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บทคดัย่อ 

 

จากการท่ีไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ

แผนกอาหารเละเคร่ืองด่ืม จึงเล็งเห็นปัญหาเร่ือง ตูเ้ยน็เก็บอาหารสดมีกล่ินอบั ผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาวิธี

กาํจดักล่ินอนัไม่พึงประสงคใ์นตูเ้ยน็ พบวา่สามารถนาํวตัถุดิบเหลือใชจ้ากการประกอบอาหารของ

สถานประกอบการมาทาํถ่านดบักล่ินได ้จึงมีความคิดเห็นในจดัทาํโครงงานเร่ือง ถ่านดบักล่ินจาก

เปลือกผลไม  ้ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินอนัไม่พึงประสงค์ของตูเ้ย็นในแผนกครัวท่ี

สถานประกอบการ และเพื่อแกไ้ขปัญหาขยะจากเปลือกผลไมท่ี้เหลือใช ้จากการศึกษาเก่ียวกบัถ่าน

เปลือกผลไม ้ผูจ้ดัทาํไดผ้ลิตถ่านจากวสัดุเหลือใชใ้นสถานประกอบการและนาํไปทดลอง โดยนาํ

เปลือกทุเรียนและซังขา้วโพดไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกล่ิน และนาํมาวางในตูเ้ยน็เพื่อดบั

กล่ิน โดยทาํการสังเกตทุกวนั ไดข้อ้สรุปวา่ถ่านท่ีสามารถดูดกล่ินไดดี้ คือ ถ่านเปลือกทุเรียน  

หลงัจากท่ีไดท้าํการทดลองทาํผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้ผูจ้ดัทาํไดส้ํารวจ

ความคิดเห็นโดยการทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานภายในโรงแรม 

จาํนวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษาพบวา่ จากการประเมินแบบสอบถาม 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม, แผนกแม่บา้น และแผนกครัว มีความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย         𝑥𝑥𝑥 
= 3.97 และ S.D = 0.90 ได้แก่ ความพึงพอใจด้านตน้ทุน, ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และ

ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่โครงงานถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไมมี้

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

 

คําสําคัญ : ถ่านดูดกล่ิน/เปลือกผลไม/้ทุเรียน 

 



ง 
 

Project Name   : Charcoal Deodorizer  

Credits    : 5 

By    : Mr. Pattavee   Predawongsakorn  

Advisor               : Ms. Piyatida   Kungwansith 

Degree     : Bachelors of Arts 

Major    : Hotel 

Faculty    : Liberal Arts 

Semester / Academic Year          : 3/2018 

Abstract 

After working in cooperative education at Chatrium Residence Sathon Bangkok in the 

Food and Beverage Department, the author saw a problem with the refrigerator, the fresh food 

smelled musty. Therefore, the organizer has studied ways to get rid of unwanted odors in the 

refrigerator. It was found that  waste materials from the establishment's cooking could be used make 

charcoal deodorizer. The organizer had an opinion to create a project on charcoal deodorizer from 

fruit peels. The objectives were to solve the problem of unwanted odor in the refrigerator in the 

kitchen department at the establishment and to solve the problem of waste from fruit peels left over. 

The organizer produced charcoal from waste materials in the workplace and then experimented 

with the transformation of durian peel and corncobs into charcoal deodorizer. They were put it in 

the refrigerator to deodorize and observing daily.  In conclusion, the charcoal that could absorb 

odor the best was charcoal from Durian rind. 

After experimenting with making charcoal deodorizer from fruit peels, the organizers 

conducted a survey by a satisfaction questionnaire from a sample of 30 hotel staff in order to know 

the outcome of the project. The results of the study showed that, from the evaluation of the 

questionnaires in the food and beverage department, housekeeper department and kitchen 

department, have an overall satisfaction with a mean of  𝑥𝑥 ̅ = 3.97 and SD = 0.90 which are cost 

satisfaction, performance satisfaction and product satisfaction, respectively. Therefore, it could be 

seen that the charcoal deodorizer  from fruit peels satisfaction was in a high level. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคัญของโครงการ 

ปัจจุบนัแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (FOOD AND BEVERAGE DIVISION) เป็นแผนกท่ี

สร้างรายไดใ้ห้แก่โรงแรมอีกแผนกหน่ึง แมว้่าโดยทัว่ไปโรงแรมจะมีรายไดจ้ากค่าเช่าห้องพกั คิด

เป็นสัดส่วนมากกวา่รายไดอ่ื้น แต่ในบางกรณีรายไดจ้ากอาหารและเคร่ืองด่ืมอาจจะสูงกวา่รายไดค้่า

หอ้งพกัก็ได ้โดยเฉพาะโรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่น และโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีมีการจดัประชุม ส่ิง

ท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ โรงแรมท่ีสามารถผลิตอาหารท่ีดี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไดดี้ 

และมีคุณภาพ จะมีส่วนสร้างช่ือเสียงให้แก่โรงแรมอย่างมาก ความสําเร็จของห้องอาหารจะตอ้ง

ประกอบไปดว้ยการทาํงานทั้ง 2 อยา่ง ควบคู่กนัไป คือ งานบริการ ฝ่ายบริการจะเป็นผูอ้าํนวยความ

สะดวกและช่วยเหลือผูท่ี้มาใช้บริการ เร่ิมตั้งแต่ การต้อนรับ (Welcoming) การรับคาํสั่งอาหาร 

(Order Taking) การเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม (Serving) ตลอดจนถึงการเก็บเงิน (Billing) และอีก

ส่วนหน่ึง คือ หอ้งครัว ฝ่ายครัวจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตหรือปรุงอาหารชนิดต่างๆ สาํหรับแขก 

เม่ือได้เขา้มาปฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรมชาเทรียม  เรสซิเดนซ์     

สาทร กรุงเทพมหานคร ระดบั 5 ดาว จึงเห็นว่า มีการบริการหลายพื้นท่ี และอาหารท่ีหลากหลาย

ชนิดแตกต่างกนัออกไปพบวา่ ตูเ้ยน็ท่ีใชใ้นการเก็บวตัถุดิบ ประกอบดว้ยอาหารสดจึงทาํให้ตูเ้ยน็มี

กล่ิน จึงไดค้น้หาวิธีการท่ีง่ายต่อการแกปั้ญหาในคร้ังน้ี เบ้ืองตน้ไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการดบักล่ิน

ในตูเ้ยน็ทางอินเตอร์เน็ต ดว้ยวิธีอยา่งง่าย ไดแ้ก่ กาแฟ, เบคก้ิงโซดา, มะนาว และถ่านสามารถดูด

กล่ินได ้เน่ืองดว้ยกาแฟและเบคก้ิงโซดามีตน้ทุนค่อนขา้งสูง และมะนาวมีอายุการใชง้านน้อย เน่า

เร็ว จึงเล็งเห็นว่าถ่านเป็นทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด จากการศึกษาเก่ียวกบัถ่านดูดกล่ิน ได้พบขอ้มูล

โครงการภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถนาํเปลือกผลไมม้าทาํถ่านดบักล่ิน  

เน่ืองจากแผนกท่ีฝึกปฏิบติังานอยูมี่เปลือกผลไมเ้หลือใชจ้ากการนาํมาเสิร์ฟหรือนาํมาปรุง

อาหารจาํนวนมากแต่เปลือกไม่ไดน้าํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ทาํไดเ้พียงทิ้งให้เป็นขยะ ส่ิงกล่ินเน่า

เสียในแต่ละวนั ผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้โครงการถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไมเ้พื่อความเหมาะสมต่อการ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในสถานท่ีประกอบการ และมีประโยชน์ต่อบุคคลท่ีมีความสนใจนาํไปใช้

ไดใ้นชีวติประจาํวนั 
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1.2 วตัถุประสงค์ในการจัดทาํโครงการ 

1.2.1 เพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินอนัไม่พึงประสงคข์องตูเ้ยน็ในแผนกครัวท่ีสถานประกอบการ 

1.2.2 เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะจากเปลือกผลไมท่ี้เหลือใช ้

1.2.3 เพื่อศึกษาและทดลองเก่ียวกบัการผลิตถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไม ้

 

1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

  - ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้

  - ศึกษาโครงการท่ีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั เพือ่เป็นกรณีศึกษา แนวทางการผลิต 

  - ปรึกษาพี่เล้ียงภายในแผนก 

1.3.2 ขอบเขตดา้นเวลา  

เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงการ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 

 1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร คือ ให้พนักงานโรงแรม ชาเทรียม   เรสซิเดนซ์   สาทร 

กรุงเทพฯ จาํนวน 30 คน แบ่งเป็นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 คน, แผนกครัว 11 คน และแผนก

แม่บา้น 7 คนใช้งานของถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไมใ้นส่วนต่าง ๆ ท่ีส่งกล่ินไม่พึงประสงค์ใน

โรงแรม  

 

1.4 ประโยชน์ในการจัดทาํโครงการ 

1.4.1 แก้ไขเร่ืองกล่ินอนัไม่พึงประสงค์ในสถานประกอบท่ีนักศึกษาออกปฏิบติัสหกิจ

ศึกษา และยงัสามารถนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้เช่น ตูเ้ยน็ในครัวเรือน เป็นตน้ 

  1.4.2 เพื่อช่วยลดขยะจากเปลือกผลไมท่ี้สถานประกอบ ดว้ยการนาํวตัถุดิบเหลือใชม้าแปร

รูปได ้

1.4.3 เพื่อใหค้วามรู้กบัผูท่ี้มีความสนใจเร่ือง ถ่านดูดกล่ินจากผลไม ้นาํไปสร้างรายได ้



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การจดัทาํโครงงาน ถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการทาํผลิตภณัฑ์

ถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม้ เพื่อเป็นการนําวตัถุดิบเหลือใช้กลับมาทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดมี้การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• การกาํจดักล่ินอนัไม่พึงประสงค ์ในตูเ้ยน็ 

• ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

• การผลิตถ่านผลไมดู้ดกล่ิน 

• เปลือกทุเรียน 

• ซงัขา้วโพด 

• การดม พิสูจน์กล่ิน 

• โครงงานและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วโครงงาน 

 2.1.1 การกาํจัดกลิน่อนัไม่พงึประสงค์ ในตู้เยน็ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ือง กาํจดักล่ินเหม็นในตูเ้ยน็ ด้วยตวัช่วยเหล่าน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อให้ความรู้

เก่ียวกบัการจดัการกบัปัญหากล่ินเหมน็ในตูเ้ยน็ มีเน้ือหาดงัน้ี 

1. ถ่านหุงตม้ 

 
รูปท่ี 2.1 ถ่านหุงตม้ 

ท่ีมา : www.baantip.com 

เพียงแค่นาํถ่านหุงตม้ จาํนวน 3-4 ก้อน เลือกเอาแท่งใหญ่ๆ วางไวใ้นตูเ้ยน็ (อาจใส่ถว้ย 

หรือใชผ้า้ขาวบางหุม้ไว ้กนัเป้ือน) ถ่านจะเร่ิมดูดกล่ินเหมน็จนหมด  
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2. กากมะพร้าว 

หากคุณทาํอาหารท่ีตอ้งคั้นนํ้ากะทิ และมีเศษมะพร้าวขดูหลงเหลืออยู ่เพียงแค่นาํใส่ภาชนะ

แลว้นาํไปวางตั้งไวใ้นตูเ้ยน็อยา่งนอ้ย 1 คืน มะพร้าวขดูจะช่วยดูดซบักล่ินไม่พึงประสงคต่์าง ๆ ให้

จางลงอยา่งไม่น่าเช่ือ 

 
รูปท่ี 2.2 กากมะพร้าว 

ท่ีมา : www.thairath.co.th 

นาํกากมะพร้าว ท่ีได้จากการคั้นกะทิออกจนแห้งสนิทแล้ว ตกัใส่ชาม แล้ววางทิ้งไวใ้น

ตูเ้ยน็ กากมะพร้าวจะดูดกล่ินเหม็นจนหมดส้ิน (หากกากมะพร้าวมีกล่ิน ให้เปล่ียนกากมะพร้าวชุด

ใหม่ เพราะกล่ินเหมน็จะถูกดูดมาอยูใ่นกากมะพร้าวแทน) 

3. กากกาแฟ 

 
รูปท่ี 2.3 กากกาแฟ 

ท่ีมา : www.thairath.co.th  

ใส่กากกาแฟในถว้ยแลว้นาํไปแช่ตูเ้ยน็ไวป้ระมาณ 2 – 3 วนั กากกาแฟจะค่อย ๆ ดูดกล่ิน

อบัให้หายไปจากในตู ้เม่ือกล่ินเหม็นหายไปหมดแล้ว ให้นํากากกาแฟออก เพราะกล่ินของกาก

กาแฟ อาจจะไปติดท่ีอาหารอยา่งอ่ืนในตูเ้ยน็แทน (เช่น นํ้าแขง็, ไอศกรีม) 
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4. เบกก้ิงโซดา 

 
รูปท่ี 2.4 เบกก้ิงโซดา 

ท่ีมา : www.topfunstory.com 

เทผงเบกก้ิงโซดาแบ่งใส่ภาชนะแลว้ตั้งทิ้งไวใ้นตูเ้ยน็ เบกก้ิงโซดา จะดูดซับกล่ินเขา้ไป 

เป็นทั้ งวตัถุดิบในการทาํขนม และของใช้สามัญประจาํบ้านท่ีขาดไม่ได้ เพราะนอกจากจะใช้

ทาํอาหารอร่อย ๆ แลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ทาํความสะอาดบา้นให้หมดจดไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือ

อีกดว้ย และสาํหรับการดบักล่ินตูเ้ยน็ก็เช่นเดียวกนั เพียงแค่นาํเบกก้ิงโซดาแบ่งใส่ภาชนะแลว้ตั้งทิ้ง

ไวใ้นตูเ้ยน็ ก็จะช่วยดูดกล่ินอบัใหห้มดไปได ้

5.มะนาว 

 
รูปท่ี 2.5 มะนาว 

ท่ีมา : www.baantip.com 

อีกหน่ึงวิธีดบักล่ินตูเ้ยน็ดว้ยของใช้ท่ีมีอยูใ่นครัวเรือน คือการใชม้ะนาว 1 ลูกนาํมาผา่คร่ึง 

แล้วนาํไปวางหงายไวใ้นตูเ้ยน็ หากตูเ้ยน็มีขนาดใหญ่อาจจะใช้มะนาว 2 ลูก วางไวค้นละมุม เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซบักล่ินใหม้ากข้ึนก็ได ้นอกจากดูดซบักล่ินเหม็นแลว้ กล่ินของมะนาว

จะช่วยทาํใหตู้เ้ยน็สดช่ืนข้ึนดว้ย 
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7. กระดาษหนงัสือพิมพ ์

 
รูปท่ี 2.6 หนงัสือพิมพ ์

ท่ีมา : www.baantip.com 

 หากไม่มีเวลามานั่งขดัล้างตู้เย็น และอยากมีทางลัดในการขจัดกล่ิน ลองใช้กระดาษ

หนังสือพิมพ์รองชั้นวางของในตูเ้ยน็เอาไว ้แล้วพรมนํ้ าเล็กน้อย กระดาษหนังสือพิมพจ์ะช่วยดูด

กล่ินให้หมดไปได ้แต่ตอ้งหมัน่เปล่ียนทุก 2 วนั จะช่วยให้เห็นผลดีข้ึน เพียงแค่จบัมนัมาป้ันเป็น

กอ้นและนาํไปยดัทิ้งไวใ้นรองเทา้ท่ีมีกล่ิน หนงัสือพิมพจ์ะดูดความช้ืนและกล่ินออกไปได ้โดยเรา

สามารถฉีดสเปรยห์รือนํ้าหอมลงไปในหนงัสือพิมพท่ี์ใช ้เพื่อเพิ่มความหอมไดอี้กดว้ย 

8. ผงฟู 

 
รูปท่ี 2.7 ผงฟู 

ท่ีมา : www.baantip.com 

เพียงแค่เทผงฟูใส่ลงในถว้ยเล็ก ๆ แลว้นาํไปวางไวมุ้มใดมุมหน่ึงของตูเ้ยน็ ผงฟูก็จะช่วยดูด

ซบักล่ินอบั ให้หายไปได ้อีกทั้งยงัไม่ตอ้งเสียเวลาเปล่ียนผงฟูในถว้ยบ่อย ๆ เพียงแค่อยา่ลืมเปล่ียน

ใหม่ทุก ๆ 3 เดือนก็พอ  เน่ืองจากผงฟูมีอนุภาคเล็กเป็นรูปทรงผลึกท่ีอ่อนนุ่ม จึงช่วยในการขดัถู ยงั

มีสรรพคุณในการดูดกล่ินเหมน็ ดูดความช้ืน ปรับค่าความเป็นกรดด่าง ฆ่าเช้ือโรค  
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9. ใบชา 

 
รูปท่ี 2.8 ใบชา 

ท่ีมา : https://medthai.com 

ใบชาแห้ง ท่ีเอาไวช้งด่ืมน่ีแหละ ท่ีสามารถช่วยดบักล่ินอบัในตูเ้ยน็ไดเ้หมือนกนั เพียงแค่

นาํใส่ถุงตาข่าย หรือห่อผา้บาง ๆ แลว้วางไวใ้นตูเ้ยน็ ใบชาจะช่วยดูดซบัความเหม็นเหล่านั้นใหห้มด

ไป หรือจะใช้ถุงชาท่ีชงด่ืมเสร็จแล้วก็ได้เหมือนกนั และควรหมัน่เปล่ียนใบชาบ่อย ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขจดักล่ิน  

10. วานิลลา 

 
รูปท่ี 2.9 วนิลา 

ท่ีมา : www.baantip.com 

กล่ินอบัท่ีกวนใจหากเร่ิมจางลงแลว้ ลองหากล่ินหอม ๆ อยา่งกล่ินวานิลลามาหยดใส่สําลี

กอ้นพอใหชุ่้มเล็กนอ้ย จากนั้นนาํสาํลีไปวางไวต้ามจุดต่าง ๆ ของตูเ้ยน็ ไม่วา่จะเป็นชั้นวางของ ช่อง

วางไข่ เป็นตน้ เพียงเท่าน้ีก็จะมีกล่ินหอมหวานอบอวลไปทัว่ตูเ้ยน็แทนกล่ินอบั หากใครไม่ชอบวา

นิลลาลองเปล่ียนเป็นกล่ินอ่ืนแทนก็ได ้มีใหเ้ลือกเยอะแยะแถว ๆ โซนขายอุปกรณ์เบเกอร่ี 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ มีหลายวิธีท่ีสามารถกาํจดักล่ินได ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ของแต่ละชนิดมีขอ้ดี

และขอ้เสียต่างกนัออกไป เช่น มะนาว สามารถใช้งานไดเ้พียง 2-3 วนั ก็เน่าและยงัอาจจะเกิดกล่ิน

เน่าอีกดว้ย ส่วนกากกาแฟ หากทิ้งไวน้านเกินไปจะทาํให้อาหารภายในตูมี้กินกาแฟติดอยู ่และอ่ืน ๆ

ท่ีเป็นลกัษณะผง อาจทาํให้เกิดความสกปรกภายในตูไ้ด ้แต่ส่ิงท่ีเห็นไดคื้อ ถ่านสามารถใช้งานได้

นานกว่า เป็นลกัษณะของแข็ง ตน้ทุนในการผลิตก็น้อย เพราะเหตุน้ีจึงทาํให้ผูจ้ดัทาํสนใจท่ีจะทาํ

โครงการเก่ียวกบั ถ่านดูดกล่ิน 

2.1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) 

ภูมิปัญญาชาวบา้นหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดข้ึนไดเ้องและนาํมาใชใ้นการ

แกปั้ญหา เป็นเทคนิควธีิเป็นองคค์วามรู้ของชาวบา้น ทั้งทางกวา้งและทางลึกท่ีชาวบา้นคิดเอง ทาํ

เอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยูแ่กปั้ญหาการดาํเนินชีวติในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยัความ

เหมือนกนัของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ เป็นองคค์วามรู้ และเทคนิคท่ีนาํมาใชใ้น

การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ซ่ึงไดสื้บทอดและเช่ือมโยงมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

จากการศึกษาเวบ็ไซต ์ www.technologychaoban.com (2560) หวัขอ้ “ถ่านผลไม ้ ดูดกล่ิน 

ไอเดียสร้างสรรค ์ทาํง่าย ขายคล่อง สร้างผลกาํไรงาม” กล่าววา่ 

เกษตรกรชาวสวนผลไม ้ ท่ีปลูกทุเรียน มงัคุด มะม่วง นอ้ยหน่า มะเฟือง กลว้ย มะพร้าว 

ขา้วโพด มะกรูด สับปะรด ส้มโอ ฯลฯ ในบางคร้ังอาจเจอปัญหาภยัธรรมชาติ โรคแมลงรบกวนทาํ

ใหผ้ลไมร่้วงหล่นจากตน้ก่อนการเก็บเก่ียว ทาํใหสู้ญเสียรายไดไ้ปอยา่งน่าเสียดาย  ความจริงผลไม้

เหล่านั้นสามารถนาํมากลบัมาสร้างรายไดใ้หม่ในรูปของ “ ถ่านผลไมดู้ดกล่ิน ” ท่ีมีรูปทรงเด่น

สะดุดตา  น่าใชง้านมากกวา่ถ่านไมท้ัว่ไป และช่วยดูดกล่ินอนัไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 

 
รูปท่ี 2.10 ภาพตวัอยา่งถ่านผลไม ้

ท่ีมา : thaibizwisdom.com 
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ไอเดียน้ีสามารถทาํไดง่้าย ขายคล่อง สร้างผลกาํไรงามอีกต่างหาก เพราะถ่านผลไมดู้ดกล่ิน 

มีราคาขายส่งต่อช้ินตั้งแต่ 10-40 บาท ตามขนาดรูปทรงและชนิดผลไม ้ ดงันั้น เกษตรกรท่ีประสบ

ปัญหาผลผลิตร่วงหล่นก่อนการเก็บเก่ียว หรือมีผลไมเ้หลือจากการขาย หรือประสบปัญหาราคา

ผลไมต้กตํ่า สามารถนาํผลไมเ้หล่าน้ี กลบัมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปถ่านผลไมดู้ดกล่ินไดอี้กทางหน่ึง 

นอกจากน้ี เกษตรกรยงัสามารถนําเศษวสัดุเหลือใช้ในท้องถ่ินประเภท เปลือกทุเรียน 

ฝักบวั กาบมะพร้าว กาบตาล ฯลฯ มาเผาเป็นถ่านไดเ้ช่นกนั ถ่านผลไมเ้หล่าน้ี ไดรั้บการยอมรับจาก

ตลาดวา่ สามารถดูดกล่ินไดดี้กวา่ถ่านท่ีทาํมาจากไมท้ัว่ไป  หลายชุมชนไดน้าํไอเดียน้ีนาํมาใชผ้ลิต

ถ่านผลไม ้กลายเป็นสินคา้เด่น ถูกคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์ OTOP สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้

ตลอดทั้งปี 

 

2.1.3 การผลติถ่านผลไม้ดูดกลิน่ 

มีคาํแนะนําว่า อายุของวตัถุดิบท่ีใช้ต้องไม่ใช้ผลแก่ ห้ามใช้ผลท่ีมีนํ้ าข้างใน ข้าวโพด

จะตอ้งดิบเมล็ดยงัไม่ลงแป้ง ทุเรียนก็จะใชผ้ลอ่อน ไม่ใช้ผลท่ีพร้อมจะรับประทาน  การจดัเรียงใน

ภาชนะจะตอ้งจดัวางให้ดี ไม่ให้ทบัซ้อนหนาแน่นจนเกินไป โดยเฉพาะสับปะรดท่ีตอ้งระวงัไม่ให้

ตะเกียง ใบ และตา หลุดหกัหรือชาํรุด การจดัเรียงตอ้งไม่ซอ้นทบักนั  หลงัจากเผาเสร็จและทิ้งไวใ้ห้

เย็นแล้ว ควรคดัเลือกถ่านผลไม ้โดยสังเกตจากนํ้ าหนักของแต่ละช้ิน ถ้าเบาและไม่มีกล่ินอะไร

ออกมาแสดงว่าใช้ได้ หากผลไม้ยงัมีนํ้ าหนักและมีกล่ินอยู่ตอ้งนําไปเผาใหม่  สําหรับช้ินงานท่ี

แตกร้าวก็นาํไปใช้เป็นเช้ือเพลิงแทนถ่านหุงขา้วได ้แต่ละทอ้งถ่ินมีเทคนิควิธีการเผาถ่านผลไมท่ี้

น่าสนใจ  ยกตวัอยา่งเช่น  

กลุ่มยุวเกษตรกรประจาํตาํบลหนองกะทา้ว (2560) ทาํการทดลองเร่ือง การผลิตถ่านผลไม้

ดูดกล่ิน กล่าวว่า เทคนิคการผลิตถ่านผลไมดู้ดกล่ิน จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของ กลุ่มยุวเกษตรกร

ประจาํตาํบลหนองกะท้าว ตั้ งอยู่หมู่ท่ี 8 ตาํบลหนองกะท้าว อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

เยาวชนในชุมชนแห่งน้ี มีเทคนิคการเผาถ่านผลไมไ้ดใ้นปริมาณท่ีมาก โดยใชว้ธีิขดุหลุมให้มีขนาด

กวา้ง 1×1.5 เมตร ลึก 1 เมตร สามารถบรรจุผลไมใ้ส่หลุมไดจ้าํนวน 20 กิโลกรัม จากนั้นคดัเลือก

ผลไมท่ี้มีลกัษณะเปลือกแข็ง เม่ือเผาแลว้สามารถคงรูปเดิมได ้เช่น ขา้วโพด ส้มโอ สับปะรด มงัคุด 

กล้วย น้อยหน่า  นําผลไม้วางบนตะแกรงลวด ใช้ถ่านจากซังขา้วโพดและซังขา้วโพดแห้งเป็น

เช้ือเพลิงเผาไหม้ ใช้เวลาในการเผานาน 10 ชั่วโมง ก็จะได้ถ่านผลไม้ไว้ใช้ดูดกล่ิน ทําให้

ประหยดัเวลาและไดผ้ลผลิตมากกว่าเดิม ลกัษณะเด่นของสินคา้ท่ีน่ีคือ ถ่านผลไมจ้ะมีผิวมนัวาว 

เม่ือหยบิแลว้ไม่ทาํใหมื้อเป้ือนคราบเขม่าสีดาํของถ่าน 

ชุมชนบา้นหนองยอเหนือ (2560) ทาํการทดลองเร่ือง การผลิตถ่านผลไมดู้ดกล่ิน กล่าวว่า

เทคนิคการผลิตถ่านผลไม้ดูดกล่ิน ของ ชุมชนบ้านหนองยอเหนือ ต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาลี          

จ.นครสวรรค์  เร่ิมจากขุดดินเป็นร่องขนาดกวา้ง 1 ศอก ลึก 1 คืบ แลว้ใช้ซังขา้วโพดโรยลงไปใน
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ร่อง ใชเ้หล็กเส้นขนาดเท่าน้ิวช้ีพาดขวางร่องขนาดพอท่ีจะวางภาชนะได ้แลว้เทนํ้ามนัเบนซินรดซงั

ขา้วโพดนิดหน่อย จึงค่อยจุดไฟ เม่ือซังขา้วโพดติดไฟแลว้นาํภาชนะท่ีบรรจุวตัถุดิบจนเต็มปิดฝา 

นาํไปวางบนตะแกรงเหล็ก จากนั้นให้เทแกลบดินกลบภาชนะใหมิ้ดแลว้เผาไปเร่ือย ๆ ระหวา่งท่ีเผา

เถ้าแกลบยุบต้องเติม และควบคุมไม่ให้ไฟลุกเหมือนกับการเผาถ่านไมทุ้กประมาณ ใช้เวลาเผา

ประมาณ 24 ชัว่โมง จึงเข่ียเอาแกลบออกดบัไฟ แลว้ปล่อยทิ้งไวใ้ห้เยน็ โดยไม่ตอ้งเปิดภาชนะ ไม่

ตอ้งรดนํ้ า ครบ 1 คืน ก็มาคดัแยกเพื่อนาํไปจาํหน่ายได ้ผลไมแ้ละเศษวตัถุเหลือใชท่ี้นาํมาเผาถ่านมี

หลายชนิดดว้ยกนั เช่น น้อยหน่า มงัคุด สับปะรด ทุเรียน มะพร้าว ลูกตาล ขนุน ลูกทอ้ ฝักบวั ซัง

ขา้วโพด ไปจนถึงกระบอกไมไ้ผ ่ซ่ึงวตัถุดิบท่ีนาํมาเผาแต่ละชนิด มีขนาดรูปทรงสมบูรณ์  ผลไม้

บางชนิดตอ้งมีจุก มีขั้วติด เช่น มะพร้าว ลูกตาล มงัคุด ขนุน ทุเรียน ส่วนกลว้ยอาจแยกผลหรือเผา

เป็นหวกี็ได ้หากเป็นกระบอกไมไ้ผต่อ้งตดัใหมี้ขอ้ ความยาวและลกัษณะพอกบักระบอกขา้วหลาม 

สํานกัเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (2562) จดัทาํโครงการเร่ือง เตาเผาถ่าน

ผลไมแ้บบเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ถ่านผลไมเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากภูมิ

ปัญญาชาวบา้น แต่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดย้งัมีคุณภาพไม่ไดม้าตรฐานโดยเฉพาะการ ดูดซบักล่ิน และมี

การแตกหกัเสียหาย เน่ืองจากในการเผาเพื่อผลิตถ่านผลไมน้ั้นควบคุมความร้อนระหวา่งการเผาได้

ค่อนขา้งยากทาํใหค้วามร้อนไม่สมํ่าเสมอมีผลทาํให้ผลิตภณัฑมี์การสูญเสียและเสียหายระหวา่งการ

เผาท่ีค่อนข้างมาก และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไม่สมํ่าเสมอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสํานัก

เทคโนโลยีชุมชน เล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดท้าํการศึกษาวิจยัการผลิตถ่าน

ผลไม ้เพื่อนาํองคค์วามรู้ดา้นวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีเขา้ไปแกไ้ขปรับปรุงพฒันากระบวนการ

ผลิตและคุณภาพผลิตภณัฑ์ เพื่อลดการสูญเสียของวตัถุดิบ ระยะเวลา และให้สามารถแข่งขนัใน

ตลาดได ้

คุณสมบติัเด่น 

กระบวนการผลิตถ่านผลไม ้ โดยใชเ้ทคโนโลยกีรมวทิยาศาสตร์บริการ เป็นการเผาใน

เตาเผาในสภาวะอบัอากาศโดยการใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงสามารถควบคุมอุณหภูมิระหวา่งการ

เผาไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ท่ีอุณหภูมิ 300 – 450 องศาเซลเซียส ทาํใหก้ารเสียหายของผลิตภณัฑน์อ้ยกวา่

ร้อยละ 20 ผลิตภณัฑถ่์านท่ีไดจ้ากเตาเผาน้ี มีรูปทรงสวยงามและค่าไอโอดีนประมาณ 180-300 

มิลลิกรัมต่อกรัม ข้ึนอยูก่บัชนิดของถ่านผลไมน้ั้น ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดของมาตรฐาน

ชุมชนถ่านดูดกล่ิน (มผช. 180-2546) ท่ีกาํหนดค่าไอโอดีนมีค่ามากกวา่ 150 มิลลิกรัมต่อกรัม 
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กรรมวธีิในการเผา 

กรรมวธีิการเผาถ่านผลไมด้งัน้ี 

- เตรียมเตาวางถงั 50 ลิตร ในถงั 200 ลิตร แลว้เติมแกลบลงไปในช่องวา่งระหวา่งถงัทั้งสอง 

- ติดไฟท่ีเตาเผาดา้นล่างของถงั 200 ลิตร เม่ือไฟติดดีแลว้ ปริมาณแกลบจะลดลงใหเ้ติมแกลบจน

เท่ากบัระดบัของถงัขนาด 50 ลิตร นาํป๊ีบท่ีบรรจุผลไมม้าวางในถงั 50 ลิตร แลว้ปิดฝาถงั 50 ลิตร 

- เผาไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่แกลบมีการเผาไหมห้มด ในบางกรณีอาจมีการเติมแกลบเพิ่มในระหวา่ง

การเผาโดยปริมาณแกลบท่ีเติมเพิ่มข้ึนอยูก่บัชนิดและปริมาณของผลไม ้

- หลงัจากแกลบมีการเผาไหมห้มดแลว้ปล่อยถงัทิ้งไวใ้หเ้ยน็ แลว้นาํถ่านผลไมอ้อกจากเตา โดย

ผลิตภณัฑถ่์านผลไมท่ี้ไดจ้ากการเผาควรเก็บไวใ้นภาชนะท่ีปิดสนิท เพื่อป้องกนัการดูดกล่ินก่อนใช้

งานหรือนาํออกจาํหน่าย 

 

รูปท่ี 2.11 เตาเผาถ่านผลไมแ้บบเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์บริการ 

ท่ีมา : http://siweb.dss.go.th 

 

รูปท่ี 2.12 รูปดา้นขา้งเตาเผาถ่านผลไม ้

ท่ีมา : http://siweb.dss.go.th 
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จากการศึกษาการเผาถ่านผลไม ้กลุ่มยวุเกษตรกรประจาํตาํบลหนองกะทา้ว และชุมชนบา้น

หนองยอเหนือ สรุปวา่ ถ่านทุเรียน ดูดกล่ินไดดี้ท่ีสุด โดยทัว่ไป ทุเรียน มงัคุด นอ้ยหน่า และมะม่วง 

เม่ือนาํมาเผา จะไดถ่้านผลไมท่ี้มีลกัษณะสีดาํสนิท นํ้าหนกัเบา รูปร่างคงเดิมและขนาดลดลง

เล็กนอ้ย โดยผลไมท่ี้สามารถคงรูปไดดี้ท่ีสุด คือ นอ้ยหน่า เม่ือนาํถ่านผลไมไ้ปทดสอบดูดกล่ินใน

ตูเ้ยน็ พบวา่ ถ่านจากทุเรียนสามารถดูดกล่ินไดดี้ท่ีสุด เพราะถ่านจากทุเรียนมีความพรุนของผวิ

มากกวา่ถ่านผลไมช้นิดอ่ืน จึงสามารถดูดซบักล่ินไดม้าก 

 
รูปท่ี 2.13 ถ่านผลไมท่ี้ทาํจากทุเรียน 

ท่ีมา : thaibizwisdom.com 

2.1.4 เปลอืกทุเรียน 

 

รูปท่ี 2.14 เปลือกทุเรียน 

ท่ีมา : thaibizwisdom.com 
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ลกัษณะของเปลือกทุเรียนมีหนามแหลม เม่ือแก่ผลมีสีเขียว เม่ือสุกมีสีนํ้าตาลอ่อน แตก

ตามแต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพ ู 

ประโยชน์ของเปลือกทุเรียนมีมากมาย ไดแ้ก่ 

1. เปลือกแขง็ดา้นนนอกท่ีมีหนามแหลม เม่ือนาํไปสับแช่ในนํ้าปูนใส แลว้สามารถใช้

สมานแผลได ้เอามาลา้งแผลพุพอง แผลนํ้าเหลืองเสียจะช่วยใหแ้ผลหายเร็ว  อีกทั้งคนสมยัก่อนจะ

เอาเปลือกทุเรียนไปเผาแลว้บดเป็นผง นาํมาผสมกบันํ้ามนังาหรือนํ้ามนัมะพร้าว แลว้เอามาพอกท่ี

คางจะทาํใหค้างทมูยบุลงได ้

2. สามารถนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรวมควนัปลา และ ใชไ้ล่ยงุหรือแมลงไดด้ว้ย  

3. เปลือกสามารถนาํมาผลิตทาํเป็นกระดาษได ้กระดาษเปลือกทุเรียนมีเส้นใยเหนียวนุ่ม

และเหนียวกว่าเน้ือกระดาษสา โดยกระดาษเปลือกทุเรียนสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ในการผลิต

เป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลายอยา่ง ทั้งในรูปของใชเ้บด็เตล็ด ของประดบัตกแต่ง 

4. เปลือกทุเรียนสามารถทาํปุ๋ย ได้ด้วยวิธีการแปรรูปเปลือกทุเรียนให้เป็นถ่านอดัแท่ง 

เพราะในเปลือกทุเรียนมีธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการ โดยเฉพาะโปแตสเซียม และฟอสฟอรัส ซ่ึงหาก

นํามาผสมกับดินในแปลงผัก จะสามารถช่วยปรับปรุง และฟ้ืนฟูสภาพดินได้เป็นอย่างดี 

ขณะเดียวกนั ยงัสามารถเก็บกกัธาตุอาหารและดูดซบัสารพิษบางตวัได ้

5. เปลือกทุเรียนจะสามารถนาํมาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิงเพื่อใชเ้ป็นพลงังานความร้อนใน

ครัวเรือนแทนฟืนและถ่านจากไมไ้ด ้

จากการศึกษาเปลือกทุเรียน จะเห็นวา่ การทาํถ่านจากเปลือกทุเรียนเพื่อนาํมาใชใ้นการดบั

กล่ินเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนําไปต่อยอดได้ ดังเช่น เม่ือนํามาดูดกล่ินในตู้เย็นเป็นเวลา 3-4 

สัปดาห์ หรือถ่านไม่สามารถดบักล่ินในตูเ้ยน็ไดแ้ลว้นั้น ยงัสมารถนาํมาเป็นถ่านเช้ือเพลิงในการหุง

ตม้ หรือสามารถนาํมาทาํปุ๋ยต่อได ้ดงันั้นทางผูจ้ดัทาํจึงเลือกโครงการถ่านดบักล่ินจากเปลือกทุเรียน 

 

รูปท่ี 2.15 ถ่านผลไมท่ี้ทาํจากทุเรียน 

ท่ีมา : www.thairath.co.th 
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2.1.5 ซังข้าวโพด 

 

รูปท่ี 2.16 ซงัขา้วโพด 

ท่ีมา : www.erdi.cmu.ac.th 

ซังขา้วโพดเป็นวสัดุเหลือทิ้งจากการเกษตรซึงเกิดข้ึนภายหลงัจากกระบวนการสีเพื่อเอา

เมล็ดออกจากฝักจะทาํให้เกิดเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2 ชนิดคือ ซังขา้วโพคและเศษซัง

ขา้วโพดการใชป้ระโยชน์จากซงัขา้วโพดสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ประเกท ไดแ้ก่  

1. ประโยชน์ทางการเกษตรและปศุสัตวซ่ึ์งใชเ้ป็นวสัดุในการเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางรม เห็ด

มะม่วง เป็นตน้ ซ่ึงกอง วิจยัโรคพืชและจุลินทรียก์รมวิชาการเกษตร ไดท้าํการทดลองแลว้หลายปี

เพราะซังขา้วโพดมีเฮมิเชลลูโลส เป็นจาํนวนมากซ่ึงหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ด และนาํมา

ผสมเป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง เช่น ววั ควาย เพราะสัตวป์ระเภทน้ีมีกระเพาะท่ีสามารถย่อยพวก

เซลลูโลสไดดี้ และยงันาํมาหมกัเป็นอาหารของยสีต ์

2. ประโยชน์ทางเภสัชกรรมใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไซลิทอลในซงัขา้วโพดจะมีไซแลน

หรือพวกแป้งดว้ย เม่ือถูกไฮโดรไลส์จะไดส้ารไซโลสและไซลิทอลซ่ึงมีรสหวาน เหมาะท่ีจะใชเ้ป็น

อาหารของผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานและเป็นสารท่ีมีความสําคญัในกิจกรรมทนัตกรรม นอกจากนั้น

ไซลิกอนยงัใชเ้ป็นตวัผลิตลูกกวาดทาํใหลู้กกวาดมีคุณภาพดีไม่เหนียว ใชผ้สมในซอสมะเขือเทศจะ

ช่วยรักษาสีแดงของมะเขือเทศและเป็นส่วนผสมในการผลิตขาหลายชนิดโดยเฉพาะยาท่ีเก่ียวกบั

โรคผวิหนงั เช่น ยาแกค้นั กาํจดัสิวเช้ือแบคทีเรีย เป็นตน้  

3. ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและพลงังานเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมการทาํไมอ้ดัใช้

ในการก่อสร้าง เช่น ทาํฝ้าเพดานบอร์ด โดยนาํส่วนประกอบพวกเชลลูโลสท่ีปรากฎในซงัขา้วโพด

มาเป็นตวัเช่ือมความแข็งแรงและทนทานเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีใชใ้นการ

ก่อสร้างทาํให้แข็งแรง และมีนํ้ าหนกัเบา ช่วยป้องกนัความร้อน และเสียง ยงัช่วยปรับปรุงคุณภาพ

ของคอนกรีตให้สามารถทนไฟได้ดี และยงัสามารถใช้ผลิตถ่านกมัมนัต์ได้ซ่ึงมีความสําคญัต่อ
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อุตสาหกรรมการฟอกหนังการดูดสีและกล่ิน ในขบวนการกาํจดัของเสียเป็นตวัขจดันํ้ ามนัและ

ไขมนัจากผิวนํ้ าและผิวดิน ทาํใหอ้ญของนํ้ ามนัแตกตวัออกจากกนั นาํมาบดให้ละเอียดผสมกบักาว

แลว้อบแห้งทาํเป็นเช้ือเพลิงอดัแข็งซ่ึงมีคุณภาพดี ดว้ยในซงัขา้วโพดให้ค่าความร้อนอยูท่ี่ประมาณ 

บวกลบ 3,000 Kcal/kg. ซงัขา้วโพด มีความช้ืน >30-20 และไดมี้การนาํมาผลิตพลงังานไฮโดรเจน

ตลอดถึงก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทั้ งนํ้ าตาลกลูโคส และไซโลส ท่ี

หลงเหลืออยูใ่นเศษพืชเป็นตน้กาํเนิด 

 

รูปท่ี 2.17 เช้ือเพลิงอดัแท่งจากซงัขา้วโพด 

ท่ีมา: www.erdi.cmu.ac.th 

 

 2.1.6 การดม พสูิจน์กลิน่ 

 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพิสูจน์กล่ินอนัไม่พึ่งประสงค ์ไดพ้บการขอ้มูลเร่ือง “ดม”

เพื่อโลกสวย “มนุษยด์มกล่ิน” ตรวจมลพิษ ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2560 เป็นการทดสอบของกล่ินไม่

พึงประสงคใ์นโรงงานอุตสาหกรรม มีเน้ือหาดงัน้ี 

การร้องเรียนเก่ียวกบัมลพิษ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศหนกัขอ้ข้ึนทุกวนัมลพิษท่ีเกิดจาก

โรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ของเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดซ่ึงปัญหากล่ินเหม็นจดัเป็นปัญหาท่ีมี

การร้องเรียนเป็นลาํดบัแรกมาตลอดทุกปิ คิดเป็นร้อยละ40ของปัญหาท่ีมีการร้องเรียนทุกดา้นจาก

ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) เร่ือง 

กาํหนดมาตรฐานค่าความเขม้กล่ินของอากาศเสียท่ีปล่อยทิ้งจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใช่ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2553 บงัคบัใชก้บัโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวน 23 ประเภท 

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีการใช้สารเคมีอนัตรายในการผลิตเน่ืองจากวิธีตรวจวดัตาม

ประกาศฯ กําหนดให้ใช่วิธีการดมกล่ิน (Sensory test) จมูกของคนคมเพื่อตรวจวิเคราะห์กล่ิน 

(Panelist) ซ่ึงผูท่ี้จะทาํหน้าท่ีดมกล่ินจะตอ้งผา่นการทดสอบและข้ึนทะเบียนผูด้มกล่ินจากคพ.หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
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(คพ.) เร่ืองวิธีตรวจวดัค่าความเขม้กล่ินโดยการวเิคราะห์กล่ินดว้ยการดม (Sensory test) และการข้ึน

บญัชีรายช่ือผูท้ดสอบกล่ินของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

พนัธศกัด์ิ ถิรมงคล ผูอ้าํนวยการส่วนมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่า

เวลาน้ี คพ.ไดท้าํการข้ึนทะเบียนอาสาสมคัรท่ีเขา้มาสมคัรเป็นมนุษยด์มกล่ินเพื่อตรวจสอบกล่ินจาก

โรงงานอดสาหกรรม ท่ีเจา้หน้าท่ีของ คพ.ไปเก็บตวัอย่างมาจากพื้นท่ีท่ีได้รับการร้องเรียนแล้ว

จาํนวน 167 คน อายุระหว่าง 18-60 ปี ทาํงาน 1 ปี ตอ้งมีสุขภาพแข็งแรงมีค่าตอบแทนการทาํงาน

ตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนดไว ้คือ ตวัอย่างละ 600 บาท และผา่นการทดสอบตามมาตรฐานท่ี 

คพ. กาํหนดเอาไว ้

 

รูปท่ี 2.18 กลุ่มคนท่ีมาพิสูจน์ดมกล่ิน 

ท่ีมา: www.matichon.co.th 

สาํหรับกล่ินอนัไม่พึงประสงคจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 23 ประเภท ประกอบดว้ย  

1.โรงงานบ่มใบยา หรือยาสูบ  

2.โรงงานผลิตผลเกษตรกรรม  

3.โรงงานฆ่าสัตว ์ 

4.โรงงานนมขน้ นมผง หรือเนย  

5.โรงงานปลากระป๋อง  

6.โรงงานนํ้ามนัพืช หรือสัตว ์ 
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7.โรงงานผกั หรือผลไมก้ระป้อง  

8.โรงสีขา้ว  

9.โรงงานทาํขนมปัง หรือขนมเคก้  

10.โรงงานนํ้าตาล  

11.โรงงาน ชา กาแฟ โก โก ้หรือช็อกโกแลต  

12.โรงงานทาํเคร่ืองปรุง  

13.โรงงานทาํอาหารสัตว ์ 

14.โรงงานสุรา  

15.โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล ์ 

16.โรงงานทาํไวน์  

17.โรงงานทาํเบียร์ 

18.โรงงานนํ้าอดัลม  

19.โรงงานผลิตบุหร่ี  

20.โรงงานฟอกหนงั  

21.โรงงานยอ้มสีขนสัตว ์ 

22.โรงงานบรรจุปุ๋ยธรรมชาติ  

23.โรงงานหอ้งเยน็ 

ขั้นตอนการทาํงานของมนุษยด์มกล่ิน คือ จะมีเจา้หนา้ท่ีจะไปดูดอากาศจากบริเวณโรงงาน

ท่ีมีปัญหา โดยใช้ป๊ัมดูดอากาศใส่ถุงไวป้ระมาณ 10 ลิตร แล้วเอามาตรวจสอบในห้องปฏิบติัการ 

(ห้องแล็บ) ภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงเรียกมนุษยด์มกล่ินท่ีข้ึนทะเบียนเอาไวม้าปฏิบติัหน้าท่ี       

6 คน มนุษยค์มกล่ินท่ีจะไปดมกล่ินท่ีได้มาจากการเก็บตวัอย่าง ต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วย 

จะตอ้งเตรียมตวัเองหรือเคลียร์จมูกก่อนทาํงาน โดยการดมสารเคมี 5 กล่ินก่อน คือ กล่ินดอกไม้

กล่ินเหมน็ไหม ้กล่ินถุงเทา้อบัๆ กล่ินผลไม ้เช่น กล่ินแตงโม ล้ินจ่ี และกล่ินอุจจาระ 
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รูปท่ี 2.19 การดมกล่ินจากป้ัมดูดอากาศ 

ท่ีมา: www.matichon.co.th 

เน่ืองจากวธีิตรวจวดัตามประกาศฯ กาํหนดใหใ้ชว้ธีิการดมกล่ิน (Sensory test) จมูกของคน

ดมเพื่อตรวจวิเคราะห์กล่ิน (Panelist) ซ่ึงผูท่ี้จะทาํหน้าท่ีดมกล่ินจะตอ้งผ่านการทดสอบและข้ึน

ทะเบียนผูด้มกล่ินจาก หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีตรวจวดัค่าความเขม้กล่ินโดยการวิเคราะห์กล่ินดว้ยการดม 

(Sensory test) และการข้ึนบัญ ชี ราย ช่ือผู ้ท ดส อบ กล่ิน ของกรมควบ คุมม ลพิ ษ  กระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 

อธิบดี คพ. บอกดว้ยวา่ สําหรับเร่ืองการเอาบุคคลมาช่วยในการดมกล่ิน เพื่อพิสูจน์วา่พื้นท่ี

นั้นๆ มีกล่ินเหม็นเกินไป และจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้นั้ น 

หลายประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา รวมทั้งเอเชีย อย่างเกาหล่ี ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ได้ทาํกนัมานานแล้ว 

ล่าสุด คพ.ไดจ้ดัให้มีการทดสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผูด้มกล่ิน โดยมีผูผ้่านและการทดสอบตาม

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง บญัชีรายช่ือผูท้ดสอบกล่ินของ คพ. (ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2560) เม่ือวนัท่ี 

12 มิถุนายน 2560 จาํนวนทั้งส้ิน 167 คน โดยเป็นเจา้หน้าท่ี คพ. 100 คน กรมทรัพยากรนํ้ า 2 คน 

สํ านักงาน ส่ิ งแวดล้อม ภาค  19 คน  ก รุง เท พ ม ห าน คร 5 ค น  บ ริษัท เอก ช น  33 ค น  แล ะ

สถาบนัการศึกษา 8 คน นับจากน้ีไปอีก 1 ปี มนุษยด์มกล่ินทั้ง 167 คน ก็จะทาํหน้าท่ีพิสูจน์ความ

ถูกตอ้งทางดน้มลพิษเร่ืองกล่ินและคงจะตอ้งทาํงานหนกั ดว้ยการ "ดม" เพื่อเรียกความสะอาดของ

บรรยากาศกลบัคืนมา 

 จากข้อมูลข้างต้น ผูจ้ ัดทําจึงใช้วิธีการดม พิสูจน์กล่ินอันไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นของ

โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ในการทาํโครงการ ถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม้

คร้ังน้ี 
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2.2 โครงงานและวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศวิตา โล่ศุภกาญจน์ และคณะ (2546) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง สารดูดกล่ินจากเปลือกผลไม้

จดัทาํข้ึนเพื่อลดปัญหากล่ินอนัไม่พึงประสงค์ในตูเ้ยน็ และเพื่อทดลองคุณภาพการดบักล่ินของ

เปลือกทุเรียน และแกนซงัขา้วโพด โดยนาํเปลือกทุเรียน และแกนซงัขา้วโพต ไปเผาเป็นถ่าน และ

นาํไปทดลองใช้ดบักล่ินในตูเ้ยน็ เปรียบเทียบกบัผงถ่าน มีสมมติฐานวา่ผลิตภณัฑ์ถ่านจากเปลือก

ทุเรียน  และแกนขา้วโพดมีความสามารถในการดูดกล่ินไดดี้เช่นเดียวกบัถ่านไม ้ ผลการทดลอง

ปรากฏวา่ ถ่านท่ีไดจ้ากเปลือกทุเรียน และถ่านท่ีไดจ้ากแกนซงัขา้วโพด และถ่านไม ้สามารถดูดซบั

กล่ินอบัในตูเ้ยน็ไดดี้เหมือนกนั 

นิธิดา เจียนอนุกูลกิจ และคณะ (2550) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ือง 

ถ่านดูดกล่ินจากผลไม ้จดัทาํข้ึนเพื่อช่วยลดกล่ินอบัในตูเ้ยน็ และเพื่อศึกษาผลไมท่ี้สามารถนาํมาทาํ

ถ่านดูดกล่ินไดดี้ท่ีสุด โดยนาํเอาผลไมป้ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด นอ้ยหน่า มะม่วง มาเผา

ทาํเป็นถ่าน โดยนาํถ่านผลไมท่ี้ไดไ้ปทดลองใชใ้นตูเ้ยน็ ไดผ้ลการทดลองวา่ ถ่านทุเรียน สามารถดูด

ซบักล่ินไดดี้ท่ีสุด เน่ืองจากถ่านทุเรียน มีความพรุนของผวิมากกวา่ถ่านผลไมช้นิดอ่ืน 

สุรศกัด์ิ หาญลาํยวง และคณะ (2552) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง โครงงานชีววิทยา เร่ือง กล่ินจ๋า

... ถ่านมาแล้วจะ้ จดัทาํข้ึนเพื่อแก้ปัญหากล่ินเหม็นในห้องนํ้ าโรงเรียน และสามารถนํามาใช้ใน

ครัวเรือนได้ โดยนาํเอาถ่าน ตะไคร้ มะกรูด กะเพรา ผสมกนัตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด แล้วนาํไป

ทดลองใชด้บักล่ินในหอ้งนํ้ าของโรงเรียน บนัทึกผลการดูดซบักล่ิน 3 วนั พบวา่ ชนิดของสมุนไพร

แต่ละชนิดสามารถกาํจดักล่ินไดแ้ตกต่างกนั โดยมะกรูด สามารถดบักล่ินไดดี้ท่ีสุด รองลงมาเป็น

ตะไคร้ และกระเพรา ตามลาํดบั 

อรญา ซังแยม้ และคณะ (2552) งานวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง สารจาํกดักล่ินในตูเ้ยน็ จดัทาํข้ึนเพื่อ

ลดปัญหากล่ินไม่พึงประสงค์ในตูเ้ย็นด้วยวตัถุดิบท่ีสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด โดยศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาํกดักล่ินของตวัดูดซบักล่ินต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผงถ่าน ใบชา มะพร้าว

ขดูโดยมีวิธีการศึกษา 3 ขั้นตอน การทดลอง สรุปวา่ ตวัดูดซบักล่ินท่ีดีท่ีสุด คือ ผงถ่านและมะพร้าว

ขดู ท่ีผสมกนัในอตัราส่วน 2 : 3 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.1 ทศันียภาพของโรงแรม 30ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร 

ท่ีมา : www.chatrium.com/chatrium_residence_sathon 

3.1.1  ช่ือและการติดต่อสถานประกอบการ 

ช่ือไทย : โรงแรม 30ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร30 กรุงเทพมหานคร 

ช่ือองักฤษ : CHATRIUM  RESIDENCE  SATHON  BANGKOK 

  โทรศพัท ์: 0 2672 0200 E-mail : info.crst@chatrium.com 

  Website : www.chatrium.com/chatrium_residence_sathon 

 3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีของโรงแรม 30ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร 

ท่ีมา : www.chatrium.com/chatrium_residence_sathon 

ตั้งอยูท่ี่ 291 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 24 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
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 3.1.3 โครงสร้างองคก์ร 

 
 

รูปท่ี 3.3 คณะผูบ้ริหารเครือชาเทรียม 

ท่ีมา : https://www.ryt9.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม 30ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร30 กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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3.2 ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.5 ทศันียภาพของโรงแรม 30ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร30 กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

โรงแรม Chatrium  (อ่านวา่ “ชาเทรียม” ซ่ึงวา่กนัวา่มีท่ีมาจากช่ือของคุณ ชาตรี โสภณพนิช 

ผูก่้อตั้งบริษทั ผสมกบัคาํวา่โรงเต๊ียม ) ซ่ึงเป็นเจา้ของธุรกิจเดียวกบัธนาคารกรุงเทพ แต่ไดเ้สียชีวิต

ลงเม่ือ วนัอาทิตยท่ี์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พร้อมแต่งตั้งนายชาติศิริ โสภณพนิช บุตรชาย เขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และ คุณชาลี โสภณพนิช กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท ซิ ต้ี เรียลต้ี จ ํากัด และคุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู ้จ ัดการกลุ่มโรงแรมชาเทรียม       

และเรซิเดนซ์ มีทั้งส้ิน 5 โรงแรม ทั้งในประเทศไทยและในประเทศเมียร์มาร์ ไดแ้ก่  

1. โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์และ ชาเทรียม เรสซิเดนซ์  ริเวอร์ไซด ์

 
รูปท่ี 3.6 ทศันียภาพของโรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์ 

ท่ีมา : https://www.chatrium.com 

ตั้ งอยู่ท่ี  28 เจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพฯ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ เป็นหน่ึงในนั้น โรงแรมหรูระดบั 5 ดาวแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาบนถนนเจริญ

กรุง ในมุมมองของแม่นํ้าท่ีสวยงามอยา่งน่าประทบัใจ  
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2. โรงแรมเอม็โพเรียม สวที บาย ชาเทรียม 

 
รูปท่ี 3.7 ทศันียภาพของโรงแรมเอม็โพเรียม สวที บาย ชาเทรียม 

ท่ีมา : https://www.chatrium.com 

ตั้ งอยู่ท่ี เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม 622 ซอยสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ เป็นโรงแรม

และเรสซิเดนต์หรูระดับ 5 ดาว ได้รับรางวลัชนะเลิศจาก Trip Advisor’s Travelers’ Choice 2014 

ตั้งอยูติ่ดกบัหา้งสรรพสินคา้เอม็โพเรียมและสวนเบญจศิริ  

3. โรงแรมมายเทรียณ์ สุขมุวทิ 18 – ชาเทรียม คอลเลคชัน่  

 
รูปท่ี 3.8 ทศันียภาพโรงแรมมายเทรียณ์ สุขมุวทิ 18 – ชาเทรียม คอลเลคชัน่ 

ท่ีมา : https://www.chatrium.com 

 ตั้งอยู่ใจกลางซอยสุขุมวิท 18  บนถนนสุขุมวิท  มีทั้งหมด 131 ห้อง มีสถานท่ีสําหรับผูท่ี้

อยากผ่อนคลายไปกบับรรยากาศดีๆ พร้อมกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมแสนอร่อย นั่นก็คือ  “เมททา 

ร้านอาหารและบาร์” ซ่ึงตั้งอยูบ่นชั้นล็อบบ้ีของโรงแรม  ตกแต่งสไตลเ์มโทร ลอฟท ์ 
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4. โรงแรม ชาเทรียม รอยลัเลค ยา่งกุง้ 

 
รูปท่ี 3.9 ทศันียภาพโรงแรม ชาเทรียม รอยลัเลค ยา่งกุง้ 

ท่ีมา : https://www.chatrium.com 

 ตั้ งอยู่ท่ี  40, Natmauk Road, Tamwe Township, Yangon 11211, Myanmar ในส่วนของ

ห้องพกัท่ีโรงแรมชาเทรียม รอยลั เลค ย่างกุ้ง มีทั้งหมด 301 ห้องพกั  โดยมีขนาดตั้งแต่ 40 – 300 

ตารางเมตร ท่ีน่ีมีบริการสระว่ายนํ้ าสไตล์ชายหาด  มีบริการ Business Service ไวค้อยอาํนวยความ

สะดวกครบวงจร  

5. โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร (โรงแรมท่ีเป็นสถานประกอบการปฏิบติัสหกิจ) 

ตั้งอยูใ่นซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เช่ือมถนนสาทรและสีลมเขา้กบัถนนพระรามสาม

และทางด่วนขั้นท่ีสาม นอกจากน้ียงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกหลากหลายชนิดไวใ้หบ้ริการ  

ตั้งอยู่ใกลส้ถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) เพื่อเช่ือมต่อไปยงัสถานีรถไฟฟ้า BTS และ 

รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT อีกทั้งยงัมีบริการรถรับ-ส่ง จากชาเทรียม เรสซิเดน้ท ์สาทรถึงสถานีรถไฟฟ้า 

BTS ช่องนนทรี, พร้อมพงษ ์และหา้งสรรพสินคา้เอม็โพเรียม 

 
รูปท่ี 3.10 สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

ท่ีมา : https://pantip.com 
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3.3 ลกัษณะการประกอบการ 

โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพฯ หอ้งพกัมีจาํนวนทั้งหมด 560 ห้อง ภายใน

ตกแต่งแบบทนัสมยั รายลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ของสวนและสระวา่ยนํ้ าของโรงแรม ห้องพกัทุกหอ้งมี

การติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองครัวไวอ้ยา่งเพียบพร้อม มีหอ้งนํ้ าขนาดใหญ่ และการตกแต่งท่ีจะทาํให้

ผูเ้ขา้พกัรู้สึกเหมือนอยูบ่า้น รวมไปถึงบริการทาํความสะอาดหอ้งทุกวนั  

โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพฯ ห้อง STUDIO และห้อง SUITE ของ

โรงแรมยา่นสาทรท่ีดีท่ีสุดในกรุงเทพนั้นเพียบพร้อมดว้ยบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกชั้นหน่ึง

รวมถึงร้านอาหารสามแห่งและสระว่ายนํ้ าสไตล์รีสอร์ท สัมผสัประสบการณ์การหลบหลีกจาก

ความวุ่นวายท่ีกรีนลีฟสปา ในขณะท่ีห้องประชุมท่ีมีอุปกรณ์ครบครันและสามารถจดักิจกรรม

สาํหรับงานไดทุ้กประเภท รองรับไดม้ากถึง 243 คน 

 

3.3.1 การให้บริการห้องพกั 

หอ้งพกัมีจาํนวนทั้งหมด 560 หอ้ง CHECK-IN : 14.00 น.  CHECK-OUT : 12.00 น .  มี

หอ้งพกัใหบ้ริการหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

• DELUXE STUDIO (45 ตร.ม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 DELUXE STUDIO 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้2 คน เหมาะสําหรับทั้งนกัท่องเท่ียวและคู่รัก สามารถเลือกเตียง

ขนาดคิงไซส์หรือเตียงแฝดมีพื้นท่ีนั่งเล่นท่ีเป็นส่วนตวั มีห้องครัวขนาดเล็กท่ีทนัสมยั พร้อมกบั

ตูเ้ย็นและเตาอบไมโครเวฟ มีพื้นท่ีรับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วนและอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ความเร็วสูงฟรี มีหอ้งนํ้าในตวัท่ีหรูหรา และมีทีวจีอ LCD ขนาดใหญ่ 
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• GRAND DELUXE STUDIO SUITE (45 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.12 GRAND DELUXE STUDIO SUITE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได้ 2 คน ภายในห้องตกแต่งด้วยสไตล์ร่วมสมัยขนาด 45 ตร. 

หอ้งพกัตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 13 ถึงชั้นท่ี 16 พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือนห้อง DELUXE STUDIO 

ทุกประการ  

 

• DELUXE ONE BEDROOM SUITE (70 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.13 DELUXE ONE BEDROOM SUITE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้2 คน ส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือน DELUXE STUDIO แต่มี

ขนาดห้องท่ีใหญ่กว่า และมีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้

บริการ 
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• GRAND DELUXE ONE BEDROOM SUITE (70 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.14 GRAND DELUXE ONE BEDROOM SUITE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้2 คน ห้องพกัตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 13 ถึงชั้นท่ี 18 สามารถมองเห็นวิว

เมืองได้อย่างชัดเจน สวยงามพร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกเหมือนห้อง GRAND DELUXE 

STUDIO SUITE ทุกประการ  

 

• DELUXE TWO BEDROOM SUITE (140 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.15 DELUXE TWO BEDROOM SUITE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้4 คน เหมาะสําหรับลูกคา้กลุ่มครอบครัวหรือแมก้ระทัง่กลุ่ม

เพื่อน มีหอ้งชุด 2 หอ้ง แต่ละหอ้งตกแต่งอยา่งหรูหรา พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก  
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• GRAND DELUXE TWO BEDROOM SUITE (140 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.16 GRAND DELUXE TWO BEDROOM SUITE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้4 คน ห้องพกัตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 13 ถึงชั้นท่ี 18 สามารถมองเห็นวิว

เมื องได้อย่างชัดเจน ส วยงามพ ร้อมส่ิ งอํานวยความส ะดวกเห มือนห้อง DELUXE TWO 

BEDROOM SUITE ทุกประการ  

 

• DELUXE THREE BEDROOM SUITE (140 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.17 DELUXE THREE BEDROOM SUITE  

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้6 คน เหมาะสาํหรับลูกคา้กลุ่มครอบครัวหรือแมก้ระทัง่กลุ่มเพื่อน 

มีหอ้งชุด 3 ห้อง ส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือน GRAND DELUXE TWO BEDROOM SUITE 
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• GRAND DELUXE THREE BEDROOM SUITE (140 ตร.ม.) 

 
รูปท่ี 3.18 GRAND DELUXE THREE BEDROOM SUITE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

สามารถรองรับได ้6 คน เหมาะสาํหรับลูกคา้กลุ่มครอบครัวหรือแมก้ระทัง่กลุ่มเพื่อน 

มีหอ้งชุด 3 ห้อง ตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 13 ถึงชั้นท่ี 18 ส่ิงอาํนวยความสะดวกเหมือน GRAND DELUXE 

TWO BEDROOM 

3.3.2 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

  โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพฯ บริการอาหารฝร่ังเศส กรีซ อิตาลี 

สเปน และอาหารนานาชาติอีกมากมาย พร้อมทั้ งของหวาน ในบรรยากาศริมสระว่ายนํ้ า            

สไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางสวนเขตร้อน ติดต่อจองโต๊ะ  02 672 0200 มีห้องอาหารให้บริการ 2 โซน 

ไดแ้ก่ 

• ALBRICIAS RESTAURANT 

 
รูปท่ี 3.19 ALBRICIAS RESTAURANT 

ท่ีมา : www.chatrium.com 
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หอ้งอาหาร albricias Restaurant คาํวา่ “albricias” เป็นภาษาสเปน แปลประมาณวา่ 

การเฉลิมฉลอง ให้บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์และอาหารจานพิเศษ สามารถสั่งรายการไดท้ั้ ง

อาหารไทยและอาหารนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารตามสั่งหรือบุฟเฟ่ต์นานาชาติท่ีรวมถึง

อาหารทะเลหลากหลาย  ตั้งอยูบ่นชั้น 4  

เวลาใหบ้ริการ 6.00 น. ถึง 10.00 น. สาํหรับวนัจนัทร์ - ศุกร์ 

     6.00 น. ถึง 11.00 น. สาํหรับวนัเสาร์ – อาทิตย ์

   อาหารกลางวนั 10.00 น. ถึง 18.00 น. 

   อาหารเยน็ 18.00 น. ถึง 22.30 น. 

 

• FLOW OASIS POOL LOUNGE 

 
รูปท่ี 3.20 FLOW OASIS POOL LOUNGE 

ท่ีมา : www.chatrium.com 

ตั้งอยูใ่นสวนเขตร้อน และริมวา่ยนํ้ าลากูน ชั้น 4 เหมาะสําหรับการผอ่นคลายและ

เพลิดเพลินไปกบัทุกส่ิงตั้งแต่การรับประทานอาหารกลางแจง้ บริการทั้งอาหารไทยและอาหาร

นานาชาติ พร้อมนํ้าผลไม ้cocktails ไวน์ และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ อีกมากมายใกล้ๆ  กบั Flow Oasis Pool 

Lounge จะเป็นท่ีตั้งของหอ้งอาหาร albricias Restaurant เวลาใหบ้ริการ 11.00 น. ถึง 23.00 น. 

 

การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบพิเศษ 

• IN-ROOM DINING 

เป็นการบริการเสริฟอาหารถึงหอ้งพกั เพื่อความเป็นส่วนตวัในการรับประทาน

อาหาร ในพื้นท่ีส่วนตวั ใหบ้ริการทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ  

เปิดบริการทุกวนั เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. 
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• SPECTACULAR WEEKLY DINING PROMOTIONS 

เป็นการบริการอาหารในช่วงอาหารเยน็ของแต่ละวนั จะมีรายการอาหารท่ีแตกต่าง

กนัออกไป มีรายการดงัน้ี 

 -  วนัจนัทร์ : อาหารไทย 

ราคา 599 บาทต่อชุด สามารถรับบริการไดท่ี้ FLOW OASIS POOL 

LOUNGE และ ALBRICIAS RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 

22.00 น. 

 - วนัองัคาร : บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 

ราคา 1,499 บาทต่อคน สามารถรับบริการไดท่ี้ ALBRICIAS 

RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. 

 - วนัพุธ : Burger Perfect Pairing 

ราคา 360 บาทต่อชุด สามารถรับบริการไดท่ี้ FLOW OASIS POOL 

LOUNGE และ ALBRICIAS RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 

22.00 น. 

 - วนัพฤหสับดี : Pasta & Pizza Mania 

ราคา 350 บาทต่อจาน สามารถรับบริการไดท่ี้ FLOW OASIS POOL 

LOUNGE และ ALBRICIAS RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 

22.00 น. 

- วนัศุกร์ : บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 

ราคา 1,699 บาทต่อคน สามารถรับบริการไดท่ี้ ALBRICIAS 

RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. 

- วนัเสาร์ : Asian Noodle soup 

ราคา 280 บาทต่อชุด รับบริการไดท่ี้ FLOW OASIS POOL LOUNGE 

และ ALBRICIAS RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. 

- วนัอาทิตย ์: Rhythm of the World 

รับบริการไดท่ี้ FLOW OASIS POOL LOUNGE และ ALBRICIAS 

RESTAURANT ในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. 
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3.3.3 บริการห้องประชุมและจัดเลีย้ง 

เหมาะสาํหรับทั้งการพบปะสังสรรคข์ององคก์ร พื้นท่ีการประชุมและงานจดัเล้ียง 

สามารถรองรับกลุ่มคนได้สูงสุด 243 คน พร้อมทั้ งบริการวางแผนงานจดัเล้ียง และมีอุปกรณ์

โสตทศันูปกรณ์ขั้นสูง สามารถเลือกสถานท่ีจดังานไดท้ั้งกลางแจง้ และให้อาคาร มีห้องประชุมให้

เลือกถึง 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

• SPRING 
 

 
 รูปท่ี 3.21 PLAN SPRING 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

  

 
 รูปท่ี 3.22 หอ้ง SPRING 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

ตวัเลือกการจดัเล้ียงท่ีเหมาะสําหรับผูท่ี้ต้องการค้นหาสถานท่ีจดังานแต่งงานหรือห้อง

ประชุมในกรุงเทพ ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั พื้นท่ีอเนกประสงค์น้ีมีพื้นท่ีทั้งหมด 196 ตารางเมตร

และสามารถรองรับได้ถึง 243 ท่าน หากจาํเป็นก็สามารถแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ สองห้องสําหรับ

ฟังกช์ัน่ส่วนตวัได ้
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• SUMMER 

 
 รูปท่ี 3.23 PLAN SUMMER 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

 
 รูปท่ี 3.24 SUMMER 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

หอ้งประชุมซมัเมอร์ มีอุปกรณ์ภาพและเสียงท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโรงแรม สามารถรองรับ

สูงสุด 50 ท่าน นอกจากน้ียงัสามารถรองรับการจดัโตะ๊ท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะกบักิจกรรมของ

องคก์รขนาดเล็กและการสังสรรคท์างสังคม 
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• WINTER 

 
 รูปท่ี 3.25 PLAN WINTER 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

 
 รูปท่ี 3.26 WINTER 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

พื้นท่ีแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ Winter Break เหมาะสาํหรับผูท่ี้กาํลงัมองหาโรงแรมหอ้ง

ประชุมในกรุงเทพท่ีมีส่วนแยกต่างหากสาํหรับทุกส่ิงตั้งแต่การลงทะเบียนงานอีเวน้ทไ์ปจนถึงการ

ใหบ้ริการเป็นบริเวณทางเขา้งานแต่งงานพื้นท่ีท่ีมีเสน่ห์แห่งน้ีสามารถรองรับแขกไดสู้งสุด 50 คน

ในการจดัแต่งแบบค็อกเทลและเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสาํหรับแขกท่ีมาสังสรรคเ์พลิดเพลินกบัอาหาร

หรือเคร่ืองด่ืมหรือพกัด่ืมกาแฟ 
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• AUTUMN 

 
 รูปท่ี 3.27 PLAN AUTUMN 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

 
 รูปท่ี 3.28 AUTUMN 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

 
 รูปท่ี 3.29 BOARDROOM 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

สําหรับการประชุมและการสังสรรค์ท่ี เป็นส่วนตัวและใกล้ชิดยิ่งข้ึน ห้องประชุม 

Boardroom ติดตั้งเทคโนโลยีภาพและเสียงท่ีทนัสมยั ห้องขนาด 57 ตารางเมตรสามารถรองรับแขก

ไดม้ากถึง 18 คน 
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3.3.4 บริการอืน่ๆ 

• FITNESS CENTER 

 
รูปท่ี 3.30 FITNESS CENTER 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

บริการ มวยไทย แอโรบิกหรือโยคะ อีกทั้งมีผูฝึ้กสอนท่ีมีประสบการณ์ของเราพร้อมให้

ความช่วยเหลือเสมอ และใหบ้ริการห้องอบไอนํ้าหรือซาวน่าอีกดว้ย ตั้งอยูบ่นชั้น 4  

เวลาใหบ้ริการ 6.00 น. ถึง 22.00 น. 

 

• SWIMMING POOL 

 
รูปท่ี 3.31 SWIMMING POOL 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

เป็นโรงแรมท่ีมีการออกแบบให้อาคารต่าง ๆ ท่ีมีห้องพกัหรูโอบลอ้มสระวา่ยนํ้ าแห่งน้ี ถือ

ว่าเป็นสระว่ายนํ้ า ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย ด้วยการออกแบบท่ีเน้นความร่มร่ืนของ

ตน้ไม ้นานาพนัธ์ุและความมีเอกลกัษณ์ของสระท่ีเสมือนไดม้าเล่นสวนนํ้ าขนาดใหญ่เหมาะสาํหรับ 

มาพักผ่อนส่วนตัวหรือ มาเป็นครอบครัวเพราะมีพื้ นท่ี เอนกประสงค์ในการร่วมกิจกรรม

นนัทนาการ ของครอบครัว 

ริมสระนํ้ า มีบริการจากพลูบาร์ นอกจากน้ียงัมีโต๊ะและเกา้อ้ีท่ีน่ีคุณสามารถอาบแดดก่อนท่ี

จะลงไปในนํ้ าได ้เปิดให้บริการ 6.00 น. ถึง 21.00 น. และช่วงเชา้ๆ ตั้งแต่ 07.00 – 07.45 มีการสอน

โยคะริมสระวา่ยนํ้าดว้ย 
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• KIDS ZONE 

 
รูปท่ี 3.32 KID ZONE 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

ออกแบบมาเพื่อกระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ Kids Zone ท่ีชาเทรียมเรสซิ

เดนซ์สาทรกรุงเทพมีห้องเด็กเล่นในร่มและพื้นท่ีเล่นกลางแจง้พร้อมชิงช้าสไลด์และอ่ืน ๆ เกม

จิตรกรรมไทยดั้งเดิมและการป้ันดินเป็นกิจกรรมสนุก ๆ ท่ีเรามีให้ กิจกรรมสําหรับเด็กจดัข้ึนท่ี

สนามเด็กเล่นชั้นส่ีตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 

 

• GREEN LEAF SPA 

 
รูปท่ี 3.33 GREEN LEAF SPA 

 ท่ีมา : www.chatrium.com 

ให้บริการนวดผ่อนคลาย และ spa treatments เพื่อให้ลูกคา้ไดผ้อ่นคลายและบรรเทาความตึงเครียด 

ทรีทเมนท์ท่ีน่ีได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนัตั้งแต่ท่าเร่ิมจนถึงท่าจบ โดยผูเ้ช่ียวชาญการนวด 

เช่นเดียวกนัทรีทเมน้ต์ต่าง ๆ ในแพ็คเกจต่าง ๆ ไดถู้กจดัสรรอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงลูกคา้แต่

ละวยั และไลฟ์สไตล ์นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการนวดทุกคนจะตอ้งผ่านการทดสอบท่ีไดรั้บการรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย และมีการนวดท่ีเป็นมาตรฐานเปิดให้บริการทุกวนั เวลา 

12.00 น. ถึง 22.00 น. 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปท่ี 3.34 นกัศึกษาฝึกงาน 

 ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

  

• ช่ือผู้ปฏิบัติงาน :  นายปัธว ี   ปรีดาวงศากร 

• ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา :   อาจารยปิ์ยธิดา    กงัวานสิทธ์ิ 

• ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :  คุณสมานมิตร    สิทธิสม (Supervisor) 

• ตําแหน่ง :   พนกังานบริการหอ้งอาหาร 

• สถานทีป่ฏิบัติงาน :  โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพมหานคร 

 

3.4.1 แผนกทีฝึ่กงานแผนกฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

  3.4.1.1 Bartender/Barista 

  - แนะนาํรายการเคร่ืองด่ืมให้ผูใ้ชบ้ริการ 

  - ทาํเคร่ืองด่ืมตามรายการ 

  3.4.1.2 พนกังานตอ้นรับ/เด็กเสิร์ฟ 

  - ตอ้นรับและหาท่ีนัง่ใหผู้ใ้ชบ้ริการ 

  - นาํเมนูใหผู้ใ้ชบ้ริการและรอรับรายการ 

  - เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  - คอยใหบ้ริการ 

  - ประสานงานเร่ืองการเช็คบิลระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบัแคชเชียร์ 

  3.4.1.3 พนกังานทาํความสะอาด 

- ดูแลทาํความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต้่างๆภายในหอ้งทาํอาหารและขนมหวาน 

  - จดัเรียงของใชใ้หเ้รียบร้อย 

  - จดัวางโตะ๊ เกา้อ้ี และอุปกรณ์เคร่ืองใช ้

  - เก็บโตะ๊เม่ือลูกคา้รับประทานเสร็จแลว้ 
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3.4.2 รูปภาพการทาํงานในสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.35 การทาํงานส่วนของบาร์เคร่ืองด่ืม 

 ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 
รูปท่ี 3.36 การทาํงานส่วนของบาร์เคร่ืองด่ืม 

 ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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รูปท่ี 3.37 การทาํงานส่วนของหอ้งอาหาร เตรียมรับออเดอร์ 

 ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 
รูปท่ี 3.38 การทาํงานส่วนของหอ้งอาหาร ทาํความสะอาดโตะ๊ 

 ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ฝึกงาน ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็น

ระยะเวลา 109 วนั ปฏิบติังานวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ วนัละ 9 ชัว่โมง เวลา 7.00 น. ถึง 14.00 น. 

 

3.6 ข้ันตอนและวธีิดําเนินงาน 

 3.6.1 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลของโครงงาน 

เม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  จึงเล็งเห็นว่า แหล่งของกล่ินอนัไม่

พึงประสงคน์ั้นเกิดจากเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละวนั จึงมีความ

คิดเห็นในการศึกษาและจดัทาํโครงงานเร่ือง ถ่านดูดกล่ืนจากผลไม ้เพื่อสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

ไดจ้ริงในสถานประกอบการท่ีอยูร่ะหวา่งการฝึกงานในคร้ังน้ี 

3.6.2 ศึกษาการกระบวนการทาํโครงงาน 

  -  ศึกษาวธีิการเผาเปลือกทุเรียน  แกนขา้วโพดใหไ้ดถ่้าน 

-  ศึกษาคุณสมบติัในการดบักล่ิน  เปรียบเทียบกบัถ่านไม ้

-  ศึกษาและปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑเ์พื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้

และเกิดความสวยงาม  จนสามารถเป็นผลิตภณัฑท่ี์นาํเอาจาํหน่ายได ้

 3.6.3 บนัทึกเอกสาร และจดัทาํตามขั้นตอนของโครงงาน 

 3.6.4 ใชง้านในสถานประกอบการจริง 

 3.6.5 สรุปผลการจดัการโครงการ / วเิคราะห์ ขอ้มูล 

 3.6.6 ระยะเวลาในการดาํเนินการจดัทาํโครงงาน 

 เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงงาน วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 นาํเสนอโครงงาน วนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ณ โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพ 

การดําเนินงาน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1. ศึกษาวเิคราะห์โครงงาน                 

2. ศึกษาการกระบวนการทาํโครงงาน                 

3. บนัทึกเอกสาร และจดัทาํตาม

ขั้นตอนของโครงงาน 

                

4. ใชง้านในสถานประกอบการจริง                 

5. สรุปผลการจดัการโครงงาน / 

วเิคราะห์ ขอ้มูล 

                

6. นาํเสนอโครงการต่อท่ีปรึกษา / 

คณะกรรมการ 
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3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 - เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 - กลอ้งถ่ายรูป 

 ซอฟตแ์วร์ 

 - โปรแกรม Microsoft Word 

 - โปรแกรม Microsoft Excel 

 - โปรแกรม Microsoft Power Point 

 - โปรแกรม Photo Shop 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ 

 

          เม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  จึงเล็งเห็นวา่ แหล่งของกล่ินอนัไม่พึง

ประสงค์นั้นเกิดจากเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานของผูใ้ช้บริการในแต่ละวนั และยงั

เล็งเห็นความสําคญัของเปลือกผลไม ้หรือกากผลไมท่ี้นาํมาให้บริการหรือนาํมาปรุงอาหารนั้น มี

จาํนวนมากและทาํไดเ้พียงทิ้งไป กลายเป็นขยะ จึงมีความคิดริเร่ิมในการศึกษาและจดัทาํโครงการ

เร่ือง ถ่านดูดกล่ินจากผลไม ้เพื่อสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในสถานประกอบการ 

 

4.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการทาํโครงการ 

 4.1.1 เปลือกทุเรียน  1,000 กรัม 

 
รูปท่ี 4.1 เปลือกทุเรียนดิบ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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 4.1.2 ซงัขา้วโพด 300 กรัม 

 

 
รูปท่ี 4.2 ซงัขา้วโพดตากแหง้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

  

4.1.3 ถ่านไม ้500 กรัม 

 

 
รูปท่ี 4.3 ถ่านไม ้

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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4.2.4 แม่พิมพ ์1 ชุด 

 

 
รูปท่ี 4.4 แม่พิมพ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 4.2.5 กาวแป้งเปียก 45 กรัม ต่อกระป๋อง ใช ้270 กรัม 

 

 
รูปท่ี 4.5 กาวแป้งเปียก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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4.2 ข้ันตอนการผลติ ถ่านดูดกลิน่จากเปลอืกผลไม้ 

4.2.1  ขั้นตอนท่ี 1 การตากเปลือกทุเรียน และซงัขา้วโพด 

 
รูปท่ี 4.6 ตากเปลือกทุเรียน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
รูปท่ี 4.7 ตากซงัขา้วโพด 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

จากรูปท่ี 4.6-4.7 นาํเปลือกทุเรียนและซงัขา้วโพด ออกตากแดดประมาณ 2 – 3 วนั ในเวลา

แดดจดัใหแ้หง้ พลิกเปลือกทุเรียนและซงัขา้วโพดทุกวนัจนกวา่จะแหง้สนิท เพื่อป้องกนัการเกิดเช้ือ

รา ส่วนท่ีไม่โดนแดด 
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4.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การเผาเปลือกทุเรียน 

 
รูปท่ี 4.8 ขณะเผาเปลือกทุเรียน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
รูปท่ี 4.9 เปลือกทุเรียนท่ีเป็นถ่านแลว้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 จากรูปท่ี 4.8 เป็นขั้นตอนการเผาเปลือกทุเรียนดว้ยถ่านไม ้และซงัขา้วโพดแหง้ เผาเปลือก

ทุเรียนใหไ้หมเ้ป็นถ่านเหมือนรูปท่ี 4.9 ปัดข้ีเถา้ออกก่อนนาํไปตาํใหเ้ป็นผง ส่วนท่ีตาํไม่ไดใ้หน้าํ

กลบัไปเผาเป็นถ่านอีกคร้ัง 
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4.2.3 ขั้นตอนท่ี 3 การบดถ่านเปลือกทุเรียน  

 
รูปท่ี 4.10 ผงถ่านเปลือกทุเรียน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
รูปท่ี 4.11 กล่องบรรจุผงถ่านเปลือกทุเรียน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

นาํถ่านจากเปลือกทุเรียน  มาบดให้ละเอียดเป็นผงเหมือนรูปท่ี 4.10 และตกัมาเก็บไวใ้น

กล่องท่ี มีฝาปิดมิดชิดเพื่ อกันผงปลิว บ รรจุให้ได้ป ริมาณ ท่ี เพี ยงพ อก่อนนําไปผส มกาว                 

ตามรูปท่ี 4.11 
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4.2.4 ขั้นตอนท่ี 4 การผสมผงถ่านและกาวแป้งเปียก  

 
รูปท่ี 4.12 นาํถ่านท่ีตาํจนละเอียดไปผสมกาว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 
รูปท่ี 4.13 ถ่านเปลือกทุเรียนเปียก 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

นาํผงถ่านเปลือกทุเรียนมาผสมกบักาวแป้งเปียก ดงัรูปท่ี 4.12 จากนั้นคนให้เขา้กนั จนกวา่

จะไม่มีผงถ่านท่ีแหง้อยู ่ดงัรูปท่ี 4.13  
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4.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 การข้ึนรูปถ่านจากเปลือกทุเรียน 

 

รูปท่ี 4.14 เทถ่านบนแม่พิมพ ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

รูปท่ี 4.15 ถ่านเปลือกทุเรียน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

เทถ่านท่ีผสมกาวแลว้ลงบนแม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้เพื่อข้ึนรูปถ่านใหม่ ดงัรูปท่ี 4.14  นาํถ่านท่ี

พิมพบ์นแม่พิมพจ์นไดรู้ปทรงและขนาดท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี 4.15 มาตากใหแ้หง้ ประมาณ 2 – 3 วนั 

ในวนัท่ีแดดจดั ก่อนนาํไปใชง้าน 
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4.2.6 ขั้นตอนท่ี 6 การนาํถ่านไปทดลอง 

 

รูปท่ี 4.16 ภายในตูเ้ยน็ท่ีทดลองถ่านดบักล่ิน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

นาํถ่านท่ีแห้งแลว้ไปทดลองใส่ในตูเ้ยน็ของโรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ 

ดงัรูปท่ี 4.16  เพื่อทดลองการดูดกล่ิน และให้พนักงานในโรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร 

กรุงเทพฯ จาํนวน 30 คน มาทดลองดมกล่ินก่อนและหลงันาํถ่านดบักล่ินไปใส่ในตูเ้ยน็ เพื่อตอบ

แบบสอบถามในโครงการคร้ังน้ี 
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4.3 รายการแสดงต้นทุน 

ตารางที ่4.1 ตน้ทุนการผลิตถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้(3 ช้ิน ขนาดช้ินประมาณ 100 กรัม) 

ลาํดบั ส่วนผสม ปริมาณ ราคา/หน่วย ตน้ทุน (บาท) 

1. ซงัขา้วโพด 300 กรัม - - 

2. เปลือกทุเรียน 1,000 กรัม - - 

3. ถ่านไม ้ 500 กรัม 20 บาท 20 บาท 

4. แม่พิมพ ์ 1 ชุด 20 บาท 20 บาท 

5. กาวแป้งเปียก 45 กรัม/กระป๋อง 

ใช ้6 กระป๋อง 

8 บาท 48 บาท  

รวมราคาต้นทุน 88 บาท 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย - เป็นวตัถุดิบเหลือใชจ้ากทางโรงแรม 

สรุปราคาตน้ทุน 

 จากรายละเอียดขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้า่ ตน้ทุน 88 บาท สามารถผลิตถ่านดูดกล่ินได ้3 

ช้ิน เฉล่ียช้ินละ 29 บาท 33 สตางค์ ราคาตน้ทุนตํ่าจริงแต่ปริมาณถ่านไม่เพียงพอ เน่ืองจากแต่ละ

พื้นท่ีมีขนาดใหญ่ จึงสามารถดูดกล่ินได้เพียง 2-3 สัปดาห์ในบางพื้นท่ีท่ีนําไปใช้เท่านั้ น หาก

ตอ้งการนาํมาใช้งานจริงอาจจะตอ้งมีการเพิ่มปริมาณวตัถุดิบ ซ่ึงจะส่งผลให้ตอ้งเพิ่มราคาตน้ทุน

ดว้ยเช่นกนั 

 

4.4 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานถ่านดูดกล่ิน เพื่อ

นาํไปปรับปรุงผลิตภณัฑข์องพนกังานในโรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ จาํนวน 30 

คน แบ่งเป็น พนักงานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 คน, พนักงานแผนกครัว 11 คน และแผนก

แม่บา้น 7 คน 
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 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามลาํดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั เพศ, อาย ุและอาชีพ โดยใชค้่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูท่ี้ไดใ้ชถ่้านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้โดยใชค้่าร้อยละ

ของ ผูต้อบแบบสอบถามและคาํนวณค่าเฉล่ียตามทฤษฎีของ MASLOW 

ตารางที ่4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

หญิง 18 60 

ชาย 12 40 

รวม 30 100 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ มีเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 และ

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 40 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน 

ตารางที ่4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 20 ปี - 0 

20 – 25 ปี 1 3.33 

25 – 30 ปี 14 46.67 

30 ปีข้ึนไป 15 50 

รวม 30 100 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้านอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

เฉล่ียอยุ่ท่ีอายุ 30 ปีข้ึนไป มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 ลาํดบัต่อไป อายุ 25 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 

46.67  ลาํดบัต่อไป อาย ุ20 – 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 3.33 จากผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 30 คน 

ตารางที ่4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามแผนกของผูต้อบแบบสอบถาม 

แผนก จํานวน ร้อยละ 

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 40 

แผนกครัว 11 36.67 

แผนกแม่บา้น 7 23.33 

รวม 30 100 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นแผนก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยู่

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 40 ลาํดบัต่อไปแผนกครัว คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ

แผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 23.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 30 คน 

 



54 

 

4.5 สรุปผลการประเมินถ่านดูดกลิน่จากเปลอืกผลไม้ 

 4.5.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 48.33 ลาํดบัต่อไประดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 ลาํดบัต่อไประดบั

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 18 และลาํดบัสุดทา้ยระดบัพอใชคิ้ดเป็นร้อยละ 1.67 

 4.5.2 ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มี

ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.34 ลาํดบัต่อไประดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30 ลาํดบั

ต่อไประดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 28.33 และลาํดบัสุดทา้ยระดบัพอใชคิ้ดเป็นร้อยละ 3.33 

ด้านผลติภณัฑ์

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง พอใช้

ด้านการใช้งาน

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง พอใช้
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4.5.3 ดา้นตน้ทุน 

 
ผลจากการตอบแบบสอบถามดา้นตน้ทุน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจระดบั

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45 ลาํดบัต่อไประดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30 ลาํดบัต่อไประดบัปานกลางคิด

เป็นร้อยละ 21.67 และลาํดบัสุดทา้ยระดบัพอใชคิ้ดเป็นร้อยละ 3.33 

การแปรผลคะแนนความพงึพอใจของถ่านดูดกลิน่จากเปลอืกผลไม้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลความหมายค่าเฉลีย่ (MEAN)  

ตามทฤษฎีของ MASLOW ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การวเิคราะห์ข้อมูลความหมายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard Deviation)  

เป็นการวดัการกระจายทางสถิติท่ีเป็นปกติทัว่ไป ใช้สําหรับเปรียบเทียบว่าค่าต่าง ๆ ในเซตขอ้มูล

กระจายตวัออกไปมากน้อยเท่าใด หากขอ้มูลส่วนใหญ่อยู่ใกลค้่าเฉล่ียมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานก็

จะมีค่าน้อย ในทางกลบักัน ถ้าขอ้มูลแต่ละจุดอยู่ห่างไกลจากค่าเฉล่ียเป็นส่วนมาก ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานก็จะมีค่ามาก และเม่ือขอ้มูลทุกตวัมีค่าเท่ากนัหมด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากบั

ศูนย ์นัน่คือไม่มีการกระจายตวั 

 

 

ด้านต้นทนุ

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง พอใช้
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไม ้

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ด้านผลติภัณฑ์    

1.1 ดา้นความสวยงาม 4.03 0.88 มาก 

1.2 ขนาดของผลิตภณัฑ ์ 3.87 0.86 มาก 

1.3 การนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 3.83 0.86 มาก 

1.4 ความยากง่ายในการผลิต 3.70 0.88 มาก 

2. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน    

2.1 สามารถลดกล่ินภายในตูไ้ด ้ 4.00 0.92 มาก 

2.2 ระยะเวลาในการใชง้าน 4.00 0.95 มาก 

3. ด้านต้นทุน    

3.1 งบประมาณท่ีเหมาะสม 4.17 0.95 มาก 

3.2 การนาํวสัดุเหลือใชม้าแปรรูป 4.13 0.86 มาก 

ระดบัความพงึพอใจโดยรวม 3.97 0.90 มาก 

จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.90 หมายถึงขอ้มูลส่วนใหญ่อยูใ่กลค้่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของพนกังานใน

โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ จาํนวน 30 คน แบ่งเป็น พนกังานแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 12 คน, พนกังานแผนกครัว 11 คน และแผนกแม่บา้น 7 คน  สรุปไดว้า่ผลของระดบัความ

พึงพอใจดา้นตน้ทุนมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมาความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพในการใช้

งานท่ีค่าเฉล่ีย 4.00 และลาํดบัสุดทา้ยความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.86 โดยรวมท่ีมีต่อ

โครงงานถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้คะแนนค่าเฉล่ีย 3.97 อยูใ่นระดบัมาก 

 

4.6 สรุปผลการประเมินโครงการ เร่ือง ถ่านดูดกลิน่จากเปลอืกผลไม้ 

28ผลิตภณัฑถ่์านจากเปลือกทุเรียนมีความสามารถในการดูดกล่ินไดดี้เช่นเดียวกบัถ่านไม ้ ลด

ปริมาณขยะ  ลดการตดัไม้ทาํลายป่า  และอาจจะพฒันาต่อเน่ืองให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ได้ในทุก

ท่ี  สามารถประยุกต์นาํกากเปลือกของผลไมช้นิดอ่ืนท่ีมีตามฤดูกาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อ

ความสะดวกในการหาวตัถุดิบท่ีนาํมาใชท้าํถ่านดูดกล่ืนอีกดว้ย สรุปผลไดด้งัน้ี 

 4.6.1 เม่ือนาํผลไมซ่ึ้งไดแ้ก่ ทุเรียน และซงัขา้วโพด มาเผาตามขั้นตอน จะสังเกตไดว้า่ถ่าน

ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นสีดาํสนิท นํ้าหนกัเบา รูปร่างคงเดิมและขนาดลดลงเล็กนอ้ย  

4.6.2 ผลการทดลองการนาํถ่านผลไมไ้ปใช ้เม่ือนาํถ่านเปลือกผลไมท่ี้ไดไ้ปทดลองใช ้โดย

นาํถ่านผลไมท่ี้ไดจ้ากทุเรียนและซังขา้วโพด ใช้ดูดกล่ินภายในตูเ้ยน็ห้องอาหารและห้องครัว ใน

บางพื้นท่ีเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยทาํการสังเกตทุกวนั โดยถ่านท่ีสามารถดูดกล่ินได้ดี คือ 

ทุเรียน 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผล 

เม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  จึงเล็งเห็นว่า แหล่งของกล่ินอนัไม่

พึงประสงค์นั้นเกิดจากเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานของผูใ้ช้บริการในแต่ละวนั และยงั

เล็งเห็นความสําคญัของเปลือกผลไม ้หรือกากผลไมท่ี้นาํมาให้บริการหรือนาํมาปรุงอาหารนั้น มี

จาํนวนมากและทาํไดเ้พียงทิ้งไป กลายเป็นขยะ จึงมีความคิดเห็นในการศึกษาและจดัทาํโครงการ

เร่ือง ถ่านดบักล่ืนจากผลไม ้เพื่อสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในสถานประกอบการปฏิบติัสห

กิจศึกษา 

เพื่อให้ทราบผลของโครงงาน จึงไดท้าํการผลิตถ่านดบักล่ิน ทดลองใชง้านและบนัทึกผล

การทดลองในสถานประกอบการณ์จริง ไดผ้ลสรุปวา่ เม่ือนาํผลไมซ่ึ้งไดแ้ก่ ทุเรียน และซงัขา้วโพด 

มาเผาตามขั้นตอน จะสังเกตไดว้า่ถ่านท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นสีดาํสนิท นํ้ าหนกัเบา รูปร่างคงเดิมและ

ขนาดลดลงเล็กนอ้ย ผลการทดลองการนาํถ่านผลไมไ้ปใช ้เม่ือผูจ้ดัทาํไดผ้ลิตถ่านจากวสัดุเหลือใช้

ในสถานประกอบการและนาํไปทดลอง โดยนาํถ่านผลไมท่ี้ไดจ้ากเปลือกทุเรียนและซงัขา้วโพด ใช้

ดบักล่ินภายในตูเ้ยน็ของแผนกห้องครัว เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยทาํการสังเกตทุกวนั ได้

ขอ้สรุปวา่ถ่านท่ีสามารถดูดกล่ินไดดี้ คือ ถ่านเปลือกทุเรียน 

 5.1.2 ปัญหาท่ีพบในการทาํโครงการ 

5.1.2.1 ใช้เวลาในการตากเปลือกผลไมน้าน เน่ืองจากช่วงเวลาในการทดลองอยู่

ในช่วงฤดูฝน ทาํใหเ้ปลือกทุเรียนและซงัขา้วโพดแหง้ชา้บา้ง มีเช้ือราบา้ง 

5.1.2.2 บดถ่านไม่ละเอียด จึงทาํใหข้ึ้นรูปถ่านไม่สวยงามเท่าท่ีควร 

5.1.2.3 จดัทาํถ่านในปริมาณท่ีนอ้ยกวา่พื้นท่ีในการทาํการทดลอง 

5.1.3 แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีพบในการทาํโครงการ 

5.1.3.1 สามารถนาํเปลือกทุเรียนและซังขา้วโพด เขา้เตาอบได้ เพื่อให้แห้งตามท่ี

ตอ้งการ และสามารถป้องกนัการเกิดเช้ือราอีกดว้ย 

5.1.3.2 ทุบใหถ่้านเป็นช้ินเล็กๆ และใชค้รกตาํทีละนิด อาจจะทาํใหเ้สียเวลาในการ

ผลิตนานไปบา้ง แต่จะไดถ่้านท่ีละเอียดตามตอ้งการ 

5.1.2.3 หากผลผลิตเป็นท่ีพึงพอใจ สามารถเพิ่มปริมาณวตัถุดิบ ตามพื้นท่ีใชง้าน 
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5.1.4 ขอ้เสนอแนะในการทาํโครงการ 

5.1.4.1  สามารถทดลองใช้กากเปลือกของผลไม้ชนิดอ่ืนท่ีมีในแต่ละฤดูกาล 

สามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้ เช่น  กากออ้ย  มนัสาํปะหลงั  เปลือกสับปะรด เป็นตน้ 

           5.4.4.2  อาจมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย   และนําไปพัฒนาเป็น

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมภายในครัวเรือนออกจาํหน่ายเพื่อสร้างรายไดต่้อไป 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จาก ก ารท่ี ได้ รับ ป ฏิ บั ติส ห กิ จ ศึ ก ษ า ณ  โรงแรม  ช าเท รียม   เรส ซิ เดน ซ์   ส าท ร 

กรุงเทพมหานคร ในแผนก อาหารและเคร่ืองด่ืม สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้การเขา้สังคม จากการทาํงานมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี และได้ส่ือสาร 

บริการลูกคา้ในหอ้งหาร 

5.2.1.2 ได้เรียนรู้การทํางานในห้องอาหาร เช่น การต้อนรับลูกค้า การจดัโต๊ะ

เตรียมบริการ การทาํความสะอาดแกว้ จาน ชาม ชอ้นส้อม เป็นตน้ 

5.2.1.3 ไดเ้รียนรู้การรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ตรงต่อเวลา และปฏิบติัหน้าท่ี

ของเราใหดี้ท่ีสุด 

  5.3.1.4 ไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการใหบ้ริการลูกคา้ในห้องอาหาร 

  5.3.1.5 สามารถนาํความรู้ทั้งหมดท่ีไดไ้ปใชใ้นการทาํงาน การใชชี้วติประจาํวนั 

5.2.2 ปัญหาของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ไม่พบปัญหาในสถานประกอบการท่ีปฏิบติังานสหกกิจศึกษา เน่ืองจากโรงแรม 

ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว จึงมีการคดัเลือกบุคลากร

ในการปฏิบติัมาอย่างดี และมีการวางแผนในการปฏิบติังานทุกวนั เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน

และแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว ใหก้ระทบกบัธุรกิจนอ้ยท่ีสุด 
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การจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม พร้อมเสริฟ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
ทาํความสะอาดพื้นท่ีจดัเตรียมอาหาร ก่อนเสริฟ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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พื้นท่ีทาํงานส่วน บาร์เคร่ืองด่ืม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
พื้นท่ีทาํงานส่วน บาร์เคร่ืองด่ืม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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ทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แกว้, แผน่รองทาน และอ่ืนๆ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
ทาํความสะอาดโตะ๊รับประทานอาหาร เตรียมพร้อมใหบ้ริการ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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พื้นท่ีทาํงานส่วน จดัวางอาหารบุฟเฟ่ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 

 

 
พื้นท่ีทาํงานส่วน ห้องรับประทานอาหาร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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พื้นท่ีทาํงานส่วน ห้องรับประทานอาหาร 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ 2562 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 

“ถ่านดบักลิน่จากเปลอืกผลไม้” 

ภายในห้องอาหาร และห้องครัว โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ : เพือ่สอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้ผลติภัณฑ์ “ถ่านดบักลิน่จากเปลอืกผลไม้”  

เพือ่ใช้ในการศึกษาและนําการสํารวจไปปรับปรุงเพือ่พฒันาผลติภัณฑ์ให้ดียิง่ขึน้ 

ส่วนที ่ 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องส่ีเหล่ียม) 

เพศ :   ชาย    หญิง 

อาย ุ:   ตํ่ากวา่ 20 ปี    20 – 25 ปี    25 – 30 ปี    30 ปีข้ึนไป 

แผนก :    แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม    แผนกครัว   แผนกแม่บา้น 

ส่วนที ่ 2   ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีไดรั้บจากการโรงแรมและผลิตภณัฑ ์ 

    “ถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไม”้ มากนอ้ยเพียงใด 

รายการพิจารณาความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านผลติภัณฑ์      

1.1  ดา้นความสวยงาม      

1.2  ขนาดของผลิตภณัฑ์      

1.3  การนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั ความสะดวก

ในการใช ้
     

1.4  ความยากง่ายในการผลิต      

2.  ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน      

2.1 สามารถลดกล่ินภายในตูไ้ด ้      

2.2 ระยะเวลาในการใชง้าน      

3.  ด้านต้นทุน      

3.1  งบประมาณท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์      

3.2  การนาํวสัดุเหลือใชม้าแปรรูป      

ขอ้เสนอแนะ 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

จากการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาไดข้อ้สรุปวา่ โครงการน้ีมีประโยชน์ต่อโรงแรม เช่น 

สามารถนาํมาปรับใชใ้นตูเ้ยน็ภายในหอ้งพกัไดด้ว้ย ผูใ้ชบ้ริการมีการแช่ของท่ีนาํมาประกอบอาหาร

เน่ืองจากภายในหอ้งพกัทุกห้องเรามีพื้นท่ีสามารถเตรียมอาหารได ้ และถ่านดบักล่ินจากเปลือก

ผลไม ้ จะสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง อาจจะตอ้งมีการปรับให้ความสวยงาม และลดตน้ทุนในการผลิต

อีกเล็กนอ้ย ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของการทาํถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไม ้ คือ ลองคิด

วธีิการลดตน้ทุนในการซ้ือกาวแป้งเปียกมาทาํ เพราะตน้ทุนของการผลิตสูงเน่ืองจากกาวใชป้ริมาณ

มาก เฉล่ียกอ้นละ 30 บาท แพงเกินไปหากนาํมาใส่ในหอ้งพกัท่ีมีจาํนวน 500 กวา่ห้อง 

 

 

 

 

     ........................................................... พนกังานท่ีปรึกษา 

(คุณสมานมิตร   สิทธิสม) 
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ถ่านดูดจากเปลอืกผลไม้  โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพมหานคร 

Charcoal Deodorizer Chatrium Residence Sathon Bangkok 

นายปัธว ี  ปรีดาวงศากร 

ภาควชิาการโรงแรมและท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนน เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : Pattavee.preda@gmail.com 

บทคดัย่อ    

         จากก ารท่ี ได้ เข้าป ฏิ บั ติ งาน สห กิจ ศึกษ า ณ 

โรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ แผนก

อาหารเละเคร่ืองด่ืม จึงเล็งเห็นปัญหาเร่ือง ตูเ้ย็นเก็บ

อาหารสดมีกล่ินอบั ผูจ้ดัทําจึงได้ศึกษาวิธีกาํจัดกล่ิน

อนัไม่พึงประสงค์ในตูเ้ยน็ จึงมีความคิดเห็นในจดัทาํ

โครงงานเร่ือง ถ่านดับกล่ินจากเปลือกผลไม้ ด้วย

วตัถุประสงค์เพ่ือแกไ้ขปัญหากล่ินอนัไม่พึงประสงค์

ของตูเ้ยน็ในแผนกครัวท่ีสถานประกอบการ และเพ่ือ

แก้ไขปัญหาขยะจากเปลือกผลไม้ท่ี เหลือใช้ จาก

การศึกษาเก่ียวกบัถ่านเปลือกผลไม ้ผูจ้ดัทาํไดผ้ลิตถ่าน

จากวสัดุเหลือใช้ในสถานประกอบการและนําไป

ทดลอง โดยนําเปลือกทุเรียนและซังขา้วโพดไปแปร

รูปเป็นผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกล่ิน และนํามาวางในตูเ้ย็น

เพ่ือดบักล่ิน โดยทาํการสงัเกตทุกวนั ไดข้อ้สรุปวา่ถ่าน

ท่ีสามารถดูดกล่ินไดดี้ คือ ถ่านเปลือกทุเรียน  

หลงัจากท่ีไดท้าํการทดลองทาํผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกล่ิน

จากเปลือกผลไม ้ผูจ้ ัดทําได้สํารวจความคิดเห็นโดย

การทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ จากกลุ่มตวัอย่าง

คือ พนักงานภายในโรงแรม จํานวน 30 คน เพ่ือให้

ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า จากการ

ประเมินแบบสอบถาม แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม, 

แผนกแม่บา้น และแผนกครัว มีความพึงพอใจ โดยรวม

มีค่าเฉล่ีย         𝑥𝑥𝑥 = 3.97 และ S.D = 0.90 ไดแ้ก่ ความ

พึงพอใจดา้นตน้ทุน, ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพ 

และความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั ดงันั้นจึง

เห็นได้ว่าโครงงานถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม้มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั : ถ่านดูดกล่ิน/เปลือกผลไม/้ทุเรียน 

 Abstract 

          After working in cooperative education at 

Chatrium Residence Sathon Bangkok in the Food 

and Beverage Department, the author saw a 

problem with the refrigerator, the fresh food 

smelled musty. Therefore, the organizer has 

studied ways to get rid of unwanted odors in the 

refrigerator. It was found that  waste materials 

from the establishment's cooking could be used 

make charcoal deodorizer. The organizer had an 

opinion to create a project on charcoal deodorizer 

from fruit peels. The objectives were to solve the 

problem of unwanted odor in the refrigerator in 

the kitchen department at the establishment and to 

solve the problem of waste from fruit peels left 

over. The organizer produced charcoal from 

waste materials in the workplace and then 

experimented with the transformation of durian 

peel and corncobs into charcoal deodorizer. They 

were put it in the refrigerator to deodorize and 

observing daily.  In conclusion, the charcoal that 

could absorb odor the best was charcoal from 

Durian rind. 

 

Key words : Charcoal deodorizer / Fruit peel / 

Durian 
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ทีม่าของปัญหา/แนวคดิในการทาํโครงงาน 

เม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในโรงแรมชาเทรียม  เรสซิเดนซ์     สาทร 

กรุงเทพมหานคร ระดบั 5 ดาว จึงเห็นว่า มีการบริการ

หลายพ้ืนท่ี และอาหารท่ีหลากหลายชนิดแตกต่างกัน

อ อ ก ไ ป พ บ ว่ า  ตู ้ เย็ น ท่ี ใ ช้ ใ น ก าร เก็ บ วัต ถุ ดิ บ 

ประกอบด้วยอาหารสดจึงทําให้ตู ้เย็นมีกล่ิน จึงได้

คน้หาวิธีการท่ีง่ายต่อการแกปั้ญหาในคร้ังน้ี เบ้ืองตน้

ได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการดับกล่ินในตู ้เย็นทาง

อินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีอย่างง่าย ได้แก่ กาแฟ, เบคก้ิง

โซดา, มะนาว และถ่านสามารถดูดกล่ินได ้เน่ืองดว้ย

กาแฟและเบคก้ิงโซดามีตน้ทุนค่อนขา้งสูง และมะนาว

มีอายกุารใชง้านนอ้ย เน่าเร็ว จึงเล็งเห็นวา่ถ่านเป็นทาง

แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด จากการศึกษาเก่ียวกบัถ่านดูดกล่ิน 

ไดพ้บขอ้มูลโครงการภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถนาํ

เปลือกผลไมม้าทาํถ่านดบักล่ิน  
 

วตัถุประสงค์ในการจดัทาํโครงการ 

1. เพ่ือแกไ้ขปัญหากล่ินอนัไม่พึงประสงคข์องตูเ้ยน็ใน

แผนกครัวท่ีสถานประกอบการ 

2. เพ่ือแกไ้ขปัญหาขยะจากเปลือกผลไมท่ี้เหลือใช ้

3. เพ่ือศึกษาและทดลองเก่ียวกบัการผลิตถ่านดบักล่ิน

จากเปลือกผลไม ้
  

ขอบเขตของโครงการ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

- ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัถ่านดูดกล่ินจากเปลือกผลไม ้

- ศึกษาโครงการท่ีเน้ือหาใกลเ้คียงกนั เพ่ือเป็น

กรณีศึกษา แนวทางการผลิต 

2. ขอบเขตดา้นเวลา  

เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงการ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

นาํเสนอโครงการ วนัท่ี 26 กนัยายน 2562 

3. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ทดสอบใหพ้นกังาน

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม, แผนกครัวและแผนก

แม่บา้น จาํนวน 30 คนใชง้านของถ่านดบักล่ินจาก

เปลือกผลไมใ้นส่วนต่างๆ ท่ีส่งกล่ินไม่พ่ึงประสงคใ์น

โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพ 

 ประโยชน์ในการจดัทาํโครงการ 

1. แก้ไขเร่ืองกล่ินอันไม่พึงประสงค์ในสถาน

ประกอบท่ีนกัศึกษาออกปฏิบติัสหกิจศึกษา และยงั

สามารถนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้เช่น ตูเ้ยน็ใน

ครัวเรือน เป็นตน้ 

2. เพ่ื อ ช่วยลด ขยะจากเป ลื อกผ ลไม้ท่ี สถ าน

ประกอบ ดว้ยการนาํวตัถุดิบเหลือใชม้าแปรรูปได ้

3. เพ่ือให้ความรู้กบัผูท่ี้มีความสนใจเร่ือง ถ่านดูด

กล่ินจากผลไม ้นาํไปสร้างรายได ้

 

วธีิการทาํ ถ่านจากผลไม้ 

1. นาํเปลือกทุเรียน  แกนขา้วโพดออกตาก

ประมาณ 2 – 3 วนั ในเวลาแดดจดัใหแ้หง้ 
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2. นําเปลือกทุเรียน  แกนข้าวโพดมาเผาให้ไหมเ้ป็น

ถ่าน ปัดข้ีเถ้าออกก่อนนําไปตาํให้เป็นผง ส่วนท่ีตํา

ไม่ไดใ้หน้าํกลบัไปเผาเป็นถ่านอีกคร้ัง 

 
3. นําถ่านจากเปลือกทุเรียน  แกนขา้วโพด  มาบดให้

ละเอียดเป็นผง เตรียมผสมกาว 

 
 

4.นาํผงถ่านจากเปลือกทุเรียน  แกนขา้วโพด  มาผสม

กบักาวแป้งเปียกและถ่านไม ้ นาํมาป้ันและอดัลงใน

แม่พิมพท่ี์เตรียมไว ้ นาํออกตากใหแ้หง้ 

 
 

 
 

 5. นาํถ่านท่ีแห้งแลว้ไปใส่ในตูเ้ยน็ เพ่ือทดลองการ

ดูดกล่ิน 

 
 

สรุปผล 

          เม่ือไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  จึงเล็งเห็นว่า แหล่งของกล่ินอนัไม่พ่ึง

ประสงค์นั้ นเกิดจากเศษอาหารท่ีเหลือจากการ

รับประทานของผูใ้ช้บริการในแต่ละวนั และยงั

เล็งเห็นความสําคัญของเปลือกผลไม้ หรือกาก

ผลไมท่ี้นาํมาให้บริการหรือนาํมาปรุงอาหารนั้น มี

จาํนวนมากและทาํไดเ้พียงท้ิงไป กลายเป็นขยะ จึง

มีความคิดเห็นในการศึกษาและจัดทําโครงการ

เร่ือง ถ่านดูดกล่ืนจากผลไม ้เพ่ือสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้จริงในสถานประกอบการท่ีอยู่

ระหวา่งการฝึกงานในคร้ังน้ี    เพ่ือให้ทราบผลของ

โครงการ จึงไดท้าํการผลิตถ่านดูดกล่ิน ทดลองใช้

งานและบันทึกผลการทดลองในสถานประกอบ

การณ์จริง ได้ผลสรุปว่า เม่ือนําผลไม้ซ่ึงได้แก่ 

ทุเรียน และซังข้าวโพด มาเผาตามขั้ นตอน จะ

สังเกตได้ว่าถ่านท่ีได้จะมีลักษณะเป็นสีดําสนิท 

นํ้ าหนักเบา รูปร่างคงเดิมและขนาดลดลงเล็กนอ้ย 

ผลการทดลองการนาํถ่านผลไมไ้ปใช ้เม่ือนาํถ่าน

ผลไมท่ี้ไดไ้ปทดลองใช ้โดยนาํถ่านผลไมท่ี้ไดจ้าก  

        ทุเรียนและซังข้าวโพด  ใช้ดูดกล่ินภายใน

ห้ อ งอ าห ารแ ล ะ ห้ อ งค รัว  ใน บ าง พ้ื น ท่ี เป็ น

ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยทําการสังเกตทุกวนั 

โดยถ่านท่ีสามารถดูดกล่ินไดดี้ คือ ทุเรียน     
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        จากตารางสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผลิตภณัฑ ์ถ่านดูดกล่ินจากผลไม ้โดยให้พนกังาน

ในโรงแรม ชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ 

จาํนวน 30 คน แบ่งเป็น พนักงานแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 12 คน, พนักงานแผนกครัว 11 คน และ

แผน กแม่บ้าน  7 คน  ผลการวิจัยพ บ ว่า การตอบ

แบบสอบถามดา้นเพศ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 60 และการตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 

อายุ 30 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 และการ

ตอบแบบสอบถามด้านแผนก ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ทาํงานอยูแ่ผนก FOOD AND BEVERAGE 

คิดเป็น ร้อยละ 40 และจากตารางค่าเฉ ล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ท่ีมีต่อโครงการ

ถ่านดูดกล่ินจากผลไม ้มีผลของระดับความพึงพอใจ

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

 

ตาราง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของถ่านดับกลิ่นจาก

เปลอืกผลไม้ 

 
 

บรรณานุกรม 
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ช่ือ - นามสกุล : นายปัธว ี   ปรีดาวงศากร 

รหัสนักศึกษา : 6012000002 

คณะ :  ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : โครงการ โกลเดน้ส์ ทาวน์ 3  

  เลขท่ี 99/136 ซอยพุทธบูชา แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140 

ผลงาน : ถ่านดบักล่ินจากเปลือกผลไม ้(Charcoal Deodorizer) 

สถานทีฝึ่กงานสหกจิศึกษา : โรงแรม ชาเทรียม  เรสซิเดนซ์  สาทร กรุงเทพมหานคร 

แผนก :  อาหารและเคร่ืองด่ืม 

ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน : วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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