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บทคัดย่อ 
                 กำรจดัท ำโครงงำนสหกิจศึกษำเร่ืองชอลก์ก ำจดัมดจำกเปลือกไข่ไก่คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษำกำรใชป้ระโยชน์จำกวตัถุดิบเหลือท้ิงจำกครัวร้อน โรงแรมพระยำพำลำซโซและเพื่อจดัท ำ
กำรรีไซเคิลผลิตภณัฑโ์ดยใชป้ระโยชน์จำกเปลือกไข่ไก่ โดยผูจ้ดัท ำไดน้ ำเอำเปลือกไข่ไก่ท่ีเหลือ
ท้ิงจำกกำรท ำอำหำรเชำ้มำท ำเป็นชอลก์ก ำจดัมดจำกเปลือกไข่  
 

จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของพนกังำนโรงแรมพระยำพำลำซโซ 

ท่ีมีต่อชอล์กก ำจดัมดจำกเปลือกไข่ไก่ พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.33 โดยผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีช่วงอำยุ 18-23 ปี และ 24-29 ปี เท่ำกันคิดเป็นร้อยละ 

26.70 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนมำกเป็นพนกังำนประจ ำคิดเป็นร้อยละ 70.00 โดยร้อยละ 46.70 ของ

ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นพนักงำนในแผนกครัว ทั้งน้ีระดบัควำมพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงำนชอล์ก

ก ำจดัมดจำกเปลือกไข่ไก่อยูใ่นระดบัมำกคิดเป็นค่ำเฉล่ีย 3.71โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจในระดบั

มำกท่ีสุด 2 หัวขอ้ หัวขอ้แรก คือ ผลิตภณัฑส์ำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงคิดเป็นค่ำเฉล่ีย 4.53 

คะแนน และรองลงมำมีควำมคิดสร้ำงสรรคคิ์ดเป็นค่ำเฉล่ีย 4.40 คะแนน ตำมล ำดบั 

 
ค าส าคญั : เปลือกไข่ไก่ , แคลเซียมคำร์บอเนต , ชอลก์ก ำจดัมด      
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Abstract 

The project of cooperative education named ‘Chalk from eggshells for eliminating ants’ 

aimed to study the use of waste ingredients in the hot kitchen department of Phraya Palazzo Hotel, 

and to recycle the waste ingredients from eggshells. The author of this project took the left-over 

eggshells from breakfast to make chalk for eliminating ants. 

The satisfaction survey of staff at Phraya Palazzo Hotel towards chalk from eggshells for 

eliminating ants found that the majority of the respondents were male, accounting for 19 males or 

63.33%. Most of the respondents’ ages were 18-23, and 24-29 years old, accounting for 26.70% 

equally, and were full-time employees, accounting for 70.00%. 46.70% of the respondents were 

from the kitchen department. The overall staff’s satisfaction level towards chalk from eggshells for 

eliminating ants was high, with a mean of 3.71. The highest satisfaction score identified in 2 topics 

found the first was that the product can actually be useful, with a mean of 4.53, and the second was 

creativity, with a mean of 4.40, respectively. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
โรงแรมพระยาพาลาซโซ ตั้ งอยู่ ริมแม่น ้ า เจ้าพระยา เ ป็นโรงแรมสไตส์บู ทีคท่ี มี

สถาปัตยกรรมอนังดงามเป็นอีกหน่ึงโรงแรมสุดคลาสสิกท่ีมีอายุเกือบร้อยปี โรงแรมพระยา

พาลาซโซเดิมทีเป็น “บา้นบางยี่ขนั”  ซ่ึงเจา้ของบา้นบางยี่ขนัคนแรกคือ พระยาชลภูมิพานิช 

ท่านเป็นขุนนางและคหบดีเช้ือสายจีนผูม้ ัน่คง โดยบา้นหลงัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2466 ในสมยั

รัชกาลท่ี 6 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอ จึงไดรั้บความสนใจและการตอบรับท่ีดีจาก

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยโบราณจึงมีแต่แผนก

ครัวร้อน 

จากการท าครัวของแผนกครัวร้อนท าให้มีขยะอาหารจ านวนมากในแต่ละวนั อาทิเช่น เศษ

ผกั เปลือกไข่ไก่ เศษผลไม ้เศษใบตอง ท่ีเหลือทิ้ง เหลือถูกคดัทิ้งโดยไม่ผา่นเกณฑ์ จึงท าให้เกิด 

“ขยะอาหาร” เป็นตวัการภาวะโลกร้อน ท่ีหลายๆคนมองขา้มกนั อยา่งไรก็ตามการรักษ์โลกมี

หลากหลายวิธี อาทิเช่นหลกั 3Rs ท่ีประกอบดว้ย  การลดการใช ้การใชน้้อยเท่าท่ีจ  าเป็น หรือ

การลดสร้างของเสีย (Reduce) การใชซ้ ้ าหลายๆ คร้ัง เพื่อยดือายุการใชง้านและใชป้ระโยชน์ให้

มากข้ึน (Reuse) และการแปรรูปมาใชใ้หม่ (Recycle) เช่น การน าขยะคงรูปท่ียอ่ยสลายไดย้าก 

ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ โลหะ พลาสติก ไปผา่นกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่  

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาโรงแรมพระยาพาลาซโซ ซ่ึงผูจ้ดัท าโครงงานท าหน้าท่ี

เสมือนพนักงาน ในแผนกครัวร้อน มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบในแต่ละวนัคือการ จดัเตรียม

วตัถุดิบส าหรับการประกอบอาหารเพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยผูจ้ดัท าสังเกตเห็นวตัถุดิบหลกัท่ี

ใช้ในครัวร้อน อาทิเช่น ไข่ไก่ ผกัสด ผลไม ้เหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก ซ่ึงวตัถุดิบหลกัท่ีไม่ได้

บริโภคและตอ้งน าไปก าจดัทิ้ง เช่น เปลือกไข่ไก่ กลายเป็นเศษอาหารท่ีเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก

ในทุกวนั โดยเฉพาะหลงัจากการใหบ้ริการอาหารเชา้  

 ดงันั้นจากการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจดัท าผลิตภณัฑ์ เพื่อลดโลกร้อน

โดยการรีไซเคิล ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งมารีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑ์ โดย

ไดจ้ดัท าโครงงานในหวัขอ้ “ชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่” เพื่อใชไ้ล่และก าจดัมดในบริเวณ

หอ้งครัวเพื่อรักษามาตรฐานความสะอาดของพื้นท่ีห้องครัว โดยทางโรงแรมสามารถลดตน้ทุน

โดยการน าเปลือกไข่ไก่ท่ีเหลือทิ้งแลว้สามารถน ากลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบเหลือทิ้งจากครัวร้อน โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

1.2.2 เพื่อจดัท าการรีไซเคิลผลิตภณัฑโ์ดยใชป้ระโยชน์จากเปลือกไข่ไก่ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 การประเมินความพึงพอใจของโครงงานโดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของการใช้

ชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ โดยกลุ่มพนกังานโรงแรมพระยาพาลาซโซ จ านวน 30 คน 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1โรงแรมสามารถลดต้นทุนโดยการน าเปลือกไข่ท่ีทิ้งแล้วสามารถน ากลับมาท าให้เกิด

ประโยชน ์

1.4.2 โรงแรมสามารถน าของท่ีเหลือทิ้งมาสร้างผลิตภณัฑเ์พื่อใชภ้ายในแผนกครัวร้อนได ้

1.4.3 โรงแรมสามารถผลิตไดจ้  านวนมาก และน าออกไปขายภายนอก สามารถเพิ่มรายไดอี้กทาง 

1.4.4 แผนกครัวร้อนสามารถก าจดัมด ซ่ึงเป็นการรักษามาตรฐานความสะอาดของพื้นท่ีครัวได ้

 

 

 
 



 

 

บทที่ 2 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

2.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 2.1 ตราสญัลกัษณ์โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

ที่มา : โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

 

ช่ือหน่วยงาน : โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

 สถานที่ตั้ง : 751/1 ซอยสมเดจ็พระป่ินเกลา้2 ถนนสมเดจ็พระป่ินเกลา้ แขวงบางยีข่นั       

เขตบางพลดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ : 081-402-8118  

 เว็บไซต์  : https://www.prayapalazzo.com 
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รูปท่ี 2.2 แผนท่ีโรงแรมพระยาพาลาซโซ 

ที่มา :โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

 

2.2 ประวัติและความเป็นมาเกีย่วกบัโรงแรม 

 โรงแรมพระยาพาลาซโซ ตั้ งอยู่ ริมแม่น ้ า เจ้าพระยา เป็นโรงแรมสไตส์บูทีคท่ีมี

สถาปัตยกรรมอนังดงามเป็นอีกหน่ึงโรงแรมสุดคลาสสิกท่ีมีอายเุกือบร้อยปี โรงแรมพระยาพาลาซ

โซเดิมทีเป็น “บา้นบางยี่ขนั”  ซ่ึงเจา้ของบา้นบางยี่ขนัคนแรกคือ พระยาชลภูมิพานิช ท่านเป็นขุน

นางและคหบดีเช้ือสายจีนผูม้ ัน่คง โดยบา้นหลงัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2466 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 สร้าง

ตามแบบสถาปัตยกรรมพาลาดิโอ การเดินทางมายงัท่ีแห่งน้ี มีพาหนะเดียวคือ "เรือ" โดยสามารถ

จอดรถไวท่ี้วดัราชาธิวาส หรือจะรอข้ึนเรือจากท่าพระอาทิตยก์ไ็ด ้

2.3 ห้องพกัที่ให้บริการในโรงแรม การให้บริการภายในโรงแรม 

 ห้องพกัของโรงแรมพระยาพาลาซโซนั้นมีจ านวน 14 ห้องโดยแบ่งออกเป็นห้องพกัหลาย

รูปแบบไดแ้ก่ 

1)ห้องประเภท Superior Room ห้องพกัขนาด 25 ตารางเมตร มีทั้งหมด 6 ห้อง เป็นห้องท่ีตกแต่ง

สไตลไ์ทยท่ีมีความทนัสมยัส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ประดบัดว้ยม่านสีแดงเขม้ มีแสงอ่อน 

ๆ ลอดผ่านม่านโปร่งแสงเขา้มาอีกชั้นนึง มีโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ขวามือท่ีบนโต๊ะมีโคมไฟและมี
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กระดาษโน๊ต ดินสอ และจดหมายถึงแขก และอีกโต๊ะเลก็ๆส าหรับวางผลไม ้และ mini bar ส าหรับ

แขกท่ีเขา้พกั 

  

 

รูปท่ี 2.3 หอ้งพกัประเภท Superior room 

ที่มา :  https://th.readme.me 

2)ห้องประเภท Deluxe Room ห้องพกัขนาด 26 ตารางเมตร เป็นห้องสไตล์ไทยท่ีมีความทนัสมยั 

พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆโดยสามารถเลือกเขา้พกัไดท้ั้งแบบเตียงเด่ียวและเตียงคู่ ประดบั

ดว้ยม่านสีแดงเขม้ มีโต๊ะเขียนหนงัสืออยูข่วามือท่ีบนโต๊ะมีโคมไฟและมีกระดาษโน๊ต ดินสอ และ

จดหมายถึงแขก และอีกโต๊ะเลก็ๆส าหรับวางผลไม ้และ mini bar ส าหรับแขกท่ีเขา้พกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 หอ้งพกัประเภท Deluxe Room 

ที่มา : https://th.readme.me 
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3)ห้องประเภท Junior Suite ห้องพกัมีขนาด 35 ตารางเมตรเป็นห้องสไตล์ไทยท่ีมีความทนัสมยั

ตกแต่งดว้ยม่านท่ีมีสีเหลืองอ่อน วิวสวน พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆราคาหอ้งพกั 1 คืน รวม 

อาหารเชา้และมีบริการล่องเรือ 1 ชัว่โมงชุดชายามบ่ายเสิร์ฟขณะล่องเรือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 หอ้งพกัประเภท Junior Suite 

ที่มา : https://th.readme.me 

 

4)หอ้งประเภท Chao Praya Suite หอ้งพกัขนาด 45 ตารางเมตร เป็นหอ้งสไตลไ์ทยท่ีมีความทนัสมยั 

พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ สามารถมองเห็นวิวแม่น ้าเจา้พระยา เป็นหอ้งท่ีมีขนาดกวา้งแบ่ง

หอ้งนอนและหอ้งนัง่เล่นออกเป็นคนละส่วน พร้อมขนาดหอ้งน ้าท่ีกวา้ง และสามารถอาบน ้าพร้อม

มองเห็นวิวแม่น ้าราคาหอ้งพกั 1 คืน พร้อม อาหารเชา้ส าหรับ 2 ท่าน และมีบริการล่องเรือ 1 ชัว่โมง

ชุดชายามบ่ายเสิร์ฟขณะล่องเรือ 
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รูปท่ี 2.6 หอ้งพกัประเภท Chao Praya Suite 

ที่มา : https://th.readme.me 

 

2.4 การบริการห้องอาหารและห้องส าหรับประกอบอาหารครัวร้อน 

พระยาไดน่ิง ห้องอาหารไทยชาววงัสุดหรู ของ โรงแรมพระยาพาลาซโซ ร้านอาหารแนะน าของ 

Michelin ทุกเมนูอาหาร เพื่อยกระดบัอาหารไทย และการบริการอนัเป็นเลิศ หอ้งอาหารตกแต่งแบบ

ไทยร่วมสมยั ยอ้นวนัวานไปกบัอาหารไทยระดบั Michelin รับประทานอาหารพร้อมฟังเพลงดนตรี

ไทย ขิม บรรเลง  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 หอ้งอาหารพระยาไดน่ิง 

ที่มา : https://www.klook.com 
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หอ้งส าหรับการประกอบอาหารคาวและอาหารหวานหอ้งครัวร้อน โรงแรมพระยาพาลาซโซ มีหอ้ง

ประกอบอาหารเพียงห้องเดียวคือครัวร้อน ท่ีน้ีเน้นการท าอาหารไทยเป็นหลกัจึงมีเพียงครัวไทย

เท่านั้น  

 

รูปท่ี 2.8 ครัวประกอบอาหาร 

ที่มา : โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

2.5 กจิกรรมต่างๆ  

1) ล่องเรือเหนือแม่น ้ าเจา้พระยาเพื่อชมพระบรมหาราชวงัและวดัอรุณและชมความสวยงามของ

สองขา้งทาง สะพานพระรามแปด อีกทั้งยงัจะไดรั้บเซต Afternoon Tea ท่ีไดรั้บการรังสรรคม์าเป็น

อยา่งดีจากเชฟของทางโรงแรม ใหคุ้ณไดน้ัง่จิบชารับลมบนเรือ Praya Palazzo 

 

รูปท่ี 2.9 ล่องเรือแม่น ้าเจา้พระยา 

ที่มา : https://www.klook.com 
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2) หอ้งร่มโพธ์ิจดัประชุมสัมมนา  หอ้งท่ีเป็นไฮไลตข์องอาคารน้ีคือ หอ้งร่มโพธ์ิ ซ่ึงเป็นหอ้งจดัพิธี

การซ่ึงอยูบ่นโถงตรงกลางอาคารชั้นสอง มองออกไปเห็นวิวแม่น ้า บานประตูของหอ้งน้ีเป็นไมช้ิ้น

ใหญ่ซ่ึงเป็นบานเดิมตั้งแต่แรก ห้องน้ีเหมาะกบัการจดังานหมั้น งานเล้ียงรับรองแบบส่วนตวัขนาด

กลาง รวมถึงจดัประชุมสัมมนาผูบ้ริหาร 

 

รูปท่ี 2.10 หอ้งร่มโพธ์ิจดัประชุมสมัมนา 

ที่มา : https://readthecloud.com 

3) สระว่ายน ้ ากลางแจ้ง สระน ้ ากลางแจ้งขนาดความยาว 25 เมตร หรือนอนอาบแดดท่ามกลาง

ทิวทศัน์ของสวนเขตร้อนเขียวขจี และยงัสามารถนัง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีสระวา่ยน ้าได ้

 

 

รูปท่ี 2.11 สระวา่ยน ้ากลางแจง้ 

ที่มา : https://readthecloud.com 
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2.6 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 โครงสร้างองคก์ร 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2564) 

Executive Chef 

Commis 2 

Commis 1 

Steward 

Executive Sous Chef 

Trainee  



11 
 

 

2.7 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 2.13 รูปนกัศึกษาสหกิจ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า (2564) 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวเกศราภรณ์ ละเล 

แผนก / ส่วนงาน : แผนกครัว 

ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา : ระหวา่งวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 

2564   

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน : เวลาปฏิบติังาน 10 ชัว่โมงต่อวนั / 5 วนัต่อสปัดาห์ 

7.00 น. – 10.30 น. : จดัเตรียมวตัถุดิบส าหรับท าอาหารเชา้ส าหรับแขกห้อง จดัท าเมนู ไข่ดาว ไข่

มว้น ไข่คน ไข่ดาวน ้า ไข่ตม้ และ ท าแพนเคก้ ขนมปังชุบไข่ทอด ขนมจีบกุง้และหมู จดัเตรียมผลไม้

ส าหรับแขกเชา้ และ ท าขา้วตม้กุง้และหมู 

11.00 น. – 12.00 น. : จัดเตรียมวตัถุดิบอาหารและเตรียมผกัไวส้ าหรับท าอาหารขาย จัดท าเมนู

ล่าเตียงไวส้ าหรับแขก และจดัอาหารวา่งส าหรับแขกช่วงอาหารกลางวนั 

13.00 น. – 14.00 น. : พนักุง้โสร่งส าหรับเมนูอาหารวา่งลงเรือ จดัเตรียมขนมหวาน และอาหารทาน

เล่นส าหรับลงเรือ ขนมหวานลงเรือ อาทิเช่น ตะโก ้ผกากรอง หนัตรา ขนมชั้น ขา้วเหนียวหนา้นวล 

ขา้วเหนียวหนา้ปลาแหง้ และ ของคาว อาทิเช่น กระทงทองไก่ กุง้โสร่ง 
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15.00 น. – 16.00 น. : ป้ันขนมบวัลอยลูกตาล ป้ันขนมสาลิกาเล่นน ้า หัน่เน้ือมะพร้าวส าหรับใส่ขนม

หวาน ท าหม่ีกรอบกระทงทอง 

2.8 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

รูปท่ี 2.14 รัตนา พลไธสง 

ที่มา : รัตนา พลไธสง 

ช่ือพนักงานที่ปรึกษา : รัตนา พลไธสง 

ต าแหน่งงาน :  Executive Chef 

2.9 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โรงแรมพระยาพาลาซโซ เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

จนถึง วนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนั ท างาน 10 ชัว่โมง ช่วง

ระยะเวลาปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัตารางงานในแต่ละสปัดาห์ ปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 5 วนัต่อสปัดาห์ 
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2.10 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ตั้งหัวข้อของโครงงาน      

รวบรวมข้อมูลของโครงงาน      

เร่ิมเขียนโครงงาน      

ตรวจสอบโครงงาน      

โครงงานส าเร็จลุล่วง      
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2.11 สรุปผลการด าเนินงานสหกจิ 

     หลงัจากไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในแผนกครัวร้อน ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงระบบการท างาน และการ

ท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนซ่ึงอยูใ่นแผนกครัว รวมถึงการติดต่อส่ือสารกบัแผนกต่างๆ ในโรงแรม ท า

ใหไ้ดเ้รียนรู้งานหลายส่ิงหลายอยา่งตลอด 16 สัปดาห์ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน

คร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้และสามารถน าไปพฒันาตนเองให้มีความ

พร้อมในการท างานในอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์และความเขา้ใจรวมไปถึง

ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.12 ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติงานสหกจิ 

     1. การส่ือสารและการพูดคุยเก่ียวกบังานท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัมาก

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั 

     2. การมีสติและความรอบคอบในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุดหรืออาจเกิด

ขอ้ผิดพลาด กจ็ าเป็นตอ้งหาแนวทางการแกไ้ข 

     3. มีความเป็นมาตรฐานในการท างานใหไ้ดม้ากท่ีสุด ตั้งใจท างานเรียนรู้และจดจ าค าแนะน าของ

พนกังานท่ีปรึกษา และน ามาปฏิบติัตาม 

2.13 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานฝึกงานภายในแผนกครัวร้อน ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการ

ท างานท่ีถูกตอ้งและเป็นขั้นเป็นตอนและไดป้ฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัท่ีพึงกระท าทั้งงานภายใน

แผนกครัวร้อนและงานภายนอกแผนกครัว ซ่ึงท าให้ไดเ้รียนรู้จากหลายแผนกภายในโรงแรมส่ิงท่ี

ไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานต่อของผูจ้ดัท าจึง

ต้องพฒันาตนเองให้มีความพร้อมส าหรับงานภายในโรงแรมท่ีจะท างานในอนาคตได้อย่างมี

ขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 

2.14 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     2.14.1 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

          1. มีตารางปฏิบติังานไม่แน่นอน เพราะสถานการณ์โควิค 19 ท าให้ไม่สามารถบริหารจดัการ

เวลาไดดี้เท่าไหร่ 
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          2. ขณะท่ีเขา้ปฏิบติังานช่วงแรก นักศึกษามีความเกรงใจต่อพนักงานครัว จึงยงัไม่กลา้ท่ีจะ

สอบถามถึงรายละเอียดการท างานมากเกินไป 

2.14.2 ข้อเสนอแนะ 

     1. เพิ่มการส่ือสารพูดคุยซักถามถึงวิธีการท างานให้มากข้ึนอีกทั้งความมีสติและรอบคอบเพื่อ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้และรับมือกับความกดดันจากแขกและเพื่อนพนักงานโดยไม่ใช้

อารมณ์ในการท างาน 

     2. ขอค าแนะน าจากพี่เล้ียงและตั้งใจเรียนรู้จดจ าค าแนะน าของพนกังานพี่เล้ียงและน าไปปฏิบติั

ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

     3. ควรสังเกตและศึกษาถึงระบบการท างานภายในครัว หรือสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา หาก

ไม่เขา้ใจตรงไหน 

      

 



 
 

 

บทที ่3 
 

การทบทวนเอกสาร วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูจ้ดัท ำไดน้ ำเปลือกไข่ไก่ ท่ีเหลือทิ้งจำกกำรท ำอำหำรเชำ้มำรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่คือ 

“ชอล์กก ำจดัมดจำกเปลือกไข่ไก่” ส ำหรับน ำมำใชภ้ำยในห้องครัว และแผนกต่ำงๆในกำรไล่และ

ก ำจดัมด ในคร้ังน้ีผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำขอ้มูลเอกสำร และ ทฤษฎี งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 กำรลดขยะ Reduce Reuse และ Recycle (3RS) 

3.2 กำรประกอบอำหำรและควำมรู้เก่ียวกบัมด 

3.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัชอลก์ 

3.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัไข่ไก่ 

3.5 สรรพคุณของวตัถุดิบท่ีใชส้ ำหรับท ำชอลก์ก ำจดัมดจำกเปลือกไข่ไก่ 

3.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัแคลเซียมคำร์บอเนต 

3.7 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงำน 

3.1 การลดขยะ Reduce Reuse และ Recycle (3Rs) 

 Reduce Reuse และ Recycle (3Rs) เป็นแนวคิดและแนวทำงในกำรปฏิบติัเพื่อกำรใช้

ทรัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งคุม้ค่ำ สำมำรถช่วยลดปริมำณขยะใหน้อ้ยลง ดว้ยกำรลดกำรใช ้กำรน ำกลบัมำ

ใชซ้ ้ ำ และกำรน ำขยะกลบัมำใชใ้หม่ Reduce คือ ลดกำรใช ้ลดกำรบริโภคสินคำ้ท่ีฟุ่มเฟือย ใชอ้ยำ่ง

ประหยดัและใชเ้ท่ำท่ีจ  ำเป็น เช่น ท ำอำหำรให้พอดีรับประทำน เลือกซ้ือสินคำ้ท่ีไม่บรรจุห่อหลำย

ชั้น ใชผ้ำ้เช็ดหนำ้ แทนกระดำษทิชชูและกำรพกถุงผำ้ Reuse คือ กำรใชซ้ ้ ำ กำรน ำส่ิงของท่ีใชแ้ลว้

มำใช้ประโยชน์ให้คุ ้มค่ำ เช่น ขวดแก้วน ำไปล้ำงไวใ้ส่น ้ ำด่ืม น ำกระดำษมำใช้ให้ครบ 2 หน้ำ 

Recycle คือ กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ กำรน ำขยะมำแปรรูป เพื่อน ำกลบัมำใช้ใหม่ท ำให้ไม่ตอ้งน ำ

ทรัพยำกรธรรมชำติมำผลิตส่ิงต่ำงๆแต่ใช้ขยะเป็นวตัถุดิบทดแทนในกำรผลิตส่ิงของต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

กระดำษ เช่น กำรน ำกระดำษเก่ำกลบัมำใช ้กำรท ำกระดำษสำ เป็นตน้ พลำสติก ไดแ้ก่ กำรน ำมำข้ึน

รูปใหม่ เช่น ข้ึนรูปใหม่เป็นแจกนั ถังขยะ เป็นตน้ อลูมิเนียม เช่น กระป๋องอลูมิเนียมท่ีใช้แล้ว

สำมำรถท่ีจะน ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตแล้วน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ แก้ว เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ี
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สำมำรถหลอมแลว้น ำกลบัมำใช้ใหม่ได ้ เพียงเท่ำน้ีก็เป็นกำรลดภำวะกำรเกิดโลกร้อนไดอี้กทำง

หน่ึง (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

3.2 การประกอบอาหารและความรู้เกีย่วกบัมด 

  กำรประกอบอำหำรภำยในห้องครัวนั้น มกัมีอุปสรรคจำกแมลงและมดชนิดต่ำงๆท่ีมกัจะ

มำกินอำหำร หรือ ขนมหวำน ภำยในห้องครัวดงันั้นจึงท ำให้ภำยในห้องครัวมกัจะมีมดอยูเ่ยอะกวำ่

บริเวณท่ีอ่ืนๆมดก็ชอบกินอำหำรเหมือนกบัคนเรำ เหมือนกบัสัตวอ่ื์นๆ อำหำรท่ีมดชอบกิน ไดแ้ก่ 

ไขมนั น ้ ำตำล และ น ้ ำ กำรก ำจดัมดง่ำยนิดเดียว เพียงก ำจดัอำหำรของมดไม่ให้มดสำมำรถกินได ้

เช่น น ้ ำตำลก็ปิดให้มิดชิดอำหำรก็วำงในน ้ ำล้อมรอบ ท ำควำมสะอำดอำหำรท่ีหกบนพื้นบนโต๊ะ

และเช็ดท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย ขยะในบำ้นก็ทิ้งให้เป็นท่ีเป็นทำงมดเป็นแมลงท่ีพบไดบ้่อยใน

พื้นท่ีเขตร้อน มีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัอยู่ได้ในทุกสภำพแวดล้อม ทั้งภำยในอำคำรและ

บริเวณโดยรอบๆ บนพื้นดิน ใตพ้ื้นดิน และโพรงตน้ไม ้รวมไปถึงบริเวณภำยในห้องครัวท่ีมีกำร

ประกอบอำหำร 

วรรณะต่ำงๆของมด มดเป็นแมลงท่ีพบในระบบนิเวศบกต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเทศเขต

ร้อน มีกำรคำดคะเนวำ่ในโลกน้ีมีมดอยูป่ระมำณ 10,000 ชนิด แต่ท่ีพบแลว้มีประมำณ 8,800 ชนิด 

ส ำหรับประเทศไทยคำดวำ่มีมดประมำณ 800 – 1,000 ชนิดท่ีรู้จกักนัมีไม่ก่ีชนิด เช่น มดคนัไฟ มด

แดง มดด ำ มดตะนอย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นมดท่ีพบในบำ้น ท่ีเหลือเป็นมดอยูใ่นป่ำต่ำงๆ เน่ืองจำกมด

เป็นสัตวส์ังคมท่ีอยูร่่วมกนัโดยแบ่งหนำ้ท่ีกนัรับผิดชอบอยำ่งเป็นระบบบำงชนิดมีรังมหึมำ ซ่ึงมีมด

อยูร่่วมกนัถึง 22 ลำ้นตวั อยูก่นัอยำ่งเป็นระเบียบ จำกกำรศึกษำพบวำ่มดส่ือสำรกนัโดยใชอ้วยัวะท่ี

เรียกวำ่หนวดสัมผสักนัและใชส้ำรเคมีท่ีปล่อยออกมำ นกัวทิยำศำสตร์บำงท่ำนยงัเช่ือวำ่มดบำงชนิด

สำมำรถใชเ้สียงส่ือสำรกนัไดด้ว้ย นอกจำกน้ียงัพบวำ่มดบำงชนิดเม่ือไปพบแหล่งอำหำรก็จะปล่อย

สำรเคมีชนิดหน่ึงออกมำจำกต่อมภำยนอก Exocrine gland ท่ีเรียกว่ำต่อมดูเฟอร์ Dufoue's gland 

สำรเคมีชนิดน้ีเรียกวำ่ฟีโรโมน มดจะปล่อยฟีโรโมนขณะเดินไปพบอำหำร และยงัพบอีกว่ำ ฟีโร

โมนน้ีจะระเหยไดท้  ำให้ปริมำณของฟีโรโมนจะจำงลงไปเร่ือยๆ ฟีโรโมนของมดบำงชนิดจะจำง

หำยไปในเวลำไม่เกิด 100 วนิำที (มำลินี น่ิมเสมอ, 2546) 

วิธีก ำจดัมดท่ีคนทัว่ไปปกติมกัใชก้นัคือกำรน ำเอำผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของสำรเคมี

ท่ีเป็นอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้มมำใชใ้นกำร ไล่หรือก ำจดัมด ดงันั้นกำรใชว้สัดุจำกธรรมชำติส ำหรับ

ไล่มด จึงเป็นทำงเลือกท่ีดีเพื่อ ลดกำรใชส้ำรเคมีลง ผูจ้ดัท ำจึงไดศึ้กษำวจิยัชอลก์ก ำจดัมดจำกเปลือก

ไข่ไก่น ำเอำเปลือกไข่ไก่มำใชใ้นกำรไล่และก ำจดัมดแทนกำร ใชส้ำรเคมี 
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3.3 ข้อมูลเกีย่วกบัชอล์ก 

  ท่ีมำของชอล์ก อำ้งในหนงัสือ How Product Are Made พิมพใ์นปีพ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) 

ระบุวำ่ ชอลก์เร่ิมมีใชใ้นหอ้งเรียนนบัตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นยุคท่ีกำรศึกษำเร่ิมแพร่หลำย 

ตอนนั้นขนำดของหอ้งเรียนขยำยใหญ่ข้ึนแสดงถึงจ ำนวนนกัเรียนท่ีเพิ่มสูงข้ึนและคุณครูตอ้งกำรท่ี

จะส่ือสำรขอ้มูลผำ่นไปยงันกัเรียนจ ำนวนมำกในครำวเดียวกนั  

ชอลก์ ท ำจำกแร่ยปิซมัหรือเกลือจืดซ่ึงเป็นแคลเซียมซลัเฟตท่ีใชท้  ำปูนปลำสเตอร์ น ำมำอดั

เป็นแท่งลักษณะยำวคล้ำยหลอด เกลือจืดเป็นผลึกสำรแคลเซียมซัลเฟตท่ีเหลืออยู่ในนำเกลือ

หลงัจำกท่ีตกัเกลือออกไปจนหมดแลว้เกลือจืดจะเกำะตวักนัเป็นแผน่แข็งอยูติ่ดกบัดินเม่ือจะท ำนำ

เกลือใหม่จะตอ้งขุดเอำเกลือจืดออกเสียก่อนเพื่อปรับสภำพดินแลว้ปล่อยน ้ ำทะเลเขำ้ไปใหม่เกลือ

จืดเป็นสำรท่ีไม่ละลำยน ้ ำใช้ท ำประโยชน์ได้หลำยอย่ำง เช่น ท ำแป้งนวล ท ำชอล์ก ท ำปูน

ปลำสเตอร์ เป็นตน้ (handbillmania, 2553) 

ประโยชน์ของชอล์ก 

handbillmania (2553) ไดก้ล่ำวเก่ียวกบัประโยชน์ของชอลก์ไวด้งัต่อไปน้ี 

1.เม่ือถูกควำมร้อนแคลเซียมคำร์บอเนตในหินปูนจะสลำยตวัเป็นปูนขำวหรือแคลเซียมออกไซด์ใช้

ทั้งในกำรท ำซีเมนตเ์ป็นปุ๋ยส ำหรับพื้นท่ีเพำะปลูกและเป็นฟลกัซ์ในกำรถลุงทองแดงและแร่ตะกัว่

และในกำรท ำเหล็กและเหล็กกลำ้ 

2. เส้นชอล์กเชือกท่ีขยี้ดว้ยชอล์กใช้ส ำหรับท ำเส้นตรงบนกระดำนหรือวสัดุอ่ืนๆเพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรตดัหรือในกำรจดัเรียงงำน 

3. ส่วนผสมชอล์กกำรเตรียมชอล์กอบเชยและน ้ ำตำลในน ้ ำหมำกฝร่ังถูกน ำมำใชอ้ย่ำงมำกในกำร

รักษำโรคทอ้งร่วงโดยเฉพำะของทำรก  

3.4 ข้อมูลเกีย่วกบัไข่ไก่ 

 ไข่  (Egg) เป็นอำหำรโปรตีนท่ีทรงคุณค่ำ คนไทยนิยม บริโภคอยำ่งกวำ้งขวำง มีรำคำถูก 

และสำมำรถหำซ้ือได้ง่ำย รวมทั้ งสำมำรถน ำมำประกอบอำหำรทั้ งคำวและหวำนได้อย่ำง 

หลำกหลำย จึงควรมีกำรส่งเสริมและสนบัสนุน เพื่อให้ไข่ไก่และ ผลิตภณัฑ์จำกไก่ ไข่มีกำรพฒันำ

อยำ่งต่อเน่ืองและเขำ้สู่เกณฑ ์มำตรฐำนสำกล อนัจะน ำไปสู่ควำมมัน่คงในอำชีพกำรเล้ียงไก่ ไข่ของ

เกษตรกรควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภคและไม่ก่อให้เกิดปัญหำส่ิงแวดล้อมในส่วนของผูบ้ริโภค 
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เพื่อให้ไดท้รำบถึงส่วนประกอบของไข่ไก่ ซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนท่ีทรงคุณค่ำ (กำนดำ ลอ้แกว้มณี, 

2561) 

3.4.1  องค์ประกอบของไข่ 

องคป์ระกอบของไข่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เปลือกไข่ มีประมำณ 10% ซ่ึงเป็น สำรประกอบแคลเซียมคำร์บอเนต และท่ี

เปลือกไข่จะมีรูพรุน เล็กๆ 100-200 รูต่อตำรำงเซนติเมตร เพื่อให้อำกำศผำ่นเขำ้ใน ฟองไข่ใน

ขณะท่ีมีกระบวนกำรฟักออกเป็นตวั โดยเม่ือไข่ไก่ ออกมำใหม่ๆ จะมีเมือกเคลือบอยูด่ำ้นนอก ซ่ึง

ใชเ้ป็นหลกักำรในกำรตรวจสอบควำมสดใหม่ของไข่ไก่ไดส่้วนต่อมำ คือ ไข่ขำว ซ่ึงมีสัดส่วนมำก

ถึง 59.50% ของไข่ โดยมีองคป์ระกอบหลกั คือ น ้ ำประมำณ 88% และ มีโปรตีนประมำณ 10.5% 

และแยกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ไข่ขำว ขน้ลอ้มรอบไข่แดงและไข่ขำวส่วนเหลวกระจำยอยูท่ ัว่ฟองส่วน

สุดทำ้ย คือ ไข่แดง ซ่ึงมีเยือ่หุม้ท ำใหไ้ข่แดงคงรูป กลมไวใ้นไข่ขำว ถำ้เยื่อดงักล่ำวฉีกขำดไข่แดงจะ

แตกออกมำ หำกไข่ไม่สดหรือเก็บไวน้ำนจะพบปัญหำน้ีค่อนขำ้งมำกส ำหรับองคป์ระกอบของไข่

แดงจะมีน ้ ำประมำณ 49.5% โปรตีน 15.5% ลิพิด 32.6% คำร์โบไฮเดรต 1% แร่ธำตุต่ำงๆ 1%       

(กำนดำ ลอ้แกว้มณี, 2561) 

3.5 สรรพคุณของวตัถุดิบทีใ่ช้ส าหรับท าชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ 

 3.5.1 เปลอืกไข่  

 ประโยชน์ของเปลอืกไข่ 

เส้นทำงเศรษฐีออนไลน์ (2563) ไดก้ล่ำวเก่ียวกบัประโยชน์ของเปลือกไข่ไวด้งัต่อไปน้ี 

-เปลือกไข่ไล่ศตัรูพืช เช่น หอยทำก หนอน บุง้ ไม่ใหม้ำกดักินใบของตน้ไมเ้รำไดแ้ค่โรยเปลือกไข่

ต ำพอหยำบลงไปรอบๆโคนตน้ 

-เปลือกไข่เป็นผงขดัท ำควำมสะอำดสุขภณัฑ์น ำเปลือกไข่มำใส่บนฟองน ้ ำท่ีชุบน ้ ำยำลำ้งท ำควำม

สะอำดและน ำไปขดัสุขภณัฑต่์ำงๆ แค่น้ีก็ท  ำใหสุ้ขภณัฑเ์งำงำมเหมือนใหม่ 

-เปลือกไข่ท่ีเผำแลว้จะมีสำรแคลเซียมไฮดรอกไซตมี์ฤทธ์ิเป็นเบสสำมำรถ “ไล่มดได”้ 

-ใชเ้ป็นปุ๋ยใหต้น้ไมไ้ด ้สำรอำหำรในเปลือกไข่ไก่ แคลเซียมคำร์บอเนตเป็นส่ิงท่ีพืชใบเขียวตอ้งกำร

เป็นอยำ่งมำกและท ำใหต้น้ไมแ้ขง็แรงโตไว 
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รูปที่ 3.1 เปลือกไข่ไก่ 

ทีม่า : http://www.journal.msu.ac.th 

 

3.5.2 ปูนปลาสเตอร์  

 ปูนปลำสเตอร์ คือปูนท่ีมีเน้ือเป็นผงสีขำว และมีเน้ือละเอียด ท่ีไดจ้ำกกำรน ำแร่ยิปซมัหรือ

เรียกวำ่ เกลือจืด หรือแกว้แกลบ มำเผำไฟหรือให้ควำมร้อน เพื่อไล่น ้ ำออกจนเหลือผงเน้ือละเอียดสี

ขำว หรือ เรียกวำ่ปูนปลำสเตอร์ 

ปูนปลำสเตอร์ เม่ือน ำมำผสมน ้ ำจะไดน้ ้ ำปูนหนืดและเหลวก่อนน ำไปใส่แม่พิมพ ์เพื่อข้ึน

รูปตำมท่ีเรำตอ้งกำร ซ่ึงจะไดผ้ลิภณัฑ์ท่ีมีสีขำว และมีน ้ ำหนกัเบำเม่ือเทียบกบักำรใช้ปูนชนิดอ่ืน 

(Siamchemi, 2559) 

 

รูปที ่3.2 ปูนปลำสเตอร์ 

ทีม่า : https://www.siamchemi.com 
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Siamchemi (2559) ไดก้ล่ำวเก่ียวกบัประโยชน์ของปูนปลำสเตอร์ไวด้งัต่อไปน้ี 

-ใชส้ ำหรับข้ึนรูปช้ินงำนต่ำงๆ อำทิเช่น ตุก๊ตำป้ัน และ รูปป้ันต่ำงๆ 

-ใชข้ึ้นรูปผลิตภณัฑค์รัวเรือน อำทิเช่น ถว้ย โถ จำน ชำม 

-ใชข้ึ้นรูปผลิตแผน่กระเบ้ืองมุงหลงัคำ 

-ใชฉ้ำบ ปุปิดผนงัรอยต่อ รอยแตกหรือใชฉ้ำบปิดและตกแต่งงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ 

3.5.3 ดินสอพอง  

 ดินสอพองหรือมำร์ลหรือมำร์ลสโตนมีองคป์ระกอบทำงเคมีเป็นแคลเซียมคำร์บอเนตหรือ

โคลนหรือหินโคลนท่ีอุดมไปดว้ยเน้ือปูนท่ีมีองค์ประกอบท่ีแปรผนัของแร่เคลยแ์ละอำรำโกไนต์

มำร์ลเป็นค ำโบรำณท่ีถูกน ำมำใชเ้รียกวตัถุท่ีหลำกหลำยโดยส่วนใหญ่เป็นวตัถุเน้ือหลวมๆของดินท่ี

มีองคป์ระกอบหลกัของเน้ือผสมระหวำ่งดินเคลยแ์ละแคลเซ่ียมคำร์บอเนต เกิดข้ึนภำยใตส้ภำพแวด

แวดลอ้มท่ีเป็นน ้ ำจืดเป็นวตัถุเน้ือดินประกอบดว้ยแร่เคลยร้์อยละ 65 และคำร์บอเนตร้อยละ 65-

35 สมยัโบรำณใช้ท ำแป้งประร่ำงกำยเพื่อให้เย็นสบำย เม่ือผสมน ้ ำหอมเขำ้ไปดว้ยกลำยเป็นแป้ง

กระแจะ ใชท้  ำยำสีฟัน ปัจจุบนัน้ีใชม้ำกในกำรแกดิ้นเปร้ียว ผสมท ำธูป ท ำปูนซีเมนต ์เพรำะเสียค่ำ

ขุดและค่ำบดต ่ำกวำ่ใชหิ้นปูนซ่ึงมีเน้ือเป็นสำรประกอบชนิดเดียวกนั แหล่งใหญ่ในประเทศไทยมี

ในทอ้งท่ีอ ำเภอบำ้นหมอ จงัหวดัสระบุรี อ ำเภอตำคลี จงัหวดันครสวรรค์ และอ ำเภอเมือง จงัหวดั

ลพบุรีสมยัโบรำณใช้เป็นเคร่ืองประทินผิว ทำตวัเด็กแกผ้ื่นคนั ใช้ทำพื้นท่ีเพื่อให้เห็นลำยชดัเจน 

ดินสอพองท่ีใช้ท ำยำจะน ำไปสะตุ โดยอบในหมอ้ดินจนแห้ง ดินสอพองสะตุใช้ท ำยำรักษำแผล

กำมโรค แผลเร้ือรัง ค ำวำ่สอในดินสอพองนั้นมำจำกภำษำเขมรแปลว่ำ ขำว ดินสอพองจึงหมำยถึง

ดินสีขำวท่ีไม่แขง็ตวั (ชยนัต ์พิเชียรสุนทร และ วเิชียร จีรวงศ,์ 2556) 

 

รูปที่ 3.3 ดินสอพอง 

ทีม่า : https://th.m.wikipedia.org/wiki 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
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3.6 ข้อมูลเกีย่วกบัแคลเซียมคาร์บอเนต 

 หินปูนหรือ Calcium Carbonate เป็นสำรธรรมชำติท่ีเกิดจำกกำรตกตะกอน และสะสมตวั

ของหินในทะเล เปลือกหอย ปะกำรัง กระดูกสัตวก์ลำยเป็นหินปูนหรือแคลเซียมคำร์บอเนต ถือเป็น

สำรตั้งต้นส ำคญัในกระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึงกำรน ำมำใช้ในภำค

ครัวเรือน และกำรเกษตร รวมถึงประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆมำกมำย (Siamchemi, 2559) 

 3.6.1 แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) 

 

รูปที่ 3.4 แคลเซียมคำร์บอเนต 

ทีม่า : https://thai.alibaba.com 

 

Siamchemi (2559) ไดก้ล่ำวเก่ียวกบัคุณสมบติัแคลเซียมคำร์บอเนตท่ีน ำมำใชป้ระโยชน์ไว้

ดงัต่อไปน้ี 

- มีควำมบริสุทธ์ิสูง ไม่มีกำรปนเป้ือนของโลหะหนกั 

- มีพื้นท่ีผวิสูง ไม่ท ำปฏิกิริยำกบัสำรอ่ืนท่ีเติมในกระบวนกำรผลิต 

- มีองศำควำมขำวสูง 

- มีกำรกระจำยตวัดี 

- ไม่เป็นพิษ ไม่มีกล่ิน ไม่ติดไฟ ไม่เกิดปฏิกิริยำท ำใหเ้กิดควำมร้อนหรือกำรระเบิดไดง่้ำย 
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3.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วิมลลกัษณ์ สุตะพนัธ์ (2554) จำกกำรศึกษำลักษณะของเปลือกไข่พบว่ำผงเปลือกไข่

ประกอบดว้ยแคลเซียมคำร์บอเนตในรูปผลึกแคลไซท ์และสำรอินทรียผ์งเปลือกไข่ท่ีไดจ้ำกกำรบด

มีD50 เท่ำกบั 12.7 µm D [4,3] เท่ำกบั 23.6 µm และช่วงของขนำดอนุภำคเป็น 0.9–124 µm กำรบด

ท ำให้ปริมำณสำรอินทรียล์ดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเปลือกไข่ก่อนบดกำรดดัแปรดว้ยควำมร้อนท ำ

ให้สำรอินทรียห์มดไปจำกเปลือกไข่ดดัแปรทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิและเวลำท่ีใช้ในกำรดดัแปร

กำรดดัแปรเปลือกไข่ท่ีอุณหภูมิ 650 และ 670°C แมจ้ะเป็นอุณหภูมิท่ีต ่ำกวำ่กำรเส่ือมสลำยของ

แคลเซียมคำร์บอเนต อยำ่งไรก็ตำมยงัคงเกิด decarbonation ของแคลเซียมคำร์บอเนตท ำให้ปริมำณ

แคลเซียมคำร์บอเนตลดลงเน่ืองจำกกำรเปล่ียนไปเป็นแคลเซียมออกไซด์เปลือกไข่ดัดแปร

ประกอบดว้ย แคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมคำร์บอเนตในปริมำณน้อย

มำก สภำวะท่ีเหมำะสมในกำรดดัแปรเปลือกไข่คือกำรดดัแปรเป็นเวลำ 3 ชัว่โมงท่ี 800°C เน่ืองจำก

ใชเ้วลำนอ้ยท่ีสุดในกำรดดัแปร 

  นำยภทัร สัมฤทธ์ิศรีงำม (2561) ไดศึ้กษำเก่ียวกบัสเปรยไ์ล่มดจำกเปลือกไข่ไก่ จำกงำนวิจยั

กำรท ำโครงงำนน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อกำรลดปริมำณเปลือกไข่ ผกั ผลไมเ้หลือทิ้งในแต่ละวนัจำกครัว

ต่ำงๆ ผูจ้ดัท ำจึงไดศึ้กษำคน้ควำ้หำขอ้มูล ทดลองกำรน ำเปลือกไข่ไก่ ผกั ผลไมม้ำรีไซเคิล จนได้

เป็น สเปรยไ์ล่มดจำกเปลือกไข่ เน่ืองจำกภำยในเปลือกไข่มีแคลเซียมคำร์บอเนต ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นด่ำง 

สำมำรถไล่มดได ้และจำกกำรทดลองใชส้เปรยไ์ล่มดจำกเปลือกไข่ในครัวต่ำงๆของโรงแรม พบวำ่ 

กำรใชส้เปรยท่ี์ผลิตจำกเปลือกไข่นั้น สำมำรถไล่มดในครัวต่ำงๆไดจ้ริง และสำมำรถป้องกนัมดได ้

 ทีปกร พรไชย (2560) ศึกษำจำกงำนวิจยักำรใชป้ระโยชน์จำกเปลือกไข่เหลือทิ้งเปลือกไข่

ไก่มีส่วนประกอบท่ีส ำคญัคือ แคลเซียมคำร์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO3) เป็นองคป์ระกอบ 

หลกัถึง 98.2% โดยน ้ำหนกัเปลือกไข่จึงท ำใหเ้ปลือกไข่สำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดห้ลำยรูปแบบ

เช่น ในอุตสำหกรรมเคร่ืองส ำอำงเป็นส่วนผสมอำหำรสัตวใ์นอุตสำหกรรมปศุสัตวห์ำกน ำเปลือก

ไข่ไปเผำท่ีควำมร้อน  ≥ 700C จะไดแ้คลเซียมออกไซด์ เป็นผลผลิตซ่ึงใชเ้ป็นสำรปรับสภำพควำม

เป็นกรดในดินหรือน ้ำผลิตโซดำไฟสำรฟอกขำวตวัเร่งปฏิกิริยำเคมีในกระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล

เป็นตน้ จำกขอ้มูลดงักล่ำวจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำรสังเครำะห์แคลเซียมออกไซด์จำกเปลือก

ไข่ไก่ท่ี อุณหภูมิ 800 °C ในระยะเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อใหไ้ดแ้คลเซียม ออกไซด ์



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมพระยาพาลาซโซ ในต าแหน่งครัว ได้รับ
ค าแนะน าและปรึกษาแกไ้ขปัญหาต่างๆในส่วนงานท่ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบั ชอล์กก าจดัมดจาก
เปลือกไข่ไก่  เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบเหลือทิ้งจากครัวร้อน โรงแรมพระยาพาลาซโซ
เพื่อจดัท าการรีไซเคิลผลิตภณัฑ์โดยใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ไก่ โดยวิธีการท าผูจ้ดัท าไดศึ้กษา
คน้ควา้จากอินเทอร์เน็ตและส่วนหน่ึงเกิดจากการคิดของผูจ้ดัท าโดยมีวสัดุอุปกรณ์และขั้นตอนการ
ท าชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ดงัน้ี 

4.1.1 วสัดุการท าชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

1. เปลือกไข่ไก่ 20 ใบ 

2. ดินสอพอง 6 กอ้น 

3. ปูนปลาสเตอร์ 20 กรัม 

4.2 ขั้นตอนการท าชอล์กจากเปลอืกไข่ 

1) น าเปลือกไข่ท่ีไดม้าจากโรงแรม มาลา้งและตากใหแ้หง้  

 

รูปที ่4.1 เปลือกไข่ไก่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 



25 
 

2) น าเปลือกไข่มาคัว่ในกระทะ  

 

 

รูปที ่4.2 น าเปลือกไข่ไปคัว่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

3) น าเปลือกไข่ท่ีคัว่แลว้มาต าใหล้ะเอียด  

 

 

รูปที ่4.3 น าเปลือกไข่ท่ีคัว่แลว้มาต า 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4) ร่อนฝุ่ นเปลือกไข่ใหเ้หลือแต่ผงละเอียด ใช ้50 กรัม  

 

รูปที ่4.4 ร่อนฝุ่ นเปลือกไข่ใหเ้หลือแต่ผง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

5) น าดินสอพองมาต าใหล้ะเอียดเช่นเดียวกบัเปลือกไข่  

 

 

รูปที ่4.5 น าดินสอพองมาต าใหล้ะเอียด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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6) น าปูนปลาสเตอร์ผสมกบัดินสอพองและเปลือกไข่ เติมน ้าเล็กนอ้ย คลุกเคลา้ใหท้ัว่ 

 

 

รูปที ่4.6 น าส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคลา้ใหท้ัว่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

7) จากนั้นน าส่วนผสมทั้งหมดมาหยอดใส่พิมพท่ี์เตรียมไว ้ 

 

 รูปที ่4.7 น าส่วนผสมทั้งหมดหยอดใส่พิมพ ์

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 



28 

 

4.3 ต้นทุนการท าชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

 การค านวณตน้ทุนของชอล์กก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ โดยมีส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใช ้

ไดแ้ก่ เปลือกไข่ไก่ น ้า ดินสอพอง ปูนปลาสเตอร์ และแม่พิมพ ์ดงัตารางท่ี 4.1 

ตาราง 4.1 ต้นทุนของชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

ล าดบั วสัดุ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน/บาท 
1 เปลือกไข่ไก่ 20ใบ - - 
2 ดินสอพอง 6 กอ้น 10 บาท 10 
3 แม่พิมพ ์ 1 อนั 10 บาท 10 
4 ปูนปลาสเตอร์ 20 กรัม 38บาท/50กรัม 15.2 
5 กล่อง 3 กล่อง 12 บาท 12 

ราคาตน้ทุนทั้งหมด (ปริมาณ 8 ช้ิน)  47.2 บาท 
ราคาตน้ทุนต่อช้ิน (ปริมาณ 1 ช้ิน)  6 บาท 

 

จากตารางท่ี 4.1 การค านวณตน้ทุนในการท าชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ โดยส่วนผสม

ไดแ้ก่ เปลือกไข่ไก่ ดินสอพอง แม่พิมพ ์ปูนปลาสเตอร์ กล่อง ราคาตน้ทุนทั้งหมดต่อ (ปริมาณ 8 

ช้ิน)  เฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 47.2 บาท และ ราคาตน้ทุนต่อ (ปริมาณ 1 ช้ิน) เฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 6 บาท 

4.4 ผลการประเมินชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

 หลงัจากไดผ้ลิภณัฑ ์ชอลก์ก าจดมดจากเปลือกไข่ไก่ ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์

ในครัว เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจโดยการแจก

แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด ใหก้บัพนกังานโรงแรมพระยาพาลาซโซ โดยมีผลดงัน้ี 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดง ดังตารางที ่4.2 
 

ตารางที ่4.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 19 63.33 

เพศหญิง 11 36.67 

รวม 30 100 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 19 คนคิดเป็นร้อย

ละ 63.33 รองลงมาคือ เพศหญิงจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 36.67   

ตารางที ่4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 – 23 ปี 8 26.70 
24 – 29 ปี 8 26.70 
30 – 35 ปี 4 13.30 
36 – 41 ปี 5 16.70 

มากกวา่ 42 ปี 5 16.70 
รวม 30 100 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 18-23 ปี และ 24-29 ปี 

เท่ากนั มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือผูมี้อายุ 36-41 ปี และ มากกวา่ 42 ปีเท่ากนั คิด

เป็นร้อยละ 16.70 และ อาย ุ30-35 ปีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 13.30  

 

ตารางที ่4.4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังานประจ า 21 70.00 
ลูกจา้งชัว่คราว 0 0.00 
นกัศึกษาฝึกงาน 9 30.00 

รวม 30 100 
 

 จากตาราง 4.4 พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นพนกังานประจ ามากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือนักศึกษาฝึกงาน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ไม่พบกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ลูกจา้งชัว่คราว 
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ตารางที ่4.5 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  าแนกตามแผนก 

 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครัว 14 46.70 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 6 20.00 
แม่บา้น 5 16.70 

ตอ้นรับส่วนหนา้ 3 10.05 
ฝ่ายขายและการตลาด 2 6.70 

รวม 30 100 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือแผนกครัว คิดเป็นร้อย

ละ 46.70 รองลงมาคือแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือแผนกแม่บา้น 

คิดเป็นร้อยละ 16.70 รองลงมาคือแผนกต้อนรับส่วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 10.05 ฝ่ายขายและ

การตลาดนอ้ยท่ีสุด ท่ีร้อยละ 6.70  

 

4.5 การแปรผลความพงึพอใจของพนักงาน 

 ความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมพระยาพาลาซโซต่อ ชอล์กก าจดัมดจากเปลือกไข่

ไก่ โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจในแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 5 

ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท Likert, R. (1932) ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน ดงัน้ี (ธานินทร์ 

ศิลป์จารุ, 2560)  

 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

จากเกณฑด์งักล่าว จะสามารถแปรผลความพึงพอใจของพนกังานได ้ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของพนกังานในโรงแรมพระยาพาลาซโซ 

 
  

จากตารางท่ี 4.6 พบว่าจากการส ารวจความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

โครงงานชอล์กก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ ในแต่ละด้านพบว่าในดา้นผลิตภณัฑ์สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ไดจ้ริงอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมาดา้นความคิด

สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 รองลงมาดา้นความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ์ชอล์กก าจดัมด อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.93 รองลงมาดา้นสีและ

กล่ินของผลิตภณัฑ์ และเป็นการน าวสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ อยูใ่นระดบัความพึง

พอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัอยู่ท่ี 3.41 รองลงมาด้านปริมาณของผลิตภณัฑ์เหมาะสม และ

สามารถลดปริมาณขยะให้กบัแผนกครัว อยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนั

อยู่ท่ี 3.35 ทา้ยสุดคือเป็นโครงงานท่ีส่งเสริมนโยบาย (3Rs) อยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.26  

จากตารางค่าเฉล่ียของความพึงพอใจท่ีมีต่อ โครงงานชอล์กก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ มี

ระดบัความพึงพอใจรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวม 3.71 

 

 

 

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ SD ระดบัความพึงพอใจ 
ผลิตภณัฑส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 4.53 0.67 มากท่ีสุด 
มีความคิดสร้างสรรค ์ 4.40 0.76 มากท่ีสุด 
สีและกล่ินของผลิตภณัฑ ์ 3.41 0.64 มาก 
ปริมาณของผลิตภณัฑเ์หมาะสม 3.35 0.70 ปานกลาง 

เป็นการน าวสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน์ 3.41 0.64 มาก 
สามารถลดปริมาณขยะใหก้บัแผนกครัว 3.35 0.70 ปานกลาง 
เป็นโครงงานท่ีส่งเสริมนโยบาย (3Rs) 3.26 0.51 ปานกลาง 
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ชอลก์ก าจดัมด 3.93 0.68 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.71 0.48 มาก 



 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมพระยาพาลาซโซ ในแผนกครัวร้อน 

จึงท า ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานจริง จึงไดม้องเห็นปัญหาและความส าคญัของการใช้วสัดุหรือ

ของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าจากในส่วนงานแผนกครัวน ากลบัมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ ท าให้เกิดคุณค่า

และประโยชน์ ทางผูจ้ดัท าจึงได้คิดวิธีการน าเอาของเหลือทิ้ง เช่น เปลือกไข่ไก่ ท่ีใช้จากการ

ท าอาหารเชา้ทุกวนั จึงไดน้ ากลบัมาแปรรูปเป็น ชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ลดขยะท่ีทิ้งในแต่ละวนั และท าใหเ้กิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผล

ผูจ้ดัท าไดมี้การเก็บขอ้มูล โดยท าการแจกแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของชอล์กก าจดัมด

จากเปลือกไข่ไก่ ให้กบัพนกังานโรงแรมพระยาพาลาซโซ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 18-23 ปี และ 24-29 ปี มาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.70 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นพนกังานประจ า คิดเป็นร้อยละ 70.00 

โดยร้อยละ 46.70 ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานในแผนกครัว ผลสรุปจากตารางค่าเฉล่ีย

ของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานชอล์กก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ มีระดบัความพึงพอใจรวมอยูใ่น

ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวม 3.71 
 

5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

1) คร้ังท่ี 1 คัว่เปลือกไข่ไก่ไฟแรงเกินไปจึงท าใหเ้กิดการไหม ้แลว้ท าให้สีของผงเปลือกไข่

ไก่ไม่สวย 

2) คร้ังท่ี 2 ผสมดินสอพองเยอะเกินไปจึงท าให้ชอล์กเกิดการแห้งยากและท าให้เน้ือขา้งใน

ไม่แหง้จึงท าใหแ้กะออกจากแม่พิมพย์ากแลว้เกิดการแตกไม่จบัตวั 

 3) คร้ังท่ี 3 ผสมน ้ าในปริมาณเยอะเกินไปจึงท าให้เน้ือชอล์กไม่จบัตวั จึงท าให้เป็นน ้ า

เหลวๆ ไม่แขง็ตวั 

5.1.3 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

1) จากปัญหาคร้ังท่ี 1 ท่ีท  าให้เปลือกไข่เกิดการไหมแ้ละสีไม่สวย จึงไดท้  าการคัว่ในไฟ

อ่อนๆจากตอนแรก  น ามาต า เ ป็นผงแล้วได้ สี เป ลือกไข่ ท่ี เห ลืองนวลตาม ท่ีต้องการ
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2) จากปัญหาคร้ังท่ี 2 ผสมดินสอพองเยอะเกินไปท าให้แห้งยาก จึงไดท้  าการแกไ้ขโดยชัง่

และผสมดินสอพองใหมี้ขนาดท่ีพอดีกบัส่วนผสมอ่ืน 

3) จากปัญหาคร้ังท่ี 3 ผสมน ้ ามากเกินไปจึงไดท้  าการแกไ้ขโดยวดัและตวงปริมาณน ้ าและ

ส่วนผสมอ่ืนๆใหพ้อดีและปริมาณเท่ากนั 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  



 

การปฏบิัติงานภายในโรงแรมพระยา พาลาซโซ 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บวตัถุดิบอาหารสดท่ีมาจากตลาดเขา้ตูแ้ช่แขง็ใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บวตัถุดิบของแหง้และเคร่ืองปรุงท่ีมาจากตลาดเขา้ชั้นใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
ออกอาหารรอบเชา้ส าหรับพนกังานและคอยเติมเม่ืออาหารใกลห้มด 

 

 

 

 

จดัอาหารใส่กล่องเป็น Set เตรียมส่งอาหารใหก้บัผูบ้ริการส่งอาหาร 

 

 



 

 
 

จดัเมนูอาหารทานเล่น กุง้โสร่ง ล่าเตียง หม่ีกรอบกระทงทอง 

 

 
จดัจานอาหารเมนูย  าทวายมีวตัถุดิบ 7 อยา่งเช่น พริกหยวก ถัว่ ผกับุง้ ถัว่งอก 

กระหล ่า ดอกขจร เน้ือไก่ฉีก 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 

  



 

แบบสอบถามความพงึพอใจชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

(Chalk from Eggshells for Eliminating Ants) 

 

ของโรงแรมพระยาพาลาซโซ 

 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่ เคร่ืองหมาย         ใน       หรือเติมขอ้ความตามท่ี

ก าหนดไว)้ 

 

1.เพศ    ชาย    หญิง 

 

2.อายุ    18-23 ปี    24-29 ปี 

    30-35 ปี    36-41 ปี 

    มากกวา่ 42 ปี 

 

3.สถานภาพ   พนกังานประจ า   ลูกจา้งชัว่คราว 

    นกัศึกษาฝึกงาน 

 

4.แผนก    ครัว    อาหารและเคร่ืองด่ืม 

    แม่บา้น    ตอ้นรับส่วนหนา้ 

    ฝ่ายขายและการตลาด 

 

 



 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

ระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อชอล์กก าจัดมดจาก
เปลอืกไข่ไก่ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ผลิตภณัฑส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง      
มีความคิดสร้างสรรค ์      
สีและกล่ินของผลิตภณัฑ ์      
ปริมาณของผลิตภณัฑเ์หมาะสม      
เป็นการน าวสัดุเหลือใชม้ารีไซเคิลใหเ้กิด
ประโยชน์ 

     

สามารถลดปริมาณขยะใหก้บัแผนกครัว      
เป็นโครงงานท่ีส่งเสริมนโยบาย 3Rs      
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ชอลก์ก าจดัมด      

 

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา  



 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 
 
 



 

ชอล์กก าจัดมดจากเปลอืกไข่ไก่ 

Chalk from Eggshells for Eliminating 
เกศราภรณ์ ละเล 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

Email : Sampsk@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองชอล์ก

ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบเหลือท้ิงจากครัว
ร้อน โรงแรมพระยาพาลาซโซและเพื่อจดัท าการรี
ไซเคิลผลิตภณัฑโ์ดยใชป้ระโยชน์จากเปลือกไข่ไก่ 
โดยผูจ้ดัท าไดน้ าเอาเปลือกไข่ไก่ท่ีเหลือท้ิงจากการ
ท าอาหารเชา้มาท าเป็นชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่  

จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึง

พอใจของพนกังานโรงแรมพระยาพาลาซโซ ท่ีมีต่อ

ชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่ไก่ พบวา่ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33  โดย

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 18-23 ปี 

และ 24-29 ปี เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 26.70 ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นพนักงานประจ าคิดเป็น

ร้อยละ 70.00 โดยร้อยละ 46.70 ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามเป็นพนกังานในแผนกครัว ทั้งน้ีระดบั

ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานชอล์กก าจัดมดจาก

เปลือกไข่ไก่อยู่ในระดับมากคิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71

โดยมีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 2 

หัวข้อ หัวข้อแรก คือ ผลิตภัณฑ์สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ไดจ้ริงคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.53 คะแนน และ
รองลงมามีความคิดสร้างสรรคคิ์ดเป็นค่าเฉล่ีย 4.40 

คะแนน ตามล าดบั 

 

ค าส าคัญ : เปลือกไข่ไก่ , แคลเซียมคาร์บอเนต , 
ชอลก์ก าจดัมด        
 

Abstract 
The project of cooperative education 

named ‘Chalk from eggshells for eliminating ants’ 
aimed to study the use of waste ingredients in the 
hot kitchen department of Phraya Palazzo Hotel, 
and to recycle the waste ingredients from 
eggshells. The author of this project took the left-
over eggshells from breakfast to make chalk for 
eliminating ants. 

The satisfaction survey of staff at Phraya 
Palazzo Hotel towards chalk from eggshells for 
eliminating ants found that the majority of the 
respondents were male, accounting for 19 males or 
63.33%. Most of the respondents’ ages were 18-
23, and 24-29 years old, accounting for 26.70% 
equally, and were full-time employees, accounting 
for 70.00%. 46.70% of the respondents were from 
the kitchen department. The overall staff’s 
satisfaction level towards chalk from eggshells for 
eliminating ants was high, with a mean of 3.71. 
The highest satisfaction score identified in 2 topics 
found the first was that the product can actually be 
useful, with a mean of 4.53, and the second was 
creativity, with a mean of 4.40, respectively. 



 

Keywords: Chicken Eggshell ,Calcium Carbonate 
, Chalk Eliminating Ants 
 

ทีม่าของปัญหา 
โรงแรมพระยาพาลาซโซ ตั้ งอยู่ ริมแม่น ้ า

เ จ้ า พ ร ะ ย า  เ ป็ น โ ร ง แ ร ม ส ไ ต ส์ บู ที ค ท่ี มี

สถาปัตยกรรมอนังดงามเป็นอีกหน่ึงโรงแรมสุด

คลาสสิกท่ีมีอายเุกือบร้อยปี โรงแรมพระยาพาลาซ

โซเดิมทีเป็น “บา้นบางยี่ขนั”  ซ่ึงเจา้ของบา้นบางยี่

ขนัคนแรกคือ พระยาชลภูมิพานิช ท่านเป็นขุนนาง

และคหบดีเช้ือสายจีนผูม้ ัน่คง โดยบา้นหลงัน้ีสร้าง

ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2466 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 สร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมพาลาดิโอ จึงได้รับความสนใจและ

การตอบรับท่ี ดีจากนักท่องเ ท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทย
โบราณจึงมีแต่แผนกครัวร้อน 

จากการท าครัวของแผนกครัวร้อนท าให้มีขยะ

อาหารจ านวนมากในแต่ละวนั อาทิเช่น เศษผัก 

เปลือกไข่ไก่ เศษผลไม ้เศษใบตอง ท่ีเหลือท้ิง เหลือ

ถูกคัดท้ิงโดยไม่ผ่านเกณฑ์ จึงท าให้เกิด “ขยะ

อาหาร” เป็นตัวการภาวะโลกร้อน ท่ีหลายๆคน

มองขา้มกนั อยา่งไรก็ตามการรักษโ์ลกมีหลากหลาย

วธีิ อาทิเช่นหลกั 3Rs ท่ีประกอบดว้ย  การลดการใช ้

การใช้น้อยเท่าท่ีจ าเ ป็น หรือการลดสร้างของ

เสีย (Reduce) การใชซ้ ้ าหลายๆ คร้ัง เพ่ือยืดอายกุาร

ใชง้านและใชป้ระโยชน์ให้มากข้ึน (Reuse) และ

การแปรรูปมาใชใ้หม่ (Recycle) เช่น การน าขยะคง

รูปท่ีย่อยสลายได้ยาก ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ 
พลาสติก ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็น
ผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่  

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาโรงแรมพระยา

พาลาซโซ ซ่ึงผู ้จัดท าโครงงานท าหน้าท่ีเสมือน

พนักงาน  ในแผนกครัวร้อน  มีหน้า ท่ี ในการ

รับผิดชอบในแต่ละวนัคือการ จัดเตรียมวตัถุดิบ

ส าหรับการประกอบอาหารเพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ 

โดยผูจ้ดัท าสังเกตเห็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นครัวร้อน 

อาทิเช่น ไข่ไก่ ผกัสด ผลไม ้เหลือท้ิงเป็นจ านวน

มาก ซ่ึงวตัถุดิบหลกัท่ีไม่ไดบ้ริโภคและตอ้งน าไป

ก าจดัท้ิง เช่น เปลือกไข่ไก่ กลายเป็นเศษอาหารท่ี

เหลือท้ิงเป็นจ านวนมากในทุกวัน โดยเฉพาะ

หลงัจากการใหบ้ริการอาหารเชา้  

ดังนั้ นจากการศึกษาค้นควา้เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางการจัดท าผลิตภณัฑ์ เพื่อลดโลกร้อนโดย
การรีไซเคิล ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเปลือกไข่ไก่
เหลือท้ิงมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดท า
โครงงานในหัวขอ้ “ชอล์กก าจัดมดจากเปลือกไข่
ไก่” เพ่ือใชไ้ล่และก าจดัมดในบริเวณห้องครัวเพื่อ
รักษามาตรฐานความสะอาดของพ้ืนท่ีห้องครัว โดย
ทางโรงแรมสามารถลดตน้ทุนโดยการน าเปลือกไข่
ไก่ท่ี เหลือท้ิงแล้วสามารถน ากลับมาท าให้เกิด
ประโยชน์ 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบเหลือท้ิง
จากครัวร้อน โรงแรมพระยาพาลาซโซ 

    2. เพื่ อจัดท าการ รีไซเ คิลผ ลิตภัณฑ์โดยใช้
ประโยชน์จากเปลือกไข่ไก่ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
    1. โรงแรมสามารถลดตน้ทุนโดยการน าเปลือก
ไข่ท่ีท้ิงแลว้สามารถน ากลบัมาท าใหเ้กิดประโยชน์ 

    2. โรงแรมสามารถน าของท่ีเหลือท้ิงมาสร้าง
ผลิตภณัฑเ์พื่อใชภ้ายในแผนกครัวร้อนได ้

    3. โรงแรมสามารถผลิตได้จ านวนมาก และ
น าออกไปขายภายนอก สามารถเพ่ิมรายไดอี้กทาง 



 

    4. แผนกครัวร้อนสามารถก าจัดมด ซ่ึงเป็นการ
รักษามาตรฐานความสะอาดของพ้ืนท่ีครัวได ้

 
วธีิการด าเนินงาน 
    1. น าเปลือกไข่ท่ีไดม้าจากโรงแรม มาลา้งและ
ตากใหแ้หง้ 

   2. น าเปลือกไข่มาคัว่ในกระทะ  

   3. น าเปลือกไข่ท่ีคัว่แลว้มาต าใหล้ะเอียด  

   4. ร่อนฝุ่ นเปลือกไข่ให้เหลือแต่ผงละเอียด ใช ้50 
กรัม 

   5. น าดินสอพองมาต าให้ละเอียดเช่นเดียวกับ
เปลือกไข่  

   6. น าปูนปลาสเตอร์ผสมกับดินสอพองและ

เปลือกไข่ เติมน ้ าเลก็นอ้ย คลุกเคลา้ใหท้ัว่ 

   7. จากนั้นน าส่วนผสมทั้งหมดมาหยอดใส่พิมพท่ี์
เตรียมไว ้ 

 
สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าได้เขา้ไปปฏิบติังานสห

กิจท่ีโรงแรมพระยาพาลาซโซ ในแผนกครัวร้อน จึง

ท า ใหท้ราบถึงวิธีการปฏิบติังานจริง จึงไดม้องเห็น

ปัญหาและความส าคัญของการใช้วสัดุหรือของ

เหลือใชใ้ห้เกิดคุณค่าจากในส่วนงานแผนกครัวน า

กลับมาแปรรูปข้ึนมาใหม่ ท าให้เกิดคุณค่าและ

ประโยชน์ ทางผูจ้ ัดท าจึงได้คิดวิธีการน าเอาของ

เหลือท้ิง เช่น เปลือกไข่ไก่ ท่ีใช้จากการท าอาหาร

เชา้ทุกวนั จึงไดน้ ากลบัมาแปรรูปเป็น ชอล์กก าจดั

มดจากเปลือกไข่ไก่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดขยะท่ีท้ิง

ในแต่ละวัน และท าให้เกิดประโยชน์แก่สถาน

ประกอบการ จากขั้นตอนการประเมินผลผูจ้ดัท าได้

มีการเก็บข้อมูล โดยท าการแจกแบบสอบถาม

ส ารวจความพึงพอใจของชอลก์ก าจดัมดจากเปลือก

ไข่ไก่ ให้กับพนักงานโรงแรมพระยาพาลาซโซ 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.33 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ช่วงอาย ุ18-23 ปี และ 24-29 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย

ละ 26.70 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น

พนักงานประจ า คิดเป็นร้อยละ 70.00 โดยร้อยละ 

46.70 ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานใน

แผนกครัว ผลสรุปจากตารางค่าเฉล่ียของความพึง

พอใจท่ีมีต่อโครงงานชอลก์ก าจดัมดจากเปลือกไข่

ไก่ มีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก คิด

เป็นค่าเฉล่ียโดยรวม 3.71 
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