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บทคดัย่อ 
โครงงำนเร่ือง “น ้ ำหมกัผลไมชี้วภำพ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหำกล่ินไม่พึงประสงค์

ตำมท่อระบำยน ้ำภำยในโรงแรมและเพื่อลดตน้ทุนในกำรซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนมำใชใ้นกำรดบักล่ิน 

ซ่ึงไดพ้บวำ่กำรใช้น ้ ำหมกัชีวภำพสำมำรถก ำจดัส่ิงสกปรกไดดี้ โดยผูจ้ดัท ำไดใ้ชส้้มและสับปะรด

มำเป็นส่วนประกอบในกำรหมกั มีน ้ ำสะอำด น ้ ำตำลทรำยแดง และหัวเช้ือจุลินทรียเ์ป็นส่วนผสม 

หลงัจำกท ำกำรทดลองและท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์โดยใชแ้บบสอบถำมไปยงั

พนักงำนจ ำนวน 19 คน ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ พบว่ำน ้ ำหมกัชีวภำพมี

ประสิทธิภำพในกำรก ำจดักล่ินไดดี้ เน่ืองดว้ยน ้ ำหมกัชีวภำพมีฤทธ์ิเป็นกรด ซ่ึงมีคุณสมบติัในกำร

ก ำจดัส่ิงสกปรก และควำมพอใจอนัดบัแรก คือน ้ำหมกัชีวภำพสำมำรถใชแ้ทนน ้ำยำท ำควำมสะอำด

และลดตน้ทุนกำรใชน้ ้ ำยำท ำควำมสะอำดไดดี้ มีระดบัควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียรวมเท่ำกบั 

4.63 และควำมพอใจอนัดบัสุดทำ้ย คือลดกำรอุดตนัภำยในท่อระบำยน ้ำ มีระดบัควำมพึงพอใจปำน

กลำง โดยมีค่ำเฉล่ียรวมเท่ำกบั 3.16  

ค ำส ำคญั : น ้ำหมกัชีวภำพ กำรหมกั กำรก ำจดักล่ิน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
      โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ภายใตก้ารดูแลในฐานะเจา้ของโดย บริษทั ทีซีซี 

แลนด์ แอสเสท เวิลด์  (TCC Land Asset World) (แอสเสท เวิลด์  คอร์ปอเรชั่น (Asset World 
Corporation) สมาชิกของ ทีซีซี กรุ๊ป (TCC Group)) เป็นโรงแรมในเครือแมริออทแห่งแรกใน
ประเทศไทยท่ีน าเสนอหอ้งพกัซ่ึงมีความยดืหยุน่และหลากหลาย ณ สถานท่ีตั้งอนัแสนสะดวกสบาย 
ดว้ยการผสมผสานห้องพกัแขกอนัโอ่โถง จึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัเดินทางทั้ง
เพื่อท่องเท่ียวพกัผอ่นและธุรกิจไดค้รบทุกดา้น กบัห้องพกัไตลอ์พาร์ตเมนทท่ี์เหมาะส าหรับการเขา้
พกัระยะยาว ซ่ึงครบครันดว้ยห้องครัวเล็กและห้องนอนสูงสุดสามห้อง ส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัเป็น
กลุ่มใหญ่และครอบครัว ตั้งอยู่ในอาคารสูง 32 ชั้นอนัทนัสมยัและผสมผสานฟังก์ชั่นการใช้งาน
อยา่งลงตวั โรงแรมแห่งน้ีประกอบดว้ยห้องพกั 197 ห้อง และอพาร์ตเมนทอี์กจ านวน 106 ห้อง ทุก
ห้องพกัและอพาร์ตเมนท์ยงัออกแบบในสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งดว้ยสีเอิร์ธโทน ให้ความสบายตา 
สะทอ้นถึงงานออกแบบ แมริออท โมเดิร์น (Marriott Modern) ท่ีสมดุลดว้ยประโยชน์ใช้สอยและ
เป่ียมดว้ยสไตล ์ 

ในปัจจุบนัพบว่าการจดัประชุมสัมมนาในโรงแรม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งในวงการธุรกิจและ
การศึกษา ท าให้มีผูเ้ขา้ใช้บริการท่ีโรงแรมเป็นจ านวนมากแต่ในขณะเดียวกนัก็ท าให้มีของเสีย
เกิดข้ึนในโรงแรมมากเช่นกนัและของเสียงเหล่านั้นท าให้เกิดกล่ินไม่พึงประสงค์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
กลายเป็นปัญหาหลกัในส่วนงานจดัเล้ียงของโรงแรม โดยจากการส ารวจพบว่าท่อน ้ าเสียภายใน
โรงแรมส่งกล่ินเหม็นรบกวน อาจท าให้แขกได้กล่ินแล้วส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของโรงแรม 
สาเหตุมาจากการหมกัหมมของเศษอาหารต่างๆท่ีไหลลงท่อขณะท่ีท าความสะอาด และท่อน ้าไม่ได้
ถูกท าความสะอาดตลอดเวลาจึงส่งผลใหเ้กิดกล่ินไม่พึงประสงค ์ 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดท่ีจะท าโครงงาน “น ้ าหมกัผลไมชี้วภาพ” เพื่อช่วยลดกล่ินของท่อน ้า
เสียภายในโรงแรม และเพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนมาใช้ในการดบักล่ิน เน่ือง
ดว้ยโรงแรมมีการสั่งซ้ือผลไมเ้ป็นจ านวนมาก อาทิเช่น ส้ม สับปะรด แตงโม แคนตาลูป เป็นตน้ 
ส่วนหน่ึงเพื่อใช้ในการท าเคร่ืองด่ืม และเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ซ่ึงหลายคร้ังผลไม้
เหล่าน้ีเม่ือน ามาบริการใหลู้กคา้แลว้พบวา่เหลือทิ้งมาก จึงท าใหผู้จ้ดัท าคิดท าน ้ าหมกัชีวภาพจากส้ม
และสับปะรด ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีน ามาใชใ้นการท าโครงงานคร้ังน้ี 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
             1.2.1 เพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินไม่พึงประสงคต์ามท่อระบายน ้าภายในโรงแรม 
             1.2.2 เพื่อลดตน้ทุนในการซ้ือผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนมาใชใ้นการดบักล่ิน 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำร 
             1.3.1 ดา้นเน้ือหา  

 ตรวจสอบท่อระบายน ้าภายในโรงแรมในบริเวณห้องประชุม 
 สอบถามความคิดเห็นจากพนกังานในแผนกจดัเล้ียง 
 ศึกษาคน้ควา้จาก เวบ็ไซต ์และหนงัสือ 

              1.3.2 ดา้นเวลา 
          การศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้วลาในการด าเนินการ ตั้งแต่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 

              1.3.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
                       ณ โรงแรม แบงคอ็กแมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

1.3.4 ขอบเขตดา้นประชากร 
         กลุ่มตวัอยา่ง 19 คน จากพนกังานในแผนกจดัเล้ียง 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
             1.4.1 ปัญหากล่ินไม่พึงประสงคต์ามท่อระบายน ้าภายในโรงแรมลดลง 
             1.4.2 ลดตน้ทุนในการซ้ือผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนมาใชใ้นการดบักล่ิน 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

บทที2่ 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาคน้ควา้วิจยัเร่ือง การก าจดักล่ินท่อระบายน ้ าดว้ยน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมร้ส
เปร้ียวภายในโรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ในแผนกจดัเล้ียง ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาบทความ
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
   2.1 ส้ม 
   2.2 สับปะรด 
   2.3 ความหมายของน ้าหมกัชีวภาพ 
   2.4 ประโยชน์ของน ้าหมกั 
   2.5 ขั้นตอนการท าน ้าหมกัชีวภาพ 
   2.6 บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ส้ม 
    ส้ม เป็นไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีคงความส าคญัในทุกประเทศท่ีปลูกส้มถ่ินก าเนิดของส้มอยู่ในแถบ
เอเชีย บริเวณเขตอบอุ่นของไหล่เขาดา้นตะวนัตกของเทือกเขาหิมาลยั ปัจจุบนัมีการปลูกส้มทั้งใน
แถบหนาวและแถบถึงร้อนของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้โดยมีแหล่งปลูกท่ีส าคัญได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ยุโรปแอฟริกาตอนใต้ ออสเตรเลียอินเดียและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ส าหรับ
ประเทศไทยมีการปลูกส้มเช่นกนัแหล่งปลูกส้มท่ีส าคญัจะแตกต่างกนัตามชนิดของส้ม 
สายพนัธ์ุส้มท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย 
       1) ส้มเกล้ียง เป็นผลไมข้นาดกลาง ตน้สูงประมาณ 5-7 เมตรทรงพุม่ค่อนขา้งทึบ ก่ิงกา้นแขง็แรง 
มีน ้าขนาดใหญ่ หลงัจากปลูกแลว้ 3 ปี จะเร่ิมใหผ้ลผลิต 
       2) ส้มเขียวหวาน เป็นไมผ้ลขนาดเล็กตน้สูงประมาณ 2. 5-3 เมตรทรงพุ่มมีลกัษณะแน่นทึบเร่ิม
ใหผ้ลผลิเม่ืออายุ 3 ปีและใหผ้ลผลิตไม่ต ่ากวา่ 15 ปีถา้มีการดูแลรักษาอยา่งดี 
        3) ส้มจุก เป็นไมผ้ลขนาดกลางเร่ิมให้ผลผลิตหลงัปลูกประมาณ 3 ปีและให้ผลต่อเน่ืองไปไม่
ต ่ากวา่ 20 ปี 
        4) ส้มตรา (ส้มเชง้) เป็นไมผ้ลทรงพุ่มขนาดเล็กตน้สูงประมาณ 2.5-3 เมตรเร่ิมให้ผลผลิตเม่ือ
อาย ุ3 ปีและใหผ้ลผลิตไม่ต ่ากวา่ 10 ปี 
        5) ส้มโอ เป็นไมผ้ลทรงพุม่ขนาดกลางตน้สูงประมาณ 3-7 เมตรเร่ิมใหผ้ลผลิตเม่ืออาย ุ4 ปีและ
ใหผ้ลผลิตไม่ต ่ากวา่ 15-20 ปี 
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2.1.1 ประโยชน์ของเปลือกส้ม 
 1) เอาเปลือกส้มมาท าเป็นเทียนหอม เทน ้ ามนัมะกอกลงไปในเปลือกส้มแลว้จุดไฟได้เลย 
กล่ินท่ีไดรั้บคือกล่ินหอมจากธรรมชาติท่ีไม่ผา่นการปรุงแต่งหรือสังเคราะห์ใดๆ การดมกล่ินเช่นน้ี
จะช่วยใหผ้อ่นคลาย 
 2) ป้องกนัแมว น าเปลือกส้มมาถูกบัใบไมก้็สามารถป้องกนัแมวไม่ใหเ้อาเล็บมาข่วนใบไม้
ใหช้ ้า 
 3) ท าชาเปลือกส้ม แค่ลา้งเปลือกส้มให้สะอาดและหัน่เปลือกส้มเป็นช้ินเล็กๆน าชงกบัน ้ า
ร้อนก็สามารถท าเป็นชาเปลือกส้มได ้
 4) ท าความสะอาดบา้น น าเปลือกส้มมาผสมกบัน ้ าส้มสายชูหมกัท้ิงไวแ้ลว้น าไปเช็ดท า
ความสะอาดของใชใ้นบา้น 
 5) ท าปุ๋ยหมกั เปลือกส้มช่วยลดกล่ินเหมน็ของปุ๋ยหมกัลงได ้
 6) ป้องกนัไม่ให้น ้าตาลเกาะตวักนัเป็นกอ้น นอกจากเมล็ดขา้วสารเปลือกส้มก็สามารถช่วย
ป้องกนัไม่ใหน้ ้าตาลเกาะตวักนัเป็นกอ้นได ้
 7) ท าบา้นใหมี้กล่ินหอม น าเปลือกส้มมาเค่ียวน ้าร้อน น ้ามนัหอมระเหยจะถูกขบัออกมา 
 8) ท าสครับขดัผิว เปลือกส้มสามารถน าไปท าเป็นสครับขดัผิวช่วยบ ารุงให้ผิวสวย กล่ิน
หอม 
 9) ปรับสภาพน ้ า-ฆ่าเช้ือโรคในบ่อปลา สามารถใช้ได้ทั้งบ่อดินและบ่อปูน บ่อดินใช้ใน
อตัราส่วนน ้ าหมกัเปลือกส้ม 10 ลิตรต่อน ้ าเปล่า 20 ลิตร ส่วนบ่อปูนให้ใชน้ ้ าหมกัเปลือกส้ม 5 ลิตร
ผสมน ้ าเปล่า 20 ลิตร ใชเ้ทสาดให้ทัว่ในบ่อปลาทุกๆ 15 วนั ช่วยปรับสภาพน ้ าในบ่อปลาไม่ให้เน่า
เสียเร็ว ก าจดัเช้ือโรคต่างๆอนัจะเป็นสาเหตุให้ปลาเป็นโรค ช่วยให้น ้ าในบ่อปลามีแพลงตอนท่ีจะ
เป็นอาหารส าหรับปลาในบ่อ ท าใหป้ลามีสุขภาพดี เติบโตเร็ว สามารถใชไ้ดก้บับ่อปลาทุกชนิด ทุก
ช่วงอายขุองปลาท่ีเล้ียง (เปล่ียน, 2556) 
 
2.2 สับปะรด 

สับปะรด เป็นพืชวงศ์ Bromeliaceae มีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาชาว
อินเดียนพื้นเมืองไดพ้ฒันาคดัเลือกสับปะรดพนัธ์ุป่าซ่ึงมีอยูต่ ั้งเดิมในถ่ินก าเนิดจนไดส้ับปะรดพนัธ์ุ
ปลูกเผยแพร่ไปสู่แหล่งอ่ืนๆ เช่นบราซิล กายอานา เวเนซุเอลา โคลมัเบีย ปานามา และหมู่เกาะแอน
ติลลิส ชาวพื้นเมืองรู้จกัใช้ประโยชน์จากสับปะรดนอกจากเป็นอาหารแลว้ยงัใช้เป็นยาช่วยเจริญ
อาหารและมีสรรพคุณอ่ืนๆอีกหลายประการ (Collins, 1960) สับปะรดกลายเป็นผลไมท่ี้สร้างความ
แปลกใหม่แก่ผูพ้บเห็นเป็นอนัมากเน่ืองจากรูปร่าง สี กล่ินและรสชาติแตกต่างจากผลไมอ่ื้นๆท่ี 
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คุน้เคยจึงมีการแพร่ขยายพนัธ์ุปลูกไปสู่เขตร้อนส่วนอ่ืนของโลกอยา่งกวา้งขวางรวมทั้งทอ้งถ่ินนอก
เขตร้อนในปีค.ศ.1600 มีรายงานวา่พบการปลูกสับปะรดในมาดากสัการ์ อินเดียตอนใต ้ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ 

สับปะรดพนัธ์ุท่ีปลูกเป็นการคา้ทัว่ไปมีความแตกต่างกันตามลกัษณะสัณฐานวิทยาคือ
ลกัษณะตน้ใบผลซ่ึงสังเกตไดไ้ม่ยากนอกจากน้ีลกัษณะเน้ือในจะเป็นส่ิงบ่งบอกกลุ่มพนัธ์ุไดง่้ายข้ึน
จึงมีการจ าแนกพนัธ์ุสับปะรดเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ คะยนื (Cayene) ควนี (Queen) สแปนนิช (Spanish) 
เปอร์นมับูโก (Pernambuco) และมอร์ติโลนา (Mordilona) ในบรรดาสับปะรดทั้ง 5 กลุ่มพบวา่กลุ่ม
คะยืนควีนและเปอร์นัมบูโกมีความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาอย่างชัดเจนและยงัมีพื้นฐานทาง
พนัธุกรรมท่ีสม ่าเสมอกวา่กลุ่มสแปนนิชและมอร์ติโลนา (Coppens d 'Eeckenbrugge et al., 1997)  
ส าหรับพนัธ์ุสับปะรดท่ีปลูกในประเทศไทยจ าแนกได ้2 กลุ่มคือ 
       1) กลุ่ม คะยีน เป็นกลุ่มท่ีปลูกเป็นการคา้มากท่ีสุด เหมาะสมส าหรับเป็นวตัถุดิบเพื่อโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป พนัธ์ุท่ีแพร่หลายคือ สมูท คะยีน (Smooth Cayene) หรือเรียกทัว่ไปว่าพนัธ์ุ
ปัตตาเวีย มีขนาดผล 1.0 ถึง 2.5 กิโลกรัมหรืออาจจะใหญ่กวา่น้ีข้ึนอยูก่บัระยะปลูก หรือจ านวนตนั
ต่อพื้นท่ีและปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโต ลกัษณะผลจะเป็นรูปทรงกระบอก 
        2) กลุ่ม ควีน มีขนาดตน้และขณะผลเล็กกว่ากลุ่มคะยีน กา้นผลสั้นใบมีสีเขียวอ่อน มีแถบสี
ชมพูท่ีกางใบ ขอบใบมีน ้าสีแดงเรียงชิดติดกนัตลอดความยาวของใบเป็นรูปโคง้มว้นข้ึนไปหาปลาย
ใบ ใบแคบ และมีความยาวของใบมากกวา่พนัธ์ุปัตตาเวยี มีประมาณ 48 ใบต่อตน้ ดอกสีน ้าเงินถึงสี
ม่วง มีดอกยอดประมาณ 120 ดอกต่อช่อ ผลมีขนาดเล็กกว่าคนอ่ืนคือมีน ้ าหนกัประมาณ 1.0-2.0 
กิโลกรัม จุกมีขนาดใหญ่ ใกลเ้คียงขนาดผล มกัเกิดตะเกียงประมาณ 1-2 ตะเกียง ผิวเปลือกสีเขียว
เปลือกหนาตานูนเม่ือสุกสีผิวเผือกเป็นสีเหลือง เน้ือเหลืองเขม้รสชาติหวานกรอบ กล่ินหอม มีเยื่อ
ใยนอ้ย แกนผลอ่อนนุ่มและเล็กกวา่พนัธ์ุปัตตาเวยี (Collins, 1960 ; Ochse, 1961) สับปะรดกลุ่มควนี 
ไดแ้ก่ พนัธ์ุภูเก็ต สว ีตราดสีทองและภูแล สับปะรดกลุ่มควนี ตอบสนองต่อโลกเห่ียวนอ้ยกวา่คะยีน 
(เกลียวพนัธ์ และคณะ, 2550) 
ประโยชน์ของสับปะรด  
สับปะรดมีส่วนต่างๆท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางดงัต่อไปน้ี  

เน้ือใช้รับประทานสด ท าเป็นสับปะรดกระป๋อง หรือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น
สับปะรดเช่ือม แช่อ่ิมสับปะรดกวน แยมสับปะรด ไวน์สับปะรด น ้ าท่ีคั้นไดจ้ากเน้ือใชด่ื้มสด หรือ
บรรจุเป็นน ้ าสับปะรดกระป๋องกากท่ีคั้นเอาน ้ าออกแลว้ สามารถน าไปท าเป็นอาหารสัตวห์รือน าไป
ท าเป็นปุ๋ยได ้ 
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เปลือกน าไปท าเป็นอาหารสัตว ์หรือคั้นเอาน ้ าจากเปลือกของสับปะรดท าน ้ าส้มสายชู 
บร่ันดี ไวน์ แอลกอฮอล์ และผงชูรส เป็นตน้ ส าหรับกากของเปลือกสับปะรดท่ีคั้นเอาน ้ าออกแลว้
สามารถน าไปใชท้  าอาหารสัตวแ์ละปุ๋ยได ้

ตน้ ในล าตน้ของสับปะรดจะมีสารชนิดหน่ึงเม่ือสกดัเอาสารน้ีออกมาสามารถน าไปใช้
ฟอกหนงัในโรงงานอุตสาหกรรมได ้

ใบของสับปะรดจะมีเส้นใยอยู่มาก สามารถน าไปใช้ท าเส้ือผา้ แหวน เชือก หรือเศษ
กระดาษใยสับปะรดเป็นตน้ 
นอกจากน้ีคนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยงัใช้เน้ือของสับปะรดผสมกับปลาและเกลือไว้
รับประทานเป็นเคร่ืองจ้ิม หรือใชเ้ป็นกบัขา้วได ้(กรมส่งเสริมการเกษตร,2548) 
 
2.3 ความหมายของน า้หมักชีวภาพ 
             ปัจจุบนัมีเศษผลไม้หลากหลายชนิดเหลือท้ิงจากครัวเรือน หรือภาคอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมาก ก่อใหเ้กิดปัญหา ดา้นส่ิงแวดลอ้มติดตามมาเพราะขยะประเภทน้ีเม่ือทิ้งไวน้านจะบูดเน่า
ส่งกล่ินเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของพาหะน าโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคทอ้งร่วง โรคตาแดง 
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพไดน้ ้าเสียจากขยะน้ีเม่ือไหลลงสู่แหล่งน ้า ท าใหเ้กิด ภาวะมลพิษทางน ้า 
ดินเส่ือมสภาพ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) จากผลกระทบดงักล่าว ท าให้มนุษยพ์ยายามท่ีจะหาทาง
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยหาวิถีธรรมชาติท่ีจะมาทดแทนการใช้เคมี จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการน า
ผลิตภณัฑ์ ธรรมชาติท่ีเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากกิจกรรมของจุลินทรีย ์เรียกวา่ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ หรือก็
คือ น ้ าหนักชีวภาพ มาใช้เพื่อลดและทดแทนการใช้เคมี ซ่ึงได้มีการใช้น ้ าหมกัชีวภาพทั้งด้าน 
ส่ิงแวดลอ้มและดา้นปศุสัตว ์เช่น ส่งเสริมสุขภาพสัตว ์ส่งเสริมการเจริญของพืช ท าความ สะอาด
โรงเรือนในฟาร์มเล้ียงสัตว ์รวมทั้งใชใ้นครัวเรือน เช่น ผสมน ้ ายาลา้งจาน ซกัผา้ แชมพู แมก้ระทัง่
ใชอ้าบน ้าขจดักล่ินตวั (ไชยวฒัน์ ไชยสุต, 2553)  
             น ้ าหมกัชีวภาพเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากเกษตรกรน าเศษพืช สัตว ์ซ่ึงเป็นวสัดุเหลือ
ใช้ในทอ้งถ่ินไปหมกักบักากน ้ าตาล และน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลายในหลายท้องถ่ิน ซ่ึงแต่ละ
ทอ้งถ่ินจะมีการผลิตและการน าน ้าหมกัไปใชแ้ตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของวตัถุดิบท่ีใชก้รรมวธีิในการ
หมกัระยะเวลาท่ีหมกัตลอดจนวิธีใช้กบัพืชและการใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ พอจะแยกชนิดและ
อตัราส่วนในการผลิตตามวสัดุหลกัท่ีใชผ้ลิตน ้าหมกัชีวภาพได ้2 ประเภทดงัน้ีคือ  

1) น ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากพืช ได้แก่ ผกัต่างๆผลไม้วชัพืชตลอดจนพืชสมุนไพรใช้
อตัราส่วนผกัผลไมว้ชัพืชพืชสมุนไพร 3 ส่วนกากน ้ าตาล 1 ส่วนโดยน าวสัดุมายอ่ยหรือสับให้เป็น
ช้ินเล็กๆหรือบดใหล้ะเอียดคลุกเคลา้กบักากน ้าตาลใหเ้ขา้กนัในภาชนะโดยใส่ใหเ้กือบเตม็ปิดฝา 
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เก็บในท่ีร่มอากาศถ่ายเทดีเกษตรกรจะเร่ิมน าของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกัมาใชก้บัพืชหลงัจากหมกั
ไวป้ระมาณ 7-10 วนั  

2) น ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากสัตว ์ไดแ้ก่ ปลาเล็กปลาน้อย หอยเชอร่ี เปลือกกุง้ กระดองปู 
แมลง เศษช้ินส่วนของสัตว ์ฯลฯ ใช้อตัราส่วนของสัตว ์3 ส่วนกากน ้ าตาล 3 ส่วนโดยน าสัตว์/
ช้ินส่วนสัตวม์ายอ่ยหรือสับให้เป็นช้ินเล็กๆหรือบดให้ละเอียดคลุกเคลา้กบักากน ้ าตาลให้เขา้กนัใน
ภาชนะ และมกัมีการเติมน ้าหมกัชีวภาพ น ้าหมกัจุลินทรีย ์น ้ามะพร้าวหรือหวัเช้ือจุลินทรียล์ะลายน ้ า
ลงไปดว้ย 1 ส่วนปิดฝาและน าไปเก็บในท่ีร่มอากาศถ่ายเทดี มีการกวนบา้งเป็นคร้ังคราวเพื่อไม่ให้มี
กล่ินเหม็น ส าหรับการหมักปลาไม่ปิดฝาและกวนวนัละหลายๆคร้ังและเกษตรกรจะเร่ิมน า
ของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกัมาใชก้บัพืชหลงัจากหมกัไว ้1 เดือนข้ึนไปหรือจนกวา่วสัดุท่ีใชห้มกัจะ
ยอ่ยสลายดีแลว้ โดยกรองเอาแต่ของเหลวมาใชก้บัพืชเช่นเดียวกนักบัน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากพืช
(กรมวชิาการเกษตร, 2546) 
2.3.1 จุลินทรียใ์นน ้าหมกัชีวภาพ 

จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ประกอบดว้ยเซลลเ์ดียวหรือหลายเซลล์ โดยเซลลเ์หล่านั้น
ต่างก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกนัและมีรูปร่างเหมือนกนัไม่มีการเปล่ียนแปลงของเซลล์เพื่อท าหน้าท่ี
เฉพาะเหมือนในส่ิงมีชีวิตชั้นสูง จุลินทรียมี์หลายประเภทไดแ้ก่ แบคทีเรีย รา โปรโตซัว สาหร่าย 
ไวรัส จุลินทรียมี์บทบาทส าคญัในการยอ่ยสลายวสัดุอินทรีย ์และองคป์ระกอบทางชีวเคมีต่างๆใน
การผลิตน ้าหมกัชีวภาพ จุลินทรียท่ี์พบในน ้าหมกัชีวภาพมีดงัน้ี  

1) แบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้อง
จุลทรรศน์ท่ีมีก าลงัขยายสูงส่องดูจึงมองเห็น ประกอบดว้ยเซลล์เพียงเซลล์เดียวเป็นจุลินทรียท่ี์พบ
ในน ้ าหมกัชีวภาพจ านวนมากท่ีสุดและมีหลากหลายสายพนัธ์ุ น ้ าหมกัชีวภาพจากพืชผกักินใบ กิน
ผล และจากผลไม ้จากสัตว ์เช่น ปลา หอยและไข่ มีแบคทีเรียสูงถึง 10⁸ (100000000) เซลล์/มล. ท่ี
ระยะตน้ๆของการหมกั แมเ้ม่ือเก็บไวใ้นสภาพหมกัเป็นระยะเวลา1ปี ยงัคงพบแบคทีเรียในน ้ าหมกั
ชีวภาพ แต่จ านวนและความหลากหลายของสายพนัธ์ุจะลดลง 

แบคทีเรียท่ีพบส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียซ่ึงยอ้มสีแกรมแลว้จะติดสีแกรมบวก พบส่วนนอ้ย
ท่ีพวกติดสีแกรมลบ พวกแกมบวกจ านวนมากเป็นแบคทีเรียในสกุล   Bacillus เช่น Bacillus 
mycoider, B.cereus และ B.circulans แบคทีเรียอีกกลุ่มท่ีผมในน ้ าหมกัชีวภาพคือแบคทีเรียท่ีสร้าง
กรดแลคติกท่ีพบมากอยู่ในสกุล Lactobacillus พบบา้ง ในสกุล Pediocococus, Streptococcus และ 
Leuconostoc 
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2) รา เป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลลแ์บบท่ีส่วนของนิวเคลียสมีเยือ่หุ้ม ซ่ึงแตกต่างจากแบคทีเรียซ่ึง
เซลล์มีนิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้ม รามีขนาดใหญ่กวา่แบคทีเรีย มีทั้งชนิดเดียวคือยีสตแ์ละหลายเซลลซ่ึ์ง
ไดแ้ก่ราท่ีมีรูปร่างเป็นเส้นใย 

ราท่ีพบในน ้าหมกัชีวภาพส่วนใหญ่เป็นราประเภทยสีต ์ในน ้าหมกัชีวภาพจากผกัและปลามี
จ านวนสูงถึง 10⁷(10000000) เซลล์/มล. และจ านวนยีสตล์ดลงตามระยะเวลาหมกัยีสตท่ี์พบในน ้ า
หมักชีวภาพสามารถจ าแนกได้หลายชนิดเป็น Saccharomyces cerevisiae, Candida zeylanoides, 
C.boidinii และ C.krusei 

ราเส้นใยพบในจ านวนและความหลากหลายของสายพนัธ์ุน้อย ในน ้ าหมกัชีวภาพจากผกั
และผลไมมี้จ านวนอยูใ่นช่วง 10¹-10⁴ (10-10000) เซลล์/มล. ส่วนหน่ึงอยูใ่นกลุ่มรา Phycomycetes 
ไดแ้ก่ราในสกุล Mucor และอ่ืนๆ 
2.3.2 บทบาทของจุลินทรียใ์นขั้นตอนการผลิตน ้าหมกัชีวภาพ 
  แบคทีเรีย ท่ีพบในน ้ าหมกัชีวภาพหลายสายพนัธ์ุมีบทบาทแยกสลายวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต
วสัดุท่ีใช้ในการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพเป็นวสัดุอินทรีย์มาจากส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งจากพืชและจากสัตว์ 
แบคทีเรียย่อยสลายวสัดุอินทรียท์  าให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่ๆเล็กลงปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมาในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

จุลินทรียก์ลุ่มท่ีผลิตกรดแลคติกจะมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างมากในการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพท่ี
กระบวนการผลิตมีน ้ าตาลมาเก่ียวขอ้ง แบคทีเรียกรดแลคติกอาศยัอยู่ในธรรมชาติมากมายหลาย
แหล่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ีท่ีมีน ้ าตาลชนิดต่างๆกลุ่มน้ีสามารถสร้างกรดแลคติค กรดฟอร์มิค เอ
ทานอล และคาร์บอนไดออกไซด์  

แบคทีเรียหลายสายพนัธ์ุสามารถละลายตะกอนฟอสเฟตซ่ึงพืชไม่สามารถใชป้ระโยชน์ใน
การเป็นธาตุอาหารพืชไดใ้หเ้ปล่ียนอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ 

แบคทีเรียท่ีพบในน ้าหมกัชีวภาพหลากหลายสายพนัธ์ุมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งจุลินทรีย์
ท่ีเป็นสาเหตุโรคพืชบางชนิด 

แบคทีเรียหลายสายพนัธ์ุเช่นแบคทีเรียในสกุล Bacillus สามารถสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช
กลุ่มออกซิเจน จิบเบอเรลลิน และไซโทไคนิน ฯลฯ 

แบคทีเรียกรดแลคติค เช่น Lactobacillus spp. สร้างสารฆ่าแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรค หรือ
แบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดการบูดเสียของผลิตภณัฑอ์าหาร 

ยีสตเ์ป็นราเซลล์เดียว มนัจะมีรูปทรงกลมหรือรี กระจายไปทัว่ในธรรมชาติ พบไดบ้นผิว
ผลไมแ้ละใบไม ้ในน ้าหมกัชีวภาพ ยสีตห์มกัน ้าตาลเป็นเอทิลแอลกอฮอล ์และคาร์บอนไดออกไซด ์ 
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ราเส้นใย เป็นจุลินทรียท่ี์ตอ้งการพวกอากาศ ดงันั้นในลกัษณะของการท าน ้ าหมกัชีวภาพ 
ซ่ึงเป็นการหมกัท่ีมีออกซิเจนนอ้ยสภาพดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของราเส้นใย
จึงมกัพบอยูบ่นผวิหนา้ของน ้าหมกัชีวภาพ หรือบนพื้นผวิภาชนะท่ีมีน ้าตาลติดอยู ่
2.3.3 บทบาทของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อน ้าหมกัชีวภาพ   

จุลินทรียท่ี์มีในน ้ าหมกัชีวภาพมีหลายประเภทแต่จุลินทรียท่ี์มีบทบาทส าคญัในกระบวน 
การหมกัน ้าหมกัชีวภาพไดแ้ก่แบคทีเรียเช้ือราโดยมีบทบาทส าคญัในการยอ่ยสลายวสัดุอินทรีย ์และ
เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพเคมีต่างๆในการผลิตน ้ าหมักชีวภาพ โดยบทบาทของจุลินทรีย์ใน
กระบวนการท าน ้ าหมกัจากเปลือกสับปะรดจะเนน้ไปท่ีแบคทีเรียท่ีพบในน ้ าหมกัชีวภาพหลายสาย 
พนัธ์ุมีบทบาทในการย่อยสลายวสัดุท่ีใช้ในการผลิตวสัดุท่ีใช้ในการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพเป็นวสัดุ 
อินทรีย์มาจากส่ิงมีชีวิตทั้งจากพืชและสัตว์แบคทีเรียย่อยสลายวสัดุอินทรีย์ท  าให้สารประกอบ 
โมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ่ๆเล็กลงและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ไดโ้ดยเนน้ไปท่ีแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียกลุ่มน้ี 
เป็นแกรมบวกอยู่ในสกุล Lactobacillaceae จะไม่มีการสร้างสปอร์รูปร่างของเซลล์มีลกัษณะเป็น 
ท่อนสั้นแบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติกจะมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากในการผลิตน ้าหมกัชีวภาพสามารถ
สังเคราะห์ 

กรดแลคติคเป็นผลิตภณัฑ์หลกัระหวา่งกระบวนการหมกัคาร์โบไฮเดรตหรือกระบวนการ 
ผลิตท่ีมีน ้าตาลมาเก่ียวขอ้งโดยแบคทีเรียกลุ่มน้ีสามารถสร้างกรดอินทรียช์นิดอ่ืนๆรวมทั้งเอทานอล 
และคาร์บอนไดออกไซดแ์บคทีเรียชนิดน้ีจดัอยูใ่นพวก Anaerobic หรือ Facultative ไดแ้ก่แบคทีเรีย 
ในสกุลLactobacillus sp. มีความตอ้งการสารอาหารพวกสารประกอบอินทรียท่ี์มีโครงสร้างซบัซ้อน
พบในกระบวนการหมกัมีการเจริญเติบโตในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนแต่ก็มีความสามารถใน การเพิ่ม
จ านวนเซลลไ์ดดี้ในสภาพท่ีมีออกซิเจนดว้ยน ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัของแบคทีเรีย ชนิดน้ี
แบคทีเรียกรดแลคติกแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ีหน่ึงเรียกว่า Homofermentative จุลินทรีย์
ก ลุ่มน้ีจะให้ผลิตภัณฑ์ เ ป็นกรดแลคติก (Lactic Acid)  เท่ านั้ นส าหรับกลุ่ม ท่ีสองเ รียกว่า 
Heterofermentative หลงัจากกระบวนการหมกัจะไดก้รดแลคติกกรดอะซิติกกรดฟอร์มิกกลีเซอรอล 
แอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์โดยทัว่ไปแลว้แบคทีเรียท่ีผลิตกรดแลคติกจะมีอยูอ่ยูใ่นสภาพ 
ธรรมชาติทั้งในพืชผกัผลไมเ้น้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์นมกรดแลคติกท่ีได้น้ีมีบทบาทส าคญัในการ 
ถนอมอาหารหลายชนิดเช่นผักดองต่างๆผลิตภัณฑ์นมพวกท าเนยแข็งจุลินทรีย์ดังกล่าวมี 
ความสามารถทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดดี้ทนต่อสภาพความเป็นกรดสูงสภาวะ 
ความเป็นกรดสูงน้ีจะมีผลกระทบต่อการยบัย ั้งการเพิ่มจ านวนเซลล์หรือก าจดักลุ่มจุลินทรียท่ี์ 
ก่อใหเ้กิดการเน่าเสียของอาหาร จากความสามารถในกระบวนการเมตาบอลิซึมมีความสามารถ  

ปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มในกระบวนการหมกัไดอ้ยา่งกวา้งขวางแบคทีเรียกรดแลคติกถูก
น ามาใช ้ในการผลิตอาหารและถนอมอาหารมาเป็นระยะเวลายาวนานและถูกน ามาใชเ้ป็นกลา้เช้ือ
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กนัอยา่ง กวา้งขวางในอุตสาหกรรมอาหารหมกัดองไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑน์มหมกั (dairyproduct), 
ผกัดอง และผลไมด้อง (pickled fruits and vegetables) และหญา้หมกั (silage) (Eomet al., 2007) เป็น
ตน้แบคทีเรียกรดแลคติกเหล่าน้ีสามารถน ามาใชใ้นอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
2.4 ประโยชน์ของน า้หมักชีวภาพ 
  น ้ าหมกัชีวภาพ น ้ าสกดัชีวภาพ หรือ ปุ๋ยน ้ าจุลินทรีย ์ เป็นสารละลายเขม้ขน้ท่ีได้จากการ
หมักเศษพืช  หรือสัตว์ กับสารท่ีให้ความหวาน  จนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซ่ึงเม่ือผ่าน
กระบวนการแลว้จะไดส้ารละลายเขม้ขน้สีน ้ าตาล ประกอบไปดว้ยจุลินทรีย ์และสารอินทรียห์ลาย
ชนิด แรกเร่ิมเดิมทีนั้นจุดประสงค์ของการคิดคน้ “น ้ าหมกัชีวภาพ” ข้ึนมา เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรโดยเฉพาะ แต่ช่วงหลงัก็มีการน าน ้ าหมกัชีวภาพมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน
เช่นกนั (ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัปทุมธานี,2555)  
            1) ด้านการเกษตร น ้ าหมกัชีวภาพ มีธาตุอาหารส าคญั ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแต
สเซียม แคลเซียม ก ามะถนั ฯลฯ จึงสามารถน าไปเป็นปุ๋ย เร่งอตัราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตใหดี้ข้ึน และยงัสามารถใชไ้ล่แมลงศตัรูพืชไดด้ว้ย 
            2) ดา้นปศุสัตว ์สามารถช่วยก าจดักล่ินเหมน็ น ้าเสียจากฟาร์มสัตวไ์ด ้ช่วยป้องกนัโรคระบาด
ต่างๆ ในสัตวแ์ทนการให้ยาปฏิชีวนะ ท าให้สัตวมี์สุขภาพแข็งแรง มีความตา้นทานโรค ช่วยก าจดั
แมลงวนั ฯลฯ 
             3) ดา้นการประมง ช่วยควบคุมคุณภาพน ้ าในบ่อเล้ียงสัตวน์ ้ า ช่วยแกปั้ญหาโรคพยาธิในน ้า 
ช่วยรักษาโรคแผลต่าง ๆ ในปลา กบ จระเขไ้ด ้ช่วยลดปริมาณข้ีเลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่เน่าเหม็น 
สามารถน าไปผสมเป็นปุ๋ยหมกัใชก้บัพืชต่าง ๆ ไดดี้ 
            4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ้ าหมกัชีวภาพ สามารถช่วยบ าบดัน ้ าเสียจากการเกษตร ปศุสัตว ์การ
ประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทัว่ไป แถมยงัช่วยก าจดักล่ินเหม็นจาก
กองขยะ การเล้ียงสัตว ์โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่าง ๆ นอกจากน้ียงัช่วยปรับสภาพอากาศท่ี
เสียใหส้ดช่ืน และมีสภาพดีข้ึน 
            5) ประโยชน์ในครัวเรือน เราสามารถน าน ้ าหมกัชีวภาพ มาใชใ้นการซกัลา้งท าความสะอาด 
แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู น ้ ายาลา้งจาน รวมทั้งใช้ดบักล่ินในห้องน ้ า โถส้วม ท่อระบายน ้ า ฯลฯ 
ไดด้ว้ย (องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุง, 2560) 
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น ้ าหมกัชีวภาพ มีหลายสูตรตามแต่ท่ีผูคิ้ดคน้ข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยต่าง ๆ กนั โดยมีวิธี
ท า น ้ าหมกัชีวภาพ แบบง่ายๆ พร้อมสูตรการหมกัตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการน าไปใช้ โดยมี
อุปกรณ์หลกัๆ ไดแ้ก่ 

1) ถังน ้ าหมักท่ีมีฝาปิดสนิท ควรเป็นถังพลาสติก หรือกระเบ้ืองเคลือบ ไม่ควรใช้ถัง
ประเภทโลหะหรือปูนซีเมนตเ์พราะน ้าหมกัจะเขา้ไปกดักร่อนภาชนะ 
             2) น ้าตาลแดง (ไม่ใช่น ้าตาทรายแดง) โดยเราสามารถใชก้ากน ้าตาลทดแทนได ้ซ่ึงมีราคาถูก
กวา่น ้ าตาลชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมน ้ าตาล นอกจากน้ีอาจใชพ้ืชจ าพวกออ้ย
ไดเ้ช่นกนั 
             3) ส่วนผสมกบัน ้าตาล 
                  3.1 เศษซากพืชสด อาทิ พืชอวบน ้า ผกั ผลไมท้ั้งแก่และอ่อน รวมทั้งเปลือกผลไม ้ฯลฯ 
                  3.2 เศษซากสัตวส์ด อาทิ หอยเชอร่ี ปลา ปู กระดูกไก่ กา้งปลา ฯลฯ 
                  3.3 พืชสมุนไพรเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ สะเดา ตะไคร้หอม ขิง ข่า ฯลฯ 
หมายเหตุ : 
                  1. ส่วนผสมของการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ ถ้าใช้สูตรท่ีเป็นเศษซากพืช จะใช้ส่วนผสม
ระหวา่งเศษซากพืชสดกบักากน ้าตาล อตัราส่วน 3: 1 
                  2. ส่วนผสมของการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ ถา้ใช้สูตรท่ีเป็นเศษซากสัตว ์จะใช้อตัราส่วน
ระหวา่งเศษซากสัตวก์บักากน ้าตาล อตัราส่วน 1: 1 (การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน, 2561) 
 
2.5 ขั้นตอนการท าน า้หมักชีวภาพ  
              เร่ิมจากการน าผกัผลไมม้าสับใหเ้ป็นช้ินเล็กๆ แลว้น าไปใส่ภาชนะปิดฝาใหมิ้ดชิด  ขั้นตอน
ต่อมาใหน้ าผกัผลไมไ้ปผสมกบักากน ้าตาลหรือน ้าตาลทรายแดงหรือน ้าตาลทรายขาวในอตัราส่วน 
3 กิโลกรัม ต่อน ้าตาล 1 กิโลกรัม  จากนั้นคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั เม่ือดูวา่ส่วนผสมต่างๆเขา้กนัดีแลว้ให้
ปิดฝาทิ้งไว ้แลว้ควรหมัน่กวนทุกๆ 5-7 วนั เพื่อใหเ้ศษผกัสัมผสักบัอากาศ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการยอ่ย
สลายไดดี้ข้ึนโดยหมกัทิ้งไว ้1-2 เดือน เม่ือครบก าหนดจะสังเกตเห็นมีน ้าออกมาผสมอยู ่ซ่ึงน ้าท่ีได้
จากการหมกัน้ีก็คือน ้าหวัเช้ือจุลินทรียน์ัน่เอง ส่วนการเก็บรักษานั้นใหน้ าน ้าหวัเช้ือจุลินทรียท่ี์ได ้
รินเก็บใส่ไวใ้นขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมท่ีจะเอาไปใชป้ระโยชน์หรือน าไปใชห้มกัท าน ้าจุลินทรีย ์
(EM) ต่อไป 
ขั้นตอนการท าน ้าจุลินทรีย ์(EM)  
        วธีิการจะคลา้ย ๆ กบัการท าน ้าหวัเช้ือจุลินทรีย ์  ต่างกนัตรงท่ี ระยะเวลาในการหมกัจะสั้นกวา่
การท าน ้าหวัเช้ือจุลินทรีย ์อุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียมในการท า ดงัน้ี 
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                1) ถงัพลาสติกมีฝาปิด      
                2) ถุงปุ๋ย           
                3) กากน ้าตาลหรือน ้าตาลทรายแดง 
                4) หวัเช้ือจุลินทรีย ์  
                5) เศษผกัผลไม ้เศษอาหาร 
เม่ือเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมแลว้ ก็มาสู่ขั้นตอนการหมกั 

ขั้นตอนท่ี1 ใส่น ้าลงไปในถงั จ านวน 8 ลิตร  ถา้หากใชน้ ้าประปา ควรใส่ถงัเปิดฝาทิ้งไว ้2
วนั เพื่อให้คลอรีนระเหยไปเสียก่อน                                     

ขั้นตอนท่ี 2 น ากากน ้าตาล 250 ซีซี. หรือน ้าตาลทรายแดง 300 กรัม (ประมาณ 3 ขีด) เทใส่
ลงไปคนใหล้ะลาย 

ขั้นตอนท่ี 3 น าน ้าหวัเช้ือจุลินทรีย ์250 ซีซี. ผสมลงไปคนใหเ้ขา้กนั 
ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือคนส่วนผสมต่าง ๆ เขา้กนัดีแลว้ ใหน้ าเศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้สับเป็นช้ิน

เล็ก ๆ ใส่ลงไปในถุงปุ๋ย แลว้น าถุงปุ๋ยนั้นใส่ลงในถงัหมกัดงักล่าว กดให้น ้ าท่วมถุง หรือหาวตัถุท่ีมี
น ้าหนกัวางทบัลงไปอีกทีหน่ึง  จากนั้นก็ปิดฝาใหส้นิท 

ในกรณีท่ีเราจะหมกัเศษอาหารหรือเศษผกัผลไมเ้พิ่มเติมลงไปในนั้น ก็สามารถน าไปใส่ลง
ในถุงปุ๋ยไดเ้ช่นกนั แต่ถา้หากน ้ าจุลินทรียมี์ปริมาณไม่พอท่ีจะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ยได ้ก็ให้เติม
น ้าเปล่าและกากน ้าตาลหรือน ้าตาลทรายแดงลงไป ในอตัราส่วน น ้าเปล่า 8 ลิตร ต่อกากน ้าตาล 250 
ซีซี. หรือน ้ าตาลทรายแดง 300 กรัม ผสมลงไป เม่ือผสมส่วนต่าง ๆ จนครบแล้ว ให้หมกัทิ้งไว้
ประมาณ 7 วนั เราก็สามารถน าน ้าจุลินทรียธ์รรมชาติมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 
2.6 บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

น ้าหมกัชีวภาพ เป็นของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกัพืชหรือสัตวก์บัน ้าตาลหรือกากน ้ าตาล จะมี

จุลินทรียธ์รรมชาติท่ีเกิดข้ึนหลายชนิด ธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช รวมทั้งมีสารประกอบท่ีสกดัได้

จากเซลล์พืชและเซลล์สัตวห์ลายชนิด ไดแ้ก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซมแ์ละอ่ืนๆ 

ในปัจจุบนัน ้าหมกัชีวภาพ ไดรั้บความสนใจในวงการเกษตรของไทยเป็นอยา่งมาก มีการน าน ้าหมกั

ชีวภาพมาใชป้ระโยชน์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยการรดหรือฉีดพ่นให้กบัพืช ท าให้

พืชมีการเจริญเติบโตดีข้ึนและมีอายกุารเก็บเก่ียวยาวนานข้ึน (สาล่ี, 2544 และกาญจนา,  2544) 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2552) ได้

ท าการศึกษาเก่ียวกบัการท าน ้ าหมกัชีวภาพไวด้ังน้ี ผลการวิจยัพบว่า น ้ าหมกัชีวภาพ เร่ิมแรกท่ี 

แพร่หลายเขา้มาในประเทศไทยนั้น  ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรียเ์พื่อทดแทน 

สารเคมีในปุ๋ย  ยาก าจดัศตัรูพืช  ฮอร์โมนบ ารุงพืช  ฯลฯ  รวมถึงการจดัการยอ่ยสลายส่ิงปฏิกูล  ลด 

ความเน่าเสีย  กล่ินเหม็น  ในระบบบ าบดัน ้ าเสีย  การก าจดัขยะอินทรีย ์ เป็นตน้  ต่อมาไดเ้ร่ิมถูก 

ดดัแปลงเป็นผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดในครัวเรือน  ไดแ้ก่  น ้ ายาถูบา้น  น ้ ายาขดัส้วม  น ้ ายาซกั ผา้  

น ้ ายาลา้งจาน  และน ้ ายาลา้งผกัผลไม ้ แต่ในยุคแรก ๆ ไดมี้ช่ือเรียกต่าง ๆ ตามกลุ่มองคก์รท่ีส่ง เร่ิม

การใชป้ระโยชน์  เช่น  น ้าจุลินทรีย ์ หรือน ้าหมกัเปร้ียว  หรือน ้าสกดัชีวภาพ  

น ้ าหมกัชีวภาพหรือน ้ าสกดัชีวภาพ (Bio extract : BE)เป็นวิธีการสกดัน ้ าเล้ียงจากเซลพืช 

และเซลลส์ัตวซ่ึ์งประกอบดว้ยสารประกอบอินทรียโ์ดย ใชน้ ้าตาลหรือกากน ้ าตาล(Molasses) ใส่ลง 

ไปจะไดน้ ้ าเล้ียงท่ีสกดัออกมาเป็นสีน ้ าตาล โดยขบวนการ พลาสโมไลซีส (plasmolysis) และน ้ า 

เล้ียงท่ีได้จะถูกจุลินทรียใ์นธรรมชาติและท่ีติดมากบัวสัดุท่ีน ้ ามาหมกั ด าเนินกระบวนการหมกั 

ต่อไปโดยใช้กากน ้ าตาลและสารประกอบอินทรียจ์ากวสัดุเหล่านั้นเป็นแหล่งอาหารและพลงังาน 

โดยจุลินทรียแ์ต่ละชนิดจะท าการยอ่ยสลายวสัดุอินทรียใ์หมี้โมเลกุลเล็กลงตามล าดบั ของเหลวหรือ 

น ้ าหมกัท่ีไดน้ี้จะมีทั้งจุลินทรียธ์รรมชาติท่ีเกิดข้ึนหลากหลายชนิด รวมทั้งมีสารประกอบท่ีสกดัได ้

จากเซลพืชและเซลสัตวช์นิดต่างๆ ได้แก่ สารพวกคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดอมิโน ฮอร์โมน 

เอนไซม ์และอ่ืน ๆ น ้ าสกดัชีวภาพจะเกิดข้ึนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัปริมาณน ้ าเล้ียงในตน้พืช โดย 

ปกติน ้ าเล้ียงในตน้พืชสดจะมีอยูป่ระมาณ 90-98% ถา้ส่วนของพืชมีน ้ ามาก น ้ าสกดัก็จะเกิดข้ึนมาก 

ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วนั แต่เน่ืองจากขบวนการท าในระยะแรกเก่ียวขอ้งกบัขบวนการสกดัน ้า 

เล้ียงจากเซลทางชีวภาพ (bio extract) และในช่วงหลงั เก่ียวขอ้งกบัขบวนการหมกั ดงันั้นนกัวชิาการ

บางกลุ่มจึงเรียกน ้าสกดัชีวภาพวา่ น ้าหมกัชีวภาพ 

จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และคณะ. (2553).ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการบ าบดัชะมูล

ฝอยของน ้ าหมกัชีวภาพไวด้งัน้ี จากการศึกษาประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าชะมูลฝอยจากหลุมฝัง

กลบของเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ดว้ยน ้ าหมกัชีวภาพ 4 ชนิดพบว่าน ้ าหมกั

ชีวภาพมีความสามารถในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้ าชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบชุมชนไดป้ระมาณ 

90% แต่ตอ้งเติมในปริมาณท่ีเหมาะสมเท่านั้นซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ตอ้งเติมนอ้ยกวา่ 0.67% 

โดยปริมาตรของน ้าชะมูลฝอย 
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 อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ประสิทธิภาพในการบ าบดัสารอินทรียข์องน ้าหมกัชีวภาพจะค่อนขา้ง

สูงแต่ก็ยงัไม่สามารถบ าบดัค่า COD, BOD5 และ BOD5 / COD ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองยงัมีค่าสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐานน ้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

เพราะการเติมน ้าหมกัชีวภาพไดเ้พิ่มค่าสารอินทรียใ์นน ้าชะมูลฝอยในตอนเร่ิมตน้เช่นกนันอกจากน้ี

พบวา่การเติมน ้าหมกัชีวภาพยงัเพิ่มปริมาณของแขง็ละลายน ้าซ่ึงไม่มีการลดลงตลอดการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1. ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปภาพท่ี 3.1.1 สถานประกอบการ 

ท่ีมา: https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/ 
 

ช่ือสถานประกอบการ   ภาษาไทย  โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

ภาษาองักฤษ  Bangkok Marriott Hotel The Surawongse 

โทรศัพท์    02 088 5666 

โทรสาร     02 088 5777 

ทีต่ั้งสถานประกอบการ  

       ท่ีอยูเ่ลขท่ี 262 ถนนสุรวงศ ์แขวง ส่ีพระยา เขต บางรัก จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

รหสัไปรษณีย ์10110 ประเทศไทย 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/
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3.2. แผนทีแ่ละการเดินทาง 

 
รูปภาพท่ี3.2.1 แผนท่ีและการเดินทาง 

ท่ีมา: https://www.baanfinder.com 
 

ระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียง  

MRT สายสีน ้าเงิน - สามยา่น (ประมาณ 0.4 กม.) 

BTS สายสีลม - ศาลาแดง (ประมาณ 0.6 กม.) 

BTS สายสีลม - ช่องนนทรี (ประมาณ 0.6 กม.) 

BRT - สาทร (ประมาณ 0.9 กม.) 

MRT สายสีน ้าเงิน - สีลม (ประมาณ 0.9 กม.) 

ถนนทางแยกใกล้เคียง  

แยก - ทรัพย-์สุรวงศ ์( ประมาณ 0 ม. ) 

แยก - สุรวงศ-์นราธิวาส (ประมาณ 0.2 กม.) 

แยก - พิพฒัน์ (ประมาณ 0.3 กม.) 

แยก - สีลม-นราธิวาส (ประมาณ 0.3 กม.) 

แยก - ทรัพย ์(ประมาณ 0.4 กม.) 

 

 

 

https://www.baanfinder.com/th/projects/mrt/bpl2dt_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.baanfinder.com/th/projects/bts/tmflgq_%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://www.baanfinder.com/th/projects/bts/kkr6dd_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.baanfinder.com/th/projects/brt/hn8vsv_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://www.baanfinder.com/th/projects/mrt/4168q6_%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81/b7f80v_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81/1v2jfp_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81/5dr511_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81/r6wcmn_%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81/qk0zfh_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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สถานทีใ่กล้เคียง  

ธนาคาร - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั สาขาพฒัน์พงศ ์(ประมาณ 0.3 กม.) 

ธนาคาร - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั สาขาสีลม (ประมาณ 0.3 กม.) 

โรงพยาบาล - โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ประมาณ 0.3 กม.) 

ตลาด - ตลาดกลางคืนพฒัน์พงษ ์(ประมาณ 0.3 กม.) 

ตลาด - ตลาดซอยละลายทรัพย ์(ประมาณ 0.3 กม.) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - แมก็ซ์แวลู ทนัใจ ยไูนเต็ด สีลม (ประมาณ 0.4 กม.) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต พฒัน์พงษ ์(ประมาณ 0.4 กม.) 

ธนาคาร - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั สาขาสุรวงศ ์(ประมาณ 0.4 กม.) 

ธนาคาร - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั สาขาจามจุรี สแควร์ (ประมาณ 0.4 กม.) 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - เทสโก ้โลตสั ซุปเปอร์มาร์เก็ต จามจุรี สแควร์ (ประมาณ 0.4 กม.) 

หา้ง - จามจุรีสแควร์ (ประมาณ 0.5 กม.) 

โรงพยาบาล - โรงพยาบาลสัตวส์ามยา่น (ประมาณ 0.5 กม.) 

3.3 โรงแรม  

            โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ จะเป็นโรงแรมแบรนด์แมริออทแห่งแรกใน

ประเทศไทยท่ีน าเสนอหอ้งพกัซ่ึงมีความยดืหยุน่และหลากหลาย ณ สถานท่ีตั้งอนัแสนสะดวกสบาย 

ดว้ยการผสมผสานหอ้งพกัแขกอนัโอ่โถงจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัเดินทางทั้งเพื่อ

ท่องเท่ียวพกัผอ่นและธุรกิจไดค้รบทุกดา้นกบัห้องพกัไตล์อพาร์ตเมนทท่ี์เหมาะส าหรับการเขา้พกั

ระยะยาวซ่ึงครบครันดว้ยห้องครัวเล็กและห้องนอนสูงสุดสามห้องส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัเป็นกลุ่ม

ใหญ่และครอบครัว 

3.4 สถานที่ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

             โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ตั้งอยู่บนพื้นท่ีประวติัศาสตร์ รายล้อมไปด้วย

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงศิลปะและวฒันธรรมมากมายไม่วา่จะเป็น ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์, ศุลกสถาน, 

วดัพระศรีมหาอุมาเทวี (วดัแขก) และแม่น ้ าเจา้พระยา นอกจากน้ี โรงแรมยงัตั้งอยู่ในละแวกเขต

สร้างสรรคใ์หม่ (new Creative District) ของพื้นท่ีบางรัก ซ่ึง ณ ปัจจุบนั ก าลงัอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียน

รูปเชิงสร้างสรรค ์และยงัอยูไ่ม่ไกลจากจุดชมวิวของตึกมหานคร (Mahanakhon Observatory) และ

ไอคอนสยาม (ICONSIAM) เป็นตน้ 

 

 

https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3/0nczc1_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://www.baanfinder.com/th/projects/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/lrcsv4_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C


18 
 

 

3.5 ประวตัิและค านิยามสถานประกอบการ 

             โรงแรม แมริออท (Marriott Hotels) แบรนด์แฟล็กชิพตน้ต ารับของโรงแรมเครือ แมริออท 

อินเตอร์เนชัน่แนล (Marriott International ภายใตก้ารดูแลในฐานะเจา้ของโดย บริษทั ทีซีซี แลนด์ 

แอสเสท เวิลด์ (TCC Land Asset World) (แอสเสท เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ (Asset World Corporation) 

สมาชิกของ ทีซีซี กรุ๊ป (TCC Group)) โรงแรมหรูระดับห้าดาวน้ีตั้ งอยู่บนถนนสุรวงศ์ หน่ึงใน

เส้นทางการเดินทางสายหลกัของกรุงเทพฯท่ีทอดตวัยาวนบัจากแม่น ้ าเจา้พระยาสู่ถนนพระรามส่ี

พื้นท่ีประวติั ศาสตร์อนัเป็นมรดกล ้าค่าของกรุงเทพฯ 

3.6 ห้องพกั 

             โรงแรม แบงคอ็กแมริออท เดอะ สุรวงศจ์ะเป็นโรงแรมแมริออทแห่งแรกในประเทศไทยท่ี

น าเสนอหอ้งพกัหลากหลายรูปแบบเพื่อนตอบสนองความตอ้งการการใชง้านท่ีแตกต่างกนับนพื้นท่ี

แห่งเดียวกนัไม่วา่จะเป็นหอ้งพกัโรงแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวพร้อมทั้งห้องอพารทเ์มนทส์ าหรับการ

เขา้พกัระยะยาว โรงแรมประกอบไปด้วย 32 ชั้นประกอบไปด้วยห้องพกั 303 ห้องโดยแบ่งเป็น

ห้องพกัโรงแรม 197 ห้อง และอพาร์ทเมน้ท์ 106 ห้อง ซ่ึงมีตั้งแต่ขนาด 1 ถึง 3 ห้องนอน ทุกห้อง

ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นตกแต่งดว้ยสีเอิร์ธโทนสบายตา สะทอ้งถึงศิลปะการออกแบบ แมริออท 

โมเดิร์น (Marriott Modern) ท่ีผสมผสานประโยชน์ใชส้อยและสไตลไ์ดอ้ยา่งลงตวั อีกทั้งโรงแรมยงั

ตั้งอยู่บริเวณท่ีเดินทางสะดวกจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของนักเดินทางทั้งท่ีต้องการ

เดินทางมาเพื่อท่องเท่ียวรวมไปท่านท่ีเดินทางมาเพื่อการธุรกิจ 

นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นสวรรค์ของนกัชิมดว้ยตวัเลือกรับประทานอาหารทั้งสองแห่ง ไดแ้ก่ 

พระยา คิทเช่น (Praya Kitchen) ร้านอาหารสไตลอ์อลเดยไ์ดน์น่ิงท่ีรวบรวมอาหารนานาชาติให้ผูเ้ขา้

พกัได้เลือกสรรอย่างเต็มอ่ิม อีกทั้ ง เย่า เรสเตอรองก์ แอนด์ รูฟท็อป บาร์ (Yào Restaurant & 

Rooftop Bar) บนชั้น 32 ร้านอาหารจีนและรูฟท็อปบาร์แห่งแรกในประเทศไทยท่ีเสิร์ฟอาหารจีน

กวางตุง้และเซ่ียงไฮเ้ลิศรสพร้อมๆกบัทิวทศัน์ท่ีน่าหลงใหลของกรุงเทพ โซนรูฟท็อบบาร์เปิดโล่ง

ตกแต่งสไตล์จีนโมเดิร์น เสริฟค็อกเทลท่ีไดแ้รงบนัดาลใจและอิทธิพลมาจากวฒันธรรมจีนพร้อม

ด่ืมด ่าววิกรุงเทพและแม่น ้าเจา้พระยา 
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3.7 ประเภทห้องพกัและห้องจัดเลีย้ง 

หอ้งพกั 

1) 3 Bedroom Residential Suite 

2) 2 Bedroom Residential Suite 

3) M Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King 

4) Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King 

5) 1 Bedroom Residential Suite, 1 King 

6) Vice Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King 

7) Executive, M Club lounge access, Guest room, 1 King 

8) Executive, M Club lounge access, Guest room, 2 Double 

9) Deluxe, Guest room, 1 King 

10) Premium, Guest room, 1 King 

หอ้งจดัเล้ียง 

1) สุรวงศ ์บอลรูม 1-3 

2) หอ้งสีลม 1-5 

3) หอ้งส่ีพระยา 

4) หอ้งดอกแกว้ 

5) หอ้งลีลาวดี 

6) หอ้งขนุน 

7) หอ้งชมพู่ 

8) หอ้งมะขาม 1-2 

9) หอ้งมะม่วง 

10) หอ้งนอ้ยหน่า 
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ห้องพกั 

3 Bedroom Residential Suite 

 
รูปภาพท่ี 3.7.1 3 Bedroom Residential Suite 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 

 

 2 Bedroom Residential Suite 

 
รูปภาพท่ี3.7.2  2 Bedroom Residential Suite 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 
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M Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King 

 
รูปภาพท่ี 3.7.3  M Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 

 

 

M Club Lounge (Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King) 

 
รูปภาพท่ี 3.7.4  M Club Lounge (Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King) 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 
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1 Bedroom Residential Suite, 1 King 

 
รูปภาพท่ี 3.7.5 1 Bedroom Residential Suite, 1 King  

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 

 

 

M Club Lounge (Vice Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King) 

 
รูปภาพท่ี 3.7.6 M Club Lounge (Vice Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King) 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 
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Executive, M Club lounge access, Guest room, 1 King 

 
รูปภาพท่ี 3.7.7 Executive, M Club lounge access, Guest room, 1 King 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 

 

 

Executive, M Club lounge access, Guest room, 2 Double 

 
รูปภาพท่ี 3.7.8 Executive, M Club lounge access, Guest room, 2 Double 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 
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Deluxe, Guest room, 1 King 

 
รูปภาพท่ี 3.7.9  Deluxe, Guest room, 1 King 

ท่ีมา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 

 

 

Premium, Guest room, 1 King 

 
รูปภาพท่ี 3.8.10 M Premium, Guest room, 1 King 

ท่ีมา:https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkok-

th.html?cid=1844104 
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ห้องจัดเลีย้ง 

Garden at the Surawongse 

 
รูปภาพท่ี 3.7.11 Garden At The Surawongse 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

 

Surawongse Rooftop 

 
รูปภาพท่ี 3.7.12 Surawongse Rooftop 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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ห้องดอกแก้ว 

 
รูปภาพท่ี 3.7.13 ห้องดอกแกว้ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

 

 

 

ห้องสีลม 

 
รูปภาพท่ี 3.7.14 ห้องสีลม 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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ห้องสุรวงศ์บอลรูม 

 
รูปภาพท่ี 3.7.15ห้องสุรวงศบ์อลรูม 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

 

 

ห้องมะขาม 

 
รูปภาพท่ี 3.7.16 ห้องมะขาม 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 
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3.8 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. ตกแต่งหรือจดัแจงหอ้งอาหารใหดู้ดี และสะดวกสบาย 

2. จดัวางโตะ๊เกา้อ้ี และอุปกรณ์เคร่ืองใชบ้นโตะ๊ 

3. รับจองโตะ๊จากลูกคา้ท่ีโทรศพัทเ์ขา้มาสั่งจอง 

4. ตอ้นรับลูกคา้ 

5. รับออเดอร์หรือค าสั่งเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมจากลูกคา้ 

6. น าอาหารและเคร่ืองด่ืมไปเสิร์ฟ 

7. เก็บโตะ๊เม่ือลูกคา้รับประทานอาหารเสร็จแลว้ 

8. กล่าวขอบคุณเม่ือแขกจะกลบั หรือส่งแขก 

9. ท าความสะอาดหอ้งอาหาร 
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3.9 โครงสร้างของแผนกจัดเลีย้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director of event 

Banquet manager 

Assistant manager 

Supervisor 

Captain 

Banquet attendant 

Supervisor audiovisual 

Audiovisual 

Event manager 

Assistant manager 

Event coordinator 
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3.10 ช่ือ ต าแหน่งและลกัษณะงานทีผู้่จัดท าได้รับมอบหมาย 

 
ช่ือ   นาย ชวฒัน์ สิมานนัท ์

แผนก    จดัเล้ียง  

ต าแหน่ง  ผูช่้วยพนกังาน  

ลกัษณะงาน 

1) จดัวางโตะ๊เกา้อ้ี และอุปกรณ์เคร่ืองใชบ้นโตะ๊ 

2) น าอาหารและเคร่ืองด่ืมไปเสิร์ฟ 

3) เก็บโตะ๊เม่ือลูกคา้รับประทานอาหารเสร็จแลว้ 

4) ท าความสะอาดหอ้งอาหาร 

5) จดัเตรียมห้องส าหรับงานประชุมต่างๆ 

 

3.11 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 
ช่ือ   นาย วษิณุชยั สิทธิโชค 

แผนก    จดัเล้ียง  

ต าแหน่ง  บริกร 
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3.12 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 13 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

3.13 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เป็นการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไม ้เพื่อขจดักล่ิน

ไม่พึงประสงค์ท่ีท่อระบายน ้ า ตอบเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดบัตาม

แบบ Likert Scales ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี คะแนนเฉล่ีย 0.51-1.50 หมายถึง มีความพึง

พอใจในระดบัน้อยท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัน้อย คะแนน

เฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มี

ความพึงพอใจในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  

 

3.14 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปี2563 
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5.1 ก าหนดหวัขอ้การท างาน     
1.5.2 ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงแรม     
1.5.3 สอบถามความคิดเห็นจากพนกังานใน
แผนกจดัเล้ียง 

    

1.5.4 ศึกษาคน้ควา้วธีิท าน ้าหมกั     
1.5.5 รวบรวมขอ้มูล     
1.5.6 ด าเนินการปฏิบติั     
1.5.7 จดัท าขอ้มูลรูปเล่มรายงาน     
1.5.8 น าเสนอผลงาน     
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3.15 อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ 

อุปกรณ์    

1) ถงัน ้าหมกั    

2) ผา้ขาวบาง    

3) คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ 

1) โปรแกรม Microsoft Excel 

2) โปรแกรม Microsoft Word 

3) โปรแกรม Power Point 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงาน 
4.1 การด าเนินงาน 
             เน่ืองดว้ยผูจ้ดัท ำไดอ้อกปฏิบติัสหกิจศึกษำท่ีโรงแรม แบงคอ็กแมริออท เดอะ สุรวงศ ์ตั้งแต่
วนัท่ี13 มกรำคม 2563 ในแผนกจดัเล้ียง ท ำให้ได้รับควำมรู้และบทบำทหน้ำท่ีท่ีส ำคญัต่ำงๆใน
แผนกจดัเล้ียง จำกระยะเวลำดงักล่ำวทำงโรงแรมไดมี้กำรจดังำนหลำยคร้ัง ซ่ึงท ำให้ท่อระบำยน ้ ำมี
ส่ิงสกปรกท่ีเกิดจำกกำรทิ้งเศษอำหำร และกำรท ำควำมสะอำดภำชนะต่ำงๆ เม่ือไม่ไดรั้บกำรท ำ
ควำมสะอำดท่ีถูกวธีิจึงท ำใหท้่อส่งกล่ินไม่พึงประสงค ์นกัศึกษำจึงไดจ้ดัท ำโครงงำนน้ีข้ึนเพื่อน ำน ้ ำ
หมกัชีวภำพไปก ำจดัส่ิงสกปรกและกล่ินท่ีไม่พึงประสงคใ์นท่อระบำยน ้ำ 
4.2 การผลติน า้หมักชีวภาพ 
อุปกรณ์    

1) ถงัน ้ำหมกั    

2) ผำ้ขำวบำง    

วตัถุดิบ   

1) น ้ำตำลทรำยแดง  150 กรัม 

2) ส้มและสับปะรด  900 กรัม 

3) หวัเช้ือจุลินทรีย ์  125 ซีซี. 

4) น ้ำสะอำด     4   ลิตร 

กำรผลิตน ้ำหมกัชีวภำพมีขั้นตอนดงัน้ี 
4.2.1 ใส่น ้ ำลงไปในถังจ ำนวน 4 ลิตร ถ้ำหำกใช้น ้ ำประปำควรใส่ถงัเปิดฝำทิ้งไว ้2 วนั 

เพื่อใหค้ลอรีนระเหยไปเสียก่อน                                     
4.2.2 น ำกำกน ้ำตำล 125 ซีซี. หรือน ้ำตำลทรำยแดง 150 กรัม เทใส่ลงไปคนใหล้ะลำย 
4.2.3 น ำน ้ำหวัเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี. ผสมลงไปคนใหเ้ขำ้กนั 
4.2.4 เม่ือคนส่วนผสมต่ำงๆเขำ้กนัดีแลว้ใหน้ ำส้มและสับปะรดมำสับเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงไป

ในผำ้ขำวบำง แลว้น ำผำ้ขำวบำงนั้นใส่ลงในถงัหมกั กดใหน้ ้ำท่วมผำ้หรือหำวตัถุท่ีมีน ้ ำหนกัวำงทบั
ลงไปอีกทีหน่ึง หลงัจำกนั้นก็ปิดฝำใหส้นิท 

ในกรณีท่ีเรำจะหมกัเศษอำหำรหรือเศษผกัผลไมเ้พิ่มเติมลงไปในนั้น ก็สำมำรถน ำไปใส่ลง
ในผำ้ขำวบำงได้เช่นกนั แต่ถำ้หำกน ้ ำจุลินทรียมี์ปริมำณไม่พอท่ีจะท่วมเศษอำหำรในผำ้ขำวบำงได ้
ก็ใหเ้ติมน ้ำเปล่ำและกำกน ้ำตำลหรือน ้ำตำลทรำยแดงลงไปในอตัรำส่วนน ้ำเปล่ำ 8 ลิตรต่อ
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กำกน ้ำตำล 250 ซีซี. หรือน ้ำตำลทรำยแดง 300 กรัม ผสมลงไป เม่ือผสมส่วนต่ำง ๆ จนครบแลว้ ให้
หมกัทิ้งไวป้ระมำณ 7 วนั เรำก็สำมำรถน ำน ้ ำจุลินทรียธ์รรมชำติมำใช้ประโยชน์ได ้อตัรำส่วนใน
กำรน ำไปใชง้ำน น ้ำจุลินทรีย ์1 ส่วน ต่อน ้ำสะอำด 10 ส่วน 
 
ขั้นตอนกำรท ำน ้ำหมกัชีวภำพ 
1.เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในกำรท ำน ้ำหมกั 

          
   ภำพท่ี4.2.1 เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในกำรท ำน ้ำหมกั 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
 

2.ใส่น ้ำลงไปในถงัจ ำนวน 4 ลิตร ถำ้หำกใชน้ ้ำประปำควรใส่ถงัเปิดฝำทิ้งไว ้2 วนั เพื่อใหค้ลอรีน
ระเหย 

 
ภำพท่ี4.2.2 ใส่น ้ำลงไปในถงัจ ำนวน 4 ลิตร 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
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3.น ำกำกน ้ำตำล 125 ซีซี. หรือน ้ำตำลทรำยแดง 150 กรัม เทใส่ลงไปคนใหล้ะลำย 

 
ภำพท่ี4.2.3 น ำกำกน ้ำตำล 125 ซีซี.หรือน ้ำตำลทรำยแดง 150 กรัม เทใส่ลงไปคนใหล้ะลำย 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
 
 
 

4.น ำน ้ำหวัเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี. ผสมลงไปคนใหเ้ขำ้กนั  

                     
ภำพท่ี4.2.4 น ำน ้ำหวัเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี. ผสมลงไปคนใหเ้ขำ้กนั 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
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5.เม่ือคนส่วนผสมต่ำงๆเขำ้กนัดีแลว้ใหน้ ำเศษผลไม ้สับเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงไปในผำ้ขำวบำง แลว้น ำ
ผำ้ขำวบำงนั้นใส่ลงในถงัหมกั  

 
ภำพท่ี4.2.5 เศษผลไม ้สับเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงไปในผำ้ขำวบำง แลว้น ำผำ้ขำวบำงใส่ลงในถงัหมกั 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
 
 

6.กดใหน้ ้ำท่วมผำ้หรือหำวตัถุท่ีมีน ้ำหนกัวำงทบัลงไปอีกทีหน่ึง หลงัจำกนั้นก็ปิดฝำใหส้นิท 

 
ภำพท่ี4.2.6 ปิดถงัหมกัใหส้นิท 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
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7.หลงัหมกัเสร็จแลว้น ำน ้ำหมกัมำกรอกใส่ภำชนะเพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 

                                      
ภำพท่ี4.2.7 น ำน ้ำหมกัมำกรอกใส่ภำชนะเพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 

ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
 
 

ตวัอยำ่งกำรน ำไปทดลองใช ้
 

                                   
 

ภำพท่ี4.2.8 น ำน ้ำหมกัไปเทตำมท่อระบำยน ้ำ 
ท่ีมำ: ผูจ้ดัท ำ 
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4.3 ต้นทุนการผลติน า้หมักชีวภาพ 
1) หวัเช้ือจุลินทรีย ์1 ลิตร  80 บำท 
2) น ้ำตำลทรำยแดง 1 กิโลกรัม 40 บำท 
3) ผำ้ขำวบำง 1 ผนื   20 บำท 

กำรท ำน ้ำหมกัมีตน้ทุนดงัน้ี 
1) หวัเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี  10 บำท 
2) น ้ำตำลทรำยแดง 150 กรัม  6  บำท 
3) ผำ้ขำวบำง     7  บำท 
       รวม  23 บำท ต่อ น ้ำหมกั 4 ลิตร  

ตำรำงท่ี 4.1 ส่วนผสมส ำคญัของน ้ำหมกัชีวภำพและน ้ำยำท ำควำมสะอำด 
ส่วนผสมน ้ำหมกัชีวภำพ ส่วนผสมน ้ำยำท ำควำมสะอำด 

1)หวัเช้ือจุลินทรีย ์  125 ซีซี  
2)น ้ำตำลทรำยแดง  150 กรัม 
3)ส้มและสับปะรด 900 กรัม 
4)ผำ้ขำวบำง   

ส่วนผสมส ำคญั  
1)Sodium hydroxide 

 
  
ตำรำงท่ี 4.2 ตำรำงเปรียบเทียบรำคำระหวำ่งน ้ำหมกัชีวภำพและน ้ำยำท ำควำมสะอำด 

เม่ือเปรียบเทียบรำคำตน้ทุนพบวำ่ รำคำตน้ทุนของน ้ ำหมกัชีวภำพ 1 ลิตร อยูท่ี่รำคำ 5.75 บำท 
ส่วนน ้ ำยำท ำควำมสะอำด 1 ลิตร รำคำ 138 บำท จำกตำรำงขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่รำคำของน ้ ำหมกั
ชีวภำพ มีรำคำตน้ทุนถูกกวำ่น ้ำยำท ำควำมสะอำดมำก เหตุเพรำะวำ่น ้ ำหมกัชีวภำพน ำของท่ีเหลือใช้
มำเป็นส่วนประกอบในกำรผลิต แต่น ้ ำยำท ำควำมสะอำดทัว่ไปใช้สำรเคมีเป็นส่วนประกอบซ่ึงมี
รำคำตน้ทุนท่ีสูงกวำ่ 

 

รำคำน ้ำหมกัชีวภำพ รำคำน ้ำยำท ำควำมสะอำด 
1)หวัเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี     รำคำ 10 บำท 
2)น ้ำตำลทรำยแดง 150 กรัม  รำคำ   6 บำท 
3)ส้มและสับปะรด 900 กรัม รำคำ   0 บำท 
4)ผำ้ขำวบำง                          รำคำ   7 บำท 

น ้ำยำท ำควำมสะอำดท่อ 1 ลิตร รำคำ 138 บำท 

รวม 23 บำทต่อน ้ำหมกั 4 ลิตร เท่ำกบั 1 ลิตรมี
รำคำเท่ำกบั 5.75 บำท 

รวม 1 ลิตร รำคำ 138 บำท 
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4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 ขอ้มูลพื้นฐำน 

                       1) ดำ้นเพศ 
                           ขอ้มูลทัว่ไปดำ้นเพศของผูต้อบแบบสอบถำมพบวำ่พนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำม
ในกำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 84.21 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 15.79 ดงัตำรำงท่ี 4.1 
ตำรำงท่ี4.3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของพนกังำนในโรงแรมแบ่งตำมเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 16 84.21 
หญิง 3 15.79 
รวม 19 100 

 
                       2) ดำ้นอำย ุ

              ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมดำ้นอำยพุบวำ่พนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำม
ในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีอำย2ุ0-30 ปีมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมำเป็นผูท่ี้มีอำยยุ31-40 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 26.3 นอ้ยสุดเป็นผูท่ี้มีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 15.8 ดงัตำรำงท่ี4.2 
ตำรำงท่ี4.4 แสดงจ ำนวนและร้อยละของพนกังำนจ ำแนกตำมอำย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-30 11 57.9 
31-40 5 26.3 
มำกกวำ่ 40 ปี 3 15.8 
รวม 19 100 
     

  3) ระดบักำรศึกษำ 
        ข้อ มูลทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของผู ้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำพนักงำน ท่ีตอบ
แบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีมีระดับกำรศึกษำมธัยมปลำย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15.8 ระดับ
อนุปริญญำ/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 21.1 และระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 63.2 ดงัตำรำงท่ี 4.5 
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ตำรำงท่ี 4.5 แสดงจ ำนวนและร้อยละของพนกังำนจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมปลำย/ปวช. 3 15.8 
อนุปริญญำ/ปวส. 4 21.1 
ปริญญำตรี 12 63.2 
รวม 19 100 

 
      
    4) รำยได ้(ต่อเดือน) 

          ขอ้มูลทัว่ไปดำ้นรำยไดข้องผูต้อบแบบสอบถำมพบวำ่พนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำม
ในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นมีรำยได3้0,000 - 50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 73.7 รำยได1้5,000 - 30,000 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 26.3ดงัตำรำงท่ี 4.6 
ตำรำงท่ี 4.6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของพนกังำนจ ำแนกตำมรำยได ้

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
30,000 - 50,000 14 73.7 
15,000 - 30,000 5 26.3 
รวม 19 100 

 
ตำรำงท่ี4.7 แสดงค่ำเฉล่ียและค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนระดบัควำมพอพึงใจดำ้นผลิตภณัฑ์น ้ำหมกั
ชีวภำพ 
หมำยเหตุ: เกณฑก์ำรควำมหมำยของระดบัควำมพึงพอใจ 
ค่ำเฉล่ีย 4.51-5.00 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจในระดบัมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ีย 3.51-4.50 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจในระดบัมำก 
ค่ำเฉล่ีย 2.51-3.50 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจในระดบัปำนกลำง 
ค่ำเฉล่ีย 1.51-2.50 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ค่ำเฉล่ีย 0.51-1.50 หมำยถึง ระดบัควำมพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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ดำ้นผลิตภณัฑ์ ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ระดบัควำมพึง
พอใจ 

สำมำรถใช้แทนน ้ ำ ย ำท ำ คว ำม
สะอำดและลดตน้ทุนกำรใชน้ ้ ำยำท ำ
ควำมสะอำดไดดี้ 

4.63 0.48 มำกท่ีสุด 

กล่ินไม่พึงประสงคล์ดลงจำกเดิม 3.79 0.69 มำก 
ลดกำรอุดตนัภำยในท่อระบำยน ้ำ 3.16 1.09 ปำนกลำง 
น ้ำหมกัชีวภำพมีประโยชน์ต่อสถำน
ประกอบกำรณ์ 

4.00 0.56 มำก 

รวม 3.89 0.71 มำก 
สรุปตารางข้างต้น 

จำกแบบสอบถำมท่ีไปสอบถำมพนกังำนทั้งหมด 19 คน พบว่ำ ควำมพึงพอใจระดบัมำก
ท่ีสุด คือสำมำรถใชแ้ทนน ้ ำยำท ำควำมสะอำดและลดตน้ทุนกำรใชน้ ้ ำยำท ำควำมสะอำดไดดี้ โดยมี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.63 ล ำดบัต่อมำ ควำมพึงพอใจระดบัมำก คือน ้ ำหมกัชีวภำพมีประโยชน์ต่อสถำน
ประกอบกำรณ์ โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 และกล่ินไม่พึงประสงค์ลดลงจำกเดิม โดยมีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 3.79 และสุดทำ้ย ควำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง คือลดกำรอุดตนัภำยในท่อระบำยน ้ ำ โดยมี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.16 ท ำใหผ้ลรวมควำมพอใจขำ้งตน้อยูใ่นระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 3.89 
 
สรุปผลการทดลอง 

ผลกำรทดลองพบว่ำกำรเทน ้ ำหมกัชีวภำพลงไปตำมท่อระบำยน ้ ำท่ีมีกล่ินไม่พึงประสงค์ 
สำมำรถลดกล่ินไม่พึงประสงคไ์ดค้่อนขำ้งดี เพรำะน ้ ำท่ีไดจ้ำกกำรหมกัจะมีฤทธ์ิเป็นกรดจดั กรดท่ี
ไดมี้คุณสมบติัขจดัครำบสกปรกต่ำงๆ เช่นเดียวกบัจุลินทรียท่ี์อยูใ่นน ้ ำหมกัชีวภำพก็มีคุณสมบติัใน
กำรก ำจดัส่ิงสกปรกเช่นกนั จำกผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลพื้นฐำน 

ดำ้นเพศของผูต้อบแบบสอบถำมพบวำ่พนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็น
เพศชำยคิดเป็นร้อยละ 84.21 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 15.79  

ดำ้นอำย ุเป็นผูท่ี้มีอำย ุ20-30 ปีมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมำเป็นผูท่ี้มีอำยย ุ31-40 
ปีคิดเป็นร้อยละ 26.3 นอ้ยสุดเป็นผูท่ี้มีอำยมุำกกวำ่ 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 15.8  

ระดับกำรศึกษำ เป็นระดับกำรศึกษำมัธยมปลำย /ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15.8 ระดับ
อนุปริญญำ/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 21.1 และระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 63.2  
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ดำ้นรำยได้ (ต่อเดือน) พบว่ำพนกังำนท่ีตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นมีรำยได้

30,000 - 50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 73.7 รำยได1้5,000 - 30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 26.3  
ดำ้นผลิตภณัฑ์ จำกแบบสอบถำมท่ีไปสอบถำมพนกังำนทั้งหมด 19 คน พบว่ำ ควำมพึง

พอใจระดบัมำกท่ีสุด คือสำมำรถใช้แทนน ้ ำยำท ำควำมสะอำดและลดตน้ทุนกำรใช้น ้ ำยำท ำควำม
สะอำดไดดี้ โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.63 ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทควำมของคุณสถำพรและคนอ่ืนๆ. (2556) 
น ้ ำหมกัชีวภำพโดยน ำเศษอำหำร เศษผกั และผลไมภ้ำยในมหำวิทยำลยัมหำสำรคำมหมกัร่วมกบั 
จุลินทรีย์ EM และกำกน ้ ำตำล ผลิตเป็นน ้ ำหมกัชีวภำพ แล้วน ำมำใช้ในงำนรักษำควำมสะอำด
ทดแทนกำรใชเ้คมีภณัฑท์ ำควำมสะอำดห้องน ้ ำหรือถูพื้นในงำนแม่บำ้น ช่วยลดตน้ทุนในดำ้นต่ำงๆ 
เช่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคมีภณัฑ์ท ำควำมสะอำดดว้ย และช่วยในกำรลดกล่ินตำมบริเวณวำงถงั
ขยะ ช่วยในกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ล ำดบัต่อมำ ควำมพึงพอใจระดบัมำก คือน ้ ำหมกัชีวภำพมีประโยชน์
ต่อสถำนประกอบกำรณ์ โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 และกล่ินไม่พึงประสงค์ลดลงจำกเดิม โดยมี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.79 และสุดทำ้ย ควำมพึงพอใจระดบัปำนกลำง คือลดกำรอุดตนัภำยในท่อระบำยน ้ ำ 
โดยมีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.16 ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทควำมของคุณสุทธิดำและคนอ่ืนๆ(2559) ปัญหำเร่ือง
ท่อระบำยน ้ ำอุดตนัและส่งกล่ิน ลดลงโดยท่ีองคก์รไม่ตอ้งใช้ตน้ทุนมำกในกำรลดปัญหำท่ีเกิดข้ึน 
และยงัช่วยลดปริมำณขยะภำยในโรงแรมได ้ท ำใหผ้ลรวมควำมพอใจขำ้งตน้อยูใ่นระดบัมำก โดยมี
ค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 3.89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.1.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

1 ท าใหไ้ดรู้้โครงสร้างการท างานภายในโรงแรม 
2 ท าใหไ้ดมี้ประสบการณ์จริงในการท างานโรงแรม 
3 ท าใหไ้ดเ้รียนรู้หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแผนกท่ีไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษา 
4 ท าใหไ้ดพ้ฒันาทกัษะในหลายๆดา้น เช่น ไหวพริบ การแกไ้ขปัญหา 
5 ไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบังานโรงแรมจากผูมี้ประสบการณ์ 
6 สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีได ้ไปใชใ้นการท างานจริง 

5.1.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  
 1 ขาดประสบการณ์การท างานท าใหง้านบางคร้ังออกมาไม่สมบูรณ์ 
 2 การส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจอาจท าใหเ้กิดการผดิพลาดในการปฏิบติังานได ้
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1 ควรมีความมัน่ใจในตวัเอง 
 2 ควรถามผูท่ี้มีประสบการณ์ในส่ิงท่ีตนไม่เขา้ใจ 

3 ควรศึกษาหนา้ท่ีการท างานแต่ละแผนกก่อนเลือกแผนกท่ีจะปฏิบติัสหกิจศึกษา 
5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา  
              ในการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไมร้สเปร้ียวมีวตัถุดิบและอุปกรณ์ไดแ้ก่ หัวเช้ือจุลินทรีย ์
น ้ าตาลทรายแดง ส้ม  สับปะรด น ้ าสะอาด ผา้ขาวบาง และถงัน ้ าหมกั โดยมีอตัราส่วนในการหมกั 
น ้ าสะอาด 4 ลิตร น ้ าตาลทรายแดง 150 กรัม  น ้ าหัวเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี. วิธีการท า คือ น าน ้ า
สะอาดใส่ถงั จากนั้นใส่น ้าตาลทรายแดงเทใส่ลงไปคนใหล้ะลาย แลว้น า น ้าหวัเช้ือจุลินทรียผ์สมลง
ไปให้เขา้กนั เม่ือส่วนผสมเขา้กนัดีน าเศษผลไม ้ส้มและสับปะรด สับเป็นช้ินเล็กๆใส่ในผา้ขาวบาง
แลว้น าผา้ขาวบางใส่ลงถงัหมกั กดให้น ้ าท่วมผา้ หลงัจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิท หมกัทิ้งไวป้ระมาณ 7 
วนั ก็สามารถ น ามาใชป้ระโยชน์ได ้

จากการทดลองผูว้ิจยัพบว่าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีหมกัจากผลไม้รสเปร้ียว(ส้ม,สับปะรด) มี
คุณสมบติัเด่นคือมีความเป็นกรดสูงใชส้ าหรับการท าความสะอาดในรูปแบบต่างๆไดดี้ ซ่ึงน ้ าท่ีได้
จากการหมกัผลไมร้สเปร้ียวน้ีจะมีฤทธ์ิเป็นกรดจดั มีค่าpH ประมาณ 3 -3.5 กรดท่ีไดมี้คุณสมบติั
ช่วยสลายไขมนัหรือขจดัคราบสกปรกต่างๆไดดี้และมีกล่ินหอมของผลไม ้นอกจากความเป็นกรด
แลว้จุลินทรียท่ี์อยูใ่นน ้าหมกัชีวภาพก็มีคุณสมบติัในการก าจดัส่ิงสกปรกเช่นกนั
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              ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเร่ืองน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไม ้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ขอ้ท่ี1 สามารถใชแ้ทนน ้ ายาท าความสะอาดและลดตน้ทุนการใชน้ ้ ายาท าความสะอาดไดดี้ มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.63 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 ขอ้ท่ี2 กล่ินไม่พึงประสงคล์ดลง
จากเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 ขอ้ท่ี3 ลดการอุดตนัภายในท่อ
ระบายน ้า มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.16 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 และขอ้ท่ี4 น ้าหมกั
ชีวภาพมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56 
 
5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
            5.4.1 ควรเพิ่มการทดลองสรรพคุณของน ้าหมกั เช่น ดา้นปศุสัตว ์และดา้นเกษตรกรรม 
            5.4.2 ควรเพิ่มการทดลองท าน ้าหมกัในสูตรอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
            5.4.3 ควรมีการทดลองระยะเวลาในการเก็บรักษาน ้ าหมกัชีวภาพ 
            5.4.4 ควรมีการทดลองมากกวา่ 1 คร้ัง เพื่อเพิ่มความแม่นย  าของประสิทธิภาพน ้าหมกั 
         ชีวภาพ  
            5.4.5 ควรมีการทดลองในเชิงวทิยาศาสตร์ 
 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมควบคุมมลพิษ. (2546). ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากขยะมลูฝอย. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_ rubbish.htm 
กรมวชิาการเกษตร ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช. (2547). ศัตรูพืชกักกันท่ีส าคัญของส้ม.  
 กรุงเทพฯ: กรมวชิาการเกษตร. 
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2548). ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด.  นนทบุรี: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
 การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน. (2561). น า้หมกัชีวภาพ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.cem-onep.com/ 

นวตักรรมชุมชน-น ้าหมกัช/ 
เกลียวพนัธ์ุ สุวรรณรักษ.์ (2551). การก าจัดศัตรูพืชเพ่ือผลิตสับปะรดคุณภาพ. กรุงเทพฯ: กรม
 วชิาการเกษตร. 
จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และคณะ. (2553). ศักยภาพของน า้หมกัชีวภาพ (EM) ในการบ าบัดน า้ชะมลู 
 ฝอยชุมชน. สงขลา: มหาวทิยาลยัสงขลานครินท.์ 
ไชยวฒัน์ ไชยสุต. (2553).  น า้หมกัชีวภาพ. กรุงเทพฯ: บริษทั ไทยเอฟเฟคท ์สตูดิโอ จ ากดั. 
ไชยรัตน์ ไชยสุต. (2553). น า้หมกัชีวภาพ. ปทุมธานี: ศูนยว์ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อสังคม  
 ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ.  
ประชาชาติธุรกิจ. (2561). โรงแรม แมริออท และทีซีซี ขยายธุรกิจ ด้วยโรงแรม แบงคอ็กแมริออท  

เดอะ สุรวงศ์ ท่ีเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆ นี.้ เขา้ถึงไดจ้าก https://www.prachachat.net/public-
relations/news-116519 

ประพนัธ์ จีระวงั. (2556). น า้หมกัเปลือกส้มปรับสภาพน า้-ฆ่าเช้ือโรคในบ่อปลา. เขา้ถึงไดจ้าก  
 https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=3493&s=tblanimal&fbclid=IwAR 

1GAJEwIrKWta6I5WNaC6C4uHY6Vnk2ULOB6N8C5YENzr5qf3nhQcl9gOc 
พืชเกษตร. (2557).  น า้หมกัชีวภาพและวิธีท าน า้หมกั. เขา้ถึงไดจ้าก https://puechkaset.com/น ้าหมกั 

ชีวภาพ/  
ภาวนา. (2555).  การท าน า้หมกัชีวภาพสูตรผลไม้/ผลไม้ลดโลกร้อน. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://krupawana.igetweb.com/articles/422288/ 
 
 
 
 



 
 

 
รุ่งโรจน์ ยทุธชยัสันติ และคณะ. (2560). น า้หมกัชีวภาพจากของเหลือเพ่ือท าความสะอาด ก าจัด 
 และย่อยสลาย.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสยาม. 
ศูนยอ์นามยัท่ี 5 ราชบุรี. (ม.ป.ป.).  การท าEMจากเศษผกัผลไม้. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://hpc.go.th/env/market/EM.html 
สถาพร แพง่สองคอน และคณะ. (2556). โครงการ MSU Green Product จากน า้หมกัชีวภาพ.  
 มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ออมทรัพย ์นพอบรมดี และคณะ. (2547).  ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ น า้หมกัชีวภาพ.  กรุงเทพฯ:                  

ควกิปร๊ินท ์ออฟเซ็ท. 
ฮอร์โมนพืชและธาตุอาหารพืชในน า้หมกัชีวภาพ. (2546).  กรุงเทพฯ: กลุ่มวจิยัเกษตรเคมี  
 ส านกัวจิยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวชิาการเกษตร. 
ThaiJobsGov. (2559). ‘เปลือกส้ม’ ท่ีกินเสร็จอย่าทิง้! รู้ไว้นะว่ามนัมีประโยชน์มาก. เขา้ถึงไดจ้าก  
 https://www.thaijobsgov.com/jobs/54520 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 จดัเตรียม Coffee Break  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาพท่ี 2 งานประชุมลูกคา้ชาวต่างชาติ 



 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เตรียมอาหารกลางวนั งานประชุมของคุณเจริญ สิริวฒันภกัดี 

 
 
 
 



 
 

 
 

ภาพท่ี 4 จดังานประชุมนอกสถานท่ีท่ีตึกเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ 



 
 

 
 

ภาพท่ี 5 เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาพท่ี 6 แบบสอบถาม 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงงานนีม้ีประโยชน์ตอ่สถานประกอบการนีอ้ยา่งไรบ้าง 

 

น า้หมกัชีวภาพจากโครงงานช่วยลดต้นทนุการสัง่ซือ้ได้ อาจจะช่วยไม่ได้มากนกัแตก็่ยงัช่วยลดต้นทนุ
ของโรงแรมได้ และได้น ามาลองใช้ในแผนกเพื่อใช้ดับกลิ่นท่อระบายน า้ และยังสามารถน าเศษผลไม้มาใช้
ประโยชน์ได้อีกครัง้ดีกวา่ต้องน าไปทิง้ โครงการนีถื้อวา่คอ่นข้างดีและยงัมีประโยชน์ตอ่โรงแรม 
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Tropical Fruit Bio Extract 

นายชวฒัน์ สิมานนัท์ 
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160 
บทคัดย่อ 

โครงงาน เ ร่ือง  “น ้ าหมักผลไม้
ชีวภาพ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหากล่ิน
ไม่พึงประสงค์ตามท่อระบายน ้ าภายใน
โรงแรมและ เพื่ อล ดต้น ทุนในก า ร ซ้ื อ
ผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนมาใชใ้นการดบักล่ิน ซ่ึงได้
พบวา่การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพสามารถก าจดัส่ิง
สกปรกได้ ดี  โดยผู ้จ ัดท าได้ใช้ ส้ มและ
สับปะรดมาเป็นส่วนประกอบในการหมกั มี
น ้ า ส ะอ าด  น ้ า ต า ลทร า ย แด ง  แล ะหั ว
เช้ือจุลินทรีย์เป็นส่วนผสม หลังจากท าการ
ทดลองและท าการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผ ลิตภัณฑ์ โดย ใช้ แบบสอบถ ามไปยัง
พนกังานจ านวน 19 คน ผลการวเิคราะห์ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่าน ้ าหมัก
ชีวภาพมีประสิทธิภาพในการก าจดักล่ินได้ดี 
เน่ืองดว้ยน ้ าหมกัชีวภาพมีฤทธ์ิเป็นกรด ซ่ึงมี
คุณสมบติัในการก าจดัส่ิงสกปรก และความ
พอใจอนัดบัแรก คือน ้ าหมกัชีวภาพสามารถ
ใช้แทนน ้ ายาท าความสะอาดและลดต้นทุน
การใช้น ้ ายาท าความสะอาดได้ดี  มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.63 และความพอใจอนัดบัสุดทา้ย คือลดการ
อุดตนัภายในท่อระบายน ้ า มีระดบัความพึง
พอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
3.16  

ค าส าคญั : น ้าหมกัชีวภาพ การหมกั การก าจดั
กล่ิน 

Abstract 
The aim of this study was to solve 

the problem of unwanted odor inside the 
hotel’ s drains and to reduce the expenses on 
other types of products to remove the drain 
odor.  It was found that the use of bio extract 
can remove all dirtiness effectively.  The 
organizers used orange and pineapple as their 
fermentation components, then added clean 
water, brown sugar and microorganisms. 
After experimenting and testing the product’s 
satisfaction with 19 employees through the 
use of questionnaires, the results of the 
product’ s satisfaction analysis showed that 
the Bio Extract was effective in removing 
odors because the bio extract is acidic, and 
can remove dirtiness.  According to the 
satisfaction analysis, the highest- rated 
satisfaction was that bio extract could be a 
substitute for all cleaning agents, and also 
reduce expenses on cleaning liquid at the 
hotel effectively, which had the highest 
satisfaction score at 4.63.  As for the lowest 
satisfaction level, which was related to the 
reduction of drain clogs, was at a moderate 
level with an average score of 3.16.  
Keyword:  Bio Extract, Fermentation, Drain 
odor  
 



 
 

 
ทีม่าของปัญหา 

ในปัจจุบันพบว่าการจัดประชุม 
สัมมนาในโรงแรม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งในวงการ
ธุรกิจและการศึกษา ท าให้มีผูเ้ขา้ใช้บริการท่ี
โรงแรมเป็นจ านวนมากแต่ในขณะเดียวกนัก็
ท าให้มีของเสียเกิดข้ึนในโรงแรมมากเช่นกนั
และของเสียงเหล่านั้นท าให้เกิดกล่ินไม่พึง
ประสงค์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นปัญหาหลกั
ในส่วนงานจดัเล้ียงของโรงแรม โดยจากการ
ส ารวจพบวา่ท่อน ้าเสียภายในโรงแรมส่งกล่ิน
เหม็นรบกวน อาจท าให้แขกได้กล่ินแล้ว
ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของโรงแรม สาเหตุ
มาจากการหมกัหมมของเศษอาหารต่างๆท่ี
ไหลลงท่อขณะท่ีท าความสะอาด และท่อน ้ า
ไม่ไดถู้กท าความสะอาดตลอดเวลาจึงส่งผล
ใหเ้กิดกล่ินไม่พึงประสงค ์

ดังนั้ น ผู ้จ ัดท า จึ ง ไ ด้ คิ ด ท่ี จ ะ ท า
โครงงาน “น ้าหมกัผลไมชี้วภาพ” เพื่อช่วยลด
กล่ินของท่อน ้ าเสียภายในโรงแรม และเพื่อ
ช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนมา
ใช้ในการดับกล่ิน เน่ืองด้วยโรงแรมมีการ
สั่งซ้ือผลไม้เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น ส้ม 
สับปะรด แตงโม แคนตาลูป เป็นต้น ส่วน
หน่ึงเพื่อใช้ในการท าเคร่ืองด่ืม และเป็น
ส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ซ่ึงหลายคร้ัง
ผลไม้เหล่าน้ีเม่ือน ามาบริการให้ลูกค้าแล้ว
พบว่าเหลือทิ้งมาก จึงท าให้ผูจ้ดัท าคิดท าน ้ า
หมักชีวภาพจากส้มและสับปะรด ท่ี เป็น
วตัถุดิบหลักท่ีน ามาใช้ในการท าโครงงาน
คร้ังน้ี 

 

 

ข้อมูลวตัถุดิบ 

อุปกรณ์    

1) ถงัน ้าหมกั    

2) ผา้ขาวบาง    

วตัถุดิบ   

1) น ้าตาลทรายแดง  150 กรัม 

2) ส้มและสับปะรด  900 กรัม 

3) หวัเช้ือจุลินทรีย ์  125 ซีซี. 

4) น ้าสะอาด     4   ลิตร 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินไม่พึงประสงค์

ตามท่อระบายน ้ าภายในโรงแรมและเพื่อลด
ตน้ทุนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนมาใช้ใน
การดบักล่ิน 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 

ปัญหากล่ินไม่พึงประสงค์ตามท่อ
ระบายน ้าภายในโรงแรมลดลง 
ลดตน้ทุนในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดอ่ืนมาใช้
ในการดบักล่ิน 
วธีิการด าเนินการ 

1. ก าหนดหวัขอ้การท างาน 
2. ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงแรม 

เน่ืองจากปัญหาท่ีพบระหว่างการ
ฝึกงานโดยสังเกตเห็นว่าท่อระบาย
น ้ า แ ผนก จัด เ ล้ี ย ง มี ก ล่ิ น ไม่ พึ ง
ประสงค ์

3. สอบถ ามคว าม คิ ด เ ห็น แล ะ วิ ธี
แก้ปัญหากับพนักงานในแผนกจัด
เล้ียงเผือ่หาทางแกไ้ข 



 
 

4. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลวิธีการท าน ้ าหมกั
เพื่อลดกล่ินอันไม่พึงประสงค์จาก
เวบ็ไซต ์

5. รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
จากเว็บไซต์และถามความคิดเห็น
จากพนกังาน 

6. ด าเนินการปฏิบติัโดยการน าน ้ าหมกั
ท่ี ศึกษาค้นคว้ามาไปใส่ตามท่อ
ระบายน ้าภายในโรงแรม 

7. จัดท าข้อมูล รูปเ ล่มรายงานและ
จดัการเรียบเรียงเน้ือหาท่ีไดศึ้กษามา 

8. น าเนอผลงานสกิจศึกษากบัท่ีปรึกษา
และพนกังานท่ีปฏิบติังานจริงเพื่อ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสม 

ขั้นตอนการทดลอง 
1. ใส่น ้ าลงไปในถงัจ านวน 4 ลิตร ถา้หากใช้
น ้าประปาควรใส่ถงัเปิดฝาทิ้งไว ้2 วนั เพื่อให้
คลอรีนระเหยไปเสียก่อน                                     
2. น ากากน ้ าตาล 125 ซีซี. หรือน ้ าตาลทราย
แดง 150 กรัม เทใส่ลงไปคนใหล้ะลาย 
3. น าน ้ าหวัเช้ือจุลินทรีย ์125 ซีซี. ผสมลงไป
คนใหเ้ขา้กนั 
4. เม่ือคนส่วนผสมต่างๆเขา้กนัดีแล้วให้น า
ส้มและสับปะรดมาสับเป็นช้ินเล็กๆ ใส่ลงไป
ในผา้ขาวบาง แลว้น าผา้ขาวบางนั้นใส่ลงใน
ถังหมัก กดให้น ้ าท่วมผ้าหรือหาวัตถุ ท่ี มี
น ้ าหนกัวางทบัลงไปอีกทีหน่ึง หลงัจากนั้นก็
ปิดฝาใหส้นิท 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที ่
น าน ้ าหมักใส่บรรจุภัณฑ์ท่ีสะดวก

ต่อการใช้งาน, ผสมน ้ าสะอาดในอตัราส่วน
น ้ าหมกัชีวภาพ 1 ส่วนต่อน ้ าสะอาด 10 ส่วน, 
น าน ้ าหมักท่ีได้ไปเทตามท่อระบายน ้ าท่ีมี
กล่ินไม่พึงประสงค,์ บนัทึกผลการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองผูว้ิจยัพบว่าน ้ าหมกั
ชี ว ภ า พ ท่ี ห มั ก จ า ก ผ ล ไ ม้ ร ส เ ป ร้ี ย ว
(ส้ม,สับปะรด) มีคุณสมบัติเด่นคือมีความ
เป็นกรดสูงใช้ส าหรับการท าความสะอาดใน
รูปแบบต่างๆได้ดี ซ่ึงน ้ าท่ีได้จากการหมัก
ผลไมร้สเปร้ียวน้ีจะมีฤทธ์ิเป็นกรดจดั มีค่าpH 
ประมาณ 3 -3.5 กรดท่ีได้มีคุณสมบัติช่วย
สลายไขมนัหรือขจดัคราบสกปรกต่างๆไดดี้
และมีกล่ินหอมของผลไม ้นอกจากความเป็น
กรดแล้วจุลินทรียท่ี์อยู่ในน ้ าหมกัชีวภาพก็มี
คุณสมบติัในการก าจดัส่ิงสกปรกเช่นกนั 
              ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เร่ืองน ้ าหมกัชีวภาพจากผลไม ้โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ส่วน
ค่ า เ บ่ียง เบนมาตรฐานเท่ ากับ  0 .71 เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ี1 สามารถใช้
แทนน ้ ายาท าความสะอาดและลดตน้ทุนการ
ใช้น ้ ายาท าความสะอาดได้ดี มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด เท่ากบั 4.63 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.48 ขอ้ท่ี2 กล่ินไม่พึงประสงคล์ดลง
จาก เ ดิม  มีค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  3.79 ส่ วนค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 ขอ้ท่ี3 ลดการ
อุดตันภายในท่อระบายน ้ า มีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุด เท่ากบั 3.16 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.09 และข้อท่ี4 น ้ าหมักชีวภาพมี



 
 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการทดลองสรรพคุณของน ้า
หมัก เช่น ด้านปศุสัตว์ และด้าน
เกษตรกรรม 

2. ควรเพิ่มการทดลองท าน ้ าหมักใน
สู ต ร อ่ื น ๆ เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการทดลองระยะเวลาในการ
เก็บรักษาน ้าหมกัชีวภาพ 

4. ควรมีการทดลองมากกวา่ 1 คร้ัง เพื่อ
เพิ่มความแม่นย  าของประสิทธิภาพ
น ้าหมกัชีวภาพ 

5. ควรมีการทดลองในเชิงวทิยาศาสตร์ 
บรรณานุกรม 
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