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บทคดัย่อ 

โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั เป็นโรงแรมท่ีมีการบริการท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆมากมาย อีกทั้งโรงแรมตั้งอยู่ในท าเลดี เดินทางมาถึงได้สะดวกทั้งจากระบบขนส่ง
สาธารณะอยา่งรถไฟฟ้า เรือด่วน หรือแมก้ระทัง่รถยนตส่์วนตวั รวมทั้งยงัอยูใ่กลก้บัศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั อาทิเช่น ไอคอนสยาม จึงท าให้มีลูกคา้มาประชุมสัมมนาหรือจดั
งานต่างๆท่ีน่ี ผูจ้ดัท าเห็นเล็งว่าหลงัจากการพกัทานอาหารว่างของลูกคา้ จะมีอาหาร ชา กาแฟ
เหลืออยู่มากมาย ผูจ้ดัท าไดต้ระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า จึงไดท้  าการศึกษาค้นควา้
ขอ้มูล คุณสมบติัของกากชาและใบเตย สามารถน ามาใช้ในการดูดซับความช้ืนและลดกล่ินไม่พึง
ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดัท าโครงงานแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชาซ่ึง
สามารถน าไปใส่ไวใ้นล็อคเกอร์ หอ้งน ้าพนกังานได ้

 

เพื่อใหท้ราบถึงผลของโครงงานแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชาทางผูจ้ดัท าไดท้  าการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชาโดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กบัพนกังานแผนกบริการแม่บา้นและแผนกจดัเล้ียง เป็นจ านวน 30 ชุด ผลการประเมินความพึง
พอใจพบว่าค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.23 อยู่ในระดบัความพึงพอใจเป็นมาก และนอกจากนั้นยงัช่วยในเร่ือง
ของการลดตน้ทุนการซ้ือผลิตภณัฑล์ดกล่ินอบัอีกดว้ย 
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Abstract 
The Royal Orchid Sheraton Hotel is a hotel that provides a full range of facilities. Also, 

the hotel is in a good location and easily accessible from public transport such as electric trains, 
express boats or even private cars, as well as being close to business centers and important tourist 
attractions such as Icon Siam. Therefore, many customers come to meetings, seminars or events 
here. The researcher saw that after the customers had a snack, there was plenty of food, tea and 
coffee left over. The researcher was aware of the use of valuable resources, and conducted a study 
on the properties of tea waste and pandan leaves that could be used to absorb moisture and reduce 
odors effectively. The researcher established a project to absorb moisture from pandan leaves and 
tea waste which could be put in staff rooms and lockers. 

 

For the results of the hygroscopic sticks from pandan and tea leaves, the researcher had 
evaluated the satisfaction of using the hygroscopic sticks from pandan and tea waste. Through 
distributing questionnaires to the staff of the housekeeping and banquet departments in the amount 
of 30 sets, the result of the satisfaction assessment showed that the average of 4.23 was at the high 
level of satisfaction. Moreover, it helped in reducing the cost of buying products to reduce bad 
smell as well. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ประวตัิควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยาตรงข้ามกบัศูนยก์ารค้า

ไอคอนสยาม การตกแต่งภายในโรงแรม จะเน้นถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยได้มีการน าช้างซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์คู่บา้นคู่เมืองของคนไทย มาประดบัตกแต่งบริเวณดา้นหน้าแผนกบริการส่วนหน้า เพื่อเป็นการ
สร้างความโดดเด่น และสร้างความประทบัใจเม่ือแรกเห็นให้แก่ลูกคา้เม่ือกา้วเขา้มายงัโรงแรม นอกจากน้ี
ทางโรงแรมยงัไดค้  านึงถึงการสืบสานวฒันธรรมในการแต่งกายของไทยท่ีสวยงามและโดดเด่นเป็นสง่าแก่
ผูส้วมใส่ดว้ยการออกแบบเคร่ืองแบบพนกังาน ดว้ยผา้ไหมและดีไซน์แบบชุดไทยประยุกต ์รวมทั้งยงัมีการ
บริการท่ีเพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย  นอกจากการให้บริการห้องพกั ทาง
โรงแรมยงัมีการให้บริการจดัเล้ียงส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการจดังาน มงคลสมรส งานปาร์ต้ี หรืองานสัมมนา
ต่างๆ ซ่ึงโรงแรมไดมี้ห้องจดัเล้ียง Ballroom ขนาดใหญ่ไวร้องรับลูกคา้ถึง 3 ห้องดว้ยกนั ซ่ึงในแต่ละห้อง
สามารถรองรับลูกคา้ไดจ้  านวน 200-400 คน 

ในการเขา้ปฎิบติังานสหกิจศึกษา แผนกจดัเล้ียง ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาจากวตัถุดิบเหลือใช้จาก
การจดัประชุมสัมมนาในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก อาทิ เช่น ของวา่งท่ีจดัเสิร์ฟ กากชา และกาแฟ ผูจ้ดัท าได้
ท าการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา ถึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้และไดข้อค าแนะน าในการ
จดัท าโครงงาน แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา (Hygroscopic sticks from pandan and tea leaves) 
โดยการน ากากชาท่ีเหลือทิ้งในแต่ละวนั และวตัถุดิบเหลือทิ้งจากห้องดอกไมม้ารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ 
และจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล คุณสมบติัของกากชา สามารถน ามาใชใ้นการดูดซับความช้ืนและลดกล่ิน
ไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อช่วยลดกล่ินอบัช้ืนภายในบริเวณหอ้งล็อคเกอร์พนกังาน 
1.2.2 เพื่อลดปริมาณของเหลือทิ้งในแต่ละวนั 
1.2.3 เพื่อช่วยใหส้ถานประกอบลดค่าใชจ่้ายในส่วนของผลิตภณัฑน้ี์ 
1.2.4 เพื่อน าวตัถุดิบเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์ 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ในการท าโครงงานสหกิจคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้  าหนดขอบเขต ดงัน้ี 
1.3.1  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 คณะผูจ้ดัท าใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
1.3.2 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่

 บริเวณชั้น 3 ภายในหอ้งล็อคเกอร์พนกังาน 
1.3.3 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบั “สมุนไพรในการลดกล่ินอบั”  เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าผลิตภณัฑ์ 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ช่วยใหพ้นกังานไดรั้บความผอ่นคลายจากการท างาน 
1.4.2 ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส่์วนน้ีใหก้บัโรงแรม 
1.4.3 ช่วยลดกล่ินอบัภายในบริเวณหอ้งล็อคเกอร์พนกังาน 



 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร /วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

กล่ิน คือ อนุภาคทางเคมี (particle chemical) ท่ีกระจายตวัอยูใ่นอากาศ โดยสามารถรับรู้ไดด้ว้ย
อวยัวะรับกล่ิน อวยัวะรับกล่ินของมนุษยแ์ละสัตวคื์อ จมูก กล่ินโดยทัว่ไปแลว้แบ่งเป็นกล่ินหอมและกล่ิน
เหมน็ โดยส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์ในปัจจุบนัมีการน าประโยชน์ของกล่ินมาใช้
ประโยชน์หลายๆดา้น 

ขอ้มูลของการลดกล่ินอบั ท่ีน ามาใชใ้นการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา (Hygroscopic 
sticks from pandan and tea leaves)  ไดน้ าพืชสมุนไพรท่ีเรียกกนัวา่ใบเตยหรือเตยหอมและชามาเป็นส่วน
หน่ึงในการท าผลิตภณัฑน้ี์ โดยน าของเหลือใชจ้ากหอ้งจดัเล้ียงและหอ้งดอกไมม้ารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 

2.1 ขอ้มูลวตัถุดิบท่ีใชใ้นโครงงาน 
2.1.1 ใบเตย 
2.1.2 ชา 
2.1.3 เบกก้ิงโซดา 
2.1.4 น ้ามนัหอมระเหย 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลวตัถุดิบทีใ่ช้ในโครงงาน 
 2.1.1  ใบเตยหรือเตยหอม 
  ช่ือวทิยาศาสตร์: Pandanus amaryllifolius Roxb.  

ช่ือสามัญ: Pandan leaves, Fragrant pandan, Pandomwangi   
วงศ์: PANDANACEAE 

 
รูปที ่2.1  ตน้ใบเตย 

ทีม่า :  ฐานขอ้มูลพนัธุกรรมพืชสวน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
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1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
  เตยหอม (Pandan Leaves) หรือใบเตยท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ลกัษณะล าตน้เป็นกอขนาดเล็ก 
ตน้จะเติบโตจากใตดิ้นข้ึนมา ใบเป็นสีเขียวโดดเด่นเรียวยาว หากเป็นใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน แต่ใบท่ีแก่
แลว้ก็จะเร่ิมมีสีเขียวเขม้ จดัอยูใ่นกลุ่มพืชใบเล้ียงเด่ียว หากใชมื้อสัมผสัขอบใบจะมีไขเคลือบอยูท่ี่ผิว ท าให้
ใบมีความมนัวาว และขอบใบเรียบ เม่ือเจริญเติบโตข้ึน ตวัใบจะเวียนกนัยาวออกมาเป็นเกลียวจนถึงปลาย
ยอดสุดตวัใบมีความหอมแบบเฉพาะซ่ึงกลายเป็นจุดดึงดูดท่ีใครๆต่างก็มองหาพืชสมุนไพรชนิดน้ีมา
ประยกุตใ์ชใ้นหลายๆดา้นโดยเฉพาะการเสริมแต่งกล่ินอาหารและการใชสี้ของเตยหอมมาใชส้ร้างสรรคใ์ห้
เมนูมีชีวติชีวามากข้ึน ส่วนกล่ินท่ีอยูใ่นใบเตยหอมนั้น เป็นน ้ ามนัหอมระเหยท่ีเรียกกนัวา่ "Fragrant Screw 
Pine" และสีเขียวท่ีไดก้็คือคลอโรฟิลลท่ี์อยูใ่นใบนัน่เอง 

2. คุณค่าทางอาหารของเตยหอม 
 ส่วนประกอบของใบเตยหอม มีสารอาหารส าคญัท่ีดีต่อสุขภาพ ประกอบดว้ยวติามินและ

เกลือแร่หลากหลายชนิด หากเทียบใน 100 กรัม ในเตยหอมจะประกอบไปดว้ย วติามินซี 8 กรัม, เบตา้แคโร
ทีน 3 ไมโครกรัม วติามินบีสอง 0.1 มิลลิกรัม วติามินบีสามประมาณ 1-2 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 27 มิลลิกรัม
,แคลเซียม 123 มิลลิกรัม เหล็ก  0.1 มิลลิกรัมนอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบดา้นโภชนาการ เทียบใน 100 
กรัม จะมีคาร์โบไฮเดรต 45 กรัม และโปรตีนอยูท่ี่ประมาณ 2 กรัม พลงังานใหสู้งถึง 35 กิโลแคลอรีเลย
ทีเดียว 
  3. ประโยชน์ของเตยหอม 

  1) ใช้ส าหรับสร้างสรรค์เมนูอาหารหวาน 
  ถือวา่เป็นความนิยมหลกัท่ีน าเอาเตยหอมไปใชเ้ป็นส่วนประกอบ เพิ่มรสชาติของ

หวานให้มีความหอมตามธรรมชาติ ท าให้ขนมมีความอร่อยมากข้ึน แถมดว้ยคลอโรฟิลล์ท่ีคั้นไดอ้อกมา
จากใบ เป็นสีเขียวเข้ม น ามาปรุงแต่งเพิ่มสีสันให้เมนูขนมดูน่ากิน ปลอดภัยด้วยสีและกล่ินท่ีมาจาก
ธรรมชาติทั้งหมด โดยทัว่ไปท่ีมกันิยมน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ จะพบในขนมตม้, ขนมลอดช่องน ้ ากะทิ, 
ขนมถว้ย, ขนมเปียกปูน และขนมชั้น เป็นตน้ 

  2) ใช้ส าหรับดับกลิน่อาหารคาว 
  ส่วนใหญ่ของการน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารคาวก็เพื่อดบักล่ินเน้ือสัตว ์

อยา่งเช่น เน้ือปลา เน้ือหมู และพวกเคร่ืองใน หรือมีการเพิ่มรสชาติให้เน้ือสัตวดู์น่ารับประทานมากยิ่งข้ึน 
เมนูยอดฮิตท่ีมกัถูกสร้างสรรคโ์ดยการน าเอาเตยหอมไปซอยเป็นช้ินเล็กๆ แลว้ปรุงพร้อมกบัวตัถุดิบอ่ืนๆ 
อยา่งเช่น ไก่ทอดใบเตย ขา้วเหนียวน่ึงใบเตย การท าเมนูปลาน่ึงหรือปลายา่ง โดยยดัใบเตยหอมท่ีห่อเป็นก า
เขา้ไปในทอ้งปลา เป็นตน้ 

https://www.honestdocs.co/chronic-fatigue-syndrome
https://www.honestdocs.co/what-is-beta-carotene
https://www.honestdocs.co/what-is-beta-carotene
https://www.honestdocs.co/supplement-calcium
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  3) ใช้ส าหรับดับกลิน่ 

  ประโยชน์ในการใช้นอกเหนือจากน าไปปรุงอาหาร ก็คือการน าไปใช้ดบักล่ิน
ต่างๆ ภายในบา้น และน ้ามนัหอมระเหยของใบเตยหอมยงัช่วยไล่ยุงและแมลงสาบ การน าไปใชง้านจะหัน่
เป็นช้ินเล็กๆ มดัใส่ถุงตาข่ายแขวนเอาไวบ้ริเวณใกลต้วัเพื่อป้องกนัยงุไม่ใหเ้ขา้ใกล ้และการน าไปใส่ไวใ้นตู้
เส้ือผา้ ตูร้องเทา้ ตูเ้ยน็ หรือวางไวใ้นหอ้งเพื่อดบักล่ินอบั ท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย 

  4)  ใช้ประโยชน์ในด้านประทนิผวิ 

  เร่ืองความสวยความงาม เตยหอมก็ไม่แพใ้คร เพราะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อบ ารุงผวิหนา้ ดว้ยวธีิลา้งท าความสะอาดเตยหอมให้สะอาด แลว้น าหัน่และป่ันให้ละเอียด จะไดอ้อกมา
เป็นเน้ือครีมเตยหอมท่ีมีความเหนียว ใช้มาร์กผิวหนา้ช่วยท าให้ผิวใส ก าจดัแบคทีเรียท่ีเป็นตน้เหตุของการ
เกิดสิว ลดความหมองคล ้ า ให้ผิวเรียบเนียนไดแ้บบปลอดภยั  หากใครมีปัญหาผิวหนงัลอก คนั สามารถ
น าเอาใบสดต าพอหยาบ พอกบริเวณท่ีพบปัญหาผวิเป็นประจ า จะช่วยบรรเทาอาการใหดี้ข้ึนได ้

2.1.2   ชา      
 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Camellia sinensis Ktze.  
 จัดอยู่ในวงศ์ชา : THEACEAE 
 สมุนไพรชา มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆวา่ เม่ียง เม่ียงป่า (ภาคเหนือ), ชา (ภาคกลาง), ลาบ่อ (อาข่า), 
นอม่ือ (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน), แต ๊(จีนแตจ๋ิ้ว), ฉา (จีนกลาง) 

 
รูปที ่2.2  ชา 

ทีม่า :  https://health.mthai.com/howto/health-care/9253.html 
 

https://www.honestdocs.co/5-formulas-for-mask-softening-skin
https://medthai.com/tag/THEACEAE/
https://health.mthai.com/howto/health-care/9253.html
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ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และกา้นของตน้ชา (Camellia sinensis) น ามาผา่น
กรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย "ชา" ยงัหมายถึงเคร่ืองด่ืมกล่ินหอมท่ีท าจากพืชตากแห้งชนิดต่าง ๆ น ามาชง
หรือตม้กบัน ้าร้อน ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก รองจากน ้า 
  1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 สมุนไพรชา เป็นไมย้ืนตน้ท่ีเช่ือว่ามีถ่ินก าเนิดมาจากเทือกเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต้
ของจีน เน่ืองจากมีหลกัฐานการคน้พบตน้ชาสายพนัธ์ุดั้งเดิมหลายสายพนัธ์ุท่ีเป็นพืชพื้นเมืองประจ าถ่ินของ
มณฑลยนูนาน และภายหลงัไดแ้พร่กระจายไปปลูกตามประเทศทางเอเชียตะวนัออกรวมถึงญ่ีปุ่น ในการ
เพาะปลูกมกัตดัแต่งก่ิงใหเ้ป็นพุม่สูงประมาณ 0.6-1 เมตร ทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวกในการเก็บใบชา ส่วนการ
เก็บใบชามกัจะเก็บแต่ใบอ่อนๆ แรกผลิออกเป็น 3 ใบเท่านั้นชาเป็นพืชก่ึงร้อนท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในเขต
อบอุ่นและมีฝน ปลูกไดดี้ท่ีระดบัความสูงจากน ้ าทะเลตั้งแต่ 200-2,000 เมตร โดยชาท่ีผลิตทางการคา้ส่วน
ใหญ่จะมีอยู่ 2 สายพนัธ์ุ ได้แก่ กลุ่มชาพนัธ์ุจีน (Chinese Tea) และกลุ่มชาพนัธ์ุอสัสัม (Assam tea)  
สารส าคญั ใบประกอบด้วยคาเฟอีน 1-4% อเดนีน ทีโอโบรมีน และทีโอฟิลลีน จ านวนเล็กน้อย มีกรด
แกลโลแทนนิค 15% น ้ ามนัหอมระเหยสีเหลืองเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องท่ีมีกล่ินหอมแรงและรสจดั 
0.75% 

 
รูปที ่2.3  ตน้ชา 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 กลุ่มชาพันธ์ุจีน (Chinese Tea)  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Camellia sinensis var. sinensis เป็นสายพนัธ์ุ

น าเขา้มาจากประเทศไตห้วนัและจีน นิยมปลูกกนัมากเน่ืองจากให้ผลผลิตสูงและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
ในประเทศไทยปลูกกนัมากทางภาคเหนือ เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ซ่ึงการปลูกจะปลูก
เป็นแถวแบบขั้นบนัได มีการจดัการแปลงปลูกอยากเป็นระบบและตดัแต่งก่ิงอยา่งสม ่าเสมอ 
  2. ส่วนต่างๆของชาพนัธ์ุจีน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
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  1) ต้นชา ชาสายพนัธ์ุจีนจดัเป็นพรรณไมข้นาดย่อมจนถึงขนาดกลาง มีความสูง
ของตน้ประมาณ 1-6 เมตร ล าตน้แตกก่ิงกา้นมาก ตามก่ิงอ่อนมีขนปกคลุม ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมล็ด 
พรรณไมช้นิดน้ีเป็นพนัธ์ุเดิมของประเทศจีน แต่ในบา้นเราก็มีปลูกมานานแลว้ เคยพบท่ีจงัหวดัพะเยาแต่ไม่
มากเท่าไหร่ แต่ก็มีปลูกกนับา้งประปรายทางภาคเหนือ 

 
รูปที ่2.4  ไร่ชา 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 

  2) ใบชา เป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบั ลกัษณะของเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม ใบมี
ขนาดกวา้งประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ  6-12 เซนติเมตร หลงัใบเป็นสีเขียวเขม้ ส่วนทอ้งใบ
เป็นสีเขียวอ่อน แผน่ใบหนาและเหนียว เรียบเป็นมนั  

 

 
รูปที ่2.5 ใบชา 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 

  3) ดอกชา ออกดอกเป็นช่อหรือออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ลกัษณะของดอกคลา้ย
กบัดอกส้มเขียวหวาน โดยดอกชาจะมีลกัษณะใหญ่สีสวย ดอกเป็นสีขาวนวล และมีกล่ินหอม ในช่อหน่ึง
จะมีดอกประมาณ 1-4 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ  

https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
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รูปที ่2.6 ดอกชา 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
  4) ผลชา เป็นผลแบบแคปซูล มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร 

เม่ือแก่จะแตกออก ในหน่ึงผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-3 เมล็ด ลกัษณะของเมล็ดเป็นรูปสามเหล่ียมแบน 
หรือค่อนขา้งกลม ผวิเมล็ดเรียบ เป็นสีน ้าตาลเขม้เกือบด าหรือสีน ้าตาลอมแดง  

 
รูปที ่2.7 ผลชา 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 

กลุ่มชาพนัธ์ุอสัสัม (Assam tea) มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Camellia sinensis var. assamica มีช่ือเรียก
หลายช่ือ เช่น ชาอสัสัม ชาป่า ชาพื้นเมือง ชาเม่ียง เป็นตน้ ชาชนิดน้ีจะเป็นพนัธ์ุชาท่ีใบใหญ่กวา่ชาพนัธ์ุจีน 
เจริญเติบโตไดดี้ในป่าเขตร้อนช้ืนท่ีมีร่มไมแ้ละแสงแดดพอประมาณ ในประเทศไทยพบไดที้จงัหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง แพร่ และน่าน 

 3.ส่วนต่างของชาพนัธ์ุอญัสัม 
  1) ต้นชา จดัเป็นไมพุ้ม่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผวิล าตน้เรียบ ตามก่ิงอ่อนปก

คลุมไปดว้ยขนอ่อน ๆ มีความสูงของตน้ประมาณ 6-18 เมตร มีขนาดใหญ่กวา่ชาจีนอยา่งเด่นชดั ก่ิงท่ีมีอายุ
มากจะเปล่ียนเป็นสีเทา 

https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
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รูปที ่2.8 ตน้ชาอญัสัม 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 

   2) ใบชา ใบเป็นใบเด่ียว ออกสลบัและเวียน ปลายใบแหลม ขอบใบหยกัเป็นฟัน
เล่ือยเด่นชดั โดยมีหยกัฟันเล่ือยประมาณ 9 หยกั ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 3-6 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
7-16 เซนติเมตร หรืออาจพบใบมีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่น้ี แผน่ใบเป็นสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเขม้ กา้นใบและทอ้ง
ใบมีขนอ่อนปกคลุม 

 
รูปที ่2.9  ใบชาอญัสัม 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 

  3) ดอกชา ดอกเจริญจากตาบริเวณง่ามใบบนก่ิง ส่วนใหญ่ดอกออกติดกนัเป็น
กลุ่ม ๆ ช่อละประมาณ 2-4 ดอกต่อตา ขนาดไม่เท่ากนั ลกัษณะเป็นรูปทรงโคง้มนยาว โคนกลีบติดกบัฐาน
ดอกแคบ ส่วนปลายกลีบบานออก ยาวไดป้ระมาณ 5 มิลลิเมตร  

https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
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รูปที ่2.10  ดอกชาอญัสัม 

ทีม่า : https://medthai.com/ชา/ 
 

  4) ผลชา ผลเป็นแบบแคปซูล มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร 
เม่ือแก่เตม็ท่ีเปลือกจะแตกออก ภายในมีเมล็ดลกัษณะกลม ผิวเมล็ดเรียบแข็ง เป็นสีน ้ าตาลหรือสีน ้ าตาลอม
แดง หรือสีน ้าตาลเขม้เกือบด า เมล็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 11-12 มิลลิเมตร 

 
รูปที ่2.11  ผลชาอญัสัม 

ทีม่า :  https://medthai.com/ชา/ 
 

 กระบวนการผลิตชาจะเร่ิมจากการเก็บใบชาสด แลว้น ามาเขา้กระบวนการท่ีท าให้เกิดการหมกัใน
ระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงเม่ือจดัแบ่งประเภทชาตามระดบัของการหมกัแลว้จะสามารถแบ่งชาหลกั ๆ ออก
ไดเ้ป็น 3-4 ประเภท คือ ชาขาว (White tea), ชาเขียว (Green tea), ชาอู่หลง (Oolong tea) และชาด า (Black 
tea) โดยชาขาวและชาเขียวนั้นเป็นชาท่ีไม่ผ่านการหมกัเลย ส่วนชาอู่หลงเป็นชาท่ีผ่านการหมกับางส่วน 
และชาด าเป็นชาท่ีผา่นการหมกัอยา่งสมบูรณ์ 

 

ในโครงงานเร่ืองแท่งดูดความช้ืนนั้นใชช้ายี่ห้อ Dilmah ซ่ึงทางโรงแรมใชช้าชนิดน้ี เพราะวา่เป็น
ชาท่ีท ามาจากส่วนของใบชา จะมีความละเอียดกว่าชาทัว่ไปและมีกล่ินหอม ทางผูจ้ดัท าจึงได้น ามาเป็น
ส่วนผสมหลกัของผลิตภณัฑน้ี์ 

 

https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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รูปที ่2.12  ประเภทของชา 

ทีม่า :  https://medthai.com/ชา/ 
 
 
 

  4. ประโยชน์ทางยา  
 ใบชามีฤทธ์ิกระตุน้ ท าให้กระชุ่มกระชวยเม่ือด่ืมไม่ง่วงนอน มีฤทธ์ิฝาดสมาน จึงใช้แก้

อาการทอ้งเดิน กากชาใชพ้อกแผลน ้ าร้อนลวก จะท าให้สารฝาดไปตกตะกอนโปรตีนท่ีเป็นพิษ มีฤทธ์ิขบั
ปัสสาวะ และช่วยให้กลา้มเน้ือเรียบคลายตวั กากชาใช้ดูดกล่ิน ถูมือท่ีรับประทานของมีกล่ินติดมือมา จะ
ช่วยใหก้ล่ินจางหาย คนโบราณสมยัก่อนไม่มีน ้ายาฟอร์มาลินท่ีใชฉี้ดกนัศพเน่าเป่ือย ถา้ทิ้งไวเ้กิน 1 วนั ศพ
จะมีกล่ิน นิยมใส่ใบชาลงในโลงศพ เพื่อดูดกล่ิน คนทางภาคเหนือนิยมเค้ียวและอมใบเม่ียง (ใบเม่ียงท าจาก
ใบชาท่ีเพสลาดน าไปหมกั) แทนการกินหมากของคนภาคกลาง ใบอ่อนของชาใชย้  ามีรสฝาด หวาน หอม 
อร่อย น่ารับประทาน น ้ามนัจากเมล็ดชา (fixed oil) ใชท้  าเนยเทียม กากเมล็ดชา มีสารซาโปนีน (saponin) มี
คุณสมบติัลา้งส่ิงต่างๆไดส้ะอาดดีมาก 

 5. ประโยชน์ของกากใบชาและถุงชา 
   1) ลดอาการตาบวม  เพราะในชามีสารแทนนิน มีส่วนช่วยในการแก้อาการ
อกัเสบ หลงัจากใช้กากใบชาหรือถุงชาเสร็จแล้ว สามารถน ากากใบชาหรือถุงชาท่ีก าลงัอุ่นๆ มาวางบน
เปลือกตาประมาณ 5-10 นาที ก็จะช่วยลดอาการบวมได ้
   2) ช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อย  เม่ือถูกแมลงกดัต่อยแลว้มีอาการคนั
เกิดข้ึน สามารถใช้กากใบชาหรือถุงชาแช่เย็น ประคบบริเวณท่ีถูกแมลงกดัต่อย จะสามารถช่วยบรรเทา
อาการระคายเคืองได ้อาจช่วยลดอาการปวดบวมจากแผลไปไหมแ้ละน ้าร้อนลวกได ้

https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
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   3) ใช้เป็นปุ๋ ย  เพราะชามีไนโตรเจนสูง สามารถใช้กากใบชาหรือถุงชาเพิ่มธาตุ
อาหารใหก้บัดิน 
   4)ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้ดิน ใชก้ากใบชาหรือถุงชาในปริมาณท่ี พอเหมาะ ใส่
ไวใ้นกน้กระถาง ก่อนท าการลงดินเพื่อปลูกตน้ไม ้เพื่อใหก้ากใบชาหรือถุงชาช่วยอุม้น ้ าและเพิ่มธาตุอาหาร
ในดิน 
   5) ช่วยดับกลิ่น ชาสามารถช่วยลดกล่ินอบัท่ีเกิดจากสัตวเ์ล้ียง หรืออ่ืนๆได้ น า 
กากใบชาหรือถุงชาไปวางในจุดท่ีมีกล่ินอบั เพื่อลดกล่ินได ้
   6) ดูดกลิน่ในตู้เยน็  น ากากใบชาหรือถุงชาไปวางในตูเ้ยน็เพื่อช่วยดูดกล่ินได ้
   7) ใช้ล้างมือ เม่ือตอ้งการขจดักล่ินของอาหารเช่น กระเทียม หอมใหญ่ ท าไดโ้ดย
ถูมือกบัใบชาไปดว้ยขณะลา้งมือ (ถา้ตอ้งการก าจดักล่ินอาหารในครัวหรือท่ีอ่ืนๆ สามารถเอาใบชาเปียกถู
บนเขียงหรือเคาน์เตอร์) 
   8) ใช้ท าความสะอาด สามารถใชก้ากใบชาช่วยท าความสะอาดเส่ือหรือพรม
ได ้โรยกากใบชาแหง้ลงบนพรม ขยี้เบาๆ รอประมาณ 10 นาที แลว้ดูดออก หรือลา้งเส่ือ เช่นเส่ือโยคะ ใน
น ้าผสมกากใบชา ก็จะช่วยดบักล่ิน 
   9) ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนจากแสงแดด  เพราะใบชามีฤทธ์ิเยน็ จึงช่วย
บรรเทาอาการแสบร้อนได ้น ากากใบชาหรือถุงชาไปแช่เยน็แลว้น ามาประคบลงบนผิว บริเวณท่ีมีอาการ
แสบร้อน อาการแสบร้อนจะค่อยๆ ดีข้ึน นอกจากผวิท่ีไดรั้บความแสบร้อนจากแดดเผาแลว้ การท่ีผวิของ
เราไปถูกความร้อนอยา่งอ่ืนมาก็สามารถใชถุ้งชาเยน็ๆ มาประคบไดเ้ช่นเดียวกนั 
   10)ช่วยปัญหากลิน่กายและกลิน่เท้า โดยใชก้ากใบชาหรือถุงชาทาใตว้งแขนเพื่อ
ช่วยลดกล่ิน หรือ แช่เทา้ในน ้ าอุ่นท่ีมีกากใบชาหรือถุงชาผสมแช่อยูด่ว้ยประมาณ 3-4 ถุง จนน ้าหายร้อน 
เป็นประจ าก็จะช่วยขจดักล่ินเทา้ได ้
 

 2.1.3 เบกกิง้โซดา (Baking Soda)         
  เบกก้ิงโซดา มีช่ือทางเคมีคือ "โซเดียมไบคาร์บอเนต" (Sodium bicarbonate) สารน้ีจะ
สลายตวัไดเ้ม่ือไดรั้บความร้อน มีค่าเป็นด่าง และมีขอ้เสียคือจะมีสารตกคา้ง ถา้ใชม้ากเกินไปจะท าใหเ้กิด
รสเฝ่ือนได ้แต่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยเติมกรดลงไปในสูตรขนมอาหารลงไปเพื่อท าใหส้ารตกคา้งหมดไปได ้
ตวัอยา่งเช่น การเติมนมเปร้ียว หรือโยเกิร์ต เป็นตน้ 
  เบกก้ิงโซดารูปแบบน้ีเราจะนิยมน ามาใชก้บัขนมท่ีมีโกโกห้รือกาแฟเป็นส่วนผสม เพราะ
ทั้งโกโกแ้ละกาแฟต่างก็มีค่าเป็นด่าง และเบกก้ิงโซดาก็มีค่าเป็นด่าง จึงท าให้เขา้กนัไดดี้ 
 

https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F/
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รูปที ่2.13  เบกก้ิงโซดา 
ทีม่า : https://medthai.com/เบคก้ิงโซดา/ 

 
 

   2.1.3.1 โซเดียมไบคาร์บอเนต 
  โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) มีลกัษณะเป็นผลึกสีขาวท่ีละลายน ้ า

ได้ดี มีความเป็นด่าง เม่ือท าปฏิกิริยากับส่วนผสมท่ีเป็นกรดในส่วนผสมของเหลวก็จะท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จนท าให้เกิดฟองก๊าซ  หลายคนท่ีสับสนวา่โซเดียมไบคาร์บอเนตกบัโซเดียม
คาร์บอเนตมนัเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร มาลองท าความเขา้ใจกนัครับ 

  โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate) มีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ Na2CO3 
และมีช่ือเรียกอ่ืนวา่ โซดาซกัผา้ (Washing Soda), โซดาแอช (Soda Ash), โซดาคาร์บอเนต เป็นตน้ 

 

 
รูปที ่2.14  สูตรเคมี 

ทีม่า : https://medthai.com/เบคก้ิงโซดา/ 
โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) มีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ NaHCO3 และมีช่ือเรียก

อ่ืนว่า เบกก้ิงโซดา (Baking Soda), โซเดียมไฮโดรเจนไบคาร์บอเนต (Sodium hydrogen carbonate), 
โซเดียมแอซิดคาร์บอเนต, ไบคาร์บอเนตออฟโซดา เป็นตน้ 

 

https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2/
https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2/
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รูปที ่2.15 สูตรเคมี 

ทีม่า : https://medthai.com/เบคก้ิงโซดา/ 
 

ขอ้แตกต่าง : โซเดียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนตจะมีความเป็นด่างสูง แต่โซเดียมไบคาร์บอเนต
จะมีความเป็นกรดมากกวา่โซเดียมคาร์บอเนต 

 

  2.1.3.2 ผงฟู 
   ผงฟู หรือ เบกก้ิงพาวเดอร์ (Baking Powder) คือ สารเคมีแห้งท่ีช่วยท าให้ขนมข้ึน
ฟู โดยมีส่วนประกอบ คือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) เป็นส่วนประกอบส าคญั + สารท่ีมี
ฤทธ์ิเป็นกรด (เช่น ครีมทาร์ทาร์ (Cream of tartar) หรือสารเจือปนในอาหารท่ีให้ความเป็นกรด + แป้ง
ขา้วโพด (Corn starch) ท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้สารทั้งสองสัมผสักนัโดยตรง ทั้งน้ีเป็นเพราะโซเดียมไบ
คาร์บอเนตนั้นมีความเป็นด่างสูง จึงตอ้งผสมกบัสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดเพื่อช่วยคงความเป็นกลางไวไ้ม่ให้มนั
ท าปฏิกิริยากนั เม่ือใส่ผงฟูในน ้าก็จะท าใหเ้กิดฟองก๊าซ (เพราะมีกรดท่ีพร้อมท าปฏิกิริยาอยูแ่ลว้) 
ผงฟูทีใ่ช้ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกนั 2 ชนิด คือ 

1. ผงฟูท่ีให้ปฏิกิริยารวดเร็ว หรือผงฟูก าลงัหน่ึง (Single-acting) เม่ือโดนน ้ าแลว้จะเกิดปฏิกิริยา
ทนัที (ผลิตฟองก๊าซอยา่งรวดเร็วในระหวา่งท่ีผลิตภณัฑร์อการเขา้อบ) ดงันั้น การใชผ้งฟูชนิดน้ีจึงตอ้งผสม
ส่วนผสมอยา่งรวดเร็วและน าเขา้อบทนัทีท่ีผสมเสร็จ ไม่เช่นนั้นจะเกิดการสูญเสียฟองก๊าซท่ีจะเกิดข้ึนและ
ผลิตภณัฑท่ี์ออกมาจะข้ึนฟูไม่ดี 

2. ผงฟูท่ีใชป้ฏิกิริยาชา้ หรือผงฟูก าลงัสอง (Double-acting) จะประกอบไปดว้ยสองส่วน คือ ส่วน
ท่ีเกิดปฏิกิริยาชา้และเร็ว (เกิดฟองก๊าซทั้งตอนผสมกบัน ้าหรือของแหลว และตอนท่ีไดรั้บความร้อนจากเตา
อบ) โดยมากผูป้ระกอบการจะนิยมใช้ตวัน้ี เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งรีบร้อนเหมือนแบบผงฟูท่ีให้ปฏิกิริยา
รวดเร็ว  ผงฟูนั้นเรามกัจะน ามาใชใ้นการท าขนมเป็นส่วนใหญ่ เพราะผงฟูจะช่วยท าใหข้นมข้ึนฟูได ้แต่ตอ้ง
ใชใ้นปริมาณพอควร ขนมจ าพวกวาฟเฟิล มฟัฟิน และแพนเคก้ โดยทัว่ไปแลว้ผงฟูประมาณ 1-1 ¼ ชอ้นชา 

https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2/
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สามารถท าใหข้นมข้ึนฟู โดยใชแ้ป้ง 1 ถว้ยตวง ของเหลว 1 ถว้ยตวง และไข่ไก่ 1 ฟอง แต่อยา่งไรก็ตามการ
เติมผงฟูมากจนเกินไปจะท าใหดู้ฟุ่มเฟือยและท าใหข้นมเสียรสชาติได ้
ผงฟูกบัเบกกิง้โซดาต่างกนัยงัไง 
เบกก้ิงโซดา คือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) 
ผงฟู คือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) + สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด (เช่น Cream of tartar, 
Disodium pyrophosphate) + แป้งขา้วโพด (Corn starch) 

2.1.3.3 ประโยชน์ของเบกกิง้โซดาในการลดกลิน่อบัช้ืน 
   1) ท าความสะอาดและดับกลิ่นที่นอน หลงัใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นก าจดัเศษฝุ่ นบนท่ีนอน
แลว้ ให้น าเบกก้ิงโซดากบัน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินท่ีชอบมาผสมกนั แลว้น าไปโรยบนท่ีนอน ใช้แปรงหัว
อ่อนนุ่มขดัเบา ๆ ทิ้งไว ้10 นาที จากนั้นน าเคร่ืองดูดท าความสะอาดผงเบกก้ิงโซดาออกอีกคร้ัง 
 
    
   2) ก าจัดกลิ่นอับในตู้เส้ือผ้า ผสมเบกก้ิงโซดากบัน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินท่ีชอบให้
เขา้กนัดี โรยดอกไมบุ้หงาท่ีช่วยเพิ่มความหอมลงไปดว้ยก็ไดค้่ะ จากนั้นเทใส่กล่องเจาะรูหรือจะเทใส่ถุง
แขวนเพื่อกระจายกล่ินหอมและดบักล่ินอบัในตูเ้ส้ือผา้ 
   3) ท าความสะอาดและดับกลิ่นเหง่ืออุปกรณ์กีฬา ไม่วา่จะเป็นกระเป๋าฟิตเนส ถุง
กอล์ฟ หรือแมก้ระทัง่รองเทา้วิ่ง เราก็สามารถโรยเบกก้ิงโซดาลงเขา้ไปขา้งในแลว้ทิ้งไวเ้พื่อดบักล่ินอบัได ้
แต่ถา้ตอ้งการท าความสะอาดคราบต่าง ๆ ก็แค่ผสมเบกก้ิงโซดากบัน ้ าเปล่าให้เป็นเน้ือสครับ น ามาขดัคราบ
ท าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาไดเ้ลย 
   4) ท าความสะอาดพร้อมดับกลิ่นของใช้สัตว์เลี้ยง  หลังการท าความสะอาด
อุปกรณ์เพื่อสัตวเ์ล้ียงไม่วา่จะเป็น ของเล่น จานขา้ว หรือท่ีนอน ให้โรยเบกก้ิงโซดาทิ้งไวป้ระมาณ 15 นาที 
แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด เหล่ากล่ินอบัก็จะหายไป  
   5) ท าความสะอาดพร้อมดับกลิ่นพรมบนพื้น ก่อนเขา้นอนให้โรยเบกก้ิงโซดา   
ลงบนพรมใหท้ัว่ทั้งผนื แลว้ทิ้งไว ้ 1 คืน เพื่อใหเ้บกก้ิงโซดาดูดกล่ินอบัก าจดัส่ิงสกปรก จากนั้นใชเ้คร่ืองดูด
ฝุ่ นท าความสะอาดกวาดผงเบกก้ิงโซดาใหเ้กล้ียง 
   6) ก าจัดกลิ่นอับตู้ไม้หลังเก่า หลงัจากท าความสะอาดเศษฝุ่ นและส่ิงสกปรกออก
จากตูไ้มแ้ลว้ ใหโ้รยเบกก้ิงโซดาเขา้ไปในทุก ๆ มุมของตู ้หรือจะเทใส่ถว้ยแลว้วางไวต้ามล้ินชกัต่าง ๆ ของ
ตูก้็ไดเ้ช่นกนั จากนั้นใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นท าความสะอาด แนะน าใหท้  าต่อเน่ืองจนกวา่กล่ินอบันั้นจะหายไป 
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   7) ก าจัดกลิ่นในเคร่ืองดูดฝุ่น น าเบกก้ิงโซดาผสมกบัน ้ าเปล่าให้ได้เน้ือสครับ
เขม้ขน้แลว้พกัไว ้จากนั้นถอดเคร่ืองช้ินส่วนกรองฝุ่ นขา้งในออกมา แลว้ใชเ้บกก้ิงโซดาขดัถูท าความสะอาด 
เบกก้ิงโซดาจะเขา้ซอกซอนขจดัเศษขยะตกคา้งตามซอกมุมต่าง ๆ จากนั้นน าถุงกรองมาท าความสะอาด
แลว้ตากใหแ้หง้ก่อนน าไปใชซ้ ้ า 
   8) ก าจัดกลิน่อบัในถังขยะ เปิดก๊อกน ้าลา้งคราบส่ิงสกปรกลงในถงัขยะอยา่งเดียว
คงไม่พอ มนัตอ้งก าจดักล่ินเหม็นเน่าให้หายไป ดว้ยการเทเบกก้ิงโซดาคาไวใ้นถงั แลว้ใชแ้ปรงสีฟันท่ีไม่
ใช้แล้วมาขดัท าสะความสะอาดให้ทัว่ จากนั้นเปิดน ้ าล้างคราบทิ้งไปให้เกล้ียงเท่าน้ีกล่ินเหม็นเน่าก็จะ
หายไปทนัที 
   9) ก าจัดกลิ่นอาหารในกล่องข้าว เม่ือลา้งท าความสะอาดกล่องขา้วเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ให้เทเบกก้ิงโซดาลงไปในกล่องขา้ว ขดัให้ทัว่ แล้วปล่อยทิ้งไวส้ักพกัให้เบกก้ิงโซดาดูดกล่ิน ก่อน
น าไปท าความสะอาดอีกคร้ัง 
    
 
   10)ล้างคราบและก าจัดกลิ่นอับที่ท่อน ้าทิง้ หลงัจากลา้งจานชามเรียบร้อยแลว้ ให้
เทเบกก้ิงโซดาปิดปากท่อน ้ าทิ้งเอาไว ้แล้วตม้น ้ าเดือดจากนั้นค่อยๆ ราดลงไปท่ีปากท่อน ้ าทิ้ง เพื่อก าจดั
คราบมนั ส่ิงสกปรก และกล่ินเหมน็อบัใหจ้างหายไป 
 

 2.1.4 น า้มันหอมระเหย  หรือ  "Essential Oil"  
  น ้ ามนัหอมระเหย หรือ Essential Oil คือ สารประกอบอินทรียท่ี์พืชสร้างข้ึน และเก็บ
สะสมไวใ้นผนงัเซลล์ ในส่วนต่างๆ ของพืช เช่น กลีบดอก ผล เปลือกผล เมล็ด ใบ เน้ือไมแ้ละเปลือกไม ้
ราก ล าตน้ใตดิ้น และยางน ้ ามนัหอมระเหย น้ีมีคุณสมบติัระเหยไดท่ี้อุณหภูมิปกติ เม่ือโดนความ ร้อนจะ
ระเหย ส่งกล่ินหอม พืชผลิตน ้ ามนัหอมระเหยข้ึนมาเพื่อ วตัถุประสงค์ใน การดึงดูดแมลง ให้มาช่วยผสม
เกสร หรือไม่ก็ส่งกล่ินเพื่อไล่แมลงให้มาช่วยผสมเกสร หรือไม่ก็ส่งกล่ินเพื่อไล่แมลงศตัรูพืช รวมทั้งช่วย
ใน การรักษาความชุ่มช้ืน  เน่ืองจากในน ้ ามนัหอมระเหยมีส่วนประกอบทางเคมีนับ 100 ชนิด ซ่ึงมี
สรรพคุณต่าง ๆ มากมายในกาบ าบดัรักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกายรวมทั้งมีสรรพคุณใน การบ ารุง
ผิวพรรณเสริมความงาม น ้ ามนัหอมระเหยจึงมีประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวม คือ ทางกาย ทางจิตใจ 
และอารมณ์ จึงเรียกวา่ “ อโรมาเทอราปี” (Aromatherapy)  หรือท่ีภาษาไทย เรียกวา่ “สุคนธบ าบดั” 
 

ในปัจจุบนัน ้ามนัหอมระเหยมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคน โดยเบ้ืองตน้ น ้ ามนัหอม
ระเหยถูกใชเ้พื่อแต่งกล่ิน  (fragrance) ใหแ้ก่ส่ิงของอุปโภคบริโภคใหมี้กล่ินท่ีหอมน่าใช ้เช่น สบู่ 
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Aromatherapy คืออะไร   Aromatherapy มาจากค าวา่ aroma ซ่ึงหมายถึง กล่ินหอม และ therapy หมายถึง 
การบ าบดัรักษา ดงันั้น Aromatherapy จึงหมายถึงการบ าบดัรักษาด้วยกล่ินหอม ซ่ึงกล่ินหอมส่วนใหญ่
ไดม้าจากน ้ ามนัหอมระเหย (essential oil) สกดัไดจ้ากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ ราก ผล เปลือกไม ้
ยางไม ้หรือ เรซิน ฯลฯ 

 
รูปที ่2.16  น ้ามนัหอมระเหย 

ทีม่า :  http://worldchemical.co.th 
 

  2.1.4.1 ประเภทของ Aromatherapy 
  สามารถแบ่งตามการน าไปใช ้ดงัน้ี 

  1) Cosmetic Aromatherapy ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองส าอาง โดยใช้น ้ ามนัหอม
ระเหยท่ีอยูใ่นรูปของครีมบ ารุงผิว โทนเนอร์ แชมพู ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผิวหนา้ หรืออาจเป็นการใช ้
น ้ ามนัหอมระเหยในการอาบน ้ า โดยหยดน ้ ามนัหอมระเหยประมาณ 6-8 หยด ลงในอ่างแช่ตวัประมาณ 20 
นาที ความร้อนจากน ้ าอุ่นจะช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังและได้สูดดมกล่ินของน ้ ามนั หอมระเหยใน
ขณะเดียวกนั  

  2) Massage Aromatherapy ส าหรับ การนวด โดยน าน ้ ามนัหอมระเหยมาใชใ้น
การนวด วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก เพราะเป็นการใช ้น ้ ามนัหอมระเหยประกอบกบัการนวดสัมผสั 
ท าให้ น ้ ามนัหอมระเหยซึมผา่นผิวหนงัไดดี้ ปกติการนวดอยา่งเดียวท าให้รู้สึกสบาย เม่ือไดผ้สมผสานกบั 
คุณสมบติัพิเศษของน ้ามนัหอมระเหยดว้ยแลว้ ยิง่ท  าใหก้ารนวดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  3) Olfactory Aromatherapy เป็นการ สูดดมกล่ินของน ้ามนัหอมระเหย โดยไม่มี
การสัมผสัผา่นผิวหนงั แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การสูดดมน ้ ามนัหอมระเหยโดยตรง (inhalation) และการ
ผสมน ้ ามนัหอมระเหยลงในน ้ าร้อนแลว้สูดไอของน ้ ามนัหอมระเหยนั้น (vaporization) ซ่ึงวิธีน้ีไม่เหมาะ
ส าหรับผูท่ี้มีผิวบอบบางและผูท่ี้เป็นหืดหอบ หรืออาจจะใชเ้ตาหอม (arona lamp) ลกัษณะเป็นภาชนะดิน
เผาหรือเซรามิก ดา้นบนเป็นแอ่ง เล็ก ๆ ส าหรับใส่น ้ าและมีช่องเล็ก ๆ ส าหรับใส่เทียนเพื่อให้ความร้อน 
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เวลาใชใ้หห้ยดน ้ามนัหอมระเหยลงในน ้า และความร้อนจะช่วยส่งกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหยให้กระจายไป
ทัว่หอ้ง 

 
การท าโครงงานผลิตภณัฑ์แท่งดูดความช้ืนในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดมี้การน าน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินชา

และใบเตยมาเป็นส่วนผสมอีกอยา่งหน่ึงในผลิตภณัฑ์เพราะวา่ ชา และใบเตยท่ีน ามาใส่เป็นส่วนผสมนั้นมี
กล่ินท่ีค่อนขา้งอ่อน หากน ามาผสมกบัน ้ามนัหอมระเหยจะท าให้มีกล่ินท่ีหอมมากข้ึนกวา่เดิมหลายเท่าและ
กล่ินจะอยูไ่ดน้านมากยิง่ข้ึน  
 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปาณิสรา การนอก(2559) ไดท้  าการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดตน้ทุนในการ ซ้ือ
สเปรย ์ดบักล่ิน และเพื่อเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรในทอ้งถ่ิน โดยมีสมมุติฐานในการวิจยั คือความ พึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์ สเปรยม์ะนาวดบักล่ิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
ประชากรชุมชน อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน การวิจยัไดแ้ก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภณัฑ์ สเปรยม์ะนาวดบักล่ิน ค่าสถิติท่ีใช้ การวิจยัคือค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากผลการวิจยัพบวา่ความพึง พอใจของประชากรในเขต
อ าเภอปักธงชยัจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีต่อส่ิงประดิษฐ์สเปรยม์ะนาวดบักล่ิน สรุปโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั 
ดีมากโดยพิจารณา พบวา่ ภาพรวมของผลิตภณัฑน้ี์ สามารถดบักล่ินอบัไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

อญัชลี กลา้ขยนั(2551) ไดท้  าการศึกษาสมุนไพรดบักล่ินท่ีไม่พึงประสงคเ์พื่อ ทดลองประสิทธิภาพ
ของสมุนไพรในการดบักล่ินอบัต่างๆ ปัจจุบนั สภาวะแวดลอ้มมีกล่ินเป็น มลพิษต่อระบบหายใจหากเราซ้ือ
น ้ ายาดบักล่ินตามทอ้งตลาดมาใชน้ั้น จะมีราคาแพงซ่ึงส่วนใหญ่จะ ผลิตจากสารเคมีท าให้เกิดอนัตรายต่อ
สภาพแวดลอ้ม มากข้ึน คณะผูจ้ดัท าจึงศึกษาสมุนไพรท่ีหาง่าย ในทอ้งถ่ินและเป็นสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม 
เช่น ใบเตย ผิวมะกรูด ตะไคร้ มะนาว มาทดลองกล่ิน หอมของสมุนไพรเพื่อเปรียบเทียบปริมาณท่ี
เหมาะสมและชนิดของสมุนไพรท่ีสามารถขจัดกล่ินใน สถานท่ีต่างๆท่ีมีกล่ินไม่พึงประสงคจ์ากการศึกษา
พบวา่สมุนไพรท่ีเหมาะสมสามารถขจดักล่ินได ้ดีท่ีสุดคือ ผวิของมะกรูด 

นฤภทัร ตั้งมัน่คงวรกู (2558) ปัญหากากกาแฟและกากชาท่ีเหลือทิ้งจ านวนมากส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากของเสียเหล่าน้ีมีองคป์ระกอบของสารอินทรียอ์ยูเ่ป็นจ านวนมากจึงไม่สามารถ
ทิ้งได้ โดยตอ้งผ่านการบ าบดัก่อน งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาการน ากากกาแฟและกากชามาผลิตเป็นแท่ง
เช้ือเพลิงโดยใช้แป้งมนัส าปะหลงัเป็นตวัประสาน จากนั้นน ามาวิเคราะห์ค่าความร้อน คุณสมบติัดา้น
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เช้ือเพลิง (Proximate Analysis)ตามมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing and Materials) ไดแ้ก่ 
ความช้ืน สารระเหย คาร์บอนคงท่ี และเถา้ การก าหนดสภาวะอุณหภูมิในการคาร์บอไนเซชนั ผลของการ
คาร์บอไนซ์ กากกาแฟและกากชาและการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (Ultimate Analysis) ท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ของเช้ือเพลิง รวมถึงการศึกษาสมบติัทางกายภาพของเช้ือเพลิงอดัแท่ง ไดแ้ก่ การติดไฟ ปริมาณควนัไฟ ซ่ึง
พบวา่ แท่งเช้ือเพลิงท่ีผา่นการคาร์บอไนซ์กากกาแฟและกากชา มีค่าความร้อนเพิ่มข้ึนจาก 5,517 แคลอร่ี/
กรัม ไปเป็น 7,460 แคลอร่ี/กรัม และกากชาเพิ่มข้ึนจาก 4,482 แคลอร่ี/กรัม ไปเป็น 5,600 แคลอร่ี/กรัม 
ตามล าดบั จากการวิเคราะห์หาค่าความช้ืน ปริมาณเถา้และปริมาณธาตุท่ีมีอยูใ่นแท่งเช้ือเพลิง พบวา่อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานชีวมวลท่ีก าหนด และสมบติัทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากกากกาแฟ สามารถข้ึน
รูปง่ายไม่แตกร่วน ไม่เป้ือนมือ ติดไฟง่าย ในขณะเผาไหมไ้ม่พบการแตกปะทุและไม่มีควนั ส่วนแท่ง
เช้ือเพลิงท่ีผลิตจากกากชาเม่ือหยิบใช้ไม่เป้ือนติดมือเช่นกนั ติดไฟไดดี้ไม่มีการแตกปะทุ แต่ยงัมีควนั 
เน่ืองจากยงัมีสารระเหยอยูใ่นปริมาณสูงกวา่กากกาแฟ 

 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ
สถานทีป่ระกอบการ : โรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนัแอนทาวน์ (Royal Orchid Sheraton Hotel& Tower) 
สถานทีต่ั้ง                 :  เลขท่ี 2 ซอยเจริญกรุง 30 (ซอบกปัตนันุช) ถนนส่ีพระยา แขวง/ต าบล ส่ีพระยา 
           เขต/อ าเภอ บางรัก จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10700 
เบอร์โทร        :  02-2660123      
 

 

รูปที ่ 3.1 โรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนัแอนทาวน์ (Royal Orchid Sheraton Hotel& Tower) 
ทีม่า : https://www.booking.com/hotel/th/royal-orchid-sheraton-and-towers.th.html 

 

 
รูปที ่3.2  แผนท่ีโรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนัแอนทาวน์ (Royal Orchid Sheraton Hotel& Tower) 

ทีม่า : http://www.tourinthai.com/hotel/hotel-detail.php?room_id=336/ 
 
 

 

http://www.tourinthai.com/hotel/hotel-detail.php?room_id=336
http://www.tourinthai.com/hotel/hotel-detail.php?room_id=336
http://www.tourinthai.com/hotel/hotel-detail.php?room_id=336
http://www.tourinthai.com/hotel/hotel-detail.php?room_id=336
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3.2 ลกัษณะของสถานทีป่ระกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 ลกัษณะของสถานท่ีประกอบการ 
 โรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนั เป็นสถานท่ีใหบ้ริการหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกั
เดินทางท่ีตั้งใจจะมาพกัผอ่นท่ีประเทศไทยหรือภายในกรุงเทพมหานคร  ใหบ้ริการดา้นการจดัเล้ียงการจดั
ประชุมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งหอ้งอาหาร Bar  Lounge สระวา่ยน ้า  Fitnessและ Spa เป็นตน้  
ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ มีดงัน้ี 
 3.2.1 หอ้งอาหาร และบาร์ 
  3.2.1.1 หอ้งอาหาร Feast 
  3.2.1.2 หอ้งอาหาร Giorgio’s 
  3.2.1.3 หอ้งอาหร Taratong 
  3.2.1.4 หอ้งอาหาร Riverside grill  
  3.2.2 ล็อบบ้ีเลาจน์ และคลบัเลาจน์ 
 3.2.3 หอ้งพกั 
  3.2.3.1 Junior Riverview Suite 
  3.2.3.2 Deluxe Riverview Rooms 
  3.2.3.3 Premium Deluxe Single 
  3.2.3.4 Premium Deluxe Double 
  3.2.3.5 Club Deluxe Single 
  3.2.3.6 Club Deluxe Double 
  3.2.3.7 Junior Club lounge 
  3.2.3.8 Executive Club lounge 
  3.2.3.9 Royal Orchid Presidential Club lounge 
 3.2.4 หอ้งจดัเล้ียงและหอ้งประชุมสัมมนา 
  3.2.4.1 หอ้ง Ballroom 1-3 
  3.2.4.2 หอ้ง cattleya 
  3.2.4.3 หอ้ง Ayaret 
  3.2.4.4 หอ้ง Pompaour 
  3.2.4.5 หอ้ง Vanda 
  3.2.4.6 หอ้ง Calanthe 
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  3.2.4.7 หอ้ง Riverside 1-7 
3.2.4.8 หอ้ง Panisea 1-3 
3.2.4.9 Panisea Lounge 
3.2.4.10 Orchid 1-2 
3.2.4.11 Orchid Lounge 

 3.2.5 สระวา่ยน ้า 
3.2.5.1 เทอเรสพลู (TERRACE POOL) 
3.2.5.2 การ์เดน้พลู (GARDEN POOL) 

  3.2.6 สถานท่ีออกก าลงักาย 
  3.2.7 สปา 

3.2.7.1 The Spa At  Royal Orchid Sheraton 
 

 3.2.1 ห้องอาหาร และบาร์ 
  3.2.1.1  ห้องอาหาร Feast  
  เป็นร้านอาหาร "อาหารโลก"  สถานท่ีทนัสมยัท่ีมีชีวติชีวา ตกแต่งท่ีมีสไตลร์วมถึงบุฟเฟ่ต์
นานาชาติและเมนูอาหารตามสั่ง การตกแต่งจะเน้นสีส้ม มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของแม่น ้ า
เจา้พระยา ท่ีนัง่สามระดบัและเฉลียงกลางแจง้ท่ีกวา้งขวางท าให้ท่ีน่ีเป็นพื้นท่ีท่ีผ่อนคลายและน่าดึงดูดใจ 
อาหารนานาชาติท่ีคดัสรรมาอยา่งดี ไดแ้ก่ อาหารจีนญ่ีปุ่นอินเดียอาหารตะวนัตกและอาหารไทย พิซซ่าและ
พาสตา้ ส่วนตวัเป็นงานฝีมือในครัวเปิดแบบไดนามิก อาหารท่ีมีให้เลือกอยา่งหลากหลายตั้งแต่ซูชิมว้นสด
ใหม่และพิซซ่าท่ีท าจากไมไ้ปจนถึงขนมเอเชียท่ีแปลกใหม่ มัน่ใจไดว้า่จะสร้างความพึงพอใจใหก้บัแขกทุก
วนั 

 
รูปที ่3.3  หอ้งอาหาร Feast 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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 3.2.1.2  ห้องอาหารGiorgio's 
 เป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับม้ืออาหารท่ีโรแมนติกและน่าจดจ า อาหารอิตาเลียน

แท้ๆ ในบรรยากาศท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากมนต์เสน่ห์ของยุโรปในยุคเก่า ท่ามกลางโคมไฟระยา้ท่ีเปล่ง
ประกาย ลูกคา้สามารถเลือกรับความสะดวกสบายจากเคร่ืองปรับอากาศหรือรับประทานอาหารกลางแจง้
บนระเบียงเปิดโล่งท่ีมองเห็นแม่น ้ าเจา้พระยา  มีเมนูเด็กท่ีมีแซนด์วิชและเบอร์เกอร์ให้บริการ อนุญาตให้
สูบบุหร่ีไดท่ี้ระเบียงท่ีเปิดโล่งของร้านอาหารเท่านั้น 

 
รูปที ่3.4 หอ้งอาหาร Giorgio's 

ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 
. 

 3.2.1.3 ห้องอาหารธาราทอง (Taratong)  
 บริการอาหารกรุงเทพแท้ๆ ในบรรยากาศแบบดั้งเดิมรับประทานอาหารท่ีท่ีนัง่ชั้นท่ีมีเสน่ห์

และโต๊ะเต้ีย ๆ ภายใต้ศาลาไม้แกะสลักท่ีท าด้วยมืออย่างหรูหราพร้อมหน้าต่างบานใหญ่แต่งตัว
สวยงาม ห้องรับประทานอาหารและระเบียงกลางแจง้สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัเงียบสงบของแม่น ้ า
เจา้พระยาในต านานในขณะท่ีเสียงดนตรีไทยบรรเลงสดช่วยเพิ่มบรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ การแสดง
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์น าเสนอวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ตั้งแต่ 19.00  ถึง 22.00 น 

 
รูปที ่3.5 หอ้งอาหารTaratong 

ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 
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 3.2.1.4 ห้องอาหารริเวอร์ไซด์กริลล์ ( Riverside grill)  
 คุณสามารถเพลิดเพลินกบัการรับประทานอาหารกลางแจง้ท่ีมีสไตล์ริมแม่น ้ าเจา้พระยา

หรือนั่งพกัและเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายในร่มท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ริเวอร์ไซด์กริลล์
ให้บริการอาหารป้ิงยา่งท่ีหลากหลายและมัน่ใจวา่จะน าเสนอบางส่ิงส าหรับทุกคนไม่วา่จะเป็นอาหารทะเล
สดใหม่อาหารจานเด็ดท่ีคดัสรรมาอยา่งดีและของหวานแสนอร่อย 

             
รูปที ่3.6  หอ้งอาหารริเวอร์ไซดก์ริลล์  Riverside grill  

ทีม่า : http://www.mylifemytravels.com/riverside-grill-rayal-sheraton/ 
 

 3.2.2 ลอ็บบีเ้ลาจน์ และคลบัเลาจน์ 
  3.2.2.1 ลอ็บบีเ้ลานจ์  
  เป็นล็อบบ้ีท่ีมีรสนิยมและน่าดึงดูดใจของเราเป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการพบปะ
สังสรรคก์บัเพื่อนร่วมงานหรือพูดคุยอย่างผ่อนคลายกบัเพื่อน ดว้ยการตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์หรูหราการ
ตกแต่งด้วยเพชรและลวดลายไทยท่ีละเอียดอ่อนพื้นท่ีท่ีสะดวกสบายตลอดทั้งวนั เมนูเคร่ืองด่ืมของเรา
รวมถึงไวน์ระดบัโลกและสุราหลากหลายชนิด ส าหรับของหวานท่ีมีให้เลือกหลากหลายของเบเกอร่ีและ
ขนมอบรวมถึงคลาสสิกเช่นเคก้แบล็คฟอเรสตชี์สเคก้บลูเบอร์ร่ีชีสมาคารูนบราวน่ีและอีกมากมาย 

 
รูปที ่3.7  ล็อบบ้ีเลาจน์  Lobby Loungr 
ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 
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  3.2.2.2 คลบัเลานจ์ (เช่น Concierge หรือ Executive Lounge)  
  ท่ีเชอราตนัการอพัเกรดเป็นชั้นคลบัท าให้สามารถเขา้ถึงความสะดวกสบายในระดับท่ี
สูงข้ึนพร้อมบริการพิเศษเช่นอาหารเชา้ฟรีเคร่ืองด่ืมและของรางวลัชั้นเลิศทุกวนัในคลบัเลานจ์  แขกของ 
Club จะได้รับสิทธิพิเศษในการเขา้ใช้ Club Lounge ซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางท่ีน่าดึงดูดส าหรับการเขา้
สังคมและผอ่นคลาย ดว้ยสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่นอาหารเชา้ฟรีออร์เดิร์ฟช่วงบ่ายเคร่ืองด่ืมระดบัพรีเมียมและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี จดัการประชุมทางธุรกิจกบัเพื่อนร่วมงานทนัควนังานหรือพบปะกบัเพื่อนและ
ครอบครัวในพื้นท่ีท่ีเป็นของคุณเอง   

 
รูปที ่3.8  คลบัเลาจน์ 

ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
 

3.2.3 ห้องพกั 
 3.2.3.1 Junior River View Suite  
 ห้องสวีทจูเนียร์สวีท 1 ห้องนอน 1 เตียงคิงไซส์  วิวแม่น ้ า ห้องขนาด 55 ตารางเมตรตั้งอยู่

บนชั้นท่ี 25 ถึง 28 ได้รับการตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าเจ้าพระยา ห้องน ้ า
กวา้งขวางมีอ่างอาบน ้ าและฝักบวัแยกเป็นสัดส่วน แขกสามารถใชสิ้ทธ์ิเขา้ใช ้Sheraton Club Lounge เพื่อ
รับสิทธิประโยชน์พิเศษ 

 
รูปที ่3.9 หอ้งพกัห้องสวทีจูเนียร์สวที 

        ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 
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 3.2.3.2  Deluxe Riverview Rooms  
 หอ้งพกัดีลกัซ์ เตียงคิงไซส์ 1 เตียง ววิแม่น ้า  หอ้งดีลกัซ์ริเวอร์ววิอยูเ่หนือห้องพกัมาตรฐาน

พร้อมเฟอร์นิเจอร์หรูหราร่วมสมยัและทิวทศัน์มุมกวา้งของแม่น ้ าเจา้พระยา ในห้องพกัท่ีสะดวกสบาย
ขนาด 36 ตารางเมตร โต๊ะท างานส าหรับผูบ้ริหารมีพื้นท่ีมากมายส าหรับการท างาน โทรศพัท์สายตรง
ระหวา่งประเทศและอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงช่วยใหคุ้ณไม่พลาดการติดต่อขณะเดินทาง 

 
รูปที ่3.10 หอ้งพกัดีลกัซ์ 
ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 

 

 3.2.3.3 Premium Deluxe single  
 ห้องพรีเม่ียมดีลกัซ์ส าหรับผูเ้ขา้พกั 1 เตียงคิงไซด์วิวแม่น ้ า  ห้องพรีเม่ียมดีลกัซ์ริเวอร์วิว

น าเสนอทิวทศัน์อนัตระการตาของแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงขนาบด้วยกรุงเทพอนัเก่าแก่และ
ทนัสมยั การตกแต่งท่ีมีสไตล์และร่วมสมยัได้รับการตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติและองค์ประกอบการ
ออกแบบไทยสมยัใหม่เพื่อตอ้นรับและปลอบประโลม 

 
รูปที ่3.11 หอ้งพรีเม่ียมดีลกัซ์ ซิงเกิล 

         ทีม่า :  https://www.marriott.com/  
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 3.2.3.4 Premium Deluxe double   
 ห้องพรีเม่ียมดีลักซ์เกสต์รูม  เตียงใหญ่ 2 เตียง วิวแม่น ้ า  ห้องพรีเม่ียมดีลักซ์ริเวอร์วิว

น าเสนอทิวทศัน์อนัตระการตาของแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงขนาบด้วยกรุงเทพอนัเก่าแก่และ
ทนัสมยั การตกแต่งท่ีมีสไตล์และร่วมสมยัได้รับการตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติและองค์ประกอบการ
ออกแบบไทยสมยัใหม่ 

 
รูปที ่3.12 หอ้งพรีเม่ียมดีลกัซ์ ดบัเบิ้ล 

         ทีม่า  : https://www.marriott.com/ 
 

 3.2.3.5 Club Deluxe single  
 ห้องคลบัดีลกัซ์ริเวอร์วิว ห้องพกัแขก เตียงคิงไซส์ 1 เตียง วิวแม่น ้ า สามารถมองเห็นวิวท่ี
สวยงามของแม่น ้ าเจา้พระยา ห้องพกัขนาด 36 ตารางเมตรไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีรสนิยมดว้ยสีเอิร์ธโทน
อนัอบอุ่นเพื่อบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย แขกของ Club สามารถใชสิ้ทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ของ Sheraton 
Club Lounge 

 
รูปที ่3.13 หอ้งคลบัดีลกัซ์ ซิงเกิล 
  ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 
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  3.2.3.6 Club Deluxe double  
  ห้องคลบัดีลกัซ์ริเวอร์วิวห้องพกัแขก  เตียงใหญ่ 2 เตียง วิวแม่น ้ า สามารถมองเห็นวิวท่ี

สวยงามของแม่น ้ าเจา้พระยาจากหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน ห้องพกัขนาด 36 ตารางเมตรได้รับการ
ตกแต่งอยา่งมีรสนิยมดว้ยสีเอิร์ธโทนอนัอบอุ่นเพื่อบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย แขกของ Club สามารถใชสิ้ทธิ
พิเศษและสิทธิประโยชน์ของ Sheraton Club Lounge 

 
รูปที ่3.14  หอ้งคลบัดีลกัซ์ ดบัเบิ้ล 
ทีม่า :  https://www.marriott.com/ 

 

 3.2.3.7 Junior Club lounge   
 ห้องสวีทจูเนียร์สวีท 1 ห้องนอน เตียงคิงไซส์ 1 เตียง วิวแม่น ้ า ห้องจูเนียร์ริเวอร์วิวได้รับ

การตกแต่งแบบไทยร่วมสมยัผสมผสานกบัไมแ้ละผา้ไหมในขณะท่ีหนา้ต่างสูงจากพื้นจรดเพดานสามารถ
มองเห็นววิทิวทศัน์ของแม่น ้าเจา้พระยา หอ้งน ้ากวา้งขวางมีอ่างอาบน ้าและฝักบวัแยกเป็นสัดส่วนสร้างสปา
หรูในกรุงเทพฯ แขกสามารถใชสิ้ทธ์ิเขา้ใช ้Sheraton Club Lounge เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษ 

  
       รูปที ่3.15 หอ้งจูเนียร์คลบัเลาจน์ 
       ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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 3.2.3.8 Executive Club lounge  
 ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวที 1 ห้องนอน 1 เตียงคิงไซส์ววิแม่น ้ าต่ืนข้ึนมาพร้อมวิวแม่น ้ าแบบพา

โนรามาจากห้องเอก็เซ็กคิวทีฟริเวอร์ววิสวทีขนาด 70 ตารางเมตรซ่ึงมีห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนพร้อมเตียง
คิงไซส์ของเชอราตนัซิกเนเจอร์ พื้นท่ีใชส้อยกวา้งขวางและมีสไตล์ให้บริการห้องพกักวา้งขวางเพื่อความ
บันเทิงขณะเดียวกันก็สนับสนุนความเป็นส่วนตัวของคุณ แขกสามารถใช้สิทธ์ิเข้าใช้ Sheraton Club 
Lounge เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษ 

  
รูปที ่3.16  หอ้งเอก็เซ็กคูทีฟคลบัเลาจน์ 

    ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
 

 3.2.3.9 Royal Orchid Presidential Club lounge  
 ห้องรอยลัออร์คิดเพรสซิเดนเชียลสวีท  1 ห้องนอน วิวแม่น ้ า ขนาด 243 ตารางเมตร

ใหบ้ริการหอ้งพกัท่ีหรูหราและสะดวกสบายระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ หอ้งชุดเพนตเ์ฮาส์แห่งน้ีตั้งอยูบ่นชั้น 
28 มีทศันียภาพกวา้งไกลของกรุงเทพฯและทิวทศัน์น่าประทบัใจของแม่น ้าเจา้พระยา สไตลไ์ทยร่วมสมยัท่ี
ดีท่ีสุดและโทนสีอญัมณีสร้างบรรยากาศท่ีน่าหลงใหล ริมแม่น ้ าอนักวา้งขวาง อ่างอาบน ้ าวนในห้องนอน
ใหญ่เป็นหน่ึงในคุณสมบติัท่ีโดดเด่นมากมาย แขกของ Royal Orchid Presidential Suite สามารถเขา้ใช้ 
Club Lounge เพื่อรับสิทธิพิเศษ 

  
รูปที ่3.17  หอ้งรอยลัออร์คิดเพรสซิเดนเชียล 
ทีม่า : https://www.marriott.com/ 
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 3.2.4 ห้องจัดเลีย้งและห้องประชุมสัมมนา  
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั มีหอ้งบอลรูมส าหรับรองรับทั้งงานประชุมสัมมนา งานปาร์ต้ี และ

จดัเล้ียงหลากหลายรูปแบบรวมทั้งงานแต่งงาน ในขนาดท่ีต่างกนัถึง 22 ห้อง โดยมีห้องวิวแม่น ้ าเจา้พระยา
ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ท่ีรองรับแขกไดต้ั้งแต่ 100 – 1,200 ท่าน แต่ละหอ้งมีช่ือตามช่ือพนัธ์ุของกลว้ยไม ้เป็น
ท่ีมาจากประวติัของโรงแรม เน่ืองดว้ยท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโรงแรมผืนน้ีเคยเป็นทรัพยสิ์นส่วนพระองค์ของ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ ซ่ึง ‘ดอกกลว้ยไม’้ คือดอกไมท่ี้พระองคท์รงโปรดเป็นพิเศษ เป็นท่ีมาของ “รอยลั 
ออคิด เชอราตนั” 

 

 3.2.4.1 ห้อง Royal Orchid Ballroom 1-3 
 ห้อง Royal Orchid  Ballroom สุดหรู วิวแม่น ้ าเจา้พระยา  คือห้องบอลรูมขนาดใหญ่ท่ีสุด

ของโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั สามารถแบ่งออกไดถึ้ง 3 ห้องเลยทีเดียว ซ่ึงมีพื้นท่ีกวา้ง 10,600 ตาราง
เมตร พร้อมเพดานสูงถึง 7 เมตร สามารถรองรับแขกส าหรับงานจดัเล้ียงแบบคอ็กเทลไดถึ้ง 1,200 ท่าน และ
แบบโต๊ะจีน/ บุฟเฟ่ต์ประมาณ 1,000 ท่าน มีทั้งความหรูหราและภูมิฐานแบบสมยัใหม่ ดว้ยตวัห้องสไตล์
โมเดิร์นในโทนสีครีม สลบักบัสีน ้ าเงินตดัทองของพรมและผา้ม่าน เก๋ไก๋ดว้ยดีไซน์รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส
ภายในห้อง รวมทั้งเพดานและผนงัห้องท่ีมีไฟแบบ LED ท่ียอ้มสีห้องไดห้ลากหลายสี ทั้งยงัสามารถเปิด
ม่านเผยววิแม่น ้ าเจา้พระยาประดบัดว้ยแสงสียามค ่าคืนผา่นทางหนา้ต่างกระจกบานสูงตลอดมุมขวามือของ
หอ้ง 

   
รูปที ่3.18  หอ้ง Ballroom 1-3 

ทีม่า : https://www.weddinglist.co.th/ 
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 3.2.4.2 ห้อง cattleya (แคทรียา) 
 Cattleya เป็นหน่ึงในห้องประชุมขนาดกลางของโรงแรม สไตล์การตกแต่งท่ีหรูหราและ

ท าใหม้นัเป็นพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมคณะกรรมการ  

 
รูปที ่3.19  หอ้ง cattleya 

         ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
 

  3.2.4.3 ห้อง Ayaret (ไอยาเรศ) 
 Ayaret เป็นหอ้งประชุมขนาดกลางท่ีน าเสนอ ดว้ยรูปแบบท่ีหรูหราและการตกแต่ง เหมาะ

ส าหรับการแบ่งพื้นท่ีประชุม ห้องประชุมและฟังก์ชั่นจะมีขนาดเล็กลง เน่ืองจากตั้ งใกล้กันกับห้อง
อเนกประสงคอ่ื์นๆ 

 
รูปที ่3.20  หอ้ง Ayaret 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
 

  3.2.4.4 ห้อง Pompaour (ปอมปาดัวร์) 
 ดว้ยสไตลก์ารตกแต่งท่ีหรูหราและโคมระยา้ท่ีงดงาม Pompadour จึงเป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณ์

แบบส าหรับการจดังานท่ีหรูหราและสะดวกในการเดินทางไปยงัห้องฟังก์ชั่นขนาดเล็กอ่ืน ๆ ในระดบั
เดียวกนั 
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รูปที ่3.21  หอ้ง Pompaour 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
 

 3.2.4.5 ห้อง Vanda (แวนด้า) 
 ห้องประชุมขนาดกลางอีกห้องหน่ึงแวนดา้เป็นสไตล์ท่ีหรูหราและตกแต่งซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ี

สมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมบอร์ดรูม พื้นท่ีส านกังานหรือฟังกช์ัน่ส่วนตวัอ่ืน ๆ 

 
รูปที ่3.22  หอ้ง Vanda 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
 

  3.2.4.6 ห้อง Calanthe (คาเลนเต้) 
 Calanthe ซ่ึงเป็นหน่ึงในห้องประชุมขนาดกลาง ตกแต่งอย่างหรูหราและมีสไตล์ซ่ึงเป็น

พื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมบอร์ดรูม หรือพื้นท่ีส านกังาน ฟังกช์ัน่ส่วนตวัท่ีใกลชิ้ดยิง่ข้ึนและอยู่
ใกลก้บัหอ้งประชุมขนาดเล็กอ่ืน ๆ 

 
รูปที ่3.23  หอ้ง Calanthe 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
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  3.2.4.7 ห้อง Riverside I 
 Riverside I เป็นหอ้งแถบริมแม่น ้าเจา้พระยา สามารถมองเห็นววิแม่น ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และ

สวยงาม เป็นหอ้งประชุมขนาดเล็ก ไวส้ าหรับประชุม สัมมานาต่างๆหรือ งานเล้ียงขนาดเล็กๆ 

 
 รูปที ่3.24  หอ้ง Riverside I 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
 

 3.2.4.8 ห้อง Riverside II 
  Riverside II เป็นห้องแถบริมแม่น ้ าเจา้พระยา สามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าได้อย่างชัดเจน 

และสวยงาม เป็นหอ้งประชุมขนาดเล็ก ไวส้ าหรับประชุม สัมมานาต่างๆ  

 
 รูปที ่3.25  หอ้ง Riverside II 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
 

 3.2.4.9 ห้อง Riverside III 
 Riverside III เป็นหอ้งประชุมขนาดเล็ก ไวส้ าหรับสัมมานา ประชุม หรือเทรนงาน ต่างๆ 

 
 รูปที ่3.26  หอ้ง Riverside III 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
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  3.2.4.10 ห้อง Riverside IV 
 Riverside IV เป็นหอ้งประชุมขนาดเล็ก ไวส้ าหรับสัมมานา ประชุม หรือเทรนงาน ต่างๆ 

  
 รูปที ่3.27  หอ้ง Riverside IV 

 ทีม่า :  https://www.eventbanana.com/ 
  

 3.2.4.11 ห้อง Riverside V 
 Riverside V เป็นหอ้งประชุมขนาดกลาง เห็นริมแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ัง The river city       
ใชส้ าหรับงานประชุมสัมมนาต่างๆ งานเล้ียงCocktail งาน Lunch   งาน Dinner      

  
 รูปที ่3.28  หอ้ง Riverside V 

 ทีม่า :  https://www.eventbanana.com/ 
 

 3.2.4.12 ห้อง Riverside VI 
 Riverside VI  เป็นหอ้งประชุมขนาดเล็ก เห็นริมแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ัง The river city   
ใชส้ าหรับงานประชุมสัมมนาต่างๆ งานเล้ียงCocktail งานแต่ง หรือ งาน Lunch    

  
 รูปที ่3.29  หอ้ง Riverside VI 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
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 3.2.4.13 ห้อง Riverside VII 
 Riverside VII  เป็นหอ้งประชุมขนาดเล็ก เห็นริมแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ัง The river city   
ใชส้ าหรับงานปนะชุมสัมมนาต่างๆ งานเล้ียงCocktail งานแต่ง หรือ งาน Lunch   งาน Dinner       

 
 รูปที ่3.30  หอ้ง Riverside VII 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
   

  3.2.4.14 ห้อง Panisea I 
 ห้องแพนนีเซีย 1  เป็นห้องประชุมขนาดกลางไวส้ าหรับการประชุมบอร์ดผูบ้ริหารระดบั

หวัหนา้ เป็นหอ้งวไีอพี VIP ตกแต่งอยา่งสวยงามและเรียบหรู อยูบ่ริเวณหนา้ลิฟต ์ชั้น 1 

  
 รูปที ่3.31  หอ้ง Panisea I 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/ 
  

 3.2.4.15 ห้อง Panisea II 
 ห้องเพนนีเซีย 2 เป็นห้องประชุมขนาดกลางท่ีมีการตกแต่งในสไตล์ท่ีหรูหราและโคม

ระยา้ท่ีสวยงามพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมห้องประชุมระดบัสูง การสัมมนาและการแบ่งพื้นท่ี 
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยตรงจาก Panisea Lounge ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกบั
ช่วงพกัด่ืมกาแฟและอาหารกลางวนั 
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 รูปที ่3.32  หอ้ง Panisea II 

 ทีม่า :  https://www.eventbanana.com/ 
 

 3.2.4.16 ห้อง Panisea III 
 ห้อง Panisea III เป็นห้องประชุมขนาดกลางท่ีมีการตกแต่งในสไตล์ท่ีหรูหราและโคม

ระยา้ท่ีสวยงามพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุมหอ้งประชุมระดบัสูง การสัมมนาและการแบ่งพื้นท่ีท่ี
เป็นส่วนตวั 

 
 รูปที ่3.33  หอ้ง Panisea III 

 ทีม่า :  https://www.eventbanana.com/ 
  

 3.2.4.17 Panisea Lounge 
 Panisea Lounge อนัหรูหราเช่ือมต่อกบั Panisea I  II และ III  เป็นพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินกบัช่วงพกัด่ืมกาแฟและอาหารกลางวนัในบรรยากาศ
ส่วนตวั 

      
 รูปที ่3.34  Panisea Lounge 

 ทีม่า :  https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail 
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 3.2.4.18 ห้อง Orchid I  
 Orchid I ตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 26 ให้ทศันียภาพอนังดงามของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดรั้บประโยชน์

จากแสงธรรมชาติ  ออร์คิด 1 เป็นพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับการประชุม ห้องประชุมขนาดเล็กและเป็น
ส่วนตวั 

 
รูปที ่3.35  Orchid I 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail 
   

  3.2.4.19 ห้อง Orchid II 
 ห้อง Orchid II ตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 26 ให้ทศันียภาพอนังดงามของแม่น ้ าเจา้พระยา เป็นพื้นท่ีท่ี

สมบูรณ์แบบส าหรับการประชุม ห้องประชุมขนาดกลางและเป็นส่วนตวั ส าหรับแขก VIP โต๊ะประชุม
คณะกรรมการท่ีหรูหราและสามารถเข้าถึง Orchid Lounge ได้โดยตรง Orchid II จึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะ
ส าหรับการประชุมและงานเล้ียงขนาดเล็ก 

   
รูปที ่3.36  Orchid II 

ทีม่า : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail 
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 3.2.4.20 Orchid Lounge  
 Orchid Lounge ตั้งอยู่บนชั้น 26 พร้อมทศันียภาพของแม่น ้ าเจ้าพระยา มนัเป็นพื้นท่ีท่ี

สมบูรณ์แบบกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถผอ่นคลายหลงัจากการประชุมท่ียาวนานและเพลิดเพลินกบัการ
พกัด่ืมกาแฟท่ียอดเยีย่มในบรรยากาศส่วนตวั 

 
 รูปที ่3.37  Orchid Lounge 

 ทีม่า : https://www.eventbanana.com/Seeker/VenueDetail 
 

3.2.5 สระว่ายน า้  Swimming Pool 
 3.2.5.1 เทอเรสพูล (Terrace Pool)  
  ตั้งอยูบ่ริเวณระเบียงริมแม่นา้เจา้พระยาชั้น 1 ของโรงแรมฯ มีบริการเคร่ืองด่ืมพร้อมของ

ว่าง อาทิ สลดัแซนวชิ,ไอศกรีม และค็อกเทลนานาชนิด พร้อมส่ิงอานวยความ สะดวกประกอบดว้ย 
สระวา่ยนา้หอ้งเซาวน่์า และฟิตเนสเซ็นเตอร์  

 
รูปที ่3.38   เทอเรสพลู (TERRACE POOL) 

ทีม่า : http://www.travelplanetx.com/  
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 3.2.5.2 การ์เด้นพลู (GARDEN POOL) 
 การ์เดน้พูล (Garden Pool) ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นกราวด์ในสวนของโรงแรมฯ บริการเคร่ืองด่ืม

พร้อมของวา่ง สลดั,แซนวชิ, ไอศกรีม แลคอ็กเทลนานาชนิด ส่ิงอานวยความสะดวกท่ีประกอบไปดว้ย สระ
วา่ยน ้า บาร์ในสระ จากุสซ่ี สนามเทนนิส และสนามวิง่ออกกาลงักาย  

    
รูปท่ี 3.39  การ์เดน้พลู (GARDEN POOL) 
ท่ีมา : http://www.travelplanetx.com/  

 

3.2.6 สถานทีอ่อกก าลงักาย (FITNESS) 
ศูนย์ออกกาลังกายของโรงแรมมีอุปกรณ์ออกกาลงักายท่ีทนัสมยั ห้องซาวน่า ลู่วิ่ง และสนาม

เทนนิส ให้บริการแขกสามารถดูแลรักษารูปร่างของตนเองโดยเขา้ร่วมกิจกรรมและเซสชัน่ออกก าลงักาย 
แบบกลุ่มได ้ผูฝึ้กสอนส่วนบุคคลระดบัมืออาชีพของเราจะเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าศูนย์
ออกกาลงักายของเปิดใหบ้ริการสาหรับแขกทุกคนตลอด 24 ชัว่โมง 

 
รูปที ่3.40  สถานท่ีออกก าลงักาย (FITNESS) 

ทีม่า : http://www.hiclasssociety.com/ 
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 3.2.7 สปา  
 3.2.7.1 The Spa At  Royal Orchid Sheraton 

 โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั เปิดตวั เดอะ สปา แอท รอยลั ออคิด เชอราตนั  ให้บริการเต็ม
รูปแบบพร้อมบรรยากาศริมแม่น ้ าเจา้พระยา ภายในห้องสปาทั้งแบบห้องส่วนตวัและห้องสวีท   บริเวณ
ตอ้นรับท่ีกวา้งขวางท าใหดู้ผอ่นคลายตั้งแต่เขา้มายงั เดอะ สปา แอท รอยลั ออคิด เชอราตนั ซ่ึงประกอบดว้ย
ห้องทรีตเมนทคู์่ 5 ห้อง และห้องริเวอร์สวีท 3 ห้อง และยงัมีอ่างอาบน ้ าอโรมาเธอราพีขนาดใหญ่ ห้องอบ
ไอน ้า หอ้งอาบน ้าและหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ไวค้อยใหบ้ริการอยา่งครบครัน 

 
รูปที ่3.41  The Spa At  Royal Orchid Sheraton 
ทีม่า : http://greatgastrolife.com/index.php/th/ 

 

3.3   รูปแบบการจัดองค์การและการการบริหารงานขององค์กร 

รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั  
ดงัรูปภาพท่ี 3.47 

 
 
รูปภาพที ่3.42 :  แผนผงัแสดงโครงสร้างองคก์ร และการบริหารของ รอยลั ออคิด เชอราตนั ขนาดเล็ก 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

General Manager

Accounting Human 
Resources

Room 
Attendan

Enginerring Food & 
Baverage

Maketing

General Hotel



41 
 

 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 

 
รูปภาพที ่3.43  นกัศึกษาฝึกงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

ช่ือ - สกุล  นางสาววนัวสิา  ประสมททรัพย ์
ต าแน่ง  นกัศึกษาปฎิบติังานสหกิจศึกษา 
แผนก  จดัเล้ียง 
 

 หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีดงัน้ี 
- จดัเตรียมของส าหรับ Coffee Break  
- จดัเตรียมครีม/นม ส าหรับ Coffee Break 
- ใหบ้ริการกดกาแฟใหแ้ขกท่ีมาประชุม 
- จดัเรียงชอ้น/ซอ้ม เม่ือน าไปลา้งมาเสร็จแลว้ 
- เก็บและดูแลความเรียบร้อย เม่ือแขกรับประทานเสร็จ 
- พบั ผา้เช็ดปาก ส าหรับ อาหารเท่ียงและอาหารค ่า 
- จดัเตรียมโตะ๊และอุปกรณ์ภายในหอ้งประชุม  
- ปูผา้โตะ๊ส าหรับอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 
- เช็ดท าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆท่ีใชส้ าหรับอาหารเบรก หรือ มีงาน

Lunch/Dinner 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 ช่ือ - สกุล  คุณ สายญั สาดี  
 ต าแหน่งงาน  Assistant Bangquet Manager 
 แผนก  จดัเล้ียง 
 

 
รูปภาพที ่3.44 พนกังานท่ีปรึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
3.6.1 ระยะเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  เร่ิมวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
รวมทั้งส้ิน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์  
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  วนัจนัทร์- ศุกร์ เวลา 07.00 น. - 17.00 น.  
เป็นเวลา 10 ชัว่โมง (หยดุ เสาร์- อาทิตย)์  

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
ขั้นตอนและการด าเนินงานมีดงัน้ี 

3.7.1 ศึกษาและเรียนรู้งานตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบกบัค าแนะน าจากพนักงานท่ีปรึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแนวหวัขอ้โครงงาน และสร้างแบบสอบถาม  
3.7.2 ตั้งช่ือหวัขอ้โครงงาน และ เขียนรายละเอียดโครงงาน  
3.7.3 รวบรวมขอ้มูลของงานท่ีไดม้าจดัเรียงใหต้รงตามหวัขอ้โครงงาน  
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3.7.4 น ารายละเอียดโครงงาน และแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา และของขอ้ค าถามในแบบสอบถามว่ามีจุดมุ่งหมายตรงกนักบังานโครงงานคร้ังน้ี
หรือไม่  
3.7.5 สร้างแบบสอบถามส าหรับพนกังานท่ีปรึกษา และ นกัศึกษาปฏิบติัสหกิจต่างมหาวทิยาลยั  
3.7.6 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านจากการตรวจสอบต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาไปแจกพนักงานท่ี
ปรึกษา และนกัศึกษาปฏิบติัสหกิจต่างมหาวทิยาลยั เพื่อท าการเก็บขอ้มูล 

 

3.7.7 ขั้นตอนและวธีิการจัดท าโครงงาน 
ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการจดัท าโครงงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ก าหนดหวัขอ้การจดัท าโครงงาน      

ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัการจดัท า
โครงงาน 

    

วางแผนออกแบบการจดัท าโรงงาน     

วางแผนออกแบบการจดัท าโรงงาน     

แกไ้ขและปรับปรุงเอกสาร     

 

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการจดัท าโครงงาน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2562) 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา  ( Hygroscopic sticks from 

pandan and tea leaves ) นั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการดูดความช้ืน และกล่ินอบัภายในห้องล็อคเกอร์
โดยเฉพาะ เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้นมีประโยชน์ในการดูดซบัความช้ืนและลดกล่ินอบั ท่ีเกิดจาก
สภาวะท่ีอากาศในห้องนั้นไม่มีการถ่ายเทหรือเป็นท่ีแคบ และยงัช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือสเปรยป์รับ
อากาศให้โรงแรมอีกดว้ย โดยการน าชา และใบเตยท่ีใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ไดอี้ก อีกทั้งยงัใชใ้นการตกแต่ง
บริเวณหอ้งล็อคเกอร์ใหส้วยงามยิง่ข้ึน 

 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงาน 
 การเตรียมการและการวางแผนของโครงงานมีดงัน้ี 

4.2.1 ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงพนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงานท่ีจะท า 
4.2.2 ศึกษาขอ้มูลและวตัถุดิบท่ีจะน ามาใชใ้ห ้รวมทั้งวธีิการท าใหล้ะเอียด 
4.2.3 ก าหนดระยะเวลาในการท าผลิตภณัฑ ์
4.2.4 ก าหนดตน้ทุนในการท าโครงงานน้ี 
 

4.3 ปริมาณวตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
 ปริมาณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชามีดงัน้ี 
 4.3.1 ใบเตย    1  ก า 
 4.3.2 กากชา    1  ชอ้นโตะ๊ 
 4.3.3 น ้ามนัหอมระเหย กล่ิน ชา ใบเตย    1 แกว้ช๊อต 
 4.3.4 ผงเบกก้ิงโซดา          1 ตวง 
 

4.4 อุปกรณ์เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
 4.4.1 โหลแกว้ 
 4.4.2  ถว้ยแกว้ 

4.4.3  กรรไกร 
4.4.4  เทปกาว 

4.4.5  กล่องกระดาษ 
4.4.6  กระดาษ A4 รีไซเคิล 
4.4.7  ไดร์เป่าผม 
4.4.8  ดอกไมเ้หง้ไวส้ าหบัตกแต่ง 

 

 



45 
 

 

4.5 วธีิการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
 วธีิการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชามีดงัน้ี 
 4.5.1 น ากากชาหรือใบเตยท่ีตากแหง้ไวม้าผสมกบัเบกก้ิงโซดา ดงัรูปท่ี 4.1 

 
รูปที ่4.1  กากชาผสมกบัเบกก้ิงโซดา 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.5.2 ใส่น ้ามนัหอมระเหยท่ีเตรียมไว ้ผสมใหเ้ขา้กนั ดงัรูปท่ี 4.2  

 
รูปที ่4.2  ผสมกบัน ้ามนัหอมระเหย 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.5.3 จากนั้นน าใส่แป้นพิมพแ์ท่งท่ีท ามาจากกระดาษ A4 (ท าเอง)  ดงัรูปท่ี 4.3  

 
รูปที ่4.3 น ามาใส่แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2562) 
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 4.5.4 น าไปวางไวใ้นกล่องกระดาษ และน าไดร์เป่าผมมาวางไว ้เปิดใหค้วามร้อน ใหต้วั
ผลิตภณัฑน์ั้นแหง้ จึงค่อยน าออกมา  ดงัรูปท่ี 4.4  

 
รูปที ่4.4  น ามาอบดว้ยไดร์ในกล่องกระดาษ 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2562) 
 

 4.5.5 น าไปใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้และตกแต่งใหส้วยงามดว้ยดอกไมแ้หง้ น าไปวางไวท่ี้ หอ้ง
ล็อคเกอร์ หอ้งน ้า ของพนกังาน  ดงัรูปท่ี 4.5  

 
รูปที ่4.5  แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2562) 
 

4.6 ต้นทุนการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
 การค านวณตน้ทุนของแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา โดยมีส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใช้
ไดแ้ก่ ใบเตย กากชา Baking Soda น ้ ามนัหอมระเหย โหลแกว้ ดอกไมแ้ห้ง โดยมีตน้ทุนตามตารางท่ี  
4.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1 ตารางตน้ทุนการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
ต้นทุนการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 

ส่วนผสมและอุปกรณ์ ปริมาน ราคาซ้ือ ราคาจริง (บาท) 
ใบเตย  2 ก า 10/ก า 20.00 
กากชา  200 กรัม 249/กล่อง 249.00 
Baking Soda   5 ถุง 27 บาท / ถุง 135.00 
น ้ามนัหอมระเหย   3 ขวด 90 บาท / ขวด 270.00  
โหลแกว้  5 โหล 60 บาท / โหล 300.00  
ดอกไมแ้หง้ - 50 บาท / ก า 50.00  

รวมต้นทุนทั้งหมด 1024.00  บาท 
 

*หมายเหตุ   วตัถุดิบใบเตยและกากชา เป็นของเหลือใชจ้ากแผนกจดัเล้ียง 
 จากตารางที ่4.1 ท  าใหท้ราบถึงตน้ทุนการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชาซ้ึงมีตน้ทุน
การผลิตทั้งหมดอยูท่ี่ 1024.00 บาท ไดจ้  านวน 12 โหล คิดเป็นตน้ทุนต่อโหลเท่ากบั 85.00 บาท  
 

4.7 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของ แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
 ผูจ้ดัท าโครงงาน แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา ไดท้  าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อผลิตภณัฑ ์แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา ในแผนกต่างๆ จ านวน 30 ชุด จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด ไดแ้สดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 

 4.7.1จ านวนร้อยละของกุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศสภาพ 

 ตารางท่ี4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศสภาพ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 20  66.70 
หญิง 10  33.30 
รวม 30  100.00 
 

 จากตารงที ่4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งการท าแบบสอบถามคร้ังน้ี คิดเป็นเพศชายร้อยละ 66.70 เป็น
เพศหญิงร้อยละ 33.33 
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 4.7.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
15-21 ปี 12 40.00 
22-26 ปี 6  20.00 
27-31 ปี 3  10.00 
32-38 ปี 1  3.33 
39-45 ปี 1  3.33 
46-51 ปี 4  13.33 
มากกวา่ 51 ปี ข้ึนไป 3  10.00 
รวม 30 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีท าแบบสอบถามในคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มีอายุ 15-21 ปี ท ามาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ40.00  และเป็นผูท่ี้มีอาย ุ32-38 ปี กบั 39-45 ปี ท านอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 

 4.7.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแผนก 
 ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
Banquet 27  90.00 
House-Keeping 3  10.00 
รวม 30  100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าแบบสอบถามในคร้ังน้ี เป็นแผนก Banquet มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ90.00 และแผนก House-Keeping นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 

 4.7.4 ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน ในการส ารวจความพงึพอใจทีม่ีต่อโครงงาน  
การประเมินระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัของ John W.Best (1997) ก าหนดระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย
เพื่อการแปรผล ดงัน้ี  

ระดบัคะแนนเป็น 4.50 -5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนนเป็น 3.50 -4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดบัคะแนนเป็น 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดบัคะแนนเป็น 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ระดบัคะแนนเป็น 1.00 -1.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจเลย 
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   4.7.4.1 แสดงค่าเฉล่ียของความหอมช่วยใหผ้อ่นคลายมากยิง่ข้ึน ดงัรูปท่ี 4.6 

 
รูปที ่4.6  แสดงค่าเฉล่ียของความหอมของผลิตภณัฑช่์วยใหผ้อ่นคลายมากยิง่ 

  

 พบวา่ค่าเฉล่ียของความหอมของผลิตภณัฑช่์วยใหผ้อ่นคลายมากยิง่ข้ึนอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 
34.00 มาก ร้อยละ 63.00 และนอ้ย ร้อยละ 3.00   
 

   4.7.4.2 แสดงค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยใหมี้สมาธิมากยิง่ข้ึน  ดงัรูปท่ี 4.7 

 
รูปที ่4.7  แสดงค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยใหมี้สมาธิมากยิง่ข้ึน 

 

พบวา่ค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยใหมี้สมาธิมากยิง่ข้ึนอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 17.00 มาก ร้อยละ 
60.00 และปานกลางร้อยละ 23.00   

 

 

34.00 

63.00 

3.00 

ความหอมของผลติภัณฑ์ช่วยให้ผ่อนคลายมากยิง่ขึน้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

17.00 

60.00 

23.00 

กลิน่หอมช่วยให้มีสมาธิมากขึน้ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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   4.7.4.3  แสดงค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยใหมี้ความกระตือรือร้นในการท างาน
  ดงัรูปท่ี 4.8 

 
รูปที ่4.8  แสดงค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยใหมี้ความกระตือรือร้นในการท างาน 

 

 พบวา่ค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยใหมี้ความกระตือรือร้นในการท างานอยูท่ี่ มากท่ีสุด 
ร้อยละ 17.00 มาก ร้อยละ 56.00 และปานกลางร้อยละ 27.00   

 

   4.7.4.4  แสดงค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยกระตุน้ให้อารมณ์ดี  ดงัรูปท่ี 4.9 

 
รูปที ่4.9  แสดงค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยกระตุน้ใหอ้ารมณ์ดี 

 

 พบวา่ค่าเฉล่ียของกล่ินหอมช่วยกระตุน้ใหอ้ารมณ์ดีอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 23.00 มาก 
ร้อยละ 64.00 และปานกลางร้อยละ 13.00 

 

 

17.00 

56.00 

27.00 

กลิน่หอมช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

23.00 

64.00 

13.00 

กลิน่หอมช่วยกระตุ้นให้อารมณ์ดี 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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  4.7.4.5  แสดงค่าเฉล่ียของการช่วยลดอากาศเครียดหลงัจากท างาน  ดงัรูปท่ี 
4.10 

 
รูปที ่4.10  แสดงค่าเฉล่ียของการช่วยลดอากาศเครียดหลงัจากท างาน 

  

พบวา่ค่าเฉล่ียของการช่วยลดอากาศเครียดหลงัจากท างานอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 27.00มาก 
ร้อยละ 40.00 และปานกลางร้อยละ 33.00 

 

  4.7.4.6  แสดงค่าเฉล่ียของการลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริง  ดงัรูปท่ี 4.11 

 
รูปที ่4.11  แสดงค่าเฉล่ียของการลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริง 

 

พบวา่ค่าเฉล่ียของการลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริงอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 73.00 และมาก    
ร้อยละ 27.00 

 

 

27.00 

40.00 

33.00 

ช่วยลดอาการเครียดหลงัจากท างาน 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

73.00 

27.00 

สามารถลดกลิน่อบัช้ืนได้จริง 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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  4.7.4.7  แสดงค่าเฉล่ียของตวัผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม  ดงัรูปท่ี 4.12 

 
รูปที ่4.12  แสดงค่าเฉล่ียของตวัผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 

  

พบวา่ค่าเฉล่ียของตวัผลิตภณัฑมี์ความสวยงามอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 40.00 มาก    ร้อยละ 
53.00 และปานกลางร้อยละ 7.00 

 

  4.7.4.8  แสดงค่าเฉล่ียของรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  ดงัรูปท่ี 4.13 

 
รูปที ่4.13  แสดงค่าเฉล่ียของรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 

 

พบวา่ค่าเฉล่ียของรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์อยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 30.00 และมาก ร้อย
ละ 70.00  

 

 

40.00 

53.00 

7.00 

ตัวผลติภัณฑ์ มีความสวยงาม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

30.00 

70.00 

รูปลกัษณ์ของผลติภัณฑ์ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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4.7.4.9  แสดงค่าเฉล่ียของความเหมาะสมกบัล็อคเกอร์  ดงัรูปท่ี 4.14

 
รูปที ่4.14  แสดงค่าเฉล่ียของความเหมาะสมกบัล็อคเกอร์ 

   

 พบวา่ค่าเฉล่ียของความเหมาะสมกบัล็อคเกอร์อยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 46.00 มาก ร้อย
ละ 47.00 และปานกลางร้อยละ 7.00 

 

   4.7.4.10  แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวม  ดงัรูปท่ี 4.15 

 
รูปที ่4.15  แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวม 

 

พบวา่ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ี่ มากท่ีสุด ร้อยละ 63.00 และมาก ร้อยละ 
37.00  

 

 

46.00 
47.00 

7.00 

เหมาะสมกบัห้องลอ็คเกอร์ 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 

63.00 

37.00 

ความพงึพอใจโดยรวม 

มากท่ีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
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 ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 

ประเด็นความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ S.D ระดับความพงึพอใจ 
1. ความหอมของผลิตภณัฑช่์วยใหผ้อ่นคลายมากยิง่ข้ึน 4.30 0.53 มาก 

2. กล่ินหอมช่วยใหมี้สมาธิมากข้ึน 3.93 0.64 มาก 
3.กล่ินหอมช่วยใหมี้ควากระตือรือร้นในการท างาน 3.90 0.66 มาก 
4. กล่ินหอมช่วยกระตุน้ใหอ้ารมณ์ดี 4.10 0.61 มาก 
5.ช่วยลดอาการเครียดหลงัจากท างาน 3.93 0.78 มาก 
6. สามารถลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริง 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
7.ตวัผลิตภณัฑ ์มีความสวยงาม 4.33 0.61 มาก 
8. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 4.30 0.47 มาก 
9. เหมาะสมกบัหอ้งล็อคเกอร์ 4.40 0.62 มาก 
10. ความพึงพอใจโดยรวม 4.37 0.41 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.23 0.58 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.5 พบวา่ค่าเฉล่ียและค่าระดบัความพึงพอใจจากการท าแบบสอบถาม ความพึง

พอใจของแท่งดูดความช่ืนจากใบเตยและกากชา  จากพนกังานแผนกจดัเล้ียง(Banquet) แผนกแม่บา้น 

ของโรงแรมออคิดเชอราตนันั้น อยูใ่นระดบัท่ีมีความพึงพอใจเป็นมาก 

 

 

 ผลิตภณัฑ์แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา จากผลการท าแบบสอบถาม 30 ชุด ระดบัค่า

ความพึงพอใจจากพนกังาน แผนกจดัเล้ียง และแม่บา้น โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั พบวา่มีความ 

พึงพอใจในเร่ืองของการลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริงอยู ่ระดบัท่ี มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.73  



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาโครงงานสหกจิศึกษา 
  5.1.1 สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกจดัเล้ียงของโรงแรมเชอราตนันั้น 
ผูจ้ดัท าได้ตระหนกัถึงการใช้สอยและให้ความส าคญัของวตัถุดิบส่ิงของท่ีน ามาใช้แล้วให้กลบัมาใช้
ใหม่ไดอี้ก โดยการน าไปรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ คือ แท่งลดความช้ืนจากใบเตยและกากชา จากการ
น าเอาชาและใบเตยท่ีใช้แล้วมาตากแห้ง มาผสมกับเบกก้ิงโซดา และน าไปอบแห้ง จึงท าได้เกิด
โครงงานน้ีข้ึนมา โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการลดกล่ินอบัช้ืนให้กับห้องล็อคเกอร์ของ
โรงแรม และเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดต้นทุนให้กับโรงแรมอีกด้วย จากขั้นตอนการ
ประเมินผลท่ีผูจ้ดัท าไดมี้การรวบรวมขอ้มูลท าแบบสอบถาม ให้กบัพนกังานจ านวน 30 ชุด ปรากฏว่า
ผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีเป็นท่ีน่าพอใจ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 4.23  ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
เป็นมาก 

 

 5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
  5.1.2.1 การข้ึนรูปทรงของผลิตภณัฑค์่อนขา้งยาก และแตกบ่อยมาก 
  5.1.2.2 การตกแต่งใชด้อกไมเ้ยอะท าใหไ้ม่ไดก้ล่ินของตวัผลิตภณัฑ ์
  5.1.2.3 โหลแกว้ท่ีใชค้่อนขา้งมีราคาสูง 
 

 5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน 
  5.1.3.1 ใชเ้วลาอบใหน้านข้ึนและใส่น ้ามนัหอมระเหยเยอะข้ึน 
  5.1.3.2 แต่งดอกไมใ้หน้อ้ยลง เนน้ใชง้านมากกวา่ 
  5.1.3.3 ใชโ้หลแกว้ท่ีมีขนาดเล็กลง และถูกลง 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

จากท่ีผูป้ฎิบติังานสหกิจศึกษาได้ไปปฎิบัติงานท่ีโรงแรมออคิดเชอราตันนั้น ท าให้รู้การ
ปฎิบติังานอย่างจริงจงัและเป็นทีม ซ่ึงในแผนกจดัเล้ียงจะต้องมีการท างานร่วมกันกับแผนกต่างๆ
อย่างเช่น แผนกครัว ห้องดอกไม ้แผนกแม่บา้น จึงท าให้ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นระบบระเบียบ รู้จกั
การเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีกบัลูกคา้ รู้จกัการรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง และพร้อมท่ีจะปฎิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพในทุกๆวนั รวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่างๆ การอดทนต่องาน อดทนต่อผูค้น และฝึก
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การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีอยู่เสมอ ทั้งหมดล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีดีและมีค่ามากท่ีได้เข้ามาฝึก
ปฎิบติังานในแผนกจดัเล้ียงท่ีโรงแรมออคิด เชอราตนั  
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  5.2.2.1 การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานท่ีประกอบการ 
  5.2.2.2 ยงัขาดความมัน่ใจในการส่ือสารกบัคนอ่ืน 
  5.2.2.3 ทกัษะภาษาองักฤษยงัไม่สามารถใชใ้นการส่ือสารไดดี้เท่าท่ีควร 
  5.2.2.4 ขาดความรอบคอบในการปฎิบติังาน 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.3.1 ค่อยๆปรับตวัใหชิ้นกบัสถานท่ี คอยรับฟังค าแนะน าจากพี่ๆสตาฟ 
  5.2.3.2 ฝึกฝนใหต้นเองมีความมัน่ใจ ยิม้ สดใสและร่าเริง กบัลูกคา้เสมอ 
  5.2.3.3 ฝึกฝนภาษาองักฤษให้ดีข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภณัฑแ์ท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
วตัถุประสงค์  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผลิตภณัฑแ์ท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
วา่สามารถลดกล่ินอบัหอ้งล็อคเกอร์ของพนกังานภายในโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมาย  ใน  หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบั
ขอ้มูลของท่าน) 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 
2.  อาย.ุ.............ปี 
3. แผนก 
 แผนกครัว (Chef)               แผนกแม่บา้น (House-Keeping )       
 Food and Beverage Department    อ่ืนๆ..................... 
 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา(ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง
ท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสุด) 
 

ระดบัความพึงพอใจ 
5  =  มากท่ีสุด   
4 =  มาก  
3 =  ปานกลาง    
2 =  นอ้ย   
1 =  นอ้ยท่ีสุด 

 

ผลิตภณัฑแ์ท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

เร่ืองของกล่ินความหอม 
1. ความหอมของผลิตภณัฑช่์วยใหผ้อ่นคลายมากยิง่ข้ึน 

     

2. กล่ินหอมช่วยใหมี้สมาธิมากข้ึน      

3. กล่ินหอมช่วยใหมี้ความกระตือรือร้นในการท างาน      

4. กล่ินหอมช่วยกระตุน้ใหอ้ารมณ์ดี      

5.ช่วยลดอาการเครียดหลงัจากท างาน      



 

 

6. สามารถลดกล่ินอบัช้ืนไดจ้ริง      

 เร่ืองของ packaging 
7.ตวัผลิตภณัฑ ์มีความสวยงาม 

     

8. รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์      

9. เหมาะสมกบัหอ้งล็อคเกอร์      

10. ความพึงพอใจโดยรวม      

 
ตอนท่ี 3 ปัญหา/ ขอ้เสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
  ภาคผนวก  ข 

รูปปฎบิัตงิาน 

 

 

 

 
 



 

 

 
ภาพขณะจัดวางผ้า Napkin 

 

 
ภาพขณะจัดวางผ้า Napkin 

 
ภาพขณะผูกโบว์เก้าอีง้านเลีย้ง 

 



 

 

 
ภาพขณะเคลยีร์อาหารว่างบนโต๊ะประชุมเสร็จแล้ว 

 

  
ภาพขณะคอยบริการกดกาแฟให้ลูกค้า  

 

ภาพขณะท างานจิตอาสาทีว่ัดม่วงแค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
บทสัมภาษณ์พีพ่นักงานเกีย่วกบัโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานนีเ้ป็นอย่างไรและค าแนะน าเกีย่วกบัโครงงาน 

โครงงานแท่งลดกล่ินอบัจากใบเตยและกากชาเป็นโครงงานท่ีสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงใน

สถานท่ีประกอบการ ในล็อคเกอร์ หอ้งน ้าพนกังาน หรือห้องน ้าแขก อีกทั้งยงัใชว้ตัถุดิบท่ีหาง่ายและ

เหลือใชจ้ากโรงแรมน ามารีไซเคิล และช่วยลดตน้ทุนอีกดว้ย ค าแนะน าคืออยากใหพ้ฒันาใหม้นั

สามารถน ามาใชใ้นส่วนหนา้ของแผนก เช่น ห้องอาหาร หรือตามล็อบบ้ี 
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แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 

Hygroscopic Sticks from Pandan and Tea Leaves 
นางสาว วนัวสิา ประสมทรัพย ์

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160 
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บทคดัย่อ 
โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั เป็นโรงแรมท่ี

มีการบริการท่ีเพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆมากมาย อีกทั้งโรงแรมตั้งอยูใ่นท าเลดี 
เ ดินทางมาถึงได้สะดวกทั้ งจากระบบขนส่ง
สาธารณะอย่างรถไฟฟ้า เรือด่วน หรือแม้กระทั่ง
รถยนต์ส่วนตวั รวมทั้งยงัอยู่ใกลก้บัศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั อาทิเช่น ไอคอน
สยาม จึงท าใหมี้ลูกคา้มาประชุมสมัมนาหรือจดังาน
ต่างๆท่ีน่ี ผูจ้ ัดท าเห็นเล็งว่าหลังจากการพกัทาน
อาหารวา่งของลูกคา้ จะมีอาหาร ชา กาแฟเหลืออยู่
มากมาย ผูจ้ ัดท าได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่า จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
คุณสมบติัของกากชาและใบเตย สามารถน ามาใช้
ในการดูดซับความช้ืนและลดกล่ินไม่พึงประสงค์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ดัท าโครงงานแท่งดูด
ความช้ืนจากใบเตยและกากชาซ่ึงสามารถน าไปใส่
ไวใ้นลอ็คเกอร์ หอ้งน ้ าพนกังานได ้

 

เพ่ือให้ทราบถึงผลของโครงงานแท่งดูด
ความช้ืนจากใบเตยและกากชาทางผูจ้ดัท าไดท้ าการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้แท่งดูดความช้ืน

จากใบเตยและกากชาโดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับพนักงานแผนกบริการแม่บ้านและ
แผนกจดัเล้ียง เป็นจ านวน 30 ชุด ผลการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่าค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.23 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจเป็นมาก และ

นอกจากนั้นยงัช่วยในเร่ืองของการลดตน้ทุนการซ้ือ
ผลิตภณัฑล์ดกล่ินอบัอีกดว้ย 
ค าส าคญั : แท่งดูดความช้ืน  ใบเตย  กากชา 
Abstract 

The Royal Orchid Sheraton Hotel is a 
hotel that provides a full range of facilities. Also, 
the hotel is in a good location and easily accessible 
from public transport such as electric trains, 
express boats or even private cars, as well as being 
close to business centers and important tourist 
attractions such as Icon Siam. Therefore, many 
customers come to meetings, seminars or events 
here. The researcher saw that after the customers 
had a snack, there was plenty of food, tea and 
coffee left over. The researcher was aware of the 
use of valuable resources, and conducted a study 
on the properties of tea waste and pandan leaves 
that could be used to absorb moisture and reduce 
odors effectively. The researcher established a 
project to absorb moisture from pandan leaves and 
tea waste which could be put in staff rooms and 
lockers. 

 

For the results of the hygroscopic sticks 
from pandan and tea leaves, the researcher had 
evaluated the satisfaction of using the hygroscopic 
sticks from pandan and tea waste. Through 
distributing questionnaires to the staff of the 



 

 

housekeeping and banquet departments in the 
amount of 30 sets, the result of the satisfaction 
assessment showed that the average of 4.23 was at 
the high level of satisfaction. Moreover, it helped 
in reducing the cost of buying products to reduce 
bad smell as well. 

Keywords : hygroscopic sticks, pandan 
leaves, tea residue 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เ ป็น
โรงแรมท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยาตรงข้ามกับ
ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม การตกแต่งภายในโรงแรม 
จะเนน้ถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยไดมี้การน า
ชา้งซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทย มา
ประดบัตกแต่งบริเวณด้านหน้าแผนกบริการส่วน
หน้า เพื่อเป็นการสร้างความโดดเด่น และสร้าง
ความประทบัใจเม่ือแรกเห็นให้แก่ลูกคา้เม่ือกา้วเขา้
มายงัโรงแรม นอกจากน้ีทางโรงแรมยงัไดค้  านึงถึง
การสืบสานวฒันธรรมในการแต่งกายของไทยท่ี
สวยงามและโดดเด่นเป็นสง่าแก่ผูส้วมใส่ด้วยการ
ออกแบบเคร่ืองแบบพนักงาน ด้วยผ้าไหมและ
ดีไซน์แบบชุดไทยประยกุต ์รวมทั้งยงัมีการบริการท่ี
เพียบพร้อมไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
มากมาย  นอกจากการให้บริการห้องพัก ทาง
โรงแรมยงัมีการให้บริการจดัเล้ียงส าหรับลูกคา้ท่ี
ตอ้งการจัดงาน มงคลสมรส งานปาร์ต้ี หรืองาน
สมัมนาต่างๆ ซ่ึงโรงแรมไดมี้หอ้งจดัเล้ียง Ballroom 
ขนาดใหญ่ไวร้องรับลูกคา้ถึง 3 ห้องดว้ยกนั ซ่ึงใน
แต่ละห้องสามารถรองรับลูกคา้ไดจ้ านวน 200-400 
คน 

ในการเขา้ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา แผนกจัด
เล้ียง ผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาจากวตัถุดิบเหลือ
ใช้จากการจัดประชุมสัมมนาในแต่ละวันเป็น
จ านวนมาก อาทิ เช่น ของว่างท่ีจัดเสิร์ฟ กากชา 
และกาแฟ ผู ้จัดท าได้ท าการปรึกษาพนักงานท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ถึงปัญหาดังกล่าว

ขา้งตน้และไดข้อค าแนะน าในการจดัท าโครงงาน 
แ ท่ ง ดู ด ค ว า ม ช้ื น จ า ก ใ บ เ ต ย แ ล ะ ก า ก ช า 
(Hygroscopic Sticks from Pandan and Tea Leaves) 
โดยการน ากากชาท่ี เหลือท้ิงในแต่ละวัน และ
วตัถุดิบเหลือท้ิงจากห้องดอกไมม้ารีไซเคิลให้เกิด
ประโยชน์  และจากการ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
คุณสมบติัของกากชา สามารถน ามาใชใ้นการดูดซบั
ความช้ืนและลดกล่ินไม่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
- เพ่ือช่วยลดกล่ินอบัช้ืนภายในบริเวณห้อง

ลอ็คเกอร์พนกังาน 
- เพ่ือลดปริมาณของเหลือท้ิงในแต่ละวนั 
- เพ่ือช่วยใหส้ถานประกอบลดค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของผลิตภณัฑน้ี์ 
- เ พ่ือน าว ัตถุ ดิบเหลือใช้มาท าให้ เ กิด

ประโยชน์ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- ช่วยให้พนักงานได้รับความผ่อนคลาย
จากการท างาน 

- ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส่์วน
น้ีใหก้บัโรงแรม 

- ช่วยลดกล่ินอับภายในบริเวณห้องล็อค
เกอร์พนกังาน 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
วัตถุดิบที่ใช้ในการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตย
และกากชา 

1) ใบเตยท่ีเหลือใช้จากแผนกจัดเล้ียงและ
หอ้งดอกไม ้

2) กากชากล่ินต่ างๆ ท่ี เหลือจากการท า 
Coffee Break 

3) น ้ ามนัหอมระเหย กล่ิน ชา ใบเตย และ
ดอกบวั 

4) ผง เบกก้ิงโซดา 
 



 

 

อุปกรณ์เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการท าแท่งดูดความช้ืนจาก
ใบเตยและกากชา 

1) โหลแกว้ 
2) ถว้ยแกว้ 
3) กรรไกร 
4) เทปกาว 
5) กล่องกระดาษ 
6) กระดาษ A4 รีไซเคิล 
7) ไดร์เป่าผม 
8) ดอกไมเ้หง้ไวส้ าหบัตกแต่ง 

 

วธีิการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 

 
รูปที ่1 น ากากชาหรือใบเตยท่ีตากแหง้ไวม้าผสม
กบัเบกก้ิงโซดา 

 
รูปที ่2  ใส่น ้ ามนัหอมระเหยท่ีเตรียมไว ้ผสมใหเ้ขา้
กนั 

 

รูปที ่3 จากนั้นน าใส่แป้นพิมพแ์ท่งท่ีท ามาจาก
กระดาษ A4 (ท าเอง)  
 

 
รูปที ่4 น าไปวางไวใ้นกล่องกระดาษ และน าไดร์
เป่าผมมาวางไว ้เปิดใหค้วามร้อน ใหต้วัผลิตภณัฑ์
นั้นแหง้ จึงค่อยน าออกมา 

 
รูปที ่5 น าไปใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้และตกแต่งให้
สวยงามดว้ยดอกไมแ้หง้ น าไปวางไวท่ี้ หอ้งลอ็ค
เกอร์ หอ้งน ้ า ของพนกังาน 
 

สรุปผล 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปปฎิบติังานสหกิจ
ศึกษาในแผนกจดัเล้ียงของโรงแรมเชอราตนันั้น 
ผูจ้ดัท าไดต้ระหนกัถึงการใชส้อยและให้
ความส าคญัของวตัถุดิบส่ิงของท่ีน ามาใชแ้ลว้ให้
กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก โดยการน าไปรีไซเคิลเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ คือ แท่งลดความช้ืนจากใบเตยและ
กากชา จากการน าเอาชาและใบเตยท่ีใชแ้ลว้มาตาก
แหง้ มาผสมกบัเบกก้ิงโซดา และน าไปอบแหง้ จึง
ท าไดเ้กิดโครงงานน้ีข้ึนมา โดยมีเป้าหมายและ
วตัถุประสงคใ์นการลดกล่ินอบัช้ืนใหก้บัหอ้งลอ็ค
เกอร์ของโรงแรม และเป็นประโยชน์อยา่งมากใน
การลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรมอีกดว้ย จากขั้นตอน
การประเมินผลท่ีผูจ้ดัท าไดมี้การรวบรวมขอ้มูลท า
แบบสอบถาม ใหก้บัพนกังานจ านวน 30 ชุด 



 

 

ปรากฏวา่ผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ดีเป็นท่ีน่าพอใจ 
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 4.23  ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจเป็นมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงและพฒันาใหส้ามารถไปใช่ในสถานท่ี
ต่างๆไดอี้ก เช่น ภายในหอ้งประชุม หอ้งน ้ าแขก 
หรือ บริเวณส่วนหนา้ของโรม  
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แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 

Hygroscopic Sticks from Pandan and Tea Leaves 

นางสาว  วนัวิสา ประสมทรัพย ์   5804400132  สาขาการโรงแรม  

อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยพ์ิมพพ์ิชชา เลิศสกลุผาสุข 

พนกังานท่ีปรึกษา  คุณ สายญั  สาดี 

โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั 

ในการเขา้ปฎิบติังานสหกิจศึกษา แผนกจดัเล้ียง ผูจ้ดัท าได้
เลง็เห็นถึงปัญหาจากวตัถุดิบเหลือใชจ้ากการจดัประชุมสมัมนา
ในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก อาทิ เช่น ของวา่งท่ีจดัเสิร์ฟ กากชา 
และกาแฟ ผูจ้ดัท าไดท้ าการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารย์
ท่ีปรึกษา ถึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้และไดข้อค าแนะน าในการ
จดัท าโครงงาน แท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
(Hygroscopic sticks from pandan and tea leaves) โดยการน ากาก
ชาท่ีเหลือท้ิงในแต่ละวนั และวตัถุดิบเหลือท้ิงจากหอ้งดอกไมม้า
รีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ และจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
คุณสมบติัของกากชา สามารถน ามาใชใ้นการดูดซบัความช้ืนและ
ลดกล่ินไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

- เพ่ือช่วยลดกล่ินอบัช้ืนภายในบริเวณหอ้งลอ็คเกอร์พนกังาน 
- เพ่ือลดปริมาณของเหลือท้ิงในแต่ละวนั 
- เพ่ือช่วยใหส้ถานประกอบลดค่าใชจ่้ายในส่วนของผลิตภณัฑ ์
- เพ่ือน าวตัถุดิบเหลือใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน ์
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
- ช่วยใหพ้นกังานไดรั้บความผอ่นคลายจากการท างาน 
- ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส่์วนน้ีใหก้บัโรงแรม 
- ช่วยลดกล่ินอบัภายในบริเวณหอ้งลอ็คเกอร์พนกังาน 

 

- ใบเตยท่ีเหลือใชจ้ากแผนกจดัเล้ียงและหอ้งดอกไม ้
- กากชากล่ินต่างๆท่ีเหลือจากการท า Coffee Break 
- น ้ ามนัหอมระเหย กล่ิน ชา ใบเตย ผง เบกก้ิงโซดา 

 

1. น ากากชาหรือใบเตยท่ีตากแหง้ไวม้าผสมกบั 
เบกก้ิงโซดา 
2.  ใส่น ้ ามนัหอมระเหยท่ีเตรียมไว ้ผสมใหเ้ขา้กนั 
3. จากนั้นน าใส่แป้นพิมพแ์ท่งท่ีท ามาจากกระดาษ 
A4 (ท าเอง)  
4. น าไปวางไวใ้นกล่องกระดาษ และน าไดร์เป่าผม
มาวางไว ้เปิดใหค้วามร้อน ใหต้วัผลิตภณัฑน์ั้นแหง้ 
จึงค่อยน าออกมา 
5. น าไปใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้และตกแต่งให้

สวยงามดว้ยดอกไมแ้หง้ น าไปวางไวท่ี้ หอ้งลอ็ค
เกอร์ หอ้งน ้ า ของพนกังาน 

ในแผนกจดัเล้ียงของโรงแรมเชอราตนันั้น ผูจ้ดัท า
ไดต้ระหนกัถึงการใชส้อยและใหค้วามส าคญัของ
วตัถุดิบส่ิงของท่ีน ามาใชแ้ลว้ใหก้ลบัมาใชใ้หม่ได้
อีก โดยการน าไปรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ คือ 
แท่งลดความช้ืนจากใบเตยและกากชา โดยมี
เป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการลดกล่ินอบัช้ืน
ใหก้บัหอ้งลอ็คเกอร์ของโรงแรม และเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในการลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรม 
จากขั้นตอนการประเมินผลท่ีผูจ้ดัท าไดมี้การ
รวบรวมขอ้มูลท าแบบสอบถาม ใหก้บัพนกังาน
จ านวน 30 ชุด ปรากฏวา่ผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี
เป็นท่ีน่าพอใจ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 4.23  
ซ่ึงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจเป็นมาก 

 

ความส าคญัของปัญหา 
 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 

วตัถุดบิทีใ่ช้ในการท าแท่งดูดความช้ืนจากใบเตยและกากชา 
 

วธีิท า 
 

สรุปผล   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ประวตัผิู้จดัท า



 

 

ประวตัผิู้จดัท า 

 

 

รหสันกัศึกษา : 5804400132 

ช่ือ-สกุล : นางสาว วนัวสิา  ประสมทรัพย ์

คณะ  : ศิลปะศาสตร์ 

สาขา  : การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                   :  64/24  ซอยสวนผกั 6  ถนน สวนผกั  เขตตล่ิงชนั  แขวงตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร 10170

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            ภาคผนวก ช 

บันทึกการปฎบิตังิาน 
 



 

 

ประวติัผูจ้ดัท ำ 

 

 

 

รหสันกัศึกษำ : 5804400132 

ช่ือ-สกุล : นำงสำว วนัวสิำ  ประสมทรัพย ์

คณะ  : ศิลปะศำสตร์ 

สำขำ  : กำรโรงแรม 

ท่ีอยู ่                   :  64/24  ซอยสวนผกั 6  ถนน สวนผกั  เขตตล่ิงชนั  แขวงตล่ิงชนั   

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10170 
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