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บทคัดย่ อ
โครงงำนเรื่ อง “น้ ำหมักผลไม้ชีวภำพ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหำกลิ่นไม่พึงประสงค์
ตำมท่อระบำยน้ ำภำยในโรงแรมและเพื่อลดต้นทุนในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมำใช้ในกำรดับกลิ่น
ซึ่ งได้พบว่ำกำรใช้น้ ำหมักชี วภำพสำมำรถกำจัดสิ่ งสกปรกได้ดี โดยผูจ้ ดั ทำได้ใช้ส้มและสับปะรด
มำเป็ นส่ วนประกอบในกำรหมัก มีน้ ำสะอำด น้ ำตำลทรำยแดง และหัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ป็ นส่ วนผสม
หลังจำกทำกำรทดลองและทำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถำมไปยัง
พนักงำนจำนวน 19 คน ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ พบว่ำน้ ำหมักชี วภำพมี
ประสิ ทธิ ภำพในกำรกำจัดกลิ่นได้ดี เนื่องด้วยน้ ำหมักชีวภำพมีฤทธิ์ เป็ นกรด ซึ่ งมีคุณสมบัติในกำร
กำจัดสิ่ งสกปรก และควำมพอใจอันดับแรก คือน้ ำหมักชีวภำพสำมำรถใช้แทนน้ ำยำทำควำมสะอำด
และลดต้นทุนกำรใช้น้ ำยำทำควำมสะอำดได้ดี มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ
4.63 และควำมพอใจอันดับสุ ดท้ำย คือลดกำรอุดตันภำยในท่อระบำยน้ ำ มีระดับควำมพึงพอใจปำน
กลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.16
คำสำคัญ : น้ ำหมักชีวภำพ กำรหมัก กำรกำจัดกลิ่น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรม แบงค็อก แมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์ ภายใต้การดูแลในฐานะเจ้าของโดย บริ ษทั ทีซีซี
แลนด์ แอสเสท เวิ ล ด์ (TCC Land Asset World) (แอสเสท เวิ ล ด์ คอร์ ป อเรชั่น (Asset World
Corporation) สมาชิ ก ของ ที ซี ซี กรุ๊ ป (TCC Group)) เป็ นโรงแรมในเครื อแมริ อ อทแห่ ง แรกใน
ประเทศไทยที่นาเสนอห้องพักซึ่ งมีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ณ สถานที่ต้ งั อันแสนสะดวกสบาย
ด้วยการผสมผสานห้องพักแขกอันโอ่โถง จึงสามารถตอบสนองความต้อ งการของนักเดินทางทั้ง
เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนและธุ รกิจได้ครบทุกด้าน กับห้องพักไตล์อพาร์ ตเมนท์ที่เหมาะสาหรับการเข้า
พักระยะยาว ซึ่ งครบครันด้วยห้องครัวเล็กและห้องนอนสู งสุ ดสามห้อง สาหรับแขกผูเ้ ข้าพักเป็ น
กลุ่มใหญ่และครอบครัว ตั้งอยู่ในอาคารสู ง 32 ชั้นอันทันสมัยและผสมผสานฟั งก์ช่นั การใช้ง าน
อย่างลงตัว โรงแรมแห่ งนี้ ประกอบด้วยห้องพัก 197 ห้อง และอพาร์ ตเมนท์อีกจานวน 106 ห้อง ทุก
ห้องพักและอพาร์ ตเมนท์ยงั ออกแบบในสไตล์โมเดิ ร์น ตกแต่งด้วยสี เอิร์ธโทน ให้ความสบายตา
สะท้อนถึงงานออกแบบ แมริ ออท โมเดิร์น (Marriott Modern) ที่สมดุลด้วยประโยชน์ใช้สอยและ
เปี่ ยมด้วยสไตล์
ในปั จจุ บนั พบว่าการจัดประชุ มสัมมนาในโรงแรม ซึ่ งเป็ นที่นิยมทั้งในวงการธุ รกิ จและ
การศึกษา ทาให้มีผูเ้ ข้าใช้บริ การที่โรงแรมเป็ นจานวนมากแต่ใ นขณะเดี ย วกันก็ทาให้มีข องเสี ย
เกิ ดขึ้ นในโรงแรมมากเช่ นกันและของเสี ยงเหล่ า นั้นทาให้เกิ ดกลิ่ นไม่พึงประสงค์ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้
กลายเป็ นปั ญหาหลักในส่ วนงานจัดเลี้ ยงของโรงแรม โดยจากการสารวจพบว่าท่อน้ าเสี ยภายใน
โรงแรมส่ ง กลิ่ นเหม็นรบกวน อาจท าให้แขกได้ก ลิ่ นแล้วส่ ง ผลเสี ย ต่ อภาพลัก ษณ์ ข องโรงแรม
สาเหตุมาจากการหมักหมมของเศษอาหารต่างๆที่ไหลลงท่อขณะที่ทาความสะอาด และท่อน้ าไม่ได้
ถูกทาความสะอาดตลอดเวลาจึงส่ งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดที่จะทาโครงงาน “น้ าหมักผลไม้ชีวภาพ” เพื่อช่วยลดกลิ่นของท่อน้ า
เสี ยภายในโรงแรม และเพื่อช่ วยลดต้นทุนในการซื้ อผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่นมาใช้ในการดับกลิ่น เนื่ อง
ด้วยโรงแรมมีการสั่งซื้ อผลไม้เป็ นจานวนมาก อาทิเช่ น ส้ม สับปะรด แตงโม แคนตาลูป เป็ นต้น
ส่ วนหนึ่ งเพื่อใช้ในการทาเครื่ องดื่ ม และเป็ นส่ วนประกอบของอาหารต่างๆ ซึ่ งหลายครั้ งผลไม้
เหล่านี้เมื่อนามาบริ การให้ลูกค้าแล้วพบว่าเหลือทิ้งมาก จึงทาให้ผจู ้ ดั ทาคิดทาน้ าหมักชีวภาพจากส้ม
และสับปะรด ที่เป็ นวัตถุดิบหลักที่นามาใช้ในการทาโครงงานครั้งนี้
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อแก้ไขปั ญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ตามท่อระบายน้ าภายในโรงแรม
1.2.2 เพื่อลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมาใช้ในการดับกลิ่น
1.3 ขอบเขตของโครงกำร
1.3.1 ด้านเนื้อหา
 ตรวจสอบท่อระบายน้ าภายในโรงแรมในบริ เวณห้องประชุม
 สอบถามความคิดเห็นจากพนักงานในแผนกจัดเลี้ยง
 ศึกษาค้นคว้าจาก เว็บไซต์ และหนังสื อ
1.3.2 ด้านเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาในการดาเนินการ ตั้งแต่ 13 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563
1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่
ณ โรงแรม แบงค็อกแมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์
1.3.4 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 19 คน จากพนักงานในแผนกจัดเลี้ยง
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ปั ญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ตามท่อระบายน้ าภายในโรงแรมลดลง
1.4.2 ลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมาใช้ในการดับกลิ่น

บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาค้นคว้าวิจยั เรื่ อง การกาจัดกลิ่นท่อระบายน้ าด้วยน้ าหมักชีวภาพจากผลไม้รส
เปรี้ ยวภายในโรงแรม แบงค็อก แมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์ ในแผนกจัดเลี้ยง ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาบทความ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ส้ม
2.2 สับปะรด
2.3 ความหมายของน้ าหมักชีวภาพ
2.4 ประโยชน์ของน้ าหมัก
2.5 ขั้นตอนการทาน้ าหมักชีวภาพ
2.6 บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส้ ม
ส้ ม เป็ นไม้ผลเศรษฐกิ จที่ คงความสาคัญในทุกประเทศที่ปลู กส้มถิ่ นกาเนิ ดของส้มอยู่ในแถบ
เอเชีย บริ เวณเขตอบอุ่นของไหล่เขาด้านตะวันตกของเทือกเขาหิ มาลัย ปั จจุบนั มีการปลูกส้มทั้งใน
แถบหนาวและแถบถึ ง ร้ อ นของซี ก โลกเหนื อ และซี ก โลกใต้โ ดยมี แ หล่ ง ปลู ก ที่ ส าคัญ ได้แ ก่
สหรัฐอเมริ กา ยุโรปแอฟริ กาตอนใต้ ออสเตรเลี ยอินเดี ยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน สาหรับ
ประเทศไทยมีการปลูกส้มเช่นกันแหล่งปลูกส้มที่สาคัญจะแตกต่างกันตามชนิดของส้ม
สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทย
1) ส้มเกลี้ยง เป็ นผลไม้ขนาดกลาง ต้นสู งประมาณ 5-7 เมตรทรงพุม่ ค่อนข้างทึบ กิ่งก้านแข็งแรง
มีน้ าขนาดใหญ่ หลังจากปลูกแล้ว 3 ปี จะเริ่ มให้ผลผลิต
2) ส้มเขียวหวาน เป็ นไม้ผลขนาดเล็กต้นสู งประมาณ 2. 5-3 เมตรทรงพุ่มมีลกั ษณะแน่นทึบเริ่ ม
ให้ผลผลิเมื่ออายุ 3 ปี และให้ผลผลิตไม่ต่ากว่า 15 ปี ถ้ามีการดูแลรักษาอย่างดี
3) ส้มจุก เป็ นไม้ผลขนาดกลางเริ่ มให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ 3 ปี และให้ผลต่อเนื่ องไปไม่
ต่ากว่า 20 ปี
4) ส้มตรา (ส้มเช้ง) เป็ นไม้ผลทรงพุ่มขนาดเล็กต้นสู งประมาณ 2.5-3 เมตรเริ่ มให้ผลผลิ ตเมื่อ
อายุ 3 ปี และให้ผลผลิตไม่ต่ากว่า 10 ปี
5) ส้มโอ เป็ นไม้ผลทรงพุม่ ขนาดกลางต้นสู งประมาณ 3-7 เมตรเริ่ มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4 ปี และ
ให้ผลผลิตไม่ต่ากว่า 15-20 ปี
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2.1.1 ประโยชน์ของเปลือกส้ม
1) เอาเปลือกส้มมาทาเป็ นเทียนหอม เทน้ ามันมะกอกลงไปในเปลือกส้มแล้วจุดไฟได้เลย
กลิ่นที่ได้รับคือกลิ่นหอมจากธรรมชาติที่ไม่ผา่ นการปรุ งแต่งหรื อสังเคราะห์ใดๆ การดมกลิ่นเช่นนี้
จะช่วยให้ผอ่ นคลาย
2) ป้ องกันแมว นาเปลือกส้มมาถูกบั ใบไม้ก็สามารถป้ องกันแมวไม่ให้เอาเล็บมาข่วนใบไม้
ให้ช้ า
3) ทาชาเปลือกส้ม แค่ลา้ งเปลือกส้มให้สะอาดและหัน่ เปลือกส้มเป็ นชิ้นเล็กๆนาชงกับน้ า
ร้อนก็สามารถทาเป็ นชาเปลือกส้มได้
4) ทาความสะอาดบ้าน นาเปลื อกส้มมาผสมกับน้ าส้มสายชู หมักทิ้งไว้แล้วนาไปเช็ดทา
ความสะอาดของใช้ในบ้าน
5) ทาปุ๋ ยหมัก เปลือกส้มช่วยลดกลิ่นเหม็นของปุ๋ ยหมักลงได้
6) ป้ องกันไม่ให้น้ าตาลเกาะตัวกันเป็ นก้อน นอกจากเมล็ดข้าวสารเปลือกส้มก็สามารถช่วย
ป้ องกันไม่ให้น้ าตาลเกาะตัวกันเป็ นก้อนได้
7) ทาบ้านให้มีกลิ่นหอม นาเปลือกส้มมาเคี่ยวน้ าร้อน น้ ามันหอมระเหยจะถูกขับออกมา
8) ทาสครับขัดผิว เปลือกส้มสามารถนาไปทาเป็ นสครั บขัดผิวช่ วยบารุ งให้ผิวสวย กลิ่ น
หอม
9) ปรั บสภาพน้ า-ฆ่าเชื้ อโรคในบ่อปลา สามารถใช้ได้ท้ งั บ่อดิ นและบ่อปูน บ่อดิ นใช้ใน
อัตราส่ วนน้ าหมักเปลือกส้ม 10 ลิตรต่อน้ าเปล่า 20 ลิตร ส่ วนบ่อปูนให้ใช้น้ าหมักเปลือกส้ม 5 ลิตร
ผสมน้ าเปล่า 20 ลิตร ใช้เทสาดให้ทว่ั ในบ่อปลาทุกๆ 15 วัน ช่วยปรับสภาพน้ าในบ่อปลาไม่ให้เน่ า
เสี ยเร็ ว กาจัดเชื้ อโรคต่างๆอันจะเป็ นสาเหตุให้ปลาเป็ นโรค ช่วยให้น้ าในบ่อปลามีแพลงตอนที่จะ
เป็ นอาหารสาหรับปลาในบ่อ ทาให้ปลามีสุขภาพดี เติบโตเร็ ว สามารถใช้ได้กบั บ่อปลาทุกชนิด ทุก
ช่วงอายุของปลาที่เลี้ยง (เปลี่ยน, 2556)
2.2 สั บปะรด
สับ ปะรด เป็ นพื ช วงศ์ Bromeliaceae มี แหล่ ง ก าเนิ ดอยู่ใ นเขตร้ อนของทวีป อเมริ ก าชาว
อินเดียนพื้นเมืองได้พฒั นาคัดเลือกสับปะรดพันธุ์ป่าซึ่ งมีอยูต่ ้ งั เดิมในถิ่นกาเนิดจนได้สับปะรดพันธุ์
ปลูกเผยแพร่ ไปสู่ แหล่งอื่นๆ เช่นบราซิล กายอานา เวเนซุเอลา โคลัมเบีย ปานามา และหมู่เกาะแอน
ติลลิส ชาวพื้นเมืองรู ้ จกั ใช้ประโยชน์จากสับปะรดนอกจากเป็ นอาหารแล้วยังใช้เป็ นยาช่ วยเจริ ญ
อาหารและมีสรรพคุณอื่นๆอีกหลายประการ (Collins, 1960) สับปะรดกลายเป็ นผลไม้ที่สร้างความ
แปลกใหม่แก่ผพู ้ บเห็นเป็ นอันมากเนื่องจากรู ปร่ าง สี กลิ่นและรสชาติแตกต่างจากผลไม้อื่นๆที่
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คุน้ เคยจึงมีการแพร่ ขยายพันธุ์ปลูกไปสู่ เขตร้อนส่ วนอื่นของโลกอย่างกว้างขวางรวมทั้งท้องถิ่นนอก
เขตร้อนในปี ค.ศ.1600 มีรายงานว่าพบการปลูกสับปะรดในมาดากัสการ์ อินเดียตอนใต้ ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ
สับปะรดพันธุ์ ที่ปลู กเป็ นการค้า ทัว่ ไปมี ค วามแตกต่ างกันตามลัก ษณะสัณฐานวิท ยาคื อ
ลักษณะต้นใบผลซึ่ งสังเกตได้ไม่ยากนอกจากนี้ลกั ษณะเนื้อในจะเป็ นสิ่ งบ่งบอกกลุ่มพันธุ์ได้ง่ายขึ้น
จึงมีการจาแนกพันธุ์สับปะรดเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ คะยืน (Cayene) ควีน (Queen) สแปนนิช (Spanish)
เปอร์ นมั บูโก (Pernambuco) และมอร์ ติโลนา (Mordilona) ในบรรดาสับปะรดทั้ง 5 กลุ่มพบว่ากลุ่ม
คะยืนควีนและเปอร์ นัมบู โกมี ความแตกต่ างทางสัณฐานวิทยาอย่า งชัดเจนและยังมีพ้ื นฐานทาง
พันธุ กรรมที่สม่าเสมอกว่ากลุ่มสแปนนิชและมอร์ติโลนา (Coppens d 'Eeckenbrugge et al., 1997)
สาหรับพันธุ์สับปะรดที่ปลูกในประเทศไทยจาแนกได้ 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่ม คะยีน เป็ นกลุ่มที่ปลู กเป็ นการค้ามากที่สุด เหมาะสมสาหรับเป็ นวัตถุดิบเพื่อโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรู ป พันธุ์ที่แพร่ หลายคือ สมูท คะยีน (Smooth Cayene) หรื อเรี ยกทัว่ ไปว่า พันธุ์
ปั ตตาเวีย มีขนาดผล 1.0 ถึง 2.5 กิโลกรัมหรื ออาจจะใหญ่กว่านี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระยะปลูก หรื อจานวนตัน
ต่อพื้นที่และปั จจัยที่เอื้ออานวยต่อการเจริ ญเติบโต ลักษณะผลจะเป็ นรู ปทรงกระบอก
2) กลุ่ม ควีน มีขนาดต้นและขณะผลเล็กกว่ากลุ่มคะยีน ก้านผลสั้นใบมีสีเขียวอ่อน มีแถบสี
ชมพูที่กางใบ ขอบใบมีน้ าสี แดงเรี ยงชิดติดกันตลอดความยาวของใบเป็ นรู ปโค้งม้วนขึ้นไปหาปลาย
ใบ ใบแคบ และมีความยาวของใบมากกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย มีประมาณ 48 ใบต่อต้น ดอกสี น้ าเงินถึงสี
ม่วง มีดอกยอดประมาณ 120 ดอกต่อช่ อ ผลมีขนาดเล็กกว่าคนอื่นคือมีน้ าหนักประมาณ 1.0-2.0
กิโลกรัม จุกมีขนาดใหญ่ ใกล้เคียงขนาดผล มักเกิดตะเกียงประมาณ 1-2 ตะเกียง ผิวเปลือกสี เขียว
เปลือกหนาตานูนเมื่อสุ กสี ผิวเผือกเป็ นสี เหลือง เนื้ อเหลืองเข้มรสชาติหวานกรอบ กลิ่นหอม มีเยื่อ
ใยน้อย แกนผลอ่อนนุ่มและเล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย (Collins, 1960 ; Ochse, 1961) สับปะรดกลุ่มควีน
ได้แก่ พันธุ์ภูเก็ต สวี ตราดสี ทองและภูแล สับปะรดกลุ่มควีน ตอบสนองต่อโลกเหี่ยวน้อยกว่าคะยีน
(เกลียวพันธ์ และคณะ, 2550)
ประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรดมีส่วนต่างๆที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางดังต่อไปนี้
เนื้ อใช้รับ ประทานสด ท าเป็ นสับ ปะรดกระป๋ อง หรื อแปรรู ป เป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่า งๆ เช่ น
สับปะรดเชื่ อม แช่อิ่มสับปะรดกวน แยมสับปะรด ไวน์สับปะรด น้ าที่ค้ นั ได้จากเนื้ อใช้ดื่มสด หรื อ
บรรจุเป็ นน้ าสับปะรดกระป๋ องกากที่ค้ นั เอาน้ าออกแล้ว สามารถนาไปทาเป็ นอาหารสัตว์หรื อนาไป
ทาเป็ นปุ๋ ยได้
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เปลื อกนาไปท าเป็ นอาหารสัตว์ หรื อคั้นเอาน้ า จากเปลื อกของสับ ปะรดท าน้ าส้มสายชู
บรั่นดี ไวน์ แอลกอฮอล์ และผงชู รส เป็ นต้น สาหรับกากของเปลือกสับปะรดที่ค้ นั เอาน้ าออกแล้ว
สามารถนาไปใช้ทาอาหารสัตว์และปุ๋ ยได้
ต้น ในลาต้นของสับปะรดจะมีสารชนิ ดหนึ่ งเมื่อสกัดเอาสารนี้ ออกมาสามารถนาไปใช้
ฟอกหนังในโรงงานอุตสาหกรรมได้
ใบของสั บ ปะรดจะมี เ ส้ น ใยอยู่ม าก สามารถนาไปใช้ท าเสื้ อผ้า แหวน เชื อก หรื อ เศษ
กระดาษใยสับปะรดเป็ นต้น
นอกจากนี้ คนทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ยัง ใช้เ นื้ อ ของสั บ ปะรดผสมกับ ปลาและเกลื อไว้
รับประทานเป็ นเครื่ องจิม้ หรื อใช้เป็ นกับข้าวได้ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,2548)
2.3 ความหมายของนา้ หมักชี วภาพ
ปั จจุ บ นั มี เศษผลไม้หลากหลายชนิ ดเหลื อทิ้ ง จากครั วเรื อน หรื อภาคอุ ตสาหกรรมเป็ น
จานวนมาก ก่อให้เกิดปั ญหา ด้านสิ่ งแวดล้อมติดตามมาเพราะขยะประเภทนี้เมื่อทิ้งไว้นานจะบูดเน่า
ส่ งกลิ่ นเหม็นและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนาโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคท้องร่ วง โรคตาแดง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพได้น้ าเสี ยจากขยะนี้ เมื่อไหลลงสู่ แหล่งน้ า ทาให้เกิด ภาวะมลพิษทางน้ า
ดินเสื่ อมสภาพ (กรมควบคุมมลพิษ , 2546) จากผลกระทบดังกล่าว ทาให้มนุษย์พยายามที่จะหาทาง
แก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น โดยหาวิถีธรรมชาติที่จะมาทดแทนการใช้เคมี จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นในการนา
ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติที่เป็ นผลผลิ ตที่ได้จากกิจกรรมของจุลินทรี ย ์ เรี ยกว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรื อก็
คื อ น้ า หนัก ชี วภาพ มาใช้เพื่ อลดและทดแทนการใช้เคมี ซึ่ ง ได้มี ก ารใช้น้ า หมัก ชี วภาพทั้ง ด้า น
สิ่ งแวดล้อมและด้านปศุสัตว์ เช่ น ส่ งเสริ มสุ ขภาพสัตว์ ส่ งเสริ มการเจริ ญของพืช ทาความ สะอาด
โรงเรื อนในฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งใช้ในครัวเรื อน เช่น ผสมน้ ายาล้างจาน ซักผ้า แชมพู แม้กระทัง่
ใช้อาบน้ าขจัดกลิ่นตัว (ไชยวัฒน์ ไชยสุ ต, 2553)
น้ าหมักชี วภาพเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิ ดจากเกษตรกรนาเศษพืช สัตว์ ซึ่ งเป็ นวัสดุเหลื อ
ใช้ในท้องถิ่ นไปหมัก กับกากน้ าตาล และนามาใช้กนั อย่า งแพร่ หลายในหลายท้องถิ่ น ซึ่ งแต่ล ะ
ท้องถิ่นจะมีการผลิตและการนาน้ าหมักไปใช้แตกต่างกันทั้งในเรื่ องของวัตถุดิบที่ใช้กรรมวิธีในการ
หมักระยะเวลาที่หมักตลอดจนวิธีใช้กบั พืชและการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ พอจะแยกชนิ ดและ
อัตราส่ วนในการผลิตตามวัสดุหลักที่ใช้ผลิตน้ าหมักชีวภาพได้ 2 ประเภทดังนี้คือ
1) น้ า หมัก ชี วภาพที่ ผ ลิ ตจากพืช ได้แก่ ผัก ต่ า งๆผลไม้วชั พืช ตลอดจนพืช สมุ น ไพรใช้
อัตราส่ วนผักผลไม้วชั พืชพืชสมุนไพร 3 ส่ วนกากน้ าตาล 1 ส่ วนโดยนาวัสดุมาย่อยหรื อสับให้เป็ น
ชิ้นเล็กๆหรื อบดให้ละเอียดคลุกเคล้ากับกากน้ าตาลให้เข้ากันในภาชนะโดยใส่ ให้เกือบเต็มปิ ดฝา
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เก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทดี เกษตรกรจะเริ่ มนาของเหลวที่ได้จากการหมักมาใช้กบั พืชหลังจากหมัก
ไว้ประมาณ 7-10 วัน
2) น้ าหมักชี วภาพที่ผลิตจากสัตว์ ได้แก่ ปลาเล็กปลาน้อย หอยเชอรี่ เปลือกกุง้ กระดองปู
แมลง เศษชิ้ นส่ วนของสั ตว์ ฯลฯ ใช้อตั ราส่ วนของสัตว์ 3 ส่ วนกากน้ าตาล 3 ส่ วนโดยนาสั ตว์/
ชิ้นส่ วนสัตว์มาย่อยหรื อสับให้เป็ นชิ้นเล็กๆหรื อบดให้ละเอียดคลุกเคล้ากับกากน้ าตาลให้เข้ากันใน
ภาชนะ และมักมีการเติมน้ าหมักชีวภาพ น้ าหมักจุลินทรี ย ์ น้ ามะพร้าวหรื อหัวเชื้อจุลินทรี ยล์ ะลายน้ า
ลงไปด้วย 1 ส่ วนปิ ดฝาและนาไปเก็บในที่ร่มอากาศถ่ายเทดี มีการกวนบ้างเป็ นครั้งคราวเพื่อไม่ให้มี
กลิ่ น เหม็ น ส าหรั บ การหมัก ปลาไม่ ปิ ดฝาและกวนวัน ละหลายๆครั้ งและเกษตรกรจะเริ่ ม น า
ของเหลวที่ได้จากการหมักมาใช้กบั พืชหลังจากหมักไว้ 1 เดือนขึ้นไปหรื อจนกว่าวัสดุที่ใช้หมักจะ
ย่อยสลายดีแล้ว โดยกรองเอาแต่ของเหลวมาใช้กบั พืชเช่นเดียวกันกับน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืช
(กรมวิชาการเกษตร, 2546)
2.3.1 จุลินทรี ยใ์ นน้ าหมักชีวภาพ
จุลินทรี ยเ์ ป็ นสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็ก ประกอบด้วยเซลล์เดียวหรื อหลายเซลล์ โดยเซลล์เหล่านั้น
ต่างก็เป็ นเซลล์ชนิ ดเดี ยวกันและมีรูปร่ างเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อทาหน้าที่
เฉพาะเหมือนในสิ่ งมีชีวิตชั้นสู ง จุลินทรี ยม์ ีหลายประเภทได้แก่ แบคทีเรี ย รา โปรโตซัว สาหร่ าย
ไวรัส จุลินทรี ยม์ ีบทบาทสาคัญในการย่อยสลายวัสดุอินทรี ย ์ และองค์ประกอบทางชีวเคมีต่างๆใน
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ จุลินทรี ยท์ ี่พบในน้ าหมักชีวภาพมีดงั นี้
1) แบคที เรี ย เป็ นจุ ลิ นทรี ย ์ที่ มี ขนาดเล็ก ไม่ ส ามารถมองเห็ นด้วยตาเปล่ า ต้องใช้ก ล้อ ง
จุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายสู งส่ องดูจึงมองเห็น ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่พบ
ในน้ าหมักชี วภาพจานวนมากที่สุดและมีหลากหลายสายพันธุ์ น้ าหมักชีวภาพจากพืชผักกินใบ กิน
ผล และจากผลไม้ จากสัตว์ เช่น ปลา หอยและไข่ มีแบคทีเรี ยสู งถึง 10⁸ (100000000) เซลล์/มล. ที่
ระยะต้นๆของการหมัก แม้เมื่อเก็บไว้ในสภาพหมักเป็ นระยะเวลา1ปี ยังคงพบแบคทีเรี ยในน้ าหมัก
ชีวภาพ แต่จานวนและความหลากหลายของสายพันธุ์จะลดลง
แบคทีเรี ยที่พบส่ วนใหญ่เป็ นแบคทีเรี ยซึ่ งย้อมสี แกรมแล้วจะติดสี แกรมบวก พบส่ วนน้อย
ที่ พ วกติ ด สี แ กรมลบ พวกแกมบวกจ านวนมากเป็ นแบคที เ รี ย ในสกุ ล Bacillus เช่ น Bacillus
mycoider, B.cereus และ B.circulans แบคทีเรี ยอีกกลุ่มที่ผมในน้ าหมักชี วภาพคือแบคทีเรี ยที่สร้าง
กรดแลคติกที่พบมากอยู่ในสกุล Lactobacillus พบบ้าง ในสกุล Pediocococus, Streptococcus และ
Leuconostoc
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2) รา เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่มีเซลล์แบบที่ส่วนของนิวเคลียสมีเยือ่ หุ ้ม ซึ่ งแตกต่างจากแบคทีเรี ยซึ่ง
เซลล์มีนิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ ้ม รามีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรี ย มีท้ งั ชนิดเดียวคือยีสต์และหลายเซลล์ซ่ ึง
ได้แก่ราที่มีรูปร่ างเป็ นเส้นใย
ราที่พบในน้ าหมักชีวภาพส่ วนใหญ่เป็ นราประเภทยีสต์ ในน้ าหมักชีวภาพจากผักและปลามี
จานวนสู งถึง 10⁷(10000000) เซลล์/มล. และจานวนยีสต์ลดลงตามระยะเวลาหมักยีสต์ที่พบในน้ า
หมัก ชี ว ภาพสามารถจาแนกได้หลายชนิ ด เป็ น Saccharomyces cerevisiae, Candida zeylanoides,
C.boidinii และ C.krusei
ราเส้นใยพบในจานวนและความหลากหลายของสายพันธุ์น้อย ในน้ าหมักชี วภาพจากผัก
และผลไม้มีจานวนอยูใ่ นช่วง 10¹-10⁴ (10-10000) เซลล์/มล. ส่ วนหนึ่ งอยูใ่ นกลุ่มรา Phycomycetes
ได้แก่ราในสกุล Mucor และอื่นๆ
2.3.2 บทบาทของจุลินทรี ยใ์ นขั้นตอนการผลิตน้ าหมักชีวภาพ
แบคทีเรี ย ที่พบในน้ าหมักชีวภาพหลายสายพันธุ์มีบทบาทแยกสลายวัสดุที่ใช้ในการผลิต
วัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตน้ า หมัก ชี วภาพเป็ นวัส ดุ อินทรี ย ์ม าจากสิ่ ง ที่ มี ชี วิตทั้ง จากพืช และจากสัต ว์
แบคที เรี ยย่อยสลายวัสดุ อินทรี ยท์ าให้ส ารประกอบโมเลกุลใหญ่ๆ เล็กลงปลดปล่ อยธาตุ อาหาร
ออกมาในรู ปที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุลินทรี ยก์ ลุ่มที่ผลิ ตกรดแลคติกจะมีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างมากในการผลิตน้ าหมักชี วภาพที่
กระบวนการผลิ ตมี น้ าตาลมาเกี่ ยวข้อง แบคทีเรี ยกรดแลคติกอาศัยอยู่ในธรรมชาติมากมายหลาย
แหล่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่มีน้ าตาลชนิ ดต่างๆกลุ่มนี้สามารถสร้างกรดแลคติค กรดฟอร์ มิค เอ
ทานอล และคาร์บอนไดออกไซด์
แบคทีเรี ยหลายสายพันธุ์สามารถละลายตะกอนฟอสเฟตซึ่ งพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
การเป็ นธาตุอาหารพืชได้ให้เปลี่ยนอยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์
แบคทีเรี ยที่พบในน้ าหมักชีวภาพหลากหลายสายพันธุ์มีประสิ ทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรี ย ์
ที่เป็ นสาเหตุโรคพืชบางชนิด
แบคที เรี ยหลายสายพันธุ์ เช่ นแบคทีเรี ยในสกุล Bacillus สามารถสังเคราะห์ฮอร์ โมนพืช
กลุ่มออกซิ เจน จิบเบอเรลลิน และไซโทไคนิน ฯลฯ
แบคทีเรี ยกรดแลคติค เช่น Lactobacillus spp. สร้างสารฆ่าแบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิ ดโรค หรื อ
แบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิดการบูดเสี ยของผลิตภัณฑ์อาหาร
ยีสต์เป็ นราเซลล์เดียว มันจะมีรูปทรงกลมหรื อรี กระจายไปทัว่ ในธรรมชาติ พบได้บนผิว
ผลไม้และใบไม้ ในน้ าหมักชีวภาพ ยีสต์หมักน้ าตาลเป็ นเอทิลแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์
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ราเส้นใย เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่ตอ้ งการพวกอากาศ ดังนั้นในลักษณะของการทาน้ าหมักชีวภาพ
ซึ่ งเป็ นการหมักที่มีออกซิ เจนน้อยสภาพดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตของราเส้นใย
จึงมักพบอยูบ่ นผิวหน้าของน้ าหมักชีวภาพ หรื อบนพื้นผิวภาชนะที่มีน้ าตาลติดอยู่
2.3.3 บทบาทของแบคทีเรี ยกรดแลคติกต่อน้ าหมักชีวภาพ
จุลินทรี ยท์ ี่มีในน้ าหมักชี วภาพมีหลายประเภทแต่จุลินทรี ยท์ ี่มีบทบาทสาคัญในกระบวน
การหมักน้ าหมักชีวภาพได้แก่แบคทีเรี ยเชื้อราโดยมีบทบาทสาคัญในการย่อยสลายวัสดุอินทรี ย ์ และ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทางชี ว ภาพเคมี ต่ า งๆในการผลิ ต น้ า หมัก ชี ว ภาพ โดยบทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ใ น
กระบวนการทาน้ าหมักจากเปลือกสับปะรดจะเน้นไปที่แบคทีเรี ยที่พบในน้ าหมักชีวภาพหลายสาย
พันธุ์มีบทบาทในการย่อยสลายวัสดุที่ใช้ในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ าหมักชี วภาพเป็ นวัสดุ
อิ นทรี ย ์ม าจากสิ่ ง มี ชีวิตทั้งจากพืช และสัตว์แบคทีเรี ย ย่อยสลายวัสดุ อินทรี ย ์ท าให้ส ารประกอบ
โมเลกุ ล ที่ มี ข นาดใหญ่ ๆ เล็ ก ลงและปลดปล่ อยธาตุ อาหารออกมาในรู ป ที่ พืช สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยเน้นไปที่แบคทีเรี ยผลิตกรดแลคติกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรี ยกลุ่มนี้
เป็ นแกรมบวกอยู่ในสกุล Lactobacillaceae จะไม่มีการสร้างสปอร์ รูปร่ างของเซลล์มีลกั ษณะเป็ น
ท่อนสั้นแบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติกจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการผลิตน้ าหมักชีวภาพสามารถ
สังเคราะห์
กรดแลคติคเป็ นผลิตภัณฑ์หลักระหว่างกระบวนการหมักคาร์ โบไฮเดรตหรื อกระบวนการ
ผลิตที่มีน้ าตาลมาเกี่ยวข้องโดยแบคทีเรี ยกลุ่มนี้สามารถสร้างกรดอินทรี ยช์ นิดอื่นๆรวมทั้งเอทานอล
และคาร์บอนไดออกไซด์แบคทีเรี ยชนิดนี้ จดั อยูใ่ นพวก Anaerobic หรื อ Facultative ได้แก่แบคทีเรี ย
ในสกุลLactobacillus sp. มีความต้องการสารอาหารพวกสารประกอบอินทรี ยท์ ี่มีโครงสร้างซับซ้อน
พบในกระบวนการหมักมีการเจริ ญเติบโตในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนแต่ก็มีความสามารถใน การเพิ่ม
จานวนเซลล์ได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจนด้วยน้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานที่สาคัญของแบคทีเรี ย ชนิดนี้
แบคที เรี ยกรดแลคติ กแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ มคือกลุ่ มที่หนึ่ งเรี ยกว่า Homofermentative จุลินทรี ย ์
กลุ่ ม นี้ จะให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ นกรดแลคติ ก (Lactic Acid) เท่ า นั้ นส าหรั บ กลุ่ ม ที่ ส องเรี ยกว่ า
Heterofermentative หลังจากกระบวนการหมักจะได้กรดแลคติกกรดอะซิติกกรดฟอร์มิกกลีเซอรอล
แอลกอฮอล์และคาร์ บอนไดออกไซด์โดยทัว่ ไปแล้วแบคทีเรี ยที่ผลิตกรดแลคติกจะมีอยูอ่ ยูใ่ นสภาพ
ธรรมชาติท้ งั ในพืชผักผลไม้เนื้ อสัตว์และผลิ ตภัณฑ์นมกรดแลคติกที่ได้น้ ี มีบทบาทสาคัญในการ
ถนอมอาหารหลายชนิ ด เช่ น ผัก ดองต่ า งๆผลิ ต ภัณ ฑ์ น มพวกท าเนยแข็ ง จุ ลิ น ทรี ย์ดัง กล่ า วมี
ความสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีทนต่อสภาพความเป็ นกรดสู งสภาวะ
ความเป็ นกรดสู ง นี้ จะมี ผ ลกระทบต่ อการยับ ยั้ง การเพิ่ ม จานวนเซลล์หรื อก าจัดกลุ่ ม จุ ลิ นทรี ยท์ ี่
ก่อให้เกิดการเน่าเสี ยของอาหาร จากความสามารถในกระบวนการเมตาบอลิซึมมีความสามารถ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในกระบวนการหมักได้อย่างกว้างขวางแบคทีเรี ยกรดแลคติกถูก
นามาใช้ ในการผลิตอาหารและถนอมอาหารมาเป็ นระยะเวลายาวนานและถูกนามาใช้เป็ นกล้าเชื้ อ
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กันอย่าง กว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารหมัก ดองไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์นมหมัก (dairyproduct),
ผักดอง และผลไม้ดอง (pickled fruits and vegetables) และหญ้าหมัก (silage) (Eomet al., 2007) เป็ น
ต้นแบคทีเรี ยกรดแลคติกเหล่านี้สามารถนามาใช้ในอาหารได้อย่างปลอดภัย
2.4 ประโยชน์ ของนา้ หมักชีวภาพ
น้ าหมักชี วภาพ น้ าสกัดชี วภาพ หรื อ ปุ๋ ยน้ าจุลินทรี ย ์ เป็ นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการ
หมัก เศษพื ช หรื อสั ต ว์ กับ สารที่ ใ ห้ ค วามหวาน จนถู ก ย่ อ ยสลายโดยจุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ งเมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสี น้ าตาล ประกอบไปด้วยจุลินทรี ย ์ และสารอินทรี ยห์ ลาย
ชนิ ด แรกเริ่ มเดิ มที น้ นั จุดประสงค์ของการคิดค้น “น้ าหมักชี วภาพ” ขึ้ นมา เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรโดยเฉพาะ แต่ช่วงหลังก็มีการนาน้ าหมักชี วภาพมาประยุกต์ใช้ป ระโยชน์ในด้า นอื่ น
เช่นกัน (สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ,2555)
1) ด้านการเกษตร น้ าหมักชี วภาพ มีธาตุอาหารส าคัญ ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแต
สเซี ยม แคลเซี ยม กามะถัน ฯลฯ จึงสามารถนาไปเป็ นปุ๋ ย เร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตของพืช เพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตให้ดีข้ ึน และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรู พืชได้ดว้ ย
2) ด้านปศุสัตว์ สามารถช่วยกาจัดกลิ่นเหม็น น้ าเสี ยจากฟาร์มสัตว์ได้ ช่วยป้องกันโรคระบาด
ต่างๆ ในสัตว์แทนการให้ยาปฏิ ชีวนะ ทาให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรค ช่วยกาจัด
แมลงวัน ฯลฯ
3) ด้านการประมง ช่วยควบคุมคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ า
ช่วยรักษาโรคแผลต่าง ๆ ในปลา กบ จระเข้ได้ ช่วยลดปริ มาณขี้เลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่เน่าเหม็น
สามารถนาไปผสมเป็ นปุ๋ ยหมักใช้กบั พืชต่าง ๆ ได้ดี
4) ด้านสิ่ งแวดล้อม น้ าหมักชี วภาพ สามารถช่ วยบาบัดน้ าเสี ยจากการเกษตร ปศุสัตว์ การ
ประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุ มชน และสถานประกอบการทัว่ ไป แถมยังช่วยกาจัดกลิ่นเหม็นจาก
กองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั ช่วยปรับสภาพอากาศที่
เสี ยให้สดชื่น และมีสภาพดีข้ ึน
5) ประโยชน์ในครัวเรื อน เราสามารถนาน้ าหมักชีวภาพ มาใช้ในการซักล้างทาความสะอาด
แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู น้ ายาล้างจาน รวมทั้งใช้ดบั กลิ่ นในห้องน้ า โถส้วม ท่อระบายน้ า ฯลฯ
ได้ดว้ ย (องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุง, 2560)
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น้ าหมักชี วภาพ มีหลายสู ตรตามแต่ที่ผคู ้ ิดค้นขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ กัน โดยมีวิธี
ท า น้ า หมัก ชี วภาพ แบบง่ า ยๆ พร้ อมสู ตรการหมัก ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ต้องการนาไปใช้ โดยมี
อุปกรณ์หลักๆ ได้แก่
1) ถัง น้ า หมัก ที่ มี ฝ าปิ ดสนิ ท ควรเป็ นถัง พลาสติ ก หรื อ กระเบื้ อ งเคลื อ บ ไม่ ค วรใช้ถ ัง
ประเภทโลหะหรื อปูนซีเมนต์เพราะน้ าหมักจะเข้าไปกัดกร่ อนภาชนะ
2) น้ าตาลแดง (ไม่ใช่น้ าตาทรายแดง) โดยเราสามารถใช้กากน้ าตาลทดแทนได้ ซึ่ งมีราคาถูก
กว่าน้ าตาลชนิ ดอื่นๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมน้ าตาล นอกจากนี้ อาจใช้พืชจาพวกอ้อย
ได้เช่นกัน
3) ส่ วนผสมกับน้ าตาล
3.1 เศษซากพืชสด อาทิ พืชอวบน้ า ผัก ผลไม้ท้ งั แก่และอ่อน รวมทั้งเปลือกผลไม้ ฯลฯ
3.2 เศษซากสัตว์สด อาทิ หอยเชอรี่ ปลา ปู กระดูกไก่ ก้างปลา ฯลฯ
3.3 พืชสมุนไพรเพิ่มประสิ ทธิภาพ อาทิ สะเดา ตะไคร้หอม ขิง ข่า ฯลฯ
หมายเหตุ :
1. ส่ วนผสมของการผลิ ตน้ าหมักชี วภาพ ถ้าใช้สูตรที่เป็ นเศษซากพืช จะใช้ส่วนผสม
ระหว่างเศษซากพืชสดกับกากน้ าตาล อัตราส่ วน 3: 1
2. ส่ วนผสมของการผลิตน้ าหมักชีวภาพ ถ้าใช้สูตรที่เป็ นเศษซากสัตว์ จะใช้อตั ราส่ วน
ระหว่างเศษซากสัตว์กบั กากน้ าตาล อัตราส่ วน 1: 1 (การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน, 2561)
2.5 ขั้นตอนการทานา้ หมักชีวภาพ
เริ่ มจากการนาผักผลไม้มาสับให้เป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปใส่ ภาชนะปิ ดฝาให้มิดชิด ขั้นตอน
ต่อมาให้นาผักผลไม้ไปผสมกับกากน้ าตาลหรื อน้ าตาลทรายแดงหรื อน้ าตาลทรายขาวในอัตราส่ วน
3 กิโลกรัม ต่อน้ าตาล 1 กิโลกรัม จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อดูวา่ ส่ วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วให้
ปิ ดฝาทิง้ ไว้ แล้วควรหมัน่ กวนทุกๆ 5-7 วัน เพื่อให้เศษผักสัมผัสกับอากาศ ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการย่อย
สลายได้ดีข้ ึนโดยหมักทิ้งไว้ 1-2 เดือน เมื่อครบกาหนดจะสังเกตเห็นมีน้ าออกมาผสมอยู่ ซึ่ งน้ าที่ได้
จากการหมักนี้ก็คือน้ าหัวเชื้อจุลินทรี ยน์ น่ั เอง ส่ วนการเก็บรักษานั้นให้นาน้ าหัวเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ได้
ริ นเก็บใส่ ไว้ในขวดปิ ดฝาให้สนิท พร้อมที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรื อนาไปใช้หมักทาน้ าจุลินทรี ย ์
(EM) ต่อไป
ขั้นตอนการทาน้ าจุลินทรี ย ์ (EM)
วิธีการจะคล้าย ๆ กับการทาน้ าหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ ต่างกันตรงที่ ระยะเวลาในการหมักจะสั้นกว่า
การทาน้ าหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ อุปกรณ์ที่ตอ้ งเตรี ยมในการทา ดังนี้
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1) ถังพลาสติกมีฝาปิ ด
2) ถุงปุ๋ ย
3) กากน้ าตาลหรื อน้ าตาลทรายแดง
4) หัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
5) เศษผักผลไม้ เศษอาหาร
เมื่อเตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมแล้ว ก็มาสู่ ข้ นั ตอนการหมัก
ขั้นตอนที่1 ใส่ น้ าลงไปในถัง จานวน 8 ลิตร ถ้าหากใช้น้ าประปา ควรใส่ ถงั เปิ ดฝาทิ้งไว้ 2
วัน เพื่อให้คลอรี นระเหยไปเสี ยก่อน
ขั้นตอนที่ 2 นากากน้ าตาล 250 ซีซี. หรื อน้ าตาลทรายแดง 300 กรัม (ประมาณ 3 ขีด) เทใส่
ลงไปคนให้ละลาย
ขั้นตอนที่ 3 นาน้ าหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 250 ซีซี. ผสมลงไปคนให้เข้ากัน
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อคนส่ วนผสมต่าง ๆ เข้ากันดีแล้ว ให้นาเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ สับเป็ นชิ้น
เล็ก ๆ ใส่ ลงไปในถุงปุ๋ ย แล้วนาถุงปุ๋ ยนั้นใส่ ลงในถังหมักดังกล่าว กดให้น้ าท่วมถุง หรื อหาวัตถุที่มี
น้ าหนักวางทับลงไปอีกทีหนึ่ง จากนั้นก็ปิดฝาให้สนิท
ในกรณี ที่เราจะหมักเศษอาหารหรื อเศษผักผลไม้เพิ่มเติมลงไปในนั้น ก็สามารถนาไปใส่ ลง
ในถุงปุ๋ ยได้เช่นกัน แต่ถา้ หากน้ าจุลินทรี ยม์ ีปริ มาณไม่พอที่จะท่วมเศษอาหารในถุงปุ๋ ยได้ ก็ให้เติม
น้ าเปล่าและกากน้ าตาลหรื อน้ าตาลทรายแดงลงไป ในอัตราส่ วน น้ าเปล่า 8 ลิตร ต่อกากน้ าตาล 250
ซี ซี. หรื อน้ าตาลทรายแดง 300 กรัม ผสมลงไป เมื่อผสมส่ วนต่าง ๆ จนครบแล้ว ให้หมักทิ้ง ไว้
ประมาณ 7 วัน เราก็สามารถนาน้ าจุลินทรี ยธ์ รรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้
2.6 บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
น้ าหมักชีวภาพ เป็ นของเหลวที่ได้จากการหมักพืชหรื อสัตว์กบั น้ าตาลหรื อกากน้ าตาล จะมี
จุลินทรี ยธ์ รรมชาติที่เกิดขึ้นหลายชนิด ธาตุอาหารพืช ฮอร์ โมนพืช รวมทั้งมีสารประกอบที่สกัดได้
จากเซลล์พืชและเซลล์สัตว์หลายชนิด ได้แก่คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์และอื่นๆ
ในปัจจุบนั น้ าหมักชีวภาพ ได้รับความสนใจในวงการเกษตรของไทยเป็ นอย่างมาก มีการนาน้ าหมัก
ชี วภาพมาใช้ประโยชน์เพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช โดยการรดหรื อฉี ดพ่นให้กบั พืช ทาให้
พืชมีการเจริ ญเติบโตดีข้ ึนและมีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานขึ้น (สาลี่, 2544 และกาญจนา, 2544)
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คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม (2552) ได้
ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับการทาน้ า หมัก ชี วภาพไว้ดังนี้ ผลการวิจยั พบว่า น้ าหมักชี วภาพ เริ่ มแรกที่
แพร่ หลายเข้ามาในประเทศไทยนั้น ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อทดแทน
สารเคมีในปุ๋ ย ยากาจัดศัตรู พืช ฮอร์ โมนบารุ งพืช ฯลฯ รวมถึงการจัดการย่อยสลายสิ่ งปฏิกูล ลด
ความเน่ าเสี ย กลิ่ นเหม็น ในระบบบาบัดน้ าเสี ย การกาจัดขยะอินทรี ย ์ เป็ นต้น ต่อมาได้เริ่ มถู ก
ดัดแปลงเป็ นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในครัวเรื อน ได้แก่ น้ ายาถูบา้ น น้ ายาขัดส้วม น้ ายาซัก ผ้า
น้ ายาล้างจาน และน้ ายาล้างผักผลไม้ แต่ในยุคแรก ๆ ได้มีชื่อเรี ยกต่าง ๆ ตามกลุ่มองค์กรที่ส่ง เริ่ ม
การใช้ประโยชน์ เช่น น้ าจุลินทรี ย ์ หรื อน้ าหมักเปรี้ ยว หรื อน้ าสกัดชีวภาพ
น้ าหมักชี วภาพหรื อน้ าสกัดชี วภาพ (Bio extract : BE)เป็ นวิธีการสกัดน้ าเลี้ ยงจากเซลพืช
และเซลล์สัตว์ซ่ ึงประกอบด้วยสารประกอบอินทรี ยโ์ ดย ใช้น้ าตาลหรื อกากน้ าตาล(Molasses) ใส่ ลง
ไปจะได้น้ าเลี้ ยงที่สกัดออกมาเป็ นสี น้ าตาล โดยขบวนการ พลาสโมไลซี ส (plasmolysis) และน้ า
เลี้ ยงที่ ได้จะถู กจุ ลินทรี ยใ์ นธรรมชาติและที่ติดมากับวัสดุ ที่น้ ามาหมัก ดาเนิ นกระบวนการหมัก
ต่อไปโดยใช้กากน้ าตาลและสารประกอบอินทรี ยจ์ ากวัสดุเหล่านั้นเป็ นแหล่งอาหารและพลังงาน
โดยจุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิดจะทาการย่อยสลายวัสดุอินทรี ยใ์ ห้มีโมเลกุลเล็กลงตามลาดับ ของเหลวหรื อ
น้ าหมักที่ได้น้ ีจะมีท้ งั จุลินทรี ยธ์ รรมชาติที่เกิดขึ้นหลากหลายชนิ ด รวมทั้งมีสารประกอบที่สกัดได้
จากเซลพืชและเซลสัตว์ชนิ ดต่างๆ ได้แก่ สารพวกคาร์ โบไฮเดรท โปรตีน กรดอมิโน ฮอร์ โมน
เอนไซม์ และอื่น ๆ น้ าสกัดชี วภาพจะเกิ ดขึ้นมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ปริ มาณน้ าเลี้ยงในต้นพืช โดย
ปกติน้ าเลี้ยงในต้นพืชสดจะมีอยูป่ ระมาณ 90-98% ถ้าส่ วนของพืชมีน้ ามาก น้ าสกัดก็จะเกิดขึ้นมาก
ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน แต่เนื่องจากขบวนการทาในระยะแรกเกี่ยวข้องกับขบวนการสกัดน้ า
เลี้ยงจากเซลทางชีวภาพ (bio extract) และในช่วงหลัง เกี่ยวข้องกับขบวนการหมัก ดังนั้นนักวิชาการ
บางกลุ่มจึงเรี ยกน้ าสกัดชีวภาพว่า น้ าหมักชีวภาพ
จรี รัตน์ สกุลรัตน์ และคณะ. (2553).ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการบาบัดชะมูล
ฝอยของน้ าหมักชี วภาพไว้ดงั นี้ จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการบาบัดน้ าชะมูลฝอยจากหลุมฝัง
กลบของเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ดว้ ยน้ าหมักชี วภาพ 4 ชนิ ดพบว่าน้ าหมัก
ชี วภาพมีความสามารถในการบาบัดสารอินทรี ยใ์ นน้ าชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบชุมชนได้ประมาณ
90% แต่ตอ้ งเติมในปริ มาณที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่ งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าต้องเติมน้อยกว่า 0.67%
โดยปริ มาตรของน้ าชะมูลฝอย
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อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ ประสิ ทธิภาพในการบาบัดสารอินทรี ยข์ องน้ าหมักชีวภาพจะค่อนข้าง
สู งแต่ก็ยงั ไม่สามารถบาบัดค่า COD, BOD5 และ BOD5 / COD ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจเนื่องยังมีค่าสู ง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากแหล่งกาเนิ ดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิ คมอุตสาหกรรม
เพราะการเติมน้ าหมักชีวภาพได้เพิ่มค่าสารอินทรี ยใ์ นน้ าชะมูลฝอยในตอนเริ่ มต้นเช่นกันนอกจากนี้
พบว่าการเติมน้ าหมักชีวภาพยังเพิ่มปริ มาณของแข็งละลายน้ าซึ่ งไม่มีการลดลงตลอดการทดลอง

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1. ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปภาพที่ 3.1.1 สถานประกอบการ
ที่มา: https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/
ชื่ อสถานประกอบการ

ภาษาไทย

โรงแรม แบงค็อก แมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

โทรศัพท์
โทรสาร

ภาษาอังกฤษ
02 088 5666
02 088 5777

ทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ที่อยูเ่ ลขที่ 262 ถนนสุ รวงศ์ แขวง สี่ พระยา เขต บางรัก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10110 ประเทศไทย
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3.2. แผนทีแ่ ละการเดินทาง

รู ปภาพที่3.2.1 แผนที่และการเดินทาง
ที่มา: https://www.baanfinder.com
ระบบขนส่ งสาธารณะใกล้เคียง
MRT สายสี น้ าเงิน - สามย่าน (ประมาณ 0.4 กม.)
BTS สายสี ลม - ศาลาแดง (ประมาณ 0.6 กม.)
BTS สายสี ลม - ช่องนนทรี (ประมาณ 0.6 กม.)
BRT - สาทร (ประมาณ 0.9 กม.)
MRT สายสี น้ าเงิน - สี ลม (ประมาณ 0.9 กม.)
ถนนทางแยกใกล้ เคียง
แยก - ทรัพย์-สุ รวงศ์ ( ประมาณ 0 ม. )
แยก - สุ รวงศ์-นราธิวาส (ประมาณ 0.2 กม.)
แยก - พิพฒั น์ (ประมาณ 0.3 กม.)
แยก - สี ลม-นราธิวาส (ประมาณ 0.3 กม.)
แยก - ทรัพย์ (ประมาณ 0.4 กม.)
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สถานทีใ่ กล้เคียง
ธนาคาร - ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด สาขาพัฒน์พงศ์ (ประมาณ 0.3 กม.)
ธนาคาร - ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด สาขาสี ลม (ประมาณ 0.3 กม.)
โรงพยาบาล - โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน (ประมาณ 0.3 กม.)
ตลาด - ตลาดกลางคืนพัฒน์พงษ์ (ประมาณ 0.3 กม.)
ตลาด - ตลาดซอยละลายทรัพย์ (ประมาณ 0.3 กม.)
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต - แม็กซ์แวลู ทันใจ ยูไนเต็ด สี ลม (ประมาณ 0.4 กม.)
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต - ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต พัฒน์พงษ์ (ประมาณ 0.4 กม.)
ธนาคาร - ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด สาขาสุ รวงศ์ (ประมาณ 0.4 กม.)
ธนาคาร - ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จากัด สาขาจามจุรี สแควร์ (ประมาณ 0.4 กม.)
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต - เทสโก้ โลตัส ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต จามจุรี สแควร์ (ประมาณ 0.4 กม.)
ห้าง - จามจุรีสแควร์ (ประมาณ 0.5 กม.)
โรงพยาบาล - โรงพยาบาลสัตว์สามย่าน (ประมาณ 0.5 กม.)
3.3 โรงแรม
โรงแรม แบงค็อกแมริ อ อท เดอะ สุ รวงศ์ จะเป็ นโรงแรมแบรนด์ แมริ อ อทแห่ ง แรกใน
ประเทศไทยที่นาเสนอห้องพักซึ่ งมีความยืดหยุน่ และหลากหลาย ณ สถานที่ต้ งั อันแสนสะดวกสบาย
ด้วยการผสมผสานห้องพักแขกอันโอ่โถงจึงสามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทั้งเพื่อ
ท่องเที่ยวพักผ่อนและธุ รกิจได้ครบทุกด้านกับห้องพักไตล์อพาร์ ตเมนท์ที่เหมาะสาหรับการเข้าพัก
ระยะยาวซึ่ งครบครันด้วยห้องครัวเล็กและห้องนอนสู งสุ ดสามห้องสาหรั บแขกผูเ้ ข้าพักเป็ นกลุ่ ม
ใหญ่และครอบครัว
3.4 สถานที่ท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ
โรงแรม แบงค็อกแมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ประวัติศาสตร์ รายล้อมไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวเชิ งศิลปะและวัฒนธรรมมากมายไม่วา่ จะเป็ น ห้องสมุดเนี ยลสัน เฮส์ , ศุลกสถาน,
วัดพระศรี มหาอุมาเทวี (วัดแขก) และแม่น้ าเจ้าพระยา นอกจากนี้ โรงแรมยังตั้งอยู่ในละแวกเขต
สร้างสรรค์ใหม่ (new Creative District) ของพื้นที่บางรัก ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั กาลังอยูภ่ ายใต้การเปลี่ยน
รู ปเชิ งสร้างสรรค์ และยังอยูไ่ ม่ไกลจากจุดชมวิวของตึกมหานคร (Mahanakhon Observatory) และ
ไอคอนสยาม (ICONSIAM) เป็ นต้น
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3.5 ประวัติและคานิยามสถานประกอบการ
โรงแรม แมริ ออท (Marriott Hotels) แบรนด์แฟล็กชิพต้นตารับของโรงแรมเครื อ แมริ ออท
อินเตอร์ เนชัน่ แนล (Marriott International ภายใต้การดูแลในฐานะเจ้าของโดย บริ ษทั ทีซีซี แลนด์
แอสเสท เวิลด์ (TCC Land Asset World) (แอสเสท เวิลด์ คอร์ ปอเรชัน่ (Asset World Corporation)
สมาชิ กของ ทีซีซี กรุ๊ ป (TCC Group)) โรงแรมหรู ระดับห้า ดาวนี้ ต้ งั อยู่บนถนนสุ รวงศ์ หนึ่ ง ใน
เส้นทางการเดิ นทางสายหลักของกรุ งเทพฯที่ทอดตัวยาวนับจากแม่น้ าเจ้าพระยาสู่ ถนนพระรามสี่
พื้นที่ประวัติ ศาสตร์ อนั เป็ นมรดกล้ าค่าของกรุ งเทพฯ
3.6 ห้ องพัก
โรงแรม แบงค็อกแมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์จะเป็ นโรงแรมแมริ ออทแห่ งแรกในประเทศไทยที่
นาเสนอห้องพักหลากหลายรู ปแบบเพื่อนตอบสนองความต้องการการใช้งานที่ แตกต่างกันบนพื้นที่
แห่งเดียวกันไม่วา่ จะเป็ นห้องพักโรงแรมสาหรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งห้องอพารท์เมนท์สาหรับการ
เข้าพักระยะยาว โรงแรมประกอบไปด้วย 32 ชั้นประกอบไปด้วยห้องพัก 303 ห้องโดยแบ่งเป็ น
ห้องพักโรงแรม 197 ห้อง และอพาร์ ทเม้นท์ 106 ห้อง ซึ่ งมีต้ งั แต่ขนาด 1 ถึง 3 ห้องนอน ทุกห้อง
ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นตกแต่งด้วยสี เอิร์ธโทนสบายตา สะท้องถึงศิลปะการออกแบบ แมริ ออท
โมเดิร์น (Marriott Modern) ที่ผสมผสานประโยชน์ใช้สอยและสไตล์ได้อย่างลงตัว อีกทั้งโรงแรมยัง
ตั้งอยู่บริ เวณที่ เดิ นทางสะดวกจึ งสามารถตอบสนองความต้องการของนักเดิ นทางทั้งที่ ต้องการ
เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวรวมไปท่านที่เดินทางมาเพื่อการธุ รกิจ
นอกจากนี้ ที่นี่ยงั เป็ นสวรรค์ของนักชิ มด้วยตัวเลือกรับประทานอาหารทั้งสองแห่ ง ได้แก่
พระยา คิทเช่น (Praya Kitchen) ร้านอาหารสไตล์ออลเดย์ไดน์นิ่งที่รวบรวมอาหารนานาชาติให้ผูเ้ ข้า
พัก ได้เ ลื อ กสรรอย่า งเต็ ม อิ่ ม อี ก ทั้ง เย่า เรสเตอรองก์ แอนด์ รู ฟ ท็อ ป บาร์ (Yào Restaurant &
Rooftop Bar) บนชั้น 32 ร้ านอาหารจีนและรู ฟท็อปบาร์ แห่ งแรกในประเทศไทยที่เสิ ร์ฟอาหารจีน
กวางตุง้ และเซี่ ยงไฮ้เลิศรสพร้อมๆกับทิวทัศน์ที่น่าหลงใหลของกรุ งเทพ โซนรู ฟท็อบบาร์ เปิ ดโล่ง
ตกแต่งสไตล์จีนโมเดิ ร์น เสริ ฟค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจและอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมจีนพร้ อม
ดื่มด่าวิวกรุ งเทพและแม่น้ าเจ้าพระยา
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3.7 ประเภทห้ องพักและห้ องจัดเลีย้ ง
ห้องพัก
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
ห้องจัดเลี้ยง
1) สุ รวงศ์ บอลรู ม 1-3
2) ห้องสี ลม 1-5
3) ห้องสี่ พระยา
4) ห้องดอกแก้ว
5) ห้องลีลาวดี
6) ห้องขนุน
7) ห้องชมพู่
8) ห้องมะขาม 1-2
9) ห้องมะม่วง
10) ห้องน้อยหน่า
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ห้ องพัก
3 Bedroom Residential Suite

รู ปภาพที่ 3.7.1 3 Bedroom Residential Suite
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104
2 Bedroom Residential Suite

รู ปภาพที่3.7.2 2 Bedroom Residential Suite
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104
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M Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King

รู ปภาพที่ 3.7.3 M Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104

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

รู ปภาพที่ 3.7.4 M Club Lounge (Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King)
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104
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1 Bedroom Residential Suite, 1 King

รู ปภาพที่ 3.7.5 1 Bedroom Residential Suite, 1 King
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104

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

รู ปภาพที่ 3.7.6 M Club Lounge (Vice Presidential Suite, M Club lounge access, Suite, 1 King)
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104
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Executive, M Club lounge access, Guest room, 1 King

รู ปภาพที่ 3.7.7 Executive, M Club lounge access, Guest room, 1 King
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104

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

รู ปภาพที่ 3.7.8 Executive, M Club lounge access, Guest room, 2 Double
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104
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Deluxe, Guest room, 1 King

รู ปภาพที่ 3.7.9 Deluxe, Guest room, 1 King
ที่มา: https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104

Premium, Guest room, 1 King

รู ปภาพที่ 3.8.10 M Premium, Guest room, 1 King
ที่มา:https://www.agoda.com/th-th/bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/hotel/bangkokth.html?cid=1844104
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ห้ องจัดเลีย้ ง
Garden at the Surawongse

รู ปภาพที่ 3.7.11 Garden At The Surawongse
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
Surawongse Rooftop

รู ปภาพที่ 3.7.12 Surawongse Rooftop
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

26

ห้ องดอกแก้ว

รู ปภาพที่ 3.7.13 ห้องดอกแก้ว
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

ห้ องสี ลม

รู ปภาพที่ 3.7.14 ห้องสี ลม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
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ห้ องสุ รวงศ์ บอลรู ม

รู ปภาพที่ 3.7.15ห้องสุ รวงศ์บอลรู ม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา

ห้ องมะขาม

รู ปภาพที่ 3.7.16 ห้องมะขาม
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา
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3.8 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. ตกแต่งหรื อจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย
2. จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่ องใช้บนโต๊ะ
3. รับจองโต๊ะจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสั่งจอง
4. ต้อนรับลูกค้า
5. รับออเดอร์ หรื อคาสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มจากลูกค้า
6. นาอาหารและเครื่ องดื่มไปเสิ ร์ฟ
7. เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็ จแล้ว
8. กล่าวขอบคุณเมื่อแขกจะกลับ หรื อส่ งแขก
9. ทาความสะอาดห้องอาหาร
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3.9 โครงสร้ างของแผนกจัดเลีย้ ง
Director of event

Banquet manager

Event manager

Assistant manager

Assistant manager

Supervisor

Supervisor audiovisual

Captain

Audiovisual

Banquet attendant

Event coordinator
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3.10 ชื่ อ ตาแหน่ งและลักษณะงานทีผ่ ้ จู ัดทาได้ รับมอบหมาย

ชื่ อ

นาย ชวัฒน์ สิ มานันท์

แผนก
จัดเลี้ยง
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยพนักงาน
ลักษณะงาน
1) จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่ องใช้บนโต๊ะ
2) นาอาหารและเครื่ องดื่มไปเสิ ร์ฟ
3) เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็ จแล้ว
4) ทาความสะอาดห้องอาหาร
5) จัดเตรี ยมห้องสาหรับงานประชุมต่างๆ
3.11 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่ อ
แผนก
ตาแหน่ ง

นาย วิษณุชยั สิ ทธิโชค
จัดเลี้ยง
บริ กร
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3.12 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 13 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
3.13 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
เป็ นการนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจน้ าหมักชี วภาพจากผลไม้ เพื่อขจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ที่ท่อระบายน้ า ตอบเป็ นแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5ระดับตาม
แบบ Likert Scales ซึ่ งกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึง มีความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย คะแนน
เฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มี
ความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.14 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

ปี 2563
ม.ค.

1.5.1 กาหนดหัวข้อการทางาน
1.5.2 ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม
1.5.3 สอบถามความคิดเห็นจากพนักงานใน
แผนกจัดเลี้ยง
1.5.4 ศึกษาค้นคว้าวิธีทาน้ าหมัก
1.5.5 รวบรวมข้อมูล
1.5.6 ดาเนินการปฏิบตั ิ
1.5.7 จัดทาข้อมูลรู ปเล่มรายงาน
1.5.8 นาเสนอผลงาน

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
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3.15 อุปกรณ์ และเครื่ องมือใช้
อุปกรณ์
1) ถังน้ าหมัก
2) ผ้าขาวบาง
3) คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
1) โปรแกรม Microsoft Excel
2) โปรแกรม Microsoft Word
3) โปรแกรม Power Point

บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 การดาเนินงาน
เนื่องด้วยผูจ้ ดั ทำได้ออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษำที่โรงแรม แบงค็อกแมริ ออท เดอะ สุ รวงศ์ ตั้งแต่
วันที่ 13 มกรำคม 2563 ในแผนกจัดเลี้ ยง ทำให้ได้รับควำมรู ้ และบทบำทหน้ำที่ที่สำคัญต่ำงๆใน
แผนกจัดเลี้ยง จำกระยะเวลำดังกล่ำวทำงโรงแรมได้มีกำรจัดงำนหลำยครั้ง ซึ่ งทำให้ท่อระบำยน้ ำมี
สิ่ งสกปรกที่เกิ ดจำกกำรทิ้งเศษอำหำร และกำรทำควำมสะอำดภำชนะต่ำงๆ เมื่อไม่ได้รับกำรทำ
ควำมสะอำดที่ถูกวิธีจึงทำให้ท่อส่ งกลิ่นไม่พึงประสงค์ นักศึกษำจึงได้จดั ทำโครงงำนนี้ข้ ึนเพื่อนำน้ ำ
หมักชีวภำพไปกำจัดสิ่ งสกปรกและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในท่อระบำยน้ ำ
4.2 การผลิตนา้ หมักชีวภาพ
อุปกรณ์
1) ถังน้ ำหมัก
2) ผ้ำขำวบำง
วัตถุดิบ
1) น้ ำตำลทรำยแดง
150 กรัม
2) ส้มและสับปะรด
900 กรัม
3) หัวเชื้อจุลินทรี ย ์
125 ซีซี.
4) น้ ำสะอำด
4 ลิตร
กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพมีข้ นั ตอนดังนี้
4.2.1 ใส่ น้ ำ ลงไปในถังจำนวน 4 ลิ ตร ถ้ำ หำกใช้น้ ำ ประปำควรใส่ ถงั เปิ ดฝำทิ้ ง ไว้ 2 วัน
เพื่อให้คลอรี นระเหยไปเสี ยก่อน
4.2.2 นำกำกน้ ำตำล 125 ซี ซี. หรื อน้ ำตำลทรำยแดง 150 กรัม เทใส่ ลงไปคนให้ละลำย
4.2.3 นำน้ ำหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ 125 ซีซี. ผสมลงไปคนให้เข้ำกัน
4.2.4 เมื่อคนส่ วนผสมต่ำงๆเข้ำกันดีแล้วให้นำส้มและสับปะรดมำสับเป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ ลงไป
ในผ้ำขำวบำง แล้วนำผ้ำขำวบำงนั้นใส่ ลงในถังหมัก กดให้น้ ำท่วมผ้ำหรื อหำวัตถุที่มีน้ ำหนักวำงทับ
ลงไปอีกทีหนึ่ง หลังจำกนั้นก็ปิดฝำให้สนิท
ในกรณี ที่เรำจะหมักเศษอำหำรหรื อเศษผักผลไม้เพิ่มเติมลงไปในนั้น ก็สำมำรถนำไปใส่ ลง
ในผ้ำขำวบำงได้เช่นกัน แต่ถำ้ หำกน้ ำจุลินทรี ยม์ ีปริ มำณไม่พอที่จะท่วมเศษอำหำรในผ้ำขำวบำงได้
ก็ให้เติมน้ ำเปล่ำและกำกน้ ำตำลหรื อน้ ำตำลทรำยแดงลงไปในอัตรำส่ วนน้ ำเปล่ำ 8 ลิตรต่อ
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กำกน้ ำตำล 250 ซี ซี. หรื อน้ ำตำลทรำยแดง 300 กรัม ผสมลงไป เมื่อผสมส่ วนต่ำง ๆ จนครบแล้ว ให้
หมักทิ้งไว้ประมำณ 7 วัน เรำก็สำมำรถนำน้ ำจุลินทรี ยธ์ รรมชำติมำใช้ประโยชน์ได้ อัตรำส่ วนใน
กำรนำไปใช้งำน น้ ำจุลินทรี ย ์ 1 ส่ วน ต่อน้ ำสะอำด 10 ส่ วน
ขั้นตอนกำรทำน้ ำหมักชีวภำพ
1.เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในกำรทำน้ ำหมัก

ภำพที่4.2.1 เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในกำรทำน้ ำหมัก
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ
2.ใส่ น้ ำลงไปในถังจำนวน 4 ลิตร ถ้ำหำกใช้น้ ำประปำควรใส่ ถงั เปิ ดฝำทิง้ ไว้ 2 วัน เพื่อให้คลอรี น
ระเหย

ภำพที่4.2.2 ใส่ น้ ำลงไปในถังจำนวน 4 ลิตร
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ
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3.นำกำกน้ ำตำล 125 ซี ซี. หรื อน้ ำตำลทรำยแดง 150 กรัม เทใส่ ลงไปคนให้ละลำย

ภำพที่4.2.3 นำกำกน้ ำตำล 125 ซีซี.หรื อน้ ำตำลทรำยแดง 150 กรัม เทใส่ ลงไปคนให้ละลำย
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ

4.นำน้ ำหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ 125 ซี ซี. ผสมลงไปคนให้เข้ำกัน

ภำพที่4.2.4 นำน้ ำหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ 125 ซีซี. ผสมลงไปคนให้เข้ำกัน
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ
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5.เมื่อคนส่ วนผสมต่ำงๆเข้ำกันดีแล้วให้นำเศษผลไม้ สับเป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ ลงไปในผ้ำขำวบำง แล้วนำ
ผ้ำขำวบำงนั้นใส่ ลงในถังหมัก

ภำพที่4.2.5 เศษผลไม้ สับเป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ ลงไปในผ้ำขำวบำง แล้วนำผ้ำขำวบำงใส่ ลงในถังหมัก
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ

6.กดให้น้ ำท่วมผ้ำหรื อหำวัตถุที่มีน้ ำหนักวำงทับลงไปอีกทีหนึ่ง หลังจำกนั้นก็ปิดฝำให้สนิท

ภำพที่4.2.6 ปิ ดถังหมักให้สนิท
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ
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7.หลังหมักเสร็ จแล้วนำน้ ำหมักมำกรอกใส่ ภำชนะเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน

ภำพที่4.2.7 นำน้ ำหมักมำกรอกใส่ ภำชนะเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ

ตัวอย่ำงกำรนำไปทดลองใช้

ภำพที่4.2.8 นำน้ ำหมักไปเทตำมท่อระบำยน้ ำ
ที่มำ: ผูจ้ ดั ทำ
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4.3 ต้ นทุนการผลิตนา้ หมักชี วภาพ
1) หัวเชื้อจุลินทรี ย ์ 1 ลิตร
80 บำท
2) น้ ำตำลทรำยแดง 1 กิโลกรัม
40 บำท
3) ผ้ำขำวบำง 1 ผืน
20 บำท
กำรทำน้ ำหมักมีตน้ ทุนดังนี้
1) หัวเชื้อจุลินทรี ย ์ 125 ซีซี
10 บำท
2) น้ ำตำลทรำยแดง 150 กรัม
6 บำท
3) ผ้ำขำวบำง
7 บำท
รวม 23 บำท ต่อ น้ ำหมัก 4 ลิตร
ตำรำงที่ 4.1 ส่ วนผสมสำคัญของน้ ำหมักชีวภำพและน้ ำยำทำควำมสะอำด
ส่ วนผสมน้ ำหมักชีวภำพ
ส่ วนผสมน้ ำยำทำควำมสะอำด
1)หัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 125 ซีซี
ส่ วนผสมสำคัญ
2)น้ ำตำลทรำยแดง 150 กรัม
1)Sodium hydroxide
3)ส้มและสับปะรด 900 กรัม
4)ผ้ำขำวบำง

ตำรำงที่ 4.2 ตำรำงเปรี ยบเทียบรำคำระหว่ำงน้ ำหมักชีวภำพและน้ ำยำทำควำมสะอำด
รำคำน้ ำหมักชีวภำพ
รำคำน้ ำยำทำควำมสะอำด
1)หัวเชื้อจุลินทรี ย ์ 125 ซีซี รำคำ 10 บำท
น้ ำยำทำควำมสะอำดท่อ 1 ลิตร รำคำ 138 บำท
2)น้ ำตำลทรำยแดง 150 กรัม รำคำ 6 บำท
3)ส้มและสับปะรด 900 กรัม รำคำ 0 บำท
4)ผ้ำขำวบำง
รำคำ 7 บำท
รวม 23 บำทต่อน้ ำหมัก 4 ลิตร เท่ำกับ 1 ลิตรมี รวม 1 ลิตร รำคำ 138 บำท
รำคำเท่ำกับ 5.75 บำท
เมื่อเปรี ยบเทียบรำคำต้นทุนพบว่ำ รำคำต้นทุนของน้ ำหมักชีวภำพ 1 ลิตร อยูท่ ี่รำคำ 5.75 บำท
ส่ วนน้ ำยำทำควำมสะอำด 1 ลิตร รำคำ 138 บำท จำกตำรำงข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำรำคำของน้ ำหมัก
ชีวภำพ มีรำคำต้นทุนถูกกว่ำน้ ำยำทำควำมสะอำดมำก เหตุเพรำะว่ำน้ ำหมักชีวภำพนำของที่เหลือใช้
มำเป็ นส่ วนประกอบในกำรผลิ ต แต่น้ ำยำทำควำมสะอำดทัว่ ไปใช้สำรเคมีเป็ นส่ วนประกอบซึ่ งมี
รำคำต้นทุนที่สูงกว่ำ
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.4.1 ข้อมูลพื้นฐำน
1) ด้ำนเพศ
ข้อมูลทัว่ ไปด้ำนเพศของผูต้ อบแบบสอบถำมพบว่ำพนักงำนที่ตอบแบบสอบถำม
ในกำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นเพศชำยคิดเป็ นร้อยละ 84.21 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 15.79 ดังตำรำงที่ 4.1
ตำรำงที่4.3 แสดงจำนวนและร้อยละของพนักงำนในโรงแรมแบ่งตำมเพศ
เพศ
จานวน
ร้ อยละ
ชำย
16
84.21
หญิง
3
15.79
รวม
19
100
2) ด้ำนอำยุ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำมด้ำนอำยุพบว่ำพนักงำนที่ตอบแบบสอบถำม
ในครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มีอำยุ20-30 ปี มำกที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 57.9 รองลงมำเป็ นผูท้ ี่มีอำยยุ31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 26.3 น้อยสุ ดเป็ นผูท้ ี่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ดังตำรำงที่4.2
ตำรำงที่4.4 แสดงจำนวนและร้อยละของพนักงำนจำแนกตำมอำยุ
อายุ
จานวน
ร้ อยละ
20-30
11
57.9
31-40
5
26.3
มำกกว่ำ 40 ปี
3
15.8
รวม
19
100
3) ระดับกำรศึกษำ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ ำ นกำรศึ ก ษำของผู ้ต อบแบบสอบถำมพบว่ ำ พนั ก งำนที่ ต อบ
แบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้ งนี้ มี ระดับ กำรศึ ก ษำมัธ ยมปลำย/ปวช. คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.8 ระดับ
อนุปริ ญญำ/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 21.1 และระดับปริ ญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 63.2 ดังตำรำงที่ 4.5
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ตำรำงที่ 4.5 แสดงจำนวนและร้อยละของพนักงำนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับการศึกษา
จานวน
มัธยมปลำย/ปวช.
3
อนุปริ ญญำ/ปวส.
4
ปริ ญญำตรี
12
รวม
19

ร้ อยละ
15.8
21.1
63.2
100

4) รำยได้ (ต่อเดือน)
ข้อมูลทัว่ ไปด้ำนรำยได้ของผูต้ อบแบบสอบถำมพบว่ำพนักงำนที่ตอบแบบสอบถำม
ในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นมีรำยได้30,000 - 50,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 73.7 รำยได้15,000 - 30,000 บำท
คิดเป็ นร้อยละ 26.3ดังตำรำงที่ 4.6
ตำรำงที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของพนักงำนจำแนกตำมรำยได้
รายได้
จานวน
ร้ อยละ
30,000 - 50,000
14
73.7
15,000 - 30,000
5
26.3
รวม
19
100
ตำรำงที่4.7 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนระดับควำมพอพึงใจด้ำนผลิตภัณฑ์น้ ำหมัก
ชีวภำพ
หมำยเหตุ: เกณฑ์กำรควำมหมำยของระดับควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 0.51-1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ด้ำนผลิตภัณฑ์

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
0.48

ระดับควำมพึง
พอใจ
มำกที่สุด

สำมำรถใช้ แ ทนน้ ำย ำท ำ คว ำม
4.63
สะอำดและลดต้นทุนกำรใช้น้ ำยำทำ
ควำมสะอำดได้ดี
กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงจำกเดิม
3.79
0.69
มำก
ลดกำรอุดตันภำยในท่อระบำยน้ ำ
3.16
1.09
ปำนกลำง
น้ ำหมักชีวภำพมีประโยชน์ต่อสถำน
4.00
0.56
มำก
ประกอบกำรณ์
รวม
3.89
0.71
มำก
สรุ ปตารางข้ างต้ น
จำกแบบสอบถำมที่ไปสอบถำมพนักงำนทั้งหมด 19 คน พบว่ำ ควำมพึงพอใจระดับมำก
ที่สุด คือสำมำรถใช้แทนน้ ำยำทำควำมสะอำดและลดต้นทุนกำรใช้น้ ำยำทำควำมสะอำดได้ดี โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 ลำดับต่อมำ ควำมพึงพอใจระดับมำก คือน้ ำหมักชี วภำพมีประโยชน์ต่อสถำน
ประกอบกำรณ์ โดยมี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำ กับ 4.00 และกลิ่ นไม่พึงประสงค์ล ดลงจำกเดิ ม โดยมีค่ำ เฉลี่ ย
เท่ำกับ 3.79 และสุ ดท้ำย ควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง คือลดกำรอุดตันภำยในท่อระบำยน้ ำ โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16 ทำให้ผลรวมควำมพอใจข้ำงต้นอยูใ่ นระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.89
สรุ ปผลการทดลอง
ผลกำรทดลองพบว่ำกำรเทน้ ำหมักชี วภำพลงไปตำมท่อระบำยน้ ำที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
สำมำรถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่อนข้ำงดี เพรำะน้ ำที่ได้จำกกำรหมักจะมีฤทธิ์ เป็ นกรดจัด กรดที่
ได้มีคุณสมบัติขจัดครำบสกปรกต่ำงๆ เช่นเดียวกับจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นน้ ำหมักชีวภำพก็มีคุณสมบัติใน
กำรกำจัดสิ่ งสกปรกเช่นกัน จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพื้นฐำน
ด้ำนเพศของผูต้ อบแบบสอบถำมพบว่ำพนักงำนที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
เพศชำยคิดเป็ นร้อยละ 84.21 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 15.79
ด้ำนอำยุ เป็ นผูท้ ี่มีอำยุ 20-30 ปี มำกที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 57.9 รองลงมำเป็ นผูท้ ี่มีอำยยุ 31-40
ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.3 น้อยสุ ดเป็ นผูท้ ี่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.8
ระดับ กำรศึ ก ษำ เป็ นระดับ กำรศึ ก ษำมัธ ยมปลำย/ปวช. คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.8 ระดับ
อนุปริ ญญำ/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 21.1 และระดับปริ ญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 63.2
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ด้ำนรำยได้ (ต่อเดื อน) พบว่ำพนักงำนที่ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยั ครั้งนี้ เป็ นมีรำยได้
30,000 - 50,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 73.7 รำยได้15,000 - 30,000 บำท คิดเป็ นร้อยละ 26.3
ด้ำนผลิตภัณฑ์ จำกแบบสอบถำมที่ไปสอบถำมพนักงำนทั้งหมด 19 คน พบว่ำ ควำมพึง
พอใจระดับมำกที่สุด คือสำมำรถใช้แทนน้ ำยำทำควำมสะอำดและลดต้นทุนกำรใช้น้ ำยำทำควำม
สะอำดได้ดี โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 ซึ่ งสอดคล้องกับบทควำมของคุณสถำพรและคนอื่นๆ. (2556)
น้ ำหมักชี วภำพโดยนำเศษอำหำร เศษผัก และผลไม้ภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมหมักร่ วมกับ
จุ ลิ นทรี ย ์ EM และกำกน้ ำ ตำล ผลิ ตเป็ นน้ ำ หมัก ชี วภำพ แล้วนำมำใช้ใ นงำนรั ก ษำควำมสะอำด
ทดแทนกำรใช้เคมีภณั ฑ์ทำควำมสะอำดห้องน้ ำหรื อถูพ้ืนในงำนแม่บำ้ น ช่วยลดต้นทุนในด้ำนต่ำงๆ
เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ อเคมีภณ
ั ฑ์ทำควำมสะอำดด้วย และช่วยในกำรลดกลิ่นตำมบริ เวณวำงถัง
ขยะ ช่วยในกำรบำบัดน้ ำเสี ย ลำดับต่อมำ ควำมพึงพอใจระดับมำก คือน้ ำหมักชีวภำพมีประโยชน์
ต่อสถำนประกอบกำรณ์ โดยมี ค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.00 และกลิ่ นไม่พึงประสงค์ลดลงจำกเดิม โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.79 และสุ ดท้ำย ควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง คือลดกำรอุดตันภำยในท่อระบำยน้ ำ
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.16 ซึ่ งสอดคล้องกับบทควำมของคุณสุ ทธิดำและคนอื่นๆ(2559) ปั ญหำเรื่ อง
ท่อระบำยน้ ำอุดตันและส่ งกลิ่ น ลดลงโดยที่องค์กรไม่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนมำกในกำรลดปั ญหำที่เกิ ดขึ้น
และยังช่วยลดปริ มำณขยะภำยในโรงแรมได้ ทำให้ผลรวมควำมพอใจข้ำงต้นอยูใ่ นระดับมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.89

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
1 ทาให้ได้รู้โครงสร้างการทางานภายในโรงแรม
2 ทาให้ได้มีประสบการณ์จริ งในการทางานโรงแรม
3 ทาให้ได้เรี ยนรู ้หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกที่ได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
4 ทาให้ได้พฒั นาทักษะในหลายๆด้าน เช่น ไหวพริ บ การแก้ไขปัญหา
5 ได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับงานโรงแรมจากผูม้ ีประสบการณ์
6 สามารถนาความรู ้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการทางานจริ ง
5.1.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
1 ขาดประสบการณ์การทางานทาให้งานบางครั้งออกมาไม่สมบูรณ์
2 การสื่ อสารที่ไม่เข้าใจอาจทาให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานได้
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1 ควรมีความมัน่ ใจในตัวเอง
2 ควรถามผูท้ ี่มีประสบการณ์ในสิ่ งที่ตนไม่เข้าใจ
3 ควรศึกษาหน้าที่การทางานแต่ละแผนกก่อนเลือกแผนกที่จะปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ในการทาน้ าหมักชี วภาพจากผลไม้รสเปรี้ ยวมีวตั ถุดิบและอุปกรณ์ได้แก่ หัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
น้ าตาลทรายแดง ส้ม สับปะรด น้ าสะอาด ผ้าขาวบาง และถังน้ าหมัก โดยมีอตั ราส่ วนในการหมัก
น้ าสะอาด 4 ลิ ตร น้ าตาลทรายแดง 150 กรัม น้ า หัวเชื้ อจุลิ นทรี ย ์ 125 ซี ซี. วิธีการทา คือ นาน้ า
สะอาดใส่ ถงั จากนั้นใส่ น้ าตาลทรายแดงเทใส่ ลงไปคนให้ละลาย แล้วนา น้ าหัวเชื้ อจุลินทรี ยผ์ สมลง
ไปให้เข้ากัน เมื่อส่ วนผสมเข้ากันดีนาเศษผลไม้ ส้มและสับปะรด สับเป็ นชิ้นเล็กๆใส่ ในผ้าขาวบาง
แล้วนาผ้าขาวบางใส่ ลงถังหมัก กดให้น้ าท่วมผ้า หลังจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ประมาณ 7
วัน ก็สามารถ นามาใช้ประโยชน์ได้
จากการทดลองผูว้ ิจยั พบว่า น้ าหมัก ชี วภาพที่หมัก จากผลไม้รสเปรี้ ยว(ส้ ม,สับปะรด) มี
คุณสมบัติเด่นคือมีความเป็ นกรดสู งใช้สาหรับการทาความสะอาดในรู ปแบบต่างๆได้ดี ซึ่ งน้ าที่ได้
จากการหมักผลไม้รสเปรี้ ยวนี้ จะมีฤทธิ์ เป็ นกรดจัด มีค่าpH ประมาณ 3 -3.5 กรดที่ได้มีคุณสมบัติ
ช่วยสลายไขมันหรื อขจัดคราบสกปรกต่างๆได้ดีและมีกลิ่นหอมของผลไม้ นอกจากความเป็ นกรด
แล้วจุลินทรี ยท์ ี่อยูใ่ นน้ าหมักชีวภาพก็มีคุณสมบัติในการกาจัดสิ่ งสกปรกเช่นกัน
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ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจเรื่ องน้ าหมักชี วภาพจากผลไม้ โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.89 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่1 สามารถใช้แทนน้ ายาทาความสะอาดและลดต้นทุนการใช้น้ ายาทาความสะอาดได้ดี มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 4.63 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ข้อที่2 กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลง
จากเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ข้อที่3 ลดการอุดตันภายในท่อ
ระบายน้ า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.16 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 และข้อที่4 น้ าหมัก
ชี วภาพมีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.56
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ควรเพิม่ การทดลองสรรพคุณของน้ าหมัก เช่น ด้านปศุสัตว์ และด้านเกษตรกรรม
5.4.2 ควรเพิ่มการทดลองทาน้ าหมักในสู ตรอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
5.4.3 ควรมีการทดลองระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ าหมักชีวภาพ
5.4.4 ควรมีการทดลองมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความแม่นยาของประสิ ทธิภาพน้ าหมัก
ชีวภาพ
5.4.5 ควรมีการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 จัดเตรี ยม Coffee Break

ภาพที่ 2 งานประชุมลูกค้าชาวต่างชาติ

ภาพที่ 3 เตรี ยมอาหารกลางวัน งานประชุมของคุณเจริ ญ สิ ริวฒั นภักดี

ภาพที่ 4 จัดงานประชุมนอกสถานที่ที่ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ภาพที่ 5 เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

ภาพที่ 6 แบบสอบถาม

ภาพที่ 7 แบบสอบถาม

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา

โครงงานนี ้มีประโยชน์ตอ่ สถานประกอบการนี ้อย่างไรบ้ าง
น ้าหมักชีวภาพจากโครงงานช่วยลดต้ นทุนการสัง่ ซื ้อได้ อาจจะช่วยไม่ได้ มากนักแต่ก็ยงั ช่วยลดต้ นทุน
ของโรงแรมได้ และได้ นามาลองใช้ ในแผนกเพื่อใช้ ดับกลิ่นท่อระบายนา้ และยังสามารถนาเศษผลไม้ มาใช้
ประโยชน์ได้ อีกครัง้ ดีกว่าต้ องนาไปทิ ้ง โครงการนี ้ถือว่าค่อนข้ างดีและยังมีประโยชน์ตอ่ โรงแรม

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

Tropical Fruit Bio Extract
นายชวัฒน์ สิ มานันท์
ภาควิชาอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและการ
บริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ 10160
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ อง “น้ าหมั ก ผลไ ม้
ชีวภาพ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหากลิ่ น
ไม่ พึ ง ประสงค์ ต ามท่ อ ระบายน้ าภายใน
โรงแรมแล ะ เพื่ อล ด ต้ น ทุ นใ นก า ร ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่นมาใช้ในการดับกลิ่น ซึ่ งได้
พบว่าการใช้น้ าหมักชี วภาพสามารถกาจัดสิ่ ง
สกปรกได้ ดี โดยผู ้ จ ั ด ท าได้ ใ ช้ ส้ ม และ
สับปะรดมาเป็ นส่ วนประกอบในการหมัก มี
น้ า ส ะ อ า ด น้ า ต า ล ท ร า ย แ ด ง แ ล ะ หั ว
เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์เป็ นส่ วนผสม หลัง จากท าการ
ทดลองและทาการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ โ ดย ใช้ แ บ บส อบถ าม ไ ป ยั ง
พนักงานจานวน 19 คน ผลการวิเคราะห์ความ
พึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า น้ าหมัก
ชี วภาพมีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดกลิ่ นได้ดี
เนื่ องด้วยน้ าหมักชี วภาพมีฤทธิ์ เป็ นกรด ซึ่ งมี
คุณสมบัติในการกาจัดสิ่ งสกปรก และความ
พอใจอันดับแรก คือน้ าหมักชี วภาพสามารถ
ใช้แทนน้ า ยาท าความสะอาดและลดต้นทุน
การใช้ น้ ายาท าความสะอาดได้ ดี มี ร ะดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.63 และความพอใจอันดับสุ ดท้าย คือลดการ
อุ ดตันภายในท่อระบายน้ า มีระดับความพึ ง
พอใจปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ
3.16

คาสาคัญ : น้ าหมักชีวภาพ การหมัก การกาจัด
กลิ่น
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

ทีม่ าของปัญหา
ในปั จจุ บ ั น พบว่ า การจั ด ประชุ ม
สัมมนาในโรงแรม ซึ่งเป็ นที่นิยมทั้งในวงการ
ธุ รกิ จและการศึกษา ทาให้มีผูเ้ ข้าใช้บริ การที่
โรงแรมเป็ นจานวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็
ทาให้มีของเสี ยเกิดขึ้นในโรงแรมมากเช่นกัน
และของเสี ย งเหล่ า นั้นท าให้เกิ ดกลิ่ นไม่ พึ ง
ประสงค์ ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ กลายเป็ นปั ญหาหลัก
ในส่ วนงานจัดเลี้ยงของโรงแรม โดยจากการ
สารวจพบว่าท่อน้ าเสี ยภายในโรงแรมส่ งกลิ่น
เหม็ น รบกวน อาจท าให้ แ ขกได้ ก ลิ่ น แล้ว
ส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ ของโรงแรม สาเหตุ
มาจากการหมัก หมมของเศษอาหารต่ างๆที่
ไหลลงท่อขณะที่ทาความสะอาด และท่อน้ า
ไม่ได้ถูกทาความสะอาดตลอดเวลาจึงส่ งผล
ให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ดั ง นั้ น ผู ้ จ ั ด ท า จึ ง ไ ด้ คิ ด ที่ จ ะ ท า
โครงงาน “น้ าหมักผลไม้ชีวภาพ” เพื่อช่วยลด
กลิ่ นของท่อน้ าเสี ยภายในโรงแรม และเพื่ อ
ช่วยลดต้นทุนในการซื้ อผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นมา
ใช้ใ นการดับ กลิ่ น เนื่ อ งด้ว ยโรงแรมมี ก าร
สั่ ง ซื้ อ ผลไม้เ ป็ นจ านวนมาก อาทิ เ ช่ น ส้ ม
สั บ ปะรด แตงโม แคนตาลู ป เป็ นต้น ส่ วน
หนึ่ งเพื่ อ ใช้ ใ นการท าเครื่ องดื่ ม และเป็ น
ส่ วนประกอบของอาหารต่างๆ ซึ่ งหลายครั้ง
ผลไม้เหล่ า นี้ เมื่ อน ามาบริ ก ารให้ลู ก ค้า แล้ว
พบว่าเหลื อทิ้งมาก จึงทาให้ผูจ้ ดั ทาคิดทาน้ า
หมัก ชี ว ภาพจากส้ ม และสั บ ปะรด ที่ เ ป็ น
วัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ น ามาใช้ใ นการท าโครงงาน
ครั้งนี้

ข้ อมูลวัตถุดิบ
อุปกรณ์
1) ถังน้ าหมัก
2) ผ้าขาวบาง
วัตถุดิบ
1) น้ าตาลทรายแดง
150 กรัม
2) ส้มและสับปะรด
900 กรัม
3) หัวเชื้อจุลินทรี ย ์
125 ซีซี.
4) น้ าสะอาด
4 ลิตร
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปั ญหากลิ่นไม่พึงประสงค์
ตามท่อระบายน้ าภายในโรงแรมและเพื่อลด
ต้นทุนในการซื้ อผลิตภัณฑ์ชนิ ดอื่นมาใช้ใน
การดับกลิ่น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงการ
ปั ญ หากลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์ต ามท่ อ
ระบายน้ าภายในโรงแรมลดลง
ลดต้นทุนในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดอื่นมาใช้
ในการดับกลิ่น
วิธีการดาเนินการ
1. กาหนดหัวข้อการทางาน
2. ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม
เนื่ อ งจากปั ญ หาที่ พ บระหว่ า งการ
ฝึ กงานโดยสัง เกตเห็ นว่าท่ อระบาย
น้ า แ ผ น ก จั ด เ ลี้ ย ง มี ก ลิ่ น ไ ม่ พึ ง
ประสงค์
3. ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ วิ ธี
แก้ปั ญ หากับ พนัก งานในแผนกจัด
เลี้ยงเผือ่ หาทางแก้ไข

4. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิธีการทาน้ าหมัก
เพื่ อ ลดกลิ่ น อัน ไม่ พึ ง ประสงค์จ าก
เว็บไซต์
5. รวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา
จากเว็บ ไซต์แ ละถามความคิ ด เห็ น
จากพนักงาน
6. ดาเนิ นการปฏิบตั ิโดยการนาน้ าหมัก
ที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า มาไปใส่ ตามท่ อ
ระบายน้ าภายในโรงแรม
7. จั ด ท าข้ อ มู ล รู ปเล่ ม รายงานและ
จัดการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาที่ได้ศึกษามา
8. นาเนอผลงานสกิจศึกษากับที่ปรึ กษา
และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความ
เหมาะสม
ขั้นตอนการทดลอง
1. ใส่ น้ าลงไปในถังจานวน 4 ลิตร ถ้าหากใช้
น้ าประปาควรใส่ ถงั เปิ ดฝาทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อให้
คลอรี นระเหยไปเสี ยก่อน
2. นากากน้ าตาล 125 ซี ซี. หรื อน้ าตาลทราย
แดง 150 กรัม เทใส่ ลงไปคนให้ละลาย
3. นาน้ าหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 125 ซี ซี. ผสมลงไป
คนให้เข้ากัน
4. เมื่ อคนส่ วนผสมต่างๆเข้ากันดี แล้วให้นา
ส้มและสับปะรดมาสับเป็ นชิ้นเล็กๆ ใส่ ลงไป
ในผ้าขาวบาง แล้วนาผ้าขาวบางนั้นใส่ ลงใน
ถั ง หมัก กดให้ น้ าท่ ว มผ้า หรื อหาวัต ถุ ที่ มี
น้ าหนักวางทับลงไปอีกทีหนึ่ ง หลังจากนั้นก็
ปิ ดฝาให้สนิท

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้ าที่
น าน้ า หมัก ใส่ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ ส ะดวก
ต่อการใช้งาน, ผสมน้ าสะอาดในอัตราส่ วน
น้ าหมักชีวภาพ 1 ส่ วนต่อน้ าสะอาด 10 ส่ วน,
น าน้ า หมัก ที่ ไ ด้ไ ปเทตามท่ อ ระบายน้ า ที่ มี
กลิ่นไม่พึงประสงค์, บันทึกผลการทดลอง
สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองผูว้ ิจยั พบว่าน้ า หมัก
ชี ว ภ า พ ที่ ห มั ก จ า ก ผ ล ไ ม้ ร ส เ ป รี้ ย ว
(ส้ ม ,สั บ ปะรด) มี คุ ณ สมบัติ เ ด่ น คื อ มี ค วาม
เป็ นกรดสู งใช้สาหรับการทาความสะอาดใน
รู ป แบบต่ า งๆได้ดี ซึ่ งน้ า ที่ ไ ด้จ ากการหมัก
ผลไม้รสเปรี้ ยวนี้จะมีฤทธิ์ เป็ นกรดจัด มีค่าpH
ประมาณ 3 -3.5 กรดที่ ไ ด้มี คุ ณ สมบัติ ช่ ว ย
สลายไขมันหรื อขจัดคราบสกปรกต่างๆได้ดี
และมีกลิ่นหอมของผลไม้ นอกจากความเป็ น
กรดแล้วจุลินทรี ยท์ ี่อยู่ในน้ าหมักชี วภาพก็มี
คุณสมบัติในการกาจัดสิ่ งสกปรกเช่นกัน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เรื่ องน้ าหมักชี วภาพจากผลไม้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.89 ส่ วน
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.71 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่1 สามารถใช้
แทนน้ ายาทาความสะอาดและลดต้นทุนการ
ใช้น้ า ยาท าความสะอาดได้ดี มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง
ที่สุด เท่ากับ 4.63 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 ข้อที่2 กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลง
จากเดิ ม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.79 ส่ วนค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ข้อที่3 ลดการ
อุ ด ตัน ภายในท่ อ ระบายน้ า มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ย
ที่สุด เท่ากับ 3.16 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 1.09 และข้อ ที่ 4 น้ าหมัก ชี ว ภาพมี

ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ มี ค่า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.00 ส่ วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.56
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการทดลองสรรพคุณของน้ า
หมัก เช่ น ด้ า นปศุ สั ต ว์ และด้ า น
เกษตรกรรม
2. ควรเพิ่ ม การทดลองท าน้ า หมัก ใน
สู ต ร อื่ น ๆ เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ทธิภาพ
3. ควรมี ก ารทดลองระยะเวลาในการ
เก็บรักษาน้ าหมักชีวภาพ
4. ควรมีการทดลองมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อ
เพิ่มความแม่นยาของประสิ ทธิ ภาพ
น้ าหมักชีวภาพ
5. ควรมีการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์
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