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บทคัดย่อ 

 โครงงานสบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาวิธีการท าสบู่เหลวและเพื่อผลิต

สบู่เหลวไวใ้ชส้ าหรับภายในโรงแรม เน่ืองจากขณะท่ีผูจ้ดัท าไดฝึ้กงานแผนกครัวท่ีโรงแรม อีสติน 

แกรนด์ สาทร ผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็นวา่มีการทิ้งเศษสับปะรดและเสาวรสเป็นจ านวนมาก ผูจ้ดัท าจึง

คิดท่ีจะน าสับปะรดและเสาวรสมาใช้เป็นวตัถุดิบหลักในการท าสบู่เหลว เพราะสับปะรดและ

เสาวรสมีสรรพคุณท่ีดีต่อผิว ซ่ึงอุดมไปดว้ยวิตามินบี2,3และวิตามินซี ท่ีช่วยในเร่ืองความชุ่มช่ืน

ของผวิและมีกล่ินหอมอีกดว้ย   

 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเรียงตามล าดบัความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยซ่ึงท าการ

สัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ผูท้ดลองใชไ้ดมี้ความพึงพอใจต่อความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสัสบู่มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 85.68 ความพึงพอใจต่อกล่ินของสบู่และความมากนอ้ยของฟองสบู่อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั  คิด

เป็นร้อยละ 71.40  

ค าส าคัญ : สบู่เหลว,สับปะรด,เสาวรส 
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Abstract 
                 This project examined the procedure of pineapple and passion fruit liquid soap 

production. During the internship program at Eastin Grand Hotel Sathorn, we had observed that a 

huge amount of pineapple and passion fruit scraps were thrown away. Therefore, we decided to 

conduct research on reusing these scraps into the main ingredient of liquid soap, due to their 

several benefits for the skin. Pineapple and passion fruit are fragrant and rich in vitamin B2, B3, 

and C which gives moisturizing qualities.  

                The result of the in-depth interview from high to low satisfied with the liquid soap users 

found that 85.68 percent of users were strongly satisfied with the touch and equal with the 

percentage of 71.40 of the users are satisfied with the amount of bubble and liquid soap scent. 
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บทที ่1  

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

               สบัปะรดเป็นผลไมท่ี้มีตลอดทั้งปีแต่ผลผลิตมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศและ

ปัจจยัทางธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงสับปะรดเป็นผลไมท่ี้มีความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัทั้งคนไทยและคน

ต่างชาติ เช่นเดียวกบัเสาวรสท่ีมีความนิยมทั้งคนไทยและคนต่างชาติจึงท าใหเ้กือบทุกโรงแรมมีการ

ใชส้ับปะรดเป็นหน่ึงในเมนูหลกัของเมนูผลไมส่้วนเสาวรสจะใชใ้นรูปแบบผสมกบัอย่างอ่ืน เช่น 

โยเกิร์ตเสาวรส  นอกจากเมนูของหวานเมนูผลไมย้งัเป็นอีกเมนูท่ีส าคญัเพราะผลไมส้ามารถช่วยใน

เร่ืองการย่อยอาหารไดน้อกจากรับประทานแลว้สับปะรดและเสาวรสยงัสามารถน ามาแปรรูปเป็น

ส่วนผสมในผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอางไดอี้กดว้ยและในขณะท่ีนกัศึกษาไดฝึ้กงานพบว่าทาง

โรงแรมไดมี้การท้ิงเศษสับปะรดและเสาวรสเหลือใชเ้ป็นจ านวนมากนกัศึกษาจึงไดคิ้ดท่ีจะน าเศษ

สัปปะรดและเสาวรสมาประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท  าให้เกิดประโยชน์ จึงได้คิดท าโครงงาน 

Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap  เพราะในสับปะรดและเสาวรสวิตามินบี 2และ3 ใน

สับปะรดช่วยในเร่ืองการบ ารุงผวิและท าใหผ้วิดูขาวกระจ่างใส โดยวิตามินบี 2และ3 มีคุณสมบติัใน

การผลดัเซลลผ์วิเก่าและเร่งการสร้างผวิใหม่ท่ีสดใส ลดการสร้างเซลลเ์มด็สี จึงท าใหฝ้้า กระ จางลง 

อีกทั้งช่วยใหผ้วิมีความชุ่มช่ืน 

                 ดงันั้นนกัศึกษาจึงคิดท าโครงงาน Pineapple Passion and Fruit Liquid Soap เพื่อช่วยลด

ตน้ทุนของโรงแรมและใชท้รัพยากรของโรงแรมให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และยงัลดปัญหาของ

การแพส้ารเคมีท่ีอยูใ่นสบู่ เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์นกัศึกษาไดท้ าข้ึนจะไม่ผสมสารเคมีท่ีช่วยในเร่ือง

แต่งกล่ินแต่งสี โดยสีและกล่ินท่ีใช้ไดม้าจากการสกดัของเศษสับปะรดและเสาวรส ท าให้สบู่ท่ี

นกัศึกษาคิดข้ึนในคร้ังน้ีมีการใชส้ารเคมีอยู่เพียงเล็กนอ้ย จึงท าให้มัน่ใจไดว้่าปลอดภยัและไม่เป็น

อนัตรายต่อผวิของผูใ้ชอี้กดว้ย 

1.2วตัถุประสงค์ของโครงงำน                                                                                                              

1.2.2 เพื่อเรียนรู้วิธีการท าสบู่เหลวจากสบัปะรดและเสาวรส 

      1.2.2     ผลิตสบู่เหลวท่ีสามารถน าไปใชไ้ดภ้ายในโรงแรม 

1.3ขอบเขตของโครงงำน 

1.2.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  -   ศึกษาความรู้เก่ียวการท าสบู่เหลว สรรพคุณของสับปะรดและเสาวรส 

1.2.4 ขอบเขตดา้นเวลา  
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  -  อยูใ่นระยะเวลา วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

1.2.5 ขอบเขตดา้นสถานท่ี  

  -  โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

1.2.6 ขอบเขตดา้นประชากร  

  -  พนกังานแผนกครัว โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                                                                                                                                             

1.4.1     ไดรู้้วธีิการท าสบู่เหลวจากสบัปะรดและเสาวรส 

      1.4.2     ไดส้บู่เหลวส าหรับใชภ้ายในโรงแรม 

 



 

บทที2่ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
                 จากการจดัท าโครงงานในการสร้างผลิตภณัฑ์สบู่เหลวสับปะรดและเสาวรสในคร้ังน้ี 

คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาวตัถุดิบท่ีใชท้  าโครงงาน ทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ความเป็นมาของสบู่ 
                 สบู่นั้นเกิดข้ึนมาตั้งแต่อารยธรรมยุคแรกๆของมนุษยเ์ราเลยทีเดียว คือตั้งแต่สมยับาบิ
โลน เม่ือราว 2,800 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งน้ีก็เพราะมีการขุดพบไหใบหน่ึงซึงภายในมีเศษวตัถุท่ีมี
ส่วนประกอบของไขมนัสัตวผ์สมกบัข้ีเถา้ไมเ้ช่ือกนัวา่การท าวตัถุท่ีวา่ข้ึนมาในยคุแรกๆนั้นไม่น่าจะ
ท าเพื่อการใชท้  าความสะอาดร่างกายแต่สันนิษฐานวา่ใชส้ าหรับใชท้  าความสะอาดเคร่ืองใชม้ากกวา่ 
ในยคุต่อมาไดมี้การท าวตัถุคลา้ยกนันั้นมาใชเ้พื่อการซกัลา้ง ราวศตวรรษท่ี2ชาวกรีกไดริ้เร่ิมรู้จกัสบู่
เพื่อการรักษาโรคและท าความสะอาดร่างกายต่อเน่ืองไปจนถึงยคุโรมนัเรืองอ านาจ เช่ือกนัวา่ยคุนั้น
ชาวโรมนัท าสบู่ข้ึนมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพราะชาวโรมนันิยมอาบน ้ ากนัอยา่งยิ่ง แต่หลงัจากส้ิน
ยุคโรมนัสบู่ก็เหมือนกบัจะหายไปจากยุโรปซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดโรคระบาดข้ึนใน
ยโุรปหลายคร้ังต่อหลายคร้ังเพราะการเป็นอยูท่ี่สกปรกของผูค้น 

 

รูปท่ี2.1สบู่ในยคุแรกท่ีไวเ้พื่อการซกัลา้ง 
ท่ีมา :  https://www.makeupbytin.com 

                 ท่ีประเทศองักฤษไดเ้ร่ิมท าสบู่ข้ึนมาใชเ้องราวทศวรรษท่ี 12 เช่นกนัและในคริสตศกัราช 
1633 พระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 1 ทรงพระราชทานสิทธ์ิในการท าสบู่แต่เพียงผูเ้ดียว แก่สมาคมผูผ้ลิตสบู่แห่ง
เวสตมิ์นสเตอร์(Society of soap makers of Westminster) ซ่ึงท ามาจากส่วนผสมของกรดไขมนั จาก
พืชหรือสัตว ์กบัดกัท่ีท าจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซดห์รือโซเดียมไฮดรอกไซด์ แสดงให้เห็นวา่ยุค
นั้นการใช้สบู่ท่ีองักฤษเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายมากแลว้การใช้สบู่ท่ีองักฤษเพิ่มมากข้ึนอีกในยุค
ของควีนอลิซาเบธท่ี 1 สบู่ท่ีเราใช้กันในปัจจุบันเกิดข้ึนในช่วงเวลาสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ความ
ต้องการใช้สบู่เพื่อท าความสะอาดบาดแผลและซักล้างส่ิงสกปรกต่างๆพุ่งข้ึนสูงมากขนาดท่ี
ส่วนผสมต่างๆเพื่อท าสบู่กบัขาดแคลนนกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนัจึงคิดคน้สบู่ท่ีมีส่วนผสมใหม่



4 
 

ข้ึนมาจากสารสังเคราะห์ต่างๆหลายชนิดซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของDetergentหรือผงซักฟอกท่ีใชก้นัใน
ปัจจุบนัน้ี ส่วนกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัเกิดข้ึนท่ีสหรัฐหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากผูผ้ลิตราย
ใหญ่รายได้พฒันากระบวนการผลิต จากเดิมท่ีตอ้งใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่ละล็อต เป็นเวลาเหลือ
เพียงวนัเดียว นอกจากนั้นยงัมีผูผ้ลิตรายใหญ่อีกรายในสหรัฐท่ีสร้างต านานของสบู่คุณภาพข้ึนมา
ในปีคริสตศกัราช 1925 โดยเนน้ความหอมติดผวิและราคาไม่แพง 

2.2 ประเภทของสบู่          

         2.2.1 สบู่กอ้น  

 

รูปท่ี2.2 ตวัอยา่งสบู่กอ้น 
ท่ีมา : http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html   

                นวพร เอ่ียมธีระกุล (2545) กล่าววา่ สบู่คือส่วนผสมระหวา่งกรด(ไขมนั)กบัเบส(ด่าง) ใน

อตัราส่วนท่ีท าใหส้ามารถท าความสะอาดไดดี้ และไม่เป็นอนัตรายต่อผวิ คือมีค่า pH อยูร่ะหวา่ง 8-

10 (ในเอกสารจดแจง้ของ อย.ใหผู้ผ้ลิตสบู่กอ้นระบุวา่มีค่า ph ไม่เกิน 11) กรดหรือกรดไขมนั เช่น

น ้ามนัพืช ไขมนัสัตว ์ เบส เช่นโซดาไฟ โดยทัว่ไปอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมคือเม่ือผสมกนัแลว้

ควรจะเหลือกรดไขมนัอยูป่ระมาณ5% หากไม่มีเคร่ืองมือในการวดัค่า pH ใหเ้ก็บสบู่เอาไวอ้ยา่ง

นอ้ย 15-30 วนัเพื่อใหค้่า pH ลดลง อยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม 

           2.2.2สบู่กอ้นใส หรือ สบู่กลีเซอรีน 

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่ง สบู่ใส หรือ สบู่กลีเซอรีน 
ท่ีมา : http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html 

http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html
http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html
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                 เป็นสบู่ท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นใสหรือค่อนขา้งใสตามสัดส่วนของกลีเซอรีนท่ีผสม สบู่กอ้น
ใสจะมีลกัษณะท่ีอ่อนกวา่สบู่แบบขุ่นและสามารถท าใหเ้กิดสีใสต่างๆ ตามสารใหสี้ท่ีผสมลงไป สบู่
ชนิดน้ีจะใหฟ้องค่อนขา้งนอ้ยกวา่สบู่แบบกอ้นขุ่น เน่ืองจากมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเป็นส่วนใหญ่  
กลีเซอรีนเป็นส่วนช่วยหล่อล่ืนเหมือนมอยซ์เจอร์ไรเซอร์เพื่อปกป้องผิวไม่ให้แห้งและดูดซับ
ความช้ืนเม่ือสัมผสักบัอากาศซ่ึงจะท าให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มช้ืน อ่อนโยนต่อผิว ไม่ท าให้อุดตนัรู
ขมุขน  

             2.2.3 สบู่เหลว  

 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งสบู่เหลว 
ท่ีมา : http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html 

                เป็นผลิตภณัฑ์สบู่ท่ีมีน ้ าเป็นส่วนผสมท าให้เน้ือสบู่เหลว สีสันต่างๆตามสารเติมแต่ง สบู่

ชนิดน้ีใชส้ารตั้งตน้จากเกล็ดสบู่ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาขา้งตน้เหมือนชนิดสบู่กอ้นขุ่น แต่ต่างกนัท่ีจะใช้

ด่างเขม้ขน้โพแทสเซียมไฮดรอกไซดแ์ทนโซเดียมไฮดรอกไซด ์เพราะจะใหเ้น้ือสบู่อ่อนตวัดีกวา่ 

          สบู่เหลวแบ่งตามส่วนประกอบเป็น 3 ประเภท คือ 

- สบู่เหลวแท ้หมายถึง สบู่เหลวท่ีมีเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนีย หรือ

เกลือแอมีนของกรดไขมนัของน ้ามนั หรือไขมนัจากพืชหรือสัตวเ์ป็นองคป์ระกอบส าคญั 

- สบู่เหลวผสม หมายถึง สบู่เหลวท่ีมีสบู่เหลวแทก้บัสารลดแรงตึงผวิสังเคราะห์ผสมอยูด่ว้ย 

- สบู่เหลวสังเคราะห์ หมายถึง สบู่เหลวท่ีมีสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ

ส าคญั 

 2.2.3.1 ส่วนผสมท่ีใชใ้นการผลิตสบู่เหลว 

                 สารลดแรงตึงผวิปฐมภูมิ (primary surfactants) 

http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html
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สารลดแรงตึงผิวหลัก ได้แก สารซักฟอก (detergents) ซ่ึงท าหน้าท่ีท าความสะอาดผิวหนังสาร 

ซกัฟอกท่ีใชเ้ป็นสารหลกัในสูตรสบู่เหลวความเขม้ขนตูใช่อยูใ่นช่วงประมาณ 12-2596 ข้ึนกบัชนิด

ของสบู่  เหลวซ่ึงมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมตางๆ กันไป แต่ไม่มีสารใดมี

คุณสมบติัสมบูรณดีทั้งหมด จึงอาจใสสารช าระลางหลายชนิดรวมกนั 

                 สารลดแรงตึงผวิทุติยภูมิ (secondary surfactants) 

สารลดแรงตึงผวิทุติยภูมิไดแ้ก สารท่ีชวยเสริมสมบติัของสารลดแรงตึงผิวปฐมภูมิท่ีขาดหายไปบาง 

ประการ เชน ชวยเพิ่มอ านาจการช าระล่าง เป็นตน้ สารกลุ่มน้ีเป็นสารลดแรงตึงผิวท่ีไม นิยมใช้

เด่ียวๆในสูตรของผลิตภณัฑ์เพราะมีคุณสมบัติไม่เต็มท่ีตามท่ีตองการ เช่น อ านาจการช าระล่างไม 

เพียงพอ หรือมีอ านาจการช าระล่างดีแต่เกิดฟองนอ้ย หรือท าใหเ้กิดความระคายเคือง  

                 สารเสริมผลิตภณัฑส์บู่เหลว (shampoo additives) 

สารเสริมผลิตภณัฑ์สบู่เหลวเป็นสารท่ีใสเพิ่มในสูตรเพื่อให้สบู่เหลวมีลกัษณะสวยงาม นาใช่และมี 

สมบติัพิเศษออกไปสารเสริมผลิตภณัฑส์บู่เหลวใดแก่ 

- สารปรับสภาพผิวหนงั (conditioners) เป็นสารท่ีชวยปรับสภาพให้เนียนนุ่ม ไมหยาบแห่ง

โดยการไปเนียนนุ่มแก่ผิวและท าให้นุ่มมือไมหยาบแห่ง เช่น ลาโนล่ืน กลีเซอรอลโพรพิ

ลีนไกลคอล isopropyl myristate และ butyl palmitate  

- สารเพิ่มฟอง (foam booster of foam Stabilizer) เป็นสารท่ีเติมลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณความ

หนาแน่นและความคงทนของฟองและชวยเพิ่มเน้ือให้กบัสบู่เหลว นิยมใช่สารพวก fatty 

acid alkanolamides, amine Oxides ก ล ไกก าร เพิ่ ม ฟ อ งข อ งส าร เห ล า น้ี ท า ให้ เกิ ด

สารประกอบเชิงซ้อนกบัสารลดแรงตึงผิวหลกัท่ีพื้นผิวของน ้ ากบัอากาศ ท าให้เกิดฟอง 

มากข้ึน 

- สารช่วยท าให้หนืดขน (thickening agent) เป็นสารท่ีใชส้ าหรับเพิ่มความหนืดให้สบู่เหลวมี 

ความหนืดพอเหมาะตามต้องการ เช่น กัมธรรมชาติ (natural gum) กัมสังเคราะห 

(Synthetic gum ; MC, CMC, carbopol) PVP, fatty acid alkanolamide, กลีเซอรอลเสตรีย

เรต (glycerol stearate)  สบู่เหลวท่ีมีสารช าระล้างปฐมภูมิเป็นพวก primary alkyl sulfate 

อาจใช้เกลือ อนินทรีไดแ้ก่ โซเดียมคลอไรดแอมโมเนียมคลอไรดและแอมโมเนียซัลเฟต

แต่ถา้ใช่มากเกินไปจะไดเ้น้ือครีมสบู่เหลวน่ิม 

- สารกนัเสีย (preservatives) เป็นสารท่ีท าหนา้ท่ีปองกนัการปนเป้ือนของจุลินทรียเ์น่ืองจาก

สาร ช าระลา้งท่ีใชเ้ป็นสารหลกัในผลิตภณัฑ์สบู่เหลวเป็นอาหารท่ีดีเหมาะสมต่อการเจริญ

ของเช้ือจุลินทรีย ์และ มีการตรวจพบเช้ือแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกแกรมลบในผลิตภณัฑ์
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สบู่เหลวท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดสูงถึง 106 เช้ือต่อกรัม ซ่ึงถือวา่ไมปลอดภยัตามขอ้ก าหนด

ของ CTPA (Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) ของประเทศอังกฤษ ดังนั้ น

การใชส้ารกนัเสียจึงมีความจ าเป็นมาก นอกจากน้ีสารกนัเสียยงัช่วยในเร่ืองการคงตวัของ

สารสกดัจากสมุนไพรดว้ย การใชส้ารกนัเสียมีขอ้ควรระวงัคือปัญหาความเขา้กนัไม่ไดข้อง

สารพวกมีประจุและไมมีประจุบางตัวซ่ึงท าให้  เกิดการตกตะกอนหรือความหนืด

เปล่ียนแปลงไป 

2.3 ส่วนประกอบของสบู่ 

                    2.3.1 ไขมนัหรือน ้ ามนั เป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตสารตั้งตน้สบู่ ไขมนัหรือน ้ ามนัท่ี

ใชอ้าจไดจ้ากพืช เช่น น ้ ามนัมะพร้าว น ้ ามนัมะกอก น ้ ามนัปาล์ม เป็นตน้ ส่วนไขมนัท่ีไดจ้ากสัตว ์

เช่น ไขมนัโค กระบือ แกะ แพะ เป็นตน้ คุณภาพของน ้ ามนัท่ีไดจ้ากพืช และสัตวจ์ะมีผลต่อคุณภาพ

ของสบู่ เกล็ดสบู่ (soap)ท่ีไดจ้ากน ้ ามนัพืชจะให้ลกัษณะขาวเนียน และกลีเซอรีนจะค่อนขา้งใสกวา่

น ้ ามนัจากสัตว ์นอกจากนั้น เกล็ดสบู่ (soap) ท่ีไดจ้ากน ้ ามนัจากพืชจะมีกล่ินหืนนอ้ยกวา่น ้ ามนัจาก

สัตว ์อีกทั้งน ้ ามนัจากพืชยงัเป็นวตัถุดิบท่ีหาง่าย และราคาถูก คุณสมบติัของสบู่ท่ีไดจ้ากไขมนัต่าง

ชนิดกนั ดงัน้ี 

- ไขมนัววั (tallow) ให้สบู่ท่ีแข็งเปราะมีสีขาว อายุการใช้งานนานทนทาน แต่มีฟองน้อย

มกัจะตอ้งใชร่้วมกบัน ้ามนัอ่ืน ๆ 

- ไขมนัแพะ (goat fat) จะไดส้บู่ท่ีมีเน้ือนุ่มใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิ ผวินุ่มเนียน 

- ไขมนัไก่และไขมนัหมู (lard) เน้ือสบู่ท่ีไดจ้ะเละไม่จบัตวัเป็นกอ้น ตอ้งผสมกบัน ้ ามนัชนิด

อ่ืน ๆ 

- ไขมนัแกะ ใหส้บู่ท่ีแขง็ เปราะ แต่มีฟองนอ้ย มกัจะตอ้งใชร่้วมกบัน ้ามนัอ่ืน ๆ 

- น ้ามนัร าขา้ว (rice bean oil) ให้วิตามินอีมาก ท าให้สบู่มีความชุ่มช้ืน บ ารุงผิว ช่วยลดความ

แหง้ของผวิ 

- น ้ ามนัปาล์ม (palm oil) สบู่ท่ีผลิตจากน ้ ามนัปาล์มน้ีจะแข็งเล็กน้อย ให้ฟองน้อยแต่ฟองมี

ความคงทนอยูน่าน มีคุณสมบติัในการช าระลา้งไดดี้ แต่จะท าให้ผิวแห้ง น ้ ามนัปาล์มเป็น

ไขมนัท่ีสามารถใชท้ดแทนไขมนัสัตวไ์ดดี้แต่ผลิตเองไดย้าก เพราะตอ้งอาศยัเคร่ืองบีบคั้น

เอาน ้ามนั 

- น ้ามนัละหุ่ง (castor oil) น ้ ามนั ละหุ่งจะสกดัไดจ้ากน ้ ามนัเมล็ดละหุ่ง ตอ้งใชว้ิธีบีบโดยไม่

ใชค้วามร้อน เพื่อหลีกเล่ียงโปรตีนอนัตรายท่ีจะออกมาพร้อมน ้ ามนัละหุ่ง เป็นน ้ ามนัท่ีใช้
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เพิ่มคุณสมบติัความชุ่มช้ืนและนุ่มผิว สบู่จากน ้ ามนัละหุงจะช่วยให้ผิวนุ่ม ซ่ึงน ้ ามนัละหุ่ง

จะท าใหมี้ฟองขนาดเล็กจ านวนมาก 

- น ้ามนัมะกอก สบู่ท่ีไดจ้ะแข็ง ใชไ้ดน้าน มีฟองเป็นครีมนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มช้ืน ไม่ท า

ใหผ้วิแหง้ มีราคาแพง เป็นน ้ามนัท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

- น ้ามนัมะกอก สบู่ท่ีไดจ้ะแข็ง ใชไ้ดน้าน มีฟองเป็นครีมนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มช้ืน ไม่ท า

ใหผ้วิแหง้ มีราคาแพง เป็นน ้ามนัท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 

- น ้ามนัเมล็ดทานตะวนั (sunflower oil) ช่วยท าใหส้บู่นุ่มข้ึน แต่มีฟองนอ้ย 

- น ้ ามันงา เป็นน ้ ามันท่ีให้วิตามินอีและให้ความชุ่มช้ืน ช่วยในการรักษาผิว แต่มีกล่ิน

เฉพาะตวั บางคนอาจไม่ชอบ 

- น ้ ามนัถั่วเหลือง (soybean oil) ให้วิตามินอีและความชุ่มช้ืน แต่มกัเกิดฟองมากขณะท า

ปฏิกิริยา และท าใหเ้น้ือสบู่มีรูพรุนไม่สวยงาม 

- ข้ีผึ้ง (bees wax) จะไดส้บู่เน้ือแขง็ อายกุารใชง้านนาน ฟองนอ้ยแต่ทนนาน 

- กรดสเตียริก เป็นกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีไม่มีพนัธะคู่อยูใ่นโมเลกุล การผสมกรดสเตียริกลงใน

สบู่ จึงท าใหส้บู่มีลกัษณะแขง็ แต่ถา้ผสมมากเกินไป อาจท าใหส้บู่เหมน็หืนง่าย 

- น ้ ามนัมะพร้าว (coconut oil) สบู่ท่ีผลิตจากน ้ ามนัมะพร้าวน้ี จะมีเน้ือแข็งกรอบ แตกง่าย สี

ขาวขน้ มีฟองมากเป็นครีม ให้ฟองท่ีคงทนพอควร แต่มกัจะท าให้ผิวแห้ง ตอ้งใช้น ้ ามนั

อ่ืนๆร่วมดว้ยเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืน 

                  2.3.2 ด่างเขม้ขน้ เป็นสารเคมีส าคญัท่ีใช้ท าปฏิกิริยากบัไขมนัธรรมชาติ ด่างเขม้ขน้ท่ี

นิยมใช้ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซ่ึงจะไดเ้น้ือสบู่สีขาวทึบ เน้ือกอ้นแข็ง ให้ฟองมากและอีกชนิด

หน่ึง คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซ่ึงจะไดส้บู่ในลกัษณะเดียวกนั แต่เน้ือสบู่มีความอ่อนตวัได้

ดีกวา่ นิยมน ามาท าสบู่เหลว 

              2.3.3  สารเติมแต่ง เป็นสารเคมีส าหรับปรับปรุงคุณสมบติัของสบู่ เช่น สี น ้ าหอม สมุนไพร 

สารป้องกนัความช้ืน สารลดความเป็นด่าง สารลดแรงตึงผิว สารท าให้ฟองคงตวั สารเพิ่มความแข็ง 

สารป้องกันการออกซิเดชัน สารบ ารุงผิว สารฆ่าเช้ือ เป็นตน้ เป็นสารเติมแต่งท่ีนิยมผสมในสบู่

เพื่อใหมี้คุณสมบติัเหมาะแก่การใชป้ระโยชน์ในแต่ละอยา่ง 

           ปัจจุบนัมีการนิยมใชผ้ลไม ้พืชและสมุนไพรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติมา เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมใน

สบู่ แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ พืชสมุนไพรท่ีใช้มีสาระส าคญั และมีสรรพคุณทางยา เช่น มี

น ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีกล่ินเฉพาะใช้ในการบ าบดัโรค มีสีสันสวยงาม หาง่าย ราคาถูก ประหยดั ไร้
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สารสังเคราะห์ และไม่มีพิษตกค้าง ท าให้สบู่ท่ีผลิตข้ึนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีคุณลักษณะ

เฉพาะท่ีหลากหลาย 

2.4 สับปะรด 

 

รูปท่ี 2.5 สับปะรด 
ท่ีมา  : https://www.google.co.th/search?q=1366&bih=608#imgrc=YwyxO_FgpaWH8M 

                   จิราพรรณ   คลา้ยกิจจา (2547)ไดใ้หข้อ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสับปะรดไวว้า่เป็นพืชลม้ลุก

ชนิดหน่ึง) เป็นไมผ้ลเขตร้อนท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากแถวๆทวปีอเมริกาใต ้ นกัเดินเรือ ชาวสเปนและ

โปรตุเกส เป็น ผูน้ าสับปะรดไปเผยแพร่ยงัยโุรป อเมริกาเหนือและเอเชียในราว ศตวรรษท่ี 16 และ

แพร่เขา้มายงั ประเทศไทยราวปีพ.ศ.2213- 2243 ล าตน้สับปะรดมีขนาดสูงประมาณ 80-100 

เซนติเมตร การปลูกก็สามารถปลูกไดง่้ายโดยการใชห้น่อหรือท่ีเป็นส่วนยอดของผลท่ีเรียก วา่ จุก 

มาฝังกลบดินไว ้ และออกเป็นผล เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลกัษณะคลา้ยตาลอ้มรอบผล 

                   สับปะรดมีรูปลกัษณะเป็นไมล้้มลุกอายุหลายปี สูง 90-100 ซม. มีล าตน้อยู่ใตดิ้น ใบ

เด่ียวเรียงสลบักนัแบบถ่ีๆรอบตน้ ใบเรียวยาวปลายใบแหลม กวา้ง 6.5 ซม. ยาวไดถึ้ง 1 เมตร ไม่มี

กา้นใบ โคนใบมีลกัษณะเป็นกาบหุ้มล าตน้แผ่นใบสีเขียวเขม้ ดา้นล่างใบมีลกัษณะเป็นแป้งสีขาว

ปกคลุมอยูมี่หนามเล็กแหลมบริเวณขอบใบ ดอกออกเป็นช่อเรียงกนัแน่นรอบแกนช่อดอกท่ีปลาย

ยอด กา้นช่อดอกมีขนาดใหญ่และแข็งแรงมีกลีบดอก 3 กลีบ กลีบดา้นบนมีสีชมพูอมม่วง ส่วนกลีบ

ดอกดา้นล่างมีสีขาว มีเกสรเพศผูเ้รียงกนัอยู ่2 ชั้นๆ ละ 3 อนั ผลมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกโคน

ผลกวา้ง ปลายผลมีใบสั้นๆ ออกกระจุกกนัอยู ่เน้ือภายในผลมีลกัษณะฉ ่าน ้ าเป็นสีเหลืองสด รสชาติ

หวานอมเปร้ียว สับปะรดเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีส าคญั เม่ือเจริญเป็นผลแลว้จะเจริญต่อไปโดยตาท่ีล าตน้จะเติบโตเป็นตน้ใหม่ไดอี้กและ

สามารถดดัแปลงเป็นไมป้ระดบัไดอี้กดว้ยสับปะรดแบ่งออกตามลกัษณะความเป็นอยูไ่ด ้3 ประเภท

ใหญ่ ๆ คือพวกท่ีมีระบบรากหาอาหารอยู่ในดินหรือเรียกว่าไมดิ้นอาศยัอยู่ตามคาคบไมห้รือล า

ตน้ไมใ้หญ่ ไดแ้ก่ ไมอ้ากาศต่าง ๆ ท่ีไม่แยง่อาหารจากตน้ไมท่ี้มนัเกาะอาศยัอยู ่พวกน้ีส่วนใหญ่จะ

https://www.google.co.th/search?q=1366&bih=608#imgrc=YwyxO_FgpaWH8M
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เป็นไมป้ระดบั และพวกท่ีเจริญเติบโตบนผาหินหรือโขดหิน ส่วนสับปะรดท่ีใช้บริโภคจดัเป็นไม้

ดิน แต่ยงัมีลกัษณะบางประการของไมอ้ากาศเอาไว ้คือ สามารถเก็บน ้ าไวต้ามซอกใบไดเ้ล็กนอ้ยมี

เซลล์พิเศษส าหรับเก็บน ้าเอาไวใ้นใบ ท าใหท้นทานในช่วงแลง้ได ้สับปะรดตอ้งการอากาศค่อนขา้ง

ร้อนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง 23.9-29.4 องศา ปริมาณน ้ าฝนท่ีตอ้งการอยูใ่นช่วง 1,000-1,500 

มิลลิเมตรต่อปี แต่ตอ้งตกกระจายสม ่าเสมอตลอดปี และมีความช้ืนในอากาศสูง สับปะรดชอบข้ึน

ในดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินปนลูกรัง ดินทรายชายทะเล และชอบท่ีลาดเท เช่น ท่ีลาดเชิงเขา 

สับปะรดสรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนอง ช่วยขับปัสสาวะ แก้ร้อน

กระสับกระส่าย กระหายน ้ า แก้อาการบวมน ้ า ปัสสาวะไม่ออก บรรเทาอาการโรคบิด ช่วยย่อย

อาหารพวกโปรตีน แกท้อ้งผูก เป็นยาแกโ้รคน่ิว แกส้้นเทา้แตก ผล มีลกัษณะเป็นผลรวมรูปทรงรี 

โคนผลกวา้ง ใบผลสอบแคบ ท่ีปลายผลมีใบสั้นๆ ออกกระจุกกนัอยู ่เน้ือภายในผลมีลกัษณะฉ ่าน ้ า 

เป็นสีเหลืองสด รสชาติหวานอมเปร้ียว 

                   2.4.1 สายพนัธ์ุสับปะรดในประเทศไทย  ถึงแมว้่าสับปะรดมิได้ เป็นพืชพื้นเมืองของ

ไทย แต่ก็ สามารถเจริญเติบโตและแพร่ กระจายได้ดีในประเทศไทย เน่ืองจากสับปะรดท่ีปลูก

รับประทานผลกนัอยู ่เป็นพนัธ์ุท่ีไม่มีเมล็ด จึงตอ้งมีการขยายพนัธ์ุโดยใชส่้วนของล าตน้ (vegetative 

parts) เช่น หน่อ จุกและตะเกียง แต่เน่ืองจากมีการปลูก และขยายพนัธ์ุกนัมานานจนมีลกัษณะกลาย

พนัธ์ุเดิมไปตามล าดบั บางพนัธ์ุมีลกัษณะคลา้ยพนัธ์ุป่า คือมีตน้สูงใหญ่ มีหนามมาก และมีผลเล็ก 

ส าหรับสับปะรดพนัธ์ุท่ีปลูกเป็นการคา้ในปัจจุบนั จะไดรั้บการ คดัเลือกจากตน้ท่ีมีลกัษณะเด่น คือ 

ผลใหญ่ ตน้เต้ีย หนามนอ้ย ผลเป็น รูปทรงกระบอก และมีอายุถึงวนัเก็บเก่ียวสั้น สายพนัธ์ุสับปะรด

ท่ีปลูกเป็นการคา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

                   2.4.1.1 สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย (Smooth Cayenne) เป็นพันธ์ุท่ีปลูกมากในจังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ เล่ากนัวา่มีแขกปาทาน มาซ้ือขายโคกบัชาวบา้นแถบต าบลวงัก์พง อ าเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ได้น าผลและต้นมาฝากและได้มีการปลูกขยายพนัธ์ุกันมาก เน่ืองจาก

สับปะรดในแหล่งน้ีมีรสชาติดี เป็นท่ีช่ืนชอบของผูค้นจ านวนมากจนเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในนาม

ของสับปะรดปราณบุรี เป็นแหล่งผลิตสับปะรดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกหลายช่ือ 

เช่น สับปะรดศรีราชา พนัธ์ุตาด า ตาแดง กลักตัตาหรือสับปะรดปราณบุรี สับปะรดพนัธ์ุน้ีมีใบเขียว

เขม้ ผิวใบด้านบนเป็นเงามนั ขอบใบเรียบกว่าทุกพนัธ์ุ อาจมีหนามท่ีปลายใบ ช่อดอกมีดอกย่อย

ประมาณ 150 ดอก กลีบดอกสีม่วงอมน ้ าเงิน ผลมีขนาดใหญ่ตั้ งแต่ 2-6 กิโลกรัม  ก้านผลสั้ น  

เปลือกผลเขียว เม่ือแก่จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองอมส้ม  เหลืองอมเขียวหรือยงัคงเขียวเขม้ ตาค่อนขา้ง
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ต้ืน แกนใหญ่ มีเน้ือละเอียด สีเหลืองรสหวานฉ ่า ผลท่ีมีขนาดใหญ่จะเป็นรูปทรงโคนใหญ่ ปลาย

เรียว แต่ผลขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นทรงกระบอก 

                   2.4.1.2 สับปะรดพนัธ์ุอินทร์ชิตแดง พนัธ์ุดั้งเดิมของประเทศไทย ลกัษณะทัว่ไปใบจะมี

หนามแหลมคม รูปโคง้งอ สีน ้ าตาลอมแดงท่ีขอบใบ ใบสีเขียวอ่อน ใบดา้นไม่เป็นมนั ไม่เป็นร่อง

ชดัเจนเหมือนกบัพนัธ์ุปัตตาเวีย ขอบใบทั้งสองขา้งจะมีแถบสีน ้ าตาลตามยาว ผลมีขนาดเล็ก ผล

ยอ่มนูนเด่น ตาลึกเน้ือในสีเหลืองทอง รสหวานอ่อน ไม่หอมจดั มีเยื่อใยมาก ไม่เหมาะกบัการท า

อุตสาหกรรมเน่ืองจากมีผลขนาดเล็กเกินไป 

                   2.4.1.3 สับปะรดพนัธ์ุอินทร์ชิตขาว (Selangor Green) เป็นพนัธ์ุท่ีมีทรงพุ่มเต้ีย ใบสั้ น

แคบมีสีเขียวอมเหลือง มีหนามแหลมบริเวณขอบใบ มีกระจุกท่ีปลายผลหลายอนั ปลูกกนัมากใน 

อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา สันนิษฐานกนัวา่น่าจะกลายพนัธ์ุมาจากพนัธ์ุอินทร์ชิต เน่ืองจากมีคุณภาพ

และรสชาติท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก 

                   2.4.1.4 สับปะรดพนัธ์ุภูเก็ต หรือ พนัธ์ุสวี (Malacca Queen) เป็นพนัธ์ุท่ีมีใบแคบ และ

ยาว ใบสีเขียวอ่อน และมีแถบสีแดงตอนกลางใบ ขอบใบเตม็ไปดว้ย หนามสีแดง ผลมีขนาดเล็ก ผล

ย่อยนูน ตาลึก เน้ือมีสีเหลือง รสหวานกรอบ และมีกล่ินหอม นิยมปลูกกนัมากในภาคใตบ้ริเวณ

จงัหวดัภูเก็ตและชุมพร 

                   2.4.1.5 พนัธ์ุนางแล หรือพนัธ์ุน ้ าผึ้ง จดัไดว้่าเป็นสายพนัธ์ุย่อย ของพนัธ์ุสายปัตตาเวีย 

เพราะมีลกัษณะของล าตน้ ใบ ดอก และรูปร่างอ่ืนๆ คลา้ยคลึงกบัสับปะรดในกลุ่ม Cayenne ทรง

พุ่มไล่เล่ียกนั ขอบใบเรียบไม่มีหนาม ขนาดผลเล็กกว่า มีทรงผลกลม โดยสับปะรดพนัธ์ุน้ีผลย่อย

ค่อนขา้งโปนออกมาภายนอกผลเปลือกบาง เม่ือปอกเปลือกจึงไม่มีส่วนของตาฝังอยูข่า้งใน 

                  2.4.1.6 สับปะรดพนัธ์ุศรีราชา เป็นสับปะรดท่ีข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เม่ือ

วนัท่ี 15 ส.ค.2558 รูปร่างกลมรี มีปลายจุกแหลม น ้าหนกัผล 1.5-3.5 กิโลกรัม กา้นผลสั้น มีไส้ใหญ่

ตาค่อนขา้งต้ืน เปลือกผิวผลดิบมีสีเขียวคล ้ า ผลสุกมีสีเขียวอิมเหลืองอมส้ม เน้ือละเอียดสีเหลือง

อ่อน แต่จะเป็นสีเขม้ในฤดูร้อน รสชาติหวานฉ ่ า มีกล่ินหอม เก็บเก่ียวผลผลิตได้เกือบทั้งปีโดย

ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. และเดือน ต.ค.-ธ.ค. 

                   2.4.1.7 สัปปะรดตราดสีทอง เป็นสับปะรดสายพนัธ์ุควนี ท่ีมีคุณภาพดี ปลูกง่าย ปลูกได้

ตลอดทั้งปี มีผลขนาดใหญ่ หวาน กรอบ ใบแคบและยาวสีเขียวอ่อนมีแถบหรือเส้นสีแดงตอนกลาง

ใย ท่ีขอบใบมีหนามสีแดงรูปโคง้ จุกมีหยามเหมือนใบ ส่วนผลเป็นรูปทรงกระบอกสม ่าเสมอ

เปลือกบาง เปลือกสีเขียวอมส้ม ผลแก่สีเหลืองทั้งผล ตานูนและลึก ขนาดผลหนกั 1.8-1.5 กิโลกรัม 

เน้ือมีสีเหลืองเขม้ ละเอียด ไม่ฉ ่าน ้ า เยื่อใยน้อยมีช่องว่างในเน้ือ แกนกลางเล็กสม ่าเสมอ เน้ือและ
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แกนกรอบ รสหวานมาก มีกล่ินหอม  สับปะรดตราดสีทองปลูกได้ทุกพื้นท่ีใน จ.ตราด แต่

เจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีดอน ไม่ชอบท่ีช้ืนแฉะ ปลูกระหว่างแถวยางพารา ขณะท่ีต้น

ยางพารามีขนาดเล็ก 1-3 ปี พื้นท่ีท่ีนิยมปลูกมากอยู่ใน อ.เมือง จ.ตราด รองลงมาไดแ้ก่ อ.เขาสมิง 

และ อ.บ่อไร่ 

                   2.4.1.8สับปะรดสายพนัธ์ุห้วยมุ่น เป็นสับปะรดสายพนัธ์ุดีของ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพนัธ์ุ

ปัตตาเวยีจาก จ.ระยอง ชลบุรี แต่เม่ือน ามาปลูกท่ี ต.หว้ยมุ่น อ.น ้าปาด จ.อุตรดิตถ ์ซ่ึงพื้นท่ีปลูกส่วน

ใหญ่เป็นดอยสูง ท่ีเชิงเขา สูงจากระดบัน ้ าทะเลกว่า 400 เมตร สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั

ของจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีลกัษณะท่ีดีหลายประการ เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค เช่น เน้ือ

เหลืองอมน ้ าผึ้ ง รสชาติหวานฉ ่ า ตาไม่ลึก ท าให้มีส่วนของเน้ือมาก ผลค่อนขา้งเล็ก น ้ าหนัก 1-3 

กิโลกรัม รับประทานแลว้ไม่ระคายคอ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีปลูกประมาณ 13,000 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ลผลิตแลว้

ประมาณ 9,500 ไร่ ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 6 ตนัต่อไร่ ฤดูกาลปลูกอยูใ่นช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 

                   2.4.1.9 สับปะรดภูแลเชียงราย เป็นสับปะรดในกลุ่มควีนท่ีได ้ข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์เม่ือวนัท่ี 8 พ.ย.2548 เม่ือ พ.ศ.2520 นายเอนก ประทีป ณ ถลาง อาจารยม์หาวิทยาลยัราช

ภฏัเชียงราย ไดน้ าหน่อพนัธ์ุสับปะรดภูเก็ต จากจงัหวดัภูเก็ตมาปลูกคร้ังแรกท่ี ต.นางแล อ.เมือง จ.

เชียงราย ดว้ยสภาพทางภูมิศาสตร์ท าให้สับปะรดภูแลมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสับปะรดภูเก็ต คือ 

ขนาดผลเล็ก มีน ้ าหนกัตั้งแต่ 0.15-1 กิโลกรัม จุกมีลกัษณะช้ีตรวจ ตาผลเต่งตึง โปนออกมาจากผล

อย่างเห็นได้ชัด เปลือกค่อนขา้งหนา เหมาะส าหรับการขนส่งระยะไกล เม่ือสุกเปลือกผลจะมีสี

เหลืองหรือเหลืองปนเขียว เน้ือสีเหลือง กรอบ กล่ินหอม แกนสับปะรดกรอบรับประทานได ้ปลูก

ได้ตลอดทั้งปี เก็บเก่ียวหลงัจากออกดอกประมาณ 120-150 วนั ข้ึนกบัฤดูกาล เรียกช่ือสับปะรด

ดงักล่าวว่า “สับปะรดภูแล” โดยการน าเอาช่ือ “ภูเก็ต” ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกเดิมมาผสมค ากบัแหล่ง

ปลูกใหม่ คือ “นางแล” 

                   2.4.1.10 สับปะรดภูเก็ต เป็นกลุ่มสายพนัธ์ุควีน ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์

เม่ือวนัท่ี 26 ต.ค.2550 หมายถึงสับปะรดท่ีอยูใ่นสายพนัธ์ุควีน ซ่ึงปลูกใน อ.เมืองกะทูแ้ละ อ.ถลาง 

จ.ภูเก็ต ลกัษณะใบมีสีเขียวอ่อน มีแถบสีแดงบริเวณกลางใบ ขอบใบเรียบ มีหนามสีแดงตลอดความ

ยาวของใบ ผลรูปทรงกระบอกขนาดกลาง มีน ้ าหนักตั้งแต่ 0.9-1.6 กิโลกรัม ตวัจุกมีลกัษณะตรง

หรือเอียง ตาผลลึก เน้ือมีสีเหลืองเขม้สม ่าเสมอ กล่ินหอม เยื่อใยนอ้ย รสชาติหวานกรอบ แกนผลมี

ความกรอบมากแต่รับประทานได ้

                   2.4.1.11 พนัธ์ุเพชรบุรี 1 เป็นสับปะรดกลุ่มควีนท่ีมีการปรับปรุงสายพนัธ์ุจากประเทศ

ไตห้วนั โดยกรมวิชาการเกษตรท่ีศูนยว์จิยัพืชสวนเพชรบุรี ลกัษณะทัว่ไปนั้นเป็นผลสับปะรดขนาด
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ใหญ่ น ้ าหนกั 1.5-2 กิโลกรัม ตาโต ร่องตาลึก คลา้ยพนัธ์ุตราดสีทอง เน้ือสีเหลืองเขม้ตลอดผล เยื่อ

ใยนอ้ย รสชาติหวาน กล่ินหอม ขอบใบมีหนามแหลมคม จุกมีหนาม 

                   2.4.1.12 พันธ์ุเพชรบุรี 2 เป็นสับปะรดท่ีน าสายพนัธ์ุเข้ามาจากฮาวาย ผลใหญ่มาก 

น ้ าหนกัผล 2-4 กิโลกรัม อายุการบงัคบัดอกนานกวา่ทุกสายพนัธ์ุ ใบไม่มีหนาม เน้ือสีขาว อ่อนนุ่ม 

ฉ ่าน ้า รสชาติหวานมาก เป็นสับปะรดท่ีใหจ้  านวนหน่อนอ้ยท่ีสุด 

                   2.4.1.13 พนัธ์ุภูชวาหรือไซโกเ้บอร์ 6 เป็นสับปะรดท่ีพฒันาข้ึนโดย รศ.จารุพนัธ์ ทอง

แถม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในโครงการวิจยัท่ี จ.ระยอง ขนาดผลน ้ าหนกั 1.2-1.5 กิโลกรัม ผล

อ่อนเปลือกสีเขียวอ่อน เม่ือสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองสวยงามทั้งผล เน้ือสีเหลืองทองตลอดผล 

เน้ือนุ่มไม่มีเยือ่ใย เค้ียวไปไม่ติดฟัน มีกล่ินหอม 

2.5 เสาวรส 

 

รูปท่ี 2.6 เสาวรส 
ท่ีมา  : https://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa=1&eijYs#imgrc=zT_3oepo 

                   เวราภรณ์ วิชญรัฐ (2548) ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเสาวรสไวว้่าสาวรส เป็นผลไม้ชนิดหน่ึง 

เป็นพืชในตระกูลกะทกรก เป็นไมเ้ถาเล้ือยมีอายุหลายปี หรือมีอีกหลายช่ือเรียกว่า กะทกรกฝร่ัง 

กะทกรกยกัษ ์กะทกรกสีดา ผลมีลกัษณะทรงกลม ผวิเปลือกหนา ผลสุกมีสีม่วง สีส้ม หรือสีเหลือง 

ตามสายพนัธ์ุ ภายในผลขา้งใน มีเยื่อเปลือกสีขาว จะมีเน้ือเป็นถุงน ้ าหุ้มเมล็ด มีสีส้มหรือสีเหลือง 

จะมีเมล็ดสีด าเล็กๆ มากมายอยูข่า้งใน มีรสชาติเปร้ียวอมหวาน หรือเปร้ียวจดั ตามสายพนัธ์ุ มีกล่ิน

หอมคลา้ยฝร่ังสุก  

                  2.5.1 ราก เป็นระบบรากแกว้ มีลกัษณะกลม แทงลึกลงดิน มีรากแขนงเป็นรากฝอยเล็กๆ 

แทงออกตามดา้นขา้งรอบๆตน้ มีสีน ้าตาล 

                   2.5.2 ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบักนั ใบมีลกัษณะขอบใบมีรอยหยกั มีรอยเวา้ลึกสาม

เวา้ มีกา้นใบยาว มีสีเขียว 

https://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa=1&eijYs#imgrc=zT_3oepo
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                   2.5.3 ดอก ดอกเสาวรสจดัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ สามารถผสมเกสรดว้ยตนเองไดดี้ ตวั

ดอกแทงออกเป็นดอกเด่ียว ดอกแทงออกบริเวณซอกใบตามเถา ประกอบดว้ยกลีบเล้ียง ดา้นนอก

กลีบเล้ียงมีสีเขียว ดา้นในมีสีขาว และกลีบดอกสีครีมอมม่วง 5 กลีบ กลีบดอกเรียงสลบัเป็น 2 ชั้น 

ถดัมาด้านในมีฝอยเป็นเส้นล้อมเป็นวงกลมจ านวนมาก โคนฝอยมีสีม่วง ปลายฝอยมีสีขาว ตรง

กลางดอกมีเกสรตวัผู ้5 อนั ส่วนเกสรตวัเมียมีปลายแยกเป็น 3 แฉก เม่ือบานจะส่งกล่ินหอมอ่อนๆ 

                   2.5.4 ผล มีลกัษณะทรงกลม ผิวเปลือกหนา ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกมีสีม่วง สีส้ม หรือสี

เหลือง ตามสายพนัธ์ุ ภายในผลขา้งใน มีเยื่อเปลือกสีขาว จะมีเน้ือเป็นถุงน ้ าหุ้มเมล็ด มีสีส้มหรือสี

เหลือง จะมีเมล็ดสีด าเล็กๆ มากมายอยูข่า้งใน มีรสชาติเปร้ียวอมหวาน หรือเปร้ียวจดั ตามสายพนัธ์ุ 

มีกล่ินหอมคลา้ยฝร่ังสุก 

                   2.5.5 เมล็ด เมล็ดเสาวรสมีลกัษณะเป็นรีรูปไข่ เมล็ดจะมีเน้ือถุงท่ีเป็นเน้ือเยือ่สีเหลืองอม

ส้ม และฉ ่าน ้ าห่อหุ้มเมล็ดไว ้ส่วนเมล็ดดา้นในมีสีด า ทั้งน้ี เยื่อหุ้มเมล็ดจะให้รสเปร้ียวจดั แต่บาง

พนัธ์ุในปัจจุบนัจะมีรสหวานมากกวา่รสเปร้ียว และมีกล่ินหอม เยื่อหุ้มเมล็ด และเมล็ดเป็นส่วนท่ี

น ามาใชป้ระโยชน์ท าน ้าผลไมบ้ริโภค 

                   2.5.6 ล าตน้ เสาวรส เป็นพืชล้มลุก เป็นไมเ้ล้ือยขนาดใหญ่ มีอายุประมาณ 4-5 ปี มีล า

ตน้เป็นเถาคลา้ยกบักะทกรกไทย เถาแตกก่ิง และมีหนามขนาดเล็กข้ึนปกคลุมห่างๆ เถาแตกมือเกาะ

บริเวณซอกใบ 

                   เสาวรสสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเขต 

อากาศเยน็ทางภาคเหนือ หรือเขตอากาศร้อนช้ืนทางภาคกลางและ ภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นพืชท่ีปลูก

ไดง่้ายการดูแลรักษาไม่ยุง่ยาก แต่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง จึงเป็นพืชท่ีสามารถท ารายไดใ้ห้แก่เกษตรกร

ได ้ดีประกอบกบัตลาดต่างประเทศมีความตอ้งการสูง  

2.6 ประโยชน์และสรรพคุณเสาวรส 

                   มีวิตามินเอ มีวิตามินซี มีธาตุแคลเซียม มีฟอสฟอรัส มีวิตามินบี  1 , 2 ,3 ,5 ,6 ,9 มี

โปรตีน มีธาตุเหล็ก มีธาตุแมกนีเซียม มีคาร์โบไฮเดรต มีเบตา้แคโรทีน มีเส้นใย มีโพแทสเซียม มี

พลงังาน มีโซเดียม มีสังกะสี มีไขมนั มีโพลิก มีแมงกานีส มีไฟเบอร์ ช่วยควบคุมน ้ าตาลในเลือด 

ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน ช่วยรักษาแผลแดดไหม ้ช่วยให้ผิวชุ่มช่ืน ช่วยลด

อาการปวด ช่วยบรรเทาขอ้อกัเสบ ช่วยบ ารุงหวัใจ ช่วยลดไขมนัอุดตนัหลอดเลือดหัวใจ ช่วยบ ารุง

ผิวพรรณ ช่วยรักษาโรคมะเร็ง ช่วยรักษาอาการไอ ช่วยลดความอว้น ช่วยให้ภูมิคุม้กนัให้ร่างกาย

แขง็แรง ช่วยขบัสารพิษ ช่วยให้นอนหลบัง่าย ช่วยรักษาแผลในกระเพาะ ช่วยรักษาปัสสาวะอกัเสบ 

แกท้อ้งผูก ช่วยลดความดนัโลหิต ช่วยป้องกนัโรคโลหิตจาง ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยบ ารุงฟัน หอบ
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หืด ช่วยรักษาหิด แกไ้อ ช่วยขบัเสมหะ ช่วยบ ารุงปอด ช่วยบ ารุงสายตา ช่วยบ ารุงตบั ช่วยบ ารุงไต 

อีกทั้งเปลือกเสาวรสใชรั้บประทานสดหรือน ามาแปรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ อาทิ เปลือกเสาวรสแช่

อ่ิม และเปลือกเสาวรสดอง เป็นต้น นอกจากนั้ น ทั้ งเปลือก และเยื่อหุ้มเมล็ดยงัแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ อาทิ เสาวรสผง แยมเสาวรส และเยลล่ีเสาวรส เป็นตน้ 

                   น ้ าคั้ น เสาวรสมีรสเปร้ียวจัด ซ่ึงให้รสเปร้ียวมากกว่าน ้ าส้มคั้ นถึง 3 เท่า ดังนั้ น 

อุตสาหกรรมผลิตน ้ าผลไม้จึงน าน ้ าเสาวรสมาเป็นส่วนผสมของน ้ าผลไม้ชนิดอ่ืนเพื่อเพิ่มความ

เปร้ียว อาทิ  น ้ าสับปะรด น ้ าสตรอเบอร่ี น ้ ามะละกอ และน ้ าฝร่ัง เป็นต้นเปลือกเสาวรสมี

คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน สามารถน ามาตากแห้งหรือใชส้ดเป็นอาหารเล้ียงโค กระบือ แกะ แพะ 

และหมู ได้ ส่วนน ้ าเสาวรสมีสาร Spermicidal จึงน ามาใช้ป้องกนัการตั้งครรภ์ได้  เสาวรสน ามา

สกดัสารส าหรับเป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอาง โดยเฉพาะครีมบ ารุงผิว เพราะประกอบดว้ยสารท่ี

สามารถสะทอ้นรังสียวูไีด ้

    พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกกนัมากในประเทศไทยมี 3 พนัธ์ุ คือ 

                  1) เสาวรสพนัธ์ุผลสีเหลืองทอง (Golden passion fruit) เสาวรสจะมีสีเหลืองทองตาม

ธรรมชาติพบข้ึนตามพื้นท่ีสูงในแถบประเทศชายฝ่ังทะเล ท่ีมีความสูงตั้งแต่ 800 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเล ผลมีลกัษณะเด่น คือ ผลมีขนาดใหญ่ ขนาดผลประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร น ้าหนกัผล

ประมาณ 72+7 กรัม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองทอง เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง 

                  2) พนัธ์ุผลสีม่วง (Purple passion fruit) เสาวรสพนัธ์ุผลสีม่วงในธรรมชาติพบไดม้ากใน

ท่ีสูงเช่นกนั และมกัพบบนพื้นท่ีท่ีสูงกวา่พนัธ์ุสีเหลืองทอง คือ ประมาณ 1,000-2,000 เหนือ

ระดบัน ้าทะเล ซ่ึงมีอากาศค่อนขา้งหนาวเยน็ตลอดเวลา ท าใหผ้ลมีขนาดเล็กกวา่พนัธ์ุสีเหลืองทอง 

ขนาดผลประมาณ 4-5 เซนติเมตร น ้าหนกัผลประมาณ 36+5 กรัม นอกจากนั้น เปลือกผลจะบางกวา่

พนัธ์ุสีเหลืองทอง และใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่ากวา่ 

                  3) พนัธ์ุผสมสีม่วงกบัสีเหลืองทอง (Hybrid passion fruit) พนัธ์ุผสมสีม่วงกบัสีเหลือง

ทอง เป็นพนัธ์ุผสมท่ีรวมลกัษณะเด่นของทั้ง 2 พนัธ์ุเขา้ดว้ยกนั นอกจากนั้น น ้าคั้นท่ีไดย้งัมีรส

หวานมากข้ึน และหวานมากกวา่รสเปร้ียว ส่วนขนาดผลมีขนาดใหญ่ เปลือกบาง และใหผ้ลผลิตต่อ

ไร่สูง 
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2.7งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องเกีย่วกับสบู่เหลว 

                   มนัธนา ศรีสวสัด์ิ (2550) ศึกษาการพฒันาสบู่เหลวลา้งมือผสมน ้ ามนัหอมระเหยและ

การ ทดสอบในอาสาสมคัร ในปี 2550 จากการทดลองหาอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของสบู่เหลว

พบวา่ สามารถผลิตสบู่เหลวท่ีมีสูตรเหมาะสมมีค่า pH 6.52 และมีความคงตวั จากการทดสอบกบั

อาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 33 คน พบว่าสบู่เหลวล้างมือผสมน ้ ามันหอมระเหยท่ีพัฒนาข้ึน 

สามารถลดเช้ือแบคทีเรียได ้และท าใหล้า้งมือแลว้รู้สึกสะอาด 

                   เนตรนภา กาญจนศูนย ์(2552) ศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์สบู่เหลวยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย

ผสมสารสกัดเปลือกมังคุด โดยศึกษาการยบัย ั้งเช้ือ Staphylococus aureus และ Staphylococus 

epidermidis ผลการศึกษาพบว่าสารสกดัเปลือกมงัคุดสามารถยบัย ั้งเช้ือ แบคทีเรียท่ีความเขม้ขน้

ต ่าสุด (MIC) เท่ากบั 0.64 mg/ml สูตรท่ีเหมาะสมของสบู่เหลวประกอบไป ด้วย สารสกดัเปลือก

มงัคุด 0.064%, Sodium lauryl ether sulfate 27.12%, Triethanolamine lauryl sulfate 20%, Coconut 

fatty acid diethanolamine 5%, EDGS 771 3%, sodium chloride 3%, น ้ า 40.689%, น ้ าหอม 0.936% 

และ 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane 0.29% ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พบว่ามีความหนืด

เท่ากบั 7712.80 CP ปริมาณฟองเท่ มิลลิลิตร pH 7.20 ปริมาณแบคทีเรียและราน้อยกว่า 10 cfu/g 

จากการทดสอบกบัผูบ้ริโภค อายุระหว่าง 20-35 ปี พบวา่ผูบ้ริโภคให้การยอมรับผลิตภณัฑ์คิดเป็น

ร้อยละ 84 และมีความชอบ โดยรวมต่อผลิตภณัฑเ์ท่ากบั 7.78 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑช์อบปานกลาง 

                   สุมนต์ทิพย ์ศรีคณะ (2549) ศึกษาการพฒันาต ารับสบู่เหลวจากสมุนไพรไทยในการ 

ตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีผิวหนัง โดยใช้สารสกดัสมุนไพรไดแ้ก่ น ้ ามนัหอมระเหยมะกรูด น ้ ามนัหอม

ระเหย ตะไคร้ น ้ ามนัหอมระเหยเปลือกส้ม สารสกดัเปลือกมงัคุด สารสกดัทองพนัชัง่ และน ้าคั้นผล

มะก รูด  โดย ศึกษ าก ารย ับ ย ั้ งแบค ที เรีย  5 สายพัน ธ์ุ คื อ  Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, StaphylocCocus aureus และ Staphylococus epidermidis จากการทดลอง 

พบว่าสารสกดัสมุนไพรเดียวไม่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียแต่เม่ือน าสารสกดัสมุนไพรมา

ผสมกนั สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียได ้ดงันั้นจึงผสมสบู่เหลวและพบวา่สบู่เหลวสูตรสมุนไพรท่ีมี

ส่วนผสมของ น ้ ามนัหอมระเหยมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียไดดี้กว่าสบู่

เหลวสมุนไพรท่ีมี สารสกดัน ้าเป็นส่วนผสม 



 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
                  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  ท่ีตั้ง  เลขท่ี  33/1 ถนน สาทรใต ้ แขวง/ต าบล  ยานนาวา   
เขต/อ าเภอ  สาทร จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร   

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีสถานประกอบการ 
ท่ีมาhttps://www.agoda.com/th-th/eastin-grand-hotel-sathorn/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ  
                  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เปิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2555 เจา้ของโรงแรม คือ คุณ
คีรี กาญจนพาสน์ เจา้ของเดียวกบับริษทั บีทีเอส กรุ๊ป ดฮลด้ิงส์จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงแรมภายใต้
การบริหารของ Absolute Hotel Services ซ่ึงดูแลและบริหารโรงแรมภายใตแ้บรนด์ Eastin Hotel & 
Residences และ U Hotel & Resorts และให้ Mr. John Westoby เป็นผู ้ดูแลและบริหารโรงแรม
หรูหราชั้นน าแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ให้บริการหอ้งพกัระดบัดีลกซ์ัตั้งอยูใ่จกลางเมืองในยา่น
ธุรกิจสาทร ไม่ห่างจากแม่นา้ เจา้พระยา โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เป็นโรงแรมหรูหราระดบั 4.5 
ดาว ท่ีมีสะพานเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสุรศกัด์ิโดยตรง โรงแรมแห่งน้ีมีสระว่ายน ้ าไร้
ขอบกลางแจง้ ศูนยอ์อกก าลงักายซ่ึงมีอุปกรณ์ครบครัน ห้องอาหาร 3 แห่ง และบริการอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (WiFi) ฟรี โรงแรมอยูห่่างจากยา่นใจกลางกรุงเทพมหานครโดยใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถไฟฟ้า
เพียงไม่ก่ีนาที และห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 45 นาที หากเดินทางดว้ยรถยนตบ์นทาง
ด่วน ห้องพักปรับอากาศพื้นท่ีกว้างขวางท่ีใหม่และทันสมัยมีโทรทัศน์จอแบนพร้อมระบบ
ช่องสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลตลอด 24 ชม. มินิบาร์ครบครัน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตู้
นิรภยัส่วนบุคคล หอ้งน ้ามีฝักบวัน ้ าอุ่น รองเทา้แตะ และเคร่ืองใชใ้นหอ้งน ้ าฟรี โรงแรมมีพื้นท่ีจอด
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รถฟรี ศูนยบ์ริการธุรกิจ บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการดูแลเด็ก บริการซักรีด และ
บริการรีดผา้ 

 

รูปท่ี 3.2 หอ้งพกั Superior 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

 

รูปท่ี 3.3 หอ้งพกั แบบ Executive Deluxe 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
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รูปท่ี 3.4 หอ้งพกัแบบ Premium Deluxe 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

 

รูปท่ี 3.5 หอ้งพกัแบบ Premlum Deluxe 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
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รูปท่ี 3.6 หอ้งพกัแบบ Junior Suite 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

 

รูปท่ี 3.7 หอ้งพกัแบบ Junior Suite 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
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รูปท่ี 3.8  หอ้งพกัแบบ Junior Suite 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

 

รูปท่ี 3.9 หอ้งอาหาร Executive Lounge 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
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รูปท่ี 3.10 หอ้งอาหาร The Glass House 
ท่ีมา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

 

รูปท่ี 3.11 หอ้งอาหาร Blunos 
ท่ีมา:https://www.booking.com/hotel/th/eastin-grand-sathorn.th.html 
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รูปท่ี 3.12 หอ้งอาหาร Chef man 
ท่ีมา:โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 

รูปท่ี 3.13 สระวา่ยน ้า 
ท่ีมา:โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 
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รูปภาพท่ี 3.14 Fitness 
ท่ีมา:โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

 

รูปท่ี 3.15 Kids Club 
ท่ีมา:โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 
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รูปท่ี 3.16 หอ้งจดัเล้ียง 
ท่ีมา:โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารจัดการ 

 

รูปท่ี 3.17 Kitchen Organization Chart  
ท่ีมา: โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 
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  3.3.1 แผนผงัแผนก Kitchenโรงแรม อสิติน แกรนด์ สาทร 

  

                                      

รูปท่ี 3.18 แผนผงัแผนก Kitchenโรงแรม อิสติน แกรนด ์สาทร 
ท่ีมา:โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร  
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3.3.2 แผนผงัแผนก Kitchen (Blunos Kitchen) 

 
 

   

ตารางท่ี3.1ตารางแผนผงัแผนก Kitchen ( Blunos Kitchen) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

Sous chef

chef de 
partie

Demi chef commis I commis II

Junior sous 
chef

Trainee 
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3.3.3 แผนผงัแผนก Kitchen (Banquet Kitchen) 

 

 

 

ตารางท่ี3.2 ตารางแผนผงัแผนก Kitchen (Banquet Kitchen) 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

Sous chef

Demi chef

(Hot Kitchen)

Commis I

Commis II

Trainee

Demi chef

(Cold Kitchen)

Commis I

Commis II

Trainee

Chef de partie
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.19 คณะผูจ้ดัท า 
ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

ช่ือ – นามสกุล            :          นางสาว บุญพิทกัษ ์ นรชาญ 

                                       ต  าแหน่ง/ แผนก       :           Kitchen  

 จดัเตรียมผลไมแ้ละอาหารเบรคส าหรับแขกท่ีมาประชุมหรือมาใชบ้ริการ 

 เตรียมวตัถุดิบและอาหารตามจ านวนท่ีใชใ้นใบฟังกช์ัน่ของวนัถดัๆไป 

 ช่วยพนกังานเตรียมและจดัไลน์บุพเฟ่ตห์อ้งอาหาร Executive Lounge 

 ดูแลความเรียบร้อยและเติมอาหารในไลน์บุพเฟ่ตบ์นห้องอาหาร Executive Lounge 

 เก็บตลาดและเช็คของเขา้จากตลาด น ามาเก็บใหเ้รียบร้อยเพื่อเตรียมใชง้านในคร้ังต่อไป 

 จดัเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อขาย A la carte เช่น ป่ันทอดมนัปู ,การบด

และป่ันเน้ือเบอร์เกอร์  

 เตรียมและเติมวตัถุดิบท่ีขาดเหลือไวเ้พื่อความรวดเร็วในการประกอบอาหาร 
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รูปท่ี 3.20 คณะผูจ้ดัท า 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

ช่ือ – นามสกุล          :          นาย วรีวชิญ ์    ชูพวกพอ้ง 

                                             ต  าแหน่ง/  แผนก     :           Kitchen 

     ท าล็อบเตอร์ โดยใชไ้มเ้สียบส่วนทา้ยของล็อบเตอร์ทะลุถึงเกือบหวัของล็อบเตอร์

เพื่อให้เวลาน าลงไปลวกจะท าให้ล็อบเตอร์หลงัตั้งสวย หลงัจากลวกดว้ยน ้ าท่ีเดือด

จดัๆประมาณ4นาทีแลว้น าข้ึนมาพกัน ้าเยอะเพื่อไม่ให้เน้ือสุกจนเกินไป จากนั้นน ามา

หกัส่วนกลา้มและหวัแยกออก หวัน าไปใชต้กแต่งจานอาหารส่วนเน้ือของกลา้มและ

ตวัน าไปท าเป็นเมนูล็อบเตอร์โรล ในหน่ึงท่ีจะประกอบไปดว้ยล็อบเตอร์คร่ึงตวัและ

กลา้มเล็กกบัใหญ่อยา่งละหน่ึงช้ิน ขนมปังเอาไปป้ิงให้ร้อนและ น าล็อบเตอร์ไปตม้

ในน ้ าตม้ล็อบเตอร์ซ่ึงในน ้ าตม้ล็อบเตอร์จะมีน ้ าส้ม น ้ าสต็อค ล็อบเตอร์ออย ล็อบ

เตอร์เกรต เม่ือขนมปังร้อนไดท่ี้แลว้จึงน าล็อบเตอร์มาประกอบโดยวางกลา้มเล็กและ

กลา้มใหญ่ลงไปก่อนวางตวั จากนั้นราดล็อบเตอร์ออย  ราดซอสล็อบเตอร์เกรต โรย

พาสร่ีและโรยเปลือกส้มเช่ือม 

 ท าเมนูเบอร์เกอร์เน้ือ ขั้นตอนแรกลงเฟรนฟรายก่อนเมนูน้ีจะเสิร์ฟคู่กบัเฟรนฟราย

และผกัสลดั จากนั้นน าเน้ือเบอร์เกอร์มาย่างให้สุกในระดบัท่ีพอดีระหวา่งท่ีย่างเน้ือ

เบอร์เกอร์ น าขนมปังเบอร์เกอร์มาป้ิงให้ร้อนและวอมเน้ือหมูฉีกให้ร้อน เม่ือเน้ือ

เบอร์เกอร์สุกแลว้ ทาซอสท่ีขนมปังจากนั้นวางมะเขือเทศสองช้ินตามดว้ยเน้ือเบอร์

เกอร์และพูพอคราดดว้ยซอสบาร์บีคิวบนเน้ือหมูฉีกประกบฝาขนมปังและน ามะเขือ

เทศราชินีหน่ึงลูกและแตงกวาดองหน่ึงลูกเสียบใส่ไมแ้ละน าไปเสียบกบัเบอร์เกอร์

เน้ือท่ีเสร็จแลว้ 



32 
 

 

 ป้ันเบคอนนักเก็ต โดยมีส่วนผสมคือเบคอน มนัฝร่ัง มอสซาล่าชีส พาเมซานชีส 

เกลือ พริกไทย เกล็ดขนมปัง และไข่15ฟอง   

 เตรียมเคร่ืองปอเป๊ียะเวียดนามและห่อ โดยจะมีผกัชีใบเล่ือย ผกัชีไทย ต้นหอม 

แตงกวา หัน่เป็นแบบแท่ง โหระพา สาระแหน่ เด็ดเป็นใบ กะหล ่าปลีขาว แบบซอย

บาง แครอท แบบขูด จากนั้นน าแผน่ปอเป๊ียะมาจุ่มน ้ าเพื่อให้แผน่แป้งน่ิมจากนั้นห่อ

โดยจะวางกะหล ่าปลีกบัแครอทลงไปก่อน ต่อด้วยตน้หอม ผกัชีใบเล่ือย ผกัชีไทย 

แตงกวาอย่างละหน่ึงแท่ง และวางสาระแหน่กบัโหระพาอย่างสองถึงสามใบ แล้ว

มว้นใหแ้น่น เวลาเสิร์ฟตดัไปแนวเฉียงวางใส่ถว้ยคอ็กเทล ทานคู่กบัน ้าจ้ิมผดัไท 

 ป้ิงขนมปังแฮมชีส น าขนมปังจุ่มในไข่แลว้น าไปป้ิงใหไ้ดสี้ท่ีพอดี เม่ือป้ิงขนมปังจน

ครบตามท่ีตอ้งการ น าแฮมและชีสมาวางบนขนมปังท่ีป้ิงแลว้ โดยวางชีสบนขนมปัง

ทุกแผน่ส่วนแฮมจะวางเวน้แถวเพราะตอ้งประกบคู่กนั ซ่ึงในหน่ึงคู่จะประกอบไป

ดว้ยขนมปังสองแผน่แฮมหน่ึงช้ินและชีสสองแผน่ ก่อนเวลาเสิร์ฟจะตดัขอบดา้นขา้ง

ออกทั้งส่ีดา้นและตดัแบ่งส่ีช้ินต่อหน่ึงคู่ 

 ท ากระทงใส่ห่อหมก โดยตดัใบตองแผน่ขนาดไม่ใหญ่มาก จากนั้นน าถว้ยมาวางตดั

ตามวงกลมของปากถว้ย ตดัเสร็จ น าใบตองมาประกบไขวก้นัและพบัขอบใบตองเขา้

มาใชแ้มก็ติดหมุนท าแบบเดิมจนครบส่ีดา้น 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 
รูปท่ี 3.21 พนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

ช่ือ –  นามสกุล        :         นางสาว ณฎัฐาภรณ์  สุดหรุ่น 

                                          ต  าแหน่ง                  :           เลขาเชฟ
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

วนัท่ี  14 พฤษภาคม  -  31  สิงหาคม  2561 

นางสาว  บุญพิทกัษ ์ นรชาญ 

ครัว วนัและเวลา 

Clod kitchen 14 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 

Blunos Kitchen 1 กรกฏาคม  2561  - 31 สิงหาคม  2561 

ตารางท่ี 3.3 ตารางระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

นาย วรีวชิญ ์ ชูพวกพอ้ง  

ครัว วนัและเวลา 

Blunos kitchen 14 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 

Mian  Kitchen 1 กรกฏาคม  2561  - 31 สิงหาคม  2561 

ตารางท่ี 3.4 ตารางระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 

เดือน 

พ.ค  61 มิ.ย 61 ก.ค 61 ส.ค 61 
1.รวบรวมขอ้มูล     
2.ศึกษาขอ้มูล
โครงงาน 

    

3.วเิคราะห์ขอ้มูล     
4.จดัท าโครงงาน     
5.สรุปผลโครงงาน     

ตารางท่ี 3.5 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 
ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

           3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 โทรศพัทมื์อถือ 

           3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟแวร์ 

 โปรแกรม Microsoft Word 

 โปรแกรม Power point 

 



 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

                  โครงงานเร่ือง Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap มีว ัตถุประสงค์เพื่อน าเศษ

สับปะรดและเสาวรสท่ีเหลือทิ้งมาแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ 

4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน 

                  4.2.1 ศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในครัว โดยเลือกปัญหาท่ีน่าสนใจ

และปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขได ้

                   4.2.2 ปรึกษาหวัขอ้ท่ีใชท้  าโครงงาน ร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ

รับค าแนะน าในการท าโครงงานสหกิจศึกษาและวางแผนแกไ้ขปัญหา 

                   4.2.3 วางแผนและแก้ไขปัญหาตามท่ีผูจ้ดัท าโครงงานได้คน้พบและได้ก าหนดไวใ้น

โครงงานสหกิจศึกษา 

                   4.2.4 จดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์เพื่อท าโครงงานและลงมือท าการทดลอง 

4.3วตัถุดิบทีใ่ช้ในการท าสบู่เหลว 

                  คร้ังท่ีหน่ึง

                   -   หวัเช้ือสบู่ 1 กิโลกรัม- เกลือ                                                       250    กรัม  

                   -   สารใหค้วามเขม้ขน้ 60 กรัม - หวัน ้าหอม                                      5     ซีซี 

                   -   สับปะรดกบัเสาวรสป่ันรวมกนัพร้อมกาก 100 มิลลิลิตร-  น ้า       2     ลิตร 

                   คร้ังท่ีสอง 

                   -   หวัเช้ือสบู่1กิโลกรัม- เกลือ                                                           250   กรัม 

                   -   สารใหค้วามเขม้ขน้ 60 กรัม -  หวัน ้าหอม                                      15    ซีซี 

                   -   สับปะรดกบัเสาวรสป่ันรวมกนัท่ีกรองแลว้ 200 มิลลิลิตร -  น ้า     1     ลิตร 
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4.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสบู่เหลว 

          4.4.1ไมพ้าย 

          4.4.2 หมอ้ 

          4.4.3 เคร่ืองป่ัน 

4.5ข้ันตอนการท าสบู่เหลว 

          4.5.1 กวนหวัเช้ือสบู่เหลวใหเ้ป็นสีขาวนวล 

 

รูปท่ี4.1การกวนหวัเช้ือสบู่เหลว 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 

         4.5.2 ใส่เกลือไปพอประมาณแลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.2 เติมเกลือลงไป 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า  
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          4.5.3 ค่อยๆเติมน ้าไปทีล่ะนอ้ยแลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการใส่น ้า 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 

         4.5.4 ใส่สารใหค้วามเขม้ขน้แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการใส่สารใหค้วามเขม้ขน้ 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 
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          4.5.5 แลว้เติมเกลือส่วนท่ีเหลือลงไปแลว้ก็คนให้เขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนการเติมเกลือ 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 

 

          4.5.6 เติมน ้าส่วนท่ีเหลือลงไปแลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนการเติมน ้า 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 
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        4.5.7. ใส่น ้าสับปะรดกบัเสาวรสท่ีเตรียมไวล้งไปผสมกนัแลว้กวนใหเ้ขา้กนัจนเกิดเป็นฟอง 

 

รูปท่ี4.7 ขั้นตอนการใส่น ้าสับปะรด 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 

         4.5.8 ทิ้งไวจ้นฟองยบุลงแลว้บรรจุใส่ขวดภาชนะ 

 

รูปภาพท่ี 4.8 ฟองสบู่ท่ีเกิดจากการกวน 
ท่ีมา:ผูจ้ดัท า 
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         4.5.9 น าสบู่เหลวใส่บรรจุขวดภาชนะ 

 

รูปท่ี 4.9 สบู่เหลว 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า  
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4.6กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองสบู่เหลว Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap 

       คร้ังท่ี 1 
                   - การทดลองท าสบู่เหลวคร้ังท่ีหน่ึงไดมี้การใส่น ้าผสมลงไป 2 ลิตร และไดมี้การใส่กาก
พร้อมกบัน ้ าสับปะรดกบัเสาวรสท่ีป่ันรวมกนัลงไปผสม 100 มิลลิลิตรและใส่หวัน ้ าหอม 5 ซีซี ท า
ให้ผลการทดลองท าคร้ังท่ีหน่ึงเน้ือสบู่มีความเหลวมากเกินไปและไม่มีกล่ินหอม จึงท าให้การ
ทดลองท าคร้ังท่ีหน่ึงไม่มีผลการทดลองใช้เพราะเน่ืองจากเกิดความล้มเหลวจากการทดลองท า
ผูจ้ดัท าจึงไม่ไดน้ าไปใหผู้ท้ดลองไดท้ดลองใช ้ 
      คร้ังท่ี 2 
                   - การทดลองท าคร้ังท่ีสองผูจ้ดัท าไดล้ดปริมาณน ้ าลงเหลือ 1 ลิตร และกรองเอาแต่น ้ า
ของสับปะรดกบัเสาวรสปริมาณ 200 มิลลิลิตรและไดเ้พิ่มหวัน ้ าหอมจาก 5 ซีซีเป็น 15 ซีซีเพื่อให้
กล่ินของสบู่มีความหอมเพิ่มข้ึน ผลท่ีได้จากการทดลองท าคร้ังท่ีสองคือสบู่ไม่มีความเหลวมาก
เกินไปเน้ือสบู่มีความเนียนและมีกล่ินท่ีหอม  
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ตารางท่ี 4.1 ตารางค าถามและค าตอบของผูท้ดลอง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

                   สรุปค าตอบจากค าถาม ขอ้ท่ี 1 ได้ว่าผูท้ดลองใช้จากจ านวน 6/7 คิดเป็นร้อยละ 85.68 

ให้ผลส ารวจวา่ สบู่มีฟองเยอะดีท าให้ล่ืนมือ รู้สึกนุ่มมือ ส่วนผูท้ดลองใช้จากจ านวน 1/7 คิดเป็นร้อย

ละ 14.28 ใหผ้ลส ารวจวา่ เน้ือสบู่เหลวไป  

  

ค าถาม ข้อที ่1 ความรู้สึกทีไ่ด้สัมผสัสบู่ 

ค าตอบ คนท่ี 1 
นางสาว คมคาย สาทร            
ต าแหน่ง Junior Sous Chef   

 - สบู่ เหลวมีฟองเยอะดี ล่ืนมือดีแต่ล้างออก
ค่อนขา้งยาก 

ค าตอบ คนท่ี 2 
นาย ภาพงคก์ร หารษาวงค ์      
ต าแหน่ง Steward Supervisor 

 - สบู่มี เน้ือสัมผ ัสท่ีนุ่มดี น่าจะเหมาะกับการ
น าไปอาบน ้า เพราะฟองเยอะดี 

ค าตอบ คนท่ี 3 
นาย ศกัด์ิดา พร่ิมบุญ               
 ต  าแหน่ง Head Butcher Chef 

 
 - เน้ือสมัผสัของสบู่เหมือนจะเหลวไปเล็กนอ้ย 

ค าตอบ คนท่ี 4 
นาง กุลพรภสัร์ จิรวฒัน์เสรี      
ต าแหน่ง Head Pasty Chef 

 - มีเน้ือสัมผสัท่ีดี ตอนลา้งมีความรู้สึกกล่ินติดมือ
แต่หลงัจากท่ีลา้งตอนมือเปียกมีความรู้สึกเหนียว
หนืดท่ีมือ 

ค าตอบ คนท่ี 5 
นาย เรืองศิษฐ ์เมืองจนัทร์      
 ต  าแหน่ง Sous Chef 

 - รู้สึกสะอาดมีฟองเยอะพอสมควร 

ค าตอบ คนท่ี 6 
นาย กฤษดาพร ชนะไชย         
 ต  าแหน่ง Commisll 

 - รู้สึกนุ่มๆท่ีมือ มีฟองเยอะไม่เหนียวติดมือรู้สึก
ล่ืนๆมือขณะท่ีใช ้

ค าตอบ คนท่ี 7 
นาย วทิยา       สาค า                 
ต าแหน่ง Commisll 

 - รู้สึกล่ืนมือไม่เหนียว  มีฟองพอสมควร 
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ค าถาม ข้อที ่2 กลิน่ของสบู่ 

ค าตอบ คนท่ี 1 
นางสาว คมคาย สาทร             
ต าแหน่ง Junior Sous Chef   

 - กล่ินหอมดีแต่กล่ินค่อนขา้งแรงไปเล็กนอ้ย 

ค าตอบ คนท่ี 2 
นาย ภาพงคก์ร หารษาวงค ์     
ต าแหน่ง Steward                Supervisor 

 - สบู่มีกล่ินหอมสดช่ืน ใช้แลว้รู้สึกว่ากล่ินของ
สบู่ท  าใหผ้อ่นคลายดี 

ค าตอบ คนท่ี 3 
นาย ศกัด์ิดา พร่ิมบุญ               
ต าแหน่ง Head Butcher Chef 

 - กล่ินของสบู่มีความหอมและกล่ินติดทนดี แต่
น่าจะเหมาะกบัการน าไปลา้งมือหรืออาบน ้าท่ีบา้น
มากกว่าเพราะกล่ินอาจจะติดไปท่ีเน้ือหรืออาหาร
ท่ีท า 

ค าตอบ คนท่ี 4 
นาง กุลพรภสัร์ จิรวฒัน์เสรี     
ต าแหน่ง Head Pasty Chef 

 - สบู่มีกล่ินท่ีค่อนขา้งหอม ไดก้ล่ินแลว้รู้สึกสด
ช่ืนดี 

ค าตอบ คนท่ี 5 
นาย เรืองศิษฐ ์เมืองจนัทร์       
ต าแหน่ง Sous Chef 

 - กล่ินหอมไม่แรงมาก 

ค าตอบ คนท่ี 6 
นาย กฤษดาพร ชนะไชย         
ต าแหน่ง Commisll 

 - มีกล่ินหอมดี 

ค าตอบ คนท่ี 7 
นาย วทิยา สาค า                      
ต าแหน่ง Commisll 

 - มีกล่ินหอมไม่แรงมาก 

ตารางท่ี 4.2 ตารางค าถามและค าตอบของผูท้ดลอง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

     สรุปค าตอบจากค าถาม ขอ้ท่ี 2 ได้ว่าผูท้ดลองใช้จากจ านวน 5/7 คิดเป็นร้อยละ 71.40  

ให้ผลส ารวจว่า กล่ินหอม ท าให้รู้สึกสดช่ืน ส่วนผูท้ดลองใช้จากจ านวน 2/7 คิดเป็นร้อยละ 28.56 

ใหผ้ลส ารวจวา่ กล่ินค่อนขา้งแรงไปอาจท าใหก้ล่ินติดกบัอาหารหรือเน้ือสัตว ์ 
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ค าถาม ข้อที ่3 ความมากน้อยของฟองสบู่ 

ค าตอบ คนท่ี 1 

นางสาว คมคาย สาทร                  
ต าแหน่ง Junior Sous Chef   

 - สบู่เหลวฟองเยอะดี 

ค าตอบ คนท่ี 2 

นาย ภาพงคก์ร หารษาวงค ์          
ต าแหน่ง Steward Supervisor 

 - มีฟองเยอะดี 

ค าตอบ คนท่ี 3 

นาย เรืองศิษฐ ์เมืองจนัทร์            
ต าแหน่ง Sous Chef 

 - มีฟองเยอะพอสมควร 

ค าตอบ คนท่ี 4 

นาย กฤษดาพร ชนะไชย             
 ต  าแหน่ง Commisll 

 - มีฟองเยอะไม่เหนียวติดมือ 

ค าตอบ คนท่ี 5 

นาย วทิยา สาค า                            
ต าแหน่ง Commisll 

 - มีฟองพอสมควร 

ตารางท่ี 4.3 ตารางค าถามและค าตอบของผูท้ดลอง 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

     สรุปค าตอบจากค าถาม ขอ้ท่ี 3 ไดว้่าผูท้ดลองใช้จากจ านวน 5/7 คิดเป็นร้อยละ 71.40 

ใหผ้ลส ารวจวา่สบู่มีฟองเยอะพอสมควรไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  

                   สรุปผลการทดลองทั้ งสองคร้ังคร้ังท่ีหน่ึง ไม่ มีผลการทดลองใช้เ น่ืองจากเกิด

ข้อผิดพลาดในการทดลองท าจึงไม่ได้น าสบู่เหลวไปให้ผูท้ดลองใช้ท าการทดลอง  คร้ังท่ีสอง 
ผูจ้ ัดท าได้แก้ไขวิธีการท าสบู่เหลวและได้น าไปให้ผูท้ดลองใช้ท าการทดลองใช้ โดยใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บผลการทดลอง ซ่ึงค าถามท่ีใช้ในการสอบถามมีดังต่อไปน้ี ข้อท่ี 1 
ความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสัสบู่ ผลท่ีไดคื้อ ร้อยละ 85.68 ให้ผลส ารวจในทิศทางเดียวกนัวา่ รู้สึกวา่สบู่มี

ฟองเยอะดีท าใหล่ื้นมือ รู้สึกนุ่มมือ ขอ้ท่ี 2 ความพึงพอใจต่อกล่ินของสบู่ ผลท่ีไดคื้อ ร้อยละ 71.40 
ให้ผลส ารวจในทิศทางเดียวกนัวา่ กล่ินหอม รู้สึกสดช่ืน ขอ้ท่ี 3 ความมากนอ้ยของฟองสบู่ ผลท่ีได้
คือ ร้อยละ 71.40 ให้ผลส ารวจในทิศทางเดียวกนัวา่ สบู่มีฟองเยอะพอสมควร จากค าตอบท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ผูท้ดลองใช ้จึงสรุปไดว้า่ผูท้ดลองใชมี้ความพึงพอใจต่อความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสัสบู่มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.68 รองลงมาเป็นความพึงพอใจต่อกล่ินของสบู่และความมากนอ้ยของฟอง

สบู่อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 71.40   



 

บทที5่ 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
     จากการทดลองท าสบู่เหลวคร้ังท่ีหน่ึงพบว่าสบู่เหลวมีความเหลวมากเกินไปและกล่ิน

ของสบู่ไม่มีความหอม เพราะมีการใส่น ้ าในปริมาณท่ีมากและได้มีการใส่กากของสับปะรดกับ
เสาวรสท่ีป่ันรวมกนัลงไปผสมและใส่หวัน ้าหอมนอ้ยเกินไป ท าใหผ้ลของการทดลองท าคร้ังท่ีหน่ึง
มีความลม้เหลว จึงท าให้การทดลองท าคร้ังท่ีหน่ึงไม่มีผลการทดลองใช้เพราะเน่ืองจากเกิดความ
ลม้เหลวจากการทดลองท าผูจ้ดัท าจึงไม่ไดน้ าไปให้ผูท้ดลองไดท้ดลองใช ้การทดลองท าคร้ังท่ีสอง
ผูจ้ดัท าไดล้ดปริมาณน ้ าลงและกรองเอาแต่น ้ าของสับปะรดกบัเสาวรสไม่เอากากของสับปะรดกบั
เสาวรสมาผสมและไดเ้พิ่มหวัน ้ าหอมลงไปเพื่อให้กล่ินของสบู่มีความหอมเพิ่มข้ึน ผลท่ีไดจ้ากการ
ทดลองท าคร้ังท่ีสองคือสบู่ไม่มีความเหลวมากเกินไปเน้ือสบู่มีความเนียนนุ่มและมีกล่ินท่ีหอม  

     ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงเลือกวิธีการท าคร้ังท่ีสองมาท าสบู่เหลวเพื่อน าไปท าการทดลองใช้ 
เพราะในการทดลองคร้ังท่ีสองมีการลดลงของน ้ าและไม่มีการใส่กากของสับปะรดกบัเสาวรสใน
ส่วนผสมและได้มีการใส่หัวเช้ือของกล่ินสบู่เพิ่มข้ึนจึงท าสบู่ไม่เหลวมากเกินไปเน้ือเนียนและมี
กล่ินท่ีหอม 

     จากการน าสบู่เหลวไปใหบุ้คลากรภายในโรงแรมทดลองใช ้จากการทดลองดา้นเน้ือสบู่

เหลวพบว่าผูท้ดลองใช้ ร้อยละ 85.68 มีความพึงพอใจต่อเน้ือสบู่เหลวดี โดยให้เหตุผลว่าเน้ือสบู่

เหลวมีความนุ่มล่ืนมือ และผูท้ดลองใช ้ร้อยละ14.28 มีความพึงพอใจต่อเน้ือสบู่เหลวปานกลาง โดย

ให้เหตุผลวา่เน้ือสบู่เหลวมีความเหลวไปเล็กนอ้ยและมีความรู้สึกเหนียวหนืดมือหลงัจากท่ีลา้งสบู่

เหลวออก ดา้นกล่ินสบู่เหลวพบวา่ผูท้ดลองใช ้ร้อยละ 71.40 มีความพึงพอใจต่อกล่ินสบู่เหลวดี โดย

ให้เหตุผลว่ากล่ินหอมดี รู้สึกสดช่ืนเม่ือไดก้ล่ิน และผูท้ดลองใช้ ร้อยละ 28.56มีความพึงพอใจต่อ

กล่ินสบู่เหลวปานกลาง โดยให้เหตุผลวา่กล่ินค่อนขา้งแรงไปอาจท าให้กล่ินติดไปกบัเน้ือสัตวห์รือ

อาหารได ้ดา้นความมากนอ้ยของฟองสบู่เหลวพบวา่ผูท้ดลองใช ้ร้อยละ 71.40 มีความพึงพอใจต่อ

ฟองสบู่เหลวดี โดยใหเ้หตุผลวา่สบู่เหลวมีฟองเยอะพอสมควรไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
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         5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน 
  -  เน่ืองจากกฎของโรงแรมห้ามน าส่ิงของหรือทรัพยสิ์นของโรงแรมออกขา้งนอก ผูจ้ดัท า
จึงไดจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใกลเ้คียงกบัของท่ีโรงแรมใชน้ ามาทดลองท าสบู่เหลว 

 -  เน่ืองจากเกิดความหละหลวมของผูจ้ดัท าในการถามค าถามระหว่างสัมภาษณ์กับผู ้
ทดลองใช ้จึงท าใหข้อ้มูลท่ีไดม้าไม่สมบูรณ์ครบถว้น 

           5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้อ่ืน 

  -  ศึกษาหาความรู้วธีิการท าสบู่ใหช้ดัเจนเพื่อลดปัญหาค่าใชจ่้าย 
  - วางแผนการท างานใหช้ดัเจนเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดมากระหวา่งการท าโครงงาน 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
  - ไดค้วามรู้ใหม่ๆเพิ่มข้ึนจากท่ีมหาวทิยาลยัไดส้อน 
  - ไดรู้้เก่ียวกบัขั้นตอนการท างานจริงและการวางแผนการท างานท่ีดี 
  - ไดป้ระสบการณ์ดา้นการท างานและความคิดสร้างสรรค์ 
               - เรียนรู้วธีิการในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการปฏิบติังาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
  - ไม่รู้ค  าศพัทเ์ฉพาะภายในครัวจึงท าให้เกิดความผิดพลาดต่อการท างานและการท างานท่ี

ล่าชา้ 
  - ไม่มีประสบการณ์การท างานจึงท าใหก้ารท างานล่าชา้และมีความผดิพลาด 

          5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
    - ศึกษาค าศพัทภ์ายในครัว  เช่น วิธีการปรุงอาหาร อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว เพื่อไม่ให้เกิด 

ขอ้ผดิพลาดระหวา่งการท างาน 
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บุญพิทกัษ ์นรชาญ ,  วรีวิชญ ์ชูพวกพอ้ง 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : bun_nor@siam.edu , nnii1139@hotmail.com  

 

บดคดัย่อ 

                   โครงงานสบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส 
จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาวิธีการท าสบู่เหลวและเพื่อผลิต
สบู่เหลวไวใ้ช้ส าหรับภายในโรงแรม เน่ืองจาก
ขณะท่ีผูจ้ดัท าไดฝึ้กงานแผนกครัวท่ีโรงแรม อีสติน 
แกรนด์ สาทร ผูจ้ดัท าไดส้ังเกตเห็นว่ามีการท้ิงเศษ
สับปะรดและเสาวรสเป็นจ านวนมาก ผูจ้ดัท าจึงคิด
ท่ีจะน าสับปะรดและเสาวรสมาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั
ในการท าสบู่เหลว เพราะสับปะรดและเสาวรสมี
สรรพคุณท่ีดีต่อผิว ซ่ึงอุดมไปดว้ยวิตามินบี2,3และ
วิตามินซี ท่ีช่วยในเร่ืองความชุ่มช่ืนของผิวและมี
กล่ินหอมอีกดว้ย 

     จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเรียง
ตามล าดบัความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยซ่ึงท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ผูท้ดลองใชไ้ดมี้ความพึง
พอใจต่อความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสัสบู่มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 85.68 ความพึงพอใจต่อกล่ินของสบู่และ
ความมากนอ้ยของฟองสบู่อยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั  คิด
เป็นร้อยละ 71.40 

Abstract 

                    This project examines the procedure of 
pineapple and passion fruit liquid soap production.  

 

 

 

During the internship program at Eastin Grand 
Hotel Sathorn, We had observed that a huge amount 
of pineapple and passion fruit scraps were thrown 
away. Therefore, We decided to conduct the 
research on reusing these scraps into the main 
ingredient of liquid soap due to their several 
benefits for the skin. Pineapple and passion fruit are 
fragrant and rich in vitamin B2, B3, C which gives 
moisturizing qualities. 

                  The result of the in-depth interview from 
high to low satisfied liquid soap users found that 
85.68 percent of users are strongly satisfied with the 
touch and equal with the percentage of 71.40 of the 
users are satisfied with the amount of bubble and 
liquid soap scent. 

วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อเรียนรู้วิธีการท าสบู่เหลวจากสับปะรดและ
เสาวรส                                                                                                                                       

2.  ผลิตสบู่ เหลวท่ีสามารถน าไปใช้ได้ภายใน
โรงแรม 

ขอบเขต 

- ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

                ศึกษาความรู้เก่ียวการท าสบู่เหลว 

mailto:bun_nor@siam.edu
mailto:nnii1139@hotmail.com


 

               ศึกษาความรู้สรรพคุณของสับปะรดและ
เสาวรส 

               การสังเกตส่ิงท่ีเหลือท้ิง ท่ีน ามาแปรรูปได้
ใหม่ 

- ขอบเขตดา้นเวลา  

โครงงานน้ีด าเนินการในภาคเรียนท่ี 3 ปี
การศึกษา 2560 

- ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
โรงแรมอีสติน  แกรนด ์สาทร 

- ขอบเขตดา้นประชากร 
พนักงานแผนกครัวโรงแรมอิสติน แก
รนด ์สาทร 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.ไดรู้้วธีิการท าสบู่เหลวจากสับปะรดและเสาวรส 
2. ไดส้บู่เหลวส าหรับใชภ้ายในโรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                    
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
2. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
3. เขียนโครงร่างโครงงาน 
4.ทดลองท าส บู่  เหลวสับปะรดและ เสาวรส 
Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap 
5.สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน 
6.น าเสนออาจารย ์
7.ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละ
ส านกัสหกิจศึกษา 
วิธีการท าสบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส Pineapple 
and Passion Fruit Liquid Soap 
 

 

รูปท่ี 1.กวนหวัเช้ือสบู่เหลวใหเ้ป็นสีขาวนวล 

 

รูปท่ี 2 ใส่เกลือไปพอประมาณแลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

 

 

รูปท่ี 3 ค่อยๆเติมน ้าไปทีล่ะนอ้ยแลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 4 ใส่สารใหค้วามเขม้ขน้แลว้คนใหเ้ขา้กนั 

 



 

รูปท่ี 5 แลว้เติมเกลือส่วนท่ีเหลือลงไปแลว้ก็คนให้
เขา้กนั 

 

รูปท่ี 6 เติมน ้าส่วนท่ีเหลือลงไปแลว้กวนใหเ้ขา้กนั 

 

รูปท่ี 7.ใส่น ้ าสับปะรดกบัเสาวรสท่ีเตรียมไวล้งไป
ผสมกนัแลว้กวนใหเ้ขา้กนัจนเกิดเป็นฟอง 

 

 

รูปท่ี 8. ท้ิงไวจ้นฟองยบุลงแลว้บรรจุใส่ขวดภาชนะ 

 

รูปท่ี 9. น าสบู่เหลวใส่บรรจุขวดภาชนะ 

สรุปผลการทดลอง 

                จากการทดลองท าสบู่เหลวคร้ังท่ีหน่ึง
พบวา่สบู่เหลวมีความเหลวมากเกินไปและกล่ินของ
สบู่ไม่มีความหอม เพราะมีการใส่น ้ าในปริมาณท่ี
มากและไดมี้การใส่กากของสับปะรดกบัเสาวรสท่ี
ป่ันรวมกนัลงไปผสมและใส่หวัน ้ าหอมนอ้ยเกินไป 
ท าให้ผลของการทดลองท าคร้ังท่ีหน่ึงมีความ
ลม้เหลว จึงท าให้การทดลองท าคร้ังท่ีหน่ึงไม่มีผล
การทดลองใชเ้พราะเน่ืองจากเกิดความลม้เหลวจาก
การทดลองท าผูจ้ดัท าจึงไม่ไดน้ าไปให้ผูท้ดลองได้
ทดลองใช้ การทดลองท าคร้ังท่ีสองผูจ้ ัดท าได้ลด
ปริมาณน ้ าลงและกรองเอาแต่น ้ าของสับปะรดกบั
เสาวรสไม่เอากากของสับปะรดกบัเสาวรสมาผสม
และไดเ้พิ่มหัวน ้ าหอมลงไปเพื่อให้กล่ินของสบู่มี
ความหอมเพิ่มข้ึน ผลท่ีไดจ้ากการทดลองท าคร้ังท่ี
สองคือสบู่ไม่มีความเหลวมากเกินไปเน้ือสบู่มีความ
เนียนนุ่มและมีกล่ินท่ีหอม 

                ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงเลือกวิธีการท าคร้ังท่ีสอง
มาท าสบู่เหลวเพื่อน าไปท าการทดลองใช ้เพราะใน
การทดลองคร้ังท่ีสองมีการลดลงของน ้ าและไม่มี
การใส่กากของสับปะรดกับเสาวรสในส่วนผสม
และไดมี้การใส่หัวเช้ือของกล่ินสบู่เพิ่มข้ึนจึงท าสบู่
ไม่เหลวมากเกินไปเน้ือเนียนและมีกล่ินท่ีหอม 



 

          จากการน าสบู่เหลวไปให้บุคลากรภายใน
โรงแรมทดลองใช ้จากการทดลองดา้นเน้ือสบู่เหลว
พบวา่ผูท้ดลองใช ้ร้อยละ 85.68 มีความพึงพอใจต่อ
เน้ือสบู่เหลวดี โดยให้เหตุผลวา่เน้ือสบู่เหลวมีความ
นุ่มล่ืนมือ และผูท้ดลองใช ้ร้อยละ14.28 มีความพึง
พอใจต่อเน้ือสบู่เหลวปานกลาง โดยให้เหตุผลว่า
เ น้ือส บู่ เหลวมีความ เหลวไป เล็กน้อยและ มี
ความรู้สึกเหนียวหนืดมือหลังจากท่ีล้างสบู่เหลว
ออก ด้านกล่ินสบู่เหลวพบว่าผูท้ดลองใช้ ร้อยละ 
71.40 มีความพึงพอใจต่อกล่ินสบู่เหลวดี โดยให้
เหตุผลว่ากล่ินหอมดี รู้สึกสดช่ืนเม่ือไดก้ล่ิน และผู ้
ทดลองใช ้ร้อยละ 28.56มีความพึงพอใจต่อกล่ินสบู่
เหลวปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากล่ินค่อนขา้งแรง
ไปอาจท าให้กล่ินติดไปกบัเน้ือสัตวห์รืออาหารได ้
ดา้นความมากนอ้ยของฟองสบู่เหลวพบวา่ผูท้ดลอง
ใช ้ร้อยละ 71.40 มีความพึงพอใจต่อฟองสบู่เหลวดี 
โดยให้เหตุผลว่าสบู่เหลวมีฟองเยอะพอสมควรไม่
มากหรือนอ้ยเกินไป 

กติตกิรรมประกาศ 
                     จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2561 ส่งผลให้คณะผูจ้ัดท าไดรั้บความรู้ 
เทคนิคและประสบการณ์ต่างๆท่ี มีประโยชน์
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี รายงานฉบบัน้ี
ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี จากความร่วมมือและสนับสนุน
จากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1. อาจารยย์วุริน ศรีปาน   ต  าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คุณ น.ส ณฎัฐาภรณ์ สุดหรุ่น   ต  าแหน่ง เลขาเชฟ 
 และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้
ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ในการจัดท า ร าย งานในค ร้ั ง น้ี  คณะผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน
ในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน
ฉบบัน้ีจนเสร็จส้ินอยา่งสมบูรณ์ ตลอดจนใหค้วามรู้ 
ความเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าจะ

น าประสบการ ณ์ ท่ี ดี ในค ร้ั ง น้ี ไปป รับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 
อ้างองิ 
ความเป็นมาของสบู่ (ม.ป.ป)  

[ออนไลน์] https://www.thairath.co.th/content/  

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

จิราพรรณ คลา้ยกิจจา (2547) สับปะรดในประเทศ

ไทย  

[ออนไลน์] http://www.google.co.th/search?q=908 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2561) 

ตวัอยา่งสบู่กอ้น (ม.ป.ป)   

[ออนไลน์] http://greentechbiolab.blogspot.com 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

ตวัอยา่งสบู่เหลว (ม.ป.ป)   

[ออนไลน์] http://greenteciolab.blogspot.com/blog-

post.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

นวพร เอ่ียมธีระกลุ (2545) ประเภทและ

ส่วนประกอบของสบู่  

[ออนไลน์] http://www.meritnation.com/ask-

answer/soaps-a-/ (สืบคา้นเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 

2561) 

เนตรนภา กาญจนศูนย ์(2552) การพฒันาผลิตภณัฑ์

สบู่เหลวยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียผสม สารสกดัเปลือก

มงัคุด 

 [ออนไลน์] 

http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/garc

inia.html (สืบคา้นเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2561) 

พรรษา  อนัประยรู (2549) ความคิดเห็นของ

เกษตรกรท่ีมีผลต่อการจดัการท่ีดิน              

[ออนไลน์] 

http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record  

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2561) 

พิมพร ลีลาพรพิสิฐ (2540) เคร่ืองส าอางเพื่อความ

สะอาด  

http://www.google.co.th/search?q=908
http://greentechbiolab.blogspot.com/
http://greenteciolab.blogspot.com/blog-post.html
http://greenteciolab.blogspot.com/blog-post.html
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/garcinia.html
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/garcinia.html
http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record


 

 [ออนไลน์] http://theerayut.com/index.php (สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 2  กนัยายน 2561) 

มนัธนา ศรีสวสัด์ิ (2550)การพฒันาสบู่เหลวลา้งมือ

หอมระเหย 

 [ออนไลน์] https://www.google.co.th/search?tbm 

blogspot (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561) 

โรงแรมอิสตินแกรนดส์าทร ขอ้มูลโรงแรม  

(ม.ป.ป)   

  [ออนไลน์] 

https://www.hotels2thailand.com/bangkok-

hotels/eastin-grand-hotel-sathorth. (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 

8 กนัยายน 2561) 

วราภรณ์ วชิญรัฐ (2548) ไมเ้ล้ือยกินได ้ 

 [ออนไลน์] https://www.honestdocs.co/pineapple-

properties (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561) 

สุมนตทิ์พย ์ศรีคณะ (2549)การพฒันาต ารับสบู่จาก

สุมนไพรไทย 

 [ออนไลน์] https://www.rspg.or.th/plants 

data/herbs/herbs (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561) 

สบู่ในยคุแรกท่ีไวเ้พื่อการซกัลา้ง (ม.ป.ป) 

[ออนไลน์] https://www. makeupbytin.com (สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

สบู่ใส หรือ สบู่กลีเซอรีน   (ม.ป.ป)   

[ออนไลน์] https://th.wikipedia.org/wiki  ( สืบคน้

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

สบู่เหลวในปัจจุบนั (ม.ป.ป)   

[ออนไลน์] http://deroma.co.th/87564 (สืบคน้เม่ือ

วนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

ศศิธร ยะไชยศรี การพฒันาเคร่ืองด่ืมสับปะรด 

(ม.ป.ป) 

[ออนไลน์] 

https://www.bigc.co.th/fresh/2000000615561.html 

(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561) 

https://www.honestdocs.co/pineapple-properties
https://www.honestdocs.co/pineapple-properties
http://deroma.co.th/87564
https://www.bigc.co.th/fresh/2000000615561.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพการปฏิบัตงิาน 



 

 
                                                 เตรียมจดัไลน์อาหาร exclusive lounge 

         
                       เตรียมอบพาย                                                              ป้ันเน้ือเบอร์เกอร์ 

 



 

         
    เตรียมอาหารออกไลน์ Exclusive lounge                                   ท าพิซซ่า Food Test  

 

 

เตรียมท า Crab cakes 

 



 

 
ท าอาหารใส่กล่อง 400 กล่อง 

 

หัน่แตงกวาเตรียมไวส้ าหรับทานคู่กบัขา้วมนัไก่ 

 

 

 

 



 

 

ท ากุง้พนัเสน้ 

 

อาหาร Food Test 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รูปภาพการสอบถามผู้ทดลองใช้สบู่  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประวตัผู้ิจดัท า



 

ประวตัคิณะผู้จดัท า 

 

 

รหสันกัศึกษา      :   5704400236 

ช่ือ  -  นามสกลุ    :    นางสาว บุญพิทกัษ ์ นรชาญ 

คณะ                     :   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา              :  การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                     :  2/12  ม.2 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ. นครปฐม 73170 



 

 

 

รหสันกัศึกษา     :      5704400343 

ช่ือ – นามสกุล    :     นาย วรีวิชญ ์ ชูพวกพอ้ง 

คณะ                   :      ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา            :     การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                   :     771 ซ.จนัทร์ฉิมไพบูลย ์แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ (ไวนีล) 



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

 

 

รหสันกัศึกษา      :   5704400236 

ช่ือ  -  นามสกุล    :    นางสาว บุญพิทกัษ ์ นรชาญ 

คณะ                     :   ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา              :  การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                     :  2/12  ม.2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 



 

 

 

 

รหสันกัศึกษา     :      5704400343 

ช่ือ – นามสกุล    :     นาย วรีวชิญ ์ ชูพวกพอ้ง 

คณะ                   :      ศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิา            :     การโรงแรม 

ท่ีอยู ่                   :     771 ซ.จนัทร์ฉิมไพบูลย ์แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 

 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



