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บทคัดย่อ 

          โครงงานสหกิจศึกษาเรื= อง ฮอร์โมนนมสด มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื=อศึกษาการทํา

ฮอร์โมนนมสด 2) เพื=อลดตน้ทุนในการใช้ปุ๋ยที=จะมาบาํรุงผกัและตน้ไมใ้นร้านอาหารบา้นนํNาเคียง

ดิน 3) เพื=อลดขยะจาํพวกนมสด จากการที=ผูจ้ดัไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งพนกังานรับออเดอร์และ

เสิร์ฟ จึงทาํให้เห็นปัญหาในส่วนงานของตวัสเตชั=นการทาํเครื=องดื=ม ซึ= งจะมีการใช้นมสดมาเป็น

ส่วนผสมทัNงแบบร้อนและแบบเย็น ทัNงนีNนมสดที=นํามาใช้บางส่วนจะตอ้งมีการนํามาสตีมนมร้อน 

และในบางครัN งนมที=นาํมาสตีมก็จะมีเหลือทิNง เนื=องจากใช้ไม่หมด และนมที=สตีมแลว้ก็ไม่สามารถ

นาํกลบัมาสตีมไดอี้ก ดงันัNนผูจ้ดัไดน้าํนมสตีมที=เหลือใชม้าทาํเป็นฮอร์โมนนมสด เพื=อใชใ้นการการ

ฉีดพ่น ผกัที=ทางร้านไดป้ลูกไว ้ ฮอร์โมนนมสดช่วยเร่งการเจริญเติบโต เมื=อนําไปใชก้บัผกัทานใบ 

จะช่วยให้ผกัมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อยยิ=งขึNน แลว้ยงัสามารถต่อยอดเป็นสินคา้ภายในองค์กร

ต่อไป  

จากการที=ได้ทาํแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มตวัอย่างประชากรทัNงหมด 20 คน 

พบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในโครงงาน ส่วนมากเป็นเพศ หญิงจาํนวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอายุระหว่าง 21- 40 ปี มากที=สุดคิดเป็นร้อยละ 50.00และเป็นพนักงานที=อยู่

ในแผนกงานคนสวน มากที=สุดคิดเป็นร้อยละ 45.00 ผลสรุปจากตารางค่าเฉลี=ยความพึงพอใจที=มีต่อ

โครงงานมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากที=สุด โดยรวมมีค่าเฉลี=ย 4.08 

คําสําคัญ : บา้นนํNาเคียงดิน ฮอร์โมนนมสด ร้านอาหาร
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Abstract  

          The cooperative study on fresh milk hormones aimed: 1) to study the production of fresh 

milk hormones; 2) to reduce the cost of using fertilizers to nourish vegetables and trees in Ban Nam 

Kieng Din restaurant; 3) to reduce milk waste.  From the students work taking orders and serving, 

problems were found in the beverage station. It used fresh milk as a mixture for both hot and cold, 

however, some of the fresh milk that was used must be steamed with hot milk. Sometimes the milk 

that is  steamed had leftovers due to incomplete use and the milk that was steamed cannot be 

steamed again. The students used the remaining steam milk to make fresh milk hormones used in 

spraying vegetables that the shop grew. Fresh milk hormones help speed up growth when used with 

leafy vegetables. It helps vegetables taste sweeter, crisper, more delicious, and can continue made 

into products within the organization. 

From the satisfaction questionnaire of a total population of 20 people, it was found that the 

respondents were satisfied with the project. Most were 13 females, representing 65.00 percent, aged 

21-40 years, representing the most percentage 50.00, and is an employee in the gardener 

department. The highest level of satisfaction was 45.00 percent. The results from the table was 

average satisfaction with the project at the highest level of satisfaction, overall average was 4.08. 
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บทที$ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ร้านอาหารบ้านนํ) าเคียงดิน ตั)งอยู่ริมถนนอักษะ พุทธมณฑลสาย 4 มีบรรยากาศแบบ

เยอรมนัคนัทรีไซด์ เปิดทุกวนัโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดงันี)  วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 16.00 

– 22.00 น. ออกเสริฟโซนต่างๆ ตามทีRได้รับออเดอร์ และวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์เปิดให้บริการเวลา 

12.00 – 22.00 น. บริการลูกคา้ เสริฟ รับออเดอร์ แค่เฉพาะในบา้นกาแฟเท่านั)น ซึRงจากการทีRผูจ้ดัทาํ

ไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานสหกิจของร้านในส่วนงานรับออเดอร์และเสิร์ฟ โดยมีหนา้ทีRรับออเดอร์จากลูกคา้ 

และนาํส่งให้พ่อครัวทาํอาหารตามออเดอร์ทีRลูกคา้สัRง จึงทาํให้เห็นปัญหาในส่วนงานของตวัสเตชัRน 

(Station) การทาํเครืRองดืRม สเตชัRนนี) จะมีการทาํเครืRองดืRมทีRเกีRยวกบัพวกกาแฟและชา ซึR งจะมีการใช้

นมสดมาเป็นส่วนผสมทั)งแบบร้อนและแบบเย็น อย่างเช่น คาปูชิโน่ มอคค่า ลาเต ้หรือเครืRองดืRม

จาํพวกชา เป็นตน้ ทั)งนี)นมสดทีRนาํมาใชบ้างส่วนจะตอ้งมีการนาํมาสตีมนมร้อน และในบางครั) งนม

ทีRนํามาสตีมก็จะมีเหลือทิ)ง เนืRองจากใช้ไม่หมด และนมทีRสตีมแลว้ก็ไม่สามารถนาํกลบัมาสตีมได้

อีก 

 ดังนั)นผูจ้ดัทาํจึงเล่งเห็นปัญหาของนมทีRเหลือจากการสตีม โดยทาํการปรึกษาพีRเลี)ยงว่าจะ

นาํนมทีRเหลือใชพ้วกนี)มาทาํเป็นฮอร์โมนนมสด การทาํฮอร์โมนนมสดนั)นจะมีการเอานมสดทีRเหลือ

จากการใช้มาผสมกับนมเปรี) ยว นํ)าตาล แลว้นํามาหมกัด้วยจุลินทรียเ์พืRอให้เกิดกระบวนการย่อย

สลาย แลว้หมกัทิ)งไว ้เป็นเวลา 15 วนัโดยประมาณ ก็จะไดฮ้อร์โมนนมสดทีRใชเ้ป็นอาหารของผกัทีR

ทางร้านได้ปลูกไว ้ฮอร์โมนนมสดนี)  เมืRอนําไปใช้ พืชก็สามารถนําธาตุอาหารทีRอยู่ในฮอร์โมนนม

สดไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตโดยทําให้พืชมีการเจริญเติบโตทางด้าน ลาํตน้ ใบ ดอกและ

ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยเพิRมผลผลิตให้กบัทางร้าน  และเมืRอนําไปใชก้บัผกัทานใบ 

จะช่วยให้ผกัมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อยยิRงขึ)น   อีกทั)งร้านอาหารบา้นนํ) าเคียงดินนั)นมีตน้ไมเ้ป็น

จาํนวนมาก สามารถนาํฮอร์โมนนมสดตวันี)ไปใชใ้นการบาํรุงตน้ไมข้องทางร้านได ้ซึRงฮอร์โมนนม

สดตวันี)สามารถทาํได้เองจากวสัดุทีRมีอยู่แลว้ในร้าน เป็นการช่วยลดขยะจาํพวกนมสด และยงัช่วย

ลดตน้ทุนในการซึ)อปุ๋ยในการปลูกผกัให้กบัสถานประกอบการไดอี้กทางหนึRงดว้ย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน  

1.2.1 เพืRอศึกษาการทาํฮอร์โมนนมสด 

1.2.2 เพืRอลดตน้ทุนในการใชปุ๋้ยทีRจะมาบาํรุงผกัและตน้ไมใ้นร้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดิน 

 1.2.3 เพืRอลดขยะจาํพวกนมสด 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นพื)นทีR 

   ร้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดิน 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

                        พนกังานของร้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดนิ จาํนวน 20 คน 

 1.3.3 ขอบเขตดา้นเนื)อหา 

  ทําการค้นคว้าหาข้อมูลและวิธีการดําเนินการจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นข้อมูล

เบื)องตน้ในการทาํโครงงานและหนงัสือเกีRยวกบัการทาํฮอร์โมนนมสด  

1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา 

              เก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการตั)งแต่วนัทีR 18 มกราคม 2565 ถึงวนัทีR  6 พฤษภาคม 

2565 รวมระยะเวลาทั)งหมด 16 สัปดาห์ 

 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการซื)อปุ๋ยมาบาํรุงผกัและตน้ไมภ้ายในร้าน 

1.4.2 เป็นการนาํเอาวตัถุดิบทีRเหลือทิ)งมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

1.4.3 เป็นผลิตภณัฑที์Rไม่เป็นพิษต่อผูบ้ริโภคและผูน้าํไปใชป้ระโยชน ์

 



 

 

บทที$ 2 

รายละเอียดและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ชื$อและที$ตั;งของสถานประกอบการ 

ชื$อสถานที$ประกอบการ: ร้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดนิ 

ที$ตั;งของสถานประกอบการ: 60/1 ถนนอุทยาน แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10170 เปิดบริการทุกวนั เปิดให้บริการเวลา 16.00 – 22.00 น 

โทรศัพท์: 092-554-1630 

Facebook: บา้นนํ)าเคยีงดิน / Baan Nam Kieng Din Restaurant Bangkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.1 รูปโลโกร้้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดิน 

ที$มา: https://www.facebook.com/bnkd.restaurant/photos/10165753233890022 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.2 แผนทีHตั)งร้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดิน 

ที$มา: https://www.facebook.com/bnkd.restaurant/photos/10165753233890022 
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2.2 ประวัติความเป็นมาของร้านอาหารบ้านนํ;าเคียงดนิ 

                 ร้านอาหารบ้านนํ) าเคียงดิน (2543) บ้านนํ) าเคียงดินเริHมเปิดให้บริการครั) งแรกในเดือน

พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2543 (หรือปีค.ศ.2000) ด้วยปณิธานของคนท้องถิHนผูห้นึH งทีHต้องการ

กลับมา พัฒนาแหล่งชุมชนทีHตนเองเติบโตมา หลังจากทีHคุณบรรเจิด ลบลํ) าเลิศ และภรรยามี

ประสบการณ์จากการบริหารธุรกิจบริการมานาน และได้มีโอกาสร่วมลงทุนในกิจการร้านอาหาร

ในกรุงเทพชั)นใน จึงเล็งเห็นว่าแหล่งบ้านเกิดของตนเองนั)นก็มีศักยภาพในการเปิดร้านอาหาร

เพืHอให้บริการแก่คนท้องถิHนแถบทวีวฒันาไม่แพ้กับในเมือง ผนวกกับในเวลานั)นถนนอุทยาน

(อกัษะ) เป็นถนนทีHมีชืHอเสียงเรืHองความสวยงามใกลส้วนพุทธมณฑล มีผูค้นมาท่องเทีHยวอยู่เป็น

จาํนวนไม่นอ้ย แต่มีร้านอาหารไวค้อยบริการนกัท่องเทีHยวไม่มาก จึงเกิดความคิดสร้างสวนอาหาร 

ไวบ้ริการผูที้Hสัญจรผ่านไปมาและครอบครัวทีHอาศยัอยู่ในแถบกรุงเทพฝัHงตะวนัตก 

 

2.3 ลักษณะของร้านอาหารบ้านนํ;าเคียงดิน 

บา้นนํ)าเคียงดิน เป็นร้านอาหารทีHออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมทีHแปลกตาแบบตะวนัตก และ

อาหารคุณภาพมีความหลากหลายทีHบริการในร้าน รวมถึงบรรยากาศทีHเป็นกนัเองและการบริการทีH

ใส่ใจดุจครอบครัว ทาํให้เรามีความแตกต่างจาก สวนอาหาร ในละแวกใกลเ้คียงอย่างชัดเจน จาก

บา้นหลงัน้อยๆ จึงค่อยๆ ขยบัขยายเพืHอตอบสนองต่อปริมาณ สมาชิกของบา้นนํ)าเคียงดินทีHเพิHมขึ)น

อย่างต่อเนืHอง บา้นนํ) าเคียงดินมีทั)งอาหารไทย อาหารจีน และอาหารยุโรปไวบ้ริการ โดยหนึH งใน

อาหารทีHขึ)นชืHอทีHสุดคือ ขาหมูเยอรมนัทีHเป็นสูตรแทด้ั)งเดิมจากแดนอินทรียเ์หล็ก รวมถึงเบียร์แท้ๆ  

จากเยอรมนีทีHเป็นเครืHองดืHมทีHดืHมเขา้คู่ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากอาหารครัวยุโรปแลว้ อาหารจากครัว

ไทยและครัวจีนทีHบา้นนํ)าเคียงดินยงัเป็นอาหารทีHถูกปากผูค้นจาํนวนไม่น้อยด้วยวตัถุดิบสดใหม่ทีH

คดัสรรอย่างดี และการปรุงอย่างพิถีพิถนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.3 รูปร้านอาหารบา้นนํ)าเคียงดนิ 

ที$มา: https://www.facebook.com/bnkd.restaurant/photos/10165753233890022 
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รูปที$ 2.4 บริเวณหนา้บา้นกาแฟ 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

รูปที$ 2.5 บริเวณภายในบา้นกาแฟ 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.6 บริเวณภายในบา้นกาแฟ 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.7 บริเวณภายในบา้นกาแฟ 3 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.8 บริเวณภายในบา้นกาแฟ 4 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.9 บริเวณภายในบา้นกาแฟ 5 

                                                                ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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            2.3.1 บริเวณหน้าร้านอาหาร 

                     ทีHนัHงรอคิวสําหรับลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.10 บริเวณหนา้ร้านอาหาร 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.11  บริเวณหนา้ร้านอาหาร 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.12 บริเวณหนา้ร้านอาหาร 3 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

          2.3.2 บริเวณภายในร้านอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.13 บริเวณภายในร้านอาหาร  

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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          2.3.3 บริเวณที$นั$งรับประทานอาหารในโซนต่างๆ 

                   ทีHนัHงโซน A เป็นโซนทีHใกลก้บัทางเขา้และใกลก้บันกฟามิงโกมากทีHสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.14 ทีHนัHงโซน  A 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 
 

รูปที$ 2.15 ทีHนัHงโซน  A 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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          2.3.4  ที$นั$งโซนQ  

                     เป็นทีHนัHงทีHสามารถมองเห็นไดท้ัHวทั)งร้านและใกลก้บับริเวณสวนนํ)า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.16 ทีHนัHงโซน  Q  

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

            2.3.5 บริเวณสวนนํ;า 

                     บริเวณสวนนํ)าจะสามารถให้อาหารปลาและอาหารหงส์ได ้จะมีจุดขายอาหารอยู่หนา้

ทางเขา้ 

 

รูปที$ 2.17  บริเวณสวนนํ)า 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.18  บริเวณสวนนํ)า 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

  
 

 

รูปที$ 2.19 บริเวณสวนนํ)า 3 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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           2.3.6  ที$นั$งโซนM   

                      เป็นทีHนัHงบนลานไมที้Hอยู่ตรงกลางร้านและอยูใ่กลก้บัห้องนํ)า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.20  ทีHนัHงโซน M 

ที$มา:ผูจ้ดัทาํ (2565) 

              2.3.7  ที$นั$งโซนB จะแบ่งเป็น 3 ส่วน  

                         2.3.7.1 จะเป็นทีHนัHงริมนํ)า สามารถเห็นหงส์และกระต่าย 

                         2.3.7.2 จะเป็นทีHนัHงในโดม  

                         2.3.7.3 จะเป็นทีHนัHงในสวน 

 

รูปที$ 2.21 ทีHนัHงโซน B 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.22  ทีHนัHงโซน B 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที$ 2.23  ทีHนัHงโซน B 3 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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          2.3.8  ที$นั$งโซน U  

                    จะเป็นทีHนัHงในร่ม เป็นทีHนัHงรอบระเบียงบา้น 

 

 

รูปที$ 2.24  ทีHนัHงโซน U 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
 

 

 

รูปที$ 2.25  ทีHนัHงโซน U 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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        รูปที$ 2.26 สะพานขา้มเพืHอไปทีHนัHงอีกฝัHง 

  ที$มา:ผูจ้ดัทาํ (2565) 

    

                2.3.9 ที$นั$งโซนR  

                          เป็นทีHนัHงริมนํ)าจะเห็นหงส์อยู่ตามบริเวณรอบๆและสามารถให้อาหารได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปที$ 2.27  ทีHนัHงโซน R 1 

           ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.28  ทีHนัHงโซน R 2 

ที$มา:ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

          2.3.10  ที$นั$งโซน L 

                       เป็นทีHนัHงบนลานไมแ้ละติดริมนํ)าจะเห็นหงส์อยู่รอบๆ 
 

 

รูปที$ 2.29  ทีHนัHงโซน L 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$ 2.30 บริเวณทีHจอดรถ 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

รูปที$ 2.31 บริเวณสวนหลงัร้าน 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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2.4 รูปแบบขององค์กรและการบริหารงานของส่วนงาน/แผนกรับออเดอร์และเสิร์ฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.32 ผงับริหาร  
ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

เจา้ของกิจการ 

หัวหน้าพ่อ

ครัว 

หัวหน้าพนักงาน

ผสมเครืHองดืHม 

หัวหน้าพนักงาน

เสิร์ฟ 

หัวหน้าพนักงานทาํ

ความสะอาด 

พนักงาน

การเงิน 

ผูช่้วยพ่อ

ครัว 

พนักงานผสม

เครืHองดืHม 

ผูช่้วยพนักงานผสม

เครืHองดืHม 

พนักงานเสิร์ฟ 

ผูช่้วยพนักงาน

เสิร์ฟ 

พนักงานทาํความ

สะอาดอุปกรณ์

เครืHองมือเครืHองใช ้

นักศึกษาฝึกงาน 
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2.5 ตําแหน่งงานที$ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.33 ผูจ้ดัทาํ 
ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

          ชื$อผู้ปฏิบัตงิาน: นางสาว วิมลสิริ รัตนุ่มนอ้ย 

          ตําแหน่ง: พนกังานเสิร์ฟ (waitress Trainee) 

          ระยะเวลาปฏิบัติ: ระหว่างวนัทีH 18 มกราคม 2565 ถึง วนัทีH 6 พฤษภาคม 2565 

          ลักษณะงานที$ได้รับมอบหมาย : พนกังานเสิร์ฟจะทาํหนา้ทีHในการรับออเดอร์จากลูกคา้เพืHอ

ส่งให้พ่อครัวทาํอาหารตามออเดอร์ของลูกคา้ และเสิร์ฟอาหารให้แก่ลูกคา้   

          โดยเวลาเปิดร้านจะมีทั;งหมด 2 ช่วง 

                 1.วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 16.00 – 22.00 น. 

ออกเสิร์ฟโซนต่างๆ ตามทีHไดร้ับออเดอร์ 

                2.วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์เปิดให้บริการเวลา 12.00 – 22.00 น. 

บริการลูกคา้ เสิร์ฟ รับออเดอร์ แค่เฉพาะในบา้นกาแฟเท่านั)น 
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2.6 ชื$อตําแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.34 พนกังานทีHปรึกษา 
ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

          ชื$อพนักงานที$ปรึกษา: คุณพิจิตร จนัทะวงษ ์

          ตําแหน่ง: บาริสตา้ (Barista) 

 

2.7 ระยะเวลาปฏิบัตงิาน 

             ในการปฏิบตัิงานนกัศึกษาโครงงานสหกิจไดใ้ชเ้วลาการปฏิบตัิงานนบัตั)งแต่วนัทีH 

 18 มกราคม 2565 ถึงวนัทีH  6 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

       2.7.1 ปรึกษาและขอคําแนะนําจากที$ปรึกษา 

         ในระยะเวลาทีHไดเ้ริHมเขา้ปฏิบตัิงานทีHร้านอาหารไดข้อคาํแนะนาํพนกังานทีHปรึกษาใน

เรืHองการเตรียมพร้อมในการทาํผลิตภณัฑ์ รวมถึงขอคาํปรึกษาในดา้นการปฏิบตัิในโครงงานและ

การจดัเตรียมการนาํเสนอหัวขอ้โครงงาน เป็นตน้ 

            2.7.2 คิดหัวข้อโครงงาน 

         หลงัจากทีHไดเ้ริHมเขา้ปฏิบตัิงานจริงทางผูจ้ดัทาํไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาทีHพบและนาํปัญหา

ไปขอคาํปรึกษาจากพนกังานพีHเลี)ยงและครูทีHปรึกษาจึงทาํให้เกิดหัวขอ้โครงการขึ)นในหัวขอ้

โครงการเรืHอง ฮอร์โมนนมสด 
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          2.7.3 ค้นคว้าหาข้อมูลและดําเนินการตามหัวข้อที$เสนอไว้ 

                       หลงัจากทีHนําเสนอหัวขอ้แลว้ได้ทาํการคน้ควา้หาขอ้มูลและวิธีการดาํเนินการจาก

อินเทอร์เน็ตมาเป็นขอ้มูลเบื)องตน้ในการทาํโครงงาน 

          2.7.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื$องมือที$ใช้ในการทําโครงงาน 

                       นาํนมสดทีHเหลือใชจ้ากการสตีมนมนํ)าตาลทรายแดงหรือกากนํ)าตาลนมเปรี) ยวขวดนํ)า 

         2.7.5 ทดลองทําผลิตภัณฑ์ 

                       ทางผูจ้ดัทาํได้ทดลองทาํผลิตภณัฑ์ตามคาํแนะนําจากพนักงานพีHเลี)ยงและจากทีHได้

คน้ควา้มาทาํให้ไดม้าเป็นผลิตภณัฑฮ์อร์โมนนมสด 

        2.7.6 นําผลิตภัณฑ์ที$ได้ไปทดลองใช้ 

                       นําผลิตภณัฑ์ฮอร์โมนนมสดทีHได้ทดลองทาํมาใช้กับตน้ไมแ้ละสรุปผลทีHออกมาว่า

ตรงกบัวตัถุประสงคที์Hไดต้ั)งไว ้

        2.7.7 จัดทํารูปเล่มโครงงาน 

                       การจดัทาํรูปเล่มโครงงานนั)นได้รวบรวมขอ้มูลทีHได้มาเรียบเรียงและสรุปโครงงาน

จากนั)นส่งโครงงานให้กบัอาจารยที์HปรึกษาเพืHอให้ตรวจความถูกตอ้งแลว้จึงทาํเป็นรูปเล่มทีHสําเร็จ

เพืHอนาํไปใชใ้นการเผยแพร่และการนาํเสนอต่อไป 
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2.8 ขั;นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ตารางที$ 2.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

2.9 สรุปผลการดําเนินงานสหกิจ 

            หลงัจากทีHไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานในแผนกพนกังานรับออเดอร์และเสิร์ฟ ทางผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึง

กระบวนการต่างๆ ในการปฏิบตัิงานและการร่วมปฏิบตัิงานกบัเพืHอนร่วมงานทั)งเพืHอนร่วมงานใน

แผนกและแผนกอืHน ๆ ในระยะเวลาตลอด 16 สัปดาห์สิHงทีHได้เรียนรู้มาจากการปฏิบัติ มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าทีHทีHได้รับมอบหมายให้สําเร็จตามทีHได้รับคาํสัHงมารวมไปถึงได้เรียนรู้ด้านการ

แกปั้ญหาสถานการณ์ทีHไม่คาดคิดไดเ้ป็นอย่างดี                                (นางสาววิมลสิริ รัตนุ่มนอ้ย) 

                    2.9.1 ปัญหาที$พบของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

                              2.9.1.1 ปัญหาเรืHองของการปรับตวัให้เขา้กบัเพืHอนร่วมงาน 

                              2.9.1.2 ปัญหาเรืHองการทาํงานผิดพลาดช่วงเริHมปฏิบตัิงานในช่วงแรกๆ ทีHผูจ้ดัเพิHง

ไดร้ับมอบหมายงาน 

ขั;นตอนการดําเนนิงาน 
2565 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. ปรึกษาและขอคาํแนะนาํ

จากทีHปรึกษา ü ü    

2. คิดหัวขอ้โครงานและ

นาํเสนอหัวขอ้โครงงาน ü ü    

3. คน้ควา้หาขอ้มูลตาม

หัวขอ้ทีHเสนอไว ้
 ü ü   

4.จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ 

เครืHองมือทีHใชใ้นการทาํ

โครงงาน 

  ü ü  

5. ทดลองทาํผลิตภณัฑ ์    ü  

6. นาํผลิตภณัฑที์Hไดไ้ป

ทดลองใช้ 
   ü ü 

7. จดัทาํรูปเล่มโครงงาน    ü ü 
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                  2.9.2 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

                2.9.2.1 ควรเพิHมพูดคุยกบัเพืHอนร่วมงานและรับฟังการสอนจากเพืHอน 

                              2.9.2.2 ควรเพิHมการศึกษาขั)นตอนการทาํงานให้มากยิHงขึ)นเพืHอลดการผิดพลาด

เวลาปฏิบตัิงาน 

 

2.10  ผลที$ได้รับจากการปฏิบัตงิาน 

            หลงัจากทีHไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํงานทีHถูกตอ้งและเป็นขั)นตอน 

อีกทั)งผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ทาํให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ  สิHงทีHได้รับ

จากการปฏิบตัิงานในครั) งนี)สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการทาํงาน ผูจ้ดัทาํจึงตอ้งพฒันาตวัเองให้

มีความพร้อมสําหรับการทาํงานในอนาคตไดอ้ย่างมีขอ้ผิดพลาดนอ้ยทีHสุด 

 



 

 

บทที$ 3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

การจดัทาํโครงงานฮอร์โมนนมสด (Milk Hormones) จากการสตีมนมที4เหลือใช้ของ

ร้านอาหารบา้นนํ>าเคียงดิน ทางผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาคน้ควา้ เอกสาร บทความ วรรณกรรม และงานวิจยัที4

เกี4ยวขอ้งโดยมีการเสนอเป็นลาํดบั ดงันี>  

3.1 ขอ้มูลทั4วไปเกี4ยวกบัฮอร์โมนนมสด 

  3.1.1 ประโยชน์ของฮอร์โมนนมสด 

3.2 วตัถุดิบของการทาํฮอโมนนมสด 

                             3.2.1 นมสด 

          3.2.2 ประโยชน์ของนม 

                             3.2.3 นมเปรี> ยว 

                             3.2.4 นํ>าตาลทรายแดง 

                   3.3 เรื4องของจุลินทรีย ์

       3.4 งานวิจยัที4เกี4ยวขอ้ง 

 

3.1 ข้อมูลทั$วไปเกี$ยวกับฮอร์โมนนมสด 

โมจ๋าฟาร์ม (2565) ฮอร์โมนนมสดเป็นการย่อยสารอาหารในนํ> านมโดยการหมกัด้วย

จุลินทรีย์ที4มีประโยชน์เพื4อให้มีขนาดเล็กอยู่ในรูปของคีเลทหรือโมเลกุลขนาดเล็ก เพื4อให้พืช

สามารถนาํไปใชไ้ดโ้ดยง่าย ในนํ>านมดิบเกือบทั>งหมดประกอบดว้ยสารอาหารโปรตีนสูง ที4 เรียกวา่ 

เคซีน , โกลบูลิน อัลบูมิน และมีกรดอะมิโนอยู่ 19 ชนิด ในนํ> านม มีนํ> าตาลที4มีชื4อว่า แล็คโตส 

(Lactose) และ ที4น่าสนใจคือโปรตีนที4เรียกว่า เคซีน (Casein) จะพบในธรรมชาติคือในนํ> านม

เท่านั>น สารประกอบเหล่านี>ทาํให้พืชเจริญงอกงาม ใบหนาใหญ่ ไมผ้ลอุดมไปด้วยสารอาหารที4

ครบถว้น รสชาติ หอม หวาน อร่อย ตามธรรมชาติ ซึ4 งการที4พืชจะสังเคราะห์ไดเ้องนั>นมีปริมาณที4

ไม่พอเพียงต่อความตอ้งการ 

3.1.1 ประโยชน์ของฮอร์โมนนมสด 

         3.1.1.1 เป็นธาตุอาหารพืชทั>งธาตุหลกัและธาตุรอง 

         3.1.1.2 พืชสามารถดุดซึมธาตุอาหารไปใชไ้ดโ้ดยง่าย 

         3.1.1.3 เร่งการเจริญเติบโต ทาํให้พืชแข็งแรงแลว้โตเร็ว 

         3.1.1.4 เร่งการแตกยอดใหม่ และเพิ4มการแตกกอของพืช 
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        3.1.1.5 เพิ4มจาํนวนการออกดอก และทาํให้กา้นดอกแข็งแรงไม่ร่วงหล่นง่าย 

        3.1.1.6 ทาํให้ไมผ้ลมีผลรสหวานกรอบอร่อย และผกักินใบทาํให้ใบกรอบหวาน 

        3.1.1.7  เป็นอาหารเสริมพืช เป็นโปรตีนสําหรับพืชราคาถูก 

 

3.2 วัตถุดิบของการทําฮอโมนนมสด 

 3.2.1 นมสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 3.1 ตวัอย่างนมสด 

ที$มา: https://www.baanlaesuan.com/218023/diy/types-of-milk-explained 

        องค์การส่งเสริมกิจการนมสดประเทศไทย (2565)  นม คือ ของเหลวสีขาวที4 มี

สารอาหารที4จาํเป็นสําหรับเด็ก ที4ผลิตออกมาจากเตา้นมของสัตวเ์ลี>ยงลูกดว้ยนม อาทิเช่น มนุษย ์ววั 

แพะ แกะ ควาย มา้ ลา อูฐ จามรี เรีนเดียร์ ลามา แมวนํ>า และยงัรวมไปถึงเครื4องดื4มที4ใชแ้ทนนมด้วย 

นํ>านมที4ถูกรีดจากสัตว์ต่าง ๆโดยที4ยงัไม่ผ่านการฆ่าเชื>อด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ นั>นเราเรียกว่า นมดิบ 

นํ>านมที4มีสารอาหารจาํนวนมากเหมาะแก่การนํามาบริโภค และทาํเป็นผลิตภณัฑ์อื4น ๆ  นมเหมาะ

กับทุกวยั เพราะร่างกายจาํเป็นตอ้งไดร้ับสารอาหารในนมมาสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง นมที4มี

แคลเซียมสูง ซึ4 งจะช่วยเสริมสร้างกระดูก ที4มีนํ> าเป็นส่วนประกอบหลกั โดยมีปริมาณมากถึง 85% 

นอกจากนี> ในนํ> านมยงัมีกรดไขมนัหรือที4เรียกกนัว่ามนัเนย แต่มีอยู่ในปริมาณที4ไม่มากจึงไม่ตอ้ง

กังวลว่าดื4มนมแลว้จะทาํให้นํ> าหนักเพิ4ม ส่วนประกอบต่อไปคือ โปรตีน ที4มีส่วนช่วยในการสร้าง
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เนื>อเยื4อ เลือด และกระดูก ที4ตามมาติด ๆ ก็คือ นํ>าตาล ที4เรียกว่า แลคโตส ซึ4งเป็นสารอาหารที4จาํเป็น

ในทารกและเด็ก และที4สําคญัก็คือ แร่ธาตุและวิตามินที4มีมากมายหลายชนิด 

  3.2.1.1 ประเภทของนม  

              1. นมสด (Fresh Milk) คือนมสดธรรมดาที4บรรจุในกระป๋อง ข้างฉลาก

ระบุว่าเป็นนมโค 100% เป็นของเหลวสีขาวที4มีสารอาหารที4จาํเป็นสําหรับเด็กหรือสัตวเ์กิดใหม่ ที4

ผลิตออกมาจากเตา้นมของสัตวเ์ลี>ยงลูกดว้ยนม อาทิเช่น มนุษย ์ววั แพะ แกะ ควาย มา้ ลา อูฐ จามรี 

เรีนเดียร์ ลามา แมวนํ>า เป็นตน้ 

                                        2. นมพร่องมันเนย (Low Fat Fresh Milk) คือ นมที4สกัดแยกมนัเนยออก

เพียงบางส่วน ทาํให้มีพลงังานตํ4า และมีปริมาณไขมนัเพียงเล็กน้อย ซึ4 งเป็นนมที4เหมาะอย่างมาก

สําหรับผูสู้งอายุหรือคนทั4วไปที4มีปัญหาเรื4อง ความอว้นหรือมีไขมนัในเส้นเลือด 

                                       3. นมขาดมันเนย (Non Fat Milk) คือ นมที4แยกมนัเนยออกเกือบทั>งหมด 

เหมาะสําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคผูที้4ตอ้งการหลีกเลี4ยงไขมนั 

                                       4. นมแปลงไขมัน (Filled Milk) คือ นมพร้อมดื4มที4นาํเอาไขมนัชนิดอื4นมา

แทนมนัเนยเดิมที4อยู่ในนํ>านมเพียงบางส่วนหรือทั>งหมด เช่น นํ>ามนัมะพร้าว นํ>ามนัปาลม์ เป็นตน้ 

                                       5. นมปรุงแต่ง (Flavored Milk) คือ นมววัหรือนมผงที4นํามาผ่านกรรมวิธี

การผลิตต่างๆ และปรุงแต่งกลิ4น สี รสชาติเขา้ไป ทาํให้น่ารับประทานมากขึ>น 

                                      6. นมเปรีHยว และ โยเกิร์ต (Drinking Yoghurt and Yoghurt) คือ นมที4หมกั

ดว้ยจุลินทรียที์4ไม่ทาํให้เกิดพิษ และอาจจะมีการปรุงแต่งรสชาติ กลิ4น สีดว้ยก็ได ้

 3.2.2 ประโยชน์ของนม 

                      3.2.2.1 นํ>านมมีสารอาหารครบ 5 หมู่จึงช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย 

                      3.2.2.2 ประโยชน์ของการดื4มนม ช่วยทาํให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้าง

ภูมิตา้นทานโรค 

                     3.2.2.3 ช่วยซ่อมแซมส่วนที4สึกหรอของร่างกายใยวยัผูใ้หญ่ 

                     3.2.2.4 ไขมนัจากนมช่วยเพิ4มพลงังานให้กบัร่างกาย  

                     3.2.2.5 มีความสําคญัอย่างมากต่อพฒันาการทางร่างกายและสมองของเด็กๆ 
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                     3.2.2.6 ช่วยบาํรุงประสาท  

                     3.2.2.7 ช่วยบาํรุงหัวใจ  

                     3.2.2.8 ช่วยในการทาํงานของระบบเซลลผิ์วหนงั  

                     3.2.2.9 ช่วยเสริมสร้างกระดกูและฟันให้แข็งแรง 

                     3.2.2.10 ประโยชน์ของนม ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโตและแข็งแรง ซึ4งจาํเป็นอย่าง

โดยเฉพาะเดก็ในช่วงก่อนเขา้วยัรุ่นและช่วงวยัรุ่น 

                     3.2.2.11 ช่วยเพิ4มความหนาแน่นของมวลกระดูกในวยัเด็ก 

                     3.2.2.12 ดื4มนมในช่วงวยัเด็กหรือวยัรุ่นแลว้จะช่วยทาํให้ตวัสูงขึ>น เพราะแคลเซียมจะ

ช่วยทาํให้กระดกูยาวขึ>น 

                     3.2.2.13 ช่วยลดความเสี4ยงของการเกดิโรคกระดูกพรุน กระดกูเปราะ 

                     3.2.2.14 มีส่วนช่วยลดความดนัโลหิต  

                     3.2.2.15 ช่วยลดความเสี4ยงของมะเร็งลาํไส้ใหญ่  

                     3.2.2.16 ช่วยทาํให้ระบบประสาทไวต่อสิ4งเร้ามากขึ>น  

                     3.2.2.17 ช่วยทาํหนา้ที4ยืดและหดตวัของกลา้มเนื>อ  

                     3.2.2.18 ช่วยป้องกนัการเกดิความผิดปกติของกลา้มเนื>อ  

                     3.2.2.19 ช่วยทาํให้เลือดแข็งตวั 

                     3.2.3.20 ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง 

                     3.2.2.21 ช่วยลดไขมนัในเส้นเลือด  

                     3.2.2.22 มีงานวิจยัชี> ว่านมช่วยลดนํ> าหนักตวัได้ ซึ4 งจากการศึกษาโดยใช้นมพร่องมนั

เนยในเด็กวยัรุ่นที4อยู๋ในช่วงลดนํ>าหนกัพบ ว่ากลุ่มที4ดื4มนมพร่องมนัเนยสามารถลดนํ>าหนกัไดด้ีกว่า

กลุ่มที4ไม่ไดด้ื4ม 

                    3.2.2.23 ช่วยทาํให้ระบบย่อยอาหารเป็นปกติ ทาํให้ขบัถ่ายไดส้ะดวก ป้องกนัอาการ

ทอ้งผูก 

                    3.2.2.24 ช่วยในการทาํงานของระบบขบัถ่าย  

      3.2.2.25 นมสามารถนาํไปผลิตเป็น เนย ชีส ครีม โยเกร์ิต ไอศกรีมได ้
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 3.2.3 นมเปรีHยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 3.2 ตวัอย่างนมเปรี> ยว 

ที$มา: https://www.pobpad.com/นมเปรี> ยว-เครื4องดื4มมา 

 

 Pobpad (2565) นมเปรี> ยวเป็นเครื4องดื4มที4หลายคนชื4นชอบ โดยเฉพาะเด็ก ๆ  นอกจากกลิ4น

หอมและรสชาติเปรี> ยวอมหวานแลว้ นมเปรี> ยวยงัดีต่อสุขภาพด้วย เพราะนมเปรี> ยวอุดมไปด้วย

โปรตีน แคลเซียม แร่ธาตุหลายชนิด และโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ที4ช่วยเสริมให้กระดูกและ

ร่างกายแข็งแรง ทั>งยงัช่วยการทํางานของระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ ้มกันหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์จาํนวนไม่นอ้ยที4ชี> ว่าส่วนประกอบภายในนมเปรี> ยวลว้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลาย

ดา้น อีกทั>งยงัเป็นเครื4องดื4มที4หาซื>อไดง่้ายและมีหลากหลายยี4ห้อให้เลือก บทความนี>จึงอยากนาํเสนอ

ประโยชน์ของนมเปรี> ยว วิธีการเลือกให้ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงขอ้จาํกดับางอย่างที4ควรรู้ไวก้่อนดื4ม

นมเปรี> ยว  

               3.2.3.1 ประโยชน์ของนมเปรีHยว 

                         การดื4มนมเปรี> ยวจะช่วยเพิ4มสารอาหารหลายชนิดให้กบัร่างกาย ซึ4งส่งผลดีต่อ

สุขภาพในดา้นต่อไปนี> 

                         โปรตีนสูง ดีต่อการควบคุมนํ>าหนกัโปรตีนเป็นสารอาหารจาํเป็นที4ร่างกายตอ้งการ 

โดยมีหนา้ที4ซ่อมแซมส่วนที4สึกหรอของร่างกายเมื4อร่างกายบาดเจ็บและไม่สบาย และมีส่วนสําคญั

ในกระบวนการเจริญเติบโตในเด็กและวยัรุ่นดว้ย โปรตีนเป็นสารอาหารที4ดีสําหรับคนที4ตอ้งการ

ควบคุมนํ>าหนกั เพราะอาหารโปรตีนสูงส่วนใหญ่จะทาํให้อยู่ทอ้ง อิ4มนาน ไม่หิวบ่อย จึงช่วยลดการ

กินระหว่างวนัได ้รวมทั>งยงัจาํเป็นสําหรับผูที้4ตอ้งการเพิ4มกลา้มเนื>อ อย่างผูที้4เล่นเวทเทรนนิง บอดี>
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เวท และนกักีฬา นอกจากนี>มวลกลา้มเนื>อที4เพิ4มขึ>นจะเร่งการทาํงานของระบบเผาผลาญ ซึ4งช่วยเผา

ผลาญพลงังานส่วนเกินที4ไดร้ับ ดังนั>นหากคุณกาํลงัออกกาํลงักายเพื4อลดนํ>าหนกั การดื4มนมเปรี> ยว

อาจเสริมการสร้างกลา้มเนื>อและเพิ4มประสิทธิภาพในการลดนํ>าหนกัไดอ้ย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑน์ม

เปรี> ยวในทอ้งตลาดมกัมีนํ>าตาลในปริมาณสูง หากดื4มมากเกินไปอาจส่งผลต่อนํ>าหนกัตวัและรูปร่าง

ได ้จึงควรอ่านฉลากผลิตภณัฑเ์พื4อดูสารอาหารที4สําคญัก่อนซื>อ 

                       แคลเซียมและแร่ธาตุสูง ป้องกันโรคกระดูกพรุน อย่างที4ทราบกันดีว่านมววัเป็น

เครื4องดื4มที4มีแคลเซียมสูง แคลเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ4 งที4มีหน้าที4ช่วยเสริมสร้างพฒันาการและ

ซ่อมแซมกระดูก นอกจากนี>  นมววัยงัมีแร่ธาตุอื4น ๆ อย่างโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที4ช่วยเพิ4ม

ความหนาแน่นของมวลกระดูก แมน้มเปรี> ยวจะเป็นผลิตภณัฑ์นมววัที4ผ่านการแปรรูปมาแลว้ แต่ก็

ยงัมีแคลเซียมและแร่ธาตุในปริมาณที4สูงกว่าอาหารหลาย ๆ ชนิด ดงันั>นการดื4มนมเปรี> ยวจึงช่วยเติม

แร่ธาตุเหล่านี>ให้กบักระดูกได้เมื4อกระดูกแข็งแรง ความเสี4ยงของความผิดปกติเกี4ยวกบักระดูกก็จะ

ลดลง เพราะปกติแลว้มวลกระดูกมกัเริ4มสลายตวัเมื4อเราอายุมากขึ>น หากมวลกระดูกลดลงอาจทาํให้

กระดูกอ่อนแอและเปราะจึงเพิ4มความเสี4ยงจากการบาดเจ็บและโรคกระดูกพรุนไดม้ากขึ>น 

                     โพรไบโอติกส์ เพื4อระบบย่อยอาหารและภูมิคุ ้มกันที4แข็งแรง โพรไบโอติกส์เป็น

แบคทีเรียชนิดดีที4มีประโยชน์ต่อร่างกาย เดิมทีร่างกายคนเรามีโพรไบโอติกส์อาศยัอยู่ตามธรรมชาติ 

ไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ช่องปาก ลําไส้ และส่วนอื4น ๆ การดื4มนมเปรี> ยวจะช่วยปรับสมดุลของ

แบคทีเรียภายในลาํไส้และช่วยให้สุขภาพดีขึ>นโพรไบโอติกส์พบได้ในลาํไส้เป็นส่วนใหญ่ โพร

ไบโอติกส์จึงเกี4ยวขอ้งระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายโดยธรรมชาติ หลายคนอาจเคยไดย้ินว่า

โยเกิร์ตช่วยในการขบัถ่าย ซึ4 งโยเกิร์ตและนมเปรี> ยวมีโพรไบโอติกส์เหมือนกัน หลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์จาํนวนไม่น้อยที4พบว่า การเพิ4มขึ>นของจาํนวนโพรไบโอติกส์ในลาํไส้อาจลดความ

ผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและระบบขบัถ่าย เช่น ทอ้งอืด ทอ้งผูก และทอ้งเสีย สอดคลอ้งกับ

การศึกษาชิ>นหนึ4 งพบว่า การเพิ4มขึ>นแบคทีเรียที4ดีเหล่านี> ช่วยบรรเทาอาการบางส่วนของผูป่้วยที4มี

กลุ่มอาการลําไส้แปรปรวน (Irritatable Bowel Syndrome: IBS) โดยผูป่้วยกลุ่มอาการนี> มัก เกิด

ปัญหาเกี4ยวกบัการย่อยอาหารและการขบัถ่ายที4บ่อยกว่า รุนแรงกว่า และเรื>อรังกว่าคนทั4วไป ดงันั>น 

การไดร้ับโพรไบโอติกส์อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะในกลุ่มคนทั4วไปหรือคนที4มีปัญหาลาํไส้ก็อาจส่งผล

ดีต่อการย่อยอาหารและการขบัถ่ายลาํไส้ไม่เพียงทาํหน้าที4ในการย่อยอาหารเท่านั>น แต่ยงัเป็นด่าน

ปราการที4ใหญ่ที4สุดของระบบภูมิคุม้กนัด้วย โพรไบโอติกส์จึงมีบทบาทสําคญัต่อการทาํงานของ

ระบบภูมิคุม้กนัดว้ยเช่นกนั นกัวิทยาศาสตร์เชื4อว่า การเพิ4มขึ>นของแบคทีเรียมีประโยชน์ในลาํไส้จะ

บรรเทาการอักเสบของร่างกายจากการติดเชื>อและความผิดปกติอื4น ๆ ได้ โดยเฉพาะผูที้4มีโรค

เกี4ยวขอ้งกับการอกัเสบ อย่างโรคลาํไส้อกัเสบเรื>อรัง (Inflammatory Bowel Disease: IBD) โรคโค

รห์น (Chron’s Disease) โรคแผลในลําไส้ และภาวะติดเชื>อในทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี> โพร

ไบโอติกส์ยงัช่วยลดความรุนแรงและระยะเวลาของโรคหวดัได้อีกด้วย ผลการวิจยังานหนึ4 งได้



 

 

31 

ทดสอบประสิทธิภาพของวคัซีนไขห้วดัใหญ่ในกลุ่มคน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที4ไม่ได้รับโพร

ไบโอติกส์หลงัฉีดวคัซีน ส่วนอีกกลุ่มได้รับโพรไบโอติกส์ภายหลงัจากการฉีดวคัซีน โดยนักวิจยั

พบว่าประสิทธิภาพของวคัซีนในกลุ่มคนที4ได้รับโพรไบโอติกส์หลงัรับวคัซีนสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ4ง 

จึงสรุปว่าโพรไบโอติกส์อาจส่งผลดีต่อกลไกการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัไม่ทางใดก็ทางหนึ4ง 

  3.2.4 นํHาตาลทรายแดง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 3.3 ตวัอย่างนํ>าตาลทรายแดง 

ที$มา: https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3033/brown-sugar-นํ>าตาลทรายแดง 

 

 พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศแ์ละคณะ (2565) นํ>าตาลทรายแดง หมายถึง ผลิตภณัฑที์4ไดจ้ากการ

นํานํ> าออ้ยมาตม้ เคี4ยวจนขน้เหนียว ทิ>งให้แห้ง แลว้นําไปบดให้ร่วนนํ> าตาลทรายแดง เป็นนํ> าตาล

ทราย ที4ไม่ผ่านการฟอกขาวมีลกัษณะ เป็นผงละเอียดหรืออาจจบักนัเป็นกอ้น มีสีนํ>าตาลอ่อนถึงเขม้

มีความชื>นสูง (0.7-3.เปอร์เซ็นต)์ ผลิตไดจ้ากการเคี4ยวนํ>าออ้ยให้ระเหย และตกผลึก ในเครื4องระเหย 

แบบกระทะเปิด หรือหมอ้เคี4ยวสุญญากาศ ผลึกซูโครสเคลือบดว้ย กากนํ>าตาลหรือโมลาส มีนํ>าตาล

อินเวอร์ต แร่ธาตุเล็กนอ้ย นํ>าตาลทรายแดงมีคุณสมบตัิพิเศษ คือ มีความหอมธรรมชาติและรสของ

ออ้ยที4เด่นกว่านํ>าตาลทรายขาว แต่มีความหวานนอ้ยกว่า การใชป้ระโยชน์ ใชแ้ทนนํ>าตาลทรายขาว

ได้เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตซีอิ_วผลิตนํ> าตาลมะพร้าวใช้เป็นส่วนผสมในการทาํขนมไทย และ

ขนมต่างๆ เหมาะสําหรับผูบ้ริโภคที4ตอ้งการบริโภคนํ> าตาลที4มีความหอมและรสชาติจากออ้ยที4

แทจ้ริง เหมาะสําหรับเป็นส่วนประกอบในการทาํอาหารชีวจิต 
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3.3 เรื$องของจุลนิทรีย์ 

   วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  (2558)  จุลินทรีย ์(Microorganism) คือสิ4งมีชีวิตขนาดเล็กที4มีทั>ง

เซลล์เดียวและหลายเซลล์ มีองค์ประกอบของเซลล์ไม่ซับซ้อน แตกต่างจากเซลล์ของสิ4งมีชีวิต

ชั>นสูงอย่างมนุษยห์รือสัตว์ที4มีความซับซ้อน จุลินทรียถื์อได้ว่าเป็นจุดเริ4มตน้ของวิวฒันาการของ

สิ4งมีชีวิตและก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และมีบทบาทสําคญัมากต่อวฏั

จกัรต่างๆ ของโลกใบนี>  จุลินทรียเ์ป็นสิ4งมีชีวิตที4อยู่ใกลต้วัเรามาก ซึ4งมีทั>งมุมที4ดีและไม่ดี ทุกคนเคย

เป็นหวดั เคยเป็นโรคนั>น โรคนี>  ซึ4 งทุกคนกลวั สัตว์ทุกชนิดจะมีนักล่าและมีศตัรูทางธรรมชาติ แต่

มนุษยต์อนนี>กลบัไม่มีศตัรูทางธรรมชาติแลว้ ศตัรูจริงๆ ของมนุษยค์ือมนุษยเ์องกับจุลินทรียห์รือ

เชื>อโรคพวกนี>  ซึ4 งการที4จะรักษาและป้องกนัได ้ตอ้งรู้จกัมนัก่อน ส่วนวงการอาหารก็ใช้ประโยชน์

จากสิ4งที4มองไม่เห็นเหล่านี> เป็นหลกั อย่างขนมปัง ตอ้งอาศยัเชื>อราชนิดหนึ4งที4เรียกว่า ยีสต์ ในการ

ทาํ โยเกิร์ตตอ้งใช้แบคทีเรียที4เรียกว่าแลคโตบาซิลลสั ถั4วหมกัของญี4ปุ่น กิมจิของเกาหลี เตา้เจี>ยว

ของจีน เมืองไทยก็มีปลาร้า ขา้วหมาก หรือของกินที4มาพร้อมกับประวตัิศาสตร์ของมนุษยต์ั>งแต่

อียิปต์โบราณ นั4นคือการหมกัดอง ที4เป็นการเปิดประตูใหม่ของการทาํอาหาร ก็ลว้นแลว้แต่พึ4งพา

จุลินทรีย์นี> ในการปรุง และตอนนี> การศึกษาจุลินทรีย์แทบจะครอบคลุมทุกกลุ่มของการศึกษา

สิ4งมีชีวิตที4ไม่ใช่คนและพืช การศึกษาจะกวา้งมาก ทั>งในมุมรักษาโรคและการใช้ประโยชน์ด้าน

อาหารจุลินทรียใ์นร่างกายส่งผลต่อร่างกายขนาดไหน ในร่างกายของจะมีสิ4งมีชีวิตเล็กๆ อยู่เสมออยู่

แลว้ เขามีคุณประโยชน์อยู่สองอย่าง อย่างแรกที4เคยรู้กนัมาว่าในสําไส้ถา้มีแบคทีเรียจะเพิ4มวิตามิน

บี 12 หรือวิตามินเคได ้เพราะจริงๆ มนุยษไ์ม่สามารถย่อยไดทุ้กสารอาหาร แต่จุลินทรียบ์างประเภท

จะผลิตเอนไซม์ที4จะช่วยให้สามารถดึงคุณประโยชน์ของสารอาหารไดม้ากขึ>น และสองจุลินทรีย์

บางประเภทเขาจะมาแค่กินตามผิวหนงั ไม่สามารถจะก่อโรคได ้ก็สามารถอยู่ดว้ยกนัอย่างสันติสุข 

แต่ถา้มีตวัอื4นพยายามจะเขา้มา พวกเขาจะหลั4งสารบางอย่างออกมาเพื4อปกป้องตวัเองอยู่แลว้ เหมือน

เป็นเจ้าของบา้น ซึ4 งก็เป็นคุณประโยชน์กับร่างกายเหมือนกัน ฮอร์โมนนมสด เป็นการนํานมที4

หมดอายุมาใช ้ให้เก ิดประโยชน์ โดยนํามาหมกักับจุลินทรีย  ์เพื 4อให้จ ุลินทรียช์ ่วยย่อยเอา

สารอาหารในนมที4มีประโยชน์ออกมา แลว้ก็นาํไปใช้เป็นปุ๋ยฮอร์โมนแก่พืช ซึ4 งจะช่วยในการเร่ง

การเจริญเติบโตในพืชกินใบและไมผ้ล ทาํให้พืชผกัมีความหวานกรอบ รสชาติอร่อยขึ>น 

 

 3.3.1 ประโยชน์ของจุลนิทรีย์  

                        3.3.1.1 จุลินทรีย์ตัวดีคอยรักษาสุขภาพลําไส้ สร้างกรดแล็กติกทาํให้สภาพแวดลอ้ม 

ยบัยั>งการเจริญเติบโตของเชื>อก่อโรคที4เขา้สู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ เช่น มากบัอาหาร หรือที4แฝง

ตวัอยู่เดิม 

                       3.3.1.2 ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้ ช่วยการขับถ่ายอุจจาระ ทาํให้ไม่มีอุจจาระ

ตกคา้ง ยอดกลบัมาเป็นพิษกบัร่างกาย 
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                     3.3.1.3 เสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยช่วยให้ระบบภูมิคุ ้มกันทํางาน 

ตรวจจบัเชื>อก่อโรค และเซลลม์ะเร็งไดด้ีขึ>น ในขณะเดียวกนัก็หลั4งฮอร์โมนที4ทาํให้เกิดภูมิแพล้ดลง 

                     3.3.1.4 ช่วยผลิตวิตามินบี 1 บี 2 บี 3 วิตามินอี วิตามินเค กรดแพนโทเทนิก และกรดโฟ

ลิก เป็นต้น ความเขา้ใจของคนส่วนใหญ่คือ วิตามินมกัมาจากอาหาร ซึ4งเป็นความเขา้ใจที4ผิด เพราะ 

ถา้ไม่มีแล็กติกเอซิดแบคทีเรียในลาํไส้ คุณขาดวิตามินแน่นอน 

 

3.4 งานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 

 นวนรัตน์ ดีชุมแสง (2561) ได้ทาํการวิจยัเรื4องการใช้นํ> าหมกัชีวภาพต่อการเจริญเติบโต 

ผลผลิตและคุณภาพของเมล่อน การวิจยันี> มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาสูตรนํ>าหมกัชีวภาพต่าง ๆ ที4มีผล

ต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตของเมล่อนวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

จาํนวน 5 ทรีตเมนต ์ๆ ละ 4 ซํ>าไดแ้ก่  

 (1) ปุ๋ยเคมี (ควบคุม) อตัรา 30 ซีซี ต่อนํ>า 5 ลิตร  

 (2) นํ>าหมกัชีวภาพจากผลไม ้อตัรา 30 ซีซี ต่อนํ>า5 ลิตร  

 (3) นํ>าหมกัชีวภาพจากนมสด อตัรา 30 ซีซี ต่อนํ>า 5 ลิตร  

 (4) นํ>าหมกั ชีวภาพจากไข่ อตัรา 30 ซีซี ต่อนํ>า 5 ลิตรและ 

 (5)นํ> าหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยอัตรา 30 ซีซี ต่อนํ> า 5 ลิตรเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต

ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตของเมล่อน วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี4ยโดยวิธี DMRT ที4ระดบันยัสําคญั 0.05  

            จากการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตทางลําต้นของเมล่อนในแต่ละทรีตเมนต์มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติ (p<0.05) โดยนํ> าหมกัชีวภาพจากไข่มีผลให้ความสูงของตน้ 

เมล่อนสูงสุด เท่ากับ 1,537.70 เซนติเมตร นํ>าหมกัชีวภาพจากหน่อกลว้ยและปุ๋ยเคมีมีความสูงของ

ตน้เมล่อนตํ4าสุดเท่ากบั 1,288.80และ1,310.50 เซนติเมตรตามลาํดับเส้นผ่าศูนยก์ลางลาํตน้เมล่อนมี

ค่าสูงสุดเท่ากบ ั6.59 เซนติเมตรจากการใชน้ํ> าหมกัชีวภาพจากผลไมใ้นทางตรงขา้มการใชปุ๋้ยเคมีมี

ค่าเส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้เมล่อนตํ4าสุดเท่ากบั  5.46 เซนติเมตรความกวา้งใบความยาวใบและจาํ 

นวนใบของเมล่อนในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

นอกจากนี>ระยะเก็บเกี4ยวผลผลิต พบว่าเส้นรอบวงผลเมล่อนและนํ> าหนกัผลเมล่อนในทุกทรีตมนต์

ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยค่าความหวานของเมล่อนมากที4สุดเมื4อ

ได้รับนํ> าหมกัชีวภาพจากหน่อยกลว้ยเท่ากบั 13.75 บริกส์ และเมื4อได้รีบนํ> าหมกัชีวภาพจากผลไม้

เท่ากบั 13.09 บริกส์ 

วุฒิชัย จนัทรสมบตัิและคณะ (2559) ได้ทาํการวิจยั เรื4อง ศึกษาการใช้นํ>าหมกัชีวภาพเพิ4ม

การเจริญเติบโตของรากมนัสําปะหลงั การศึกษาการใชน้ํ>าหมกัชีวภาพเพิ4มการเจริญเติบโตของราก

มนัสําปะหลงั มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษาปริมาณฮอร์โมนพืชที4สกดัไดจ้ากวตัถุดิบชนิดต่าง ๆ โดยใช้
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สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และพฒันาสูตรการผลิตนํ> าหมกัชีวภาพที4มีสารอินทรียแ์ละฮอร์โมนพืชสูง

เหมาะสมต่อการเร่งการเจริญเติบโตของมนัสําปะหลงั เพื4อให้ไดค้าํแนะนาํในการใชน้ํ>าหมกัชีวภาพ

เพิ4มศกัยภาพในการผลิตมนัสําปะหลงั โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง คือ 1) ศึกษา

ปริมาณฮอร์โมนพืชในนํ> าหมกัชีวภาพจากวตัถุดิบการผลิตที4แตกต่างกัน 6 ชนิด ได้แก่ ยอดผกั, 

ผลไม,้ นมสด, ปลาสด, ไข่ไก่สด และโครงไก่สด พบว่านํ> าหมกัชีวภาพจากวสัดุประเภทเนื>อสัตว์

และไข่ มีปริมาณฮอร์โมนออกซิน และฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลินสูงกว่าวสัดุประเภทพืชผกัและผลไม้ 

โดยตาํรับที4ใชไ้ข่ไก่สดเป็นวสัดุหมกั มีปริมาณฮอร์โมนออกซินและฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลินในนํ> า

หมกัชีวภาพสูงที4สุด คือ 2.06 และ 92.41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2) การทดสอบประสิทธิภาพนํ>าหมกั

ชีวภาพจากวตัถุดิบที4แตกต่างกนัต่อการเร่งการเจริญเติบโตของรากมนัสําปะหลงั โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 7 ตาํรับการ

ทดลอง จาํนวน 3 ซํ>า พบว่าการใชน้ํ>าหมกัชีวภาพจากโครงไก่สดแช่ท่อนมนัสําปะหลงัก่อนปลูก ทาํ

ให้มนัสําปะหลงัพันธ์ุระยอง 72 มีความยาวรากสูงสุด คือ 29.97 เซนติเมตร และนํ> าหนักสดราก

สูงสุด คือ 8.40 กรัมต่อตน้ ดงันั>นสรุปไดว้่านํ>าหมกัชีวภาพจากไข่ไกส่ดสามารถให้นํ>าหมกัชีวภาพที4

มีปริมาณฮอร์โมนออกซิน และฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลินสูงสุด ขณะที4การใช้ประโยชน์นํ> าหมกั

ชีวภาพในการแช่ท่อนพนัธ์ุมนัสําปะหลงั การใชน้ํ>าหมกัชีวภาพจากโครงไก่สด ทาํให้มนัสําปะหลงั

มีความยาวราก และนํ>าหนกัสดรากสูงสุด 

วนิดา สังข์ชื4น (2554) ได้ทาํการวิจยั การศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพปุ๋ยนํ>า

หมกัต่อการผลิดขา้วของเกษตรกร ในอาํเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงคเ์พื4อศึกษา

สภาพพื>นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพ และการใชปุ๋้ยนํ>าหมกัในการ

ผลิตขา้วของการเกษตร ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 60 ปี 

สําเร็จการศึกษาระดับชั>นประถมศึกษาตอนตน้ถึงชั>นประถมศึกษาตอนปลาย เกษตรกรตวัอย่าง

มากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้และเขา้ใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยนํ>า และพบว่าปุ๋ยนํ> าหมกัไข่ไก่หรือ

ฮอร์โมนไข่ ใชร้ะยะอายุ ขา้ว 60 วนั หรือ ขา้วเริ4มตั>งทอ้ง เนื4องจากปุ๋ยนํ>าหมกั ทาํไดง่้าย สะดวก หา

วสัดุได้ในท้องถิ4น และสามารถต้นทุนในการผลิตข้าวได้ หากนําปุ๋ยนํ> าหมักไปใช้ในระยะที4

เหมาะสมจะทาํให้ตน้ขา้วแข็งแรง ตา้นทานโรค และทาํให้ผลผลิตขา้วเพิ4มขึ>น 
 



 

 

บทที$ 4  

ผลการปฎิบัติงาน 

4.1 รายละเอียดการปฏิบัตงิาน  

           หลงัจากที*ไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งพนกังานรับออเดอร์และเสิร์ฟ ทางผูจ้ดัทาํไดท้าํการ

สังเกตว่ามีนมสตีมที*เหลือทิFงในแต่ละวนัที*มีจาํนวนมากทางผูจ้ด้ทาํจึงนาํมาทาํเป็นฮอร์โมนนมสด

โดยมีวตัถุดิบและขัFนตอนการทาํดงันีF 

 

4.2 วัตถุดบิและอุปกรณ์การทําฮอร์โมนนมสด  

          4.2.1 วัตถุดบิที$ใช้ในการทําฮอร์โมนนมสด 

                    4.2.1.1 นมสดที*เหลือใชจ้ากการสตีมนม              1 ลิตร 

                    4.2.1.2 นํFาตาลทรายแดงหรือกากนํFาตาล              5 ชอ้นโต๊ะ 

                    4.2.1.3 นมเปรีF ยว                                                  2 ชอ้นโต๊ะ 

       4.2.2 อุปกรณ์ที$ใช้ในการทําฮอร์โมนนมสด 

                   4.2.2.1 ขวดนํFา                                                       1 ขวด                                    

                   4.2.2.2 ถว้ย                                                            2 ใบ 

                   4.2.2.3 เหยือกตวง                                                 1 ใบ 

                   4.2.2.4 กรวยพลาสตกิ                                           1 อนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.1 รูปวตัถุดิบและอุปกรณ ์

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565)  
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      4.2.3 ขัGนตอนการทําฮอร์โมนนมสด 

 

                  4.2.3.1 ใส่นํFาตาลทรายแดงผสมลงไป 5 ชอ้นโต๊ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.2 วิธีการทาํฮอร์โมนนมสด 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565)  

 

 

                  4.2.3.2 ใส่นมเปรีF ยว 2 ชอ้นโต๊ะและเขย่าเขา้ดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.3 วิธีการทาํฮอร์โมนนมสด 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565)  
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                  4.2.3.3 นาํนมสด 1ลิตร ใส่ลงใบในขวดที*เตรียมไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.4 วิธีการทาํฮอร์โมนนมสด 3 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565)  

 

         4.2.3.4 .บรรจุส่วนผสมทัFงหมดลงในภาชนะที*เราเตรียมไวแ้ลว้ปิดฝาอย่างหลวมๆ เพื*อให้ก๊าซ

ที*เกิดขึFนจากการหมกัไดร้ะบายออก 

         4.2.3.5 หมกัไวใ้นที*ร่มประมาณ 21 วนั 

         4.2.3.6 ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วนั ในอตัราส่วนผสมฮอร์โมนนมสด 20 cc. ( 2 ชอ้นโต๊ะ) 

ต่อนํFา 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.5 รูปฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วนั 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$: 4.6 รูปฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วนั 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.7 รูปฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วนั 3 

 ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565)  

 

 

 



 

 

39 

 

       4.2.3.7 หลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด พบว่า ไดผ้ลดี  ทาํให้พืชมีการเจริญเติบโตทางดา้น 

ลาํตน้ ใบ ดอกและผล ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.8 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 1 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.9 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 2 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$: 4.10 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 3 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.11 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 4 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$: 4.12 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 5 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.13 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 6 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$: 4.14 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 7 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$: 4.15 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 8 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 
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รูปที$: 4.16 รูปหลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด 9 

ที$มา: ผูจ้ดัทาํ (2565) 

4.3 รายการต้นทุนการทําฮอร์โมนนมสด 

ตารางที$ 4.1 การคาํนวณตน้ทุนการทาํฮอร์โมนนมสด 

วัสดุอุปกรณ์ ปริมาณที$ใช้ ราคา ต้นทุน 

นมสตีม 1 ลิตร 60 บาท / ลิตร 60 บาท 

นํFาตาลทรายแดง 75 กรัม 45 บาท / กิโลกรัม 3.38 บาท 

นมเปรีF ยว 30 มิลลิลิตร  14 บาท / 140 มิลลิลิตร 2.10 บาท 

รวมต้นทุนทัGงหมด 65.40 บาท 
 

          สรุปตน้ทุนทัFงหมดของฮอร์โมนนมสดเป็นจาํนวน 65.40 บาท ในปริมาณ 1 ลิตร เมื*อเทียบ

กบัปุ๋ยหมกัตามทอ้งตลาดที*มี 1 กิโลกรัมขึFนไป ราคา 178 บาท ซึ*งทาํให้ทางร้านอาหารบา้นนํF าเคียง

ดินประหยดัจาํนวนเงินสําหรับการซืFอปุ๋ยหมกัเป็นจาํนวน 112.6 บาท เนื*องจากฮอร์โมนนมสดมี

ตน้ทุนที*ตํ*าและช่วยประหยดัตน้ทุนให้กบัทางร้านอาหารได้  

 

4.4 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ผูจ้ดัทาํโครงงานเรื*องฮอร์โมนนมสด ได้ทาํการสํารวจความคิดเห็นหลงัจากการทาํฮอร์โมน

นมสดและนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง เพื*อทาํแบบประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 20 ชุด ตอบแบบสอบถามซึ*งไดท้าํการเก็บขอ้มูล

ดงัต่อไปนีF  

                ส่วนที* 1 ขอ้มูลทั*วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                ส่วนที* 2 ประเมินความพึงพอใจของฮอร์โมนนมสด 

                ส่วนที* 3 ขอ้เสนอแนะ 
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           4.3.1 ข้อมูลทั$วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที$ 4.2 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 7 35.00 

หญิง 13 65.00 

รวม 20 100.00 

                จากตารางที* 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที*ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที*สุดคิดเป็นร้อย

ละ 65.00 และรองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 35.00 

 

ตารางที$ 4.3 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ตํ$ากว่า 20 ปี 0 0.00 

21 - 40 ปี 10 50.00 

41 - 60 ปี 9 45.00 

60 ปีขึGนไป 1 5.00 

รวม 20 100.00 

                 จากตารางที* 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที*ตอบแบบสอบถาม ทีอายุ 21 – 40 ปีมากที*สุดคิดเป็น

ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือผูที้*มีอายุ 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 

 

ตารางที$ 4.4 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 6 30.00 

มัธยมศึกษา 6 30.00 

อนุปริญญา 1 5.00 

ปริญญาตรี 0 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 

รวม 13 65 

                จากตารางที* 4.4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที*ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษามากที*สุดเป็น

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาร้อยละ 30.00 
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ตารางที$ 4.5 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามแผนกงาน 

แผนกงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

พนักงานเสิร์ฟ 7 35.00 

แม่บ้าน 4 20.00 

คนสวน 9 45.00 

รวม 20 100.00 

 จากตารางที* 4.5 พบว่ากลุ่มที*ตอบแบบสอบถามตามแผนกงานคนสวน มากที*สุดคิดเป็น

ร้อยละ 45.00 รองลงมาเป็นพนกังานเสิร์ฟร้อยละ 35.00 

  

                4.3.2 กําหนดระดับค่าเฉลี$ยเกณฑ์การตดัสินใจ 

                             ในการสํารวจความพึงพอใจที*มีต่อโครงงานเรื*องฮอร์โมนนมสด ให้วดัระดบั

ความพึงพอใจ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท Likert,R (1932) ไดจ้ดัลาํดบัค่าเฉลี*ยดงันีF 

                             ค่าเฉลี*ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากที*สุด  

                             ค่าเฉลี*ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก  

                             ค่าเฉลี*ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

                             ค่าเฉลี*ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย  

                             ค่าเฉลี*ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยที*สุด  

ตารางที$ 4.6 แสดงค่าเฉลี*ยของความพึงพอใจที*มีต่อโครงงาน 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี$ย S.D ระดับความพึงพอใจ 

รูปร่าง หนา้ตาของฮอร์โมนนมสด 4.55 0.59 มากที*สุด 

ความคดิสร้างสรรค ์ 4.20 0.60 มาก 

ความสะอาดของฮอร์โมนนมสด 4.25 0.70 มากที*สุด 

สีของฮอร์โมนนดสด 3.85 0.79 มาก 

แนะนาํผูอื้*นใชฮ้อร์โมนนมสดหลงัจากใช้ 

พืช ผกัมีความเจริญงอกงามมากขึFน 

4.00 0.97 มาก 

สามารถลดขยะจาํพวกนมสดได ้ 4.50 0.74 มากที*สุด 

สามารถลดการใชปุ๋้ยของทางร้านอาหารได ้ 3.45 1.02 มาก 

กลิ*นของฮอร์โมนนมสด 3.47 1.04 มาก 

คุณภาพของฮอร์โมนนมสด 4.50 0.59 มากที*สุด 

รวม 4.08 0.78 มากที*สุด 
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               จากตารางที* 4.6 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที*มีต่อโครงงาน พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในโครงงาน พิจารณารายด้านพบว่า ในด้านของรูปร่าง หน้าตาของ

ฮอร์โมนนมสดมีระดบัความพึงพอใจมากที*สุด คิดเป็นค่าเฉลี*ย 4.55 ในดา้นสามารถลดจาํนวนขยะ

จําพวกนมสดได้ มีระดับความพึงพอใจมากที*สุด คิดเป็นค่าเฉลี*ย 4.50 ในด้านความสะอาดของ

ฮอร์โมนนมสด มีระดับความพึงพอใจมากที*สุด คิดเป็นค่าเฉลี*ย 4.25 ในด้านกลิ*นของฮอร์โมนนม

สด ในด้านคุณภาพของฮอร์โมนนมสด มีระดับความพึงพอใจมากที*สุด คิดเป็นค่าเฉลี*ย  4.50 ใน

ความคิดสร้างสรรคมี์ระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี*ย 4.20 ในดา้นแนะนาํผูอื้*นใชฮ้อร์โมน

นมสดหลงัจากใช ้พืช ผกั มีความเจริญงอกงามมากขึFน  มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี*ย 

4.00  ในดา้นสีของฮอร์โมนนมสด  มีระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี*ย  3.85 ในดา้นสามารถ

ลดการใช้ปุ๋ยของทางร้านอาหารได้ มีระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี*ย 3.45  ตามลาํดับ 

ความพึงพอใจโดยรวมในอยู่ในระดับมากที*สุด โดยมีค่าเฉลี*ย 4.08 และมีค่าเบี*ยงเบนมาตรฐาน

โดยรวมเท่ากบั 0.78  
 



 

 

บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา ณ ร้านอาหารบา้นนํ6าเคียงดิน ตั6งแต่วนัที@ 18 มกราคม 2565 

ถึงวนัที@ 6 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลาทั6งหมด 16 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง พนกังานรับออเดอร์และ

เสิร์ฟ (Waitress) ที@ร้านอาหาร บา้นนํ6 าเคียงดินโดยมีที@ปรึกษาทาํตาํแหน่งพนกังานชงกาแฟเป็นคน

สอนงาน ระหว่างการปฏิบตัิงานตามที@ไดร้ับมอบหมายนั6น ผูจ้ดัได้เร่งเห็นว่ามีการนํานมสตีมจาก

การนําไปผสมกับเครื@องดื@มต่างที@ทางร้านอาหารต้องทิ6งทุกวนั จึงเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาโดย

เปลี@ยนจากการนาํนมสตีมที@เหลือใช้มาทาํฮอร์โมนนมสด ทาํให้ได้ปุ๋ยหมกั (ฮอร์โมนนมสด) จาก

นมสดที@เหลือใชจ้ากการสตีมนมมาทาํให้เกิดประโยชน์ ทาํให้ตน้ไมเ้ร่งการเจริญเติบโตของพืชเป็น

ฮอร์โมน โดยทาํให้พืชมีการเจริญเติบโตทางดา้น ลาํตน้ ใบ ดอกและผลไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

ทางผูจ้ัดทําได้จัดทําโครงงานฮอร์โมนนมสด โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื@อศึกษาการทาํ

ฮอร์โมนนมสด 2) เพื@อลดตน้ทุนในการใช้ปุ๋ยที@จะมาบาํรุงผกัและตน้ไมใ้นร้านอาหารบา้นนํ6าเคียง

ดิน 3) เพื@อลดขยะจําพวกนมสดเพราะฮอร์โมนนมสดนั6นเหมาะกับร้านอาหารบ้านนํ6 าเคียงดิน 

เพราะเป็นร้านที@มีตน้ไมห้ลากหลาย ฮอร์โมนนมสดช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต เมื@อนาํไปใชก้ับ

ผกัทานใบ จะช่วยให้ผกัมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อยยิ@งขึ6น เป็นสารเร่งการเจริญ เติบโตของพืช เป็น

ฮอร์โมนที@สร้างจุลินทรียที์@มีชีวิต โดยทาํให้พืชมีการเจริญเติบโตทางดา้น ลาํตน้ ใบ ดอกและผลได้

อย่างมีคุณภาพ หลงัจากการทาํฮอร์โมนนมสดโดยการรังสรรคว์ตัถุดิบที@เหลือใชจ้ากการสตีมนมมา

ทาํเป็นฮอร์โมนนมสด ซึ@ งฮอร์โมนนมสดนั6นยงัมีประโยชน์ต่อตน้ไมแ้ลว้ยงัสามารถต่อยอดเป็น

สินคา้ภายในองคก์รต่อไป  

             โดยหลงัจากการทาํฮอร์โมนนมสด ไดมี้การสํารวจความพึงพอใจต่อโครงงานฮอร์โมนนม

สด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในโครงงาน โดยพิจารณารายดา้นพบว่า ในดา้นของ

รูปร่าง หนา้ตาของฮอร์โมนนมสดมีระดบัความพึงพอใจมากที@สุด คิดเป็นค่าเฉลี@ย 4.55 รองลงมาใน

ความคิดสร้างสรรคมี์ระดบัความพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี@ย 4.20 ความพึงพอใจโดยรวมในระดบั

มากที@สุด โดยมีค่าเฉลี@ย 4.08 และมีค่าเบี@ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.78  
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   5.1.2 ปัญหาที$พบในโครงงาน 

              5.1.2.1 พบปัญหาเรื@องการปิดฝาขวดที@หมกัไม่สนิททาํให้แมลงลงไปในขวดที@ได้ทาํการ

หมกั 

              5.1.2.2 พบปัญหาเรื@องกลิ@นของฮอร์โมนนมสด ในตอนใชง้านจะส่งกลิ@นรบกวนลูกคา้ 

     5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการทําโครงงาน 

              5.1.3.1 ได้ทาํการเช็คเรื@องการปิดฝาขวดที@ทาํการหมกัฮอร์โมนนมสดหลายครั6 งเพื@อไม่ให้

แมลงบินเขา้ไปไดใ้นระหว่างการหมกัฮอร์โมนนมสด 

             5.1.3.2 ทาํการเปลี@ยนเวลาการใชง้านฮอร์โมนนมสด ใชฮ้อร์โมนมสดรดนํ6าตน้ไมก้่อนเปิด

ร้านทาํให้ไม่มีกลิ@นรบกวนลูกคา้ 
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ภาคผนวก ง 

บทความวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทคัดย่อ 

        โครงงานสหกิจศึกษาเรื1อง ฮอร์โมนนมสด มี

วตัถุประสงค์ 1) เพื1อศึกษาการทาํฮอร์โมนนมสด 2) 

เพื1อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยที1จะมาบํารุงผักและ

ต้นไม้ในร้านอาหารบ้านนํLาเคียงดิน 3) เพื1อลดขยะ

จําพวกนมสด จากการที1ผู ้จัดได้เข้าปฏิบัติงานใน

ตาํแหน่งพนกังานรับออเดอร์และเสิร์ฟ จึงทาํให้เห็น

ปัญหาในส่วนงานของตัวสเตชั1นการทาํเครื1 องดื1ม 

ซึ1 งจะมีการใช้นมสดมาเป็นส่วนผสมทัLงแบบร้อน

และแบบเย็น ทัLงนีL นมสดที1นํามาใช้บางส่วนจะตอ้ง

มีการนํามาสตีมนมร้อน และในบางครัL งนมที1นาํมา

สตีมก็จะมีเหลือทิLง เนื1องจากใช้ไม่หมดและนมที1

สตีมแลว้ก็ไม่สามารถนาํกลบัมาสตีมได้อีก ดงันัLนผู ้

จดัไดน้าํนมสตีมที1เหลือใชม้าทาํเป็นฮอร์โมนนมสด 

เพื1อใช้ในการการฉีดพ่นผักที1ทางร้านได้ปลูกไว้  

ฮอร์โมนนมสดช่วยเร่งการเจริญเติบโต เมื1อนาํไปใช้

กับผกัทานใบ จะช่วยให้ผกัมีรสชาติ หวาน กรอบ 

อร่อยยิ1งขึLน แลว้ยงัสามารถต่อยอดเป็นสินคา้ภายใน

องคก์รต่อไป  

จากการที1ได้ทําแบบสอบถามความพึง

พอใจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างประชากรทัLงหมด 20 คน  

พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

โครงงาน ส่วนมากเป็นเพศ หญิงจาํนวน 13 คน คิด

เป็นร้อยละ 65.00 มีอายุระหว่าง 21- 40 ปี มากที1สุด

คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นพนักงานที1อยู่ใน

แผนกงานคนสวน มากที1สุดคิดเป็นร้อยละ 45.00 

ผลสรุปจากตารางค่าเฉลี1ยความพึงพอใจที1มีต่อ

โครงงานระดับความพึงพอใจในระดับมากที1สุด 

โดยรวมมีค่าเฉลี1ย 4.08 

 

คําสําคัญ  : บ้านนํL า เ คียงดิน ,  ฮอร์โมนนมสด , 

ร้านอาหาร 

Abstract  

          The cooperative study on fresh milk 

hormones aimed: 1) to study the production of fresh 

milk hormones; 2) to reduce the cost of using 

fertilizers to nourish vegetables and trees in Ban 

Nam Kieng Din restaurant; 3) to reduce milk waste.  

From the students work taking orders and serving, 

problems were found in the beverage station. It 

used fresh milk as a mixture for both hot and cold, 

however, some of the fresh milk that was used must 

be steamed with hot milk. Sometimes the milk that 

is  steamed had leftovers due to incomplete use and 

the milk that was steamed cannot be steamed again. 

The students used the remaining steam milk to make 

fresh milk hormones used in spraying vegetables 

that the shop grew. Fresh milk hormones help speed 

up growth when used with leafy vegetables. It helps 

vegetables taste sweeter, crisper, more delicious, 

and can continue made into products within the 

organization. 

ฮอร์โมนนมสด 

Milk Hormones 
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From the satisfaction questionnaire of a 

total population of 20 people, it was found that the 

respondents were satisfied with the project. Most 

were 13 females, representing 65.00 percent, aged 

21-40 years, representing the most percentage 

50.00, and is an employee in the gardener 

department. The highest level of satisfaction was 

45.00 percent. The results from the table was 

average satisfaction with the project at the highest 

level of satisfaction, overall average was 4.08 

Keywords: Ban Nam Kieng Din, milk hormones, 

restaurant 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน  

1. เพื1อศึกษาการทาํฮอร์โมนนมสด 

2. เพื1อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยที1จะมาบํารุงผกัและ

ตน้ไมใ้นร้านอาหารบา้นนํLาเคียงดิน 

3. เพื1อลดขยะจาํพวกนมสด 

ประโยชน์ทีDคาดว่าจะได้รับ 

1.ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการซืLอปุ๋ยมาบาํรุงผกัและ

ตน้ไมภ้ายในร้าน 

2. เป็นการนาํเอาวตัถุดิบที1เหลือทิLงมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน ์

3. เป็นผลิตภณัฑ์ที1ไม่เป็นพิษต่อผูบ้ริโภคและ

ผูน้าํไปใชป้ระโยชน์ 

วิธีการดําเนินงาน 

1. ใส่นํLาตาลทรายแดงผสมลงไป 5 ชอ้นโต๊ะ 

2. ใส่นมเปรีL ยว 2 ชอ้นโต๊ะและเขย่าเขา้ดว้ยกนั 

3. นาํนมสด 1 ลิตร ใส่ลงใบในขวดที1เตรียมไว 

4. บรรจุส่วนผสมทัLงหมดลงในภาชนะที1เราเตรียม

ไวแ้ลว้ปิดฝาอย่างหลวมๆ 

เพื1อให้ก๊าซที1เกิดขึLนจากการหมกัไดร้ะบายออก 

5. หมกัไวใ้นที1ร่มประมาณ 21 วนั 

6. ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วนั ในอตัราส่วนผสม

ฮอร์โมนนมสด 20 cc. ( 2 ชอ้นโต๊ะ) ต่อนํLา 20 ลิตร 

ฉีดพ่นในช่วงเชา้ 

7. หลงัการฉีดฮอร์โมนนมสด พบว่า ไดผ้ลดี  ทาํให้

พืชมีการเจริญเติบโตทางดา้น ลาํตน้ ใบ ดอกและผล 

ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

สรุปผลโครงงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตัLงแต่วนัที1

วนัที1 วนัที1 18 มกราคม 2565 ถึงวนัที1  6 พฤษภาคม

2565 รวมระยะเวลาทัLงหมด 16 สัปดาห์ ในตาํแหน่ง 

พนักงานรับออ เดอ ร์และ เ สิ ร์ฟ  ( Waitress)  ที1

ร้ านอาหาร  บ้านนํL า เคียงดินโดยมีที1ปรึกษาทํา

ตาํแหน่งพนกังานชงกาแฟเป็นคนสอนงาน ระหว่าง

การปฏิบตังานตามที1ไดร้ับมอบหมายนัLน ผูจ้ดัไดเ้ร่ง

เ ห็นว่ า มีการนํานมสตีมจากการนําไปผสมกับ

เครื1องดื1มที1ทางร้านอาหารตอ้งทิLงทุกวนั จึงเห็นแนว

ทางแก้ไขปัญหาโดยเปลี1ยนจากการนํานมสตีมที1

เหลือใช้มาทําฮอร์โมนนมสด ทําให้ได้ปุ๋ยหมัก  

(ฮอร์โมนนมสด) จากนมสดที1เหลือใช้จากการสตี

มนมมาทําให้เกิดประโยชน์ ทําให้ต้นไม้เร่งการ

เจริญเติบโตของพืช โดยทาํให้พืชมีการเจริญเติบโต

ทางดา้น ลาํตน้ ใบ ดอกและผลไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

ทางผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํโครงงานฮอร์โมนนม

สด โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื1อศึกษาการทาํฮอร์โมน

นมสด 2) เพื1อลดตน้ทุนในการใชปุ๋้ยที1จะมาบาํรุงผกั

และต้นไม้ในร้านอาหารบ้านนํL าเคียงดิน 3) เพื1อลด

ขยะจาํพวกนมสดเพราะฮอร์โมนนมสดนัLนเหมาะ

กับร้านอาหารบ้านนํL าเคียงดิน เพราะเป็นร้านที1มี

ต้นไม้หลากหลาย ฮอร์โมนนมสดช่วยในการเร่ง

การเจริญเติบโต เมื1อนําไปใช้กับผกัทานใบ จะช่วย

ให้ผกัมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อยยิ1งขึLน เป็นสาร

เร่งการเจริญ เติบโตของพืช เป็นฮอร์โมนที1สร้าง

จุลินทรีย์ที1มีชีวิต โดยทําให้พืชมีการเจริญเติบโต

ทางด้าน ลําต้น ใบ ดอกและผลได้อย่างมีคุณภาพ 

หลังจากการทําฮอร์โมนนมสดโดยการรังสรรค์

ว ัตถุ ดิบ ที1 เหลื อ ใช้จากการสตีมนมมาทํา เ ป็น

ฮอร์โมนนมสดซึ1งฮอร์โมนนมสดนัLนยงัมีประโยชน์

ต่อต้นไม้แล้วยงัสามารถต่อยอดเป็นสินค้าภายใน

องคก์รต่อไป สรุปจากแบบสอบถามความพึงพอใจ



 

 

ต่ อ โคร ง ง านฮอ ร์ โมนนมสด  พบว่ า ผู ้ต อ บ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในโครงงาน พิจารณา

รายด้านพบว่า  ในด้านของรูปร่าง หน้าตาของ

ฮอร์โมนนมสดมีระดับความพึงพอใจมากที1สุด คิด

เป็นค่าเฉลี1ย 4.55 รองลงมาในความคิดสร้างสรรค์มี

ระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็นค่าเฉลี1ย 4.20 

โดยรวมในระดับมากที1สุด โดยมีค่าเฉลี1ย 4.08 และ

มีค่าเบี1ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.78 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

     1. ควรทําการเช็คเรื1 องการปิดฝาขวดที1ทําการ

หมักฮอร์โมนนมสดหลายครัL งเพื1อไม่ให้แมลงบิน

เขา้ไปไดใ้นระหว่างการหมกัฮอร์โมนนมสด 

     2. ทาํการเปลี1ยนเวลาการใช้งานฮอร์โมนนมสด 

ใชฮ้อร์โมนนมสดรดนํLาตน้ไมก้่อนเปิดร้านทาํให้ไม่

มีกลิ1นรบกวนลูกคา้ 
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