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จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ไซด์
กรุ งเทพทางคณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจที่จะนากากกาแฟเหลือทิ้งมาแปรรู ปเป็ น “แก้วกาแฟจากกาก
กาแฟ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อนากากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทาเป็ นแก้วกาแฟ 2) เพื่อศึกษาการ
ทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับแก้วกาแฟจากกากกาแฟ 4) เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ลดปริ มาณของเหลือทิ้ง ทาการทดลองและทาการประเมิน โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามของพนักงาน
โรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ จานวน 30 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 63.30 มีอายุอยู่ระหว่าง 34-41ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.70 และปฏิบตั ิงานในห้องอาหาร
Skyline มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจาก
กากกาแฟ พบว่า ระดับพึงพอใจของต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 พบว่า
ง่ายต่อการดูแล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านประโยชน์การใช้สอย
มี ค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.28 พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน มี ความพึ งพอใจอยู่ ใ นระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ซึ่งสามารถนากากกาแฟมาทาเป็ นแก้วกาแฟได้แต่ต้องมีการปรับปรุ งรู ปทรง
เพิ่มการเคลือบสี และเพิ่มปริ มาณของกากกาแฟเพื่อสร้างมูลค่าและสร้ างจุดเด่นให้ กับผลิต ภัณฑ์
และยังช่วยลดปริ มาณขยะเหลือทิ้งเพื่อส่ งเสริ มและลดผลกระทบต่อแวดล้อมอีกด้วย
คาสาคัญ : กากกาแฟ / แก้วกาแฟ / กาแฟ

ข
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ ให้บริ การห้องพักที่กว้างขวาง และมี จุดเด่นอยู่ที่วิว
แม่น้ าเจ้าพระยาที่สวยงาม ห้องทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถนั โดยคานึ งถึงความต้องการ
ของผูเ้ ข้าพักเป็ นสาคัญ ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายไว้คอยให้บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรม
ที่มีให้เลือกถึง 4 แห่ง อีกทั้งยังมีห้องออกกาลังกาย และสนามเทนนิ ส สถานที่สาหรับจัดประชุม
และงานเลี้ยงต่างๆ มีห้องจัดงานหลากหลายขนาดและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ
ได้เป็ นอย่างดี
จากที่ผูจ้ ัดทาได้ออกปฏิบตั ิสหกิจในแผนกจัดเลี้ยง และห้องอาหาร Sky line ของโรงแรม
อวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ ซึ่งระหว่างที่ปฏิบตั ิงานทางผูจ้ ดั ทาสังเกตเห็นว่าทั้งสองส่ วนงานนี้ มีเศษ
กากกาแฟเหลือทิง้ ในแต่ละวันเป็ นจานวนมาก ทางผูจ้ ดั ทาจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกากกาแฟเพื่อ
ทราบถึงผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาของเศษกากกาแฟเหลือทิ้ง ซึ่ งกากกาแฟเหลือทิ้งเหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็ นก๊าซพิษอันดับสองที่
ทาลายชั้นบรรยากาศหรื อมีศกั ยภาพทาให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ถึง
86 เท่า และยังเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดปริ มาณของเสี ยมากขึ้น และทางผูจ้ ัดทายังได้ทราบอีกว่ากาก
กาแฟนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างหรื อนาไปแปรรู ปเป็ นของใช้ได้อีกด้วย อาทิเช่น
สามารถนาไปทาเป็ นปุ๋ ยในการเพาะปลูก น้ ายาดับกลิ่น สบู่ ใช้หมักผม ภาชนะใส่ อาหารหรื อแม้แต่
นามาสกัดเป็ นน้ ามันสารพัดประโยชน์ได้อีกด้วย
ดังนั้น ทางคณะผู้จัด ท าจึงมี ความสนใจที่ จ ะท าผลิ ต ภัณฑ์จ ากกากกาแฟเหลื อทิ้ ง เพื่ อ
แก้ปัญหาเศษกากกาแฟเหลือทิ้งจึงมีความคิดที่จะทาผลิต “แก้วกาแฟจากกากกาแฟ” โดยการนากาก
กาแฟเหลือทิ้งที่ได้จากห้องจัดเลี้ยงและห้องอาหาร Sky line มาใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ โดยการนา
กากกาแฟมาผสมกับดินเหนียวแล้วปั้ นขึ้นรู ปโดยการใช้มือและนาไปผึ่งให้แห้งสนิทก่อนจะนาไป
เผาเพื่อให้แก้วกาแฟมีความแข็งแรงขึ้นก็จะได้ผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟที่ทาจากกากกาแฟ เพื่อเป็ นการ
รักษาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ช่วยลดปริ มาณของเสี ยภายในโรงแรมเพื่อลดปั ญหา
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและยังช่วยลดปั ญหาโลกร้อน รวมทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่ากากกาแฟที่ไม่มี
ประโยชน์ใ ห้กลับมาใช้ในรู ปแบบที่แตกต่าง นอกจากนี้ ย งั ช่ วยลดค่ าใช้จ่ายหรื อนาไปจาหน่วย
ให้กบั ผูเ้ ข้าพักเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ทางโรงแรมได้อีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนากากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทาเป็ นแก้วกาแฟ
1.2.2 เพื่อศึกษาการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ
1.2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับของสถานประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟ
1.2.4 เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริ มาณของเหลือทิ้ง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การนากากกาแฟเหลือทิ้งมาผลิตเป็ นแก้วกาแฟสาหรับใช้ในห้องอาหาร Skyline
และห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ห้องอาหาร Skyline และห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2563
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ได้ผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟเหลือทิ้งที่สามารถนามาใช้งานได้จริ ง
1.4.2 ทาให้ได้เรี ยนรู ้วิธีการทาแก้วกากกาแฟจากกากกาแฟ
1.4.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับการยอมรับและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสถาประกอบการได้
1.4.4 ช่วยลดต้นทุนในการซื้อแก้วกาแฟและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงงานเรื่ อง “แก้วกาแฟจากกากกาแฟ” คณะผูจ้ ัดทาได้ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเอกสารเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทาโครงงาน ต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกาแฟและกากกาแฟ
2.2 ดินเหนียว
2.3 ส่ วนผสมและขั้นตอนที่ใช้ในการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟและกากกาแฟ
จารุ ภรณ์ ศรี ประวัติ (2540) ได้ให้ความหมายกาแฟว่า เป็ นไม้พุ่มยืนต้น ขนาดปานกลางสู ง
ประมาณ 3 – 4 เมตร ใบสี เขียวแตกออกจากข้อเป็ นคู่ๆ ดอกออกตามข้อของกิ่งมีสีขาวบริ สุทธิ์ กลิน่
หอมต้นกาแฟในประเทศไทยเริ่ มออกดอกในเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ระยะเวลาตั้งแต่การออก
ดอกถึงการเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 8 – 12 เดือน หลังจากปลูกกาแฟได้ 2 – 3 ปี กาแฟจะเริ่ มออก
ดอกและติดผล ผลของกาแฟเรี ยกว่า Coffee Cherry มีลกั ษณะค่อนข้างกลม ขณะที่ผลยังอ่อนมี สี
เขียว และเมื่อผลแก่จัดจะมีสีแดง ในแต่ละข้อของกิ่งกาแฟติดผลประมาณ 10 – 60 ผล แต่ละผลมี
เปลือก เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟ
2.1.1 สายพันธุ์ของกาแฟ
ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีสายพันธุ์กาแฟอยู่มากกว่า 6,000 สายพันธุ์ แต่มีเพียง 2 สายพันธุ์
ที่ได้รับความนิยมเพื่อปลูกเป็ นการค้า คือ สายพันธุ์โรบัสต้า และสายพันธุ์อราบิก้า (การปลูกกาแฟ
ในประเทศไทยจะเป็ นพืชที่นาเข้ามาจากต่ างประเทศ กาแฟโรบัสต้า นิ ยมปลูกทางภาคใต้ และ
กาแฟอราบิกา้ นิยมปลูกบนที่สูงในภาคเหนือ)
1) กาแฟพันธุ์ โรบั ส ต้ า (Robusta) ปลู กในพื้ นที่ สูงกว่าระดับน้ าทะเลไม่ มากนัก
ส่ วนใหญ่ปลูกในประเทศแถบร้อนชื้น มีรสชาติเข้มข้น หอมฉุ นกว่ากาแฟพันธุ์อราบิก้า มีสัดส่ วน
ของผลผลิตกาแฟทัว่ โลก 25% กาแฟชนิดนี้มีคาเฟอีนสู งกว่าอราบิกา้ ประมาณ 2 เท่ามีความทนทาน
ต่อโรคมากกว่ า แต่คนไม่นิย มดื่มมากนัก เนื่ องจากมีรสที่ ขมและเปรี้ ยว ส่ วนกาแฟโรบัสต้ าที่ มี
คุ ณภาพดี มักถู กนาไปเป็ นส่ ว นผสมของกาแฟสู ต รต่ างๆ เพื่ อเพิ่ ม กลิ่ นและรสชาติ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลายยิ่งขึ้น นิยมนามาทากาแฟสาเร็ จรู ป
2) กาแฟพันธุ์อราบิก้า (Arabica) ปลูกที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 3,000 ฟุต
ให้ผลผลิตสม่าเสมอ รสหอมกลมกล่อม กาแฟพันธุ์อราบิกา้ เป็ นกาแฟสายพันธุ์ด้ งั เดิมที่มีความโดด
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เด่นในเรื่ องของรสชาติและกลิ่นที่ได้รับการยอมรับแล้วว่ามีคุณภาพดีและอร่ อยที่สุด โดยมีปริ มาณ
การผลิตถึงร้อยละ 80 ของตลาดโลก
2.1.2 การคั่วกาแฟ
ช่อทิพย์วรรณ พันธุ์แก้ว (2551) กล่าวว่า การคัว่ กาแฟเป็ นวิธีและขั้นตอนที่สาคัญ
ที่สุดในการดึงคุณสมบัติต่างๆของกาแฟออกมาไม่ว่าจะเป็ นความหอม ความกลมกล่อมของรสชาติ
เข้ม กลมกล่ อม ต่ างๆออกมา ปกติ การคั่ว กาแฟจะใช้ความร้ อนที่ 180 – 240 องศาเซลเซี ย ส ใช้
ระยะเวลาประมาณ 10 – 20 นาที อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้จะมีผลต่อความหอมและรสชาติ กาแฟ
เป็ นอย่างดี ระดับความเข้มอ่อนของการคัว่ สามารถแบ่งออกเป็ นระดับได้มากกว่า 12 ระดับ และ
กลิ่นหอม แต่จะขออธิบายง่ายๆเป็ น 3 กลุ่ม เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้น
1) กาแฟคั่วระดับอ่ อน (light roast) สี น้ าตาลอ่อน บางกลุ่มประเทศจะเรี ยกว่า ซิน่า
ม่อน เพราะมีสีเหลืองน้ าตาลแบบเปลือกต้นอบเชย การคัว่ กาแฟแบบนี้ น้ นั จะได้รสชาติความเป็ น
กาแฟที่ดี อาจมีรสชาติความเปรี้ ยวของกรดผลไม้ ที่มีอยู่ในกาแฟ
2) กาแฟคั่ วระดับปานกลาง (medium roast) จะมี ร ะดับ สี ความเข้ม เพิ่ ม มากขึ้น
กาแฟระดับนี้โดยชงแบบหม้อต้ม และดื่มกันเป็ นแบบแก้วใหญ่ ที่เรี ยกว่า บักส์
3) การคั่วระดับเข้ ม (dark roast) เมล็ดกาแฟที่ควั่ ระดับนี้ จะมีสีเข้มมาก เมล็ดจะ
มันวาวเหมือนมีน้ ามันมาเคลือบจนบางคนเข้าใจว่าต้องใส่ น้ ามันหรื อเนย ใช้ชงด้วยเครื่ องชงแบบมี
แรงดัน ได้กาแฟเข้มข้นที่เรี ยกว่า เอสเพรสโซ่
2.1.3 การบดกาแฟ
วราพงษ์ บุญมา (2553) กล่าวถึงการบดว่า ความละเอียดของกากกาแฟที่ได้จากการ
บดมี ผลอย่ างมากต่อรสชาติ และเมื่ อ ยิ่ งบดกาแฟละเอี ย ดเท่าไร ก็ จ ะยิ่ งได้ร สชาติ ที่ เ ข้ม ข้นและ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น เหตุผลหลักที่บางคนไม่บดละเอียดมากนักคือเพื่อไม่ให้กากกาแฟ
สามารถผ่านตัวกรองชนิดหยาบๆออกไปได้ การผลิตกากกาแฟพร้อมชงมี 3 วิธีดว้ ยกัน
1) การโม่ เป็ นการกดเมล็ดโดยใช้อุปกรณ์หมุนสองตัวใช้การหมุนเพื่อให้เมล็ดแตก
วิธีน้ ีมีความเสี่ ยงน้อยที่เมล็ดจะไหม้เครื่ องบด อาจมีลกั ษณะเป็ นแบบล้อหรื อแบบกรวย โดยที่แบบ
กรวยจะทางานได้เงียบกว่าและมีโอกาสเกิดการอุดตันน้อยกว่าตัวโม่แบบกรวย ช่วยรักษากลิ่นส่ วน
ใหญ่ไว้ได้ และสามารถบดได้ละเอียดมาก อีกทั้งกากที่ได้ก็จะมีความละเอียดสม่าเสมอกันอีกด้วย
โม่ที่ทาจากเหล็กซึ่งมีการออกแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน อาจทาให้ลดประสิ ทธิ ภาพของเฟื องลง ส่ งผล
ให้การบดทาได้ชา้ ลง ยิ่งการบดช้าลงเท่าไร ก็สามารถปรับความละเอียดได้หลายระดับมาก การบด
วิ ธีน้ ี จึ งเหมาะกับ กาแฟทุกประเภท ทั้งแบบที่ ทาด้ว ยเครื่ องชงเอสเพรสโซ่ (Espresso) แบบหยด

5

(Drip) แบบใช้เครื่ องต้มให้น้ าซึ มเข้า (Percolator) และแบบเฟรนช์เพรส (French Press) เครื่ องโม่
แบบกรวยที่คุณภาพดีย งั สามารถบดให้ ละเอี ย ดเป็ นพิ เ ศษสาหรั บ ใช้ใ นการท ากาแฟแบบตุ ร กี
ความเร็ วในการบดโดยทัว่ ไปไม่เกิน 500 รอบต่อนาที เครื่ องโม่ประเภทจานหมุนสามารถบดได้
รวดเร็ วกว่าแบบกรวย (1,000 – 2,000 รอบต่ อนาที ) และจะส่ งผลให้ มีความร้อนเข้าไปในกาแฟ
เล็กน้อย เครื่ องแบบนี้ เป็ นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการผลิตกากละเอียด สม่าเสมอที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ห ลายแบบ กากแบบนี้ เ หมาะสมมากกับเครื่ องชงเอสเพรสโซ่ แบบปั ม ป์ ตามบ้าน
อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถบดให้ละเอียดได้เท่ากับเครื่ องแบบกรวย
2) การสั บ เนื่ องจากเครื่ องบดสมัยใหม่มกั ใช้วิธีการหั่นเมล็ดกาแฟออกเป็ นชิ้นๆ
ถึงแม้จะให้ผลเหมือนกับการบดก็ตาม เครื่ องบดแบบใบมีด “ปั่ น” เมล็ดให้ละเอียดโดยใช้ใบมีด
หมุนด้วยความเร็วสูง (20,000 – 30,000 รอบต่อนาที) กากกาแฟที่ได้จะไม่ละเอียดสม่าเสมอ และจะ
ได้รับความร้อนมากกว่าการใช้เครื่ องโม่ เครื่ องบดใบมีด จะก่อให้เกิด “ฝุ่นกาแฟ” ซึ่ งอาจทาให้
ตะแกรงร่ อนของเครื่ องชงเอสเพรสโซ่ และเครื่ องชงเฟรนช์เพรสเกิดการอุดตันได้ ดังนั้นเครื่ องบด
แบบนี้ จึงเหมาะสมกับเฉพาะเครื่ องชงแบบหยดและมันยังสามารถใช้บดเครื่ องเทศและสมุนไพรได้
เป็ นอย่างดี เครื่ องชนิดนี้ไม่ควรใช้กบั เครื่ องชงเอสเพรสโซ่แบบปัมป์
3) การบดเป็ นผง กาแฟตุรกีใช้การละลายผงกาแฟซึ่งถูกบดจนแทบจะเป็ นฝุ่นด้วย
การตาครก วิธีการนี้ให้กากซึ่งละเอียดเกินไปสาหรับการทากาแฟแบบอื่นๆ
2.1.4 การชงกาแฟ
วราพงษ์ บุญมา (2553) กล่าวว่า การชงกาแฟมีหลากหลายวิธี ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น
ประเภทตามการให้น้ ากับกากกาแฟได้ 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1) การต้มเดือดกาแฟ วิธีการดั้งเดิมในการชงกาแฟ คือ การต้มผงกาแฟละเอียดเข้า
กับน้ าในหม้อคอคอด และปล่อยให้เดือดเล็กน้อย
2) การใช้ ความดัน เอสเพรสโซ่ ถูกชงด้วยน้ าเดือดอัดความดัน และมักเป็ นพื้นฐาน
นาไปผสมกาแฟหลายๆชนิด
3) เครื่ องชงกาแฟแบบใช้ น้ าร้ อนซึ ม (หรื อหม้อม็อคค่า) มีลกั ษณะแบ่งออกเป็ น
สามส่ วน โดยส่ วนล่างใช้สาหรับต้มน้ า เพื่อให้ไอลอยขึ้นไปยังกากกาแฟซึ่งอยู่ในส่ วนตรงกลาง น้ า
กาแฟที่ได้ ซึ่งมักมีความเข้มข้น ระดับเดียวกับเอสเพรสโซ่ จะถูกเก็บอยู่ในส่ วนบนสุ ด ส่ วนที่มกั
วางติดกับเครื่ องอุ่นหรื อเตา เครื่ องบางแบบยังอาจมี ฝา 5 แก้วหรื อพลาสติกใสเพื่อเอาไว้ดูกาแฟ
ตอนที่มนั ลอยขึ้นข้างบน
4) การใช้ แรงโน้มถ่ วง การชงแบบหยด (หรื อแบบกรอง) เป็ นการหยดน้ าร้อนผ่ าน
กากกาแฟที่วางอยู่ในที่กรอง (อาจเป็ นกระดาษ หรื อโลหะเจาะรู )
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5) การจุ่ ม ประกอบด้ว ยลู กสู บ ที่มี ตวั กรอง กาแฟและน้ าร้ อนจะถู กผสมกันใน
กระบอก (ประมาณ 2 – 3 นาที) ก่อนที่ตวั ลูกสู บ ซึ่งอยู่ในรู ปฟอยล์โลหะจะถูกกดลงเพื่อให้เหลือแต่
น้ ากาแฟอยู่ขา้ งบนถุงกาแฟ (ลักษณะเดียวกับถุงชา) เป็ นวิธีที่ได้รับความนิ ยมน้อยกว่าการใช้ถุงชง
ชามาก เนื่องจากมันมีขนาดใหญ่กว่ามาก (ปริ มาณกาแฟที่ต้องใส่ เข้าไปในถุงมากกว่าปริ ม าณชา
มาก) ผงของกาแฟหลังจากการนาเมล็ดกาแฟคัว่ บด ผ่านการชงหรื อผ่านน้ าร้อนจากการชงกาแฟ
และรี ดเอาน้ าของกาแฟออกไปแล้ว ซึ่งจะได้ออกมาเป็ น “กากกาแฟ” กากกาแฟส่ วนมากแล้วจะถูก
นาไปทิ้ง แต่บางส่ วนก็นาไปใช้เป็ นปุ๋ ยในการเกษตร เพราะ กากกาแฟนั้นมีธาตุไนโตรเจนสู ง ซึ่ ง
เป็ นส่วนประกอบที่พืชใช้ในการเจริ ญเติบโตได้เป็ นอย่างดี
2.1.5 กากกาแฟ
กากกาแฟ คือ เศษที่ได้จากการคัว่ บดกาแฟแล้วนาไปชงดื่มเรี ยบร้อยแล้ว จะถูกทิ้ง
ภายหลังจากการสกัดเพื่ อให้ได้น้ ากาแฟออกมา แต่ในกากกาแฟจะยังคงเหลื อสารอาหารส าคัญ
โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระ
ณั ฐ พงศ์ ตั น ติ ว ั ฒ นพั น ธ์ (2562) กล่ า วว่ า กากกาแฟเป็ นของเหลื อ ทิ้ ง จาก
กระบวนการการสกัดน้ ากาแฟ โดยจากปริ มาณการบริ โภคกาแฟในประเทศไทย เราจะมีกากกาแฟ
เหลือทิ้งเป็ นจานวนมากกว่า 290,000 ตัน/ปี ในปี 2565 โดยการจัดการกากกาแฟในอุตสาหกรรม
กาแฟสาเร็จรู ป จะนากากกาแฟไปเผาเพื่อสร้างเป็ นพลังงานความร้อนใช้ในกระบวนการผลิต และ
ในภาคครัวเรื อนและร้านกาแฟส่ วนใหญ่จะส่ งกาจัด ปั จจุบนั กระแสสิ่ งแวดล้อมกาลังเป็ นที่จบั ตา
มอง ท าให้ มี ก ารรณรงค์ล ดปริ ม าณขยะ และ/หรื อ น าขยะเหล่ า นั้ น มาแปรรู ป เป็ นวัต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งเราเรี ยกแนวคิด นี้ ว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economic) กาก
กาแฟเองถือได้ว่าเป็ นวัตถุดิบที่มีอรรถประโยชน์มากมายด้วยส่ วนประกอบของมัน เช่น น้ ามัน เส้น
ใย และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระ ดังที่แสดงไว้ใน (รู ปที่ 2.1) อาจจะ
ถือได้ว่ากากกาแฟสามารถนามาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่มาจากปิ โตรเลียม หรื อมาจากแหล่งอาหาร
(Edible feedstock) ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่ องสิ่ งแวดล้อม และความมัง่ คงด้านพลังงานและอาหารแล้ว
ยังเป็ นการลดการใช้จ่ายในการกาจัดกากกาแฟ และต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
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รูปที่ 2.1 การนากากกาแฟไปใช้ประโยชน์
ที่มา : http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6109/66

ในระดับ งานวิจัย มี การพัฒนากระบวนการนากากกาแฟมาใช้ป ระโยชน์ แ ละ
ประสบความสาเร็ จมากมาย โดยเฉพาะการสกัดเอาน้ ามันจากกากกาแฟมาผลิตเป็ นไบโอดี เ ซล
(Biodiesel) จากการสารวจในวารสาร กากกาแฟจะมี สัด ส่ ว นน้ ามันอยู่ ป ระมาณ 10-20 % โดย
น้ าหนัก ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่คุม้ ทุนในการเอามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการสกัดน้ ามันแบบใช้สารละลาย
(Solvent Extraction) แต่ปัญหาที่สาคัญของน้ ามันจากกากกาแฟ คือ คุณภาพของน้ ามันไม่เหมาะสม
กับการนาไปใช้ผลิตไบโอดีเซลได้โดยตรง เนื่องมาจากค่าความเป็ นกรด (Acid Value) สู งกว่าระดับ
ที่แนะนาไว้
ค่าความเป็ นกรดที่สูงของน้ ามันกากกาแฟมาจากกรดไขมันอิสระที่ได้จากการแตก
ตัวของน้ ามันหรื อไขมันโดยกระบวนการไฮโดรไลซิ ส (Hydrolysis) โดยมีความร้อนและน้ าเป็ น
ตัวกระตุน้ ปฏิกิริยานี้ ซึ่งกากกาแฟเองได้ผ่านทั้งขั้นตอนที่สัมผัสกับความร้อนและน้ ามากมาย ตั้งแต่
การคัว่ กาแฟ การต้มกาแฟ และการตากกากกาแฟให้แห้งก่อนการจัดเก็บ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องมีการปรับสภาพน้ ามันจากกากกาแฟเสี ยก่อน เช่น การล้างด้วยสารละลายด่างเจือจาง การทา
ปฏิกิริยาเอสเตอร์ ริฟิเคชั่น (Esterification) ด้วยกรดและแอลกอฮอล์ หรื อการกลัน่ แยกลาดับส่ วน
เป็ นต้น หลังจากที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว น้ ามันกากกาแฟจะถู กเปลี่ย นให้เป็ นไบโอดีเ ซล ผ่าน
กระบวนการทรานซ์เ อสเตอร์ ริ ฟิเคชั่น (Transesterification) ที่ใช้ด่างและแอลกอฮอล์ เป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยา (รู ปที่ 2.2) ไบโอดีเซลที่ออกมาได้มี คุณสมบัติใ กล้เ คีย งกับไบโอดีเ ซลที่ผ ลิตจากปาล์ม
น้ ามันซึ่งจะเป็ นไขที่อุณหภูมิต่า
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รูปที่ 2.2 กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกากกาแฟ
ที่มา : http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6109/66

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล จะได้กลีเซอรี น เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ ม ซึ่ งสามารถ
นาเอาไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เป็ นสารตั้งต้นในการผลิ ต โพลี เ มอร์
พลาสติก ที่สามารถทดแทนการใช้ปิโตรเลียมได้ และสื บเนื่ องจากปั ญหาฝุ่น PM 2.5 ทาให้มีการ
รณรงค์ใ ห้ ประเทศไทยเปลี่ ยนจากการใช้น้ ามัน B5 (ดี เ ซลผสมไบโอดีเ ซล 5%) เป็ น B20 (ดี เ ซล
ผสมไบโอดีเซล 20%) ทาให้เรามีแหล่งกลีเซลรี นมากขึ้นแน่ นอน สาหรับเรื่ องการนากลีเซลรี นไป
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมี จะนาเสนอในวารสารฉบับถัดไป
นอกจากน้ ามันแล้วตัวกากกาแฟยังเป็ นแหล่งเส้นใย ที่ประกอบไปด้วยเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส และลิคนิ น ซึ่ งเราสามารถนาตัวกากกาแฟนี้ มาใช้เป็ นสารเติมแต่งทางชี วภาพ (Bio
Filler) ในพลาสติก ซึ่งสามารถผลิตเป็ นวัสดุคอมโพสิ ตสี เขียว (Green Composited Material) ซึ่งการ
ผสมสารเติมแต่งชีวภาพลงในพลาสติกสามารถปรับปรุ งคุณสมบัติทางกลให้แก่พลาสติ ก ได้แก่
ความแข็งแกร่ ง (Strength and Toughness) ซี่งเป็ นหนึ่งในจุดอ่อนของพลาสติก ในต่างประเทศได้มี
การนากากกาแฟมาผสมกับพลาสติกชีวภาพ แป้ง และสารเคลือบจากน้ ามันพืช จนสามารถผลิตเป็ น
แก้ว กาแฟที่ส ามารถย่ อยสลายทางชี ว ภาพได้ (Biodegradable material) โดยบริ ษัท Kaffeeform
ประเทศเยอรมัน (รู ปที่ 2.3) สาหรับประเทศไทยเริ่ มมีการนากากกาแฟมาใช้ในอุตสาหกรรมนี้แล้ว
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เช่ น ผลิต ภัณฑ์ของบริ ษัท Thaiplastwood ที่ ผ สมกากกาแฟกับ พลาสติกชนิ ดโพลี ไ วนิ ลคลอไรด์
(PVC) และขึ้นรู ปเป็ นวัสดุพีวีซีโฟมแข็ง สามารถใช้เป็ นระแนงและแผ่นกั้น (รู ปที่ 2.4)

รูปที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟทาจากพลาสติกและกากกาแฟ
ที่มา : https://www.yankodesign.com/2018/07/18/a-cup-for-coffee-made-from-coffee/

รูปที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์ไม้ระแนงทาจากโฟมแข็งผสมกากกาแฟ
ที่มา : http://www.thaiplastwood.com/แผ่นระแนง
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2.1.6 ประโยชน์ของกากกาแฟ
เพ็ญนภา รัตนาวาณิ ชกุล (2560) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มองว่ากากกาแฟ
เป็ นเพียงขยะ แต่จริ งๆแล้วกากกาแฟสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้อีกมาก ดังเช่นต่อไปนี้
1) กากกาแฟสามารถนามาใช้เป็ นปุ๋ ยสาหรับปลูกต้นไม้ เนื่ องจากกากกาแฟนั้นมี
ค่าความเป็ นกรดจึงเหมาะกับนามาปรับสภาพดินที่เริ่ มเสี ยให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ดีข้ ึน อีกทั้งยังมีแร่
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และวิตามินอื่นๆรวมอยู่ดว้ ย จึงเหมาะจะนามาทาเป็ นปุ๋ ย
2) กากกาแฟสามารถนาไปใช้กบั สัตว์เลี้ยง นากากกาแฟผสมกับน้ าแล้วนาไปขัดที่
ผิวของสัตว์เลี้ยง จะทาให้ผิวและขนของสัตว์มีสุขภาพที่ดีและเงางามขึ้น บางคนที่เคยใช้วิธีน้ ี พบว่า
สามารถช่ ว ยไล่ ห มัด และพยาธิ ต่ างๆที่ อยู่บ นขนของสัต ว์ไ ด้ด้วย แต่ ว่ าวิ ธีน้ ี ย งั อยู่ในขั้นทดลอง
เท่านั้น
3) กากกาแฟสามารถนาไปใช้ในการกาจัดกลิ่นในตูเ้ ย็น เมื่อเก็บของกินทั้งอาหาร
สดและอาหารแห้งไว้ในตู้เย็นจะท าให้ในตู้เย็นมี กลิ่ นเหม็ นหรื อกลิ่ นไม่พึ งประสงค์ ซึ่ งสามารถ
กาจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ โดยนากากกาแฟใส่ ถว้ ยนาไปวางในตูเ้ ย็น จากนั้นกากกาแฟจะทาหน้าที่ในการ
ดูดซับกลิ่นเหม็นหรื อกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆจากอาหาร ถ้าต้องการให้มีประสิ ทธิ ภาพในการดับ
กลิ่นมากขึ้น ควรเติมวานิลาลงไปในกากกาแฟเล็กน้อยเท่านี้ก็จะช่วยดับกลิ่น
4) กากกาแฟสามารถป้ องกันการขับถ่ ายของสั ตว์เลี้ ยงที่ถ่ายไม่ เป็ นที่ไ ด้ หากมี
บริ เวณหรื อสวนที่ไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปขับถ่ายให้สกปรก สามารถนากากกาแฟและผิวส้ม ไป
โรยหรื อวางรอบๆบริ เวณนั้น เพราะกลิ่นของทั้งสองอย่างนี้ เมื่อผสมกันจะทาให้เกิดกลิ่นที่ท าให้
สัตว์ไม่ขบั ถ่ายหรื อไม่อยากขับถ่าย
5) กากกาแฟสามารถนาไปใช้ในการขัดผิวได้ ในผงกาแฟจะมีสาร Antioxidant ที่
จะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไป จึงช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้เป็ นอย่างดี แล้วทาให้
ผิวดูเปล่งปลัง่ ขึ้น
6) กากกาแฟสามารถนาไปใช้ในการกาจัดกลิ่นในรองเท้า โดยนากากกาแฟไปวาง
ในรองเท้า เพื่อให้กากกาแฟดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากรองเท้า หรื อถ้าต้องการกาจัดกลิ่นที่
เท้า ก็สามารถทาได้โดยใช้น้ าผสมกากกาแฟล้างเท้า
2.2 ดินเหนียว
ความรู ้เ รื่ องดิน สาหรั บ เยาวชน สานักสารวจและวิ จัย สรรพยากรดิ น กรมพัฒนาที่ ดิ น
(2553) ดินเหนียวมีลกั ษณะเป็ นดินที่มีเนื้ อละเอียดและเหนี ยว ถ้าดินเหนี ยวแห้งจะแตกออกเป็ น
ก้อนและแข็งมาก เมื่อเปี ยกน้ าแล้วจะมีดความยืดหยุ่น สามารถนาดินมาปั้ นเป็ นก้อนหรื อคลึงเป็ น
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เส้นยาวได้ มีความเหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็ นดินที่ระบายน้ าและอากาได้ไม่ดี แต่สามารถดูดยึด
อุม้ น้ า และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารจากพืชได้ดี เหมาะในการทานาปลูกข้าวเนื่องจากเก็บน้ าได้นาน
ดินเหนียวมีสมบัติเด่นในการนามาขึ้นรู ปคือ มีความเหนียว และเมื่อแห้งจะมีความแข็ งแรง
ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากดินเหนียวเมื่อแห้งจะมีความแข็งแรง แต่เมื่อแห้งดินเหนียวมักมีการหดตัว
สู ง ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ทาแตกร้าว ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เนื้อดินเหนียวล้วนในการขึ้นรู ป
แต่ตอ้ งผสมดินเหนียวกับวัสดุที่ไม่มีความเหนียว อาทิ ดินเชื้อหรื อดินทราย เพื่อลดการดึงตัวและหด
ตัวของดินเหนียว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการหดตัวของดินได้ดิน
เหนียวหลายชนิด จึงมีอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนเป็ นเนื้ อแก้วกว้าง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ คือ ช่วยปรับปรุ ง
เนื้อดินในผลิตภัณฑ์หลังการเผาให้ดีข้ ึน ในการใช้ประโยชน์จากดินเหนียวนั้น นอกจากใช้เป็ นเนื้ อ
ดินปั้นสาหรับหัตถกรรมพื้นบ้านแล้ว ยังนิยมนามาใช้ผสมกับดินขาว เพื่อเพิ่มความเหนียว หรื อช่วยให้
น้ าดินมีการไหลตัวดีข้ นึ
ในปั จ จุบ ันประเทศไทยมี แ หล่ งดิ นเหนี ย วอยู่ ห ลายแหล่ ง ที่ ไ ด้นามาใช้ป ระโยชน์ ใ น
อุตสาหกรรมเซรามิก อาทิ ที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี ลาปาง เชียงใหม่ นอกเหนือจากนี้ ดิน
เหนียวที่มีอยู่ในแหล่งพื้นบ้านทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดินเหนียวจะมีอยู่ในหลายพื้นที่ก็ตาม การ
นาดินเหนียวจากแหล่งต่างๆ มาใช้ก็ควรใช้อย่างมีคุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพราะเมื่อ
ดินเหนียวหมดไปแล้วก็จะต้องใช้เวลานานเป็ นร้อยล้านปี กว่าที่จะมีการทับถมเพื่อให้เกิดทดแทน
ใหม่ได้
2.2.1 กระบวนการปั้น
1) การเตรียมเนื้อดินปั้ น พีรพงษ์ พันธะศรี (2557) ได้อธิ บายว่า การเตรี ยมดินปั้น
คือการเตรี ยมดินเพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะนาไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา ซึ่งมีวิธีการคือ
น้ าวัตถุดิบอย่างอื่ นผสมรวมเข้ากับเนื้ อดิ นปั้ น และนวดดินให้เข้ากัน โดยวัตถุประสงค์ของการ
เตรี ยมดินคือ
1.1) เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของดิน เช่น เพิ่มความแข็งแกร่ ง คงทนให้กับ
เนื้อดิน เป็ นต้น
1.2) เพื่อให้ดินมีคุณสมบัติเฉพาะให้เหมาะสมกับวิธีป้ ั น เช่น การขึ้นรู ป
ด้วยแป้นหมุน ต้องการความเหนียวของพื้นมากกว่าการขึ้นรู ปแบบอื่นๆ
1.3) เพื่อต้องการลดอุณหภูมิในการเผาให้สุกของเนื้ อดินไม่ให้สูงมากนัก
เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านค่าเชื้อเพลิงในการเผา
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2) การขึ้นรู ป มีวิธีการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาหลายวิธี ซึ่ งแต่ละวิธีจะมี
ความแตกต่างกันออกไปทั้งเครื่ องมือและวัตถุดิน การเลือกวิธีการขึ้นรู ปก็ข้ นึ อยู่กบั ผูผ้ ลิตว่าจะเลือก
วิธีไหนที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานชิ้นหนึ่งๆ การขึ้นรู ปด้วยวิธีต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี้
2.1) การขึ้นรู ปแบบอิสระ เป็ นการปั้นด้วยการใช้มือ โดยจะใช้วิธีคลึง ปี บ
กด ซึ่ งจะอาศัยเครื่ องมือช่วยบ้างเล็กๆ น้อยๆ วิธีการปั้ นวิธีน้ ี จะใช้เวลามากแต่มีคุณค่าของศิลปะ
ดีกว่าวิธีอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องประดับ
2.2) การปั้ นด้วยวิธีขด เป็ นการนาดินมาคลึ งให้เป็ นเส้นให้มี ความหนา
เท่าๆกัน แล้วนาดินเส้นมาขดขึ้นเป็ นรู ปผลิตภัณฑ์ตามแบบเชื่อมต่อกัน โดยใช้หัวแม่มือกดให้เนื้อ
ดินแต่ละเส้นติดกันหรื อใช้น้ าดินข้นเชื่อมรอยต่อก็ได้ วิธีการนี้จะเหมาะกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
รู ปร่ างกลมและมีขนาดใหญ่
2.3) การปั้นด้วยวิธีตีแผ่น เป็ นการใช้ไม้คลึงดินให้เป็ นแผ่นหนา หรื อบาง
แล้วใช้เครื่ องมื อตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ แล้วนามาต่อให้ เป็ นรู ปต่างๆ โดยการใช้น้ าดิ น ขั้น
ประสานรอยต่อ
2.4) การขึ้นรู ปด้วยวิธีกดมือ เป็ นวิธีทาดินให้เป็ นแผ่นแล้วน้ าดินแผ่ นวาง
ลงในแม่พิมพ์ที่เตรี ยมไว้ นาลูกประคบกดลงให้แน่นตลอดทั้งพิมพ์ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ จึงแกะออกมา
ตกแต่งให้สวยงาม
2.5) การปั้ นด้วยแป้ นหมุน การขึ้นรู ปแบบนี้ จะต้องทาบนแป้ นหมุน ซึ่ ง
แป้นหมุนก็มีหลายแบบทั้งชนิดหมุนมือและใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สิ่ งที่สาคัญในการขึ้นบนแป้นหมุนคือ
ต้องอยู่บนจุดศูนย์กลางของแป้น ไม่บิดเบี้ยวไปทางใดทางหนึ่ง เพราะจะทาให้ผลิตภัณฑ์เสี ยรู ปทรง
2.6) การขึ้นรู ปด้วยวิธีการเทแบบ เป็ นวิธีการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนโค้ง
เว้า ที่ ไ ม่ ส มารถขึ้ น รู ป ได้ ง่า ยโดยวิ ธี อื่ น การขึ้ น รู ป ชนิ ด นี้ ต้ อ งอาศัย แบบพิ ม พ์ที่ ท ามาจากปู น
ปลาสเตอร์เพราะปูนปลาสเตอร์ มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ า เหมาะในการขึ้นรู ปโดยใช้เนื้ อดินข้น
หรื อน้ าโคลนดินมาเทลงแบบพิมพ์ทิ้งไว้ให้แข็ง แล้วแกะออกจากพิมพ์
3) การตากแห้ ง ขั้นตอนนี้ จะกระทาหลังจากกระบวนการขึ้นรู ปและตกแต่งเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ก่อนนาเข้าเตาเผาจะต้องนาผลิตภัณฑ์ไปฝั่งลมในที่ร่มที่ มีอากาศถ่ ายเทได้สะดวก
และเมื่อเนื้อดินมีความแห้งเสมอกันทุกด้าน แล้วจึงเตรี ยมเข้าสู่ กระบวนการเผาในขั้นตอนต่อไป
4) การเผา สามารถแบ่งวิธีการเผาผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผาได้ 2 วิธีคือ
4.1) การเผาดิบ (Hiscuit Firing) คือ การเผาครั้งแรกของดิ นที่ท าการปั้ น
ตากหรื อยิ่งแห้งแล้ว ซึ่ งเผาในอุณหภูมิไม่สูงมากนัก โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ 600-900 องศาเซลเซี ยส
เป็ นการเผาภาชนะที่ยงั ไม่เคลื่อน เพื่อกันไม่ให้ภาชนะแตกเวลาชุบน้ ายาเคลือบ
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4.2) การเผาเคลือบ (Glost firing) หมายถึง การเผาให้น้ าเคลือบที่ ชุ บ บน
ผลิตภัณฑ์ละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความมันแวว ผิวด้านหรื อให้มีสีสันที่สวยงาม
และเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งคงทนให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ซึ่งอุณหภูมิในการเผาเคลือบนี้ จะ
ใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าการเผาดิบ โดยทัว่ ไปจะใช้อุณหภูมิต้ งั แต่ 800-1, 450 องศาเซลเซียส
2.3 ส่ วนผสมและขั้นตอนในการทาแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
2.3.1 ส่ วนผสมในการทาแก้ วกาแฟ จากกากกาแฟ
ส่วนผสมในการทาแก้วกาแฟ จากกากกาแฟ มีดงั นี้
1) ดินเหนียว 500 กรัม
2) กากกาแฟ
50 กรัม
2.3.2 ขั้นตอนในการทาแก้วกาแฟ จากกากกาแฟ
ขั้นตอนในการทาแก้วกาแฟ จากกากกาแฟ มีดงั นี้
1) เตรี ยมดินเหนียวสาหรับทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ โดยนาดินเหนียว 500 กรัม
นากากกาแฟที่นาไปตากแดดแห้งแล้ว 50 กรัมมาผสมกับดินเหนียวแล้วนวดให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
2) เมื่อนวดส่ วนผสมจนเป็ นเนื้ อเดียวกันแล้ว ปาส่ วนผสมลงตรงกลางของแป้ น
หมุนแล้ว ใช้มือโอบส่ วนผสมจนนิ่ง (มือต้องเปี ยกน้ าตลอด )
3) เมื่อส่ วนผสมนิ่งแล้วเจาะรู ตรงกลาง โดยให้นิ้วโป้งทั้งสองข้างชิดกันแล้วค่ อยๆ
กดลง (ระวังอย่ าให้ ถึงพื้ น) แล้ว ค่ อยแยกนิ้ ว โป้ งออกจากกันช้าๆเพื่ อขยายความกว้างของแก้ ว
(มือต้องเปี ยกน้ าอยู่ตลอด)
4) เมื่อได้ความกว้างของแก้วแล้ว ค่อยๆใช้มือดึงยกส่ วนผสมขึ้นมาให้ได้ความสู ง0
จากนั้นให้ใช้เหล็กปาดแต่งแก้วให้เรี ยบแล้วแต่งบอกแก้วให้เรี ยบ โดยใช้มือซ้ายประคองใช้นิ้วชี้
ข้างขวาวางตรงปากแก้ว
5) เมื่อแต่งแก้วเสร็ จแล้วใช้ลวดตัด แล้วนาไปผึ่งให้แห้งประมาณ 5 วัน
6) เมื่ อ แก้ว แห้ ง สนิ ท แล้ว น าไปเข้า เตาเผา ใช้ เ วลาเผาประมาณ 1 วัน ก็ จ ะได้
ผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟ จากกากกาแฟ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ Thailand Creative & Design Center (TCDC) จากบทความเรื่ อง “JAVA
Core นวัตกรรมวัสดุจาก “กากกาแฟ” เพื่อความยัง่ ยืนของวัฒนธรรมร้านกาแฟ” ผลจากการศึกษา
พบว่า ผศ.ดร.สิ งห์ อินทรชูโต ได้ทาการร่ วมมือกับสตาร์บคั เพื่อทาวิจัยในการขึ้นรู ปวัสดุเหลือใช้
จากกากกาแฟเหลือทิ้ง และนาไปออกแบบเป็ นเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านสตาร์บคั เพื่อให้เป็ นวัสดุใหม่
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สาหรับการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ จนสามารถนาไปขึ้นได้สาเร็ จในรู ปแบบแผ่นเรี ยบ ซึ่ งสามารถ
นาไปใช้ในงานก่อสร้างเป็ นวัสดุทดแทนไม้ได้ หรื อมีชื่อเรี ยกว่า JAVA Core และนาไปออกแบบ
เป็ นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ให้แก่ร้านสตาร์บคั
พิจัย สุ ข แถวเที่ย ง (2555) ได้ท าการทดลองในการขึ้ นรู ป จากกากกาแฟ โดยศึ กษาและ
วิเคราะห์ถึงข้อดี – ข้อเสี ยของการขึ้นรู ปกากกาแฟ และการทดลองในแต่ละรู ปแบบที่แตกต่างกัน
เพื่ อนาผลสรุ ป ที่ได้จ ากการท าการทดลอง โดยผู ้วิ จัย เลื อกใช้วิ ธีที่ เ หมาะสมในการออกแ บบ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกากกาแฟในครั้งนี้ พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคสาหรับ คนที่
ชอบในการตกแต่งบ้าน สาหรับการใช้วสั ดุทางใหม่แก่ผบู ้ ริ โภค โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกวิธีใ นการ
ขึ้นรู ปแบบที่ตวั ผลิตภัณฑ์น้ นั จะมีความโปร่ งแสง โดยที่การขึ้นรู ปในรู ปแบบอื่นๆ จะไม่สามารถทา
ให้เนื้ อวัสดุมีลกั ษณะที่โปร่ งแสงได้ ผูว้ ิจัยจึงเลือกเทคนิ คนี้ นามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
ผูว้ ิจัยจะทาการออกแบบผลิตภัณฑ์ แก้วกาแฟจากกากกาแฟจานวน 3 ชิ้น ประกอบไปด้วยโคมไฟ
ตั้งพื้น โคมไฟตั้งโต๊ะ และโคมไฟระย้า
เสาวลักษณ์ แพงสี แก้ว (2559) การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในจากกากกาแฟผสม
วัสดุจากธรรมชาติ สรุ ปผลการศึกษากากกาแฟและวัสดุธรรมชาติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ภายในสามารถสรุ ปได้ 2 กรณี คือ 1) สรุ ปด้านข้อมูลการวิเคราะห์กาสรุ ปผลด้านการวิเคราะห์กาก
กาแฟผสมวัสดุธรรมชาติเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ผลการศึกษากากกาแฟผสมวัสดุ
ธรรมชาติ ได้ทาการศึกษาจนพบว่ า กากกาแฟที่นา ไปทิ้งในแต่ละวันมีจ านวนมาก นอกจากจะ
นาไปแปรรู ปเป็ นปุ๋ ยหมักแล้ว ยังสามารถนามาเพื่อใช้ในการออกแบบได้ เป็ นการต่อยอดความคิด
และมีความคิดสร้างสรรค์โดยการหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้มีประโยชน์สูงสุ ดและยัง
เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่ องจากขยะล้นโลกอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มการประหยัด ให้
พิจารณาถึงคุณค่าของสิ่ งต่างๆรอบตัวและทรัพยากรต่ างๆที่ นามาใช้แล้วย่อมจะหมดไปในที่ สุด
ด้วยเหตุน้ ีเราจึงควรหันมาใส่ ใจในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ข้อดีของการ
นากากกาแฟผสมวัสดุธรรมชาติม าใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต กแต่งภายในเพื่ อให้ คนได้เล็ งเห็ น ถึ ง
คุณค่าของสิ่ งของรอบตัว ซึ่ งนอกจากจะทิ้งไปโดยไร้ประโยชน์ แล้ว สามารถนามาประกอบเป็ น
ธุรกิจได้ และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ข้อเสี ยของการนาเอากากกาแฟผสมวัสดุธรรมชาติ กากกาแฟ
มีน้ าหนักเบาและมีช่องว่างระหว่างเม็ดเยอะจึงต้องหาวัสดุที่นามาเป็ นตัวยึดเกาะเพื่อให้กากกาแฟ
จับ ตัว กันแล้วสามารถนามาขึ้ นรู ป ด้วยแม่ พิม พ์ไ ด้ และสามารถนามาปั้ นได้ 2) สรุ ป ผลด้านการ
ออกแบบ ผลการออกแบบพบว่า การออกแบบได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ตน้ แบบกรอบรู ปที่ทา
จากกากกาแฟผสมวัส ดุ ธ รรมชาติ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ และเป็ นความคิ ด
สร้างสรรค์จากการเอาวัสดุเหลือใช้มารี ไซเคิล แล้วนากลับมาใช้ใหม่

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : โรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพมหานคร
(AVANI + River Side Bangkok Hotel)
ที่อยู่
: 257 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์
: +66 2431 9100
Email
: avaniplus.bangkok@avanihotels.com
Website
: https://www.avanihotels.com

รูปที่ 3.1 โรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.weddinglist.co.th/blog/advertorial-avaniriversidebangkok/

รูปที่ 3.2 สัญญาลักษณ์โรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok
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รูปที่ 3.3 แผนที่ของโรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/Avani-Riverside-Bangkok-Hotel

โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพ ตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกันกับศูนย์การค้าริ เวอร์ไซด์
พลาซ่ า ตั้งอยู่ บ นถนนเจริ ญนคร ใกล้กับ สี่ แยกบุ คคโล อยู่ ต รงใจกลางเมื องกรุ งเทพมหานคร
ฝั่ งธนบุ รี ที่ ล้อมไปด้ว ยย่ านท่ องเที่ ย ว วัด วาอาราม และอยู่ ใ กล้ศู นย์การค้า ไอคอนสยามเพี ย ง
3 กิโลเมตร สามารถเดินทางมายังโรงแรมได้หลายเส้นทาง ทั้งการขนส่ งสาธารณะ รถไฟฟ้ า BTS
มาลงที่สถานีสะพานตากสิ น แล้วนัง่ เรื อของโรงแรมที่ให้บริ การฟรี ต้ งั แต่ 7.00 – 24.00 น. หรื อหาก
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้เส้นทางด่วนพิเศษศรี รัช หรื อทางพิเศษเฉลิมมหานคร มายัง
ด่านที่ใกล้ที่สุดบริ เวณถนนพระราม 3
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการกลักขององค์ กร
โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ ให้บริ การห้องพักที่กว้างขวาง และมีจุดเด่นอยู่ที่วิว
แม่น้ าเจ้าพระยาที่สวยงาม ซึ่งมีการตกแต่งห้องพักอย่างพิถีพิถนั โดยคานึงถึงความต้องการของผูเ้ ข้า
พักเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายพร้อมให้บริ การแก่ผูเ้ ขา
พัก อาทิเช่น ร้านอาหารและบาร์ภายในโรงแรมมีท้ งั หมด 4 แห่ง รวมทั้งห้องออกกาลังกาย สนาม
เทนนิส และสถานที่สาหรับจัดประชุมและงานเลี้ยงต่างๆ ซึ่ งมีห้องสาหรับจัดงานหลายขนาดและ
สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานนั้นๆได้เป็ นอย่างดี
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3.2.1 การให้บริการห้องพัก
โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพให้บริ การห้องพัก 248 ห้องรวมถึงห้องชุ ด
23 ห้องทุกห้องอยู่ต้ งั แต่ช้ นั 12 ขึ้นไป โดยห้องพักแต่ละห้องสามารถมองออกไปยังแม่น้ าและเส้น
ขอบฟ้าของตัวเมืองได้อย่างน่าประทับใจ
3.2.1.1 ห้ อ งอวานี ริ เวอร์ วิ ว (AVANI River View Room) มี ท้ งั หมด 75 ห้ อง
แบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) ห้ องอวานี ริ เวอร์ วิว (AVANI River View Room) มีท้ งั หมด 27 ห้อง
เตียงประเภท King size มีขนาด 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.4 AVANI River View Room
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok

2) ห้ องอวานี ริ เวอร์ วิว (AVANI River View Room) มีท้ งั หมด 48 ห้อง
เตียงประเภท Twin มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.5 AVANI River View Room
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok
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3.2.1.2 ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว (AVANI Panorama River View Room)
มีท้ งั หมด 150 ห้อง แบ่งเป็ น 2 ประเภทมีดงั นี้
1) ห้ อ งอวานี พาโนรามา ริ เ วอร์ วิ ว (AVANI Panorama River View
Room) มีท้ งั หมด 80 ห้อง เตียงประเภท King Size มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.6 AVANI Panorama River View Room
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok

2) ห้องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว (AVANI Panorama River View
Room) มีท้ งั หมด 70 ห้อง เตียงประเภท Twin มีขนาดห้อง 30 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.7 AVANI Panorama River View Room
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok
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3.2.1.3 ห้องอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (AVANI River View Junior Suite) มี
ทั้งหมด 20 ห้อง เตียงประเภท King size มีขนาดห้อง 62 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.8 AVANI River View Junior Suite
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/sleeping/avani-river-view-junior-suite

3.2.1.4 ห้องอวานี ริเวอร์ วิว 2 ห้ องนอน (Avani River View Two Bedroom Suite)
จะมีห้องลักษณะนี้ ท้ งั หมด 2 ห้อง ในห้องจะมี 2 ห้องนอน และยังมี ห้องนั่งเล่น1 ห้อง ซึ่ งมีเตียง
ประเภท King Size 1 ห้อง และ เตียงประเภท Twin 1ห้อง มีขนาดห้อง 134 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.9 Avani River View Two Bedroom Suite Kin Size
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/sleeping/avani-river-view-two-bedroom-suite
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รูปที่ 3.10 Avani River View Two Bedroom Suite Twin
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/sleeping/avani-river-view-two-bedroom-suite

3.2.1.5 ห้ อ งอวานี ริ เวอร์ วิ ว 3 ห้ อ งนอน (Avani River View Three Bedroom
Suite) จะมีห้องลักษณะนี้ท้ งั หมด 1 ห้อง ในห้องจะมี 3 ห้องนอน ซึ่งมีเตียงประเภท King Size 1
ห้อง และ เตียงประเภท Twin 2 ห้อง มีห้องทานรับประทานอาหาร 1 ห้อง มีห้องนัง่ เล่น 1ห้อง ขนาด
ห้อง 167 ตารางเมตร วิวแม่น้ า

รูปที่ 3.11 Avani River View Two Bedroom Suite
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/sleeping/avani-river-view-three-bedroom-suite
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รูปที่ 3.12 Avani River View Two Bedroom Suite
ที่มา https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/sleeping/avani-river-view-three-bedroom-suite

3.2.2 ห้องอาหารและบาร์
3.2.2.1 ห้องอาหารสกายไลน์ (Sky line)
เป็ นห้องอาหารให้บริ การทั้งอาหารบุฟเฟ่ ต์และรายการอาหารตามสั่ งซึ่ งมี
ทั้งไทยและอาหารนานาชาติมากมายที่ห้องอาหารสกายไลน์ อาหารเช้า กลางวัน และเย็น พร้อมวิว
ที่สวยงามน่าประทับใจของแม่น้ าเจ้าพระยา เปิ ดให้บริ การเวลา 06.00 – 22.30 น.

รูปที่ 3.13 ห้องอาหารสกายไลน์ (Sky line)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants
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3.2.2.2 แพนทรี แอท อวานี (Pantry At Avani)
เป็ นห้องอาหารเดลี่จานด่วน ที่มีท้ งั สลัดแบบธรรมชาติ แซนด์วิช น้ าผลไม้
สกัดเย็น และอีกมากมาย พบกับอาหารที่ท าให้ สุขภาพดี และมี ความสุ ข หาที่นั่งหรื อนากลับ ไป
รับประทานในห้องพัก เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

รูปที่ 3.14 แพนทรี แอท อวานี (Pantry At Avani)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants

3.2.2.3 ลองบาร์ ( Long Bar)
พักผ่อนและผ่อนคลายที่ล็อบบี้บาร์ ด้วยการตกแต่งแบบอบอุ่นและร่ วม
สมัย จึงเป็ นที่สาหรั บ ผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์กับ เพื่อนฝู งได้เป็ นอย่ างดี หลบร้ อนมาจิ บ
เครื่ องดื่มเย็นๆ กับค็อกเทลสู ตรเฉพาะ, ไวน์รสดี และเบียร์ ข้ ึนชื่ อของเอเชี ย เปิ ดให้บริ การเวลา
11.00 – 23.00 น.

รูปที่ 3.15 ลองบาร์ ( Long Bar)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants
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3.2.2.4 ซีน เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )
SEEN Restaurant & Bar Bangkok แบ่งออกเป็ น 2 โซนใหญ่ คือ Green zone
โซนด้านนอกสามารถมองเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยาและเลือกนั่งได้ท้ งั ข้างในและข้างนอก มีอาหารที่
ปรุ งสดให้เลือกรับประทานมากมาย

รูปที่ 3.16 ซีน เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ ( Seen Restaurant and Bar )
ที่มา : https://gorgeousbkk.com/2019/03/10/seen-restaurant-bar/

3.2.3 ห้องประชุมและห้องจัดเลีย้ ง
ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงมีพ้ืนที่ 4,500 ตารางเมตร สาหรับจัดการประชุม และ
งานเลี้ยง มีต้ งั แต่การประชุมขนาดเล็กจนถึงห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ คือ Grand riverside Ballroom ที่
ใหญ่ที่สุด สามารถจัดกิจกรรมหรื อแบ่งเป็ นพื้นที่ประชุม 9 ส่ วนได้ ห้องประชุมทุกห้องเตรี ยมพร้อม
ด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีภาพและเสี ยง โดยมีห้องประชุมและห้องจัด
เลี้ยงดังต่อไปนี้
3.2.3.1 แกรนด์ ริเวอร์ ไซด์ บอลรู ม (Grand Riverside Ballroom)
มีขนาด (ม.): 40x29x11 สามารถรับแขกได้ประมาณ 720 ท่าน

รูปที่ 3.17 แกรนด์ ริ เวอร์ไซด์ บอลรู ม (Grand Riverside Ballroom)
ที่มา : https://www.venuee.co/spaces/grand-riverside-ballroom
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3.2.3.2 ห้องลูน่า ( Luna Room)
มีขนาด (ม.): 13.3x29x11 สามารถรับแขกได้ประมาณ 210 ท่าน

รูปที่ 3.18 ห้อง ลูน่า ( Luna Room)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.3.3 ห้องดวงจันทร์ (Moon Room)
มีขนาด (ม.): 13.3x29x11 สามารถรับแขกได้ประมาณ 210 ท่าน

รูปที่ 3.19 ห้องดวงจันทร์ (Moon Room)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.3.4 ห้องกาแล็คซี่ (Galaxy Room)
มีขนาด (ม.): 13.3x29x11 สามารถรับแขกได้ประมาณ 120 ท่าน

รูปที่ 3.20 ห้องกาแล็คซี่ (Galaxy Room)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

25

3.2.3.5 ห้องลม (Wind Room)
มีขนาด (ม.): 8x18x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 90 ท่าน

รูปที่ 3.21 ห้องลม (Wind Room)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.3.6 ห้องขอบฟ้ า (Horizon Room)
มีขนาด (ม.): 8x12x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 20 ท่าน

รูปที่ 3.22 ห้องขอบฟ้า (Horizon Room)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.3.7 ห้องบริซ (Breeze Room)
มีขนาด (ม.): 8x12x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 20 ท่าน

รูปที่ 3.23 ห้องบริ ซ (Breeze Room)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
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3.2.3.8 ห้องท้องฟ้ า (Sky Room)
มีขนาด (ม.): 8x22x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 80 ท่าน

รูปที่ 3.24 ห้องท้องฟ้า (Sky Room)
ที่มา : https://www.weddinglist.co.th/blog/avani-riverside-bangkok-hotel-recommeded/

3.2.3.9 ห้องอากาศ 1 (Air 1)
มีขนาด (ม.): 7x9x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 20 ท่าน

รูปที่ 3.25 ห้องอากาศ (Air 1)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.3.10 ห้องอากาศ 2 (Air 2)
มีขนาด (ม.): 10x10x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 40 ท่าน

รูปที่ 3.26 ห้องอากาศ 2 (Air 2)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting
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3.2.3.11 ห้องอากาศ 3 (Air 3)
มีขนาด (ม.): 6x11x7 สามารถรับแขกได้ประมาณ 20 ท่าน

รูปที่ 3.27 ห้องอากาศ 3 (Air 3)
ที่มา : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/meeting

3.2.4 สิ่งอานวยความสะดวก
3.2.4.1 สระว่ายน้า (Swimming Pool)
ตั้งอยู่บนชั้น 26 สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม และสระว่ายน้ ายาว
25 เมตรได้มองเห็นวิวกรุ งเทพฯที่ต่ างออกไป และเป็ นสถานที่ที่เหมาะแก่ การพักผ่ อนหย่ อนใจ
หลังจากการสารวจกรุ งเทพอันแสนวุ่นวาย

รูปที่ 3.28 สระว่ายน้ า โรงแรมอวานี+ ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพ
ที่มา : https://www.weddinglist.co.th/blog/avani-riverside-bangkok-hotel-recommeded/

3.2.4.2 ห้องออกกาลังกาย อวานี ฟิ ต ( Avani Fit Room)
เป็ นห้องที่มีบริ การการออกกาลังกายแบบมีเทรนเนอร์ส่วนตัว และคลาส
โยคะบนชั้นดาดฟ้าริ มสระไร้ขอบ โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านฟิ ตเนสพร้อมช่วยเหลือ
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รูปที่ 3.29 ห้องออกกาลังกาย ( Avani Fit Room)
ที่มา : https://www.agoda.com/th-th/avani-riverside-bangkok-hotel/hotel/bangkok-th.html?cid=1844104

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร ของโรงแรมอวานี พลัส รอเวอร์ไซร์
กรุ งเทพมหานคร (AVANI + River Side Bangkok Hotel) ดังที่แสดงในรู ปที่ 3.30

รูปที่ 3.30 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
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3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1) ชื่อ -สกุล
: นางสาวพัชริ นทร์ เขียวนอก
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
(Avani+ Plus Riverside Bangkok Hotel)
ตาแหน่ง
: Waitress
แผนก
: Skyline Restaurant
งานที่ได้รับมอบหมาย
1) ต้อนรับแขกและดูแลแขก
2) บริ การเสิร์ฟเครื่ องดื่มชากาแฟ
3) จัดโต๊ะ เก็บจาน เคลียร์จาน เคลียร์
เศษอาหาร เช็ด ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้
รูปที่ 3.31 นางสาวพัชริ นทร์ เขียวนอก
4) ทาความสะอาดหลังบ้าน เช็ดเครื่ องมือ
เช็ดแก้ว เพื่อนามาเช็ดหน้าบ้าน
5) ถ้ามีแขกสั่งไข่ ก็นามาเสิ ร์ฟแขกตามโต๊ะหรื อเสิ ร์ฟตามหมายเลขโต๊ะที่แขก
นัง่ ให้เพียงต่อการรับแขก
6) พับผ้าสาหรับเช็ดปาก และกระดาษทิชชูสาหรับการใช้งานในวันต่อไป
2) ชื่อ -สกุล
: นางสาวณัฐพร ไชยสิ ทธิ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมอวานีพลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ
(Avani+ Plus Riverside Bangkok Hotel)
ตาแหน่ง
: Waitress
แผนก
: จัดเลี้ยง Banquet (Department)
งานที่ได้รับมอบหมาย
1) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั ลูกค้า
ที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
2) จัดตรี ยมอุปกรณ์และของเบรกให้กบั
ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง
3) จัดห้องประชุมในรู ปแบบต่างๆ
รูปที่ 3.32 นางสาวณัฐพร ไชยสิ ทธิ์
4) เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ ที่ใช้จดั เลี้ยง
ต่างๆ เช่น ช้อน ส้อม จาน แก้วน้ า กระดาษ ดินสอ เป็ นต้น
5) ดูแลแขกและค่อยอานวยความสะดวกแก่แขกในด้านต่างๆ
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3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา
1) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา : นายณัฏฐกฤษฏ์ โชนาวรปรัชญ์
ตาแหน่ง
แผนก

: Captain
: Skyline Restaurant

รูปที่ 3.33 พนักงานที่ปรึ กษา

2) ชื่อพนักงานที่ปรึกษา : นายศรัณย์วุฒิ ฉายยะ
ตาแหน่ง
: Staff Banquet
แผนก
: จัดเลี้ยง (Banquet)

รูปที่ 3.34 พนักงานที่ปรึ กษา

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 10 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วนั ที่
13 มกราคม สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน วันที่ 30 เมษายน 2563
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน มีดงั นี้
3.7.1 ศึกษาข้อมูล โดยการสังเกตถึงปัญหาเพื่อนามาใช้เป็ นหัวข้อโครงงาน
3.7.2 เขียนโครงร่ างรายงาน โดยคิดหัวข้อเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงาน
ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา และส่งเพื่อรอการพิจารณา
3.7.3 กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทา
3.7.4 ทาการทดลองทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ และนาปัญหาที่พบไปปรับปรุ ง
3.7.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทาแบบสอบถาม
3.7.6 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
3.7.7 จัดทาเอกสาร พร้อมนาเสนอ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
มกราคม
1.ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของ
สถานประกอบการ
2.คิดหัวข้อเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษา
3.กาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
4.ทาการทดลอง
5.เก็บรวบรวมข้อมูล
6.สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
7.จัดทาเอกสาร
3.8 อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์
1) แป้นหมุน
2) เหล็กปาดสาหรับแต่งแก้วให้เรี ยบ
3) ลวด
4) เตาเผา
3.8.2 วัตถุดิบที่ใช้
1) กากกาแฟ
2) ดินเหนียว

พ.ศ. 2563
กุมภาพันธ์
มีนาคม

เมษายน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากที่ ค ณะผู้จัด ท าได้เ ข้า รั บ การปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ที่ โ รงแรมอวานี + ริ เ วอร์ ไ ซต์ กรุ ง เทพ
(AVANI+ Riverside Bangkok Hotel) ในต าแหน่ งนักศึ กษาฝึ กงาน (Trainee) ผู ้จัด ท าได้เ รี ย นรู ้
กระบวนการทางานในด้านต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะแบบต่างๆ การจัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับใช้งาน
ต่างๆ การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม และการจัดงานประชุมและงานจัดเลี้ยง จึงทาให้ผูจ้ ัดทาได้
ความรู ้ในการทางานและมีประสบการณ์มากขึ้น
4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.1.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในแผนก
4.1.2 ปรึ กษาหั ว ข้อโครงงานร่ ว มกับ อาจารย์ที่ ปรึ กษาและพนักงานที่ ป รึ กษาในการทา
โครงงานสหกิจ
4.1.3 วางแผนและแก้ปัญหาตามที่กาหนดไว้
4.1.4 จัดเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโครงงานและทาการทดลอง
4.2 ศึกษาการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ
4.2.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ ศึ กษาจากสื่ อออนไลน์ และสอบถามผู ้ที่ ท า
เครื่ องปั้นดินเผา
4.2.2 ทดลองทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ
ท าการผลิต แก้ว กาแฟ โดยใช้สูต รของผู ้จัด ท าที่ ศึ กษาจากสื่ อออนไลน์ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.2.2.1 วัสดุที่ใช้ ในการผลิตแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) ดินเหนียว 500 กรัม
2) กากกาแฟ 200 กรัม
3) ฟาง
3 กิโลกรัม
4) แกลบ
3 กิโลกรัม
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รูปที่ 4.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟ

4.2.2.2 อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) ตะแกรง
2) ที่คีบ

รูปที่ 4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟ

4.2.2.3 ขั้นตอนในการผลิตแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) นากากกาแฟที่เก็บมาจากห้องจัดเลี้ยงและห้องอาหาร Skyline ของ
โรงแรม ไปตากแดดให้แห้งประมาณ 1- 3 วัน ดังรู ปที่ 4.3
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รูปที่ 4.3 นากากกาแฟไปตากแดด

2) เตรี ยมดินเหนี ยวสาหรับการท าแก้วกาแฟจากกากกาแฟ โดยนา 500
กรั ม นากากกาแฟที่นาไปตากแดดแห้ งแล้ว 200 กรั ม มาผสมกับ ดินเหนี ย วแล้วนวดให้เ ป็ นเนื้ อ
เดียวกัน ดังรู ปที่ 4.4 – 4.5

รูปที่ 4.4 โรยกากกาแฟ

รูปที่ 4.5 นวดส่วนผสมให้เข้ากัน

3) เมื่อนวดส่ วนผสมเข้ากันดีแล้วให้ป้ ั นเป็ นก้อนกลมแล้วเจาะรู ตรงกลาง
แล้วค่อยปั้นขึ้นรู ปแก้วกาแฟตามที่ตอ้ งการ (ใช้น้ าช่วยในการปั้นขึ้นรู ป) ดังรู ปที่ 4.6 – 4.8
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รูปที่ 4.6 ปั้นส่วนผสมให้เป็ นก้อนกลม

รูปที่ 4.7 เจาะรู ตรงกลาง

รูปที่ 4.8 ลักษณะแก้วที่ได้

4) เมื่อปั้นแก้วได้แล้วนาดินไปปั้นหูแก้ว และนามาติดแก้วที่ป้ ันเสร็ จแล้ว
ก็จะได้แก้วกาแฟจากกากาแฟ จากนั้นนาไปตากแดดประมาณ 1-3 วัน ดังรู ปที่ 4.9 – 4.11
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รูปที่ 4.9 ปั้นหูแก้วกาแฟ

รูปที่ 4.10 ติดหูแก้วกาแฟ

รูปที่ 4.11 แก้วที่ติดหูเสร็จ

5) เมื่อตากแดดครบ 3 วันแล้วนาแก้วกาแฟไปเผา โดยการขุดหลุมจากนั้น
นาตะแกรงไปวางในหลุมแล้วตามด้วยแก้วกาแฟที่ตากแดดแห้งแล้ว คลุมด้วยฟางและแกลบและทา
การเผา ระหว่างเผาค่อยเติมฟางและแกลบอยู่เสมอ ใช้เวลาเผาประมาณ 4-5 ชัว่ โมง ดังรู ปที่ 4.12 – 4.14

37

รูปที่ 4.12 วางตะแกรง

รูปที่ 4.13 ใส่ฟางและแกลบ

รูปที่ 4.14 จุดไฟเผา

6) เมื่อเผาเสร็ จรอให้ไฟดับสนิทจนเย็นลงแล้วใช้ที่คีบคีบขึ้นมาแล้ว นาไป
ล้างให้สะอาด ดังรู ปที่ 4.15 – 4.16
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รูปที่ 4.15 คีบผลิตภัณฑ์ที่เผาเสร็จ

รูปที่ 4.16 ผลิตภัณฑ์ที่ได้

4.2.2.3 การประเมินผลจากการทาผลิตภัณฑ์
1) ลักษณะแก้วกาแฟที่ได้ ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีรอยพรุ น รอยแตก ผิว
ของแก้วไม่เรี ยบและไม่มีความคงทนแข็งแรง
2) จากการทดลองในการทาผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟนั้น พบว่า ผูจ้ ัดทา
ใส่ กากกาแฟมากเกินไปจึงทาให้แก้วกาแฟมีรอยพรุ นเป็ นจานวนมาก และไม่สามารถนามาใช้งาน
ได้ เ นื่ อ งจากมี ร อยแตกและรอยพรุ น เป็ นจ านวนมาก จึ ง ใช้ ท าการปรั บ ปรุ ง สู ต รในวิ ธี การท า
ผลิตภัณฑ์ต่อไป
4.2.3 การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการผลิตแก้ วกากกาแฟจากกากกาแฟ
จากในการทาการทดลองในครั้ งแรก พบว่า แก้วกาแฟที่ผลิตได้มีลกั ษณะผิ ว ไม่
เรี ยบ มีรอยพรุ น และแตกเป็ นจานวนมาก จึงทาการปรับปรุ งวัสดุและอุปการในการทา ดังนี้
4.2.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) ดินเหนียว 500 กรัม
2) กากกาแฟ
50 กรัม
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รูปที่ 4.17 วัสดุที่ใช้ในการผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟ

4.2.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) แป้นหมุน
2) เหล็กปาดสาหรับแต่งแก้วให้เรี ยบ
3) ลวด
4) เตาเผา

รูปที่ 4.18 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟ

4.3.2.3 ขั้นตอนในการทาแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) นากากกาแฟที่ เ ก็ บ มาจากห้ องจัด เลี้ ย งและห้ องอาหาร Skyline ของ
โรงแรม ไปตากแดดให้แห้งประมาณ 1- 3 วัน ดังรู ปที่ 4.19
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รูปที่ 4.19 การนากากกาแฟไปตากแดด

2) เตรี ยมดินเหนียวสาหรับทาแก้วกาแฟ โดยนา 500 กรัม นากากกาแฟที่
นาไปตากแดดแห้งแล้ว 50 กรัมมาผสมกับดินเหนียวแล้วนวดให้เป็ นเนื้อเดียวกัน ดังรู ปที่ 4.20 – 4.22

รูปที่ 4.20 เตรี ยมดินเหนียว

รูปที่ 4.21 โรยกากกาแฟผสมกับดินเหนียว
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รูปที่ 4.22 นวดส่วนผสมเป็ นเนื้อเดียวกัน

3) เมื่อนวดส่ วนผสมจนเป็ นเนื้ อเดียวกันแล้ว วางส่ วนผสมลงตรงกลาง
แป้นหมุนแล้ว ใช้มือโอบส่ วนผสมจนนิ่ง (มือต้องเปี ยกน้ าตลอด ) ดังรู ปที่ 4.23 – 4.25

รูปที่ 4.23 วางส่วนผสมลงตรงกลางของแป้นหมุน

รูปที่ 4.24 ใช้มือโอบส่วนผสม
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รูปที่ 4.25 ส่วนผสมนิ่ง

4) เมื่อส่ วนผสมนิ่งแล้วเจาะรู ตรงกลาง โดยให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างชิ ด
กันแล้วค่อยๆกดลง (ระวังอย่าให้ถึงพื้น) แล้วค่อยแยกนิ้ วหัวแม่มือออกจากกันช้าๆเพื่อขยายความ
กว้างของแก้ว (มือต้องเปี ยกน้ าอยู่ตลอด) ดังรู ปที่ 4.26 – 4.28

รูปที่ 4.26 วางนิ้วหัวแม่มือชิดกัน

รูปที่ 4.27 กดนิ้วหัวแม่มือลงช้าๆ
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รูปที่ 4.28 ใช้นิ้วหัวแม่มือแยกออกจากกัน

5) เมื่อได้ความกว้างของแก้วแล้ว ค่อยๆใช้มือดึงยกส่ วนผสมขึ้นมาให้ ได้
ความสู งแล้ว ให้ใช้เหล็กปาดแต่งแก้วให้เรี ยบแล้วแต่งบอกแก้วให้เรี ยบโดยใช้มือซ้ายประคองใช้
นิ้วชี้ขา้ งขวาวางตรงปากแก้ว ดังรู ปที่ 4.29 – 4.31

รูปที่ 4.29 ใช้มือดึงส่วนผสม

รูปที่ 4.30 ใช้เหล็กปาดแต่งแก้วให้เรี ยบ
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รูปที่ 4.31 แต่งปากแก้ว

6 ) เมื่อแต่งแก้วเสร็ จใช้ลวดตัด แล้วนาไปผึ่งให้แห้งประมาณ 5 วัน
ดังรู ปที่ 4.32

รูปที่ 4.32 ใช้ลวดตัด

7) เมื่อแก้วแห้งสนิทแล้วนาไปเข้าเตาเผา ใช้เวลาเผาประมาณ 1 วัน
ดังรู ปที่ 4.33

รูปที่ 4.33 นาแก้วเข้าเตาเผา
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8) เมื่อเผาเสร็ จแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ ดังรู ปที่ 4.34

รูปที่ 4.34 แก้วกาแฟจากกากกาแฟ

4.3.2.4 การประเมินผลการทาแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
สรุ ป จากการทดลองผลิตแก้วกาแฟจากากกาแฟรอบที่สองนี้ พบว่า เมื่อลดกาก
กาแฟลงทาให้แก้วมีความแข็งแรงขึ้น ไม่มีรอยแตก ผิวเรี ยบขึ้น และสามารถใช้งานได้โดยที่แก้วไม่รั่ว
เนื่ องจากการทดลองทาครั้งที่สองนี้ ผจู ้ ัดทาได้ไปเรี ยนรู ้และทดลองที่กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องปั้นดินเผา
(เกาะเกร็ ด) โดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือในการทาแก้วกาแฟจากกาก
กาแฟจนผลิตภัณฑ์สาเร็จ จึงได้นาไปสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึ กษาที่มีต่อผลงาน
4.3 การคานวณต้นทุนการผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟ
การคานวณต้นทุนการผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟ แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนการผลิตแก้วกาแฟจากกากาแฟ
ลาดับ

วัสดุ/อุปกรณ์

ปริมาณที่ใช้

1
2

กากกาแฟ
ดินเหนียว

50 กรัม
500 กรัม

ราคา/หน่ วย
(กิโลกรัม(ชิ้น)/บาท)
0
1/35

-

1/4.,345
1/30
1/20
1/37,000

รวม
3
4
5
6

แป้นหมุน
เหล็กปาดสาหรับตกแตง
ลวด
เตาเผา
รวม

ต้ นทุน
(บาท)
0.00
14.29
14.29
4,345.00
30
20
37,000
41,395.00
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า การผลิตแก้วกาแฟจากกากกาแฟจะอยู่ที่ 14.29 บาทและมีค่าใช้จ่าย
ค่าอุปกรณ์อยู่ที่ 41,409.29 บาท โดยทัว่ ไปแล้วทั้งสองแผนกนี้จะมีแก้วแตกหักจานวนเฉลี่ย 30 ใบ
ต่อเดือน และแก้วกาแฟ 1 ใบจะมีราคา 85 บาท ซึ่งเมื่อคานวณเป็ นเวลา 4 เดือนจะมีค่าของแตกหัก
อยู่ประมาณบาท 10,200 บาท ซึ่ งถ้าเทียบกับแก้วกาแฟจากกากกาแฟนั้นมีต้นทุน 14.29 บาท/1ใบ
จะประหยัดไปได้ 70.71 บาท/1 ใบ ดังนั้นจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแก้วกาแฟไปได้ 8,078.7 บาท
4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
จากที่คณะผูจ้ ัดทาได้ทดลองใช้แก้วกาแฟจากกากกาแฟในแผนกจัดเลี้ยงและห้องอาหาร
Skyline เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์และดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจ โดยแจก
แบบสอบถาม จานวน 30 ชุดให้กบั พนักงานแผนกจัดเลี้ยงและห้องอาหาร Skyline โดยการวิเคราะห์
และแปรผลดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละในการกาหนด
2) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟใช้ค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ยใน
การคานวนค่าเฉลี่ยในการแปลผลความพึงพอใจ โดยวิธีการแปรผลของลิเคิร์ท (Likert Technique)
โดยกาหนดการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไป
ปัจจัย

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

19
11
30

63.30
36.70
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ปัจจัย
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 33 ปี
34 – 41 ปี
มากกว่า 42 ปี
รวม
แผนก
ห้องจัดเลี้ยง
ห้องอาหาร Skyline
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

6
7
11
6
30

20.00
23.30
36.70
20.00
100.00

11
15
4
30

36.70
50.00
13.30
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามครั้งนี้ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
63.30 มี อายุ อยู่ ร ะหว่าง 34-41ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 36.70 และปฏิ บ ัติ งานในห้ องอาหาร Skyline
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00
4.4.2 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ แก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟ แสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟ
มากที่สุด
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์
1.ความคงทนแข็งแรง
2.ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
3.สี ของผลิตภัณฑ์
4.มีขนาดเหมาะสม
5.ง่ายต่อการดูแลรักษา
ด้านประโยชน์การใช้สอย
1.สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
2.สามารถนาไปวางจาหน่ายได้
3.ขนาดและรู ปร่ างเหมาะสมกับการใช้งาน
4.ความปลอดภัยในการใช้งาน
5.ความสะดวกในการใช้งาน

จานวน
(คน)

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง

มาก

ค่าเฉลี่ย

SD

การ
แปรผล

จานวน
(คน)

ร้ อย
ละ

จานวน
(คน)

ร้ อยละ

5
16.67
21
70.00
4
12
40.00
15
50.00
3
7
23.33
22
73.33
1
9
30.00
21
70.00
0
11
36.67
19
63.33
0
ค่าเฉลี่ยรวมด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์

13.33
10.00
3.33
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.03
4.30
4.20
4.30
4.37
4.24

0.55
0.64
0.48
0.46
0.48
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

11
6
11
8
12

0.00
23.33
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.37
3.97
4.37
4.27
4.40
4.28
4.26

0.48
0.66
0.48
0.44
0.49
0.51
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ร้ อยละ

จานวน
(คน)

น้ อยที่สุด

ร้ อยละ

ร้ อยละ

จานวน
(คน)

น้ อย

36.67
19
63.33
20.00
17
56.67
36.67
19
63.33
26.67
22
73.33
40.00
18
60.00
ค่าเฉลี่ยรวมด้านประโยชน์การใช้สอย
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ปัจจัย

0
7
0
0
0
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับพึงพอใจของต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.24 พบว่า ง่ายต่อการดูแล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ด้านประโยชน์การใช้สอย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจ ศึ กษาเรื่ อง “แก้วกาแฟจากกากกาแฟ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อนากากกาแฟที่เหลือทิ้งมาทาเป็ นแก้วกาแฟ 2) เพื่อศึกษาการทาแก้วกาแฟ
จากกากกาแฟ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับแก้วกาแฟจากกากกาแฟ 4) เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริ มาณของ
เหลือทิ้ง และได้ทาการวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยมีผูต้ อบแบบสอบถามของพนักงานโรงแรม
อวานี + ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ จานวน 30 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ ท าการตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 63.30 มีอายุอยู่ระหว่าง 34-41ปี
คิดเป็ นร้อยละ 36.70 และปฏิบตั ิงานในห้องอาหาร Skyline มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึ งพอใจที่มีต่ อผลิตภัณฑ์แ ก้ว
กาแฟจากกากกาแฟ พบว่า ระดับ พึ งพอใจของต่ อการใช้ผ ลิ ตภัณฑ์แก้ว กาแฟจากกากกาแฟใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.24 พบว่า ง่ายต่อการดูแล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ด้านประโยชน์การใช้สอย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ผลการศึกษาและทดลองการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ พบว่า สามารถนากากกาแฟ
มาทาเป็ นแก้วกาแฟได้แต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งเนื่องจากลักษณะแก้วที่ได้เหมือนถ้วยชามากกว่าแก้วกาแฟ
จึ งต้องท าการปั้ นแก้วหู เพิ่ มเพื่ อสะดวกต่ อการใช้งานและป้ องกันการสัมผัสความร้ อนจากกาแฟ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ลา้ งทาความสะอาดยากและแห้งยาก ควรทาการเคลือบด้วยเคลือบใต้เคลือบหรื อสี เซรา
มิกเพื่อให้แก้วกาแฟมีความสวยงาม น่ าสนใจมากขึ้นและควรเพิ่มปริ มาณกากกาแฟเนื่ องจากสี ที่ได้ยงั
เห็นไม่ชัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกากกาแฟเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และความแปลกใหม่
ให้กับผูพ้ บเห็น กากกาแฟมีน้ าหนักเบาและมีช่องว่างระหว่างเม็ดเยอะจึงต้องมีวสั ดุมาช่วยในการยึด
เกาะเพื่อให้กากกาแฟจับตัวกันเป็ นก้อนและสามารถปั้นขึ้นรู ปได้ และที่สาคัญการนากากกาแฟมาทา
เป็ นผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจากกากกาแฟเป็ นการนาทรั พยากรเหลื อทิ้ งมาใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกากกากาแฟและสามารถนาไปต่อยอดเป็ นกิจกรรมหรื อ
ธุรกิจกับให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และยังช่วยลดปริ มาณขยะเหลือทิ้งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
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5.1.2 ข้อจากัดหรือปัญหาโครงงาน
ข้อจากัดหรื อปัญหาโครงงาน มีดงั นี้
1) กากกาแฟมีน้ าหนักเบาและมีช่องว่างระหว่างเม็ดเยอะจึงไม่สามารถปั้นขึ้นรู ปได้
2) การเก็บรวบรวมกากกาแฟ ถ้าหากตากไม่แห้งจะทาให้เกิดเชื้อรา
3) ถ้าใส่ กากกาแฟในปริ มาณ 200 กรัมต่อดินเหนี ยว 500 กรัมทาให้ผิว แก้วกาแฟ
ไม่เรี ยบ
4) เมื่อนาไปเผาด้วย ฟื น แกลบ และฟาง ทาให้แก้วมีรอยราว แตก
5) ถ้านาแก้วที่ป้ ันเสร็ จไปตากแดด อาจจะมีบา้ งจุดที่ไม่โดนแสงแดดทาให้แห้งไม่
สนิทเวลาที่นาไปเผาจึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์แตก
6) เนื่องจากการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟขึ้นมา ต้องมีการฝึ กฝน การเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ทางคณะผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์ในการทา ทาให้แก้วกาแฟจากกากกาแฟยังไม่ได้มาตรฐาน
7) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ลา้ งทาความสะอาดยากและแห้งช้า
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการแก้ ไข
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการแก้ไข มีดงั นี้
1) หาวัสดุมาทาการยึดเกาะเพื่อให้กากกาแฟจับตัวกันและนามาปั้นขึ้นรู ปได้ เช่น
ดินเหนียว ดินเซรามิก เป็ นต้น
2) เมื่อตากกากกาแฟ ต้องพรวนกากกาแฟอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กากกาแฟแห้ ง
สนิท (ถ้ากากกาแฟแห้งสนิทแล้ว เวลาจับกากกาแฟจะไม่ติดมือ)
3) ควรลดปริ มาณกากกาแฟจาก200 กรัมให้เหลือ 50 กรัมหรื อ 100 กรัม ต่อดิน
เหนี ยว 500 กรัมจะช่วยให้ผิวกากกาแฟเรี ยบขึ้น (ระหว่างปั้ นมือต้องเปี ยกน้ าตลอดเพื่อง่ายต่อการ
ขึ้นรู ป)
4) ควรไปเรี ยนรู ้วิธีการเผาจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ก่อน เนื่ องจากการเผาแบบนี้ไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาได้หรื ออาจจะใช้เตาเผาเซรามิกที่อุณหภูมิ 600-900 องศาเซลเซียส
5) ควรนาผลิตภัณฑ์ไปผึ่งไว้ในที่ร่มและปล่อยให้แห้งใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน
6) ควรศึกษาและทาความเข้าใจจากที่กลุ่มหัตกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา (เกาะเกร็ ด)
หรื อจากแหล่งที่สอนทาเครื่ องปั้นดินเผา
7) ควรเคลือบด้วยสี ใต้เคลือบหรื อสี เคลือบเซรามิกจะช่วยให้ทาความสะอาดง่าย
ขึ้น แห้งง่ายและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบั ผลิตภัณฑ์
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา แผนกการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ส่ วนงานห้อง
จัด เลี้ ย งและห้องอาหาร Skyline ท าให้ ไ ด้ฝึกทักษะในการปฏิ บตั ิงานจริ ง ได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับการ
ทางานในห้องอาหารต่างๆ ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทาตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด ที่สาคัญคือต้องกระตือรื อร้นมีความตรงต่อเวลา และได้เรี ยนรู ้งาน
ต่างๆภายในโรงแรม
5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปัญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา มีดงั นี้
1) ในการเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานช่วงแรกผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
จึงทาให้บางครั้งงานเกิดความล่าช้า และทาให้งานยังไม่มีประสิ ทธิภาพมากพอ
2) ทักษะในการสื่ อสารด้านภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง จึงทาให้บ้างครั้งสื่ อสารกับ
แขกชาวต่างชาติไม่เข้าใจ
3) ขาดความมัน่ ใจในการสื่ อสารกับชาวต่างชาติ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ มีดงั นี้
1) ควรเลือกแผนกในการฝึ กปฏิบตั ิ งานสหกิจที่ตนเองมี ความสนใจ เพื่อต่อยอด
ความรู ้และความเข้าใจของตนเองได้ จะทาให้มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
2) เตรี ยมพร้อม และฝึ กฝนทักษะด้านภาษาอย่างสม่าเสมอ
3) มีใจรักงานบริ การ มีความอดทนและตรงต่อเวลา
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แก้วกาแฟ จากกากกาแฟ
Coffee Mugs From Coffee Grounds
พัชริ นทร์ เขียวนอก , ณัฐพร ไชยสิ ทธิ์
ภาควิชาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม.10160
E-mail :Phatcharinna607@gmail.com1, Natthaporn.cha@siam.edu2
บทคัดย่ อ
จากการที่ ผจู ้ ดั ทาได้เข้ารับการปฏิ บตั ิงาน
โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ ไซด์
กรุ งเทพทางคณะผูจ้ ัดทามี ความสนใจที่ จะนากาก
กาแฟเหลื อ ทิ้ งมาแปรรู ปเป็ น“ แก้วกาแฟจากกาก
กาแฟ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อนากากกาแฟ
ที่เหลือทิ้งมาทาเป็ นแก้วกาแฟ 2) เพื่อศึ กษาการทา
แก้วกาแฟจากกากกาแฟ 3) เพื่อศึ กษาการยอมรั บ
แก้วกาแฟจากกากกาแฟ 4) เพื่อ เพิ่มมูลค่ าและลด
ปริ ม าณของเหลื อ ทิ้ ง ท าการทดลองและท าการ
ประเมิ น โดยมี ผูต้ อบแบบสอบถามของพนักงาน
โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพ จานวน 30 คน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 63.30 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 34-41ปี คิด
เป็ นร้ อ ยละ 36.70 และปฏิ บัติงานในห้องอาหาร
Skyline มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.00 จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แก้วกาแฟจาก
กากกาแฟ พบว่า ระดับพึงพอใจของต่อผลิ ตภัณฑ์
แก้ว กาแฟจากกากกาแฟในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ด้านลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 พบว่า ง่าย
ต่ อ การดู แ ล มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.37 ด้านประโยชน์การใช้สอยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 พบว่า ความสะดวกในการ
ใช้งาน มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.40 ซึ่งสามารถนากากกาแฟมาทาเป็ นแก้ว
กาแฟได้แ ต่ ต ้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป ทรง เพิ่ ม การ
เคลื อ บสี แ ละเพิ่ มปริ ม าณของกากกาแฟเพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าและสร้างจุดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์ และยังช่วย

ลดปริ มาณขยะเหลื อ ทิ้ ง เพื่ อ ส่ งเสริ มและลด
ผลกระทบต่อแวดล้อมอีกด้วย
สาคัญ : กากกาแฟ / แก้วกาแฟ / กาแฟ
Abstract
The production team had participated in
cooperative education at Avani+ Riverside Bangkok
Hotel, and was interested in utilizing coffee grounds
to be the “Coffee Mug Made from Coffees Grounds.”
The objectives of the study were: 1) To transform the
coffees ground to a new coffee mug; 2) To study the
production of coffee mug made from coffee grounds;
3) To study the acceptance toward the coffee mug
made from coffee grounds; 4) To increase the value
and promote zero waste. According to the
experiments and evaluation from experimental
groups, which were the employees under Avani+
Riverside Bangkok Hotel totaling 30 people, found
that almost all of the sample group was male,
accounting for 63.30 percent. Those who were
between 34-41 years, accounting for 36.70 percent,
and most of them worked in the Skyline restaurant,
representing 50.00. According to the product
satisfaction assessment, it was found that the overall
satisfaction stated was at a high level as the average
at 4.26; product characteristics was 4.37; usability
was 4.28; and the ease of use rated as high level in
which the average was at 4.40. The results showed

that the coffee grounds were suited to be adapted as
the coffee mug, but was required to adjust its shape,
as well as, the coating and the quantity of ground
coffee to add more value and highlight the product. It
was also able to reduce the waste, which will reduce
the environmental impact accordingly.
Keywords: Coffee grounds/ Coffee mugs/ Coffee
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อน ากากกาแฟที่ เ หลื อ ทิ้ ง มาท าเป็ น
แก้วกาแฟ
2. เพื่อศึกษาการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ
3. เพื่อศึ กษาการยอมรับแก้วกาแฟจากกาก
กาแฟ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ผลิ ตภัณฑ์แ ก้วกาแฟจากกากกาแฟ
เหลือทิ้งที่สามารถนามาใช้งานได้จริ ง
2. ทาให้ได้เรี ยนรู ้วิธีการทาแก้วกากกาแฟ
จากกากกาแฟ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรั บการยอมรับและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในสถาประกอบการได้
วิธีดาเนินการ
ศึกษาการทาแก้ วกาแฟจากกากกาแฟ
1) ศึ ก ษาข้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
ศึ กษาจากสื่ อออนไลน์ แ ละสอบถาม/ผู ้ ที่ ท า
เครื่ องปั้ นดินเผา
2) ทดลองทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟ ทา
การผลิตแก้วกาแฟ โดยใช้สูตรของผูจ้ ดั ทาที่ ศึกษา
จากสื่ อออนไลน์โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
วัตถุ ดิบและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตแก้ ว
กาแฟจากกากกาแฟ (การทดลองครั้งที่ 1 )
1) ดินเหนียว
500
กรัม
2) กากกาแฟ
200
กรัม
3) ฟาง
3
กิโลกรัม

4) แกลบ
5) ตะแกรง
6) ที่คีบ

3

กิโลกรัม

ขั้ น ตอนในการผลิ ต แก้ ว กาแฟจากกาก
กาแฟ (การทดลองครั้งที่ 1)
1) นากากกาแฟที่ เก็บมาจากห้องจัดเลี้ยง
และห้องอาหาร Skyline ของโรงแรม ไปตากแดด
ให้แห้งประมาณ 1- 3 วัน
2) เตรี ย มดิ น เหนี ย วส าหรั บ การท าแก้ว
กาแฟจากกากกาแฟ โดยนา 500 กรัม นากากกาแฟที่
น าไปตากแดดแห้ ง แล้ว 200 กรั ม มาผสมกับ ดิ น
เหนียวแล้วนวดให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
3) เมื่ อ นวดส่ วนผสมเข้ากันดี แล้วให้ป้ ั น
เป็ นก้อนกลมแล้วเจาะรู ตรงกลางแล้วค่อยปั้ นขึ้นรู ป
แก้วกาแฟตามที่ตอ้ งการ (ใช้น้ าช่วยในการปั้ นขึ้นรู ป)
4) เมื่ อ ได้ป้ ั นแก้ว ได้แ ล้ว น าดิ น ไปปั้ นหู
แก้ว และน ามาติ ด แก้ว ที่ ป้ ั นเสร็ จแล้ว ก็ จะได้แ ก้ว
กาแฟ จากกากาแฟ จากนั้นนาไปตากแดดประมาณ
1-3 วัน
5) เมื่ อ ตามแดดครบ 3 วัน แล้ว น าแก้ว
กาแฟไปเผา โดยการขุดหลุมจากนั้นนาตะแกรงไป
วางในหลุมแล้วตามด้วยแก้วกาแฟที่ ตากแดดแห้ง
แล้ว คลุมด้วยฟางและแกลบและทาการเผา ระหว่าง
เผาค่ อ ยเติ ม ฟางและแกลบอยู่ เ สมอ ใช้เ วลาเผา
ประมาณ 4-5 ชัว่ โมง
6) เมื่อเผาเสร็ จรอให้ไฟดับสนิทจนเย็นลง
แล้วใช้ที่คีบคีบขึ้นมาแล้วนาไปล้างให้สะอาด
การประเมินผลจากการทาผลิตภัณฑ์
1) ลักษณะแก้วกาแฟที่ ได้ ยังไม่สามารถ
ใช้งานได้เนื่ องจากมีรอยพรุ น รอยแตก ผิวของแก้ว
ไม่เรี ยบและไม่มีความคงทนแข็งแรง
2) จากการทดลองในการทาผลิตภัณฑ์แก้ว
กาแฟจากกากกาแฟนั้น พบว่า ผูจ้ ดั ทาใส่ กากกาแฟ
มากเกินไปจึงทาให้แก้วกาแฟมีรอยพรุ นเป็ นจานวน

มาก และไม่สามารถนามาใช้งานได้เนื่ องจากมีรอย
แตกและรอยพรุ น เป็ นจ านวนมาก จึ ง ใช้ท าการ
ปรับปรุ งสูตรในวิธีการทาผลิตภัณฑ์ต่อไป
วัตถุ ดิบและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิตแก้ ว
กาแฟจากกากกาแฟ (การทดลองครั้งที่ 2 )
1) ดินเหนียว
500
กรัม
2) กากกาแฟ
50
กรัม
3) แป้ นหมุน
4) เหล็กปาดสาหรับแต่งแก้วให้เรี ยบ
5) ลวด
6) เตาเผา
ขั้ น ตอนในการผลิ ต แก้ ว กาแฟจากกาก
กาแฟ (การทดลองครั้งที่ 2)
1) นากากกาแฟที่ เก็บมาจากห้องจัดเลี้ยง
และห้องอาหาร Skyline ของโรงแรม ไปตากแดด
ให้แห้งประมาณ 1- 3 วัน
2) เตรี ยมดินเหนียว 500 กรัม นากากกาแฟ
ที่นาไปตากแดดแห้งแล้วประมาณ 50 กรัมมาผสม
กับดินเหนียวแล้วนวดให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
3) เมื่ อนวดส่ วนผสมจนเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน
แล้ว ปาส่วนผสมลงตรงกลางของแป้ นหมุนแล้ว ใช้
มือโอบส่วนผสมจนนิ่ง (มือต้องเปี ยกน้ าตลอด)
4) เมื่ อ ส่ ว นผสมนิ่ ง แล้ว เจาะรู ต รงกลาง
โดยให้นิ้ ว โป้ ง ทั้ง สองข้างชิ ด กัน แล้วค่ อ ยๆกดลง
(ระวังอย่าให้ถึงพื้น) แล้วค่อยแยกนิ้ วโป้ งออกจาก
กันช้าๆเพื่อขยายความกว้างของแก้ว (มือต้องเปี ยก
น้ าอยูต่ ลอด)
5) เมื่อได้ความกว้างของแก้วแล้ว ค่อยๆใช้
มือดึ งยกส่ วนผสมขึ้นมาให้ได้ความสู งแล้ว ให้ใช้
เหล็กปาดแต่งแก้วให้เรี ยบแล้วแต่งบอกแก้วให้เรี ยบ
โดยใช้มือซ้ายประคองใช้นิ้วชี้ ขา้ งขวาวางตรงปาก
แก้ว
6) เมื่อแต่งแก้วเสร็ จใช้ลวดตัด แล้วนาไป
ผึ่งให้แห้งประมาณ 5 วัน

7) เมื่อแก้วแห้งสนิ ทแล้วนาไปเข้าเตาเผา
ใช้เวลาเผาประมาณ 1 วัน ก็เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อย
จากการทดลองผลิ ต แก้ ว กาแฟจากาก
กาแฟรอบที่สองนี้ พบว่า เมื่อลดกากากาแฟลงทาให้
แก้วมี ความแข็งแรงขึ้ น ไม่มีรอยแตก ผิว เรี ยบขึ้ น
และสามารถใช้งานได้โดยที่แก้วไม่รั่ว เนื่องจากการ
ทดลองท าครั้ งที่ ส องนี้ ผู ้จัด ท าได้ไ ปเรี ยนรู ้ แ ละ
ทดลองที่ กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องปั้ น ดิ นเผา ( เกาะ
เกร็ ด) โดยมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญคอยให้ค าแนะน าและให้
ความช่วยเหลือในการทาแก้วกาแฟจากกากกาแฟจน
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จ จึงได้นาไปสอบถามความพึงพอใจ
ของพนักงานที่ปรึ กษาที่มีต่อผลงาน
สรุปผลโครงงาน
ได้ทาการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ โดยมี
ผูต้ อบแบบสอบถามของพนักงานโรงแรมอวานี +
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ จานวน 30 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไป
ปัจจัย
เพศ ชาย
หญิง
รวม
อายุ 18 – 25 ปี
26– 33 ปี
34 – 41 ปี
มากกว่า 42 ปี
รวม
แผนก ห้องจัดเลี้ยง
ห้องอาหาSkyline
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
19
11
30
6
7
11
6
30
11
15
4
30

ร้ อยละ
63.30
36.70
100.00
20.00
23.30
36.70
20.00
100.00
36.70
50.00
13.30
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบ สอบถาม
ครั้งนี้ ในด้านเพศ เป็ นเพศชายมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 63.30 ด้านอายุ อยู่ระหว่าง 34-41ปี มากที่ สุด คิด
เป็ นร้อยละ 36.70 ด้านแผนก เป็ นแผนกห้องอาหาร
Skyline มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00

ผลการยอมรับความพึงพอใจของพนักงาน
โรงแรมอวานี + ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพ จากการตอบ
ถามทั้งสองด้าน มีดงั นี้

รู ปที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์

จากรู ป ที่ 1 ด้า นลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์
พบว่า ง่ายต่อการดูแล มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมาความ
สวยงามของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละมี ข นาดเหมาะสม มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30

รู ปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยด้านประโยชน์การใช้สอย

จากรู ป ที่ 2 ด้า นประโยชน์ ก ารใช้ ส อย
พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน มีความพึงพอใจ
อยู่ใ นระดับ มาก มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.40
รองลงมาขนาดและรู ปร่ างเหมาะสมกับการใช้งาน
และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ผลการศึกษาและทดลองการทาแก้วกาแฟ
จากกากกาแฟ พบว่า สามารถนากากกาแฟมาทาเป็ น
แก้วกาแฟได้แต่ตอ้ งมีการปรับปรุ งเนื่องจากลักษณะ
แก้วที่ได้เหมือนถ้วยชามากกว่าแก้วกาแฟจึงต้องทา
การปั้ นแก้ว หู เ พิ่ ม เพื่ อ สะดวกต่ อ การใช้ง านและ
ป้ องกันการสัมผัสความร้อนจากกาแฟ ผลิตภัณฑ์ที่

ได้ลา้ งทาความสะอาดยากและแห้งยาก ควรทาการ
เคลื อบด้วยเคลื อบใต้เคลื อบหรื อสี เซรามิ กเพื่อให้
แก้วกาแฟมีความสวยงาม น่าสนใจมากขึ้นและควร
เพิ่มปริ มาณกากกาแฟเนื่ องจากสี ที่ได้ยงั เห็ นไม่ชดั
ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกากกาแฟเพื่อสร้างจุดเด่น
ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์และความแปลกใหม่ ใ ห้กับ ผูพ้ บ
เห็ น กากกาแฟมี น้ าหนักเบาและมีช่องว่างระหว่าง
เม็ดเยอะจึ งต้องมีวสั ดุมาช่วยในการยึดเกาะเพื่อให้
กากกาแฟจับตัวกันเป็ นก้อนและสามารถปั้ นขึ้นรู ปได้
ข้ อเสนอแนะ
1. หาวัส ดุ ม าท าการยึ ด เกาะเพื่ อ ให้ ก าก
กาแฟจับ ตัว กัน และน ามาปั้ นขึ้ นรู ป ได้ เช่ น ดิ น
เหนียว ดินเซรามิก เป็ นต้น
2. เมื่อตากกากกาแฟ ต้องพรวนกากกาแฟ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กากกาแฟแห้งสนิ ท (ถ้ากาก
กาแฟแห้งสนิทแล้ว เวลาจับกากกาแฟจะไม่ติดมือ)
3. ควรใส่ กากกาแฟปริ มาณกากกาแฟลง
หรื ออาจจะใช้ แ ป้ นหมุ น ในการปั้ นขึ้ นรู ปและ
ระหว่างปั้ นมือต้องเปี ยกน้ าตลอดเพื่อง่ายต่อการขึ้นรู ป
4. ควรไปเรี ยนรู ้ วิ ธี การเผาจากผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ ก่ อ น เนื่ อ งจากการเผาแบบนี้ ไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาได้หรื ออาจจะใช้
เตาเผาเซรามิกที่อุณหภูมิ 600-900 องศาเซลเซียส
5. ควรนาผลิตภัณฑ์ไปผึ่งไว้ในที่ ร่มและ
ปล่อยให้แห้งใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน
6. ควรศึกษาและทาความเข้าใจจากที่กลุ่ม
หัต กรรมเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา (เกาะเกร็ ด ) หรื อ จาก
แหล่งที่สอนทาเครื่ องปั้ นดินเผา
7. ควรเคลื อ บด้ ว ยสี ใต้ เ คลื อ บหรื อสี
เคลื อ บเซรามิ ก จะช่ ว ยให้ท าความสะอาดง่ า ยขึ้ น
แห้งง่ายและเพื่อเพิม่ ความสวยงามให้กบั ผลิตภัณฑ์
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