า  : https://www.koffeetools.com/content/6000/ 
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  4) คาปูชิโน่ (Cappuccino)       
   คาปูชิโน่ (Cappuccino) คือกาแฟผสมฟองนมหรือโฟมนม บางคนอาจจะ
สงสัยวา่ต่างจากเมนูลาเตอ้ย่างไร ส าหรับเมนูร้อนให้ใช้ช้อนวดัตรงฟองนมจะเห็นความหนาของ
ชั้นฟองนมมากระดบันึง นัน่แหละคือ เมนูคาปูชิโน่ร้อน สัดส่วนของเมนูคาปูชิโน่ร้อน ส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ย Espresso shot 1 ส่วน ผสมกบั โฟมนม 2 ส่วน (ผสมนมดว้ยไดนิ้ดหน่อย)  ส่วนวิธีดู
กาแฟคาปูชิโน่เยน็ใหดู้จากฟองนมท่ีโปะอยูข่า้งบน ถา้มีฟองนัน่แหละคาปูชิโน่เยน็ 
 

  
รูปที ่2.7 คาปูชิโน่ (Cappuccino) 

ทีม่า : https://www.koffeetools.com/content/6000/ 
 

            5) มอคค่า (Mocha)        
   มอคค่า (Mocha) คือ Espresso shot + โกโก ้ท าให้ไดร้สชาติกาแฟผสม
โกโก ้ไดร้สชาติท่ีเขม้ขน้ของกาแฟและได้กล่ินของโกโก้อีกด้วย มอคค่าร้อนในบางร้านอาจจะ
เสริมฟองนมไวบ้นผวิกาแฟเพื่อเพิ่มความน่ารับประทาน 

 
รูปที ่2.8  มอคค่า (Mocha) 

ทีม่า : https://www.koffeetools.com/content/6000 
 

           6) อฟัโฟกาโต (Affogato)        
   อฟัโฟกาโต (Affogato) ในภาษาอิตาลี แปลวา่ "จม" หรือ "ถูกท าใหจ้ม" 
เป็นเมนู ไอศกรีมวนิลา ราดดว้ย Espresso shot 
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รูปที ่2.9  อฟัโฟกาโต (Affogato) 

ท่ีมา : https://www.koffeetools.com/content/6000/ 
 
 2.1.4 การชงกาแฟ   
                           ธรัญญา ชยัวงศศ์รีอรุณ  (2560)  ไดก้ล่าวถึงวธีิการชงกาแฟ ดงัน้ี 
  1) Drip          
   การ Drip เป็นการชงกาแฟผา่นกระดาษกรอง โดยให้น ้ าร้อนหรือหยดน ้ า
ร้อนค่อยๆ ไหลผ่านกระดาษกรอง (หรือ filter ส าหรับท่ีใช้ชงกาแฟแบบ drip) ลงไปยงัภาชนะ
รองรับ และอาศยัอุณหภูมิน ้ าท่ีพอเหมาะ รวมถึงความเร็วในการเทน ้ าท่ีพอดี เพื่อจะได้กาแฟท่ีดี
ท่ีสุดออกมา 

 

 
รูปที ่2.10 การชงแบบ Drip 

ทีม่า : https://www.mangozero.com/coffee-brewing-methods/ 
 

         2) French Press        
   การชงกาแฟแบบกด โดยท่ีใช้แค่น ้ ากับกาแฟบดโดยตรง เพื่อให้ได้
รสชาติกาแฟท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด โดยมีขั้นตอนการชงท่ีเรียบง่ายท่ีสุดเช่นกนั แต่วิธีน้ีจะตอ้งใช้เมล็ด
กาแฟบดท่ีมีขนาดหยาบเพื่อให้เมล็ดกาแฟไม่หลุดผา่นตวักรองลงมา โดยวิธีการชงก็คือให้ใส่เมล็ด
กาแฟบดลงไป แลว้ตามดว้ยน ้ าร้อน จากนั้นก็ปิดฝารอเวลาประมาณ 4 นาที แลว้จึงกดเพื่อให้กาก
กาแฟลงไปดา้นล่าง ก็เป็นอนัเสร็จขั้นตอน 
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            รูปที ่2.11 การชงแบบ French Press 

    ทีม่า: https://www.mangozero.com/coffee-brewing-methods/ 
 

       3) Espresso         
   การชงกาแฟแบบ Espresso คือการชงโดยใชแ้รงอดัไอน ้ าหรือน ้ าร้อนผา่น
เมล็ดกาแฟคัว่ท่ีบดละเอียด ซ่ึงเป็นกาแฟท่ีนิยมมากท่ีสุดในแถบประเทศยุโรปตอนใต ้โดยมีวิธีการ
ชงแบบใช้แรงอดั ท าให้ได้รสชาติกาแฟท่ีเขม้ขน้และหนักแน่น ต่างจากกาแฟทัว่ไปท่ีชงผ่านน ้ า
หยด และเพราะรสชาติเขม้ขน้และหนกัแน่นอนัเป็นเอกลกัษณ์น้ีเอง ท าให้คอกาแฟมกัด่ืมเอสเปรส
โซโดยไม่ใส่น ้าตาลหรือนมเพิ่ม  

 

 
รูปที ่2.12 การชงแบบ Espresso 

ทีม่า : https://www.mangozero.com/coffee-brewing-methods/ 

 

            4) Aeropress การชงกาแฟแบบ Aeropress เป็นวิธีท่ีง่ายมากๆ เพราะมีวิธีการ
แค่เติมน ้ าร้อนท่ีไดอุ้ณหภูมิตามท่ีตอ้งการให้เหมาะสมกบักาแฟแต่ละชนิด โดยการท ากาแฟแบบ 
Aeropress จะเป็นการใชแ้รงดนัอากาศ ดนัน ้ าร้อนให้ผ่านผงกาแฟ และกรองดว้ย filter ท่ีมีรูพรุน
ขนาดเล็ก 
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รูปที ่2.13 การชงแบบ Aeropress  

ทีม่า : https://www.mangozero.com/coffee-brewing-methods/ 
 

   5) Moka Pot          
   Moka Pot คือหม้อต้มกาแฟสดสไตล์อิตา โดย Moka pot จะมี
ส่วนประกอบอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ หมอ้ใส่น ้า, กรวยใส่กาแฟ และตวักาดา้นบน โดยวิธีชงก็สามารถท า
ไดโ้ดยการใส่น ้ าลงไปในหมอ้ให้ถึงขีดท่ีมีแนะน าเอาไว ้ใส่กรวยกาแฟลงไป จากนั้นจึงใส่กาแฟ
ตาม หลงัจากนั้นก็ปิดฝา และน าไปตม้บนเตาแก๊ส เม่ือถึงจุดท่ีน ้าในหมอ้น ้าร้อนไดท่ี้ ไอน ้ าจะดนัให้
น ้าพุง่ข้ึนผา่นกาแฟ (คลา้ยกบัหลกัการของ Syphon) จากนั้นเม่ือเราปิดไฟ น ้ ากาแฟท่ีเหลือจะดนัตวั
ข้ึนมาอยูใ่นกาดา้นบน ถือเป็นการเสร็จขั้นตอนการชงโดยใชห้มอ้ Moka Pot 

 

 
รูปที ่2.14  การชงแบบ Moka Pot   

ทีม่า : https://www.mangozero.com/coffee-brewing-methods/ 

 

   6) Syphon            
   Syphon การชงกาแฟแบบสุญญากาศ โดยวธีิการชงจะใชห้ลกัสุญญากาศ 
ซ่ึงจะตอ้งใส่กาแฟไวใ้นหมอ้ดา้นบนโดยท่ีตอ้งมีตวักรองอยูด่ว้ยเพื่อไม่ใหผ้งกาแฟหล่นลงดา้นล่าง 
จากนั้นจึงเติมน ้าใส่ลงไปในหมอ้ดา้นล่าง ปิดฝาหมอ้ดา้นบน แลว้จุดไฟตม้น ้าใหเ้ดือด จากนั้นน ้าจะ 
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ถูกดนัข้ึนไปยงัหมอ้ดา้นบน   เม่ือถึงเวลาน้ีก็ใหด้บัไฟและรอให้น ้าร้อนไหลผา่นกาแฟลงมายงัหมอ้
ดา้นล่าง  

 

 
รูปที ่2.15 การชงแบบ Syphon 

ทีม่า : https://www.mangozero.com/coffee-brewing-methods 

 

2.2 วสัดุทีใ่ช้ในการประสาน  
 วสัดุท่ีใชใ้นการประสานมีดงัน้ี  
  2.2.1 แป้งมันส าปะหลงั  
  ช่ือสามญั   Cassava, Bitter Cassava, Manioc, Sweet  
  ช่ือวทิยาศาสตร์   Manihot esculenta Crantz    
     (ช่ือพอ้งวิทยาศาสตร์ Manihot utilissima Pohl) จดัอยูใ่น
     วงศย์างพารา (EUPHORBIACEAE) 

      มนัส าปะหลงั มีถ่ินก าเนิดในแถบท่ีลุ่มเขตร้อน มีหลกัฐานแสดงวา่มีการเพาะปลูกกนั
ในประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลามานานกว่า 3,000-7,000 ปีแล้ว โดยมีการสันนิษฐานว่า
แหล่งก าเนิดของมนัส าปะหลงัน่าจะมาจาก 4 แหล่งดว้ยกนั คือ แถบประเทศกวัเตมาลาและเม็กซิโก 
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้, ทางทิศตะวนัออกของประเทศโบลิเวียและทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินา, หรือทางทิศตะวนัออกของบราซิล มนัส าปะหลงัแบ่งออกเป็น 
2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดหวาน และชนิดขม โดยชนิดหวานจะใช้เพื่อบริโภคหรือท าอาหารไดโ้ดยตรง 
เช่น การน าไปน่ึง เช่ือม ทอด มีปริมาณของกรดไฮโดไซยานิคต ่าและไม่มีรสขม ส่วนชนิดขม จะไม่
เหมาะส าหรับน ามาบริโภคหือใชเ้ล้ียงสัตวโ์ดยตรง  
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รูปที ่2.16  รูปมนัส าปะหลงั 
ทีม่า : https://medthai.com 

 
  2.2.2 กาวสารพดัประโยชน์        
  กาวสารพดัประโยชน์ แค่ช่ือก็บอกคุณสมบติัของกาว  ชนิดน้ี ว่าส าหรับงาน
สารพดัประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นงานกระดาษ ผา้ ไม ้กระเบ้ือง แกว้ งานศิลปะ  

 
รูปที ่2.17 กาวสารพดัประโยชน์ 

ทีม่า : https://images.app.goo.gl/brHkuRr2gDvZpuJY7 
 

   2.2.3 กาวลาเทก็ซ์หรือกาวขาว        
  กาวขาวหรือท่ีหลายคนรู้จกัในช่ือกาวลาเท็กซ์ มีลกัษณะ  เน้ือกาวสีขาว ขน้หนืด 
อยู่ในบรรจุภณัฑ์หลายรูปแบบ ทั้งแบบขวด แบบหลอด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เหมาะ
ส าหรับติดกระดาษ งานไม ้งานผา้ งานศิลปะ และงานอเนกประสงคท์ัว่ไป 

 

 
รูปที2่.18  รูปกาวลาเทก็ซ์หรือกาวขาว 

ทีม่า : https://images.app.goo.gl 
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2.3 การท ากระถางต้นไม้จาก กากกาแฟ มีดังต่อไปนี ้ 
   2.3.1  วสัดุทีใ่ช้ในการท ากระถางต้นไม้ 
  วสัดุท่ีใชใ้นการท ากระถางตน้ไม ้มีดงัน้ี  
   1) กากกาแฟ               1,000  กรัม 

2) ใยมะพร้าว                             300  กรัม 
3) แป้งมนัส าปะหลงั   240  กรัม  
4) น ้าเปล่า       60 มิลิลิตร 
5) ดินใชส้ าหรับปลูกตน้ไม ้   100 กรัม  

 

  2.3.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท ากรางต้นไม้ 
  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท ากรางตน้ไม ้มีดงัน้ี  

1) กระถางตน้ไมพ้ลาสติกขนาดต่างกนั   
2) กะละมงั  
3) หมอ้  
4) ทพัพี  
5) ถุงมือพลาสติก  
6) ชาม  

 

 2.3.3 ขั้นตอนการท ากระถางต้นไม้  
  ขั้นตอนการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ มีดงัน้ี 
    1) น ากากกาแฟใส่ถาดแลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้ 

  2) น ากากกาแฟท่ีแหง้แลว้มาใส่ลงในกะละมงั   
  3) ใส่ใยมะพร้าวลงในกะละมงั 
  4) ผสมใยมะพร้าวและกากกาแฟใหเ้ขา้กนั 
  5) เติมน ้าลงไปในกะละมงั 
  6) ผสมกากกาแฟ  ใยมะพร้าวและน ้าใหเ้ขา้กนั  
  7) เทแป้งมนัส าปะหลงัและน ้าใส่ชามท่ีเตรียมไว ้
  8) ใชท้พัพีคนผสมใหแ้ป้งและน ้าละลายเป็นเน้ือเดียวกนั   
  9)  เทส่วนผสมใส่หมอ้และตั้งไฟใหร้้อน 
10) คนใหเ้ขา้กนัจนแป้งเหนียวมีลกัษณะ ขน้ เหนียว คลา้ยๆ กบักาว 
11)  เทแป้งกาวใส่ลงในกะละมงัท่ีมีกากกาแฟและใยมะพร้าว 
12) ใชมื้อผสมแป้งกาวและกากกาแฟกบัใยมะพร้าวใหเ้ขา้กนั 
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            13)  น าส่วนผสมท่ีเราผสมเสร็จแลว้มาใส่ลงในกระถางตน้ไมพ้ลาสติกท่ีใช ้ เป็น
แม่พิมพ ์ใส่กากกาแฟลงในแม่พิมพป้ั์นตามรูปกระถาง กดใหแ้น่น   

14) น ากระถางอีกใบท่ีมีขนาดเล็กกวา่กระถางแรก มากดใหเ้ป็นรูตรงกลาง 
15) น ากระถางท่ีมีขนาดเล็กกวา่ออก 
16) แกะกากกาแฟออกจากกระถางแม่พิมพ ์
17)  น าไปตากแดด 2-3 วนัจนกวา่จะแหง้สนิท     
18) น าดินสหรับปลูกตน้ไมแ้ละตน้ไม ้ใส่ลงในกระถาง 

 

2.4  ต้นไม้ทีเ่หมาะส าหรับปลูกในกระถางต้นไม้จากกากกาแฟ   
 ตน้ไมท่ี้เหมาะส าหรับปลูกในกระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ  เป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ าน้อย เช่น 
ตระกลูตน้กระบองเพชร ( Cactus ) และตน้กุหลาบหนู (Fairy Rose) 
 2.4.1 ต้นตระบองเพชร 
   1) ทีม่าและความหมายของต้นกระบองเพชร 
    กระบองเพชร มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Mila sp. ช่ือสามญั Mila หรือช่ือ
ภาษาองักฤษว่า แคคตสั (Cactus) มีขอ้สันนิษฐานกันว่า เป็นพรรณไมท่ี้เกิดข้ึนในยุค Tertiary 
ลกัษณะของตน้กระบองเพชรในยุคนั้นมีล าตน้ ก่ิงกา้น และใบไม่ต่างจากตน้ไมท้ัว่ไป จนกระทัง่
สภาพอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง ท าให้กระบองเพชรตอ้งปรับตวัเพื่อความอยู่รอด โดย
เปล่ียนรูปทรงของล าตน้ให้มีขนาดเล็ก สูงเรียว สามารถเก็บน ้ าไดม้าก เปล่ียนใบเป็นหนามเพื่อลด
การคายน ้ าและป้องกนัสัตวม์ากดักิน และหยัง่รากต้ืนเพื่อให้จบัน ้ าในอากาศได้ง่าย จึงท าให้ตน้
กระบองเพชรสามารถเจริญเติบโตไดแ้มท่ี้แหง้แลง้อยา่งทะเลทราย 
                         ตน้กระบองเพชรส่วนใหญ่มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นทวีปอเมริกาใต ้ก่อนขยายไป
ยงัแอฟริกาและทัว่โลก ซ่ึงบางสายพนัธ์ุนั้นก็มีการพฒันาให้สามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพอากาศ
ร้อนช้ืนอยา่งเช่นในประเทศไทย ซ่ึงมีช่ือเรียกกระบองเพชรอ่ืนวา่ โบตัน๋ หรือ ทา้วพนัตา เช่ือกนัวา่
การปลูกต้นกระบองเพชรทิศตะวันตกจะน าโชคลาภมาให้ โดยเฉพาะผู ้ท่ีสามารถปลูก
กระบองเพชรให้ออกดอกสวยงามได ้และยงัช่วยปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย ป้องกนัภยัอนัตราย และเป็นท่ี
เกรงกลวัของศตัรูอีกดว้ยแต่ก่อนน้ี เราชาวไทยรู้จกักระบองเพชรอยูเ่พียง 3 - 4 ชนิดเท่านั้น ท่ีเกิดข้ึน
และเจริญเติบโต อยู่ตามธรรมชาติ เช่น สลดัได เสมา โปตัน๋ หรือ กระบองเพชร ก่อนปี พ.ศ. 2500 
เ ร่ิมมีผู ้ใหญ่ในสมัยนั้ นท่ีเป็นผู ้รักต้นไม้ ได้เ ร่ิมมีกระบองเพชรชนิดใหม่ๆ ติดกลับมาจาก
ต่างประเทศเพื่อการสะสม เร่ิมมีผูส้ั่งเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น คุณสมพงษ์ เล็กอารีย ์ คุณอารีย ์
นาควชัระ  คุณบุษบง มุ่งการดี 
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  2) ลกัษณะของต้นกระบองเพชร 
     กระบองเพชร เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงตั้ งแต่ 30 
เซนติเมตรข้ึนไป ล าตน้มีสีเขียวหรือเขียวคล ้าจากสารคลอโรฟิลล์ซ่ึงใชส้ังเคราะห์แสงแทนใบ มีทั้ง
ทรงกลมเต้ียและกระบอกสูง ข้ึนตน้เด่ียวและแตกเป็นกอ 
                       ส าหรับลักษณะของหนามมีทั้งแบบหนามแข็ง ปลายตรงหรืองุ้ม และ
แบบเส้นอ่อนคลา้ยขนสัตว ์โดยสีของหนามข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุหรืออาจเปล่ียนไปตามสภาพอากาศ 
ในขณะท่ีดอกของกระบองเพชร แมจ้ะข้ึนไดย้าก แต่ก็มีความสวยงามไม่แพด้อกไมช้นิดอ่ืน ๆ มีทั้ง
สีแดง ชมพ ูขาว และเหลือง มกัออกดอกเด่ียว ๆ ไม่มีกา้นดอก 

 3) สายพนัธ์ุของต้นกระบองเพชร       
   กระบองเพชรเป็นพืชท่ีมีสายพนัธ์ุมากกวา่ 2,000 สายพนัธ์ุ โดยแต่ละสาย
พนัธ์ุก็มีรูปร่างและขนาดท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่สามารถจ าแนกเป็น 5 ประเภทหลกัตามลกัษณะ
ของล าตน้ไดด้งัน้ี 
    1) กระบองเพชรท่ีมีล าตน้และใบแบน (Flat-stem) เช่น สกุล Opuntia, 
Zygocactus, Epiplyllum 
    2) กระบองเพชรพวกท่ีมีล าตน้เป็นหวักลม ๆ (Globular-stem) เช่น สกุล 
Astrophytum, Thelocactus,Mam- millaria 
      3) กระบองเพชรพวกท่ีมีก่ิงกา้นคล้ายตน้ไมท้ัว่ ๆ ไป (Branching-stern) 
เช่น สกุล Myrtillocactus Cereus, Pachy- cereus, Nopalxochia 
       4) กระบองเพชรพวกท่ีมีตน้เป็นกระจุกหรือตน้เล็ก ๆ เหมาะส าหรับปลูก
ในกระถาง (Small cacti) เช่น สกุล Echinopsis, Ariocarpus, Neobesseya 
                 5)   กระบองเพชรพวกท่ี เป็นเถา เ ล้ือยไต่ตามต้นไม้ ก าแพง  
(Climbingcacti) เช่น สกุล Echinocactus, Cornegiea, Trichocereus 
 

 
รูปที ่2.19 รูปสายพนัธ์ุของตน้กระบองเพชรชนิดต่างๆ 
ทีม่า : https://images.app.goo.gl/PSfPJnwH9z2mBkAx9 
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 2.4.2 ต้นกุหลาบหนู (Fairy Rose) 
 1) ทีม่าและความหมายของต้นกุหลาบหนู (Fairy Rose) 
  กุหลาบหนู เป็นพวกกุหลาบพนัธ์ุเต้ียแคะ (Miniature Roses) พุ่มทึบบ สูง

เพียงราว 6-18 น้ิวเท่านั้น ส่วนดอกก็มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.5-1 น้ิว ดอกมกัจะออกพร้อม ๆกนัเป็น
ระยะ ๆ เกือบตลอดปี 

              กุหลาบหนูท่ีนิยมเล่นกนัมีหลายชนิด เช่น โรซาพูมิลา ดอกสีชมพู โรซารู
เลตติ ดอกสีชมพูอ่อน โอ๊คคิงตนัรูบี ปองปองเดอปารี พิกซ่ี ดอกสีขาว เรดเอลฟ์ ดอกสีแดงโคน
กลีบขาว นอกจากน้ีก็มี ทอมธมัป์ เรดอิมพ ์โบพีพ สวีทแฟรี ไวทแ์ฟรี พิงคมิ์ดเกด พิกม่ีโกลด์ พิกม่ี
เรด เป็นตน้ 

              การปลูกกุหลาบหนูตอ้งคอยหมัน่ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เน่ืองจากล าตน้
เล็ก รากอยู่ต้ืน ดินปลูกตอ้งมีความช้ืนสูง ตอ้งคอยหมัน่ให้ปุ๋ยโดยผสมกบัน ้ าละลายใส่ลงไป ปุ๋ยท่ี
ใช้ประมาณคร่ึงหน่ึงของปุ๋ยท่ีให้กบักุหลาบชนิดอ่ืน ควรให้ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนละคร้ัง ถา้ปลูกใน
กระถางท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6 น้ิว ใช้ดินร่วนท่ีอุดมดว้ยอินทรียวตัถุ ในกระถางเล็ก ๆ 
เช่นน้ีดินในกระถางจะแหง้เร็ว ตอ้งคอยหมัน่รดน ้า 
  2)  วธีิการเพราะปลูกต้นกุหลาบหนู 

           การผลิตกุหลาบจ๋ิว คือการน ากุหลาบในกลุ่มกุหลาบหนู (miniature rose) 
ท่ีมีการจ าหน่ายในตลาดการคา้ทัว่ไป มาคดัเลือกพนัธ์ุเพื่อให้มีทรงพุ่มกะทดัรัด ออกดอกสวยงาม 
มาผา่นกระบวนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช (plant tissue culture) ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการขยายพนัธ์ุพืชอีกวิธี
หน่ึง ท าให้ไดต้น้กุหลาบหนูมีความสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร สามารถน าไปปลูกเล้ียงในภาชนะ
ขนาดเล็กและเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว ออกดอกสวยงามเหมือนตน้แม่พนัธ์ุเดิมทุกประการ ต่างกนัท่ี
ตน้กุหลาบหนูท่ีผลิตโดยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ จะมีขนาดตน้ท่ีเล็กลง จึงมกัเรียกกุหลาบเหล่าน้ีวา่ 
กุหลาบจ๋ิว หรือ เบบ้ีโรส 

 

 
รูปที ่2.20 กุหลาบหนู 

ทีม่า: https://images.app.goo.gl 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
ภคินี ติปัญญา  และ สรชชั มีโค (2558) อดักระถางผกัตบชวาโดยใช้แป้งมนัส าปะหลงักบั

น ้ าดว้ยอตัราส่วน 200:75 กรัมและแป้งเปียก 275 กรัม ผกัตบชวาแห้ง 225กรัม เคลือบผิวกระถาง
ดว้ยน ้ า ยางพารา โคท้ และสารเคลือบกนัซึมบอสน่ีซิลิโคน วอเตอร์รีเพลเลน้ท ์ชนิดละ3 กระถาง 
น าทรายละเอียดบรรจุใน กระถางจนเต็ม ให้น ้ า วนัละ 1.5ลิตร ในระยะเวลา 10 วนั ผลการทดลอง
พบวา่ กระถางท่ีสามารถทนน ้า ไดดี้ท่ีสุดคือกระถางท่ีเคลือบด้วย โคท้ ยางพาราและบอสน่ีซิลิโคน 
วอเตอร์รีเพลเลน้ท ์ตามล าดบั 

พิชชาพร สังข์ทอง (2561) กระถางตน้ไมจ้ากธรรมชาติ  โดยการน าส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ
รอบๆตวัเรามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานข้ึน โดยใช้กากมะพร้าวกบัหญา้แห้งมาท าการทดลอง
เปรียบเทียบกนั  โดยใชก้ากมะพร้าวมาผสมกบัแป้งเปียกและมาเปรียบเทียบกบัหญา้แห้งท่ีผสมกบั
แป้งเปียก   ผลจากการทดลองนั้นพบว่า เม่ือน ากระถางตน้ไมท่ี้ท าจากกากมะพร้าวและกระถาง
ตน้ไมท่ี้ท าจากหญา้แหง้ ทั้ง 2 ชนิดไปทดลองปลูกตน้ไม ้พบวา่กระถางตน้ไมท่ี้ท าจากกากมะพร้าว
สามารถอุม้น ้ าไดม้ากกวา่กระถางตน้ไมท่ี้ท าจากหญา้แห้ง และกระถางตน้ไมท่ี้ท าจากหญา้มีความ
คงทนนอ้ยกวา่กระถางตน้ไมท่ี้ท าจากกากมะพร้าว ซ่ึงท าให้เราทราบวา่ กระถางตน้ไมท่ี้ท าจากกาก
มะพร้าวมีความคงทนไดดี้ สามารถอุม้น ้ าไดม้ากกวา่กระถางท่ีท าจากหญา้แห้ง และเม่ือน า กระถาง
ตน้ไม ้2 ชนิดมาทดลอง จึงสามารถทราบไดว้่ากระถางตน้ไมจ้ากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดคือ กระถาง
ตน้ไมท่ี้ท าดว้ยกากมะพร้าว และกระถางตน้ไมท่ี้น ามาทดลองนั้นก็สามารถน ามาใช้ได้จริง และ
จ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายไดใ้นชีวติประจ าวนัได ้

พงศธร หนูเล็ก จิราณุวฒัน์  แสงมุกด์ และนายชินพนัธ์ุ แซ่ซ้ิม (2541) ไดท้  าการศึกษาและ
จดัสร้างกระถางจากเศษวสัดุทางการเกษตรจ านวน 5 ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ กระถางท่ีท าจากแกลบ 
กระถางท่ีท าจากข้ีเถา้แกลบ และกระถางท่ีท าจากขุยมะพร้าว กระถางท่ีท าจากเศษใบไมแ้ละวชัพืช
ต่างๆ ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่กระถางท่ีท าจากขยุมะพร้าวมีความแขง็แรงและทนทานท่ีสุดผลจาก
การน าเอากระถางท่ีท าจากขยุมะพร้าวไปใชง้านจริง พบวา่มีความแข็งแรงและทนทานของกระถาง
อยู่ในระดับท่ีดี มีความยืดหยุ่นสูง รากของก่ิงสามารถชอนไชออกจากก้นของกระถางได้ดี มี
ความสามารถในการอุม้น ้ าและการระบายความร้อนของกระถางอยูใ่นระดบัดี และเม่ือฝังกระถาง
ลงในดินรากของก่ิงช ายงัสามารถชอนไชออกทางด้านล่างและด้านขา้งของกระถางได้ดี อีกทั้ง
กระถางท่ีท าจากขยุมะพร้าวน้ียงัสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติไดอี้กดว้ย 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ    โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร (Eastin Grand Hotel Sathorn ) 
 สถานทีต่ั้ง    เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร   
    กรุงเทพมหานคร 10120 
 หมายเลขโทรศัพท์  02-210-8100 
 หมายเลขโทรสาร  02-210-8399 
 เวบ็ไซต์     www.eastinhotelsresidences.com 
 

 
รูปที ่3.1 รูปของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

ทีม่า : https://images.app.goo.gl 
 

 
      รูปตราสัญลกัษณ์โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 
รูปที ่3.2 ตราสัญลกัษณ์โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

ท่ีมา : https://images.app.goo.gl 
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   รูปแผนท่ีของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 
รูปที ่3.3 แผนท่ีของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

                        ทีม่า : https://images.app.goo.gl 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็นโรงแรมระดับ 4.5 ดาว เปิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม       
พ.ศ 2555 เจา้ของโรงแรมคือ คุณ คีรี กาญจนพาสน์ เจา้ของเดียวกนักบับริษทับีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ  ากดั (มหาชน) เป็นโรงแรมภายใตก้ารบริการของ Absolute Hotel Services ซ่ึงดูแลและบริหาร
โรงแรมภายใตแ้บรนด์ Eastin Hotel & Residences และU Hotel & Resorts และให้ Mr. John 
Westoby เป็นผูดู้แลและบริหารโรงแรมโดยด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรม  
    โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ เป็นหน่ึงในโรงแรมหรูหราชั้นน าแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพ ให้บริการห้องพกัระดบัดีลกัซ์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจสาทร ไม่ห่างจากแม่น ้ า
เจ้าพระยา ใกล้กับทางด่วนท่ีสามารถเดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และระบบ
รถไฟฟ้าท่ีสถานีสุรศกัด์ิ 
     ให้บริการห้องพกัรวมทั้งส้ิน 390 ห้อง แบ่งเป็นห้องซูพีเรีย 240ห้อง ห้องซูพีเรีย สกาย       
62 ห้อง ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ซูพีเรีย สกาย 55ห้อง ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ดีลกัซ์ 24 ห้อง ห้องพรีเม่ียมดี
ลกัซ์ 8 ห้อง และห้องจูเนียร์สวีท 3ห้อง มีขยาดตั้งแต่ 32-76 ตารางเมตร มีบริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้
สาร (wifi) และโทรทศัน์จอแบนพร้อมช่องรายกสนระบบเคเบิลและดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมง 
อุปกรณ์ชงชาและเคร่ืองท ากาแฟ ตูนิ้รภยัส่วนตวั ห้องน ้ ามีฟักบวัน ้ าอุ่น ทั้งยงัครบครันไปดว้ย ส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ภายในโรงแรม มีบริการห้องอาหารทั้ งหมด 4 แห่งประกอบด้วย 
Executive Lounge ,หอ้งอาหาร The Glass House  ใหบ้ริการอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ห้องอาหารจีน 
Chef man และห้องอาหารอิตาเล่ียน Blunos และให้บริการบาร์ 2 แห่งประกอบดว้ย Luce Pool Bar 
และ Swizzle นอกจากน้ีโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ยงัมีบริการ ห้องประชุมสัมมนาและห้องจดั
เล้ียง บริการซกัรีด/ซกัแหง้ ศูนยบ์ริการธุรกิจ บริการแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศและบริการ
ดูแลเด็กเล็ก 
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3.2.1 ห้องพกั 
   หอ้งพกัโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร มีดงัน้ี 
   1) ห้องซูพเีรีย (Superior Room)  
                        เป็นห้องท่ีมีขนาดกวา้ง 32 ตารางเมตร เป็นห้องท่ีมีการตกแต่งเรียบหรู
ทนัสมยัควบคู่ไปกบัสีสันของห้องพกัท่ีให้คาวมรู้สึกสดช่ืนเม่ือไดเ้ขา้มาพกั พร้อมดว้ยเฟอร์นิเจอร์
และวสัดุระดบัเกรดเอ มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายมากมาย  หอ้งซูพีเรีย จ านวน 240 หอ้ง  
ดงัรูปท่ี 3.4 

 

 
รูปที ่3.4  หอ้งซูพีเรีย 

ทีม่า: https://www.agoda.com 

 

   2) ห้องซูพเีรีย สกาย (Superior Sky)  
    ขนาดห้องกวา้ง 32 ตารางเมตร หอ้งซูพีเรีย สกาย หอ้งพกัท่ีชั้นสูงของ
โรงแรมสามารถมองเห็นววิท่ีสวยงามโดยรอบสาทร มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย หอ้งซูพิเรีย 
สกาย มีจ านวน 62 หอ้งดงัรูปท่ี 3.5 
 

 
รูปที ่3.5 หอ้งซูพีเรีย สกาย 

ทีม่า: https://www.agoda.com 

 

   3) ห้องเอก็เซ็กคิวทฟี ซูพเีรีย สกาย (Executive Superior Sky)         
   ขนาดหอ้งกวา้ง 32 ตารางเมตร ห้องพกัจะอยูท่ี่ชั้นสูงสุดของโรงแรมมีส่ิง
อ านวยคาวมสะดวกครบครัน และอุปกรณ์ความบนัเทิงภายในห้องพกั  สิทธิพิเศษส าหรับห้องพกัน้ี
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สามารถเขา้ใช้บริการท่ีเอ็กเซ็กคิวทีฟ เลานจ์ รับประทานอาหารท่ีเลานจ์ รับชา กาแฟ เคร่ืองด่ืม      
ไร้แอลกอฮอล์ และขนมคบเค้ียว ฟรีตลอดทั้งวนั ส าหรับบาร์ปิดให้บริการ ไวน์ เบียร์ เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ได้ตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น. ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ซูพิเรีย สกาย จ านวน 55 ห้อง             
ดงัรูปท่ี 3.6  
 

 
รูปที ่3.6 หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ ซูพีเรีย สกาย 

ทีม่า : https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

   4) ห้องเอ็กเซ็กคิวทฟี ดีลกัซ์ (Executive Deluxe Room)  
   ขนาดหอ้งพกักวา้ง 43 ตารางเมตร ห้องพกัจะอยูต่รงหวัมุมตึกจะสามารถ
มองเห็นวิวของรถไฟฟ้า ถนนสาทรและวิวโดยรอบขงอเมืองกรุงเทพท่ีสวยงามได้อย่างเต็มท่ี 
ภายในห้องพกันั้นจะตกแต่งสไตส์เรียบหรูดว้ยเฟอร์นิเจอร์ระดบัเกรดเอ พร้อมด้วยห้องอาบน ้ า
ขนาดใหญ่และอ่างอาบน ้ าจากุซซ่ี มีส่ิงอ านวยคาวมสะดวกมากมาย และยงัได้รับสิทธิพิเศษ 
สามารถเขา้ใชบ้ริการท่ีเอก็เซ็กคิวทีฟ เลานจ ์ หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ ดีลกัซ์ จ  านวน 22 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.7 

 

 
รูปที ่3.7 หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟ ดีลกัซ์ 
ทีม่า : https://www.agoda.com 

 

   5)  ห้องพรีเมี่ยม ดีลก็ซ์  (Premium Deluxe Room)  
    ขนาดห้องพกักวา้ง 48 ตารางเมตร ห้องพกัมีขนาดกวา้งขวางมีการแบ่ง
สัดส่วนพื้นท่ีภายในห้องพกัไดอ้ยา่งลงตวั พร้อมดว้ยห้องอาบน ้ าขนาดใหญ่และอ่างอาบน ้ าจากุซซ่ี  
มีอุปกรณ์ความบนัเทิงภายในหอ้งพกั และยงัไดรั้บสิทธิพิเศษ สามารถเขา้ใชบ้ริการท่ีเอ็กเซ็กคิวทีฟ 
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เลานจ์ สามารถรับประทานอาหารเชา้ท่ีเลานจ์ รับชา กาแฟ เคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอล์ และขนมคบ
เค้ียว ฟรีตลอดทั้งวนั ส าหรับบาร์จะเปิดให้บริการ ไวน์ เบียร์ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ตั้ งแต่เวลา 
17.30-19.30 หอ้งพรีเม่ียม ดีลกัซ์ จ  านวน 8 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.8 

 

 
รูปที ่3.8 หอ้งพกัพรีเม่ียม ดีลกัซ์  

ทีม่า : https://images.app.goo.gl/kUbKSKmEMtAgtoBv7 

 

   6) ห้องจูเนียร์สวีท (Junior Suite)  
    ขนาดห้องกวา้ง 76 ตาราวงเมตร ห้องพกัมีขนาดใหญ่มีการแบ่งสัดส่วน
พื้นท่ีภายในห้องพกัได้อย่างลงตวัและเพิ่มความเป็นส่วนตวัให้ท่านท่ีเขา้มาพกัด้วยห้องนั่งเล่น         
ท่ีแบ่งส่วนมาจากห้องนอน ห้องน ้ ามีขนาดใหญ่แต่งดว้ยหินอ่อน เหมาะส าหรับท่านท่ีเดินทางมา
เป็นครอบครัว หอ้งจูเนียร์สวที จ านวน 3 หอ้งดงัรูปท่ี 3.9 

 

 
รูปที ่3.9 หอ้งจูเนียร์สวที 

ทีม่า:https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

 3.2.2  ห้องอาหารและบาร์ (Restaurants and Bar ) 
   หอ้งอาหารของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร มีจ านวนทั้งหมด 4 หอ้งอาหารดงัน้ี  

  1) ห้องอาหารเดอะ กลาสเฮ้าส์ (The Glass House) 
            หอ้งอาหารน้ีอยู่ท่ีชั้น 5 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องอาหารมีท่ี
นัง่ทั้งหมด 180 ท่ีนัง่ ให้บริการอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานท่ีมีให้
เลือกมากมาย  อาหารเลิศรสในบรรยากาศท่ีแสนสบาย ไวใ้ห้บริการลูกคา้ท่ีเขา้มาพกัในโรงแรม
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และให้บริการลูกคา้ภายนอก เปิดให้บริการ 3 ม้ืออาหาร ไดแ้ก่ อาหารเชา้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  
06.00-11.00 น. ในราคา 700 บาท Net. ส่วนอาหารกลางวนั วนัจนัทร์-เสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  
12.00-14.30 น.ในราคา 900 บาท Net วนัอาทิตย ์เปิดให้บริการตั้งแต่ 12.00-15.00 น.ในราคา 1,800 
บาท Net.  และอาหารเยน็ (Buffet Dinner) วนัศุกร์-เสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.
ราคา 1,800 บาท Net.  หอ้งอาหาร The Glass house จ านวน 1 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.10 

 

 

 
รูปที ่3.10  หอ้งอาหารเดอะ กลาสเฮา้ส์ (The Glass House ) 

ทีม่า:https://www.eastinhotelsresidences.com 

    

   2) ห้องอาหาร เชฟแมน ( Chef Man) 
   ห้องอาหารน้ีจะอยูท่ี่ชั้น 3 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องอาหาร

จีนโดยเซฟแมนน าเสนออาหารกวางตุง้แท้ๆ  อาหารประจ าชาติเมนูติมซ าเมนูท่ีข้ึนช่ือ คือ ซาลาเปา
ไส้ไหลและซาลาเปาหิมะ ท่ีใครมาแลว้ตอ้งลองแวะไปรับประทาน และยงัมีชาท่ีรสชาติดีอีกดว้ย 
ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศท่ีผ่อนคลายสวยและสง่า เมนูแสนอร่อยเน้นส่วนผสมท่ียอดเยี่ยม
อาหารทะเลสดใหม่และมีรสชาติแบบดั้งเดิม การตกแต่งสไตส์จีนท่ีทนัสมยัท่ีช่วยสร้างบรรยากาศ
ในการรับประทานอาหารให้ดียิ่งข้ึน มีห้องรับประทานอาหารส่วนตวั 5ห้องเหมาะส าหรับการ
สังสรรคแ์บบครอบครัวและการเจรจาทางธุรกิจ  ห้องอาหาร Chef Man จ านวน 1 ห้อง  ดงัรูปท่ี 
3.11  
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รูปที ่3.11 หอ้งอาหาร เชฟแมน (Chef Man) 

ทีม่า:https://www.eastinhotelsresidences.com/en/eastingrandsathornbangkok 

 

    3) ห้องอาหาร บูลโนส ( Blunos)  
   เป็นร้านอาหารใหม่ของ Chef Martin Blunos เจา้ของเชฟกระทะเหล็กจาก

ประเทศองักฤษ ตั้งอยูริ่มสระน ้ าชั้นท่ี 14 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร และเป็นสถานท่ีแรกท่ี
ผูรั้บ 2Michelin Star เปิดท าการนอกประเทศองักฤษ จะเป็นอาหารสุดคลาสสิกท่ีท าจากวตัถุดิบท่ี
เลือกสรรคมาอย่างดีสะอาด เป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีต้องการของมิชลินสตาร์จากเซฟมาร์ติน 
หอ้งอาหาร Blunos จ านวน 1หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.12  

 

 
รูปที ่3.12 หอ้งอาหาร บูลโนส (Blunos) 

ทีม่า: https://images.app.goo.gl 

 

   4) เอก็เซ็กคิวทฟี เลานจ์  (Executive Lounge) 
         หอ้งอาหารน้ีจะอยุท่ี่ชั้น 32 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จะสามารถ
จดัไวส้ าหรับเป็นห้องประชุมสุดส่วนตวั สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพมหานครและถนนสาทร
โดยรอบของโรงแรมได ้มีความหรูหรา ตกแต่งออกแบบต่างไปจากชั้นอ่ืนๆ  เปิดให้บริการตลอด
ทั้งวนัตั้งแต่เวลา 06.00-22.00น. ให้บริการอาหารและเคร่ืองท่ีเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองด่ืมชาและ
กาแฟ เคร่ืองด่ืมท่ีไร้แอลกอฮอล์มีไวใ้ห้บริการตลอดทั้งวนัห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ เลานจ ์จ านวน 1ห้อง
ดงัรูปท่ี  3.13  
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รูปที ่3.13 หอ้งอาหารเอก็เซ็กคิวทีฟ เลานจ ์ (Executive Lounge) 

ทีม่า: https://images.app.goo.gl/BAtxQqHfn9n81C41A 

 

   5) ลูเช่ พลู บาร์ ( Luce Pool Bar ) 
   ตั้ งอยู่ท่ีชั้ น 14 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ติดกับสระว่ายน ้ า 

บรรยากาศเมาะส าหรับการผกัผ่อนย่อนใจ เม่ือแขกมาใช้บริการสระว่ายน ้ าก็สามารถท่ีจะสั่ง
เคร่ืองด่ืมและของวา่งทานเล่นได ้มีบริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และทัง่ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ และมี
น ้าผลไมไ้วใ้หบ้ริการ แขกท่ีมาพกัในโรงแรมส่วนมากจะมาใชบ้ริการพลูบาร์แห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 
เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 09.00-01.00 น.  พลูบาร์ ดงัรูปท่ี 3.14  

 

 
รูปที ่ 3.14 ลูเซ่ พลู บาร์ ( Luce Pool Bar ) 

ทีม่า: https://www.google.com 

 

  6)  สวติเซิลส์ บาร์ เลาจน์ (Swizzles Bar Lounge) 
      ตั้ งอยู่ ท่ี ชั้ น  1  บ ริ เ วณลอบบ้ีของโรงแรมอีส ติน  แกรนด์  สาทร                       

เปิดให้บริการ 10.00-22.00 น. คุณจะได้รับบริการต้อนรับอย่างอบอุ่นบริการอย่างไร้ท่ีติของ
พนกังานตอ้นรับ และบรรยากาศสบายๆ ของ swizzle ท่ีโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ไดอ้อกแบบ
อยา่งสวยงามและหรูหรา ไวค้อบรองรับแขกท่ีเขา้มาใช้บริการมีเคร่ืองด่ืมมากมายทั้งค็อกเทลและ
น ้าผลไมค้ั้นสดใหม่ ชาและกาแฟรสชาติท่ีดีท่ีสุดท่ีโรงแรมนั้นจดัเตรียมไวใ้หบ้ริการ มีขนมคบเค้ียว
และเบอเกอร่ีแสนอร่อยท่ีคดัสรรคม์าอยา่งดี 
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รูปที ่3.15 สวิตเซิลส์ บาร์ เลาจน์ ( swizzle) 

ทีม่า: https://www.eastinhotelsresidences.com 

 

  3.2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงแรม  
   1) ลอบบีข้องโรงแรม 
          ตั้งอยู่ท่ีชั้น 1 บริเวณชั้นล่างสุดของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร การ
ตกแต่งสวยงามหรูหรา บริเวณล็อบบ้ีจะมีเคาทเ์ตอร์เช็คอินส าหรับติดต่อกบัแขกท่ีจองห้องพกัและ
เคาท์เตอร์Concierge ไวค้อยให้บริการแขกชาวต่างชาติท่ีมาใช้บริการในโรงรม และจะมีพื้นท่ี
รับรองโดยมีโซฟาชุดจดัไวเ้พื่อบริการแขกไวน้ัง่พกัผอ่น ล็อบบ้ีโรงแรม ดงัรูปท่ี 3.16  

 

 
รูปที ่3.16 ลอบบ้ีของโรงแรม 

ทีม่า : https://images.app.goo.gl 

 

   2) สระว่ายน า้ของโรงแรม 
   สระวา่ยน ้ าตั้งอยูช่ั้นท่ี 14 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร บรรยากาศดี

แสนร่มล่ืนเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผอ่น สระวา่ยน ้ าน้ีมีทั้งสระส าหรับเด็กและสระส าหรับผูใ้หญ่ 
เพลิดเพลินกับการชมวิวของถนนสาทรและวิวติดรถไฟฟ้าได้ในขณะว่ายน ้ า มีเตียงไวบ้ริการ
ส าหรับนอนอาบแดดส าหรับแขกท่ีเข้ามาใช้บริการของโรงแรม บริเวณใกล้เคียงมีห้องอาหาร 
Blunos และLuce pool bar สระวา่ยน ้าของโรงแรม ดงัรูปท่ี 3.17  
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รูปที ่ 3.17 สระวา่ยน ้าของโรงแรม 
   ทีม่า : https://images.app.goo.gl 

 

   3) ฟิตเนส เซ็นเตอร์ (Fitness Centre) 
   ฟิตเนส เซ็นเตอร์ ตั้งอยูท่ี่ชั้นท่ี 14 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร จะ

อยูใ่กลก้บัสระวา่ยน ้ า มีเคร่ืองออกก าลงักายหลากหลายชนิดท่ีทนัสมยัและจ านวนเคร่ืองออกก าลงั
กายมีเพียงพอส าหรับแขกท่ีมาใช้บริการ สามารถใช้บริกาสระว่ายน ้ าและฟิตเนสได้ตลอดทั้งวนั 
โดยการเขา้มาใช้บริการเพียงแค่บอกช่ือและหมายเลขห้องพกัของคุณกบัพนักงานท่ีดูแลแค่น้ีก็
สามารถเขา้ใชบ้ริการไดต้ลอดทั้งวนั ฟิตเน็ต เซ็นเตอร์ จ านวน 1หอ้งดงัรูปท่ี 3.18  
 

 
รูปที ่ 3.18 ฟิตเนส เซ็นเตอร์ (Fitness Centre) 

ทีม่า: https://images.app.goo.gl 

 

  3.2.4 ห้องประชุมและจัดเลีย้ง (Meeting Room and Ballroom ) 
   โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เหมาะเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการจดังานประชุมสัมมนา 
หรือ งานจดัเล้ียงในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานหมั้น พร้อมโสดทศันูปกรณ์ท่ีครบครัน โดย
มีหอ้งประชุมและหอ้งจดัเล้ียงทั้งหมด 12 หอ้งเน่ืองจากโรงแรมน้ีเป็นโรงแรมในเครือบริษทับีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) ห้องประชุมและห้องจดัเล้ียงของโรงแรมทุกห้องจึงมีช่ือเรียกตาม
สถานีบีทีเอสทั้งหมดนั้นเอง 
              1) ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม (Surasak  Ballroom) 

             ตั้งอยูท่ี่ชั้น 11 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สารทร ห้องจดัเล้ียงมีขนาด
กวา้ง 612 ตารางเมตร เป็นห้องจัดเล้ียงท่ีได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยความหรูหรา โอ่โถง 
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สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานไดถึ้ง 600 ท่าน โดดเด่นดว้ยผนงักระจกจากเพดานจรดพื้น เพื่อเปิดรับ
แสงจากธรรมชาติ พร้อมวิวเมืองกรุงเทพไดแ้บบพาโนรามา เหมาะส าหรับจดังานแต่งงานและงาน
เล้ียงขนาดใหญ่  
   2) ห้องสุรศักดิ์ 1-2  

  ห้องจัดเล้ียงน้ีอยู่ชั้ นท่ี 11 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เหมาะ
ส าหรับงานจดัเล้ียงและงานประชุม ห้องสุรศกัด์ิ 1 มีขนาดห้อง 416 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผูเ้ขา้ร่วมงานไดถึ้ง 400 ท่าน และห้องสุรศกัด์ิ 2 มีขนาด 98 ตารางเมตร สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วม
งานไดถึ้ง 100 ท่าน ทั้งสองหอ้งน้ีสามารถเปิดถึงกนัไดแ้ละจะท าใหห้อ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนและรองรับ
แขกไดม้ากข้ึนเป็น 500 ท่าน หอ้งสุรศกัด์ิ ดงัรูปท่ี 3.19 

 

 
                รูปที ่3.19 หอ้งสุรศกัด์ิ บอลรูม 
             ทีม่า: https://images.app.goo.gl 

 

   3) ห้องราชด าริ ห้องศาลาแดง ห้องช่องนนทรี (Ratchadamri, Sala Daenเ,) 
     ห้องจดัเล้ียงทั้ง 3ห้องน้ีตั้งอยู่ท่ีชั้น 12 ของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
สามารถรองรับแขกไดถึ้ง 100 ท่านเหมาะส าหรับจดังานเล้ียงและประชุมขนาดกลาง ดงัรูปท่ี 3.20 

 
รูปที ่3.20 หอ้งราชด าริ.ศาลาแดง.ช่องนนทรี 

ทีม่า: https://images.app.goo.gl 
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   4)  ห้องสาทร ห้องสยาม (Sathorn, Siam ) 
    หอ้งจดัเล้ียงทั้ง 2 หอ้งน้ีตั้งอยูท่ี่ชั้น 12 มีขนาด 30.72 ตารางเมตร สามารถ
รองรับแขกได ้10-12ท่าน เป็นหอ้งขนาดเล็กและเหมาะส าหรับจดัเป็นหอ้งประชุม ดงัรูปท่ี 3.21  

 
รูปที3่.21 หอ้งประชุมสยามและสาทร 

ทีม่า: https://images.app.goo.gl 

 

   5) ห้องโพธ์ินิมิต ห้องวงเวยีนใหญ่ (Pho Nimit, Wongwian Yai ) 
    หอ้งจดัเล้ียงทั้ง 2หอ้งน้ีตั้งอยูท่ี่ชั้น 33 มีขนาด 47.6 ตารงเมตร เป็นห้องจดั
เล้ียงขนาดเล็กตกแต่งอย่างหรูหรา รองรับแขกได้ 25 ท่าน เหมาะส าหรับงานจดัเล้ียงขนาดเล็ก 
พบปะสังสรรคห์รือเจรจาทางธุรกิจท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั 
                              6) ห้องกรุงธนบุรี( Krung Thon) 
              หอ้งกรุงธนบุรีตั้งอยูท่ี่ชั้น 33 มีขนาด 115.6 ตารางเมตรสามารถรองรับ
แขกสูงสุด 80 ท่านเน่ืองจากเป็นหอ้งจดัเล้ียงท่ีอยูช่ั้นบนสุดของโรงแรมท าใหส้ามารมองเห็นววิ
โดยรอบไดแ้บบพาโนรามา เหมาะส าหรับงานจดัเล้ียงขนาดกลางและตอ้งการความเป็นส่วนตวั 

 

 
รูปที ่3.22 หอ้งประชุม กรุงธนบุรีและวงเวยีนใหญ่  

ทีม่า : https://images.app.goo.gl 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารขององคก์รของแผนก อาหารและเคร่ืองด่ืมโรงแรม 

อีสติน แกรนด ์ สาทร แสดงดงัรูปท่ี 3.1  

 
รูปที ่3.1 รูปแบบการจดัการองคก์ารและการบริหารขององคก์รของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า ( 2562) 
 

3.4 ต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย                                                       
  
 ช่ือ-นามสกุล     นางสาว จารุวรรณ โตเ้หลือ                  
  ต าแหน่ง     นกัศึกษาฝึกงาน ( Trainee)  
  แผนก       อาหารและเคร่ืองด่ืม 
  

       
 
 

 หน้าที ่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 1) งานเตรียม (Back Area ) 

     07.00 - 11.00 น.   เปิดเคร่ืองกาแฟ คอยเติมกาแฟและชาใส่กา เติมน ้าผลไมป่ั้น 

Executive Assistant 
Manager 

Assistant Director 
FB 

Restaurant 
Manager 

Assistant 
Manager 

Admin Assistant 

Supervisor 

Captain 

Hostess Waiter / Waitress 

รูปที ่3.23 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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    เก็บผา้ Napkin มาไวห้ลงับา้น เช็ดแกว้กาแฟและแกว้น ้ าไวเ้อา
   ไปเติมท่ีไลน์อาหารเชา้ เช็ดเคร่ืองมือ ชอ้น ส้อม มีด  

     12.00 -14.00 น.   คอยเติมน ้าสมุนไพรบนไลน์อาหารกลางวนั ลงขวดน ้าท่ีโตะ๊
      แขก เช็ดเคร่ืองมือของรอบอาหารเชา้   

     14.30-16.00  น.    ท าความสะอาดหลงับา้น ปิดเคร่ืองกาแฟและลา้งเคร่ืองกาแฟ   
                เช็ดเคร่ืองมือของรอบอาหารกลางวนั นบัผา้ Napkin ส่งซกัห้อง
    ผา้ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหลงับา้น  

  2) จัดโต๊ะอาหารเช้าและอาหารกลางวนั (Set up)  
        07.00 -11.00 น.    เตรียมอุปกรณ์แกว้กาแฟ จานรองชอ้นกาแฟไว ้Set โตะ๊ 
       11.15 -11.30  น.   จดัโตะ๊อาหารเป็นอาหารกลางวนั 
       12.00 - 14.00 น.   เดินเก็บจานท่ีแขกทานเสร็จ ดูแลตอ้นรับลูกคา้  
      14.15 -14.30 น.     จดัโตะ๊เป็นอาหารค ่า  
      16.00 น.               ดูแลความเรียบร้อยของโตะ๊อาหาร เติมซองน ้าตาลท่ีโตะ๊ 
 3) ยนืเคร่ืองกดกาแฟ (Barista)  
         07.00-11.00 น.   กดกาแฟและชาเสิร์ฟแขกตอนอาหารเชา้ 
         12.00-14.00 น.     กดกาแฟและชาเสิร์ฟแขกตอนอาหารกลางวนั 
         14.30-16.00 น.   ลา้งเคร่ืองกาแฟและดูแลความเรียบร้อยเคร่ืองกาแฟ 

 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
  วนัท่ี 14พฤษภาคม  ถึง 3  สิงหาคม2562  ช่วงเวลาปฏิบติังาน ตั้งแต่เวลา       
07.00-16.30 น. 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
      ช่ือ                          คุณพรทิพย ์ ขจรล่า 
       ต าแหน่ง                 Captain (F&B) 
 

 
 
 

                                                                          รูปที ่3.4 พนกังานท่ีปรึกษา 
                                                                         ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 
  ขั้นตอนและวธีิด าเนินการโครงงานเร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ มีดงัน้ี 
                3.6.1 ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการ 
    โดยสังเกตปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยน ามาท าเป็นหวัขอ้
โครงงานสหกิจศึกษา 
               3.6.2 เขียนโครงร่างงาน 
                    เขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อเสอนอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อขอ
ค าแนะน าและร่างเอกสารโครงงานใหก้บัโครงการสหกิจศึกษา 
                3.6.3 ก าหนดหัวข้อในการหาข้อมูล 
    ผูจ้ดัท าไดมี้การปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาถึงหวัขอ้โครงงานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อหา
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
                 3.6.4 เกบ็รวบรวมข้อมูล  
    รวบรวมขอ้มูลและวธีิการแกไ้ขปัญหาจากค าแนะน าของพนกังานพี่เล้ียงและ
ท าการคน้ควา้หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
               3.6.5 วเิคราะห์ข้อมูล 
               ผูจ้ดัท าไดน้ าวธีิการแกไ้ขปัญหามาวเิคราะห์และหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการท า 
กระถางตน้ไม ้จากกากกาแฟ 
               3.6.6 ทดลองท า 
   จดัเตรียมอุปกรณ์ในการท ากระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟพร้อมกบัลงมือปฏิบติั  

 3.6.7 สรุปข้อมูลและเขียนรายงาน  
                 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อเตรียมน าส่งใหก้บัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
               3.6.8 น าเสนอข้อมูล 
   น ารายงานส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบขอ้มูลและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อ
น ามาแกไ้ข 
               3.6.9 น าส่งรูปเล่มรายงานและน าเสนองานต่ออาจารย์ทีป่รึกษาและโครงงานสหกจิ 
                  น าเสนออาจารยร์ายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา และส่งรายงานมายงัฝ่ายสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานตรวจสอบและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อการ แกไ้ขก าด าเนินโครงงานน้ี 
          ขั้นตอนและวธีิการการด าเนินงาน โครงงานเร่ืองกระถางตน้ไมจ้ากกากาแฟ  
 แสดงดงัตารางท่ี 3.5.1 
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ตารางที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1) ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ     

2)  เขียนโครงร่างรายงาน     

3) ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล     
4) เก็บรวบรวมขอ้มูล     
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล     
6) ทดลองท า     
7) สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
8) น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา     

9) สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน  

 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน  
  จากการศึกษาเร่ืองการท ากระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ Creating Pots for Plants from 
Coffee Grounds เป็นการน าเอากากกาแฟท่ีเหลือทิ้งมาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึงลงมือท าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบติังานในคร้ังน้ี ท าใหท้ราบถึงกระบวนการ ดงัน้ี  
 4.1.1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยลดปริมาณขยะส่ิงของท่ีเหลือทิ้งใหก้บัโรงแรม 
     4.1.2 เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการใชก้ระถางตน้ไมพ้ลาสติกท่ียอ่ยสลายไดย้าก 
     4.1.3 เพื่อศึกษาหาขอ้มูลการน าวตัถุดิบเหลือทิ้ง น ากลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 
  การเตรียมการและการวางแผนโครงงานเร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ ดงัน้ี  
  4.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในห้องอาหาร โดยเลือกปัญหาท่ี
น่าสนใจและท่ีสามารถแกไ้ขไ้ด ้ 
 4.2.2 ปรึกษาหวัขอ้ท่ีจะใชท้  าโครงงาน ร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ขอค าแนะน าในการท าโครงงานสหกิจศึกษาและวางแผนการแกไ้ขปั้ญหา 
    4.2.3 วางแผนและแกไ้ขปั้ญหาตามท่ีผูจ้ดัท าโครงงานท่ีไดค้น้พบและไดก้ าหนดไวใ้น
โครงงานสหกิจศึกษา  
    4.2.4 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการท าโครงงานและลงมือท าการทดลอง  

 

4.3 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท า กระถางต้นไม้จาก กากกาแฟ  
     4.3.1 วสัดุและอุปกรณ์   

               วสัดุในการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ  ดงัน้ี 
   1)  กากกาแฟ               1,0000   กรัม 
   2) ใยมะพร้าว                                           300  กรัม  
   3)  แป้งมนัส าปะหลงั                240   กรัม 
                4)  น ้าเปล่า                  60       มิลลิลิตร 
                5) ดินใชส้ าหรับปลูกตน้ไม ้             200 กรัม  
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  อุปกรณ์ในการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ  มีดงัน้ี 
                1) กระถางตน้ไมพ้ลาสติกขนาดต่างกนั    
                 2) กะละมงั                   
               3) หมอ้       
               4) ทพัพี            
                5) ถุงมือพลาสติก                 
               6) ชาม 
    

 
รูปที ่4.1 รูปวสัดุอุปกรณ์ในการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ  

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4 การท ากระถางต้นไม้  
 การท ากระถางตน้ไมจ้าก จากการทดลองท ากระถางตน้ไม ้ 3 สูตร ไดแ้ก่ 

สูตรที่ 1 ไดแ้ก่  กากกาแฟและแป้งมนัส าปะหลงัในอตัราส่วน (70: 30)  วิธีการท า น ากาก
กาแฟและกาวแป้งมนัส าปะหลงัมาผสมกนัและท าการอดัลงในกระถางตน้ไมพ้ลาสติก อดักาก
กาแฟไม่หนาจนเกินไป น าไปตากแดดจดั 2-3 วนัจนกวา่จะแหง้สนิท 

สูตรที่ 2 ได้แก่ กากกาแฟ +ใยมะพร้าว และแป้งมนัส าปะหลงั ในอตัราส่วน (50:30:20) 
วธีิการท า น ากากกาแฟและใยมะพร้าวผสมกนั กาวแป้งมนัส าปะหลงัมาผสมดว้ย และท าการอดัลง
ในกระถางพลาสติกอดัเน้ือไม่หนาไม่บางจนเกินไป น าไปตากแดดจดัเป็นเวลา 2-3 วนั  
             สูตรที่ 3 ได้แก่  กากกาแฟ+ใยมะพร้าว และแป้งมนัส าปะหลงั ในอตัราส่วน (60:20:20)  
วิธีการท า น ากากกาแฟผสมกบัใยมะพร้าวและกาวแป้งมนัผสมให้เขา้กัน และท าการอดัลงใน
กระถางพลาสติก อดัแน่นกวา่เดิมและอดักากกาแฟไม่หนามาก น าไปตากแดด 2-3 วนั 
 
  การท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟสูตร ท่ีเลือกใช้เป็นสูตรท่ี 3 ในอตัราส่วน (60:20:20)     
ท่ีเลือกสูตรท่ี 3 เพราะมีอตัราส่วนท่ีสมดุลกนัและท าให้ตวักระถางตน้ไมมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
จากการทดลองท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟทั้ง 3  สูตรไดแ้ก่สูตรท่ี 1 กากกาแฟและ แป้งมนั 
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อตัราส่วน (70 : 30)  สูตรท่ี 2 กากกาแฟ+ ใยมะพร้าวและแป้งมนัอตัราส่วน (50:30:20) และสูตรท่ี 3 
กากกาแฟ +ขยุมะพร้าวและแป้งมนัอตัราส่วน (60:20:20) และไดเ้ลือกสูตรท่ี 3 มาท าการทดลองใช ้
เพราะอตัราส่วนมีความสมดุล ท าให้กระถางตน้ไมมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุดโดยผลการทดลองได้
แสดงดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1 ตารางการทดลองท าโครงงานเร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ  
สูตร ส่วนประกอบ การผสมผสาน ผลทีไ่ด้รับจากการทดลอง 
1 - กากกาแฟ 

- แป้งมนั  
 (70 : 30) 

ใช้กากกาแฟผสมกับกาวแป้ง
มนั 

ใชว้ตัถุดิบในปริมาณท่ีนอ้ยเกินไปเพราะ
คะเนปริมาณไม่ถูก จึงท าให้กระถางท่ีได้
ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบ เกิดการแตก มีรอย
ร้าวของตวักระถาง และเกิดการข้ึนราและ
ตวักระถางนั้นเปล่ียนสีเป็นสีขาว  เพราะ
ตากแดดนอ้ย 
และตอนอดักากากาแฟลงกระถางอดัไม่
ค่อยแน่น อดัเยอะและหนาจนเกินไป 

2 - กากกาแฟ 
- ใยมะพร้าว  
- แป้งมนั 
 (50:30:20) 

เพิ่มปริมาณของกากกาแฟมาก 
และใส่ใยมะพร้าวเพิ่มลงไปให้
ไดส้ัดส่วนของกากกาแฟ  
เพิ่มปริมาณแป้งมนั เพื่อให้กาว
แป้งมนัมีความเหนียวกวา่เดิม 

กระถางตน้ไมส้มบูรณ์แบบข้ึนกว่าคร้ังท่ี 
1 มีความแข็งแรงมากข้ึน ไม่ค่อยมีรอย
แตกและรอยร้าวเกิดข้ึนเพราะตอนอดัอดั
แน่นกว่าเดิมและบางกวา่เดิม รูปร่างและ
ขนาดของกระถางมีความสมบูรณ์  หลงั
ท าเสร็จน าไปตากแดด 2-3 วนั  

3 - กากกาแฟ 
- ใยมะพร้าว 
- แป้งมนั 
 (60:20:20) 

เพิ่มปริมาณของกากกาแฟข้ึนอีก
10 % และลดปริมาณของใย
มะพร้าวลง 10% ส่วนปริมาณ
ของแป้งมัน เ ท่ า เ ดิม  เพื่ อให้
กระถางนั้นสมดุลมากข้ึน 

กระถางตน้ไมมี้ความสมบูรณ์ข้ึนกว่าทั้ง 
2คร้ังท่ีผ่านมา รอยแตกรอยร้าวมีบา้งนิด
หน่อย ตอนอดัลงกระถางอดัไม่หนาและ
แน่นมาก ขนาดของกระถางมีหลายขนาด
กว่าคร้ังท่ี 1-2 เม่ือน าไปทดลองใช้จริง
เม่ือรดน ้ า กระถางต้นไมไ้ม่เกิดรอยร้าว
เพิ่มข้ึนและรอยแตก 
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ขั้นตอนการท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ สูตรท่ีไดล้กัษณะกระถางตน้ไมท่ี้ดี มีดงัน้ี  
 4.4.1 น ากากกาแฟใส่ถาดแลว้น าไปตากแดดใหแ้หง้  ดงัรูปท่ี 4.1  

 
รูปที ่4.1 น ากากกาแฟมาตากแดดใหแ้หง้ 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4.2 น ากากกาแฟท่ีแหง้แลว้มาใส่ลงในกะละมงั  ดงัรูปท่ี 4.2  

 
รูปที ่4.2 น ากากกาแฟใส่กะละมงั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

          4.4.3 ใส่ใยมะพร้าวลงในกะละมงัท่ีมีกากกาแฟอยูใ่นนั้น ดงัรูปท่ี 4.3 

 
รูปที ่4.3 ใส่ขยุมะพร้าวลงในกะละมงั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 
 
 



40 
 

 

4.4.4 ใชมื้อผสมใยมะพร้าวและกากกาแฟใหเ้ขา้กนั ดงัรูปท่ี 4.4  

 
รูปที ่4.4 ผสมขยุมะพร้าวและกากกาแฟ  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4.5 เติมน ้าลงไปท่ีละเล็กนอ้ย ดงัรูปท่ี 4.5 

 
รูปที ่4.5 เติมน ้าเล็กนอ้ย  
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4.6 ใชมื้อผสมใหเ้ขา้กนั ดงัรูปท่ี 4.6  

 
รูปที ่4.6 ผสมใหเ้ขา้กนั       
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.7 เทแป้งมนัส าปะหลงัและน ้าใส่ในชามท่ีเตรียมไว ้ดงัรูปท่ี 4.7 

 
รูปที ่4.7 เทแป้งและน ้าใส่ชาม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4.8 ใชท้พัพีคนผสมใหแ้ป้งและน ้าละลายเป็นเน้ือเดียวกนั  ดงัรูปท่ี 4.8  

 
รูปที ่4.8 คนแป้งและน ้าให้เขา้กนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

          4.4.9 เทส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในหมอ้และตั้งไฟใหร้้อน ดงัรูปท่ี 4.9  

 
รูปที ่4.9 เทใส่หมอ้และน าไปตั้งไฟ  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.10 คนใหเ้ขา้กนัจนแป้งเหนียวมีลกัษณะ ขน้, เหนียว คลา้ยๆกบักาว ดงัรูปท่ี 4.10  

 
รูปที ่4.10 คนแป้งจนเหนียว 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

4.4.11 เทแป้งกาวใส่ลงในกะละมงัท่ีมีกากกาแฟและขยุมะพร้าวอยู ่ ดงัรูปท่ี 11  

 
รูปที ่4.11 เทแป้งกาวใส่กะละมงั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)  
 

4.4.12  ใชมื้อผสมแป้งกาวและกากกาแฟกบัใยมะพร้าวใหเ้ขา้กนั ดงัรูปท่ี 12 

 
รูปที ่4.12 ผสมแป้งกาวกบักากากาแฟใหเ้ขา้กนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)  
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4.4.13 น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในกระถางท่ีใชเ้ป็นแม่พิมพ ์ใส่กากกาแฟลงไปป้ันตามรูป
กระถาง กดใหแ้น่น  ดงัรูปท่ี 13  

 
รูปที ่4. 13 ใส่กากกาแฟลงใหก้ระถางแม่พิมพ ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

        4.4.14 น ากระถางแม่พิมพ์อีกใบท่ีมีขนาดเล็กกว่ากระถางแรก มากดให้เป็นรูตรงกลาง     
ดงัรูปท่ี14 

 
รูปที ่4. 14 น ากระถางอีกขนาดมากดใหเ้ป็นรูตรงกลางกระถาง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

4.4.15  น ากระถางท่ีมีขนาดเล็กกวา่ออก จะไดอ้อกมาดงัรูปท่ี 15  

 
รูปที ่4.15 น ากระถางท่ีมีขนาดเล็กกวา่ออก  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.16 แกะกากกาแฟออกจากกระถางแม่พิมพ ์ดว้ยความระมดัระวงั ดงัรูปท่ี 16  

 
รูปที ่4.16 แกะออกจากกระถางแม่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

  4.4.17   น าไปตากแดดจดัเป็นเวลา 2-3 วนัจนกวา่จะแหง้สนิท    ดงัรูปท่ี 17 

 
รูปที4่. 17 น าไปตากแดด 2-3 วนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)  
 

  4.4.18 เตรียมดินท่ีใชส้ าหรับปลูกตน้ไม ้น าตน้กระบองเพชรใส่ลงในกระถางท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 18 

 
รูปที ่4. 18 น าตน้ไมล้งใส่กระถางตน้ไม ้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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4.4.19 รูปกระถางตน้ไมท่ี้ท าจาก กากกาแฟ ท่ีสมบูรณ์แบบพร้อมใชง้าน ดงัรูปท่ี  19 

 
รูปที ่4.19 รูปกระถางตน้ไมท่ี้สมบูรณ์แบบ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 
4.5 สรุปผลการทดลอง 
         จากการทดลองน้ี คณะผูจ้ดัท าได้เห็นถึงปัญหาจากการท ากระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ   
โดยการทดลองในคร้ังแรก คณะผูจ้ดัท าไดมี้การใชว้ตัถุดิบท่ีมีปริมาณน้อยจนเกินไปและตากแดด
นอ้ยจนเกินไป ท าให้เกิดปัญหาของตวักระถางตน้ไมท่ี้มีการข้ึนรา และตวักระถางตน้ไมมี้รอยแตก
และรอยร้าวเกิดข้ึน จึงได้มีการศึกษาและน ากลบัมาทดลองในคร้ังท่ี 2 ผลปรากฎว่าตวักระถาง
ตน้ไมจ้าก กากกาแฟนั้นมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์แบบมากกวา่คร้ังท่ี 1 เน่ืองจากการทดลองในคร้ังท่ี 2 
นั้นมีการ เพิ่มปริมาณของกากกาแฟ เพิ่มใยมะพร้าวลงไปเพิ่ม และยงัเพิ่มปริมาณของแป้งมนัและ
น ้ าข้ึนกว่าเดิมท าให้แป้งนั้นเหนียวกว่าเดิม เม่ือเพื่อวตัถุดิบมากข้ึนท าให้รูปร่างของตวักระถาง
ตน้ไมอ้ยู่ในระดับท่ีมีความพึ่ งพอใจ ผลเกิดจากการเพิ่มใยมะพร้าวลงไปท าให้กระถางมีความ
แข็งแรงมากข้ึน การทดลองคร้ังท่ี 3 เรามีการเพิ่มปริมาณบางส่ิงข้ึนและลดบางส่ิงลง เช่นเพิ่ม
ปริมาณของกากกาแฟข้ึน และลดปริมาณของใยมะพร้าวลง ส่วนปริมาณของแป้งมนัเท่าเดิม และได้
ท าการเปล่ียนวธีิการอดักากกาแฟลงในกระถางใหม่ เพราะคร้ังท่ี 1อดัเน้ือกากกาแฟหนาเกินไปและ
อดัไม่แน่น เลยท าใหแ้ตกง่าย ส่วนคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ท าการอดัเน้ือกากกาแฟบางลงและอดัแน่น
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ข้ึน จึงท าให้กระถางไม่มีการแตกและมีรอยราวบางท่ีของบริเวณกระถางจึงน าไปทดลองใช้ใน 
โรงแรมจึงน าไปสอบถามความพึงพอใจพนกังานในโรงแรม  

 

4.6  การค านวณต้นทุนกระถางต้นไม้จากกากกาแฟ  
 การท ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟมีการค านวณตน้ทุน แสดงดงัตารางท่ี 4.2     

 

ตารางที ่4.2 การค านวณตน้ทุนกระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ  
ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ราคาต้นทุน (บาท) 

กากกาแฟ   1,000   กรัม 30 /1,000  กรัม 30.00 
ใยมะพร้าว     300    กรัม 20 /1,000 กรัม  6 .00  
แป้งมนัส าปะหลงั     240    กรัม 60 / 1,000 กรัม 14.40   
น ้าเปล่า       60    มิลิลิตร ไม่มีค่าใชจ่้าย - 
ดินปลูกตน้ไม ้     200    กรัม  20 / 1,000 กรัม 4.00 
กระถางตน้ไมพ้ลาสติก         2    ขนาด   5 บาท /1 ขนาด             10.00 

รวมตน้ทุนทั้งหมด 64.40  บาท 
   

 จากตารางท่ี 4.2 ตน้ทุนของกระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ จ านวน 64.40  บาท  สามารถผลิต
กระถางตน้ไมไ้ด ้จ  านวน 8 กระถาง ตน้ทุนต่อกระถาง 1 ใบ เท่ากบั 8.05 บาท 

 

4.7 ผลการคิดวเิคราะห์ข้อมูล  
ในการจดัท าโครงงานกระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ ท่ีไดม้าจากการน าวสัดุท่ีเหลือทิ้งน า

กลบัมาใช้ใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาการทิ้งกากกาแฟให้
น้อยลง แต่ทั้งหมดน้ีก็เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงแรมอีส ติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ        
ผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจ โดยการแจกแบบสอบถามแก่พนกังานโรงแรมจ านวน 30 
ชุด สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
              4.7.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ เร่ือง กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ 
แสดงดงัตารางท่ี  4.3  
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ตารางที ่4.3 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
17 
13 

 
56.70 

                    43.30 
รวม 30 100.00 

อายุ 
20-25 ปี 
26-35 ปี 
36-40 ปี 
45-50 ปี 

 
7 
10 
10 
3 

 
23.30 
33.30 
33.30 
10.00 

รวม 30 100.00 
แผนก 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
แม่บา้น 
ครัว 
การบริการส่วนหนา้ 

 
20 
9 
1 
0 

 
         66.70 

30.00 
  3.30 
 00.00 

รวม 30  100.00 
          

  จากตารางท่ี 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.70 
ช่วงอายุ ท่ีตอบแบบสอบมากท่ีสุดเป็นช่วงอายุ  26-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 66.60 และผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 66.70  
 

 4.7.2 ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 น ากระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ มาประเมินคุณภาพจากแบบ สอบถาม ดว้ยวิธีการ

ใหค้ะแนนความชอบ โดยให้คะแนนความชอบจาก 5 (มากท่ีสุด) ถึง 1 (นอ้ยท่ีสุด) จากนั้นน ามาหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลผลระดบัความพึง
พอใจโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของลิเคิร์ท (Likert Scale) , ปี2561 เพื่อจดัระดบัคะแนน
เฉล่ีย ในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย  3.41- 4.20  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80   หมายถึง   ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

          ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 30 คนโดยใชเ้กณฑก์ารแปล
ความหมายของลิเคิร์ท ไดผ้ลแสดงดงัตาราง  
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ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจกระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ 

คุณลกัษณะ มากทีสุ่ด 
 
 

มาก 
 
       

ปานกลาง 
 
 

น้อย 
 
        

น้อยทีสุ่ด 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
 
 

(SD) ระดบัความ
พงึพอใจ 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ    จ  านวน    ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค ์ 14 46.7 12 40 4 13.3 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 0.71 มากท่ีสุด 
2) ประโยชนแ์ละความน่าดึงดูดในการใชง้าน 6 20 21 70 3 10 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 0.54 มาก 
3) วสัดุท่ีใชมี้ความเหมาะสม 11 36.7 14 46.6 5 16.6 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.71 มากท่ีสุด 
4) ความแขง็แรงและความทนทาน 10 33.3 15 50 5 16.7 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 0.69 มาก 
5) ความพึงพอใจในภาพรวม 17 56.7 12 40 1 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 0.57 มากท่ีสุด 

 
 

4
9
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   จากตารางท่ี 4.6.2. พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของกระถางตน้ไมจ้ากกาก
กาแฟ มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.53 ความสวยงามและความน่าดึงดูดในการใช้งานมีความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.33 วสัดุท่ีใชมี้ความเหมาะสมมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.20 ความแข็งแรงและความทนทาน มี
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.16 และประโยชน์และความน่าดึงดูดในการใชง้าน มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.10  
 

 4.7.3 การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของกระถางต้นไม้ 
  การสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของกระถางตน้ไมแ้ละตวักระถางตน้ไมท่ี้ท าจาก 
กากกาแฟ เป็นเวลา 30 วนั ไดท้  าการสังเกตทุก ๆ 7 วนัเป็นเวลา 4 สัปดาห์ แสดงดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 การสังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของกระถางตน้ไมแ้ละตวักระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ 

การทดลอง 
ระยะเวลาการเส่ือมสภาพของกระถางต้นไม้

จากกากกาแฟ 
รูปการเปลีย่นแปลงของกระถางต้นไม้ 

สปัดาห์ท่ี 1 
 

กระถางตน้ไมมี้รูปทรงสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่
มีรอยร้าว  ส่วนสีของตวักระถางเป็นสีน ้าตาล
เขม้  

 
สปัดาห์ท่ี 2 

 
กระถางตน้ไมไ้ม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเพ่ิม 
ส่วนสีของกระถางอ่อนลงเป็นสีน ้าตาลอ่อน 

 
สปัดาห์ท่ี 3 บริเวณขอบของกระถางตน้ไมมี้รอยแตกและ

หลุดออกมาเป็นเศษ ล่วงลงพ้ืน แต่รูปทรงยงัคง
เดิม สีของกระถางเป็นสีน ้าตาลอ่อนปนสีขาว 

 

สปัดาห์ท่ี 4 ตวักระถางตน้ไมมี้รอยแตกและเป็นรู(เน่ืองจาก
มีแมลงมาเจาะท่ีตวักระถาง) ขอบกระถางมีรอย
ช ารุดและแตกบางส่วน สีของกระถางกลายเป็น
สีน ้าตาลอ่อนปนสีขาว  
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 4.7.4 การทดลองใช้กระถางต้นไม้จากกากกาแฟภายในโรงแรมอสีติน แกรนด์ สาทร  
             จากการทดลองใชก้ระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ บริเวณต่างๆในโรงแรมอีสติน แก
รนด ์สาทร ดงัภาพท่ี 4.20-4.23  

 1) ภายในหอ้งน ้าพนกังาน ของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 
รูปที ่4.20 ภายในหอ้งน ้าพนกังาน ของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 2) บริเวณโตะ๊ท างานและบริเวณโตะ๊ Cashier ภายในหอ้งอาหาร The Glass House 

 
รูปที ่4.21 บริเวณโตะ๊ท างานและบริเวณโตะ๊ Cashier ภายในหอ้งอาหาร The Glass House 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
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 3) บริเวณท่ีดูดบุหร่ีพนกังาน ของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 
รูปที ่4.22 บริเวณท่ีดูดบุหร่ีพนกังาน ของโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 

 4) พนกังานท่ีสนใจกระถางตน้ไมน้ าไปปลูกและดูแลต่อท่ีบา้น เป็นพนกังาน
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของหอ้งอาหาร The Glass House  

 
รูปที ่4.23 พนกังานท่ีสนใจกระถางตน้ไมน้ าไปปลูกและดูแลต่อท่ีบา้น เป็นพนกังานแผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืมของหอ้งอาหาร The Glass House 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562)  
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
                    จากการท่ีไดป้ฏิบติัโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ผูจ้ดัท า
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนก อาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในห้องอาหาร เป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 4 เดือนท าให้ไดป้ฏิบติังานจริง ไดใ้ชภ้าษาจริง ไดฝึ้กความอดทน ฝึกภาษาองักฤษ ท าให้มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ฝึกความตรงต่อเวลา ไดเ้รียนรู้การท ากาแฟท่ีมากข้ึน
และไดล้งมือท าจริง การเสิร์ฟอาหารท่ีถูกตอ้ง เรียนรู้เร่ืองภาษาฝึกพูด ฝึกสนทนากบัแขกท่ีมาใช้
บริการในห้องอาหาร มีการเรียนรู้และปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นการรับฟัง
ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะในการท างาน ไดใ้ช้ความรู้ท่ีศึกษาเรียนมาน ามาปฏิบติัจริงในการท างาน 
ไดรั้บประสบการณ์ในการท างาน ไดส้อนและเรียนรู้เห็นถึงปัญหา น ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาท่ีจะ
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติและอนาคตในการท างานในวนัขา้งหนา้ 
                 ผูจ้ดัท าโครงงานได้น า กากกาแฟ ท่ีเหลือทิ้งมาประดิษฐ์เป็นผลงานช้ินใหม่เป็น
กระถางตน้ไมท่ี้ท าจากกากกาแฟ Creating Pots for Plants from Coffee Grounds  จากการเหลือทิ้ง
ของ กากกาแฟท าใหเ้กิดประโยชน์ เพื่อลดปริมาณการทิ้งกากกาแฟในจ านวนท่ีมากในแต่ละวนัและ
ช่วยเพิ่มมูลค่าของตวักากกาแฟข้ึนซ่ึงผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจมาก 
              สรุปผลโดยรวมแลว้ กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ Creating Pots for Plants from 
Coffee Grounds  ไดรั้บความสนใจต่อพนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมอีสติน แก
รนด์ สาทรเป็นอย่างมากและได้ประโยชน์จากวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งและได้รับการยอมรับในด้าน
ภาพรวมของตวักระถาง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.53 ผลจากแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศ
ชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ56.70  ผลแบบสอบถามดา้นอาย ุ26-40 ปีมีจ านวนร้อยละ 66.60 ผลจาก
แบสอบถามดา้นความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.53 

 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
   จากการทดลองท า กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน
กระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟ มีดงัน้ี  

           1) เร่ืองของแสงแดด เน่ืองจากช่วงท่ีท ากระถางตน้ไมเ้กิดฝนตกติดต่อกนักระถาง
ตน้ไมจึ้งมีความช้ืนและไม่แหง้สนิท 
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          2)  ขาดความรู้เร่ืองการอดักระถางตน้ไม้ และเร่ืองอตัราส่วนของวสัดุท่ีใช้ไม่มี
ความแม่นย  า 

  3) กระถางตน้ไมมี้ขนาดและรูปแบบใหเ้ลือกนอ้ยและผวิไม่เรียบ มีรอยร้าว 
    4) ความคงทนของตวักระถางตน้ไมแ้ละความสวยงาม  

 

    5.1.3 ข้อเสนอแนะ  
             ควรแกไ้ขปั้ญหาจากส่ิงท่ีไดท้ดลองท า คือขนาดของกระถางมีขนาดให้เลือกนอ้ย 
ตอ้งท าใหมี้หลายขนาดข้ึน และเร่ืองของผิวกระถางท่ีไม่เรียบ ไดท้  าการอดักากกาแฟลงในกระถาง
แม่พิมพ์ด้วยความปราณีตกว่าเดิมจึงท าให้กระถางนั้นมีผิวท่ีเรียบข้ึนกว่าเดิม และมีการเคลือบ
ดว้ยแวนิช เพื่อใหค้งทนสภาพการใชง้านไดน้านข้ึน เลือกตน้ไมท่ี้มีสีสันสดใสมากข้ึนท าให้มีความ
โดดเด่น และควรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ือง การออกแบบกระถางในรูปแบบต่างๆและเร่ืองการ
ตกแต่งกระถาง จากหนงัสือ หรือ อินเทอร์เน็ต  
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
      5.1.2 ประโยชน์จากการปฏิบัติงานสหกจิ 
   ประโยชน์จากการปฏิบติังานสหกิจ มีดงัน้ี 
      1)ไดฝึ้กความอดทนและความมีระเบียบวนิยัในการท างาน 
             2) การตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   3) เรียนรู้การท างานเป็นทีม สร้างความสมพนัธไมตรีต่อผูร่้วมงาน 
                4) เรียนรู้ฝึกฝนดา้นภาษาองักฤษ และการส่ือสารสนทนากบัแขก  
 

    5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
                     ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีดงัน้ี  
           1) ปัญหาเร่ืองการเขา้งานเป็นช่วงเวลาการปฏิบติังาน มีบางคร้ังเขา้งานบ่ายและ
เลิกดึก ท าให้ไม่มีรถกลบับา้น ส่งผลให้การเดินทางกลบับา้นนั้นล าบาคมากข้ึนเพราะเดินทางดว้ย 
BTS จะปิดใหบ้ริการก่อนท่ีจะเลิกงาน 
   2) ปัญหาเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารกบัลูกคา้  ลูกคา้มีหลายเช้ือชาติมีบางคร้ัง
การส่ือสารและการฟังแขกอาจจะไม่เขา้ใจและท าใหก้ารท างานไม่ราบร่ืน  
       3) มีความรู้เร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่เพียงพอและไม่แม่นย  าท าให้เกิดการ
ท างานท่ีล่าชา้ 
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 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
               ควรเลือกสถานประกอบการท่ีสะดวกต่อการเดินทาง เพื่อป้องกนัการขาด ลา มาสาย ใส่ใจ
กบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย หาความรู้ในแผนกท่ีเลือกจะไปปฏิบติังาน ก่อนท่ีจะไปปฏิบติังานจริง 
เก็บเก่ียวประสบการณ์จากการปฏิบติังานให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตวัเอง ควรหาสมุด
จดบนัทึกส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาจากพี่ๆพนักงาน เพื่อกลับมาทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต และเร่ืองการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการท ากระถางตน้ไมจ้ากวสัดุธรรมชาติ
และได้มีการขอค าปรึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ว่าวสัดุไหนท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการท ากระถางตน้ไมไ้ด ้ซ่ึงก็ไดค้  าแนะน ามาอยา่งดีท่ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง 
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ภาคผนวก 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
  



ภาพขณะปฏบิัติงาน  
กดกาแ ฟ (Barista) ท าหนา้ท่ีดูแลเร่ืองชาและกาแฟ น าไปเสิร์ฟท่ีโตะ๊ใหก้บัแขกท่ีมาใชบ้ริการ 

ท่ีหอ้งอาหาร The Glass House 

 
 

ดูแล น ้าด่ืมสมุนไพร คอยเติมน ้าและแกว้น ้า  ดูแลความสะอาดบริเวณนั้น 

 
 
   
 



เป็นการ จดัโตะ๊อาหารใหม่หลงัจากท่ีลูกคา้ทานเสร็จแลว้ ท าการ จดัโตะ๊ใหก้บัสู่สภาพเดิม
ไวใ้หลู้กคา้ท่านต่อไปไดน้ัง่รับประทานอาหาร  เน่ืองจากมีลูกคา้ลงมาใชบ้ริการหอ้งอาหาร The 
GlassHouse เป็นจ านวนมาก ทั้งช่วงอาหารเชา้และช่วงอาหารกลางวนั 

 
 
                 รูปโตะ๊อาหารตอนช่วงอาหารเชา้และรูปโตะ๊อาหารตอนช่วงอาหารกลางวนั 

 
 

                                              น ากากกาแฟจากเคร่ืองกาแฟ เทใส่ถงัขยะ 
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กระถางต้นไม้จาก กากกาแฟ  
(Creating Pots for Plants from Coffee Grounds) 
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บทคดัยอ่  
 โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง กระถางตน้ไม้
จากกากกาแฟ Plant pot  from coffee grounds โดยมี
ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ือน ากากกาแฟท่ี เห ลือ ท้ิงมา
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์ชใ้นการตกแต่งบริเวณลอบบ้ี
และห้องน ้ าของโรงแรม และเพ่ือน าวสัดุท่ีเหลือท้ิง
มาใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่าพร้อมทั้งช่วยเพ่ิมมูลค่า
ให้กับกากกาแฟ จากนั้นไดท้ าการส ารวจความพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไมจ้ากกากกาแฟโดย
ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 30  ชุด  แ ก่
ประชากรตวัอยา่งของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ซ่ึงผลจากการส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ56.70 ช่วงอายุระหว่าง26-40 ปีมีความพึง
พอใจเฉล่ียเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 33.30 ปฏิบติังาน
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 66.70 พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจ ดา้นภาพรวมของกระถาง
ตน้ไมจ้ากกากกาแฟมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.53 
ดา้นความสวยงามและความคิดสร้างสรรคใ์นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 ดา้นวสัดุท่ีใชมี้ความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20 
ดา้นความแขง็แรงและความทนทานในระดบัมาก มี
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.16 และดา้นประโยชน์และ
ความน่าดึงดูดในการใชง้านในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.10 
ค าส าคญั : รีไซเคิล กระถางตน้ไม ้กากกาแฟ  

Abstract 
The objectives of this cooperative 

education project were to create hotel lobby and 
bathroom decorating products by applying leftover 
coffee grounds to create and to worthily utilize 
leftover materials to add value to coffee grounds. 
The satisfaction survey was conducted by 
distributing 30 copies of questionnaire to ask their 
satisfaction towards the developed plant pots.  
Data were collected from the sample at Eastin 
Grand Hotel Sathorn, Bangkok. The survey results 
indicated that most of the sample was male 
(56.70%) and 26-40 years old. On average, they 
had same satisfaction level  (33.30%). They 
worked for food and beverage department 
(66.70%). Overall satisfaction with the developed 
plant pot was at the highest level with a mean of 
4.53. Aesthetics and creativity were at the highest 
level with a mean of 4.33. The suitability of 
materials used was at the highest level with a mean 
of 4.20. Strength and durability was at a high level 
with a mean of 4.16. Benefit and attractiveness 
was at a high level with a mean of 4.10. 
Keywords  :  Recycle / Coffee grounds / Plant pot 



ทีม่าและความส าคญั 
จากการปฏิบัติงานท่ีแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร พบว่าใน
การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในแต่ละวนั กาก
กาแฟ เป็นวตัถุดิบท่ีถูกท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ใน
จ านวนมากทั้งท่ีจริงแลว้น าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลาย
อยา่ง และมีการสัง่เมลด็กาแฟเขา้มาเป็นจ านวนมาก 
จากการสังเกตุพบว่า กากกาแฟเป็นวตัถุดิบท่ีเหลือ
ท้ิงมากท่ีสุดและไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์เลย ท าให้
ห้องอาหารตอ้งท้ิงโดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากกาก
กาแฟ 
     จากปัญหาดังกล่าวผูจ้ ัดท าเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ท่ีจะน ากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงนั้ นมา
สร้างสรรค์ให้เกิดผลงานช้ินใหม่แถมยงัเพ่ิมมูลค่า
ของกากกาแฟ โดยการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลดา้น
ประโยชน์ของกากกาแฟแลว้พบวา่ มีคุณสมบติัเป็น
ปุ๋ย มีแร่ธาตุอาหารท่ีส าคญัมากมายท่ีช่วยเสริมสร้าง
การเจริญเติบโตให้แก่พืช สามารถใชป้ลูกตน้ไมไ้ด ้
และยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบักากกาแฟท่ีหลายๆ
คนมองขา้มไป และเม่ือน ากากกาแฟมาผสมกบัดิน
แล้วจะสร้างความเป็นกรดให้กับดินได้ดีท าให้
ตน้ไมห้รือพืชนั้นเจริญเติบโตไดเ้ร็วข้ึน ผูจ้ดัท าเลย
น าเอากากกาแฟท่ีเหลือท้ิงมาประดิษฐ์ให้ออกมาใน
รูปแบบของกระถางต้นไม้ จุดเด่นก็คือ กระถาง
ตน้ไมท้ าจากวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถยอ่ยสลายได้
ง่าย แถมยงัช่วยลดภาวะโลกจากการใช้กระถาง
ตน้ไมแ้บบพลาสติก 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
             1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการน าว ัตถุดิบ
เหลือท้ิง น ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
             2. เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้
กระถางตน้ไมพ้ลาสติกท่ียอ่ยสลายไดย้าก 
             3.  ช่วยลดปริมาณขยะส่ิงของท่ีเหลือท้ิง
ใหก้บัทางโรงแรม 

           4. ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวธีิการท ากระถาง
ตน้ไมจ้ากกากกาแฟ 
           5. เพ่ือทดลองว่ากระถางต้นไม้สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
ขอบเขตของโครงงาน 
  โครงงานช้ินน้ี เป็นโครงงานเชิงทดลอง เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของกระถางตน้ไมจ้าก กากกาแฟ ท่ี
แตกต่างไปจากเดิมทั้งเร่ือง วสัดุและรูปแบบโดยใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
          1. ขอบเขตด้านระยะเวลา การท าโครงงานน้ี
ด าเนินการในภาคเรียนการศึกษาท่ี 3/2561 ระหวา่ง 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง ว ันท่ี 30 สิงหาคม 
2562  
          2. ประชากร ในการศึกษาเร่ือง กระถางตน้ไม้
จากกากกาแฟ ไดแ้ก่ พนกังานแผนกแม่บา้น แผนก
ครัว และอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมอีสติน แก
รนด ์สาทร จ านวน 30 คน  
         3 .  กลุ่ มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการส ารวจความ
คิดเห็นจากพนักงานในโรงแรม อีสติน แกรนด ์
สาทร ในแผนกแม่บ้าน แผนกครัว และบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน   30 คน โดยใชสู้ตร
ค านวณของ Taro Yamane (1923-1979) ท่ีไดจ้าก
การประเมินความพึงพอใจ 
          4. ขอบเขตด้านสถานที่ โรงแรมอีสติน แก
รนด ์สาทร กรุงเทพฯ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
         1.ลดปริมาณวตัถุดิบเหลือท้ิงและใชป้ระโยชน์
อยา่งคุม้ค่าของกากกาแฟ เพ่ือใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์
          2. การน าผลงานท่ีประดิษฐไ์ด ้น ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบัทางโรงแรม 
          3.ใชก้ระถางตน้ไมส้ าหรับตกแต่งในบริเวณ
ต่างๆภายในโรงแรม 
ขั้นตอนและวธีิการท า 
         1.ขั้นตอนการท ากระถางตน้ไม ้



ส่วนผสมท่ีเลือกใช้เป็นของสูตรท่ี 3ได้แก่  กาก
กาแฟ+ใยมะพร้าว และแป้งมันส าปะหลัง ใน
อตัราส่วน (60:20:20) 
วธีิการท ากระถามต้นไม้จากกากกาแฟ 
          1. น ากากกาแฟใส่ถาดแลว้น าไปตากแดดให้
แหง้  
           2 .น ากากกาแฟท่ีแห้งแล้วมาใส่ลงใน
กะละมงั   
          3.ใส่ใยมะพร้าวลงในกะละมงัท่ีมีกากกาแฟ
และใชมื้อผสมใยมะพร้าวและกากกาแฟใหเ้ขา้กนั 
          4. เติมน ้ าลงไปท่ีละเล็กน้อยและผสมให้เขา้
กนั  
          5.เทส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในหมอ้และตั้งไฟ
ใหร้้อน คนใหมี้ลกัษณะเป็นกาวแป้งมนั 
         6.เทแป้งกาวใส่ลงในกะละมงัท่ีมีกากกาแฟ
และขยุมะพร้าวอยู ่ และใชมื้อผสมใหเ้ขา้กนั 
          7. น าส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในกระถางท่ีใช้
เป็นแม่พิมพ ์ใส่กากกาแฟลงไปป้ันตามรูปกระถาง 
กดใหแ้น่น   
          8. น ากระถางแม่พิมพอี์กใบท่ีมีขนาดเล็กกว่า
กระถางแรก มากดใหเ้ป็นรูตรงกลาง 
          9. แกะกากกาแฟออกจากกระถางแม่พิมพ์
และน าไปตากแดด 2-3 วนั 
สรุปผลของโครงงาน 
      ผลการด า เนินงาน ในการจัดท าโครงงาน
กระถางต้นไม้จาก กากกาแฟ ท่ีได้มาจากการน า
วสัดุท่ีเหลือท้ิงน ากลบัมาใช้ใหม่มาวตัถุประสงค์
เพ่ือใหก่้อเกิดประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาการท้ิง
กากกาแฟให้น้อยลง และยงัช่วยลดภาวะโลกร้อน
แต่ทั้ งหมดน้ีก็ เ พ่ือก่อเ กิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
โรงแรมอีส ติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจ โดยการแจก
แบบสอบถามแก่พนักงานโรงแรมจ านวน 30 ชุด 
สามารถสรุปไดด้งัน้ีไดรั้บความสนใจต่อพนักงาน
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมอีสติน แก

รนด์ สาทรเป็นอย่างมากและได้ประโยชน์จาก
วตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงและได้รับการยอมรับในด้าน
ภาพรวมของตัวกระถาง อยู่ในระดับมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 4.53 ผลจากแบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศ
ชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ56.70  ผลแบบสอบถาม
ดา้นอาย ุ26--40 ปีมีจ านวนร้อยละ 66.60 ผลจากแบ
สอบถามดา้นความพึงพอใจโดยภาพรวมมีความพึง
พอใจ มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.53 
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