รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
สบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส
Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap

โดย
นางสาว บุญพิทกั ษ์ นรชาญ 5704400236
นาย วีรวิชญ์ ชูพวกพ้อง 5704400343

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
สบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส
Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap

โดย
นางสาว บุญพิทกั ษ์ นรชาญ 5704400236
นาย วีรวิชญ์ ชูพวกพ้อง 5704400343

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

ค

: สบูเ่ หลวสับปะรดและเสาวรส
: นางสาวบุญพิทกั ษ์ นรชาญ
นายวีรวิชญ์
ชูพวกพ้อง
อาจารย์ทปี่ รึกษา
: อาจารย์ยวุ ริ น
ศรี ปาน
ระดับการศึกษา
: ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะ
: ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา : 3/2560
ชื่อโครงงาน
ชื่อนักศึกษา

บทคัดย่อ
โครงงานสบูเ่ หลวสับปะรดและเสาวรส จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทาสบู่เหลวและเพื่อผลิต
สบู่เหลวไว้ใช้สาหรับภายในโรงแรม เนื่องจากขณะที่ผจู้ ดั ทาได้ฝึกงานแผนกครัวที่ โรงแรม อีสติน
แกรนด์ สาทร ผูจ้ ดั ทาได้สังเกตเห็นว่ามีการทิ้งเศษสับปะรดและเสาวรสเป็ นจานวนมาก ผูจ้ ดั ทาจึง
คิดที่ จะนาสับ ปะรดและเสาวรสมาใช้ เป็ นวัตถุ ดิบหลัก ในการท าสบู่เหลว เพราะสับปะรดและ
เสาวรสมีสรรพคุ ณที่ดีต่อผิว ซึ่ งอุดมไปด้วยวิตามินบี2 ,3และวิตามินซี ที่ช่วยในเรื่ องความชุ่ มชื่ น
ของผิวและมีกลิ่นหอมอีกด้วย
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ร้อยละ 85.68 ความพึงพอใจต่อกลิ่นของสบู่และความมากน้อยของฟองสบู่อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน คิด
เป็ นร้อยละ 71.40
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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สับปะรดเป็ นผลไม้ที่มีตลอดทั้งปี แต่ผลผลิตมากหรื อน้อยจะขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศและ
ปั จจัยทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่ งสับปะรดเป็ นผลไม้ที่มีความนิ ยมและเป็ นที่รู้จกั ทั้งคนไทยและคน
ต่างชาติ เช่นเดียวกับเสาวรสที่มีความนิยมทั้งคนไทยและคนต่างชาติจึงทาให้เกือบทุกโรงแรมมีการ
ใช้สับปะรดเป็ นหนึ่ งในเมนู หลักของเมนู ผลไม้ส่วนเสาวรสจะใช้ในรู ปแบบผสมกับอย่างอื่น เช่น
โยเกิร์ตเสาวรส นอกจากเมนูของหวานเมนูผลไม้ยงั เป็ นอีกเมนูที่สาคัญเพราะผลไม้สามารถช่วยใน
เรื่ องการย่อยอาหารได้นอกจากรับประทานแล้วสับปะรดและเสาวรสยังสามารถนามาแปรรู ปเป็ น
ส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องสาอางได้อีกด้วยและในขณะที่นกั ศึกษาได้ฝึกงานพบว่าทาง
โรงแรมได้มีการทิ้งเศษสับปะรดและเสาวรสเหลือใช้เป็ นจานวนมากนักศึกษาจึงได้คิดที่จะนาเศษ
สัปปะรดและเสาวรสมาประยุกต์ใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ทาให้เกิ ดประโยชน์ จึ งได้คิดทาโครงงาน
Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap เพราะในสั บ ปะรดและเสาวรสวิ ต ามิ น บี 2และ3 ใน
สับปะรดช่วยในเรื่ องการบารุ งผิวและทาให้ผวิ ดูขาวกระจ่างใส โดยวิตามินบี 2และ3 มีคุณสมบัติใน
การผลัดเซลล์ผวิ เก่าและเร่ งการสร้างผิวใหม่ที่สดใส ลดการสร้างเซลล์เม็ดสี จึงทาให้ฝ้า กระ จางลง
อีกทั้งช่วยให้ผวิ มีความชุ่มชื่น
ดังนั้นนักศึกษาจึงคิดทาโครงงาน Pineapple Passion and Fruit Liquid Soap เพื่อช่วยลด
ต้นทุนของโรงแรมและใช้ทรัพยากรของโรงแรมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยังลดปั ญหาของ
การแพ้สารเคมีที่อยูใ่ นสบู่ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่นกั ศึกษาได้ทาขึ้นจะไม่ผสมสารเคมีที่ช่วยในเรื่ อง
แต่งกลิ่นแต่งสี โดยสี และกลิ่นที่ ใช้ได้มาจากการสกัดของเศษสับปะรดและเสาวรส ทาให้สบู่ที่
นักศึกษาคิดขึ้นในครั้งนี้ มีการใช้สารเคมีอยู่เพียงเล็กน้อย จึงทาให้มนั่ ใจได้ว่าปลอดภัยและไม่เป็ น
อันตรายต่อผิวของผูใ้ ช้อีกด้วย
1.2วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.2 เพื่อเรี ยนรู ้วิธีการทาสบู่เหลวจากสับปะรดและเสาวรส
1.2.2 ผลิตสบู่เหลวที่สามารถนาไปใช้ได้ภายในโรงแรม
1.3ขอบเขตของโครงงำน
1.2.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาความรู ้เกี่ยวการทาสบู่เหลว สรรพคุณของสับปะรดและเสาวรส
1.2.4 ขอบเขตด้านเวลา
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- อยูใ่ นระยะเวลา วันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
1.2.5 ขอบเขตด้านสถานที่
- โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
1.2.6 ขอบเขตด้านประชากร
- พนักงานแผนกครัว โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้รู้วธิ ีการทาสบู่เหลวจากสับปะรดและเสาวรส
1.4.2 ได้สบู่เหลวสาหรับใช้ภายในโรงแรม

บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทาโครงงานในการสร้ างผลิ ตภัณฑ์สบู่ เหลวสับ ปะรดและเสาวรสในครั้งนี้
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ทาโครงงาน ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ความเป็ นมาของสบู่
สบู่น้ ันเกิ ดขึ้นมาตั้งแต่อารยธรรมยุคแรกๆของมนุ ษ ย์เราเลยที เดี ยว คือตั้งแต่สมัยบาบิ
โลน เมื่อราว 2,800 ปี ก่ อนคริ สตกาล ทั้งนี้ ก็เพราะมีการขุดพบไหใบหนึ่ งซึ งภายในมี เศษวัตถุ ที่มี
ส่ วนประกอบของไขมันสัตว์ผสมกับขี้เถ้าไม้เชื่อกันว่าการทาวัตถุที่วา่ ขึ้นมาในยุคแรกๆนั้นไม่น่าจะ
ทาเพื่อการใช้ทาความสะอาดร่ างกายแต่สันนิษฐานว่าใช้สาหรับใช้ทาความสะอาดเครื่ องใช้มากกว่า
ในยุคต่อมาได้มีการทาวัตถุคล้ายกันนั้นมาใช้เพื่อการซักล้าง ราวศตวรรษที่2ชาวกรี กได้ริเริ่ มรู ้จกั สบู่
เพื่อการรักษาโรคและทาความสะอาดร่ างกายต่อเนื่องไปจนถึงยุคโรมันเรื องอานาจ เชื่อกันว่ายุคนั้น
ชาวโรมันทาสบู่ข้ ึนมาใช้กนั อย่างแพร่ หลายเพราะชาวโรมันนิยมอาบน้ ากันอย่างยิ่ง แต่หลังจากสิ้ น
ยุคโรมันสบู่ก็เหมื อนกับจะหายไปจากยุโรปซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดโรคระบาดขึ้นใน
ยุโรปหลายครั้งต่อหลายครั้งเพราะการเป็ นอยูท่ ี่สกปรกของผูค้ น

รู ปที่2.1สบู่ในยุคแรกที่ไว้เพื่อการซักล้าง
ที่มา : https://www.makeupbytin.com
ที่ประเทศอังกฤษได้เริ่ มทาสบู่ข้ ึนมาใช้เองราวทศวรรษที่ 12 เช่นกันและในคริ สตศักราช
1633 พระเจ้าชาร์ ลส์ที่ 1 ทรงพระราชทานสิ ทธิ์ ในการทาสบู่แต่เพียงผูเ้ ดียว แก่สมาคมผูผ้ ลิตสบู่แห่ ง
เวสต์มินสเตอร์ (Society of soap makers of Westminster) ซึ่ งทามาจากส่ วนผสมของกรดไขมัน จาก
พืชหรื อสัตว์ กับดักที่ทาจากโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์หรื อโซเดียมไฮดรอกไซด์ แสดงให้เห็นว่ายุค
นั้นการใช้สบู่ที่องั กฤษเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายมากแล้วการใช้สบู่ที่องั กฤษเพิ่มมากขึ้นอีกในยุค
ของควีนอลิ ซ าเบธที่ 1 สบู่ ที่ เราใช้ก ัน ในปั จจุบ ันเกิ ดขึ้ นในช่ วงเวลาสงครามโลกครั้ งที่ 1 ความ
ต้อ งการใช้ส บู่ เพื่ อ ท าความสะอาดบาดแผลและซัก ล้า งสิ่ ง สกปรกต่ างๆพุ่ ง ขึ้ น สู ง มากขนาดที่
ส่ วนผสมต่างๆเพื่อทาสบู่กบั ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ ชาวเยอรมันจึงคิดค้นสบู่ที่มีส่วนผสมใหม่
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ขึ้นมาจากสารสังเคราะห์ต่างๆหลายชนิ ดซึ่ งเป็ นจุดกาเนิ ดของDetergentหรื อผงซักฟอกที่ใช้กนั ใน
ปั จจุบนั นี้ ส่ วนกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยเกิ ดขึ้นที่สหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จากผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ รายได้พฒั นากระบวนการผลิ ต จากเดิ มที่ ตอ้ งใช้เวลาเป็ นสัปดาห์ แต่ละล็อต เป็ นเวลาเหลื อ
เพียงวันเดียว นอกจากนั้นยังมีผูผ้ ลิ ตรายใหญ่อีกรายในสหรัฐที่สร้างตานานของสบู่คุณภาพขึ้นมา
ในปี คริ สตศักราช 1925 โดยเน้นความหอมติดผิวและราคาไม่แพง
2.2 ประเภทของสบู่
2.2.1 สบู่กอ้ น

รู ปที่2.2 ตัวอย่างสบู่กอ้ น
ที่มา : http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html
นวพร เอี่ยมธี ระกุล (2545) กล่าวว่า สบู่คือส่ วนผสมระหว่างกรด(ไขมัน)กับเบส(ด่าง) ใน
อัตราส่ วนที่ทาให้สามารถทาความสะอาดได้ดี และไม่เป็ นอันตรายต่อผิว คือมีค่า pH อยูร่ ะหว่าง 810 (ในเอกสารจดแจ้งของ อย.ให้ผผู ้ ลิตสบู่กอ้ นระบุวา่ มีค่า ph ไม่เกิน 11) กรดหรื อกรดไขมัน เช่น
น้ ามันพืช ไขมันสัตว์ เบส เช่นโซดาไฟ โดยทัว่ ไปอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมคือเมื่อผสมกันแล้ว
ควรจะเหลือกรดไขมันอยูป่ ระมาณ5% หากไม่มีเครื่ องมือในการวัดค่า pH ให้เก็บสบู่เอาไว้อย่าง
น้อย 15-30 วันเพื่อให้ค่า pH ลดลง อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสม
2.2.2สบู่กอ้ นใส หรื อ สบู่กลีเซอรี น

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่าง สบู่ใส หรื อ สบู่กลีเซอรี น
ที่มา : http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html
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เป็ นสบู่ที่มีลกั ษณะเป็ นก้อนใสหรื อค่อนข้างใสตามสัดส่ วนของกลีเซอรี นที่ผสม สบู่กอ้ น
ใสจะมีลกั ษณะที่อ่อนกว่าสบู่แบบขุ่นและสามารถทาให้เกิดสี ใสต่างๆ ตามสารให้สีที่ผสมลงไป สบู่
ชนิดนี้จะให้ฟองค่อนข้างน้อยกว่าสบู่แบบก้อนขุ่น เนื่องจากมีส่วนผสมของกลีเซอรี นเป็ นส่ วนใหญ่
กลี เซอรี น เป็ นส่ วนช่ วยหล่ อลื่ น เหมื อนมอยซ์ เจอร์ ไรเซอร์ เพื่ อปกป้ องผิวไม่ ให้แห้ง และดู ดซับ
ความชื้ นเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่ งจะทาให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่ มชื้ น อ่อนโยนต่อผิว ไม่ทาให้อุดตันรู
ขุมขน
2.2.3 สบู่เหลว

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างสบู่เหลว
ที่มา : http://greentechbiolab.blogspot.com/2016/05/blog-post_24.html
เป็ นผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีน้ าเป็ นส่ วนผสมทาให้เนื้ อสบู่เหลว สี สันต่างๆตามสารเติมแต่ง สบู่
ชนิ ดนี้ใช้สารตั้งต้นจากเกล็ดสบู่ที่ได้จากปฏิกิริยาข้างต้นเหมือนชนิดสบู่กอ้ นขุ่น แต่ต่างกันที่จะใช้
ด่างเข้มข้นโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์แทนโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพราะจะให้เนื้อสบู่อ่อนตัวดีกว่า
สบู่เหลวแบ่งตามส่ วนประกอบเป็ น 3 ประเภท คือ
- สบู่เหลวแท้ หมายถึง สบู่เหลวที่มีเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซี ยม เกลือแอมโมเนี ย หรื อ
เกลือแอมีนของกรดไขมันของน้ ามัน หรื อไขมันจากพืชหรื อสัตว์เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
- สบู่เหลวผสม หมายถึง สบู่เหลวที่มีสบู่เหลวแท้กบั สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ผสมอยูด่ ว้ ย
- สบู่ เหลวสั งเคราะห์ หมายถึ ง สบู่เหลวที่ มีส ารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ เป็ นองค์ป ระกอบ
สาคัญ
2.2.3.1 ส่ วนผสมที่ใช้ในการผลิตสบู่เหลว
สารลดแรงตึงผิวปฐมภูมิ (primary surfactants)
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สารลดแรงตึ ง ผิวหลัก ได้แก สารซัก ฟอก (detergents) ซึ่ งท าหน้าที่ ท าความสะอาดผิวหนังสาร
ซักฟอกที่ใช้เป็ นสารหลักในสู ตรสบู่เหลวความเข้มขนตูใช่อยูใ่ นช่วงประมาณ 12-2596 ขึ้นกับชนิด
ของสบู่ เหลวซึ่ งมี ห ลายชนิ ด แต่ ล ะชนิ ด มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมตางๆ กัน ไป แต่ ไ ม่ มี ส ารใดมี
คุณสมบัติสมบูรณดีท้ งั หมด จึงอาจใสสารชาระลางหลายชนิดรวมกัน
สารลดแรงตึงผิวทุติยภูมิ (secondary surfactants)
สารลดแรงตึงผิวทุติยภูมิได้แก สารที่ชวยเสริ มสมบัติของสารลดแรงตึงผิวปฐมภูมิที่ขาดหายไปบาง
ประการ เชน ชวยเพิ่ มอานาจการชาระล่ าง เป็ นต้น สารกลุ่ ม นี้ เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่ ไม นิ ยมใช้
เดี่ยวๆในสู ตรของผลิตภัณฑ์เพราะมีคุณสมบัติไม่เต็มที่ตามที่ตองการ เช่น อานาจการชาระล่างไม
เพียงพอ หรื อมีอานาจการชาระล่างดีแต่เกิดฟองน้อย หรื อทาให้เกิดความระคายเคือง
สารเสริ มผลิตภัณฑ์สบู่เหลว (shampoo additives)
สารเสริ มผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเป็ นสารที่ใสเพิ่มในสู ตรเพื่อให้สบู่เหลวมีลกั ษณะสวยงาม นาใช่และมี
สมบัติพิเศษออกไปสารเสริ มผลิตภัณฑ์สบู่เหลวใดแก่
- สารปรับสภาพผิวหนัง (conditioners) เป็ นสารที่ชวยปรับสภาพให้เนี ยนนุ่ ม ไมหยาบแห่ ง
โดยการไปเนี ยนนุ่ มแก่ผิวและทาให้นุ่มมือไมหยาบแห่ ง เช่ น ลาโนลื่น กลีเซอรอลโพรพิ
ลีนไกลคอล isopropyl myristate และ butyl palmitate
- สารเพิ่มฟอง (foam booster of foam Stabilizer) เป็ นสารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มปริ มาณความ
หนาแน่ นและความคงทนของฟองและชวยเพิ่มเนื้ อให้กบั สบู่เหลว นิ ยมใช่ สารพวก fatty
acid alkanolamides, amine Oxides ก ล ไ ก ก ารเพิ่ ม ฟ อ งข อ งส ารเห ล านี้ ท าให้ เกิ ด
สารประกอบเชิ งซ้อนกับสารลดแรงตึงผิวหลักที่ พ้ืนผิวของน้ ากับอากาศ ทาให้เกิ ดฟอง
มากขึ้น
- สารช่วยทาให้หนืดขน (thickening agent) เป็ นสารที่ใช้สาหรับเพิ่มความหนืดให้สบู่เหลวมี
ความหนื ด พอเหมาะตามต้ อ งการ เช่ น กั ม ธรรมชาติ (natural gum) กั ม สั ง เคราะห
(Synthetic gum ; MC, CMC, carbopol) PVP, fatty acid alkanolamide, กลี เซอรอลเสตรี ย
เรต (glycerol stearate) สบู่ เหลวที่ มี ส ารช าระล้างปฐมภู มิ เป็ นพวก primary alkyl sulfate
อาจใช้เกลือ อนิ นทรี ได้แก่ โซเดียมคลอไรดแอมโมเนี ยมคลอไรดและแอมโมเนี ยซัลเฟต
แต่ถา้ ใช่มากเกินไปจะได้เนื้อครี มสบู่เหลวนิ่ม
- สารกันเสี ย (preservatives) เป็ นสารที่ทาหน้าที่ปองกันการปนเปื้ อนของจุลินทรี ยเ์ นื่ องจาก
สาร ชาระล้างที่ใช้เป็ นสารหลักในผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเป็ นอาหารที่ดีเหมาะสมต่อการเจริ ญ
ของเชื้ อจุลินทรี ย ์ และ มีการตรวจพบเชื้ อแบคทีเรี ยโดยเฉพาะพวกแกรมลบในผลิตภัณฑ์
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สบู่เหลวที่จาหน่ายในท้องตลาดสู งถึง 106 เชื้อต่อกรัม ซึ่ งถือว่าไมปลอดภัยตามข้อกาหนด
ของ CTPA (Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) ของประเทศอังกฤษ ดัง นั้น
การใช้สารกันเสี ยจึงมีความจาเป็ นมาก นอกจากนี้ สารกันเสี ยยังช่ วยในเรื่ องการคงตัวของ
สารสกัดจากสมุนไพรด้วย การใช้สารกันเสี ยมีขอ้ ควรระวังคือปั ญหาความเข้ากันไม่ได้ของ
สารพวกมี ป ระจุ แ ละไมมี ป ระจุ บ างตัว ซึ่ งท าให้ เกิ ด การตกตะกอนหรื อ ความหนื ด
เปลี่ยนแปลงไป
2.3 ส่ วนประกอบของสบู่
2.3.1 ไขมันหรื อน้ ามัน เป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตสารตั้งต้นสบู่ ไขมันหรื อน้ ามันที่
ใช้อาจได้จากพืช เช่ น น้ ามันมะพร้ าว น้ ามันมะกอก น้ ามันปาล์ม เป็ นต้น ส่ วนไขมันที่ได้จากสัตว์
เช่น ไขมันโค กระบือ แกะ แพะ เป็ นต้น คุณภาพของน้ ามันที่ได้จากพืช และสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพ
ของสบู่ เกล็ดสบู่ (soap)ที่ได้จากน้ ามันพืชจะให้ลกั ษณะขาวเนียน และกลีเซอรี นจะค่อนข้างใสกว่า
น้ ามันจากสัตว์ นอกจากนั้น เกล็ดสบู่ (soap) ที่ได้จากน้ ามันจากพืชจะมีกลิ่นหื นน้อยกว่าน้ ามันจาก
สัตว์ อีกทั้งน้ ามันจากพืชยังเป็ นวัตถุดิบที่หาง่าย และราคาถูก คุณสมบัติของสบู่ที่ได้จากไขมันต่าง
ชนิดกัน ดังนี้
- ไขมันวัว (tallow) ให้สบู่ ที่ แข็งเปราะมีสี ขาว อายุการใช้งานนานทนทาน แต่ มีฟ องน้อย
มักจะต้องใช้ร่วมกับน้ ามันอื่น ๆ
- ไขมันแพะ (goat fat) จะได้สบู่ที่มีเนื้อนุ่มให้ความชุ่มชื้นแก่ผวิ ผิวนุ่มเนียน
- ไขมันไก่และไขมันหมู (lard) เนื้ อสบู่ที่ได้จะเละไม่จบั ตัวเป็ นก้อน ต้องผสมกับน้ ามันชนิด
อื่น ๆ
- ไขมันแกะ ให้สบู่ที่แข็ง เปราะ แต่มีฟองน้อย มักจะต้องใช้ร่วมกับน้ ามันอื่น ๆ
- น้ ามันราข้าว (rice bean oil) ให้วิตามินอีมาก ทาให้สบู่มีความชุ่มชื้ น บารุ งผิว ช่วยลดความ
แห้งของผิว
- น้ ามันปาล์ม (palm oil) สบู่ที่ผลิตจากน้ ามันปาล์มนี้ จะแข็งเล็กน้อย ให้ฟองน้อยแต่ฟองมี
ความคงทนอยูน่ าน มีคุณสมบัติในการชาระล้างได้ดี แต่จะทาให้ผิวแห้ง น้ ามันปาล์มเป็ น
ไขมันที่สามารถใช้ทดแทนไขมันสัตว์ได้ดีแต่ผลิตเองได้ยาก เพราะต้องอาศัยเครื่ องบีบคั้น
เอาน้ ามัน
- น้ ามันละหุ่ ง (castor oil) น้ ามัน ละหุ่ งจะสกัดได้จากน้ ามันเมล็ดละหุ่ ง ต้องใช้วิธีบีบโดยไม่
ใช้ความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงโปรตีนอันตรายที่จะออกมาพร้อมน้ ามันละหุ่ ง เป็ นน้ ามันที่ใช้
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เพิ่มคุณสมบัติความชุ่มชื้ นและนุ่มผิว สบู่จากน้ ามันละหุ งจะช่วยให้ผิวนุ่ม ซึ่ งน้ ามันละหุ่ ง
จะทาให้มีฟองขนาดเล็กจานวนมาก
- น้ ามันมะกอก สบู่ที่ได้จะแข็ง ใช้ได้นาน มีฟองเป็ นครี มนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มชื้ น ไม่ทา
ให้ผวิ แห้ง มีราคาแพง เป็ นน้ ามันที่นาเข้าจากต่างประเทศ
- น้ ามันมะกอก สบู่ที่ได้จะแข็ง ใช้ได้นาน มีฟองเป็ นครี มนุ่มนวลมาก ให้ความชุ่มชื้ น ไม่ทา
ให้ผวิ แห้ง มีราคาแพง เป็ นน้ ามันที่นาเข้าจากต่างประเทศ
- น้ ามันเมล็ดทานตะวัน (sunflower oil) ช่วยทาให้สบู่นุ่มขึ้น แต่มีฟองน้อย
- น้ า มัน งา เป็ นน้ ามัน ที่ ใ ห้ วิต ามิ น อี แ ละให้ ค วามชุ่ ม ชื้ น ช่ ว ยในการรั ก ษาผิ ว แต่ มี ก ลิ่ น
เฉพาะตัว บางคนอาจไม่ชอบ
- น้ ามัน ถั่วเหลื อง (soybean oil) ให้วิตามิ น อี และความชุ่ ม ชื้ น แต่ ม กั เกิ ดฟองมากขณะท า
ปฏิกิริยา และทาให้เนื้อสบู่มีรูพรุ นไม่สวยงาม
- ขี้ผ้ งึ (bees wax) จะได้สบู่เนื้อแข็ง อายุการใช้งานนาน ฟองน้อยแต่ทนนาน
- กรดสเตียริ ก เป็ นกรดไขมันอิ่มตัวที่ไม่มีพนั ธะคู่อยูใ่ นโมเลกุล การผสมกรดสเตียริ กลงใน
สบู่ จึงทาให้สบู่มีลกั ษณะแข็ง แต่ถา้ ผสมมากเกินไป อาจทาให้สบู่เหม็นหืนง่าย
- น้ ามันมะพร้าว (coconut oil) สบู่ที่ผลิตจากน้ ามันมะพร้าวนี้ จะมีเนื้อแข็งกรอบ แตกง่าย สี
ขาวข้น มี ฟองมากเป็ นครี ม ให้ฟองที่คงทนพอควร แต่มกั จะท าให้ผิวแห้ง ต้องใช้น้ ามัน
อื่นๆร่ วมด้วยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
2.3.2 ด่ างเข้มข้น เป็ นสารเคมีสาคัญที่ ใช้ทาปฏิ กิริยากับไขมันธรรมชาติ ด่ างเข้มข้นที่
นิ ยมใช้ คือ โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ซึ่ งจะได้เนื้ อสบู่สีขาวทึบ เนื้ อก้อนแข็ง ให้ฟองมากและอีกชนิ ด
หนึ่ ง คือ โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ ซึ่ งจะได้สบู่ในลักษณะเดียวกัน แต่เนื้ อสบู่มีความอ่อนตัวได้
ดีกว่า นิยมนามาทาสบู่เหลว
2.3.3 สารเติมแต่ง เป็ นสารเคมีสาหรับปรับปรุ งคุณสมบัติของสบู่ เช่น สี น้ าหอม สมุนไพร
สารป้ องกันความชื้ น สารลดความเป็ นด่าง สารลดแรงตึงผิว สารทาให้ฟองคงตัว สารเพิ่มความแข็ง
สารป้ องกันการออกซิ เดชัน สารบ ารุ งผิว สารฆ่ าเชื้ อ เป็ นต้น เป็ นสารเติมแต่ งที่ นิยมผสมในสบู่
เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในแต่ละอย่าง
ปัจจุบนั มีการนิยมใช้ผลไม้ พืชและสมุนไพรที่มีอยูใ่ นธรรมชาติมา เป็ นส่ วนผสมเพิ่มเติมใน
สบู่ แทนการใช้สารเคมี สังเคราะห์ พืชสมุนไพรที่ใช้มีสาระสาคัญ และมีสรรพคุณทางยา เช่ น มี
น้ ามันหอมระเหยที่มีกลิ่นเฉพาะใช้ในการบาบัดโรค มีสีสันสวยงาม หาง่าย ราคาถูก ประหยัด ไร้
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สารสั ง เคราะห์ และไม่ มี พิ ษ ตกค้าง ท าให้ส บู่ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ มี คุ ณ ลัก ษณะ
เฉพาะที่หลากหลาย
2.4 สั บปะรด

รู ปที่ 2.5 สั บปะรด
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=1366&bih=608#imgrc=YwyxO_FgpaWH8M
จิราพรรณ คล้ายกิจจา (2547)ได้ให้ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสับปะรดไว้วา่ เป็ นพืชล้มลุก
ชนิดหนึ่ง) เป็ นไม้ผลเขตร้อนที่มีตน้ กาเนิดมาจากแถวๆทวีปอเมริ กาใต้ นักเดินเรื อ ชาวสเปนและ
โปรตุเกส เป็ น ผูน้ าสับปะรดไปเผยแพร่ ยงั ยุโรป อเมริ กาเหนือและเอเชียในราว ศตวรรษที่ 16 และ
แพร่ เข้ามายัง ประเทศไทยราวปี พ.ศ.2213- 2243 ลาต้นสับปะรดมีขนาดสู งประมาณ 80-100
เซนติเมตร การปลูกก็สามารถปลูกได้ง่ายโดยการใช้หน่อหรื อที่เป็ นส่ วนยอดของผลที่เรี ยก ว่า จุก
มาฝังกลบดินไว้ และออกเป็ นผล เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลกั ษณะคล้ายตาล้อมรอบผล
สับปะรดมี รูปลักษณะเป็ นไม้ล้มลุ กอายุหลายปี สู ง 90-100 ซม. มีลาต้นอยู่ใต้ดิน ใบ
เดี่ยวเรี ยงสลับกันแบบถี่ ๆรอบต้น ใบเรี ยวยาวปลายใบแหลม กว้าง 6.5 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ไม่มี
ก้านใบ โคนใบมีลกั ษณะเป็ นกาบหุ ้มลาต้นแผ่นใบสี เขียวเข้ม ด้านล่างใบมีลกั ษณะเป็ นแป้ งสี ขาว
ปกคลุมอยูม่ ีหนามเล็กแหลมบริ เวณขอบใบ ดอกออกเป็ นช่อเรี ยงกันแน่นรอบแกนช่ อดอกที่ปลาย
ยอด ก้านช่อดอกมีขนาดใหญ่และแข็งแรงมีกลีบดอก 3 กลีบ กลีบด้านบนมีสีชมพูอมม่วง ส่ วนกลีบ
ดอกด้านล่างมีสีขาว มีเกสรเพศผูเ้ รี ยงกันอยู่ 2 ชั้นๆ ละ 3 อัน ผลมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกระบอกโคน
ผลกว้าง ปลายผลมีใบสั้นๆ ออกกระจุกกันอยู่ เนื้อภายในผลมีลกั ษณะฉ่ าน้ าเป็ นสี เหลืองสด รสชาติ
หวานอมเปรี้ ยว สับปะรดเป็ นพืชใบเลี้ ยงเดี่ ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญ เมื่อเจริ ญเป็ นผลแล้วจะเจริ ญต่อไปโดยตาที่ลาต้นจะเติบโตเป็ นต้นใหม่ได้อีกและ
สามารถดัดแปลงเป็ นไม้ประดับได้อีกด้วยสับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็ นอยูไ่ ด้ 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ คื อพวกที่ มีระบบรากหาอาหารอยู่ในดิ นหรื อเรี ยกว่าไม้ดินอาศัยอยู่ตามคาคบไม้หรื อล า
ต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ ไม้อากาศต่าง ๆ ที่ไม่แย่งอาหารจากต้นไม้ที่มนั เกาะอาศัยอยู่ พวกนี้ ส่วนใหญ่จะ
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เป็ นไม้ประดับ และพวกที่เจริ ญเติบโตบนผาหิ นหรื อโขดหิ น ส่ วนสับปะรดที่ใช้บริ โภคจัดเป็ นไม้
ดิน แต่ยงั มีลกั ษณะบางประการของไม้อากาศเอาไว้ คือ สามารถเก็บน้ าไว้ตามซอกใบได้เล็กน้อยมี
เซลล์พิเศษสาหรับเก็บน้ าเอาไว้ในใบ ทาให้ทนทานในช่วงแล้งได้ สับปะรดต้องการอากาศค่อนข้าง
ร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 23.9-29.4 องศา ปริ มาณน้ าฝนที่ตอ้ งการอยูใ่ นช่วง 1,000-1,500
มิลลิ เมตรต่อปี แต่ตอ้ งตกกระจายสม่าเสมอตลอดปี และมีความชื้ นในอากาศสู ง สับปะรดชอบขึ้น
ในดิ นร่ วน ดิ นร่ วนปนทราย ดินปนลู กรัง ดิ นทรายชายทะเล และชอบที่ลาดเท เช่ น ที่ลาดเชิ งเขา
สั บ ปะรดสรรพคุ ณ ทางสมุ น ไพร ช่ วยบรรเทาอาการแผลเป็ นหนอง ช่ วยขับ ปั ส สาวะ แก้ร้อ น
กระสับ กระส่ าย กระหายน้ า แก้อาการบวมน้ า ปั ส สาวะไม่ออก บรรเทาอาการโรคบิด ช่ วยย่อย
อาหารพวกโปรตีน แก้ทอ้ งผูก เป็ นยาแก้โรคนิ่ ว แก้ส้นเท้าแตก ผล มีลกั ษณะเป็ นผลรวมรู ปทรงรี
โคนผลกว้าง ใบผลสอบแคบ ที่ปลายผลมีใบสั้นๆ ออกกระจุกกันอยู่ เนื้ อภายในผลมีลกั ษณะฉ่ าน้ า
เป็ นสี เหลืองสด รสชาติหวานอมเปรี้ ยว
2.4.1 สายพันธุ์สับปะรดในประเทศไทย ถึ งแม้ว่าสับปะรดมิได้ เป็ นพืชพื้นเมืองของ
ไทย แต่ก็ สามารถเจริ ญเติ บ โตและแพร่ กระจายได้ดีในประเทศไทย เนื่ องจากสับปะรดที่ ปลู ก
รับประทานผลกันอยู่ เป็ นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ด จึงต้องมีการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนของลาต้น (vegetative
parts) เช่น หน่อ จุกและตะเกียง แต่เนื่องจากมีการปลูก และขยายพันธุ์กนั มานานจนมีลกั ษณะกลาย
พันธุ์เดิมไปตามลาดับ บางพันธุ์มีลกั ษณะคล้ายพันธุ์ ป่า คือมีตน้ สู งใหญ่ มีหนามมาก และมีผลเล็ก
สาหรับสับปะรดพันธุ์ที่ปลูกเป็ นการค้าในปั จจุบนั จะได้รับการ คัดเลือกจากต้นที่มีลกั ษณะเด่น คือ
ผลใหญ่ ต้นเตี้ย หนามน้อย ผลเป็ น รู ปทรงกระบอก และมีอายุถึงวันเก็บเกี่ยวสั้น สายพันธุ์สับปะรด
ที่ปลูกเป็ นการค้าในประเทศไทย ได้แก่
2.4.1.1 สั บ ปะรดพัน ธุ์ ปั ต ตาเวีย (Smooth Cayenne) เป็ นพัน ธุ์ ที่ ป ลู ก มากในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เล่ากันว่ามีแขกปาทาน มาซื้ อขายโคกับชาวบ้านแถบตาบลวังก์พง อาเภอปราณบุรี
จัง หวัดประจวบคี รีข ันธ์ ได้น าผลและต้น มาฝากและได้มี ก ารปลู ก ขยายพัน ธุ์ กันมาก เนื่ องจาก
สับปะรดในแหล่งนี้ มีรสชาติดี เป็ นที่ชื่นชอบของผูค้ นจานวนมากจนเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในนาม
ของสับปะรดปราณบุรี เป็ นแหล่งผลิตสับปะรดที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่ งของโลก มีชื่อเรี ยกหลายชื่ อ
เช่น สับปะรดศรี ราชา พันธุ์ตาดา ตาแดง กัลกัตตาหรื อสับปะรดปราณบุรี สับปะรดพันธุ์น้ ี มีใบเขียว
เข้ม ผิวใบด้านบนเป็ นเงามัน ขอบใบเรี ยบกว่าทุกพันธุ์ อาจมีหนามที่ปลายใบ ช่ อดอกมีดอกย่อย
ประมาณ 150 ดอก กลี บ ดอกสี ม่ วงอมน้ าเงิ น ผลมี ข นาดใหญ่ ต้ ังแต่ 2-6 กิ โลกรั ม ก้า นผลสั้ น
เปลือกผลเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองอมส้ม เหลืองอมเขียวหรื อยังคงเขียวเข้ม ตาค่อนข้าง
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ตื้น แกนใหญ่ มีเนื้ อละเอียด สี เหลื องรสหวานฉ่ า ผลที่มีขนาดใหญ่จะเป็ นรู ปทรงโคนใหญ่ ปลาย
เรี ยว แต่ผลขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่ วนใหญ่จะเป็ นทรงกระบอก
2.4.1.2 สับปะรดพันธุ์อินทร์ ชิตแดง พันธุ์ด้ งั เดิมของประเทศไทย ลักษณะทัว่ ไปใบจะมี
หนามแหลมคม รู ปโค้งงอ สี น้ าตาลอมแดงที่ขอบใบ ใบสี เขียวอ่อน ใบด้านไม่เป็ นมัน ไม่เป็ นร่ อง
ชัดเจนเหมื อนกับพันธุ์ ปัตตาเวีย ขอบใบทั้งสองข้างจะมีแถบสี น้ าตาลตามยาว ผลมีขนาดเล็ก ผล
ย่อมนู นเด่น ตาลึ กเนื้ อในสี เหลื องทอง รสหวานอ่อน ไม่หอมจัด มีเยื่อใยมาก ไม่เหมาะกับการทา
อุตสาหกรรมเนื่องจากมีผลขนาดเล็กเกินไป
2.4.1.3 สับปะรดพันธุ์อินทร์ ชิตขาว (Selangor Green) เป็ นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มเตี้ย ใบสั้น
แคบมีสีเขียวอมเหลือง มีหนามแหลมบริ เวณขอบใบ มีกระจุกที่ปลายผลหลายอัน ปลูกกันมากใน
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สันนิ ษฐานกันว่าน่าจะกลายพันธุ์มาจากพันธุ์อินทร์ ชิต เนื่องจากมีคุณภาพ
และรสชาติที่คล้ายคลึงกันมาก
2.4.1.4 สับปะรดพันธุ์ ภูเก็ต หรื อ พันธุ์สวี (Malacca Queen) เป็ นพันธุ์ที่มีใบแคบ และ
ยาว ใบสี เขียวอ่อน และมีแถบสี แดงตอนกลางใบ ขอบใบเต็มไปด้วย หนามสี แดง ผลมีขนาดเล็ก ผล
ย่อยนู น ตาลึ ก เนื้ อมี สีเหลื อง รสหวานกรอบ และมีกลิ่นหอม นิ ยมปลูกกันมากในภาคใต้บริ เวณ
จังหวัดภูเก็ตและชุมพร
2.4.1.5 พันธุ์นางแล หรื อพันธุ์น้ าผึ้ง จัดได้ว่าเป็ นสายพันธุ์ย่อย ของพันธุ์สายปั ตตาเวีย
เพราะมีลกั ษณะของลาต้น ใบ ดอก และรู ปร่ างอื่นๆ คล้ายคลึงกับสับปะรดในกลุ่ม Cayenne ทรง
พุ่มไล่เลี่ ยกัน ขอบใบเรี ยบไม่มีหนาม ขนาดผลเล็กกว่า มีทรงผลกลม โดยสับปะรดพันธุ์น้ ี ผลย่อย
ค่อนข้างโปนออกมาภายนอกผลเปลือกบาง เมื่อปอกเปลือกจึงไม่มีส่วนของตาฝังอยูข่ า้ งใน
2.4.1.6 สั บปะรดพันธุ์ ศรี ราชา เป็ นสับปะรดที่ ข้ ึนทะเบี ยนสิ่ งบ่งชี้ ท างภูมิ ศาสตร์ เมื่ อ
วันที่ 15 ส.ค.2558 รู ปร่ างกลมรี มีปลายจุกแหลม น้ าหนักผล 1.5-3.5 กิโลกรัม ก้านผลสั้น มีไส้ใหญ่
ตาค่อนข้างตื้น เปลื อกผิวผลดิ บมีสีเขียวคล้ า ผลสุ กมีสีเขียวอิมเหลืองอมส้ม เนื้ อละเอียดสี เหลือง
อ่อน แต่จะเป็ นสี เข้ม ในฤดู ร้อน รสชาติหวานฉ่ า มี ก ลิ่ นหอม เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตได้เกื อบทั้งปี โดย
ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. และเดือน ต.ค.-ธ.ค.
2.4.1.7 สัปปะรดตราดสี ทอง เป็ นสับปะรดสายพันธุ์ควีน ที่มีคุณภาพดี ปลูกง่าย ปลูกได้
ตลอดทั้งปี มีผลขนาดใหญ่ หวาน กรอบ ใบแคบและยาวสี เขียวอ่อนมีแถบหรื อเส้นสี แดงตอนกลาง
ใย ที่ ขอบใบมี หนามสี แดงรู ป โค้ง จุก มี ห ยามเหมื อนใบ ส่ วนผลเป็ นรู ป ทรงกระบอกสม่ าเสมอ
เปลือกบาง เปลือกสี เขียวอมส้ม ผลแก่สีเหลืองทั้งผล ตานูนและลึก ขนาดผลหนัก 1.8-1.5 กิโลกรัม
เนื้ อมีสีเหลื องเข้ม ละเอียด ไม่ฉ่ าน้ า เยื่อใยน้อยมีช่องว่างในเนื้ อ แกนกลางเล็กสม่าเสมอ เนื้ อและ
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แกนกรอบ รสหวานมาก มี ก ลิ่ น หอม สั บ ปะรดตราดสี ท องปลู ก ได้ทุ ก พื้ น ที่ ใ น จ.ตราด แต่
เจริ ญ เติ บ โตได้ดี ในพื้ น ที่ ที่ เป็ นที่ ดอน ไม่ ช อบที่ ช้ื น แฉะ ปลู ก ระหว่างแถวยางพารา ขณะที่ ต้น
ยางพารามีขนาดเล็ก 1-3 ปี พื้นที่ที่นิยมปลู กมากอยู่ใน อ.เมือง จ.ตราด รองลงมาได้แก่ อ.เขาสมิง
และ อ.บ่อไร่
2.4.1.8สับปะรดสายพันธุ์ ห้วยมุ่น เป็ นสับปะรดสายพันธุ์ดีของ จ.อุตรดิ ตถ์ เป็ นพันธุ์
ปั ตตาเวียจาก จ.ระยอง ชลบุรี แต่เมื่อนามาปลูกที่ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่ งพื้นที่ปลูกส่ วน
ใหญ่เป็ นดอยสู ง ที่เชิ งเขา สู งจากระดับน้ าทะเลกว่า 400 เมตร สับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญ
ของจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ มี ลกั ษณะที่ ดีหลายประการ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและผูบ้ ริ โภค เช่ น เนื้ อ
เหลื องอมน้ าผึ้ง รสชาติ หวานฉ่ า ตาไม่ลึก ทาให้มีส่วนของเนื้ อมาก ผลค่อนข้างเล็ก น้ าหนัก 1-3
กิโลกรัม รับประทานแล้วไม่ระคายคอ ปัจจุบนั มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 13,000 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว
ประมาณ 9,500 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 6 ตันต่อไร่ ฤดูกาลปลูกอยูใ่ นช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.
2.4.1.9 สับปะรดภูแลเชี ยงราย เป็ นสับปะรดในกลุ่มควีนที่ได้ ขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2548 เมื่อ พ.ศ.2520 นายเอนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชี ยงราย ได้นาหน่ อพันธุ์สับปะรดภูเก็ต จากจังหวัดภูเก็ตมาปลูกครั้งแรกที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.
เชี ยงราย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ทาให้สับปะรดภูแลมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสับปะรดภูเก็ต คือ
ขนาดผลเล็ก มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.15-1 กิโลกรัม จุกมีลกั ษณะชี้ตรวจ ตาผลเต่งตึง โปนออกมาจากผล
อย่างเห็ นได้ชัด เปลื อกค่อนข้างหนา เหมาะสาหรับการขนส่ งระยะไกล เมื่ อสุ กเปลื อกผลจะมี สี
เหลืองหรื อเหลืองปนเขียว เนื้ อสี เหลือง กรอบ กลิ่นหอม แกนสับปะรดกรอบรับประทานได้ ปลูก
ได้ตลอดทั้งปี เก็บเกี่ ยวหลังจากออกดอกประมาณ 120-150 วัน ขึ้ นกับ ฤดู กาล เรี ยกชื่ อสับปะรด
ดังกล่ าวว่า “สับปะรดภูแล” โดยการนาเอาชื่ อ “ภูเก็ต” ซึ่ งเป็ นแหล่ งปลู กเดิมมาผสมคากับแหล่ ง
ปลูกใหม่ คือ “นางแล”
2.4.1.10 สับปะรดภูเก็ต เป็ นกลุ่มสายพันธุ์ควีน ซึ่ งได้ข้ ึนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2550 หมายถึงสับปะรดที่อยูใ่ นสายพันธุ์ควีน ซึ่ งปลูกใน อ.เมืองกะทูแ้ ละ อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต ลักษณะใบมีสีเขียวอ่อน มีแถบสี แดงบริ เวณกลางใบ ขอบใบเรี ยบ มีหนามสี แดงตลอดความ
ยาวของใบ ผลรู ปทรงกระบอกขนาดกลาง มีน้ าหนักตั้งแต่ 0.9-1.6 กิ โลกรัม ตัวจุกมีลกั ษณะตรง
หรื อเอียง ตาผลลึก เนื้ อมีสีเหลืองเข้มสม่าเสมอ กลิ่นหอม เยื่อใยน้อย รสชาติหวานกรอบ แกนผลมี
ความกรอบมากแต่รับประทานได้
2.4.1.11 พันธุ์เพชรบุรี 1 เป็ นสับปะรดกลุ่มควีนที่มีการปรับปรุ งสายพันธุ์จากประเทศ
ไต้หวัน โดยกรมวิชาการเกษตรที่ศูนย์วจิ ยั พืชสวนเพชรบุรี ลักษณะทัว่ ไปนั้นเป็ นผลสับปะรดขนาด
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ใหญ่ น้ าหนัก 1.5-2 กิโลกรัม ตาโต ร่ องตาลึก คล้ายพันธุ์ตราดสี ทอง เนื้ อสี เหลืองเข้มตลอดผล เยื่อ
ใยน้อย รสชาติหวาน กลิ่นหอม ขอบใบมีหนามแหลมคม จุกมีหนาม
2.4.1.12 พัน ธุ์ เพชรบุ รี 2 เป็ นสั บ ปะรดที่ น าสายพัน ธุ์ เข้ามาจากฮาวาย ผลใหญ่ ม าก
น้ าหนักผล 2-4 กิโลกรัม อายุการบังคับดอกนานกว่าทุกสายพันธุ์ ใบไม่มีหนาม เนื้ อสี ขาว อ่อนนุ่ ม
ฉ่ าน้ า รสชาติหวานมาก เป็ นสับปะรดที่ให้จานวนหน่อน้อยที่สุด
2.4.1.13 พันธุ์ภูชวาหรื อไซโก้เบอร์ 6 เป็ นสับปะรดที่พฒั นาขึ้นโดย รศ.จารุ พนั ธ์ ทอง
แถม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการวิจยั ที่ จ.ระยอง ขนาดผลน้ าหนัก 1.2-1.5 กิโลกรัม ผล
อ่อนเปลือกสี เขียวอ่อน เมื่อสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทองสวยงามทั้งผล เนื้ อสี เหลืองทองตลอดผล
เนื้อนุ่มไม่มีเยือ่ ใย เคี้ยวไปไม่ติดฟัน มีกลิ่นหอม
2.5 เสาวรส

รู ปที่ 2.6 เสาวรส
ที่มา : https://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa=1&eijYs#imgrc=zT_3oepo
เวราภรณ์ วิชญรัฐ (2548) ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับเสาวรสไว้ว่าสาวรส เป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ่ ง
เป็ นพืชในตระกูลกะทกรก เป็ นไม้เถาเลื้ อยมีอายุหลายปี หรื อมีอีกหลายชื่ อเรี ยกว่า กะทกรกฝรั่ง
กะทกรกยักษ์ กะทกรกสี ดา ผลมีลกั ษณะทรงกลม ผิวเปลือกหนา ผลสุ กมีสีม่วง สี ส้ม หรื อสี เหลือง
ตามสายพันธุ์ ภายในผลข้างใน มีเยื่อเปลือกสี ขาว จะมีเนื้ อเป็ นถุงน้ าหุ ้มเมล็ด มีสีส้มหรื อสี เหลือง
จะมีเมล็ดสี ดาเล็กๆ มากมายอยูข่ า้ งใน มีรสชาติเปรี้ ยวอมหวาน หรื อเปรี้ ยวจัด ตามสายพันธุ์ มีกลิ่น
หอมคล้ายฝรั่งสุ ก
2.5.1 ราก เป็ นระบบรากแก้ว มีลกั ษณะกลม แทงลึกลงดิน มีรากแขนงเป็ นรากฝอยเล็กๆ
แทงออกตามด้านข้างรอบๆต้น มีสีน้ าตาล
2.5.2 ใบ เป็ นใบเดี่ยว ออกเรี ยงสลับกัน ใบมีลกั ษณะขอบใบมีรอยหยัก มีรอยเว้าลึกสาม
เว้า มีกา้ นใบยาว มีสีเขียว
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2.5.3 ดอก ดอกเสาวรสจัดเป็ นดอกสมบูรณ์ เพศ สามารถผสมเกสรด้วยตนเองได้ดี ตัว
ดอกแทงออกเป็ นดอกเดี่ ยว ดอกแทงออกบริ เวณซอกใบตามเถา ประกอบด้วยกลีบเลี้ ยง ด้านนอก
กลีบเลี้ ยงมีสีเขียว ด้านในมีสีขาว และกลีบดอกสี ครี มอมม่วง 5 กลีบ กลีบดอกเรี ยงสลับเป็ น 2 ชั้น
ถัดมาด้านในมี ฝอยเป็ นเส้ นล้อมเป็ นวงกลมจานวนมาก โคนฝอยมีสี ม่วง ปลายฝอยมีสี ขาว ตรง
กลางดอกมีเกสรตัวผู ้ 5 อัน ส่ วนเกสรตัวเมียมีปลายแยกเป็ น 3 แฉก เมื่อบานจะส่ งกลิ่นหอมอ่อนๆ
2.5.4 ผล มีลกั ษณะทรงกลม ผิวเปลือกหนา ผลอ่อนสี เขียว ผลสุ กมีสีม่วง สี ส้ม หรื อสี
เหลือง ตามสายพันธุ์ ภายในผลข้างใน มีเยื่อเปลือกสี ขาว จะมีเนื้ อเป็ นถุงน้ าหุ ้มเมล็ด มีสีส้มหรื อสี
เหลือง จะมีเมล็ดสี ดาเล็กๆ มากมายอยูข่ า้ งใน มีรสชาติเปรี้ ยวอมหวาน หรื อเปรี้ ยวจัด ตามสายพันธุ์
มีกลิ่นหอมคล้ายฝรั่งสุ ก
2.5.5 เมล็ด เมล็ดเสาวรสมีลกั ษณะเป็ นรี รูปไข่ เมล็ดจะมีเนื้อถุงที่เป็ นเนื้ อเยือ่ สี เหลืองอม
ส้ม และฉ่ าน้ าห่ อหุ ้มเมล็ดไว้ ส่ วนเมล็ดด้านในมีสีดา ทั้งนี้ เยื่อหุ ้มเมล็ดจะให้รสเปรี้ ยวจัด แต่บาง
พันธุ์ในปั จจุบนั จะมีรสหวานมากกว่ารสเปรี้ ยว และมีกลิ่นหอม เยื่อหุ ้มเมล็ด และเมล็ดเป็ นส่ วนที่
นามาใช้ประโยชน์ทาน้ าผลไม้บริ โภค
2.5.6 ลาต้น เสาวรส เป็ นพืชล้มลุก เป็ นไม้เลื้ อยขนาดใหญ่ มีอายุประมาณ 4-5 ปี มีลา
ต้นเป็ นเถาคล้ายกับกะทกรกไทย เถาแตกกิ่ง และมีหนามขนาดเล็กขึ้นปกคลุมห่างๆ เถาแตกมือเกาะ
บริ เวณซอกใบ
เสาวรสสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีใ นสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นเขต
อากาศเย็นทางภาคเหนื อ หรื อเขตอากาศร้อนชื้ นทางภาคกลางและ ภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ นพืชที่ปลูก
ได้ง่ายการดูแลรักษาไม่ยุง่ ยาก แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ สูง จึงเป็ นพืชที่สามารถทารายได้ให้แก่เกษตรกร
ได้ ดีประกอบกับตลาดต่างประเทศมีความต้องการสู ง
2.6 ประโยชน์ และสรรพคุณเสาวรส
มี วิต ามิ น เอ มี วิต ามิ น ซี มี ธ าตุ แคลเซี ย ม มี ฟ อสฟอรั ส มี วิต ามิ น บี 1 , 2 ,3 ,5 ,6 ,9 มี
โปรตีน มีธาตุเหล็ก มีธาตุแมกนี เซี ยม มีคาร์ โบไฮเดรต มีเบต้าแคโรทีน มีเส้นใย มีโพแทสเซี ยม มี
พลังงาน มีโซเดียม มีสังกะสี มีไขมัน มีโพลิก มีแมงกานี ส มีไฟเบอร์ ช่ วยควบคุมน้ าตาลในเลือด
ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน ช่วยรักษาแผลแดดไหม้ ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น ช่วยลด
อาการปวด ช่ วยบรรเทาข้ออักเสบ ช่วยบารุ งหัวใจ ช่วยลดไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจ ช่วยบารุ ง
ผิวพรรณ ช่ วยรักษาโรคมะเร็ ง ช่ วยรักษาอาการไอ ช่ วยลดความอ้วน ช่ วยให้ภูมิคุม้ กันให้ร่างกาย
แข็งแรง ช่วยขับสารพิษ ช่วยให้นอนหลับง่าย ช่วยรักษาแผลในกระเพาะ ช่วยรักษาปั สสาวะอักเสบ
แก้ทอ้ งผูก ช่วยลดความดันโลหิ ต ช่วยป้ องกันโรคโลหิ ตจาง ช่วยบารุ งกระดูก ช่ วยบารุ งฟั น หอบ
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หื ด ช่ วยรักษาหิ ด แก้ไอ ช่วยขับเสมหะ ช่วยบารุ งปอด ช่วยบารุ งสายตา ช่ วยบารุ งตับ ช่ วยบารุ งไต
อีกทั้งเปลือกเสาวรสใช้รับประทานสดหรื อนามาแปรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เปลือกเสาวรสแช่
อิ่ ม และเปลื อ กเสาวรสดอง เป็ นต้น นอกจากนั้ น ทั้ง เปลื อ ก และเยื่ อ หุ ้ ม เมล็ ด ยัง แปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ เสาวรสผง แยมเสาวรส และเยลลี่เสาวรส เป็ นต้น
น้ าคั้น เสาวรสมี ร สเปรี้ ยวจัด ซึ่ งให้ ร สเปรี้ ยวมากกว่ า น้ าส้ ม คั้น ถึ ง 3 เท่ า ดัง นั้ น
อุ ตสาหกรรมผลิ ตน้ าผลไม้จึงนาน้ าเสาวรสมาเป็ นส่ วนผสมของน้ าผลไม้ชนิ ดอื่ นเพื่อเพิ่ ม ความ
เปรี้ ยว อาทิ น้ าสั บ ปะรด น้ าสตรอเบอรี่ น้ ามะละกอ และน้ าฝรั่ ง เป็ นต้น เปลื อ กเสาวรสมี
คาร์ โบไฮเดรต และโปรตีน สามารถนามาตากแห้งหรื อใช้สดเป็ นอาหารเลี้ ยงโค กระบือ แกะ แพะ
และหมู ได้ ส่ วนน้ าเสาวรสมี ส าร Spermicidal จึงนามาใช้ป้ องกันการตั้งครรภ์ได้ เสาวรสนามา
สกัดสารสาหรับเป็ นส่ วนผสมของเครื่ องสาอาง โดยเฉพาะครี มบารุ งผิว เพราะประกอบด้วยสารที่
สามารถสะท้อนรังสี ยวู ไี ด้
พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทยมี 3 พันธุ์ คือ
1) เสาวรสพันธุ์ผลสี เหลืองทอง (Golden passion fruit) เสาวรสจะมีสีเหลืองทองตาม
ธรรมชาติพบขึ้นตามพื้นที่สูงในแถบประเทศชายฝั่งทะเล ที่มีความสู งตั้งแต่ 800 เมตร เหนือ
ระดับน้ าทะเล ผลมีลกั ษณะเด่น คือ ผลมีขนาดใหญ่ ขนาดผลประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร น้ าหนักผล
ประมาณ 72+7 กรัม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุ กมีสีเหลืองทอง เป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ สูง
2) พันธุ์ผลสี ม่วง (Purple passion fruit) เสาวรสพันธุ์ผลสี ม่วงในธรรมชาติพบได้มากใน
ที่สูงเช่นกัน และมักพบบนพื้นที่ที่สูงกว่าพันธุ์สีเหลืองทอง คือ ประมาณ 1,000-2,000 เหนือ
ระดับน้ าทะเล ซึ่ งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดเวลา ทาให้ผลมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์สีเหลืองทอง
ขนาดผลประมาณ 4-5 เซนติเมตร น้ าหนักผลประมาณ 36+5 กรัม นอกจากนั้น เปลือกผลจะบางกว่า
พันธุ์สีเหลืองทอง และให้ผลผลิตต่อไร่ ต่ากว่า
3) พันธุ์ผสมสี ม่วงกับสี เหลืองทอง (Hybrid passion fruit) พันธุ์ผสมสี ม่วงกับสี เหลือง
ทอง เป็ นพันธุ์ผสมที่รวมลักษณะเด่นของทั้ง 2 พันธุ์เข้าด้วยกัน นอกจากนั้น น้ าคั้นที่ได้ยงั มีรส
หวานมากขึ้น และหวานมากกว่ารสเปรี้ ยว ส่ วนขนาดผลมีขนาดใหญ่ เปลือกบาง และให้ผลผลิตต่อ
ไร่ สูง
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2.7งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องเกีย่ วกับสบู่เหลว
มันธนา ศรี สวัสดิ์ (2550) ศึกษาการพัฒนาสบู่เหลวล้างมือผสมน้ ามันหอมระเหยและ
การ ทดสอบในอาสาสมัคร ในปี 2550 จากการทดลองหาอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมของสบู่เหลว
พบว่า สามารถผลิ ตสบู่เหลวที่มีสูตรเหมาะสมมีค่า pH 6.52 และมีความคงตัว จากการทดสอบกับ
อาสาสมัค รเพศหญิ ง จานวน 33 คน พบว่า สบู่ เหลวล้า งมื อ ผสมน้ ามัน หอมระเหยที่ พ ัฒ นาขึ้ น
สามารถลดเชื้อแบคทีเรี ยได้ และทาให้ลา้ งมือแล้วรู ้สึกสะอาด
เนตรนภา กาญจนศูนย์ (2552) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย
ผสมสารสกัด เปลื อ กมัง คุ ด โดยศึ ก ษาการยับ ยั้ง เชื้ อ Staphylococus aureus และ Staphylococus
epidermidis ผลการศึ กษาพบว่าสารสกัดเปลื อกมังคุ ดสามารถยับยั้งเชื้ อ แบคทีเรี ยที่ ความเข้ม ข้น
ต่าสุ ด (MIC) เท่ากับ 0.64 mg/ml สู ตรที่เหมาะสมของสบู่เหลวประกอบไป ด้วย สารสกัดเปลื อก
มังคุด 0.064%, Sodium lauryl ether sulfate 27.12%, Triethanolamine lauryl sulfate 20%, Coconut
fatty acid diethanolamine 5%, EDGS 771 3%, sodium chloride 3%, น้ า 40.689%, น้ าหอม 0.936%
และ 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane 0.29% ตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ พ บว่า มี ค วามหนื ด
เท่ากับ 7712.80 CP ปริ มาณฟองเท่ มิลลิ ลิตร pH 7.20 ปริ มาณแบคทีเรี ยและราน้อยกว่า 10 cfu/g
จากการทดสอบกับผูบ้ ริ โภค อายุระหว่าง 20-35 ปี พบว่าผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์คิดเป็ น
ร้อยละ 84 และมีความชอบ โดยรวมต่อผลิตภัณฑ์เท่ากับ 7.78 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ชอบปานกลาง
สุ มนต์ทิพ ย์ ศรี คณะ (2549) ศึกษาการพัฒนาตารับ สบู่เหลวจากสมุนไพรไทยในการ
ต้านเชื้ อแบคทีเรี ยที่ผิวหนัง โดยใช้สารสกัดสมุนไพรได้แก่ น้ ามันหอมระเหยมะกรู ด น้ ามันหอม
ระเหย ตะไคร้ น้ ามันหอมระเหยเปลือกส้ม สารสกัดเปลือกมังคุด สารสกัดทองพันชัง่ และน้ าคั้นผล
มะก รู ด โดยศึ ก ษ าก ารยั บ ยั้ ง แบ คที เรี ย 5 ส ายพั น ธุ์ คื อ Bacillus subtilis, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, StaphylocCocus aureus และ Staphylococus epidermidis จากการทดลอง
พบว่าสารสกัดสมุ นไพรเดี ยวไม่มีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยแต่เมื่อนาสารสกัดสมุนไพรมา
ผสมกัน สามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยได้ ดังนั้นจึงผสมสบู่เหลวและพบว่าสบู่เหลวสู ตรสมุนไพรที่มี
ส่ วนผสมของ น้ ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยได้ดีกว่าสบู่
เหลวสมุนไพรที่มี สารสกัดน้ าเป็ นส่ วนผสม

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ที่ต้ งั เลขที่ 33/1 ถนน สาทรใต้ แขวง/ตาบล ยานนาวา
เขต/อาเภอ สาทร จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 3.1 แผนที่สถานประกอบการ
ที่มาhttps://www.agoda.com/th-th/eastin-grand-hotel-sathorn/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
3.2 ลักษณะการประกอบการ
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เปิ ดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เจ้าของโรงแรม คือ คุณ
คีรี กาญจนพาสน์ เจ้าของเดียวกับบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป ดฮลดิ้งส์จากัด (มหาชน) เป็ นโรงแรมภายใต้
การบริ หารของ Absolute Hotel Services ซึ่ งดูแลและบริ หารโรงแรมภายใต้แบรนด์ Eastin Hotel &
Residences และ U Hotel & Resorts และให้ Mr. John Westoby เป็ นผู ้ดู แ ลและบริ หารโรงแรม
หรู หราชั้นนาแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ให้บริ การห้องพักระดับดีลกัซ์ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองในย่าน
ธุ รกิจสาทร ไม่ห่างจากแม่นา้ เจ้าพระยา โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เป็ นโรงแรมหรู หราระดับ 4.5
ดาว ที่มีสะพานเชื่ อมต่อกับสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสสุ รศักดิ์โดยตรง โรงแรมแห่ งนี้ มีสระว่ายน้ าไร้
ขอบกลางแจ้ง ศูนย์ออกกาลังกายซึ่ งมีอุปกรณ์ครบครัน ห้องอาหาร 3 แห่ ง และบริ การอินเทอร์ เน็ต
ไร้สาย (WiFi) ฟรี โรงแรมอยูห่ ่างจากย่านใจกลางกรุ งเทพมหานครโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
เพียงไม่กี่นาที และห่ างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 45 นาที หากเดินทางด้วยรถยนต์บนทาง
ด่ ว น ห้ อ งพัก ปรั บ อากาศพื้ น ที่ ก ว้า งขวางที่ ใ หม่ แ ละทัน สมัย มี โ ทรทัศ น์ จ อแบนพร้ อ มระบบ
ช่ องสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลตลอด 24 ชม. มินิบาร์ ครบครัน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตู ้
นิรภัยส่ วนบุคคล ห้องน้ ามีฝักบัวน้ าอุ่น รองเท้าแตะ และเครื่ องใช้ในห้องน้ าฟรี โรงแรมมีพ้นื ที่จอด
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รถฟรี ศูนย์บริ การธุ รกิ จ บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การดูแลเด็ก บริ การซักรี ด และ
บริ การรี ดผ้า

รู ปที่ 3.2 ห้องพัก Superior
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.3 ห้องพัก แบบ Executive Deluxe
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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รู ปที่ 3.4 ห้องพักแบบ Premium Deluxe
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.5 ห้องพักแบบ Premlum Deluxe
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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รู ปที่ 3.6 ห้องพักแบบ Junior Suite
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.7 ห้องพักแบบ Junior Suite
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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รู ปที่ 3.8 ห้องพักแบบ Junior Suite
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.9 ห้องอาหาร Executive Lounge
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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รู ปที่ 3.10 ห้องอาหาร The Glass House
ที่มา : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.11 ห้องอาหาร Blunos
ที่มา:https://www.booking.com/hotel/th/eastin-grand-sathorn.th.html
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รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร Chef man
ที่มา:โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.13 สระว่ายน้ า
ที่มา:โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

24

รู ปภาพที่ 3.14 Fitness
ที่มา:โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.15 Kids Club
ที่มา:โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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รู ปที่ 3.16 ห้องจัดเลี้ยง
ที่มา:โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารจัดการ

รู ปที่ 3.17 Kitchen Organization Chart
ที่มา: โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
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3.3.1 แผนผังแผนก Kitchenโรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร

รู ปที่ 3.18 แผนผังแผนก Kitchenโรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร
ที่มา:โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
27

3.3.2 แผนผังแผนก Kitchen (Blunos Kitchen)

Sous chef
Junior sous
chef
chef de
partie

Demi chef

commis I

commis II

Trainee
ตารางที่3.1ตารางแผนผังแผนก Kitchen ( Blunos Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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3.3.3 แผนผังแผนก Kitchen (Banquet Kitchen)

Sous chef
Chef de partie

Demi chef

Demi chef

(Hot Kitchen)

(Cold Kitchen)

Commis I

Commis I

Commis II

Commis II

Trainee

Trainee

ตารางที่3.2 ตารางแผนผังแผนก Kitchen (Banquet Kitchen)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.19 คณะผูจ้ ดั ทา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล
:
นางสาว บุญพิทกั ษ์ นรชาญ
ตาแหน่ง/ แผนก

:

Kitchen

 จัดเตรี ยมผลไม้และอาหารเบรคสาหรับแขกที่มาประชุมหรื อมาใช้บริ การ
 เตรี ยมวัตถุดิบและอาหารตามจานวนที่ใช้ในใบฟังก์ชน่ั ของวันถัดๆไป
 ช่วยพนักงานเตรี ยมและจัดไลน์บุพเฟ่ ต์หอ้ งอาหาร Executive Lounge
 ดูแลความเรี ยบร้อยและเติมอาหารในไลน์บุพเฟ่ ต์บนห้องอาหาร Executive Lounge
 เก็บตลาดและเช็คของเข้าจากตลาด นามาเก็บให้เรี ยบร้อยเพื่อเตรี ยมใช้งานในครั้งต่อไป
 จัดเตรี ยมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อขาย A la carte เช่น ปั่ นทอดมันปู ,การบด
และปั่ นเนื้อเบอร์เกอร์
 เตรี ยมและเติมวัตถุดิบที่ขาดเหลือไว้เพื่อความรวดเร็ วในการประกอบอาหาร

31

รู ปที่ 3.20 คณะผูจ้ ดั ทา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล
:
นาย วีรวิชญ์ ชูพวกพ้อง
ตาแหน่ง/ แผนก :


Kitchen

ทาล็อบเตอร์ โดยใช้ไม้เสี ยบส่ วนท้ายของล็อบเตอร์ ทะลุถึงเกือบหัวของล็อบเตอร์
เพื่อให้เวลานาลงไปลวกจะทาให้ล็อบเตอร์ หลังตั้งสวย หลังจากลวกด้วยน้ าที่เดือด
จัดๆประมาณ4นาทีแล้วนาขึ้นมาพักน้ าเยอะเพื่อไม่ให้เนื้ อสุ กจนเกินไป จากนั้นนามา
หักส่ วนกล้ามและหัวแยกออก หัวนาไปใช้ตกแต่งจานอาหารส่ วนเนื้ อของกล้ามและ
ตัวนาไปทาเป็ นเมนูล็อบเตอร์ โรล ในหนึ่งที่จะประกอบไปด้วยล็อบเตอร์ ครึ่ งตัวและ
กล้ามเล็กกับใหญ่อย่างละหนึ่ งชิ้น ขนมปั งเอาไปปิ้ งให้ร้อนและ นาล็อบเตอร์ ไปต้ม
ในน้ าต้มล็อบเตอร์ ซ่ ึ งในน้ าต้มล็อบเตอร์ จะมีน้ าส้ม น้ าสต็อค ล็อบเตอร์ ออย ล็อบ
เตอร์ เกรต เมื่อขนมปังร้อนได้ที่แล้วจึงนาล็อบเตอร์ มาประกอบโดยวางกล้ามเล็กและ
กล้ามใหญ่ลงไปก่อนวางตัว จากนั้นราดล็อบเตอร์ ออย ราดซอสล็อบเตอร์ เกรต โรย
พาสรี่ และโรยเปลือกส้มเชื่อม

 ทาเมนู เบอร์ เกอร์ เนื้ อ ขั้นตอนแรกลงเฟรนฟรายก่อนเมนู น้ ี จะเสิ ร์ฟคู่กบั เฟรนฟราย
และผักสลัด จากนั้นนาเนื้ อเบอร์ เกอร์ มาย่างให้สุกในระดับที่พอดีระหว่างที่ย่างเนื้ อ
เบอร์ เกอร์ นาขนมปั งเบอร์ เกอร์ ม าปิ้ งให้ร้อนและวอมเนื้ อหมูฉีกให้ร้อน เมื่ อเนื้ อ
เบอร์ เกอร์ สุกแล้ว ทาซอสที่ขนมปั งจากนั้นวางมะเขือเทศสองชิ้นตามด้วยเนื้ อเบอร์
เกอร์ และพูพอคราดด้วยซอสบาร์ บีคิวบนเนื้ อหมูฉีกประกบฝาขนมปั งและนามะเขือ
เทศราชิ นีหนึ่ งลูกและแตงกวาดองหนึ่ งลูกเสี ยบใส่ ไม้และนาไปเสี ยบกับเบอร์ เกอร์
เนื้อที่เสร็ จแล้ว
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 ปั้ นเบคอนนัก เก็ ต โดยมีส่ วนผสมคือเบคอน มันฝรั่ ง มอสซาล่ าชี ส พาเมซานชี ส
เกลือ พริ กไทย เกล็ดขนมปัง และไข่15ฟอง
 เตรี ย มเครื่ องปอเปี๊ ยะเวีย ดนามและห่ อ โดยจะมี ผ กั ชี ใ บเลื่ อย ผัก ชี ไ ทย ต้นหอม
แตงกวา หัน่ เป็ นแบบแท่ง โหระพา สาระแหน่ เด็ดเป็ นใบ กะหล่าปลีขาว แบบซอย
บาง แครอท แบบขูด จากนั้นนาแผ่นปอเปี๊ ยะมาจุ่มน้ าเพื่อให้แผ่นแป้ งนิ่ มจากนั้นห่ อ
โดยจะวางกะหล่ าปลีกบั แครอทลงไปก่อน ต่อด้วยต้นหอม ผักชี ใบเลื่ อย ผักชี ไทย
แตงกวาอย่างละหนึ่ งแท่ง และวางสาระแหน่ กบั โหระพาอย่างสองถึ งสามใบ แล้ว
ม้วนให้แน่น เวลาเสิ ร์ฟตัดไปแนวเฉียงวางใส่ ถว้ ยค็อกเทล ทานคู่กบั น้ าจิ้มผัดไท
 ปิ้ งขนมปั งแฮมชีส นาขนมปั งจุ่มในไข่แล้วนาไปปิ้ งให้ได้สีที่พอดี เมื่อปิ้ งขนมปังจน
ครบตามที่ตอ้ งการ นาแฮมและชีสมาวางบนขนมปังที่ปิ้งแล้ว โดยวางชีสบนขนมปัง
ทุกแผ่นส่ วนแฮมจะวางเว้นแถวเพราะต้องประกบคู่กนั ซึ่ งในหนึ่งคู่จะประกอบไป
ด้วยขนมปั งสองแผ่นแฮมหนึ่ งชิ้นและชีสสองแผ่น ก่อนเวลาเสิ ร์ฟจะตัดขอบด้านข้าง
ออกทั้งสี่ ดา้ นและตัดแบ่งสี่ ชิ้นต่อหนึ่งคู่
 ทากระทงใส่ ห่อหมก โดยตัดใบตองแผ่นขนาดไม่ใหญ่มาก จากนั้นนาถ้วยมาวางตัด
ตามวงกลมของปากถ้วย ตัดเสร็ จ นาใบตองมาประกบไขว้กนั และพับขอบใบตองเข้า
มาใช้แม็กติดหมุนทาแบบเดิมจนครบสี่ ดา้ น
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.21 พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
ชื่อ – นามสกุล : นางสาว ณัฎฐาภรณ์ สุ ดหรุ่ น
ตาแหน่ง

:

เลขาเชฟ
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม - 31 สิ งหาคม 2561
นางสาว บุญพิทกั ษ์ นรชาญ
ครัว

วันและเวลา

Clod kitchen

14 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

Blunos Kitchen

1 กรกฏาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
ตารางที่ 3.3 ตารางระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
นาย วีรวิชญ์ ชูพวกพ้อง

ครัว

วันและเวลา

Blunos kitchen

14 พฤษภาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

Mian Kitchen

1 กรกฏาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
ตารางที่ 3.4 ตารางระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.ศึกษาข้อมูล
โครงงาน
3.วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.จัดทาโครงงาน
5.สรุ ปผลโครงงาน

เดือน
พ.ค 61

มิ.ย 61

ก.ค 61

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

ส.ค 61
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 โทรศัพท์มือถือ
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Power point

บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดการทาโครงงาน
โครงงานเรื่ อง Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเศษ
สับปะรดและเสาวรสที่เหลือทิ้งมาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิ ดขึ้นภายในครัว โดยเลื อกปั ญหาที่น่าสนใจ
และปัญหาที่สามารถแก้ไขได้
4.2.2 ปรึ กษาหัวข้อที่ใช้ทาโครงงาน ร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
รับคาแนะนาในการทาโครงงานสหกิจศึกษาและวางแผนแก้ไขปัญหา
4.2.3 วางแผนและแก้ไขปั ญหาตามที่ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้คน้ พบและได้กาหนดไว้ใน
โครงงานสหกิจศึกษา
4.2.4 จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อทาโครงงานและลงมือทาการทดลอง
4.3วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาสบู่เหลว
ครั้งที่หนึ่ง
- หัวเชื้อสบู่ 1 กิโลกรัม- เกลือ

250 กรัม

- สารให้ความเข้มข้น 60 กรัม - หัวน้ าหอม

5 ซีซี

- สับปะรดกับเสาวรสปั่ นรวมกันพร้อมกาก 100 มิลลิลิตร- น้ า

2 ลิตร

ครั้งที่สอง
- หัวเชื้ อสบู่1กิโลกรัม- เกลือ
- สารให้ความเข้มข้น 60 กรัม - หัวน้ าหอม

250 กรัม
15 ซีซี

- สับปะรดกับเสาวรสปั่ นรวมกันที่กรองแล้ว 200 มิลลิลิตร - น้ า 1 ลิตร
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4.4 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาสบู่เหลว
4.4.1ไม้พาย
4.4.2 หม้อ
4.4.3 เครื่ องปั่ น
4.5ขั้นตอนการทาสบู่เหลว
4.5.1 กวนหัวเชื้ อสบู่เหลวให้เป็ นสี ขาวนวล

รู ปที่4.1การกวนหัวเชื้ อสบู่เหลว
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
4.5.2 ใส่ เกลือไปพอประมาณแล้วกวนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.2 เติมเกลือลงไป
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
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4.5.3 ค่อยๆเติมน้ าไปทีล่ะน้อยแล้วคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนการใส่ น้ า
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
4.5.4 ใส่ สารให้ความเข้มข้นแล้วคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนการใส่ สารให้ความเข้มข้น
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
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4.5.5 แล้วเติมเกลือส่ วนที่เหลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.5 ขั้นตอนการเติมเกลือ
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
4.5.6 เติมน้ าส่ วนที่เหลือลงไปแล้วกวนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.6 ขั้นตอนการเติมน้ า
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
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4.5.7. ใส่ น้ าสับปะรดกับเสาวรสที่เตรี ยมไว้ลงไปผสมกันแล้วกวนให้เข้ากันจนเกิดเป็ นฟอง

รู ปที่4.7 ขั้นตอนการใส่ น้ าสับปะรด
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
4.5.8 ทิง้ ไว้จนฟองยุบลงแล้วบรรจุใส่ ขวดภาชนะ

รู ปภาพที่ 4.8 ฟองสบู่ที่เกิดจากการกวน
ที่มา:ผูจ้ ดั ทา
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4.5.9 นาสบู่เหลวใส่ บรรจุขวดภาชนะ

รู ปที่ 4.9 สบู่เหลว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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4.6กลุ่มตัวอย่ างผู้ทดลองสบู่เหลว Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap
ครั้งที่ 1
- การทดลองทาสบู่เหลวครั้งที่หนึ่งได้มีการใส่ น้ าผสมลงไป 2 ลิตร และได้มีการใส่ กาก
พร้อมกับน้ าสับปะรดกับเสาวรสที่ปั่นรวมกันลงไปผสม 100 มิลลิลิตรและใส่ หวั น้ าหอม 5 ซี ซี ทา
ให้ผ ลการทดลองท าครั้ง ที่ หนึ่ ง เนื้ อสบู่มี ความเหลวมากเกิ นไปและไม่ มีก ลิ่ นหอม จึงทาให้การ
ทดลองทาครั้ งที่ หนึ่ งไม่มีผลการทดลองใช้เพราะเนื่ องจากเกิ ดความล้มเหลวจากการทดลองท า
ผูจ้ ดั ทาจึงไม่ได้นาไปให้ผทู ้ ดลองได้ทดลองใช้
ครั้งที่ 2
- การทดลองทาครั้งที่สองผูจ้ ดั ทาได้ลดปริ มาณน้ าลงเหลือ 1 ลิตร และกรองเอาแต่น้ า
ของสับปะรดกับเสาวรสปริ มาณ 200 มิลลิลิตรและได้เพิ่มหัวน้ าหอมจาก 5 ซี ซีเป็ น 15 ซี ซี เพื่อให้
กลิ่ นของสบู่มีความหอมเพิ่มขึ้น ผลที่ได้จากการทดลองทาครั้งที่สองคือสบู่ไม่มีความเหลวมาก
เกินไปเนื้อสบู่มีความเนียนและมีกลิ่นที่หอม
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คาถาม ข้ อที่ 1

ความรู้สึกทีไ่ ด้ สัมผัสสบู่

คาตอบ คนที่ 1
- สบู่ เ หลวมี ฟ องเยอะดี ลื่ น มื อ ดี แ ต่ ล้ า งออก
นางสาว คมคาย สาทร
ค่อนข้างยาก
ตาแหน่ง Junior Sous Chef
คาตอบ คนที่ 2
- สบู่ มี เ นื้ อ สั ม ผัส ที่ นุ่ ม ดี น่ า จะเหมาะกับ การ
นาย ภาพงค์กร หารษาวงค์
นาไปอาบน้ า เพราะฟองเยอะดี
ตาแหน่ง Steward Supervisor
คาตอบ คนที่ 3
นาย ศักดิ์ดา พริ่ มบุญ
- เนื้อสัมผัสของสบู่เหมือนจะเหลวไปเล็กน้อย
ตาแหน่ง Head Butcher Chef
คาตอบ คนที่ 4
- มีเนื้อสัมผัสที่ดี ตอนล้างมีความรู ้สึกกลิ่นติดมือ
นาง กุลพรภัสร์ จิรวัฒน์เสรี
แต่หลังจากที่ลา้ งตอนมือเปี ยกมีความรู ้สึกเหนียว
ตาแหน่ง Head Pasty Chef
หนืดที่มือ
คาตอบ คนที่ 5
- รู ้สึกสะอาดมีฟองเยอะพอสมควร
นาย เรื องศิษฐ์ เมืองจันทร์
ตาแหน่ง Sous Chef
คาตอบ คนที่ 6
- รู ้สึกนุ่ มๆที่มือ มีฟองเยอะไม่เหนี ยวติดมือรู ้สึก
นาย กฤษดาพร ชนะไชย
ลื่นๆมือขณะที่ใช้
ตาแหน่ง Commisll
คาตอบ คนที่ 7
- รู ้สึกลื่นมือไม่เหนียว มีฟองพอสมควร
นาย วิทยา สาคา
ตาแหน่ง Commisll
ตารางที่ 4.1 ตารางคาถามและคาตอบของผูท้ ดลอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
สรุ ปคาตอบจากคาถาม ข้อที่ 1 ได้ว่าผูท้ ดลองใช้จากจานวน 6/7 คิดเป็ นร้ อยละ 85.68
ให้ผลสารวจว่า สบู่มีฟองเยอะดีทาให้ลื่นมือ รู ้สึกนุ่มมือ ส่ วนผูท้ ดลองใช้จากจานวน 1/7 คิดเป็ นร้อย
ละ 14.28 ให้ผลสารวจว่า เนื้อสบู่เหลวไป
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คาถาม ข้ อที่ 2
คาตอบ คนที่ 1
นางสาว คมคาย สาทร
ตาแหน่ง Junior Sous Chef
คาตอบ คนที่ 2
นาย ภาพงค์กร หารษาวงค์
ตาแหน่ง Steward
Supervisor
คาตอบ คนที่ 3
นาย ศักดิ์ดา พริ่ มบุญ
ตาแหน่ง Head Butcher Chef
คาตอบ คนที่ 4
นาง กุลพรภัสร์ จิรวัฒน์เสรี
ตาแหน่ง Head Pasty Chef
คาตอบ คนที่ 5
นาย เรื องศิษฐ์ เมืองจันทร์
ตาแหน่ง Sous Chef
คาตอบ คนที่ 6
นาย กฤษดาพร ชนะไชย
ตาแหน่ง Commisll
คาตอบ คนที่ 7
นาย วิทยา สาคา
ตาแหน่ง Commisll

กลิน่ ของสบู่
- กลิ่นหอมดีแต่กลิ่นค่อนข้างแรงไปเล็กน้อย

- สบู่มีกลิ่ นหอมสดชื่ น ใช้แล้วรู ้ สึกว่ากลิ่ นของ
สบู่ทาให้ผอ่ นคลายดี
- กลิ่ นของสบู่ มีค วามหอมและกลิ่ นติดทนดี แต่
น่าจะเหมาะกับการนาไปล้างมือหรื ออาบน้ าที่บา้ น
มากกว่าเพราะกลิ่ นอาจจะติดไปที่เนื้ อหรื ออาหาร
ที่ทา
- สบู่มีกลิ่นที่ค่อนข้างหอม ได้กลิ่นแล้วรู ้สึกสด
ชื่นดี
- กลิ่นหอมไม่แรงมาก

- มีกลิ่นหอมดี

- มีกลิ่นหอมไม่แรงมาก

ตารางที่ 4.2 ตารางคาถามและคาตอบของผูท้ ดลอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
สรุ ปคาตอบจากคาถาม ข้อที่ 2 ได้ว่าผูท้ ดลองใช้จากจานวน 5/7 คิดเป็ นร้ อยละ 71.40
ให้ผลสารวจว่า กลิ่นหอม ทาให้รู้สึกสดชื่น ส่ วนผูท้ ดลองใช้จากจานวน 2/7 คิดเป็ นร้อยละ 28.56
ให้ผลสารวจว่า กลิ่นค่อนข้างแรงไปอาจทาให้กลิ่นติดกับอาหารหรื อเนื้ อสัตว์
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คาถาม ข้ อที่ 3
คาตอบ คนที่ 1

นางสาว คมคาย สาทร
ตาแหน่ง Junior Sous Chef
คาตอบ คนที่ 2

นาย ภาพงค์กร หารษาวงค์
ตาแหน่ง Steward Supervisor
คาตอบ คนที่ 3

นาย เรื องศิษฐ์ เมืองจันทร์
ตาแหน่ง Sous Chef
คาตอบ คนที่ 4

นาย กฤษดาพร ชนะไชย
ตาแหน่ง Commisll
คาตอบ คนที่ 5

นาย วิทยา สาคา
ตาแหน่ง Commisll

ความมากน้ อยของฟองสบู่
- สบู่เหลวฟองเยอะดี

- มีฟองเยอะดี

- มีฟองเยอะพอสมควร

- มีฟองเยอะไม่เหนียวติดมือ

- มีฟองพอสมควร

ตารางที่ 4.3 ตารางคาถามและคาตอบของผูท้ ดลอง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
สรุ ปคาตอบจากคาถาม ข้อที่ 3 ได้ว่าผูท้ ดลองใช้จากจานวน 5/7 คิดเป็ นร้ อยละ 71.40
ให้ผลสารวจว่าสบู่มีฟองเยอะพอสมควรไม่มากหรื อน้อยเกินไป
สรุ ปผลการทดลองทั้ง สองครั้ งครั้ งที่ ห นึ่ ง ไม่ มี ผ ลการทดลองใช้ เ นื่ อ งจากเกิ ด
ข้อผิด พลาดในการทดลองท าจึ ง ไม่ ไ ด้น าสบู่ เ หลวไปให้ผูท้ ดลองใช้ท าการทดลอง ครั้ งที่ ส อง
ผูจ้ ัด ท าได้ แ ก้ไ ขวิ ธี ก ารท าสบู่ เ หลวและได้น าไปให้ ผูท้ ดลองใช้ท าการทดลองใช้ โดยใช้ก าร
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ในการเก็ บ ผลการทดลอง ซึ่ ง ค าถามที่ ใ ช้ใ นการสอบถามมี ดัง ต่ อไปนี้ ข้อที่ 1
ความรู ้ สึกที่ได้สัมผัสสบู่ ผลที่ได้คือ ร้อยละ 85.68 ให้ผลสารวจในทิศทางเดียวกันว่า รู ้สึกว่าสบู่มี
ฟองเยอะดีทาให้ลื่นมือ รู ้สึกนุ่มมือ ข้อที่ 2 ความพึงพอใจต่อกลิ่นของสบู่ ผลที่ได้คือ ร้อยละ 71.40
ให้ผลสารวจในทิศทางเดียวกันว่า กลิ่นหอม รู ้สึกสดชื่น ข้อที่ 3 ความมากน้อยของฟองสบู่ ผลที่ได้
คือ ร้อยละ 71.40 ให้ผลสารวจในทิศทางเดียวกันว่า สบู่มีฟองเยอะพอสมควร จากคาตอบที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผทู ้ ดลองใช้ จึงสรุ ปได้วา่ ผูท้ ดลองใช้มีความพึงพอใจต่อความรู ้สึกที่ได้สัมผัสสบู่มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 85.68 รองลงมาเป็ นความพึงพอใจต่อกลิ่นของสบู่และความมากน้อยของฟอง
สบู่อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 71.40

บทที5่
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการทดลองทาสบู่เหลวครั้งที่หนึ่ งพบว่าสบู่เหลวมีความเหลวมากเกิ นไปและกลิ่ น
ของสบู่ไม่มีความหอม เพราะมี การใส่ น้ าในปริ มาณที่มากและได้มีการใส่ กากของสับปะรดกับ
เสาวรสที่ป่ันรวมกันลงไปผสมและใส่ หวั น้ าหอมน้อยเกินไป ทาให้ผลของการทดลองทาครั้งที่หนึ่ง
มีความล้มเหลว จึงทาให้การทดลองทาครั้งที่หนึ่ งไม่มีผลการทดลองใช้เพราะเนื่ องจากเกิ ดความ
ล้มเหลวจากการทดลองทาผูจ้ ดั ทาจึงไม่ได้นาไปให้ผทู ้ ดลองได้ทดลองใช้ การทดลองทาครั้งที่สอง
ผูจ้ ดั ทาได้ลดปริ มาณน้ าลงและกรองเอาแต่น้ าของสับปะรดกับเสาวรสไม่เอากากของสับปะรดกับ
เสาวรสมาผสมและได้เพิ่มหัวน้ าหอมลงไปเพื่อให้กลิ่นของสบู่มีความหอมเพิ่มขึ้น ผลที่ได้จากการ
ทดลองทาครั้งที่สองคือสบู่ไม่มีความเหลวมากเกินไปเนื้อสบู่มีความเนียนนุ่มและมีกลิ่นที่หอม
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึ งเลื อกวิธีการทาครั้ งที่สองมาทาสบู่เหลวเพื่อนาไปทาการทดลองใช้
เพราะในการทดลองครั้งที่สองมีการลดลงของน้ าและไม่มีการใส่ กากของสับปะรดกับเสาวรสใน
ส่ วนผสมและได้มีการใส่ หัวเชื้ อของกลิ่นสบู่เพิ่มขึ้นจึงทาสบู่ไม่เหลวมากเกิ นไปเนื้ อเนี ยนและมี
กลิ่นที่หอม
จากการนาสบู่เหลวไปให้บุคลากรภายในโรงแรมทดลองใช้ จากการทดลองด้านเนื้ อสบู่
เหลวพบว่าผูท้ ดลองใช้ ร้ อยละ 85.68 มีความพึงพอใจต่อเนื้ อสบู่เหลวดี โดยให้เหตุผลว่าเนื้ อสบู่
เหลวมีความนุ่มลื่นมือ และผูท้ ดลองใช้ ร้อยละ14.28 มีความพึงพอใจต่อเนื้ อสบู่เหลวปานกลาง โดย
ให้เหตุผลว่าเนื้ อสบู่เหลวมีความเหลวไปเล็กน้อยและมีความรู ้สึกเหนียวหนืดมือหลังจากที่ลา้ งสบู่
เหลวออก ด้านกลิ่นสบู่เหลวพบว่าผูท้ ดลองใช้ ร้อยละ 71.40 มีความพึงพอใจต่อกลิ่นสบู่เหลวดี โดย
ให้เหตุผลว่ากลิ่ นหอมดี รู ้สึกสดชื่ นเมื่อได้กลิ่น และผูท้ ดลองใช้ ร้อยละ 28.56มีความพึงพอใจต่อ
กลิ่นสบู่เหลวปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลิ่นค่อนข้างแรงไปอาจทาให้กลิ่นติดไปกับเนื้ อสัตว์หรื อ
อาหารได้ ด้านความมากน้อยของฟองสบู่เหลวพบว่าผูท้ ดลองใช้ ร้อยละ 71.40 มีความพึงพอใจต่อ
ฟองสบู่เหลวดี โดยให้เหตุผลว่าสบู่เหลวมีฟองเยอะพอสมควรไม่มากหรื อน้อยเกินไป
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5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาในการจัดทาโครงงาน
- เนื่ องจากกฎของโรงแรมห้ามนาสิ่ งของหรื อทรัพย์สินของโรงแรมออกข้างนอก ผูจ้ ดั ทา
จึงได้จดั หาวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกับของที่โรงแรมใช้นามาทดลองทาสบู่เหลว
- เนื่ องจากเกิ ดความหละหลวมของผูจ้ ดั ท าในการถามค าถามระหว่า งสัม ภาษณ์ ก ับ ผู ้
ทดลองใช้ จึงทาให้ขอ้ มูลที่ได้มาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั ผู้อื่น
- ศึกษาหาความรู ้วธิ ีการทาสบู่ให้ชดั เจนเพื่อลดปั ญหาค่าใช้จ่าย
- วางแผนการทางานให้ชดั เจนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดมากระหว่างการทาโครงงาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ได้ความรู ้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากที่มหาวิทยาลัยได้สอน
- ได้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทางานจริ งและการวางแผนการทางานที่ดี
- ได้ประสบการณ์ดา้ นการทางานและความคิดสร้างสรรค์
- เรี ยนรู ้วธิ ี การในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตั ิงาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ไม่รู้คาศัพท์เฉพาะภายในครัวจึงทาให้เกิดความผิดพลาดต่อการทางานและการทางานที่
ล่าช้า
- ไม่มีประสบการณ์การทางานจึงทาให้การทางานล่าช้าและมีความผิดพลาด
5.2.3 ข้ อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ศึกษาคาศัพท์ภายในครัว เช่น วิธีการปรุ งอาหาร อุปกรณ์เครื่ องใช้ในครัว เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดระหว่างการทางาน

48

บรรณานุกรม
จิราพรรณ คล้ายกิจจา. (2548). สับปะรด. กรุ งเทพฯ: เกษตรสยามบุค๊ ส์.
นวพร เอี่ยมธีระกุล. (2558, 4 กุมภาพันธ์). ประเภทและส่ วนประกอบของสบู่. [เว็บบล็อก]. เข้าถึง
ได้จาก http://navaphorn.blogspot.com/2015/02/soap.html
เนตรนภา กาญจนศูนย์. (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่เหลวยับยัง้ เชื ้อแบคทีเรี ยผสมสารสกัด
เปลือกมังคุด. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
พรรษา อันประยูร. (2549). ความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มีต่อการจัดการดินที่ เหมาะสม สาหรั บการ
ปลูกสับปะรด กรณี ศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. (2544). เครื่ องสาอางเพื่อความสะอาด = Cleansing Cosmetics (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
มันธนา ศรี สวัสดิ์. (2550). การพัฒนาสบู่เหลวล้ างมือผสมนา้ มันหอมระเหยทีทรี และการทดสอบใน
อาสาสมัคร. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร. (ม.ป.ป). ข้ อมูลโรงแรม. เข้าถึงได้จาก
https://www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsathornbangkok/

วราภรณ์ วิชญรัฐ. (2548). ไม้ เลือ้ ยกินได้ . กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น.
วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). สบู่กลีเซอรี น. สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561, จาก https://th.wikipedia.org/
wiki/กลีเซอรอล
ศศิธร ยะไชยศรี . (2551). การพัฒนาเครื่ องดื่มสควอสสับปะรดพันธุ์ตราดสี ทองผสมสมุนไพร.
(คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
สุ มนต์ทิพย์ คงตัน และ วิชยั สุ รเชิดเกียรติ. (2549). การพัฒนาตารั บสบู่เหลวจากสมุนไพรไทยใน
การต้ านเชื ้อแบคที เรี ยที่ผิวหนัง. กรุ งเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ.
Deroma. (2561, 30 มีนาคม). สบู่. [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก http://deroma.co.th/สบู่/

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เอกสารทางวิชาการ

สบู่เหลวสั บปะรดและเสาวรส
Pineapple and passion Fruit liquid soap
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บดคัดย่อ
โครงงานสบู่เหลวสับปะรดและเสาวรส
จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทาสบู่เหลวและเพื่อผลิต
สบู่ เ หลวไว้ใ ช้ส าหรั บ ภายในโรงแรม เนื่ อ งจาก
ขณะที่ผจู ้ ดั ทาได้ฝึกงานแผนกครัวที่โรงแรม อีสติน
แกรนด์ สาทร ผูจ้ ดั ทาได้สังเกตเห็นว่ามีการทิ้งเศษ
สับปะรดและเสาวรสเป็ นจานวนมาก ผูจ้ ดั ทาจึงคิด
ที่จะนาสับปะรดและเสาวรสมาใช้เป็ นวัตถุดิบหลัก
ในการทาสบู่ เหลว เพราะสับ ปะรดและเสาวรสมี
สรรพคุณที่ดีต่อผิว ซึ่ งอุดมไปด้วยวิตามินบี2,3และ
วิตามิ นซี ที่ ช่วยในเรื่ อ งความชุ่ ม ชื่ นของผิวและมี
กลิ่นหอมอีกด้วย
จากผลการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยเรี ย ง
ตามลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยซึ่ งทา
การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผูท้ ดลองใช้ได้มีความพึง
พอใจต่อความรู ้สึกที่ได้สัมผัสสบู่มากที่สุด คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 85.68 ความพึ ง พอใจต่ อ กลิ่ น ของสบู่ แ ละ
ความมากน้อยของฟองสบู่อยูใ่ นระดับที่เท่ากัน คิด
เป็ นร้อยละ 71.40

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.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรี ยนรู ้ วิธีการทาสบู่เหลวจากสับปะรดและ
เสาวรส

Abstract

2. ผลิ ต สบู่ เ หลวที่ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ ภ ายใน
โรงแรม

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

ขอบเขต
-

ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาความรู ้เกี่ยวการทาสบู่เหลว

ศึกษาความรู ้ สรรพคุ ณของสับปะรดและ

รู ปที่ 1.กวนหัวเชื้อสบู่เหลวให้เป็ นสี ขาวนวล

เสาวรส
การสังเกตสิ่ งที่เหลือทิ้ง ที่นามาแปรรู ปได้
ใหม่
-

-

ขอบเขตด้านเวลา
โครงงานนี้ ดาเนิ นการในภาคเรี ยนที่ 3 ปี
การศึกษา 2560
ขอบเขตด้านสถานที่
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ขอบเขตด้านประชากร
พนัก งานแผนกครั ว โรงแรมอิ ส ติ น แก
รนด์ สาทร

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้รู้วธิ ีการทาสบู่เหลวจากสับปะรดและเสาวรส
2. ได้สบู่เหลวสาหรับใช้ภายในโรงแรม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ
2. กาหนดหัวข้อโครงงาน
3. เขียนโครงร่ างโครงงาน
4.ทดลองท าสบู่ เหลวสั บ ปะรดและเสาวรส
Pineapple and Passion Fruit Liquid Soap
5.สรุ ปข้อมูลและเขียนโครงงาน
6.นาเสนออาจารย์
7.ส่ งรู ปเล่มโครงงานและนาเสนอต่ออาจารย์และ
สานักสหกิจศึกษา
วิธีการทาสบู่เหลวสั บปะรดและเสาวรส Pineapple
and Passion Fruit Liquid Soap

รู ปที่ 2 ใส่ เกลือไปพอประมาณแล้วกวนให้เข้ากัน

รู ปที่ 3 ค่อยๆเติมน้ าไปทีล่ะน้อยแล้วคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 4 ใส่ สารให้ความเข้มข้นแล้วคนให้เข้ากัน

รู ปที่ 5 แล้วเติมเกลือส่ วนที่เหลือลงไปแล้วก็คนให้
เข้ากัน

รู ปที่ 6 เติมน้ าส่ วนที่เหลือลงไปแล้วกวนให้เข้ากัน

รู ปที่ 9. นาสบู่เหลวใส่ บรรจุขวดภาชนะ
สรุ ปผลการทดลอง

รู ปที่ 7.ใส่ น้ าสับปะรดกับเสาวรสที่เตรี ยมไว้ลงไป
ผสมกันแล้วกวนให้เข้ากันจนเกิดเป็ นฟอง

รู ปที่ 8. ทิ้งไว้จนฟองยุบลงแล้วบรรจุใส่ ขวดภาชนะ

จากการทดลองท าสบู่ เ หลวครั้ งที่ ห นึ่ ง
พบว่าสบู่เหลวมีความเหลวมากเกินไปและกลิ่นของ
สบู่ ไม่ มีความหอม เพราะมี การใส่ น้ าในปริ มาณที่
มากและได้มีการใส่ กากของสับปะรดกับเสาวรสที่
ปั่ นรวมกันลงไปผสมและใส่ หวั น้ าหอมน้อยเกินไป
ท าให้ ผ ลของการทดลองท าครั้ งที่ ห นึ่ งมี ค วาม
ล้มเหลว จึ งทาให้การทดลองทาครั้ งที่หนึ่ งไม่มีผล
การทดลองใช้เพราะเนื่ องจากเกิดความล้มเหลวจาก
การทดลองทาผูจ้ ดั ทาจึงไม่ได้นาไปให้ผูท้ ดลองได้
ทดลองใช้ การทดลองทาครั้ งที่ ส องผูจ้ ัดท าได้ลด
ปริ มาณน้ าลงและกรองเอาแต่น้ าของสับปะรดกับ
เสาวรสไม่เอากากของสับปะรดกับเสาวรสมาผสม
และได้เพิ่มหัวน้ าหอมลงไปเพื่อ ให้กลิ่ นของสบู่ มี
ความหอมเพิ่มขึ้น ผลที่ได้จากการทดลองทาครั้ งที่
สองคือสบู่ไม่มีความเหลวมากเกินไปเนื้อสบู่มีความ
เนียนนุ่มและมีกลิ่นที่หอม
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงเลือกวิธีการทาครั้งที่สอง
มาทาสบู่เหลวเพื่อนาไปทาการทดลองใช้ เพราะใน
การทดลองครั้ งที่ สองมี การลดลงของน้ าและไม่ มี
การใส่ กากของสับ ปะรดกับ เสาวรสในส่ ว นผสม
และได้มีการใส่ หัวเชื้อของกลิ่นสบู่เพิ่มขึ้นจึงทาสบู่
ไม่เหลวมากเกินไปเนื้อเนียนและมีกลิ่นที่หอม

จากการน าสบู่ เ หลวไปให้ บุ ค ลากรภายใน
โรงแรมทดลองใช้ จากการทดลองด้านเนื้อสบู่เหลว
พบว่าผูท้ ดลองใช้ ร้อยละ 85.68 มีความพึงพอใจต่อ
เนื้ อสบู่เหลวดี โดยให้เหตุผลว่าเนื้ อสบู่เหลวมีความ
นุ่ มลื่นมือ และผูท้ ดลองใช้ ร้อยละ14.28 มีความพึง
พอใจต่อเนื้ อสบู่ เหลวปานกลาง โดยให้เหตุ ผลว่า
เนื้ อสบู่ เ หลวมี ค วามเหลวไปเล็ ก น้ อ ยและมี
ความรู ้ สึ ก เหนี ย วหนื ด มื อ หลัง จากที่ ล ้า งสบู่ เ หลว
ออก ด้านกลิ่ นสบู่ เหลวพบว่าผูท้ ดลองใช้ ร้ อ ยละ
71.40 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กลิ่ น สบู่ เ หลวดี โดยให้
เหตุผลว่ากลิ่นหอมดี รู ้สึกสดชื่นเมื่อได้กลิ่น และผู ้
ทดลองใช้ ร้อยละ 28.56มีความพึงพอใจต่อกลิ่นสบู่
เหลวปานกลาง โดยให้เหตุผลว่ากลิ่นค่อนข้างแรง
ไปอาจทาให้กลิ่นติดไปกับเนื้ อสัตว์หรื ออาหารได้
ด้านความมากน้อยของฟองสบู่เหลวพบว่าผูท้ ดลอง
ใช้ ร้อยละ 71.40 มีความพึงพอใจต่อฟองสบู่เหลวดี
โดยให้เหตุผลว่าสบู่เหลวมีฟองเยอะพอสมควรไม่
มากหรื อน้อยเกินไป
กิตติกรรมประกาศ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานใน
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ณ โรงแรมอี ส ติ น แกรนด์
สาทร ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึ งวันที่ 31
สิ งหาคม 2561 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ัดทาได้รับความรู ้
เทคนิ ค และประสบการณ์ ต่ า งๆที่ มี ป ระโยชน์
สาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้ รายงานฉบับนี้
สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี จากความร่ วมมือและสนับสนุ น
จากหลายฝ่ ายดังนี้
1. อาจารย์ยวุ ริ น ศรี ปาน ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณ น.ส ณัฎฐาภรณ์ สุ ดหรุ่ น ตาแหน่ง เลขาเชฟ
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้
ให้คาแนะนาช่วยเหลือและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง
ในการจั ด ท ารายงานในครั้ งนี้ คณะผู ้ จั ด ท า
ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วน
ในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการทารายงาน
ฉบับนี้จนเสร็ จสิ้ นอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนให้ความรู ้
ความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาจะ

น าปร ะส บการ ณ์ ที่ ดี ในค รั้ งนี้ ไปปรั บใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด
อ้างอิง
ความเป็ นมาของสบู่ (ม.ป.ป)
[ออนไลน์] https://www.thairath.co.th/content/
(สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
จิราพรรณ คล้ายกิจจา (2547) สับปะรดในประเทศ
ไทย
[ออนไลน์] http://www.google.co.th/search?q=908
(สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561)
ตัวอย่างสบู่กอ้ น (ม.ป.ป)
[ออนไลน์] http://greentechbiolab.blogspot.com
(สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
ตัวอย่างสบู่เหลว (ม.ป.ป)
[ออนไลน์] http://greenteciolab.blogspot.com/blogpost.html (สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
นวพร เอี่ยมธีระกุล (2545) ประเภทและ
ส่ วนประกอบของสบู่
[ออนไลน์] http://www.meritnation.com/askanswer/soaps-a-/ (สื บค้านเมื่อวันที่ 2 กันยายน
2561)
เนตรนภา กาญจนศูนย์ (2552) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยผสม สารสกัดเปลือก
มังคุด
[ออนไลน์]
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/garc
inia.html (สื บค้านเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561)
พรรษา อันประยูร (2549) ความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีผลต่อการจัดการที่ดิน
[ออนไลน์]
http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record
(สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561)
พิมพร ลีลาพรพิสิฐ (2540) เครื่ องสาอางเพื่อความ
สะอาด

[ออนไลน์] http://theerayut.com/index.php (สื บค้น
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561)
มันธนา ศรี สวัสดิ์ (2550)การพัฒนาสบู่เหลวล้างมือ
หอมระเหย
[ออนไลน์] https://www.google.co.th/search?tbm
blogspot (สื บค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561)
โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร ข้อมูลโรงแรม
(ม.ป.ป)
[ออนไลน์]
https://www.hotels2thailand.com/bangkokhotels/eastin-grand-hotel-sathorth. (สื บค้นเมื่อวันที่
8 กันยายน 2561)
วราภรณ์ วิชญรัฐ (2548) ไม้เลื้อยกินได้
[ออนไลน์] https://www.honestdocs.co/pineappleproperties (สื บค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561)
สุ มนต์ทิพย์ ศรี คณะ (2549)การพัฒนาตารับสบู่จาก
สุ มนไพรไทย
[ออนไลน์] https://www.rspg.or.th/plants
data/herbs/herbs (สื บค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561)
สบู่ในยุคแรกที่ไว้เพื่อการซักล้าง (ม.ป.ป)
[ออนไลน์] https://www. makeupbytin.com (สื บค้น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
สบู่ใส หรื อ สบู่กลีเซอรี น (ม.ป.ป)
[ออนไลน์] https://th.wikipedia.org/wiki ( สื บค้น
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
สบู่เหลวในปัจจุบนั (ม.ป.ป)
[ออนไลน์] http://deroma.co.th/87564 (สื บค้นเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2561)
ศศิธร ยะไชยศรี การพัฒนาเครื่ องดื่มสับปะรด
(ม.ป.ป)
[ออนไลน์]
https://www.bigc.co.th/fresh/2000000615561.html
(สื บค้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)

ภาคผนวก ข
รู ปภาพการปฏิบัตงิ าน

เตรี ยมจัดไลน์อาหาร exclusive lounge

เตรี ยมอบพาย

ปั้ นเนื้อเบอร์เกอร์

เตรี ยมอาหารออกไลน์ Exclusive lounge

เตรี ยมทา Crab cakes

ทาพิซซ่า Food Test

ทาอาหารใส่ กล่อง 400 กล่อง

หัน่ แตงกวาเตรี ยมไว้สาหรับทานคู่กบั ข้าวมันไก่
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อาหาร Food Test
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ประวัตผิ ้ ูจดั ทา

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทา

รหัสนักศึกษา : 5704400236
ชื่อ - นามสกุล : นางสาว บุญพิทกั ษ์ นรชาญ
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

: การโรงแรม

ที่อยู่

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

รหัสนักศึกษา : 5704400343
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: ศิลปศาสตร์
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: การโรงแรม

ที่อยู่

: 771 ซ.จันทร์ฉิมไพบูลย์ แขวงบางยีเ่ รื อ เขตธนบุรี จ.กรุ งเทพฯ 10600
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