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บทคดัย่อ 

 จากการท่ีได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
(Mandarin Oriental Bangkok) ภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ผูจ้ดัท าได้ท าโครงงาน                  
ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเย็น เป็นเคร่ืองด่ืมสกดัเย็น เพื่อให้เขา้กบัภูมิอากาศของ
ประเทศไทยท่ีมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นชาทางเลือกให้แก่แขก เพื่อเพิ่มความสดช่ืน ผอ่น
คลายและดบัร้อน โดยเลือกใช้ชาด ายอดนิยมของ TWG อยา่ง “ชานโปเลียน” ผสมเขา้กบัชาน ้ าเงิน 
“ชาโอเรียนทอล เอ็มไพร์” เพิ่มความสดช่ืนด้วยผลไม้ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติและเป็น
เอกลกัษณ์ของไทยอยา่ง “มะม่วง” , “เลมอน”  และ “เปลือกส้ม” ผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่ภายในโรงแรมมี
เปลือกส้มเหลือทิ้งจ านวนมากจากการคั้นน ้ าผลไม ้จึงอยากน ากลบัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และเพิ่ม
รายได้ควบคู่กับการขับเคล่ือนนโยบายความย ัง่ยืน ท่ีเป็นนโยบายท่ีองค์กรและประเทศให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในปัจจุบนั 

หลงัจากท่ีไดท้  าการทดลองชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ ผูจ้ดัท าไดท้  าการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูท่ี้ทดลองด่ืม โดยการท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่าง
เป็นจ านวน 30 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง    
20-25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ ความคิดสร้างสรรค์
ของการท าเคร่ืองด่ืม มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 สรุปไดว้า่ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.95 ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั พึงพอใจมาก 
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Abstract 

 During the training at the Mandarin Oriental Bangkok in the Food and Beverage 
Department, the organizer created a project, Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea. As a cold 
brew beverage, it matches the climate of Thailand which is mostly hot, it’s an alternative tea for 
guests to add Relax and cool off. By choosing TWG's popular black tea, "Napoleon Tea," mixed 
with blue tea, "Oriental Empire Tea" adds a freshness with fruits that are popular with foreigners 
and are unique to Thailand such as "Mango," "Lemon," and "Orange Peel." The hotel has many of 
leftover orange peels from the juicer. Therefore, they were recycled for benefits and increased 
revenues along with driving sustainability policies important to organizations and countries. 

 After experimenting with Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea, the student 
conducted a satisfaction survey of those who tried the drink. By completing a satisfaction 
questionnaire of 30 people, it was found that most of them were females 18, representing 60 
percent, aged between 20-25 years old, representing 46.67 percent. Creativity of beverage with 
the highest average was 4.63. It was concluded that overall satisfaction with the product hada 
total mean of 4.00 and the total standard deviation was 0.95. The satisfaction level was at very 
satisfied. 

Keywords: Cold Brew Tea , Napoleon Tea , Oriental Empire Tea 
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บทที ่1 

บทน า 
1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
ภายในห้องอาหารดิออเธอร์ส เลานจ์ (The Author’s Lounge) มีหน้าท่ีให้บริการแขกท่ีมาใช้
บริการ ตั้งแต่การตอ้นรับ รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม เคลียร์โต๊ะอาหารเม่ือแขกใช้
บริการเสร็จ รวมถึงท าความสะอาดแลว้จดัอุปกรณ์ลงบนโต๊ะใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นการดูแลและ
ใหบ้ริการแขกโดยตรง  

ผูจ้ดัท าเล็งเห็นว่าส่วนใหญ่แขกนิยมเลือกทานชาร้อนคู่กบัอาหารว่าง เน่ืองจากการจิบชา
เป็นหน่ึงในประเพณีของคนองักฤษ ซ่ึง Afternoon Tea เป็นม้ืออาหารเล็กๆตอนบ่ายระหวา่งรอ
ทานอาหารค ่า และเป็นการใชเ้วลาในสนทนาของสังคมชนชั้นสูงในสมยัก่อน แต่เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัการทาน Afternoon Tea มีการพฒันาข้ึนและมีการผสมผสานตามรูปของวฒันธรรม
ของแต่ละประเทศ ผูจ้ดัท าจึงมีความคิดท่ีจะท าเมนู “ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดั
เยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea)” เป็นเคร่ืองด่ืมสกดัเยน็ (Cold Brew) เพื่อให้
เขา้กบัภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ เป็นชาทางเลือกให้แก่แขก เพื่อ
เพิ่มความสดช่ืน ผ่อนคลายและดบัร้อนโดยเลือกใช้ชาด ายอดนิยมของ TWG อย่าง “ชานโป
เลียน (Napoleon Tea)” ผสมเขา้กบัชาน ้ าเงิน “โอเรียนทอล เอ็มไพร์ (Oriental Empire)” เพิ่ม
ความสดช่ืนดว้ยผลไมท่ี้เป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติและเป็นเอกลกัษณ์ของไทยอย่าง “มะม่วง 
(Mango)” เพิ่มรสเปร้ียวด้วย “เลมอน (Lemon)” และส่วนผสมท่ีส าคญัอย่าง “เปลือกส้ม 
(Orange Peel)” ท่ีผูจ้ดัท าเล็งเห็นวา่มีเปลือกส้มเหลือทิ้งจ านวนมากจากการคั้นน ้ าส้ม จึงอยาก
น ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ควบคู่กับการขบัเคล่ือนนโยบายความย ัง่ยืน 
(Sustainability) ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีองค์กรและประเทศให้ความส าคญัมากท่ีสุดในปัจจุบนัอีก
ดว้ย 

1.2. วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1.  เพื่อลดปริมาณขยะจากเปลือกส้ม น ากลบัมาท าเป็นชาทางเลือกรูปแบบใหม่ 
1.2.2.  เพื่อศึกษาวธีิการท าเคร่ืองด่ืมชาสกดัเยน็ 
1.2.3.  เพื่อสร้างเคร่ืองด่ืมทางเลือกและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 
1.2.4.  เพิ่มทางเลือกในการหารายไดแ้ละน าไปประกอบธุรกิจในภายภาคหนา้ 



 

 

1.3. ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าได้
รวบรวมขอ้มูลจากแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) 

1.3.2.  ขอบเขตดา้นเวลา 
การท าโครงงานสหกิจในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 6 มิถุนายน 

พ.ศ.2565 จนถึงวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2565 
1.3.3.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มพนกังานภายในโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental 
Bangkok) 

1.3.4.  ขอบเขตดา้นขอ้มูล 
ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ การทดลองและปฏิบติัจริง รวมถึงการเก็บขอ้มูลเชิง

ลึกโดยการสอบถามพนักงานภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

1.4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1. สามารถลดปริมาณของขยะและการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ของวตัถุดิบภายใน             

โรงแรม 
1.4.2. สามารถเพิ่มรายไดจ้ากขยะเหลือทิ้งภายในโรงแรม 
1.4.3. สามารถน าไปเป็นเมนูทางเลือกในการหารายไดข้ององคก์ร 
1.4.4.  สามารถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 
2.1. ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 2.1.1. ช่ือสถานประกอบการ 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) 

 

รูปที ่2.1. Mandarin Oriental Bangkok 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 

รูปที ่2.2. Mandarin Oriental Bangkok Logo 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 



 

 

 2.1.2. ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

  ท่ีตั้ง เลขท่ี 48 ซอย เจริญกรุง 40 ถนน เจริญกรุง แขวง/ต าบล บางรัก เขต/อ าเภอ 
บางรัก จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10500  

 

รูปที ่2.3. Mandarin Oriental Bangkok Map 

ทีม่า : www.livinginsider.com 

 2.1.3. ขอ้มูลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (องักฤษ: Mandarin Oriental, Bangkok) 
ตั้งอยูริ่มแม่น ้าเจา้พระยา โดยในอดีตมีช่ือวา่ "โรงแรมโอเรียนเต็ล" โดยปัจจุบนับริหารงาน
โดย บริษทั OHTL จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย และเคย
เป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีถือว่าดีท่ีสุดของโลกจากนิตยสารอินสติติวชั่นแนล อินเวสเตอร์ 
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2524-2533 

 จากหลักฐานพบว่าโรงแรมตั้ งข้ึน ประมาณปี พ.ศ. 2413 โดยนาย ซี. ซาลเจ 
กะลาสีเรือชาวเดนมาร์ก เป็นผูซ้ื้อกิจการมาด าเนินการ ต่อมานายฮนัส์ นีลส์ แอนเดอร์เซน 
เขา้มาบริหารงาน และในปี 2428 ไดป้รับปรุงโรงแรมให้ทนัสมยั มีการออกแบบอาคารข้ึน
ใหม่ เรียกว่า “ออเธอร์ส วิง” และไดเ้ปิดโรงแรมอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2430 ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 ไดมี้ไฟฟ้าใชค้ร้ังแรกในโรงแรม 

  

 



 

 

 

รูปที่ 2.4. ขอ้มูลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ 

ทีม่า : www.wnfdiary.com 

โรงแรมโอเรียนเตล็ เปล่ียนเจา้ของและปรับปรุงมาหลายคร้ัง หลายยคุสมยั ไดแ้ก่ 

- พ.ศ. 2436 หลุยส์ ที. ลีโอโนเวนส์ เป็นเจา้ของ 

- พ.ศ. 2500 แหม่ม ครูลล ์เป็นเจา้ของ 

- พ.ศ. 2510 บริษทั สยาม ซินดิเคท ในเครือบริษทัอิตลัไทยจ ากดั เป็นเจา้ของ 

 โรงแรม โอเรียนเต็ล เคยตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติ อาทิ โจเซฟ คอนราด นกัเขียนช่ือ
ดงัชาวองักฤษ ในปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 เสด็จเยี่ยมโรงแรม
ในปี พ.ศ. 2433 มกุฎราชกุมารนิโคลสัแห่งรัสเซีย ในปีพ.ศ. 2434 เจา้ชายลุยจี อาเมดิโอ  
เช้ือพระวงศอิ์ตาลี ในปี พ.ศ. 2438 ซอมเมอร์เซท มอม นกัเขียนช่ือดงัชาวองักฤษ ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2466 ยงัเคยเป็นกองบญัชาการกองทพัญ่ีปุ่น และมีพระบรมวงศา
นุวงศเ์คยเสด็จมาดว้ย การตอ้นรับพระประมุขคร้ังส าคญัคร้ังหน่ึงคือในพระราชพิธีฉลอง
สิริราชสมบติัครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2549 พระประมุขและผูแ้ทนพระองค์ส่วนใหญ่ประทบั    
ณ โรงแรมแห่งน้ี 

 1 กนัยายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการแมนดาริน โอเรียนเต็ล ซ่ึงเป็นกลุ่มโรงแรมท่ีมี
ช่ือเสียงกลุ่มหน่ึงของเอเชีย ไดป้ระกาศเขา้ซ้ือกิจการของโรงแรม หลงัจากนั้นก็ไดมี้การ
เปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั โรงแรมโอเรียนเต็ล ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มาเป็น 
บริษทั OHTL จ ากดั (มหาชน) และโรงแรมไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น “โรงแรมแมนดาริน โอ
เรียนเต็ล กรุงเทพ” ท าให้มีการปรับภาพลักษณ์และกระบวนทศัน์ของการบริหารงาน
โรงแรม ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัในรอบ 132 ปี 



 

 

 

รูปที ่2.5. ขอ้มูลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

ทีม่า : www.wnfdiary.com 

ปัจจุบนัเน้ือท่ีของโรงแรมจะแบ่งเป็น 2 ฝ่ังของแม่น ้าเจา้พระยา คือ 

1) ฝ่ังพระนครบนถนนเจริญกรุง มีเน้ือท่ีประมาณ 8 ไร่ เป็นส่วนของโรงแรมและท่ีพกั
อาศยัทั้งหมด  

2) ฝ่ังธนบุรีบนถนนเจริญนคร มีเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ เป็นส่วนของ The Oriental Spa และ
โรงเรียนสอนท าอาหารไทย (The Oriental Thai Cooking School)  

 

รูปที ่2.6. ขอ้มูลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ 

ทีม่า : www. enwikipedia.org 

 อาคารของโรงแรมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ซ่ึงถูกสร้างในเวลาท่ีต่างกนั ส่วน
แรก คือ The Author’s Wing เป็นอาคาร 2 ชั้น ตกแต่งสไตล์ Colonial เป็นอาคารดั้งเดิม



 

 

ของโรงแรม สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 1887 และคงอยู่มาจนถึงปัจจุบนัอายุ 143 ปี โดยหนัหน้า
ออกริมแม่น ้ าเจา้พระยา เม่ือเดินเขา้ไปในเลานจ์ จะเห็นโครงสร้างของตวัอาคารท่ียงัคง
อนุรักษ์ให้เป็นแบบดั้งเดิม ท าให้อาคารแห่งน้ีเต็มไปดว้ยมนต์ขลงัของกาลเวลาและบอก
เล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในรอบ 140 ปี ของโรงแรมไดเ้ป็นอยา่งดี ภายในจะประกอบไปดว้ย
ห้องอาหาร The Author’s Lounge และห้องสวีท 2 ห้อง Royal Suite และ Ambassador 
Suite 

 ส่วนท่ีสอง คือ The Garden Wing เป็นอาคาร 10 ชั้น อยู่ด้านหลังของ The 
Author’s Wing สร้างเสร็จในปี 1958 เป็นรูปแบบตึกท่ียงัคงความคลาสสิคตั้งแต่สมยัก่อน
จนถึงปัจจุบนั เป็นอาคารสูงแห่งแรกในประเทศไทย รวมถึงเป็นอาคารแรกในประเทศไทย
ท่ีมีลิฟทอี์กดว้ย โดยเอกลกัษณ์ของอาคารน้ี คือมีทางเดินตรงกลางท่ีตอ้งเดินข้ึนหรือลงเพื่อ
เขา้สู่หอ้งพกั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีหาค่อนขา้งยากแลว้กบัโรงแรมในยคุปัจจุบนั 

 ส่วนสุดทา้ยเป็นตึกใหม่ท่ีสุดของโรงแรม คือ The River Wing เป็นตึก 16 ชั้นท่ีสูง
ท่ีสุดของตวัโรงแรม สร้างเสร็จในปี 1976 ซ่ึงเป็นปีท่ีโรงแรมมีอายุครบ 100 ปีนบัจากวนัท่ี
ก่อตั้ง ตวัอาคารทั้งหมดจะลอ้มรอบในส่วนของสระว่ายน ้ าของโรงแรมไว ้โดยจะมีสระ
วา่ยน ้ าสองแห่งท่ีสงวนไวเ้ฉพาะเพื่อการพกัผอ่น และนนัทนาการของแขกโรงแรมเท่านั้น 
สระวา่ยน ้ายงัรายลอ้มไปดว้ยคาบาน่าเพื่อการผอ่นคลายโดยสระวา่ยน ้ ามีความยาว 25 เมตร 
ซ่ึงเหมาะส าหรับการพกัผอ่นแบบส่วนตวัเป็นอยา่งมาก 

 
รูปที ่2.7. ขอ้มูลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ 

ทีม่า : www.hrs.com 



 

 

 

2.2. ลกัษณะของการประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร 
 2.2.1. การใหบ้ริการหอ้งพกั (Stay) 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) จะแบ่ง
ประเภทห้องพกัออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ห้องพกั (Rooms) และหอ้งสวที (Suites) แต่ละหอ้ง
ผสมผสานสไตลไ์ทยอนัหรูหราเขา้กบัความทนัสมยัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีหอ้งพกั
ทั้งหมด 391 หอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนที ่1 หอ้งพกั (Rooms) มีจ  านวน 331 หอ้ง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) Chao Phraya Room 

 

รูปที ่2.8. Chao Phraya Room 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องพกัขนาด 35 ตร.ม. สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) หรือเตียงคู่ 
(Twin Beds) ห้องพกัตั้งอยู่ในปีกอาคารการ์เดน้ มีทั้งแบบชั้นเดียวหรือแบบแยกชั้น มี
หนา้ต่างสูงจากพื้นจรดเพดานท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้าและสวนใหบ้รรยากาศเหมือนพกัอยู่
ท่ีบา้น ห้องพกัมีทางเขา้ไปสู่ห้องนอนท่ีกวา้งขวางและสะดวกสบาย และพื้นท่ีนัง่เล่นแยก
ต่างหากพร้อมเตียงโซฟาแสนสบาย 

 ห้องพกัแสดงถึงความสง่างามแบบคลาสสิกดว้ยการออกแบบตกแต่งภายในร่วม
สมัยท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากอาณานิคม ซ่ึงสะท้อนถึงมรดกอนัเป็นเอกลักษณ์ของ
โรงแรมและวฒันธรรมไทย  

 



 

 

 

2) Deluxe Balcony Room 

 

รูปที ่2.9. Deluxe Balcony Room 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องพกัขนาด 37 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ (King Bed) แต่ละห้องจะมีระเบียงส่วนตวั
ขนาด 6 ตร.ม. ส าหรับการพกัผอ่นกบัวิวแม่น ้ าและสระวา่ยน ้ า ดว้ยหนา้ต่างสูงจากพื้นจรด
เพดาน พื้นไม ้พรมและเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ โดยห้องจะใชโ้ทน
สีธรรมชาติท่ีนุ่มนวล และการตกแต่งแบบไทยจะช่วยเพิ่มบรรยากาศสไตลรี์สอร์ทและช่วย
เพิ่มความผอ่นคลายได ้

3) Deluxe Premier Room 

 

รูปที ่2.10. Deluxe Premier Room 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 



 

 

 ห้องพกัขนาด 43 ตร.ม. สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) หรือเตียงคู่ 
(Twin Beds) แต่ละหอ้งจะมีโซฟาขนาดใหญ่ส าหรับพกัผอ่น 

 ววิหอ้งจะเป็นวิวแม่น ้ าและวิวสระวา่ยน ้ า การตกแต่งไดรั้บแรงบนัดาลใจจากชีวิต
ในแม่น ้าเจา้พระยา ดว้ยพื้นไมแ้ละสัมผสัแบบไทย เช่น เฟอร์นิเจอร์ไมส้ักและผา้ไหมไทย
ท่ีสวยงาม หรือภาพพิมพใ์นหอ้งท่ีถูกคดัสรรมาอยา่งดี 

4) Mandarin Room  

 

รูปที ่2.11. Mandarin Room 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 หอ้งพกัขนาดใหญ่ 63 ตร.ม. เป็นทางเลือกท่ีเหมาะส าหรับแขกท่ีก าลงัมองหาพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ ภายในห้องมีพื้นท่ีนั่งเล่นกวา้งขวางพร้อมโซฟา พื้นท่ีรับประทานอาหารท่ี
มองเห็นทั้งเมืองและแม่น ้ าผ่านหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน การตกแต่งด้วยโทนสีน ้ า
ทะเลท่ีให้ความรู้สึกผ่อนคลายและโทนสีทอง มีการเลือกใช้เคร่ืองเรือนท่ีหุ้มดว้ยผา้ไหม
ไทยชั้นดี พร้อมดว้ยเตียงขนาดคิงไซส์ (King Bed) ท่ีปูดว้ยผา้ลินินท่ีหรูหรา ห้องพกัยงัมี
พื้นท่ีโตะ๊เคร่ืองแป้งและตูเ้ส้ือผา้แบบวอลก์อิน 

 หอ้งพกัจะมีระเบียงพร้อมท่ีนัง่ รวมถึงอ่างอาบน ้ า ฝักบวัอาบน ้ าแบบวอล์กอินและ
พื้นท่ีทานอาหารแบบเตม็รูปแบบส าหรับ 2 ท่าน 

 

 

 



 

 

5) State Room 

 

รูปที ่2.12. State Room 

 ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 

รูปที ่2.13. State Room 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

  หอ้งพกัขนาด 61 ตร.ม. เตียงคิงไซส์ (King Bed) เม่ือเขา้มาทางโถงไมส้ัก ห้องพกั
เหล่าน้ีไดรั้บการตกแต่งอย่างหรูหราในสไตล์ไทยดั้งเดิมดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไมสี้เขม้และผา้
ไหมจิม ทอมป์สันสีสันสดใส ภายในมีพื้นท่ีนั่งเล่นพร้อมโซฟานั่งสบายและโต๊ะ
รับประทานอาหาร หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานขนาดใหญ่เปิดออกสู่ระเบียงกวา้งขวาง 
หอ้งพกัหนัหนา้ไปทางแม่น ้า ซ่ึงสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงามของแม่น ้าได ้

 

 



 

 

ส่วนที ่2 หอ้งสวที (Suites) มีจ  านวน 60 หอ้ง แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) Deluxe One-Bedroom Suite 

 

รูปที ่2.14. Deluxe One-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 หอ้งสวทีขนาด 83 ตร.ม. ววิแม่น ้าและววิริมสระน ้ า สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ 
(King Bed) หรือเตียงคู่ (Twin Beds) มีพื้นท่ีใชส้อยกวา้งขวางพร้อมโซฟาขนาดใหญ่และ
พื้นไมท่ี้สวยงาม ตกแต่งด้วยผา้ไหมไทยในโทนสีอบอุ่น มีพื้นท่ีนัง่เล่นและรับประทาน
อาหารแยกเป็นสัดส่วน เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการพกัผ่อนในขณะท่ีให้ความเป็นส่วนตวั 
ภายในห้องนอน มีพื้นท่ีแต่งตวัและนัง่เล่นพร้อมตูเ้ส้ือผา้แบบวอร์คอินขนาดใหญ่และใน
ส่วนของห้องน ้ าตกแต่งดว้ยหินอ่อนอิตาลี พร้อมโต๊ะเคร่ืองแป้งคู่  ฝักบวัและอ่างอาบน ้ า
แยกเป็นสัดส่วน 

2) Deluxe Two-Bedroom Suite 

 ห้องสวีทขนาด 125 ตร.ม. เป็นห้องท่ีเหมาะส าหรับครอบครัว ห้องสวีทแบบสอง
ห้องนอนมองเห็นวิวแม่น ้ าและวิวริมสระน ้ า สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) 
หรือเตียงคู่ (Twin Beds) มีพื้นท่ีใชส้อยกวา้งขวาง พร้อมโซฟาขนาดใหญ่ พื้นไมส้วยงาม 
ตกแต่งดว้ยผา้ไหมไทยในโทนสีอบอุ่น พื้นท่ีใชส้อยมีพื้นท่ีนัง่เล่นและรับประทานอาหาร
แยกเป็นสัดส่วน เหมาะส าหรับการพกัผอ่น ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามเป็นส่วนตวัในแต่ละ
ห้อง ห้องนอนใหญ่มีพื้นท่ีแต่งตวัและนัง่เล่นพร้อมตูเ้ส้ือผา้แบบวอร์คอิน ห้องน ้ าหินอ่อน
อิตาลีพร้อมโตะ๊เคร่ืองแป้งคู่ ฝักบวัและอ่างอาบน ้าแยกเป็นสัดส่วน 

 



 

 

 

รูปที ่2.15. Deluxe Two-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

3) Chao Phraya Suite 

 

รูปที ่2.16. Chao Phraya Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องนอนขนาด 83 ตร.ม. ตั้งอยูใ่น Garden Wing มีทั้งแบบชั้นเดียวและแบบแยก
ชั้น หนา้ต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน และระเบียงท่ีมองเห็นแม่น ้ าและสวน  มีการออกแบบ
ภายในร่วมสมยัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากยุคอาณานิคม เพื่อสะท้อนถึงมรดกอนัเป็น
เอกลักษณ์ของโรงแรมและวฒันธรรมไทย มีห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน พร้อมพื้นท่ี
รับประทานอาหารขา้งห้องนอนสุดหรู และห้องน ้ าหินอ่อนขนาดใหญ่พร้อมอ่างอาบน ้ า
แยกเป็นสัดส่วน พื้นท่ีฝักบวัและตูเ้ส้ือผา้แบบวอร์คอิน 



 

 

4) Junior Terrace Suite 

 

รูปที ่2.17. Junior Terrace Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องจูเนียร์สวีทขนาดใหญ่ 97 ตร.ม. มีระเบียง 17 ตร.ม. อนัสวยงามท่ีสามารถ
มองเห็นววิแม่น ้าและเมือง เหมาะส าหรับผูเ้ขา้พกัระยะยาวท่ีก าลงัมองหาพื้นท่ีไวใ้ชท้  างาน
ร่วมกนัขนาดใหญ่ ห้องน้ีจะผสมผสานพื้นท่ีใช้สอยแบบเปิดโล่งกวา้งขวางพร้อมโซฟา
ขนาดใหญ่ และเกา้อ้ีเทา้แขน โต๊ะท างานและโต๊ะรับประทานอาหารท่ีรองรับไดถึ้ง 5 คน 
ตกแต่งด้วยพื้นไม ้เน้นด้วยพรม และภาพพิมพ์จากคอลเลคชั่นงานศิลปะของโรงแรมท่ี
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแม่น ้าเจา้พระยา 

5) Authors' Suite 

 

รูปที ่2.18. Authors' Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 



 

 

 ห้องสวีทขนาด 101 ตร.ม. ตั้งอยู่ในปีกแม่น ้ า เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลส าคญัทาง
วรรณกรรมท่ีเคยมาพกัท่ีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ห้องมีหน้าต่างสูงจาก
พื้นจรดเพดาน ระเบียงท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้ าแบบเต็มๆ เหมาะส าหรับการชมวิถีชีวิตริม
แม่น ้า หอ้งนัง่เล่นกวา้งขวาง หอ้งน ้าขนาดใหญ่ และห้องแต่งตวั ไดรั้บการออกแบบอยา่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยช่ือและบรรยากาศ ตั้ งแต่โทนสีและการตกแต่งแบบโบราณ            
มีขนาดหอ้งนอน พื้นท่ีนัง่เล่น และห้องน ้ าหินอ่อนอิตาลีขนาดใหญ่ รวมถึงห้องแต่งตวัท่ีมี
ตูเ้ส้ือผา้แบบวอร์คอิน 

6) Siam One-Bedroom Suite 

 

รูปที ่2.19. Siam One-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องสวีทขนาด 107 ตร.ม. ได้แรงบนัดาลใจจากความงามของภาคเหนือของ
ประเทศไทย ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยฟอนิเจอร์สไตล์เก่าแก่ของไทย  ผนงับวั
แกะสลกัส่ือถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พร้อมด้วยพรมเปอร์เซียท่ีงดงามและคอลเล็กชัน่งาน
ศิลปะท่ีหลากหลาย มีหนา้ต่างสูงจากพื้นจรดเพดานขนาดใหญ่ท่ีเปิดออกเห็นวิวแม่น ้ า ให้
ความสะดวกสบายอย่างเด่นชัด มีพื้นท่ีพกัผ่อนและรับประทานอาหารท่ีหรูหราแยกเป็น
สัดส่วน เตียงขนาดคิงไซส์ (King Bed) ขนาดใหญ่ มาพร้อมกบัพื้นท่ีแต่งตวั ระเบียงและ
พื้นท่ีนัง่เล่น 

 

 

 



 

 

7) Premier One-Bedroom Suite 

 

รูปที ่2.20. Premier One-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องสวีทขนาด 108 ตร.ม. สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) หรือเตียงคู่ 
(Twin Beds) ห้องน้ีสามารถมองเห็นวิวสถานทูตฝร่ังเศส พร้อมทิวทศัน์อนัตระการตาของ
แม่น ้ าเจา้พระยา ระเบียงส่วนตวัและพื้นท่ีนั่งเล่น  ห้องพรีเมียร์สวีทตกแต่งอย่างหรูหรา 
ตกแต่งด้วยพื้นไม ้ทั้งพื้นท่ีนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหาร พร้อมด้วยพรมและภาพ
พิมพ์จากคอลเล็กชั่นงานศิลปะของโรงแรมท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากแม่น ้ าคิงส์ (The 
River of Kings) ห้องนอนตกแต่งในธีมกลว้ยไมส่ื้อถึงความละเอียดอ่อน พื้นท่ีแต่งตวัและ
นัง่เล่น และตูเ้ส้ือผา้แบบวอร์คอิน 

8) Premier Two-Bedroom Suite 

 ห้องสวีทขนาดใหญ่ 150 ตร.ม. สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) หรือ
เตียงคู่ (Twin Beds) มีวิวแม่น ้ าตระการตาและสามารถมองเห็นสถานทูตฝร่ังเศส เหมาะ
ส าหรับครอบครัวท่ีตอ้งการพื้นท่ีเพิ่มเติมและความหรูหรา พื้นท่ีนัง่เล่นแยกเป็นสัดส่วนให้
ทั้งความเป็นส่วนตวัและความสะดวกสบายดว้ยโซฟาขนาดใหญ่ พื้นท่ีรับประทานอาหาร
ส าหรับ 6 ท่าน ตกแต่งดว้ยพื้นไมท้ั้งในพื้นท่ีนัง่เล่นและพื้นท่ีรับประทานอาหาร พรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแม่น ้ า ตลอดจนภาพพิมพจ์ากคอลเล็กชัน่งานศิลปะ
ของโรงแรม นอกจากน้ียงัมีระเบียงส่วนตวัพร้อมพื้นท่ีนัง่เล่นขนาดใหญ่ 



 

 

 

รูปที ่2.21. Premier Two-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

9) Selandia Two-Bedroom Suite 

 

รูปที ่2.22. Selandia Two-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องสวีทขนาด 169 ตร.ม. สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) หรือเตียงคู่ 
(Twin Beds) ห้องสวีทแบบสองห้องนอน ตั้งช่ือตามเรือ Selandia ซ่ึงในปี พ.ศ. 2455 เป็น
เรือเดินทะเลท่ีใช้น ้ ามนัดีเซลล าแรกของโลกท่ีเดินทางจากโคเปนเฮเกนมายงักรุงเทพฯ        
มีการตกแต่งอย่างสวยงามในโทนสีงาช้างอ่อนตดักบัพื้นหลงัสีน ้ าเงินหม่นและสีแดงเขม้ 
ตกแต่งดว้ยผา้ไหม ทุกรายละเอียดตั้งแต่โต๊ะทองเหลืองไปจนถึงท่ีนัง่หรูหราให้ความสง่า
งามหรูหรา มีพื้นท่ีนัง่เล่น พื้นท่ีอ่านหนงัสือ ห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่ส าหรับ 4 
ท่าน มีระเบียง 2 แห่งและหอ้งน ้า 2 หอ้งพร้อมทิวทศัน์แม่น ้าและเมือง 



 

 

10) Ambassador Two-Bedroom Suite 

 

รูปที ่2.23. Ambassador Two-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 

รูปที ่2.24. Ambassador Two-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องสวีทขนาด 173 ตร.ม. สามารถเลือกเป็นเตียงคิงไซส์ (King Bed) หรือเตียงคู่ 
(Twin Beds) ตั้งอยูใ่นตึก The Author’s Wing ดั้งเดิมอายุ 143 ปี อยูด่า้นบนของห้องอาหาร 
The Authors’ Lounge หนัหนา้เขา้หาสวน ท าให้สามารถเห็นวิวแม่น ้ าไดอ้ยา่งขดัเจน เป็น
ห้องท่ีมีเอกลกัษณ์และมีความหรูหราพร้อมวิวท่ีสวยงามจากเรือนกระจกส่วนตวัท่ีไดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากวิคตอเรียในโทนสีเขียวและสีขาว ห้องนอนทั้ง 2 ห้องเช่ือมต่อกนั มี
ห้องนัง่เล่น 2 ห้อง ท าให้เหมาะส าหรับครอบครัว ในขณะท่ีห้องน ้ ามาพร้อมกบัตูเ้ส้ือผา้
แบบวอร์คอิน  



 

 

11) Royal Suite 

 

รูปที ่2.25. Royal Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 หอ้งสวทีขนาด 306 ตร.ม. ทางโอเรียนเต็ลไดนิ้ยามห้องน้ีไวว้า่ “Our Jewel in The 
Historic Crown” ท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางการและความปลอดภยั
ของแขก Royal ท่ีมาเยือน มีทางเข้าส่วนตัว ห้องประชุม ฟิตเนสและสปาส่วนตัว                          
มีห้องนอนเพิ่มเติมเพื่อรองรับครอบครัวและผูติ้ดตาม ตกแต่งดว้ยสีม่วงและสีเหลืองอนั     
โอ่อ่าท่ีประดบัประดาดว้ยหินอ่อนสีขาวและโคมคริสตลัระยา้ เพื่อบรรยากาศของความ
คลาสสิกแต่ดูสง่างาม 

12) Oriental Two-Bedroom Suite 

 เพนต์เฮาส์แบบสองห้องนอน ขนาด 376 ตร.ม. ตั้งอยู่ท่ีชั้นบนสุดของโรงแรม 
ห้องน้ีไดต้อ้นรับบุคคลส าคญัของโลกหลายคน สามารถเห็นวิวแม่น ้ าได ้360 องศา พร้อม
ระเบียงขนาด 57.6 ตร.ม. ตกแต่งดว้ยผา้ไหมไทย พื้นไมส้ัก และพรมเปอร์เซีย เหมาะ
ส าหรับความบันเทิงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีห้องบันเทิงเป็นของตัวเอง พร้อมด้วย
ห้องนัง่เล่นกวา้งขวางและจ านวนหลายห้อง ห้องรับประทานอาหารส าหรับ 12 ท่าน และ
หอ้งครัว หอ้งนอนใหญ่ตกแต่งดว้ยฟอนิเจอร์สไตลเ์รียบหรูและเตียงสับปะรดทรงกระโจม
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 



 

 

 

รูปที ่2.26. Oriental Two-Bedroom Suite 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 2.2.2. การใหบ้ริการหอ้งอาหารต่างๆ (Dine) 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) ) มี
หอ้งอาหารทั้งหมด 11 ห้องอาหาร รวบรวมหลายประเภทไม่วา่จะเป็นห้องอาหาร Fine 
Dining , All-Day Dining , Lounge และ Bar มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) Le Normandie by Alain Roux 

 

รูปที ่2.27. Le Normandie by Alain Roux 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 นบัตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2501 Le Normandie ไดรั้บรางวลัมิชลินสตาร์ (Michelin Star) 
2 ดาวทุกปี มีช่ือเสียงในดา้นอาหารฝร่ังเศสร่วมสมยัและคอลเลคชนัไวน์ท่ีโดดเด่น เป็น
การผสมผสานอาหารท่ีดีท่ีสุด การบริการท่ีไร้ท่ีติ และความสง่างามเขา้ดว้ยกนั  



 

 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ไดต้อ้นรับเชฟ Alain Roux ผูมี้ช่ือเสียง
ระดบัโลกจาก The Waterside Inn ในฐานะเชฟ Waterside Inn เจา้ของดาวมิชลิน 3 ดาวมา
เป็นเวลา 38 ปี ความร่วมมือสุด Exclusive คร้ังน้ีท าให้โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ 
กรุงเทพฯ สามารถน าเสนออาหารฝร่ังเศสคลาสสิกท่ีรังสรรคโ์ดยตระกลู The Roux ใหก้บั
นกัชิมชั้นสูงจากทัว่โลก ซ่ึง Le Normandie ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหอ้งอาหารฝร่ังเศสท่ี
ท่ีสุดในเอเชีย อาหารทุกจานท่ีเสิร์ฟจะมีความประณีตและรสชาติท่ีดีท่ีสุด จากใชว้ตัถุดิบท่ี
ดีท่ีสุดและสดใหม่ท่ีสุดเท่านั้น 

2) Kinu by Takagi 

 

รูปที ่2.28. Kinu by Takagi 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 เชฟ Takagi Kazuo แห่งร้าน Kyoto Cuisine Takagi เจา้ของรางวลัมิชลินสตาร์ 
(Michelin Star) 2 ดาว ไดน้ าประสบการณ์การรับประทานอาหารญ่ีปุ่นสไตล์    ไคเซกิท่ี
ยกระดบัมาสู่เมืองไทยเป็นคร้ังแรก อาหารท่ีปรุงอยา่งประณีตและละเอียดอ่อนสะทอ้นถึง
ฤดูกาลและวฒันธรรมของทั้งญ่ีปุ่นและไทย มีการผสมผสานส่วนผสมของไทยในทอ้งถ่ิน
เขา้กบัผลิตผลท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นดว้ยความช านาญ 

 Kinu by Takagi เปิดใหบ้ริการ 2 รอบม้ือกลางวนัและม้ือค ่า เมนูอาหารจะแตกต่าง
กนัออกไปในแต่ละรอบ  แขกยงัสามารถเลือกท่ีจะเพลิดเพลินกบัคอลเลกชนัสาเกท่ีดีท่ีสุด
ของกรุงเทพฯ แขกท่ีมาใชบ้ริการจะไดป้ระสบการณ์การรับประทานอาหารญ่ีปุ่นระดบัสูง
และการบริการท่ีดีท่ีสุด 

 



 

 

3) Lord Jim’s 

 

รูปที ่2.29. Lord Jim’s 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 Lord Jim’s เป็นสถานท่ีบริการอาหารนานาชาติยอดนิยมแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ   
ให้บริการอาหารนานาชาติ พร้อมวิวแม่น ้ าแบบ 360 องศา ห้องอาหาร ลอร์ด จิมส์ 
เปรียบเสมือน "หอ้งนัง่เล่นของกรุงเทพฯ" เพราะตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2519 ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ของทั้งลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีต่างช่ืนชอบ
บุฟเฟ่ตม้ื์อกลางวนัระดบัพรีเม่ียม ห้องอาหารลอร์ด จิมส์ ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของอาคารริเวอร์ 
วิง ซ่ึงถูกปรับโฉมใหม่โดยนักออกแบบช่ือดัง มร. เจฟฟ่ีย์ วิลค์ (Jeffrey Wilkes)                  
นกัออกแบบตกแต่งอาคารริเวอร์ วงิ รวมถึงหอ้งพกั หอ้งอาหารต่างๆและล็อบบ้ี 

 Lord Jim’s เปิดให้บริการ 2 รอบม้ือกลางวนัและม้ือค ่า เมนูในแต่ละวนัของ Lord 
Jim’s จะแตกต่างออกไปในแต่ละรอบและในแต่ละวนั แขกจะได้รับประสบการณ์
ระดับพรีเม่ียมจากอาหารนานาชาติ อาหารทะเล อาหารญ่ีปุ่น อาหารไทย และอาหาร
คลาสสิกของลอร์ดจิมอย่าง “ฟัวกราส์ (Foiegras)” หน่ึงในเมนูสุดหรูจากฝร่ังเศส 
นอกจากน้ียงัมีรายการไวน์มากมาย 

4) Riverside Terrace 

 Riverside Terrace ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาให้แขกรับประทานอาหารแบบ Out 
Side พร้อมชมวิวของ “River of Kings”  ห้องอาหารของ Riverside Terrace จะตกแต่งออก
สไตลไ์ทยๆ และชมการท าอาหารของเชฟท่ีจุดจ าหน่ายอาหารแบบอินเทอร์แอคทีฟในช่วง
ฤดูกาล พร้อมบาร์บีคิวทั้งเน้ือรมควนั อาหารทะเลสด เตาป้ิงย่าง เตาอบทนัดูริ และจุด



 

 

บริการ Riverside Terrace Buffet Line ท่ีน าเสนออาหารท่ีน่ารับประทานท่ีไดรั้บการคดั
สรรอยา่งดีจากโอเรียนเต็ล ไม่วา่จะเป็น Grill Station , Seafood On Ice , Japanese Food 
Zone , Mexican Food Station , Chinese Food Station , Thai Food Station , Indian Food 
Station และ Dessert Zone คอยใหบ้ริการอยูแ่บบครบวงจร 

 

รูปที ่2.30. Riverside Terrace 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

5) Sala Rim Naam 

 

รูปที ่2.31. Sala Rim Naam 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 Sala Rim Naam ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มของโรงแรม ตั้งอยูใ่นศาลาท่ีตกแต่งอยา่งหรูหรา
และมีเมนูอาหารไทยท่ีโดดเด่น มีเรือรับส่งไวค้อยบริการ เม่ือไปถึงท่ีห้องอาหารสามารถ
เลือกท่ีจะนัง่ทานอาหารแบบ Indoor ภายในศาลาก็ได ้หรือจะนัง่ชิวๆแบบOutdoor ตรง



 

 

ระเบียงท่ีอยูริ่มน ้ า ท่ีร้านน้ีมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในม้ือค ่า ทั้งร าไทยและโขนไวใ้ห้ชม 
หรือคุณจะนัง่ชมววิพร้อมกบัรับลมสบายๆก็ได ้เมนูของร้านมีอาหารไทยตน้ต าหรับชาววงั
และยงัมีเมนูพิเศษด้วย มีบริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวนัแบบไทยๆทุกวนั และแขกยงั
สามารถเพลิดเพลินกบัเซ็ตเมนูอาหารค ่าพร้อมการแสดงทางวฒันธรรมท่ีงดงามของไทย 

ห้องอาหาร Sala Rim Naam จะเปิดตามฤดูกาล ม้ือกลางวนัจะเป็นบุฟเฟ่ตแ์ละม้ือค ่า โดย
ม้ือค ่าจะมีการแสดงร าไทยใหแ้ขกไดเ้พลิดเพลินอีกดว้ย 

6) Terrace Rim Naam 

 

รูปที ่2.32. Terrace Rim Naam 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 Terrace Rim Naam ตั้ งอยู่ตรงข้ามโรงแรมริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา มอบ
ประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางแจ้งสุดหรู เมนูอาหารตามสั่งประกอบด้วย
อาหารไทยตน้ต ารับท่ีคดัสรรโดยเชฟ Pom Weaves ซ่ึงไดเ้ป็นเจา้ของรางวลัหลายแห่ง มา
แสดงเอกลกัษณ์ดว้ยการรังสรรคอ์าหารไทยท่ีโดดเด่นและเช่ียวชาญของเทคนิคเฉพาะตวั 
ท าใหไ้ดอ้าหารไทยท่ีโดดเด่นและหายาก ซ่ึงใชเ้ฉพาะส่วนผสมตามฤดูกาลท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น 

7) The Authors’ Lounge 

 The Authors' Lounge ตั้งอยูท่ี่ชั้นล่างของ Oriental Hotel façade และมีกล่ินอาย
ของโลกยุคเก่าท่ีชวนให้นึกถึงช่วงตน้ทศวรรษ 1900 ตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองจกัสาน
และผา้ทอด้วยมือ และรูปของนักเขียนช่ือดงัหลายคนท่ีเคยพกัท่ีโรงแรมน้ี ตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษท่ี 19 The Authors' Lounge ข้ึนช่ือในเร่ืองน ้ าชายามบ่ายแบบดั้งเดิม ทั้งขนมอบ 
สโคนอบสดใหม่ และแยมโฮมเมด หรือถูกเรียกวา่ Traditional Afternoon Tea Served 



 

 

With Old World Charm ส าหรับเพสตรีและของหวานต่าง ๆ อยู่ภายใตก้ารดูแลของ 
Christophe Sapy - Executive Pastry Chef  เชฟผูเ้คยร่วมงานกบัร้านอาหารมิชลิน 3 ดาว ใน
ฝร่ังเศส ท่ีน่ีจะเสิร์ฟ Afternoon Tea Set ในรูปแบบ French Contemporary Pastries 
เลือกใช้ส่วนผสมชั้นเลิศจากทัว่โลก เพื่อให้ไดร้สชาติดีเยี่ยม ความสดใหม่ และหน้าตา
ขนมท่ีสวยงาม 

 

รูปที ่2.33. The Authors' Lounge 

ทีม่า : www.bkkmenu.com 

 

รูปที ่2.34. The Authors' Lounge 

ทีม่า : www.bkkmenu.com 

 

 



 

 

8) Ciao Terrazza 

 

รูปที ่2.35. Ciao Terrazza 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 หอ้งอาหาร Italian ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากประเพณีเก่าแก่ของอิตาลีและวฒันธรรม
การท าอาหาร Ciao Terrazza น าเสนออาหารอิตาเลียนสไตล์เมดิเตอร์ เรเนียนสมยัใหม่ 
หัวใจส าคญัของ Ciao คือเตาไฟพิซซ่าจากฝีมือช่าง Handmade มีการเสิร์ฟพาสตา้และ         
รีซอตโตแ้ท้ๆ  ปรุงดว้ยผลิตผลท่ีดีท่ีสุดน าเขา้จากอิตาลีและจากตลาดทอ้งถ่ิน Ciao Terrazza 
ใหบ้ริการอาหารกลางแจง้พร้อมทิวทศัน์อนัตระการตาทั้งแม่น ้าเจา้พระยาและดา้นหนา้ของ 
Oriental Hotel façade 

9) The Bamboo Bar 

 

รูปที ่2.36. The Bamboo Bar 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 



 

 

 เดอะ แบมบู บาร์ เปิดในปี 1953 เป็นบาร์แบบ American Jazz Bar ซ่ึงเดอะ แบมบู
บาร์เป็นสถานท่ีจดัแสดงดนตรีแจ๊สแห่งแรกในกรุงเทพฯ เร่ิมจากคนกลุ่มเล็กๆ เน่ืองจาก
ในสมยันั้นดนตรีแจส๊ยงัไม่เขา้มาในประเทศไทย แจ๊สจะเป็นท่ีรู้จกักนัในกลุ่มคนชนชั้นสูง
หรือคนท่ีมีโอกาสไปต่างประเทศ โดยทางโอเรียนเตล็ไดเ้ปิดบาร์น้ีเพื่อรองรับคนกลุ่มเล็กๆ
น้ีเท่านั้น เดอะ แบมบู บาร์ไดเ้ติบโตข้ึนจากความมีมาตารฐานและช่ือเสียงจนกลายเป็นบาร์
ท่ีเป็นท่ีสุดในกรุงเทพฯท่ีคนรักแจส๊จากทัว่โลกมกัแวะเวยีนมา และในปี 2022 เดอะ แบมบู 
บาร์ ไดรั้บการประกาศให้เป็นบาร์ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยและยงัให้เป็นหน่ึงใน 7 บาร์ท่ีดี
ท่ีสุดในเอเชีย 

 ซ่ึงเดอะ แบมบู บาร์ ยงัคงไวซ่ึ้งบรรยากาศอนัเยา้ยวนในยุคทศวรรษ 1950 เกา้ก้ีทุก
ตวัจะหันไปทางเวทีเสมอ ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้ผูค้นท่ีแวะเวียนมาได้ด่ืมด ่า
ดนตรีแจ๊สจากนกัดนตรีมืออาชีพของโอเรียนเต็ล เคร่ืองด่ืมและค็อกเทลสร้างสรรค์ โดย
ทีม Mixologist Team ท่ี Mandarin Oriental’s Award-Winning รวมถึงเมนูค็อกเทล 'The 
Elements' ท่ีเพิ่งเปิดตวัใหม่ ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภูมิทศัน์ทั้งหา้ของประเทศไทย 

10) The China House 

 

รูปที ่2.37. The China House 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 ห้องอาหาร The China House ร้านอาหารล ้าสมยัท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากยุค Art 
Deco ท่ีมีชีวิตชีวาของเซ่ียงไฮใ้นช่วงทศวรรษ 1930 แขกสามารถเพลิดเพลินกบัอาหารจีน
คลาสสิกภายในมีบรรยากาศอนัโดดเด่นและประณีตของห้องอาหาร แขกสามารถเลือก
ทานแบบเมนูต่ิมซ า A la carte หรือแบบ Buffet Brunch ได ้

 



 

 

11) The Verandah 

 

รูปที ่2.38. The Verandah 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

 The Verandah เป็นห้องอาหารท่ีให้บริการแบบ All-Day Dining ถือวา่เป็นสวรรค์
แห่งการพกัผ่อน The Verandah เป็นห้องอาหารท่ียกระดบัการรับประทานอาหารของ
ตะวนัตกและอาหารเอเชียท่ีหลากหลาย รวมถึงอาหารไทยคลาสสิกยอดนิยม เช่น ผดัไทย ผู ้
เข้าพกัสามารถรับประทานอาหารกลางแจ้งหรือในร่ม พร้อมวิวแม่น ้ าเจ้าพระยา และ
สามารถเลือกรับประทานอาหารเช้าม้ือใหญ่ เมนูอาหารตามสั่ง ไปจนถึงขนมอบสดใหม่
และไอศกรีมโฮมเมดเตม็รูปแบบตลอดทั้งวนั 

2.2.3. การใหบ้ริการสปาและสุขภาพ (Spa & Wellness) 

 Luxury Wellness & Spa มีการออกแบบอนัเงียบสงบและมีการบ าบดัท่ีหลากหลาย
ซ่ึงผสมผสานเทคนิคร่วมสมยัเขา้กบัแบบโบราณ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) The Oriental Spa 

 The Oriental Spa แขกจะไดรั้บประสบการณ์ทรีตเมนตแ์บบผสมผสานเทคนิคไทย
ดั้งเดิมและตะวนัตกสมยัใหม่ ในห้องส่วนตวัและห้อง Suite สุดหรู โดย The Oriental Spa 
เปิดเป็น City Spa แห่งแรกในกรุงเทพฯ ไดรั้บรางวลัมากมาย รวมถึงเป็นสปาแห่งเดียวใน
กรุงเทพฯ ท่ีไดรั้บรางวลัระดบั 5 ดาวโดย Forbes  

 The Oriental Spa ตั้งอยูต่รงขา้มแม่น ้ าจากโรงแรม แขกจะเร่ิมตน้ประสบการณ์
ดว้ยการนัง่เรือระยะสั้นๆ The Oriental Spa จะตอ้นรับดว้ยชา Welcome Drink พร้อมกบั



 

 

เพลิดเพลินกบัการปรึกษาส่วนตวัจากนักบ าบดัเพื่อปรับแต่งการรักษาตามความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้พกั 

 

รูปที ่2.39. The Oriental Spa 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

2) Fitness & Wellness 

 

รูปที ่2.40. Fitness & Wellness 

ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

  Fitness & Wellness Center เป็นสถานท่ีท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับคนรักสุขภาพ 
สามารถรับการบริการอยา่งมืออาชีพและแนวทางการออกก าลงักายท่ีเป็นส่วนตวัสูง และมี
คุณภาพจากพนกังานมืออาชีพของโอเรียนเตล็ 

 



 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- หอ้งออกก าลงักายพร้อมอุปกรณ์ออกก าลงักาย 
- Steam Rooms และ Jacuzzis Rooms 
- หอ้ง Functional training 
- สนามกีฬาอเนกประสงค ์(เช่า) 
- ลู่วิง่จอ๊กก้ิง (220 เมตร) 
- คลาสโยคะ แอโรบิก มวยไทย และ Movement Foundation 
- อุปกรณ์กีฬา แร็กเก็ต ลูกบอล รองเทา้ เส้ือยดื และกางเกงขาสั้น 
- หอ้งอาบน ้าและตูเ้ก็บของส่วนตวั 

2.3. ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปที ่2.41. นางสาวพรรษมน หิรัณยเลขา 
ทีม่า : www.mandarinoriental.com 

ช่ือผู้ปฏิบัติ : นางสาวพรรษมน หิรัณยเลขา 
แผนก : อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
ระยะเวลาปฏิบัติสหกจิ : ระหวา่งวนัท่ี 6 มิถุนายน 2565 ถึง 18 กนัยายน 2565 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หอ้งอาหาร The Authors’ Lounge 

1) จดัเตรียมห้องอาหารก่อนเปิดใหบ้ริการ 
- จดัหอ้งอาหาร 
- จดัโตะ๊อาหารตามมาตรฐาน ของ The Authors’ Lounge 
- จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือบริการอาหาร ไดแ้ก่ จาน ชอ้น ส้อม มีดและ



 

 

ผา้เช็ดปาก 
- จดัเตรียมพื้นท่ีปฏิบติังาน ไดแ้ก่ พื้นท่ีรับอาหารหรือหนา้บาร์ 

เคาน์เตอร์เก็บอุปกรณ์ และห้องเก็บผา้ปูโตะ๊ 
- เบิกผา้ท่ีใชใ้นการเตรียมห้องอาหาร เช่น ผา้ปูโตะ๊ ผา้เช็ดปาก ผา้เบาะ

เกา้อ้ี และปลอกหมอนพิง 
- เบิกเคก้ส าหรับอภินนัทนาการใหแ้ก่แขก 

2) บริการเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืม และเก็บเม่ือแขกทานเสร็จ 
3) รับออเดอร์อาหารและเคร่ืองด่ืม 
4) จดัหอ้งอาหารหลงัใหบ้ริการ 

- จดัโตะ๊อาหารใหเ้ขา้ท่ีตามแปลน 
- ท าความสะอาดอุปกรณ์ใหบ้ริการแขก เช่น ถาดเสิร์ฟและรถท่ีใชเ้สิร์ฟ

อาหาร  
- เช็คความเรียบร้อยของปลอกเบาะเกา้อ้ีและปลอกหมอนพิง 
- เก็บผา้ท่ีใชใ้นหอ้งอาหารทั้งหมด แลว้น าส่งห้องผา้ (Laundry) 

หอ้งอาหาร Kinu by Takagi 
1) จดัเตรียมห้องอาหารก่อนเปิดใหบ้ริการ 

- จดัหอ้งอาหาร 
- จดัโตะ๊อาหารตาม Standard ของ Kinu by Takagi 
- จดัเตรียมชา ไดแ้ก่ ชาโมจิฉะส าหรับตอ้นรับแขก และชาโฮจิฉะ

ส าหรับทานคู่กบัอาหาร 
- จดัเตรียมผา้ร้อน 
- จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการแขก ไดแ้ก่ ชอ้น ตะเกียบ ผา้รองแกว้ 

เช็ดชู่ แกว้น ้า กาน ้าชา ถงัไวน์ และถาดผา้ร้อน 
- เบิกผา้ท่ีใชใ้นการเตรียมห้องอาหาร ไดแ้ก่ ผา้เช็ดปาก ผา้ร้อนและ      

ผา้เช็ดอุปกรณ์ 
2) บริการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืม และเก็บอุปกรณ์ทานอาหารเม่ือแขกทานเสร็จ 
3) รับออเดอร์เคร่ืองด่ืม 
4) จดัหอ้งอาหารหลงัใหบ้ริการ 

- จดัโตะ๊อาหารใหเ้ขา้ท่ีตามแปลน 
- ลา้งท าความสะอาด จาน ชาม ชอ้น ส้อมและอุปกรณ์ของแขกท่ีทาน

เสร็จแลว้ 
- ท าความสะอาดอุปกรณ์ใหบ้ริการแขก เช่น ถาดรองจานและถาดเสิร์ฟ  



 

 

- เก็บผา้ท่ีใชใ้นหอ้งอาหารทั้งหมด แลว้น าส่งห้องผา้ (Laundry) 

2.4. ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที ่2.42. นางสาวณฐัฐาวดี ศรศิลป์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

ช่ือผู้ปฏิบัติ : นางสาวณฐัฐาวดี ศรศิลป์ 
ต าแหน่ง : พนกังานเสิร์ฟ 
แผนก : อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 

 

2.5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) ตั้งแต่วนัท่ี 6 มิถุนายน 2565 ถึง 18 กนัยายน 2565 
เป็นระยะเวลารวม 16 สัปดาห์ โดยเวลาเขา้งานและเลิกงานแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั 
ท างาน 9 ชัว่โมงต่อวนัและท างาน 5 วนัต่อสัปดาห์ 

2.6. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานโครงงาน “ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดั
เยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea)” 

แสดงดังตารางที ่2.1. ตารางแสดงขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 



 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
1. ศึกษาขอ้มูล     
2. คิดคน้สูตร     
3. ทดลองท าชาสกดัเยน็     
4. ท าการทดสอบรสชาติ     
5. รวบรวมขอ้มูลการประเมิน     
6. จดัท าเอกสาร     

ตารางที ่2.1. แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

2.6.1. ศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ในขณะปฏิบติังานทางผูจ้ดัท าไดมี้การส ารวจและสังเกตวา่มีผลไมห้รือวสัดุชนิด
ใดท่ีเหลือทิ้งเยอะ ยงัมีคุณภาพท่ีสามารถน ามาแปรรูปกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
สามารถเพิ่มรายไดค้วบคู่กบัการขบัเคล่ือนนโยบายความย ัง่ยืนได ้พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์
และพนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัคิดคน้ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ ในการ
ท าโครงงานช้ินน้ี 

2.6.2. คิดคน้สูตร 

 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัชา ทั้งการผสมชา 2 ชนิดเขา้ดว้ยกนัและความสามารถในการ
น าชาท่ีเลือกใช้มาสกดัเยน็ เน่ืองจากชามีขอ้จ ากดัมากในการน ามาท าชารูปแบบใหม่ ใน
เร่ืองของรสชาติและกล่ินท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเอาของเหลือทิ้งอย่างเปลือกส้ม น ามาสร้างคุณค่าและน า
ประโยชน์ของเปลือกส้มมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลไม้
ท่ีเลือกใช ้ลองน าผลไมห้ลายชนิดมาใส่ลงในชาสกดัเยน็และเปลือกส้ม เพื่อหาความเขา้กนั
ของรสชาติ สามารถเติมเต็มความสดช่ืนและความหวานจากธรรมชาติได ้จึงเลือกผลไมท่ี้
แสดงถึงความเป็นเอเชียอยา่งมะม่วงสุก 

2.6.3. ทดลองท าชาสกดัเยน็ 

 ทดลองน าชาทั้ง 2 ชนิด คือ ชานโปเลียน (Napoleon Tea) และ ชาโอเรียนทอล เอ็ม
ไพร์ (Oriental Empire) มาผสมเข้าด้วยกันและทดลองการสกัดเย็น (Cold Brew)                  
เพื่อทดสอบความเป็นไปไดข้องผลลพัธ์ คือการมีรสชาติท่ีคงท่ีและมีรสชาติดี ไม่มีรสขม 



 

 

แล้วน ามารวมกับมะม่วงและเปลือกส้ม ท าตามขั้นตอนต่างๆท่ีวางไวต้ามเป้าหมายท่ี
คาดการณ์ไว ้

2.6.4. ท าการทดสอบรสชาติ 

 เม่ือท าชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire 
Cold Brew Tea) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้น าไปให้พนักงานในแมนดาริน โอเรียนเต็ล 
กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok)  จ านวน 30 คน ทดลองทาน พร้อมรับฟัง
ค าแนะน าและค าติชม เพื่อน าไปปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.6.5. รวบรวมขอ้มูลการประเมิน 

 น าชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold 
Brew Tea) ท่ีผ่านการปรับปรุงรสชาติให้มีรสชาติท่ีดีท่ีสุดแลว้ให้กลุ่มตวัอย่างลองทาน
พร้อมกบัประเมินผล 

2.6.6. จดัท าเอกสาร 

 ส่งขอ้มูลและเอกสารการท าโครงงานทั้งหมดให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจดู
ความถูกตอ้งและตามระเบียบการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมขอ้มูลการท า
โครงงานท่ีถูกตอ้งแลว้ทั้งหมดจดัท าเป็นรูปเล่มใหเ้รียบร้อย และพร้อมส าหรับการน าเสนอ 

2.7. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
ผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 หลงัจากในเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 
Beverage) ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental Bangkok) 
ผูจ้ ัดท าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานของโรงแรมระดับ 5 ดาว ส่งผลให้ได้เรียนรู้
กระบวนการท างานหลายอย่างในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ได้ลงมือปฏิบัติงานเหมือน
พนกังานจริง ทั้งงานภายในแผนกและนอกแผนก ส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนัไดแ้ละสามารถน าไปพฒันาตนเองให้มีความ
พร้อมในการท างานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความเขา้ใจ ความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การเตรียมความพร้อมและการวางแผนงานล่วงหนา้ รวมไปถึงการไดฝึ้ก
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  

2.8. ปัญหาทีพ่บและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
2.8.1. ปัญหาท่ีพบ 



 

 

1) ช่วงแรกยงัขาดความรู้และความเขา้ใจในระบบการท างาน ตอ้งใชร้ะยะการปรับตวั
เป็นอยา่งมาก  

2) ปัญหาทางดา้นการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ท าให้ช่วยเหลือหรือให้บริการแขกได้
ไม่ดีเท่าท่ีควร  

3) การจดจ ารายละเอียดของเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม ทั้งช่ือ ส่วนผสม กล่ิน รสชาติ
และรายละเอียดต่างๆของอาหาร เป็นส่ิงท่ีทางพนกังานของโรงแรมตอ้งจดจ าให้ดี
และแม่นย  า เน่ืองจากแขกบางท่านมีขอ้จ ากดัในการทาน ถา้เราไม่มีความรู้เก่ียวกบั
อาหารท่ีเสิร์ฟ จะเกิดขอ้ผดิพลาดในการท างานได ้

2.8.2. ขอ้เสนอแนะ 

 หลงัจากในเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาผูจ้ดัท าเล็งเห็นว่าในการท างานตอ้งมีการ
พฒันาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้ จดจ าและสังเกตการท างานท่ีถูกต้องน ามาปรับใช้เขา้กับ
ตนเอง รับฟังค าแนะน าของเพื่อนร่วมงานและน ามาปรับใชใ้นการท างานให้ดีข้ึนในทุกวนั 
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีสติและความรอบคอบในการท างาน เพื่อลด
ปัญหาและขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย รวมถึงการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นการส่ือสารและการ
พูดคุยระหว่างการปฏิบัติงานเป็นส่ิงส าคัญมาก เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายเดียวกัน



 
 

 

บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ 
(Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea) ทางผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
การทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1. ชา (Tea) 

3.2. ประเภทของชา (Tea Types) 

3.3. วตัถุดิบในการท าชาสกดัเยน็ (Ingredients Information) 

3.4. การสกดัเยน็ (Cold Brew) 

3.5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1. ชา (Tea) 

 

รูปที ่3.1. ชา 

ทีม่า : www.trekearth.com 

 ชาเป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้านของตน้ชา น ามาผ่านกรรมวิธี  
แปรรูปหลากหลาย และชายงัหมายรวมถึงเคร่ืองด่ืมกล่ินหอม ท่ีท าจากพืชตากแห้งชนิดต่างๆ น ามา
ชงหรือตม้กบัน ้าร้อน ชามีตน้ก าเนิดในแถบเอเชียตะวนัออก จีนและอินเดีย แต่ในปัจจุบนัมีปลูกกนั
ทัว่ไปในหลายประเทศ  โดยชาจะเจริญงอกงามไดดี้ในท่ีสูง ตามภูเขาซ่ึงมีดินอุดมสมบูรณ์และฝน
ตกชุก ซ่ึงปริมาณน ้ าฝนและสภาพดินยงัเป็นปัจจยัหลกัๆ ท่ีส่งเสริมการเพาะปลูกและการเติบโต



 

 

ของตน้ชา และยงัมีผลต่อรสชาติชาอีกดว้ย ใบชาเม่ือเก็บมาจากตน้แลว้ จะตอ้งรีบท าให้แห้งให้เร็ว
ท่ีสุด โดยน ามาคัว่ในกระทะเพื่อท าลายเอนไซมใ์นใบชา โดยทัว่ไปจะนิยมน าใบชามาชงด่ืม 

 ใบชาล้วนเก็บมาจากพืชท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์เดียวกันคือ คามิเลีย (Camellia) โดย
คุณธรรมรัตน์ จินดาพล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชา (Tea Master) ประจ าห้องอาหาร The China House 
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) กล่าววา่ “โลกน้ีมีเคร่ืองด่ืม
ชาท่ีแตกต่างกนัไปมากมาย เน่ืองจากกรรมวิธีการผลิตและการเก็บชาท่ีถูกก าหนด โดยบริษทั     
ผลิตชา” 

3.2. ประเภทของชา (Tea Types) 
 ชา สามารถจัดประเภทตามกระบวนการแปรรูปต่างๆได้ ทั้ งหมด 7 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ชาขาว (White Tea)  

 ชาขาว เป็นชาท่ีไดม้าจากยอดชาตูมและอ่อนมาก มีขนสีขาวบางๆ ปกคลุมอยูท่ ัว่
จนอาจดูเหมือนใบชาเป็นสีขาว มีถ่ินก าเนิดในประเทศจีน ซ่ึงประเภทของชาน้ีจะถูกเก็บ
เก่ียวภายใน 48 ชัว่โมง และรีบน ามาตากแดดหรือลมใหใ้บชาแหง้อยา่งรวดเร็ว เป็นวิธีแบบ
ดั้งเดิมท่ีไม่มีการหมกับ่ม  

 เม่ือน ามาชง ก็จะไดช้าท่ีมีสีเหลืองอ่อนและกล่ินหอมอ่อนๆ แบบดั้งเดิม เน่ืองจาก
ผ่านขั้ นตอนการสกัดมาน้อยกว่าชาประเภทอ่ืนๆ ท าให้ชาขาวมีสารโพลีฟีนอล 
(Polyphenols) มากกวา่ชาชนิดอ่ืนๆ ช่วยตา้นอนุมูลอิสระ ลดความเส่ียงของโรคหวัใจ และ
ช่วยใหสุ้ขภาพในช่องปากแขง็แรง 

 

รูปที ่3.2. ชาขาว 

ทีม่า : www.twgtea.com 



 

 

2) ชาเขียว (Green Tea) 

 ชาเขียว เป็นยอดใบชาอ่อนสีเขียว ท่ีตอ้งผ่านการ “หมกั” ดว้ยการอบด้วยไอน ้ า 
เพื่อคงความสดใหม่ของใบชาเอาไว ้ลกัษณะของน ้ าชา จะมีสีเขียวอ่อนและกล่ินหอมจางๆ 
ชาเขียวท่ีนิยมด่ืมมี 2 ประเภท คือ ชาเขียวญ่ีปุ่นและชาเขียวจีน โดยชาเขียวนั้นมีสาร “คาเท
ชิน (Catechin)” เป็นชาท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมด่ืมมากท่ีสุด  

 

รูปที ่3.3. ชาเขียว 

ทีม่า : www.twgtea.com 

3) ชาเหลือง (Yellow Tea) 

 ชาเหลือง เกิดจากการเก็บใบชาแล้วน ามามว้นเพื่อเก็บน ้ ามนัใบชาไว ้เพื่อท าให้
รสชาติเพิ่มข้ึน สีเปล่ียน พอมว้นเสร็จก็น าไปท าให้แห้ง เม่ือแห้งแลว้ก็จะไดช้าเหลือง สี
ใกลเ้คียงกบัชาเขียว แต่จะออกสีเหลืองกวา่เล็กนอ้ย 

 

รูปที ่3.4. ชาเหลือง 

ทีม่า : www.twgtea.com 



 

 

4) ชาน ้าเงิน (Blue Tea) 

 ชาน ้ าเงินหรือท่ีชาวตะวนัออกรู้จกักนัในนามชาอู่หลง เป็นชาท่ีไดม้าจากใบชนิด
เดียวกบัชาเขียว เพียงแต่ผา่นการหมกัมากกวา่ หรือท่ีเรียกว่า ”ก่ึงหมกั” โดยการผา่นความ
ร้อน เช่น ผา่นการคัว่หรืออบควนั 

 ส าหรับชาชนิดน้ีนั้นจะมีกล่ินหอมคลา้ยๆ กบัชาเขียวแต่กล่ินจะแรงกว่า ส่วนใน
ดา้นของรสชาติ มีรสฝาดและขมเล็กน้อย เป็นรสท่ีกลมกล่อมท่ีสุดในบรรดาชาจีน ช่วย
บ ารุงผิวให้ดูสุขภาพดี ช่วยในการไหลเวียนของเลือด และยงัช่วยลา้งสารพิษตกคา้งในตบั
ไดอี้กดว้ย  

 แต่หากยงัไม่เคยด่ืมชาชนิดน้ี ก็อาจจะตอ้งท าความเคยชินกบักล่ินและรสชาติท่ี
เพิ่มมากข้ึนอยูบ่า้ง โดยเม่ือผา่นกระบวนการชงชา จะไดเ้คร่ืองด่ืมท่ีมีสีเขียวทอง 

 

รูปที ่3.5. ชาน ้าเงิน  

ทีม่า : www.twgtea.com 

5) ชาด า (Black Tea) 

 ชาด า เป็นชาท่ีได้มาจากการหมักใบชา ท าให้มีความเข้มข้นสูงท่ีสุดให้หมู่ชา 
ลกัษณะของชาด านั้นสามารถสังเกตไดจ้ากสีท่ีมกัจะเป็นสีแดงหรือน ้าตาลแดงเขม้  

 ชาด าจะมีรสชาติขมเล็กน้อย มีความละมุน และชุ่มคอ มีสารคาเทชิน (Catechin) 
เหมือนกบัชาเขียวและชาน ้าเงิน สามารถช่วยในการยอ่ยอาหาร ช่วยยบัย ั้งแบคทีเรียในช่อง
ปาก รวมถึงสรรพคุณอ่ืนๆ ท่ีมีในชาเขียว แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่แนะน าให้ด่ืมชาด าก่อนนอน 
เน่ืองจากปริมาณคาเฟอีนท่ีสูงกวา่ชาประเภทอ่ืน โดยอยูท่ี่ประมาณ 40 มิลลิกรัมต่อถว้ย 

 



 

 

 

รูปที ่3.6. ชาด า 

ทีม่า : www.twgtea.com 

6) ชาแดง (Red Tea)  

ชาแดง หรือชารอยบอส (Rooibos) เกิดจากใบของชาเขียวท่ีผา่นกระบวนการออกซิเดชัน่
หรือการหมกั จนไดเ้ป็นใบชา  สีเขม้ โดยเม่ือผ่านกระบวนการชงชา จะไดเ้คร่ืองด่ืมท่ีมีสี
น ้าตาลแดง 

 

รูปที ่3.7. ชาแดง 

ทีม่า : www.twgtea.com 

 

 

 

 



 

 

3.3. วตัถุดิบในการท าชาสกดัเยน็ (Ingredients Information) 
3.3.1. ชานโปเลียน (Napoleon tea)  

 

รูปที ่3.8. ชานโปเลียน 

ทีม่า : www.twgtea.com 

 ชานโปเลียน (Napoleon Tea) ชาด าคุณภาพสูงยอดนิยมของ TWG ท่ีผสมผสาน
เคร่ืองเทศฝร่ังเศสรสหวานเขา้กบักล่ินวานิลลา ถูกพฒันาใหก้ล่ินหอมมากเป็นพิเศษ เป็นชา
ท่ีใหค้วามรู้สึกอบอุ่นและอ่อนหวาน 

3.3.2. ชาโอเรียนทอล เอม็ไพร์ (Oriental Empire Tea)  

 

รูปที ่3.9. ชาโอเรียนทอล เอ็มไพร์ 

ทีม่า : www.twgtea.com 

 ชาโอเรียนทอล เอ็มไพร์ (Oriental Empire Tea) TWG ไดผ้ลิตชาสีน ้ าเงิน โดยใช้
ชาจีนผสมผสานกับชาด า ผสมผสานกับความอร่อยของผลไม้รสเปร้ียว โดยจะให้
ความรู้สึกสดช่ืนและผอ่นคลาย ซ่ึงเป็นชาท่ีเหมาะส าหรับการทานคู่กบั Afternoon tea 



 

 

3.3.3. มะม่วง (Mango) 

 

รูปที ่3.10. มะม่วง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 มะม่วง (ช่ือวิทยาศาสตร์: Mangifera Indica) เป็นไมย้ืนตน้ในสกุล Mangifera ซ่ึง
เป็นไมผ้ลเมืองร้อนในวงศ์ Anacardiaceae (กลุ่มเดียวกับถัว่พิสตาชีโอและมะม่วงหิม
พานต์) เช่ือว่าเป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดในอินเดีย บงักลาเทศ และพม่า ซ่ึงเห็นได้จากความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมและร่องรอยฟอสซิลจ านวนมาก นบัยอ้นไปไดถึ้ง 25 – 30 ลา้น
ปีก่อน มะม่วงมีความแตกต่างประมาณ 49 สายพนัธ์ุกระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อน
ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทัว่โลก เป็นไมพุ้่มขนาดกลาง ใบ
โต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายก่ิง ดอกขนาด
เล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน เปลือกหุม้เมล็ดแขง็ 

 มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจ ปลูกเป็นพืชสวน ประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็น
อนัดับ 3 รองจากฟิลิปปินส์และเม็กซิโก เป็นผลไม้ประจ าชาติของอินเดีย ปากีสถาน 
ฟิลิปปินส์ และบงักลาเทศ 

สายพนัธ์ุ 

 มะม่วงมีสายพนัธ์ุมากมายดังท่ีปรากฏในหนังสือพรรณพฤกษาของพระยาศรี
สุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) ท่ีกล่าวถึงมะม่วงในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไวก้วา่ 50 พนัธ์ุ โดย
สายพนัธ์ุท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ยกตวัอยา่งเช่น  



 

 

- เขียวเสวย เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองของนครปฐม ผลยาว ดา้นหลงัผลโคง้นูนออก ปลาย
แหลม ผวิเรียบ สีเขียวเขม้ เปลือกหนา เหนียว ผลแก่รสมนั 

- น ้าดอกไม ้เป็นพนัธ์ุท่ีกินผลสุก รูปร่างยาวเรียว ผลดิบเน้ือขาว รสเปร้ียวจดั ผลสุก
สีเหลืองนวล รสหวาน 

- อกร่องทอง เป็นพนัธ์ุเก่าแก่ นิยมกินกบัขา้วเหนียวมูน ผลค่อนขา้งเล็ก มีร่องเป็น
แนวยาวท่ีดา้นทอ้ง ผลสุก เน้ือละเอียด มีเส้ียนนอ้ย 

- ฟ้าลัน่ ผลกลม ทา้ยแหลม ลูกขนาดกลาง นิยมกินผลแก่ มีรสมนั เม่ือปอกเปลือก 
เน้ือมะม่วงจะปริแตก 

- หนงักลางวนั ผลยาวคลา้ยงาชา้ง แก่จดัรสมนัอมเปร้ียว สุกรสหวาน 
- แกว้ นิยมกินดิบ ผลอว้นป้อม เปลือกเหนียว เม่ือเกือบสุกเปลือกจะมีสีอมส้มหรือ

อมแดง 
- โชคอนนัต ์รูปร่างยาว ปลายมน กลายพนัธ์ุมาจากมะม่วงป่า นิยมน าไปท ามะม่วง

ดอง 
- มหาชนก เป็นลูกผสมระหวา่งมะม่วงพนัธ์ุหนงักลางวนักบัพนัธ์ุซนัเซ็ตจากอินเดีย 

ผลยาวรี สุกสีเหลืองเขม้ มีร้ิวสีแดง เน้ือไม่เละ กล่ินหอม จะสุกในช่วงท่ีมะม่วง
พนัธ์ุอ่ืนวายแลว้ 

การน ามาใชป้ระโยชน์ 

 ผลมะม่วงน ามากินไดท้ั้งดิบและสุก มะม่วงดิบเปลือกสีเขียวเน้ือสีขาวส่วนใหญ่มี
รสเปร้ียว ยกเวน้บางพนัธ์ุท่ีเรียกว่ามะม่วงมนั ส่วนผลสุกจะมีสีเหลืองทั้งเปลือกและเน้ือ 
กินสด หรือ น าไปท าเป็นอาหารเช่น ขา้วเหนียวมะม่วง อีกทั้งมีการน าไปแปรรูป เช่น 
มะม่วงกวน มะม่วงแกว้ มะม่วงดอง มะม่วงแช่อ่ิม มะม่วงเค็ม น ้ าแยมมะม่วง พายมะม่วง 
เป็นตน้ แบ่งมะม่วงตามความนิยมในการกินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) นิยมกินดิบได้แก่พนัธ์ุท่ีมีรสหวานมนัตอนแก่จดั เช่น เขียวเสวย แรด พิมเสนมัน 
ทองด า เขียวไข่กา หรือมีรสมนัตอนอ่อนไม่เปร้ียว เช่น ฟ้าลั่น หนองแซง มะม่วง
เหล่าน้ีเม่ือสุกแลว้จะหวานชืด ไม่อร่อย 

2) นิยมกินสุก เม่ือดิบมีรสเปร้ียว ตอ้งบ่มใหสุ้กก่อนกินเช่น อกร่อง นวลจนัทร์ น ้ าดอกไม ้
น าไปประกอบอาหาร เช่น ใส่ในน ้าพริก ย  า 

3) นิยมน ามาแปรรูป แก่จดัมีรสมนัอมเปร้ียว เม่ือสุกหวานอมเปร้ียว 

 

 



 

 

3.3.4. ส้ม (Orange) 

 

รูปที ่3.11. ส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 ส้ม เป็นไมพุ้่มหรือไมต้น้ขนาดเล็กหลายชนิด เป็นพืชใบเล้ียงคู่ สกุล Citrus วงศ ์
Rutaceae มีดว้ยกนันบัร้อยชนิด เติบโตกระจายอยู่ทัว่โลก โดยมากจะมีน ้ ามนัหอมระเหย
ในใบ ดอก และผล และมีกล่ินฉุน หากน าใบข้ึนส่องกบัแสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ เต็มไป
หมด ซ่ึงจุดเหล่านั้นก็คือแหล่งน ้ ามนันัน่เอง ส้มหลายชนิดรับประทานได ้ผลมีรสเปร้ียว
หรือหวาน มกัจะมีแคลเซียม โปแทสเซียม วติามินเอ และ วติามินซีมากเป็นพิเศษ 

การแบ่งกลุ่มของส้ม 

ส้มเป็นพืชอยูใ่นตระกลู Rutaceae สกุล Citrus ส าหรับประเทศไทย มีการจ าแนกพืชตระกูล
ส้ม พบวา่ตระกูลย่อยท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ตระกุลยอ่ยของส้ม ซ่ึงประกอบดว้ยส้มชนิดต่าง ๆ 
มะขวดิ มะตูม และส้มสามใบ อยา่งไรก็ดี พืชตระกุลยอ่ยน้ี สามารถแบ่งได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

- กลุ่มส้มเกล้ียงและส้มตรา (Orange group) แบ่งเป็นส้มท่ีมีรสหวาน (Sweet 
Orange: Citrus sinensis) และส้มทีมีรสเปร้ียว หรืออาจมีรสออกขม (Sour or 
Bitter Orange: Citrus aurantium) 

- กลุ่มส้มจีน หรือส้มเขียวหวาน (Mandarin group) ได้แก่ ซัทซูมา มานดาริน 
(Satsuma Mandarin:Citrusunshiu) คิงส์ แมนดาริน (King Manderin: Citrus 
nobilis) เมดิเตอร์เรเนียน แมนดาริน (Mediterranean Mandarin: Citrus delicoia) 
คอมมอน แมนดาริน (Common Mandarin: Citrus reticulata) 



 

 

- กลุ่มส้มโอ และเกรฟฟรุท (Pummelo and Grapefruits) ไดแ้ก่ ส้มโอ (Pummelo: 
Citrus maxima) และเกรฟฟรุท (Grapefruits: Citrus paradise) 

- กลุ่มมะนาว (Common acid member group) ไดแ้ก่ ซิตรอน (Citron: Citrus 
medica) เลมอนหรือมะนาวฝร่ัง (Citrus lemon) 

องคป์ระกอบของผลส้ม 

 

รูปที ่3.12. องคป์ระกอบของผลส้ม 

ทีม่า : www.orangebook.tetrapak.com 

 ผลส้มประกอบไปดว้ย เปลือก (Peel or Rind) ซ่ึงประกอบดว้ยฟลาเวโด (Flavedo) 
ต่อมน ้ ามนั (Oil Gland or Oil Sacs) เปลือกใน (Albedo) ภายในจะมีส่วนของกลีบจดัเรียง
รอบส่วนแกนกลางท่ีเรียกว่า แกน (Central Core) ส่วนของกลีบจะประกอบดว้ย เมล็ด 
(Seed) ผนงักลีบ (Segment Membrane) ส่วนท่ีมีน ้าส้มบรรจุอยูใ่นถุงอุม้น ้ า (Juice Sacs) คิว
ติเคิล (Cuticle) มีโครงสร้างท่ีซบัซอ้นในการเป็นตน้ก าเนิดโครงสร้างและการพฒันาคิวติน 
(Cutin) เป็นผนงัชั้นในกรดไขมนั และเซลลูโลส อยู่รวมกนัเรียกว่าคิวติเคิล (Cuticle) ปก
คลุมอยูท่ีเน้ือเยื่อผิวชั้นนอกสุด (Epidermis) (Baker Et Al., 1975) สารดงักล่าวมีหนา้ท่ี
จ  ากดัการสูญเสียน ้ าจากเปลือก โครงสร้างตามธรรมชาติจะอยูใ่นรูปของแอลกอฮอล์ ฟารา
ฟิน แอลดีไฮด ์และคีโตน เป็นตน้  (Freeman, 1978) 

เปลือกส้ม 

 เปลือกส้ม ภายในเปลือกส้ม มีสารส าคญับางชนิดท่ีไม่สามารถหาได้จากการ
รับประทานผลส้มตามปกติ โดยเฉพาะสารฟลาโวนอยด์ อย่าง เฮสเพอริดิน (Hesperidin) 
และ สารประกอบในกลุ่มโพลีเมตทอกซีฟลาโวน (Polymethoxyflavones; PMFs) ท่ีเป็น
สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีส าคญัและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถช่วยตา้นการอกัเสบและ
ป้องกนัโรคอ่ืนๆ ได ้



 

 

 เปลือกส้มนั้นอุดมไปดว้ยวิตามินซีมากถึง 136 มก. ในขณะท่ีภายในเน้ือส้มนั้นจะ
มีวิตามินซีเพียงแค่ 71 มก. เท่านั้น นอกจากน้ียงัมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ืนๆ 
ไม่วา่จะเป็น แคลเซียม ทองแดง แมกนีเซียม วิตามินเอ วิตามินบี และใยอาหาร นอกจากน้ี 
ในเปลือกส้มนั้นยงัมีน ้ ามนัหอมระเหย ท่ีช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด ท าให้เราอารมณ์ดี
ข้ึนอีกดว้ย 

 

รูปที ่3.13. เปลือกส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

ประโยชน์สุขภาพจากการกินเปลือกส้ม 

- ช่วยบ ารุงหวัใจ 

 ภายในเปลือกส้มนั้นจะมีสาร เฮสเพอริดิน (Hesperidin) และ สารประกอบในกลุ่ม
โพลีเมตทอกซีฟลาโวน (Polymethoxyflavones; PMFs) ซ่ึงสามารถช่วยลดระดบัของ
คอเลสเตอรอลและความดนัโลหิตสูงได ้จึงส่งผลใหช่้วยลดการเกิดโรคหวัใจได ้

- ช่วยตา้นมะเร็ง 

 สารตา้นอนุมูลอิสระอย่าง ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) สามารถช่วยต่อตา้นการ
อกัเสบและการเส่ือมโทรมของเซลล์ในร่างกาย ดงันั้นจึงอาจสามารถช่วยป้องกนัการเกิด
มะเร็งได ้

- ช่วยลดการอกัเสบและอาการแพ ้



 

 

 ในเปลือกส้มนั้นอุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีช่วยต่อตา้นการอกัเสบ ซ ้ ายงัมี
สารประกอบท่ีช่วยป้องกนัการหลัง่สารฮีสตามีน สารท่ีท าให้ร่างกายแสดงอาการแพ ้เช่น 
อาการคนั 

3.3.5. เลมอน (Lemon) 

 

รูปที ่3.14. เลมอน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 เลมอน (องักฤษ: Lemon, เล-มอน, ช่ือวิทยาศาสตร์ Citrus limon) เป็นพืชใน     
สกุลส้ม เป็นไม้พุ่ม มีหนามเฉพาะปลายยอด ใบเด่ียว เม่ือขยี้ ใบจะได้กล่ินหอมแรง          
ดอกสีขาว มีกล่ินหอม ผลรูปกลมรี ปลายผลมีต่ิงแหลม ผลอ่อนสีเขียว สุกแลว้เป็นสีเหลือง 
เน้ือในฉ ่าน ้า มีหลายเมล็ด เน้ือผลฉ ่าน ้าและมีรสเปร้ียว 

 ผลส่วนใหญ่จะใชส้ าหรับน ามาท าเป็นน ้ าเลมอน ถึงแมว้่าบางคร้ังจะมีการใชก้าก
และเปลือกในการท าอาหารหรือของหวาน เลมอนมีส่วนประกอบของ กรดซิตริก 
ประมาณ 5% ซ่ึงท าใหเ้ลมอนมีรสชาติท่ีเปร้ียว และมีค่า pH ประมาณ 2 ถึง 3 ดว้ยความเป็น
กรดน้ีเลมอนในบางประเทศจะถูกใชน้ าเป็นวตัถุในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทดแทน
สารท่ีเป็นกรดอ่ืนท่ีราคาสูงกวา่ 

 เลมอนท่ีน ามาท าเป็นน ้าจะเรียกวา่ เลมอนเนด หรือน ้ าเลมอน เปลือกเลมอนมีกล่ิน
หอมเฉพาะตวั ใชเ้ป็นส่วนประกอบของขนมหวาน เช่น พายเลมอน และนอกจากน้ีเลมอน
ยงัถูกน ามาใช้แต่งกล่ินในน ้ าอีกด้วย และเปลือกเลมอนยงัมีสรรพคุณช่วยขบัลม รักษา
อาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นจุกเสียดได ้



 

 

องคป์ระกอบของผลเลมอน 

 

รูปที ่3.15. องคป์ระกอบของผลเลมอน 

ทีม่า : www.thelemonage.com 

1) Flavedo (Peel Layer) 

 ชั้นเปลือก จะมีตั้งแต่สีเขียวจนถึงสีเหลืองสดใส ข้ึนอยู่กบัความสุก มีต่อมน ้ ามนั
หอมระเหยจ านวนมากท่ีช่วยส่งผลต่อกล่ิน ต่อมเหล่าน้ีสร้างเกราะป้องกนัการโจมตีจาก
แมลงและจุลินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) Albedo 

 เปลือกใน เป็นรูพรุนสีขาวและเป็นแหล่งของเพกตินและคาร์โบไฮเดรตท่ีส าคญั
ท่ีสุด ความหนาของมนัแตกต่างกนัไปตามความหลากหลายและความสุก 

3) Endocarp (Pulp) 

 เน้ือเลมอน เป็นส่วนท่ีสามารถทานได้ซ่ึงมีสัดส่วนระหว่าง 65% ถึง 70% ของ
น ้ าหนัก   มี สี เหลืองซีด โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นส่วนๆท่ีมี เซลล์ยาว  ซ่ึ ง มีน ้ า 
คาร์โบไฮเดรต และกรดซิตริกสะสม หรือท่ีเรียกว่าถุงน ้ า แต่ละช้ินมีหลายร้อยถุง และ
บางคร้ังอาจมีเมล็ด 

4) Columela (Central Axis) 

 แกนกลาง ส่วนตรงกลางของมะนาวนั้น ข้ึนอยูก่บัความหลากหลายของผลเลมอน 
อาจจะหนาข้ึนหรือบางลง 



 

 

3.4. การสกดัเยน็ (Cold Brew) 
3.4.1. การสกดัเยน็ (Cold Brew)  

 การสกดัเยน็ คือ การแยกส่วนของน ้ าหรือน ้ ามนัจากวตัถุดิบท่ีเราสกดัออกมา โดย
สกดัออกมาจากส่วนต่างๆของวตัถุดิบนั้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืชผกัและผลไมช้นิดต่าง ๆ 
การสกดัเยน็จะไดน้ ้ าหรือน ้ ามนัจากบริเวณส่วนต่าง ๆ ของพืชผกัและผลไม ้เช่น ใบ , ผล , 
เมล็ด , หัว , ดอก หรือเปลือก โดยอาศยัขั้นตอนบีบอดัท่ีอุณหภูมิห้อง โดยตั้งทิ้งไวใ้ห้
ตกตะกอนแล้วน าส่วนของน ้ าบริสุทธ์ิมาใช้งาน หรืออาจจะใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
แรงดนัสูง เพื่อช่วยบีบหรือกดน ้ าออกมา การสกดัตอ้งไม่ผ่านกระบวนการความร้อนหรือ
สารเคมีใดๆ ซ่ึงจะช่วยคงสี รสชาติตามธรรมชาติ คงคุณค่าและสรรพคุณของพืชผกัและ
ผลไมช้นิดนั้นๆไว ้

 

รูปที ่3.16. การสกดัเยน็ 

ทีม่า : www.88food.com 

3.4.2. ชาสกดัเยน็ (Cold Brew Tea) 

 การสกัดเย็นเป็นวิธีการสกัดรสชาติจากใบชา โดยการ “แช่ในน ้ าเย็นหรือน ้ า
อุณหภูมิหอ้ง” การสกดัเยน็ตอ้งอาศยัเวลาการบ่มเพื่อดึงรสชาติของชาออกมา เม่ืออุณหภูมิ
ของน ้าแตกต่างกนั รสชาติท่ีไดจึ้งต่างกนัดว้ย เม่ือเทียบกบัการชงแบบร้อน จะใชค้วามร้อน
ในการสกดัรสชาติ การชงชาดว้ยน ้ าร้อนจะดึงสารในใบชาออกมาในปริมาณมาก ท าให้ชา
ท่ีไดมี้รสขม และหากทิ้งไวซ้กัพกั สารในใบชาก็หายไป ท าใหร้สชาติของชาเปล่ียนไปดว้ย 
ตรงกนัขา้มชาสกดัเยน็จะใหร้สชาติท่ีอ่อนนุ่มละมุน ไม่ขม เพราะรสชาติของใบชาจะถูกดึง



 

 

ออกมาอย่างช้าๆ อีกทั้งยงัเก็บรักษาคุณค่าสารอาหารในใบชาไดน้านกว่า และให้รสชาติ
คงท่ีกวา่ และสามารถเก็บไดใ้นตูเ้ยน็ไดป้ระมาณ 3-4 วนั รสชาติก็ไม่เปล่ียนและไม่มีความ
ขมเพิม่ 

 

รูปที ่3.17. ชาสกดัเยน็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 3.5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 พิทยารัตน์ สุพรรณ (2564) กาแฟสกดัเยน็เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีวิธีการสกดัโดยการใช้
น ้ าเยน็แทนน ้ าร้อน กาแฟสกดัเยน็มีรสชาติละมุน มีความขมนอ้ยและเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีอุดม
ไปด้วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพซ่ึงช่วยลดความส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อเร้ือรัง 
งานวิจยัน้ีท าการสกดักาแฟสกดัเยน็โดยใช้น ้ าเยน็แช่กาแฟคัว่บดดว้ยอตัราส่วนกาแฟคัว่
กลางบดต่อน ้าเยน็คือ 1:8 1:12 1:16 1:20 น าไปสกดัท่ีตูค้วบคุมอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส 
โดยเวลาในการสกดั 12 18 และ 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากาแฟสกดัเยน็ท่ีได้มาหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวม ความสามารถในตา้นอนุมูลอิสระ ปริมาณคาเฟอีนและคุณค่า
ทางโภชนาการ ผลการศึกษา พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากท่ีสุดคือ 0.000135 
mgGAE/g ท่ีอตัราส่วน 1:8 เวลาในการสกดั 18 ชั่วโมง อตัราส่วนท่ีมีร้อยละการยบัย ั้ง
อนุมูลอิสระ DPPH มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 70 ท่ีอตัราส่วน 1:8 ท่ีเวลาในการสกดั 24 ชัว่โมง 
อตัราส่วนระหว่างกาแฟกบัน น ้ าเย็นท่ีพบคาเฟอีนมากท่ีสุดคือ 1:8 เวลาในการสกดั 24 
ชัว่โมง มีปริมาณคาเฟอีนเท่ากบั 850 µg/mL และการให้พลงังานต่อหน่ึงหน่วยบริโภค
ปริมาตร 100 มิลลิลิตรของกาแฟสกดัเยน็ อตัราส่วน 1:8 1:12 1:16 และ 1:20 เป็น 42.61 
28.40 21.31 และ 17.05 kcal ตามล าดบั 



 

 

 อภิญา อุตระชยั (2565) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชาจาก
การสกดัของกลีบดอกกุหลาบสายพนัธ์ไฮบริดที (Hybrid tea) ในรูปแบบเม็ดฟู่  ดว้ยวิธีสกดั
แบบการหมกั (Maceration) ในน ้ าควบคุมอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ระเหยตัวท าละลายออกโดยการใช้  “ความเย็น” ผลศึกษาคุณภาพของชาในด้าน
ความสามารถในการละลาย พบว่า ชาสูตรควบคุมมีความสามารถในการละลายสูงสุด 
(33.33 วินาที) รองลงมาคือสูตรท่ีใช้สารสกดั กลีบดอกกุหลาบความเขม้ขน้ 50 %w/v 
(36.33 วินาที) และความเขม้ขน้ 40 %w/v (36.67 วินาที) ตามล าดบั การศึกษาความเป็น
กรด-ด่าง (pH) พบว่า มีค่าความเป็นกรดในช่วง pH 4.41-6.73 จากการทดสอบความ
แปรปรวนพบว่าค่าเฉล่ียความสามารถในการละลายและความเป็นกรด-ด่างของชา แต่ละ
สูตรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความชอบในสูตรท่ี
เติมสารสกดัความเขม้ขน้ 40 %w/v มากท่ีสุด มีระดบัความชอบโดยรวมเท่ากบั 7.63 คือ
ชอบปานกลาง ไดรั้บความยอมรับและความพึงพอใจต่อชาตวัอยา่ง  

 สตีเวน หลิว (2559) วิจยัเก่ียวกบัการท าโคลบริวท่ีนิยมน าไปใช้กนั Antioxidant 
activity of different white teas: Comparison of hot and cold tea infusions, (Damiani et al., 
2014) ไดแ้สดงถึงปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไดจ้ากชาขาว (ในงานวิจยัใชช้าไป๋หมู่
ตาน BMD, เสวี่ยหยา XY, หลงจ่ิงขาว WLJ, อนัจ๋ีไป๋ฉา (เหมาเฟิง) ANMF, ไป๋หาวอ๋ินเจิน 
YZBH และชาจากมาลาวสีามตวั WSP, TB, BB) จากรูปจะเห็นไดว้า่ปริมาณสารตา้นอนุมูล
อิสระรวม (Total catechin content, TCC) ในส่วนท่ีไดจ้ากการชงดว้ยน ้ าเยน็ (อุณหภูมิ 20-
25 องศาเซลเซียสแช่ไวใ้ช้เวลาสองชัว่โมง) แสดงดว้ยแท่งสีขาวมีปริมาณสูงกวา่ TCC ท่ี
ตรวจพบในน ้ าร้อน (อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสแช่ไวเ้จ็ดนาที) แสดงดว้ยแท่งสีด าอย่าง
มาก จากแผนภาพน้ีเองท่ีท าให้เวบ็ท่ีเก่ียวกบัชาหรือจ าหน่ายชาแนะน ากนัต่อ ๆ ไปวา่การ
ชงชาแบบเยน็ดีกวา่การชงแบบร้อนมากเพราะท าให้ไดรั้บสารตา้นอนุมูลอิสระในปริมาณ
ท่ีสูง ทั้งท่ีในผลงานวิจยัอีกฉบบัหน่ึงซ่ึงเป็นการทดลองเก่ียวกบัการหาสารส าคญัในชา
เขียวแบบน่ึงเปรียบเทียบระหวา่งการชงร้อน (ใชน้ ้า 90 องศาเซลเซียสแช่ไวย้ี่สิบนาที) และ
เยน็ (ใชน้ ้ า 4 องศาเซลเซียสแช่ไวย้ี่สิบส่ีชัว่โมง) ให้ผลแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนโดยการชง
ร้อนนั้ น มีปริมาณ TCC ไม่แตกต่างกันกับการชง เย็นอย่าง มีนัยยะส าคัญ 



 
 

 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 
 การจดัท าโครงงานเร่ือง “ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental 
Empire Cold Brew Tea)” มีการจดัท าเพื่อพฒันาและผสมผสานวฒันธรรมการทานเคร่ืองด่ืมคู่กบั
อาหารวา่งยามบ่าย (Afternoon Tea) ของประเทศองักฤษให้เขา้กบัประเทศไทย ท่ีมีภูมิอากาศร้อน
เป็นส่วนมาก เป็นชาทางเลือกให้แก่แขก เพื่อเพิ่มความสดช่ืน ผอ่นคลายและดบัร้อน โดยการท าชา
สกดัเยน็ (Cold Brew Tea) ร่วมกบัเปลือกส้ม (Orange Peel) ท่ีเป็นของเหลือทิ้งภายในโรงแรม 
ผูจ้ดัท าจึงได้จดัท าโครงงานชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น (Napoleon Oriental 
Empire Cold Brew Tea) ข้ึนมา โดยสามารถแสดงถึงขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1. วตัถุดิบในการท าชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ 
1)  ชานโปเลียน (Napoleon Tea) 2.5 กรัม 
2)  ชาโอเรียนทอล เอม็ไพร์ (Oriental Empire) 2.5 กรัม 
3)  มะม่วง (Mango) 49 กรัม 
4)  เปลือกส้ม (Orange peel) 36 กรัม 
5)  เลมอน (Lemon) 81 กรัม 

6) น ้าเปล่า (Water) 800 มิลลิลิตร 
 

 

รูปที ่4.1. วตัถุดิบในการท าชาสกดัเยน็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 



 

 

4.2. อุปกรณ์ในการท าชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ 
1)  โหลแกว้ 
2)  มีดหัน่ผลไม ้
3)  พิมพน์ ้าแขง็ 
4)  แกว้น ้า 
 

 

รูปที ่4.2. อุปกรณ์ในการท าชาสกดัเยน็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 

4.3. ขั้นตอนในการท าชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ 
1)  น าชานโปเลียนจ านวน 2.5 กรัม , ชาโอเรียนทอล เอม็ไพร์ จ านวน 2.5 กรัม และเปลือก



 

 

ส้มจ านวน 36 กรัมใส่ลงในโหลแกว้ 

 
รูปที ่4.3. การน าวตัถุดิบใส่ลงในโหลแกว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
2)  เติมน ้ าเย็น 800 มิลลิลิตรลงไปในโหลแก้วและน าไปแช่ในตู้เย็น เป็นระยะเวลา 8 
ชัว่โมง 

 
รูปที ่4.4. ใส่น ้าลงในโหลแกว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
3)  เม่ือชาครบ 8 ชัว่โมงแลว้ จากนั้นน ามะม่วงจ านวน 45 กรัม มาหัน่มะม่วงเป็นช้ินเล็กๆ
ใส่ลงไปในพิมพน์ ้าแขง็  



 

 

 
รูปที ่4.5. หัน่มะม่วงและใส่ลงในพิมพน์ ้าแขง็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
4)  ใส่ชาสกดัเยน็ลงไปในพิมพน์ ้าแขง็และน าเขา้ตูเ้ยน็ 

 
รูปที ่4.6. น าพิมพน์ ้าแขง็เขา้ตูเ้ยน็ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

 

5)  หัน่เลมอนจ านวน 81 กรัม เป็น 2 ส่วน หัน่แบบคร่ึงลูก น ามาบีบเป็นน ้ าเลมอน เพื่อเพิ่ม
ความสดช่ืน และหัน่เป็นแวน่ๆ เพื่อน ามาตกแต่งเพิ่มสีสันใหแ้ก่เคร่ืองด่ืม 



 

 

 
รูปที ่4.7. หัน่เลมอน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

6)  เม่ือน ้าแขง็ไดท่ี้แลว้น าใส่ลงไปในแกว้ พร้อมกบับีบเลมอนลงไปในแกว้ 

 
รูปที ่4.8. บีบเลมอน 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

7)  ตกแต่งดว้ยการน าเลมอนหัน่แวน่และเปลือกส้มท่ีอยูใ่นชาสกดัเยน็ ใส่ลงไปในแกว้เพิ่ม
สีสันและเพิม่รสชาติท่ีเด่นชดัใหแ้ก่น ้าสกดัเยน็ 



 

 

 
รูปที ่4.9. ตกแต่งดว้ยเลมอนและเปลือกส้ม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
8)  ขั้นตอนสุดทา้ยน าชาสกดัเยน็เทใส่แกว้ พร้อมเสิร์ฟไดเ้ลย 

 
รูปที ่4.10. ใส่ชาสกดัเยน็ลงในแกว้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 



 

 

 
รูปที ่4.11. ผลลพัธ์ท่ีได ้
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

4.4. การค านวณต้นทุนส าหรับการท าชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon 
Oriental Empire Cold Brew Tea) 
 การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าชานโปเลียน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ แสดงตามตารางท่ี 4.1. 

วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช(้กรัม) ราคา(บาท)/หน่วย ตน้ทุน(บาท) 
ชานโปเลียน (Napoleon Tea) 2.5 60 / 2.5 กรัม 60.00 
ชาโอเรียนทอล เอม็ไพร์ (Oriental Empire) 2.5 60 / 2.5 กรัม 60.00 
เปลือกส้ม (Orange Peels) 36 59 / 1000 กรัม 2.12 
มะม่วง (Mango) 49 61 / 1000 กรัม 2.99 
เลมอน (Lemon) 81 15 / 159 กรัม 7.64 

รวม 132.75 
ตารางที ่4.1. การค านวณตน้ทุน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 จากตารางท่ี 4.1. พบว่าในงบประมาณการจดัท าชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดั
เยน็ จ  านวน 1 สูตร จะไดช้าสกดัเยน็จ านวน 2 แกว้ ปริมาณแกว้ละ 400 มิลลิลิตร โดยงบประมาณ
การจดัท าชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ จ  านวน 1 แกว้ เฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 66.38 บาท/แกว้ 



 

 

4.5. สรุปผลการประเมินผลความพงึพอใจต่อชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็  

 ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดลองชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ข้ึนมาให้พนกังานใน
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental Bangkok) ทดลองทาน โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแกไ้ข  พฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ยิง่ข้ึน และเพื่อศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของพนกังานภายในโรงแรม จ านวน 30 คน  

 ทางผูจ้ดัท าไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน 

1) จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุแสดงดงัตารางท่ี 4.3. 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 18 60.00 
ชาย 12 40.00 

รวม 30 100.00 
ตารางที ่4.2. จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 จากตารางท่ี 4.2. พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 จากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 30 คน 
2) จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

ขอ้มูลจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุแสดงดงัตารางท่ี 4.3. 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-25 14 46.67 
26-30 9 30.00 
31-40 4 13.33 
มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 3 10.00 

รวม 30 100.00 

ตารางที ่4.3. จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 



 

 

 จากตารางท่ี 4.3. พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดา้นอายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 20-25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 31-40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.33 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 30 คน 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจของผู้ทีไ่ด้ทดลองดื่มชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ 

 ใชค้่าสถิติร้อยละและค่าเฉล่ียในการค านวณความพึงพอใจ โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนน 
เฉล่ียต่อความพึงพอใจในแบบทดสอบความพึงพอใจโดยใช ้Scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่ค่าวดัเจต
คติตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert Technique) หรือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ทสเกลก าหนดการแปรความหมายได ้ดงัน้ี 
 

ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
4.21 - 5.00 ระดบัมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 ระดบัมาก 
2.61 - 3.40 ระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่4.4. เกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจของลิเคิร์ท 

ทีม่า : https://www.thaiall.com 

 ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจของชานโปเลียน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็  
แสดงดงัตารางท่ี 4.5. 

รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. รสชาติของเคร่ืองด่ืม 4.10 0.83 พึงพอใจมาก 
2. กล่ินของเคร่ืองด่ืม 3.93 1.00 พึงพอใจมาก 
3. สีของเคร่ืองด่ืม 3.10 0.87 พึงพอใจปานกลาง 
4. ปริมาณของเคร่ืองด่ืม 3.60 1.05 พึงพอใจมาก 
5. การตกแต่งเคร่ืองด่ืม 4.33 0.60 พอใจมากท่ีสุด 
6. ความคิดสร้างสรรคข์องการท าเคร่ืองด่ืม 4.63 0.48 พอใจมากท่ีสุด 
7. ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม 4.27 0.81 พึงพอใจมาก 
ระดบัความพงึพอใจโดยรวม 4.00 0.95 พงึพอใจมาก 

ตารางที ่4.5. ตารางแสดงค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 



 

 

 จากตารางท่ี 4.5. ผลการส ารวจความพึงพอใจพบวา่ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental 
Empire Cold Brew Tea) โดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 30 คน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
ในดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.10 ดา้นกล่ินของ
เคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.93 ดา้นสีของเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.10 ดา้นปริมาณของเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.60 ดา้นการตกแต่งเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.33 ดา้นความคิดสร้างสรรคข์องการท าเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.63 และสุดทา้ยในดา้นความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.27 ดงันั้นผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น 
ค่าเฉล่ีย 4.00



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1. สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ (Mandarin 
Oriental Bangkok) จึงไดคิ้ดคน้เคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีจะช่วยเพิ่มรายไดจ้ากของท่ีเหลือใชก้ลบัมาให้
เกิดประโยชน์และสามารถช่วยขยายฐานลูกคา้ให้แก่องค์กร จึงไดเ้ป็น “ชานโปเลียน โอเรียนทอล 
เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea)” ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
สูตรทั้งหมด 2 คร้ัง โดยมีการเพิ่มส่วนผสมเขา้ไป คือ เลมอน (Lemon) เพื่อให้เคร่ืองด่ืมมีความกลม
กล่อมและให้ความสดช่ืนมากข้ึน จากการขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาสูตรจากการสอบถาม
พนกังานแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม และสอบถามความพึงพอใจจากพนกังานอาหารและเคร่ืองด่ืม
ท่ีทดลองด่ืม ซ่ึงมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองด่ืม Napoleon Oriental Empire Cold Brew tea วา่สามารถ
สร้างความแตกต่างจากชาร้อนแบบเดิม มีรสกลมกล่อม หวาน และไม่ขม เน่ืองจากรสขมจะไม่ค่อย
ถูกสกดัออกมาดว้ยน ้ าเยน็และการท่ีรสชาติของใบชาจะถูกดึงออกมาอย่างช้าๆ อีกทั้งยงัเก็บรักษา
คุณค่าสารอาหารในใบชาไดน้านกว่า และให้รสชาติคงท่ีกวา่ สามารถเพิ่มความสดช่ืน ผอ่นคลาย
และสามารถช่วยดบัร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี มีรสสัมผสัท่ีดีจากเน้ือมะม่วง และกล่ินสดช่ืนจากเปลือกส้ม
และเลมอน  

 การท าโครงงาน ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire 
Cold Brew Tea) สามารถช่วยโรงแรมลดขยะเหลือทิ้งหรือการเกิด Food Waste น าของเหลือทิ้งมา
ดดัแปลงใหเ้กิดประโยชน์ควบคู่กบัการสร้างรายไดแ้ละขยายฐานลูกคา้ให้กบัองคก์ร รวมถึงยงัเพิ่ม
หนทางการหารายไดส้ามารถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต ซ่ึงยงัคน้พบว่า Napoleon Oriental 
Empire Cold Brew tea ท่ีไดจ้ากการชงแบบสกดัเยน็ยงัเป็นชาท่ีพร้อมเสิร์ฟ สามารถลดเวลาในการ
รออาหารของแขกไดม้ากกวา่แบบร้อนท่ีตอ้งใชเ้วลาในการตม้ชา สามารถจดัเตรียมก่อนเร่ิมงานได ้
ท าให้สะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังานไดอี้กดว้ย โดยงบประมาณการจดัท าชานโปเลียน โอเรียน
ทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ จ  านวน 1 แกว้ เฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 66.38 บาท/แกว้  

 จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชานโปเลียน โอเรียน
ทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายรุะหวา่ง 20-25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67  



 

 

 จากผลการส ารวจพบวา่การประเมินค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น (Napoleon 
Oriental Empire Cold Brew Tea) มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 

5.2. ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังถัดไป 
1) มีการเลือกใชช้าประเภทอ่ืนๆมาท าผลิตภณัฑ ์เช่น ชาชาว ชาวด า หรือชาเขียว เพื่อเพิ่ม

ตวัเลือกใหมี้หลากหลายมากยิง่ข้ึน 
2) เลือกใชว้ตัถุดิบใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน เช่น ใบมินต ์กุหลาบ ลูกพีช เสาวรสหรือ

สตรอวเ์บอร์รี 
3) เพิ่มรูปแบบการน าเสนอของชาสกดัเยน็ เช่น ชาสกดัเยน็แบบขวด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง

ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจต่อเคร่ืองดื่มชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรี                      
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลยัสยาม 
ผูจ้ดัท า     จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริง 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง : ใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 

1. เพศ  หญิง  ชาย     
2. อายุ  ต ่ากวา่ 20 ปี   20-25  26-30  31-40 
  มากกวา่ 41 ปี       

ตอนที ่2 ประเมินระดับความพงึพอใจต่อเคร่ืองดื่มชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอม็ไพร์ สกดัเยน็  

ค าช้ีแจง :  โปรดท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีท่านตอ้งการเลือก ตามความเป็นจริงหรือใกลเ้คียงกบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 5 ระดบั (5 = พึงพอใจมากท่ีสุด , 4 = พึงพอใจมาก , 3 = 
พึงพอใจปานกลาง , 2 = พึงพอใจนอ้ย, 1 = พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด) 

คุณลกัษณะ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  รสชาติของเคร่ืองด่ืม      
2.  กล่ินของเคร่ืองด่ืม      
3.  สีของเคร่ืองด่ืม      
4.  ปริมาณของเคร่ืองด่ืม      
5.  การตกแต่งเคร่ืองด่ืม      
6.  ความคิดสร้างสรรคข์องการท าเคร่ืองด่ืม      
7.  ความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืม      

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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บทความทางวชิาการ 

  



 

 

ชานโปเลยีน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็  

Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea 

นางสาวพรรษมน หิรัณยเลขา 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

บทคัดย่อ 

 จากการท่ีได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณ 
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 
(Mandarin Oriental Bangkok) แผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) ผูจ้ดัท า
ไดท้  าโครงงานชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็ม
ไพร์ สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire 
Cold Brew Tea) เป็นเคร่ืองด่ืมสกดัเยน็ (Cold 
Brew) เพื่อให้เขา้กบัภูมิอากาศของประเทศ
ไทยท่ีมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นชา
ทางเลือกให้แก่แขก เพื่อเพิ่มความสดช่ืน 
ผ่อนคลายและดับร้อน โดยเลือกใช้ด ายอด
นิยมของ TWG อย่าง “ชานโปเลียน 
(Napoleon Tea)” ผสมเขา้กบัชาน ้ าเงิน “โอ
เรียนทอล เอ็มไพร์ (Oriental Empire)” เพิ่ม
ความสดช่ืนด้วยผลไม้ท่ี เ ป็นท่ี นิยมของ
ชาวต่างชาติและเป็นเอกลกัษณ์ของไทยอยา่ง 
“มะม่วง (Mango)” และ “เปลือกส้ม (Orange 
Peel)” เล็งเห็นวา่ภายในโรงแรมมีเปลือกส้ม
เหลือทิ้งจ านวนมากจากการคั้นน ้ าผลไม ้จึง
อยากน ากลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่ม
รายไดค้วบคู่กบัการขบัเคล่ือนนโยบายความ
ย ัง่ยืน (Sustainability) ท่ีเป็นนโยบายท่ี

องค์กรและประเทศให้ความส าคญัมากท่ีสุด
ในปัจจุบนั 

หลงัจากท่ีได้ท าการทดลองชานโป
เลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ คณะ
ผูจ้ดัท าไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของผูท่ี้
ทดลองด่ืม โดยการท าแบบสอบถามความพึง
พอใจจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 13 คน 
สรุปได้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.71 จึง
เห็นไดว้่าโครงงานน้ีสามารถช่วยเพิ่มรายได้
จากของเหลือทิ้ง ให้เกิดเป็นชาทางเลือก
ให้แก่แขกได้ และสามารถน าไปประกอบ
ธุรกิจในอนาคตได ้
ค าส าคัญ : ชาสกัดเย็น / ชานโปเลียน /           
ชาโอเรียนทอล เอ็มไพร์ / มะม่วง / เลมอน / 
เปลือกส้ม 

From having to work in cooperative 
education Mandarin Oriental Bangkok, Food 
and Beverage Department, the organizers of 
the project Napoleon Oriental Empire Cold 
Brew Tea is a Cold Brew to suit the climate 
of Thailand that is mostly hot. and as an 
alternative tea for guests to add freshness 
Relax and cool off By choosing TWG's 



 

 

popular black "Napoleon Tea" mixed with 
"Oriental Empire" blue tea, adding freshness 
with fruit that is popular with foreigners. 
National and unique of Thailand such as 
"Mango" and "Orange Peel" foresee that the 
hotel has a lot of orange peels left from the 
juice. Therefore, I would like to recycle it 
for benefits and increase revenues along 
with driving sustainability policies is the 
policy that organizations and countries are 
the most important nowadays. 

After experimenting with napoleon 
oriental empire cold brew tea, the authors 
conducted a satisfaction survey of those who 
tried the drink. By completing a satisfaction 
questionnaire from a sample of 13 people, It 
was concluded that the respondents had a 
high level of satisfaction. Accounted for 
3.71%, so it can be seen that this project can 
help increase income from waste. To be an 
alternative tea for guests and can be used to 
do business in the future 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1) เพื่อศึกษาการท าเคร่ืองด่ืมชาสกัด

เยน็ 

2) เพื่อสร้างเคร่ืองด่ืมทางเลือกให้แก่

องคก์ร 

3) เพื่อเพิ่มรายไดจ้ากเปลือกส้มท่ีเหลือ

ใช ้ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

4) เพื่อขยายฐานลูกคา้ใหแ้ก่องคก์ร 

5) เพิ่มทางเลือกในการหารายได้และ

น าไปประกอบธุรกิจในภายภาคหนา้ 

ขอบเขตโครงงาน 

1) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาใน
คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าได้รวบรวมขอ้มูลจาก
แผนกอาหารและเค ร่ือง ด่ืมของ
โรงแรมแมนดาริน โอเ รียนเต็ล 
กรุงเทพฯ (Mandarin Oriental 
Bangkok) 

2) ขอบเขตดา้นเวลา 

การท าโครงงานสหกิจใน
คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่
วนัท่ี          6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
จนถึงวนัท่ี        18 กนัยายน พ.ศ. 
2565 

3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

ก ลุ่ ม พ นั ก ง า น ภ า ย ใ น
ห้องอาหาร The Authors’ Lounge 
จ านวน 13 คน 

4) ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

ผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาค้นควา้ 
การทดลองและปฏิบติัจริง จากการ
สอบถ ามข้อมู ล เ ก่ี ย วกับช ากับ
พนักงานในแผนกต าแหน่ง  Tea 
Master และขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

 



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1) สามารถเพิ่มรายได้จากขยะเหลือทิ้งภายใน

โรงแรม 

2) สามารถลดปริมาณของขยะและการสูญเสีย

โดย เปล่าประโยชน์ของวัตถุ ดิบภายใน

โรงแรม 

3) สามารถน าไปเป็นเมนูทางเลือกในการหา

รายไดข้ององคก์ร 

4) สามารถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคต 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1)  น าชาชานโปเลียน (Napoleon Tea) ชาโอเรียน
ทอล เอ็มไพร์ (Oriental Empire) และเปลือก
ส้มใส่ลงในโหลแกว้ 

2)  เติมน ้ าเยน็ 800 มิลลิลิตรลงไปในโหลแกว้และ
น าไปแช่ในตูเ้ยน็ เป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง 

3)  เม่ือชาครบก าหนดเวลาแลว้ หัน่มะม่วงเป็นช้ิน
เล็กๆใส่ลงในพิมพ์น ้ าแข็งพร้อมใส่ชาสกัด
เยน็ และน าเขา้ตูเ้ยน็ 

4)  หัน่เลมอนแบบซีกและหัน่เป็นแบบแวน่ 

5) เม่ือน ้ าแข็งได้ท่ีแล้วน าใส่ลงไปในแก้ว พร้อม
กบับีบเลมอน ตกแต่งดว้ยเลมอนหัน่แวน่และ
เปลือกส้ม 

6) สามารถน าชาสกดัเยน็เทใส่แกว้ พร้อมเสิร์ฟได้
เลย 

สรุปผลโครงงาน 

  จากการท่ีได้ไปฝึกสหกิจศึกษาท่ี
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 

(Mandarin Oriental Bangkok) จึงไดคิ้ดคน้
เคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีจะช่วยเพิ่มรายได้จาก
ของท่ีเหลือใช้กลบัมาให้เกิดประโยชน์และ
สามารถช่วยขยายฐานลูกคา้ให้แก่องคก์ร จึง
ไดเ้ป็น “ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ 
สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold 
Brew Tea)” ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
สูตรทั้งหมด 2 คร้ัง โดยมีการเพิ่มส่วนผสม
เขา้ไป คือ เลมอน (Lemon) เพื่อให้เคร่ืองด่ืม
มีความกลมกล่อมและให้ความสดช่ืนมากข้ึน 
จากการขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาสูตร
จากการสอบถามพนักงานแผนกอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และสอบถามความพึงพอใจจาก
พนกังานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีทดลองด่ืม ซ่ึง
มี ค ว า ม คิ ด เ ห็น ต่ อ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม  Napoleon 
Oriental Empire Cold Brew tea วา่สามารถ
สร้างความแตกต่างจากชาร้อนแบบเดิม มีรส
กลมกล่อม หวาน และไม่ขม เน่ืองจากรสขม
จะไม่ค่อยถูกสกดัออกมาดว้ยน ้ าเยน็และการ
ท่ีรสชาติของใบชาจะถูกดึงออกมาอย่างช้าๆ 
อีกทั้งยงัเก็บรักษาคุณค่าสารอาหารในใบชา
ไดน้านกว่า และให้รสชาติคงท่ีกว่า สามารถ
เพิ่มความสดช่ืน ผ่อนคลายและสามารถช่วย
ดบัร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี มีรสสัมผสัท่ีดีจากเน้ือ
มะม่วง และกล่ินสดช่ืนจากเปลือกส้มและเล
มอน  

จากการท าโครงงาน ชานโปเลียน 
โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น (Napoleon 
Oriental Empire Cold Brew Tea) สามารถ
ช่วยโรงแรมลดขยะเหลือทิ้งหรือการเกิด 
Food Waste มาดดัแปลงให้เกิดประโยชน์



 

 

ควบคู่กบัการสร้างรายไดแ้ละขยายฐานลูกคา้
ให้กับองค์กร รวมถึงยงัเพิ่มหนทางการหา
รายได้สามารถน าไปประกอบธุรกิจใน
อนาคต ซ่ึงยงัคน้พบว่า Napoleon Oriental 
Empire Cold Brew tea ท่ีไดจ้ากการชงแบบ
สกดัเย็นยงัเป็นชาท่ีพร้อมเสิร์ฟ สามารถลด
เวลาในการรออาหารของแขกได้มากกว่า
แบบร้อนท่ีตอ้งใช้เวลาในการตม้ชา สามารถ
จัดเตรียมก่อนเ ร่ิมงานได้ ท าให้สะดวก
รวดเร็วในการปฏิบติังานไดอี้กดว้ย 

จากผลการส ารวจพบวา่การประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชานโปเลียน 
โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกัดเย็น (Napoleon 
Oriental Empire Cold Brew Tea) พบวา่ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.62 มีอายรุะหวา่ง 20-25 ปีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 53.85 ส่วนใหญ่ท างานอยู่ใน
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.92 และเป็นพนักงานบริการ
มากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 

จากผลการส ารวจพบวา่การประเมิน
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความ
พึ ง พอ ใ จ ท่ี มี ต่ อ คว ามพึ ง พอ ใ จ ท่ี มี ต่ อ
ผลิตภณัฑช์านโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ 
สกดัเยน็ (Napoleon Oriental Empire Cold 
Brew Tea) มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 3.71 

ขอ้ก าจดัหรือปัญหาของโครงงาน  

1) การทดลองท าชานโปเลียน โอเรียนทอล 

เอ็มไพร์ สกัดเย็น ผูจ้ ัดท าได้มีการปรับ

สูตร 2 คร้ังด้วยกัน เน่ืองจากคร้ังแรกยงั

ขาดความสดช่ืนและความกลมกล่อม ไม่

ประสบความส าเร็จเท่าท่ีตั้งไว ้จึงไดจ้ดัท า

อีกคร้ัง โดยเพิ่มส่วนผสมคือ เลมอน 

(Lemon) เพิ่มลงไป เพื่อเพิ่มรสชาติและ

เพิ่มความสดช่ืนมากยิง่ข้ึน 

2) การใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล

ค่ อนข้ า ง เ ย อะ  ทั้ ง ก า รห าข้อมู ล ใน

อินเทอร์เน็ตและการสอบถาม Tea Master 

เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัมากในการผสมชา 2 

ชนิดและขั้ นตอนการท าชา ท่ี มีความ

ละเอียดอ่อน ตอ้งระวงัการเกิดรสขม รส

ฝาด หรือรสชาติเจือจางไม่เขม้ขน้ จึงตอ้ง

มีการศึกษาใหถ่ี้ถว้นก่อนการทดลอง 

3) เน่ืองจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล 

กรุงเทพฯ ให้ความส าคัญกับความเป็น

ส่วนตวัและความปลอดภยัของแขกเป็น

อยา่งมาก ท าใหไ้ม่สามารถใหแ้ขกทดลอง

ชิมได ้จึงท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการส ารวจ

ผลการประเมินจากแขก 

การแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 

 ชา มีให้เลือกด่ืมดว้ยกนัหลายชนิดและแต่ละ
ชนิดจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป 
รวมถึงกระบวนการชงชาแต่ละชนิดก็จะ
แตกต่างกันไป ในการท าชาสกัดเย็น (Cold 
Brew) จะช่วยท าให้รสขมของชาจะออกมา
น้อยกว่าการชงแบบร้อน เน่ืองจากรสขมจะ
ไม่ค่อยถูกสกดัออกมาด้วยน ้ าเย็นและการท่ี
รสชาติของใบชาจะถูกดึงออกมาอย่างช้าๆ 



 

 

อีกทั้งยงัเก็บรักษาคุณค่าสารอาหารในใบชา
ได้นานกว่า และให้รสชาติคงท่ีกว่า แต่ข้อ
ควรระวงัในการท าชาสกดัเยน็ (Cold Brew) 
คือ การเลือกใช้ “ชาเขียว” จะขมไดง่้ายมาก 
โดยคนส่วนใหญ่จะช่ืนชอบชาเขียวจากกล่ิน
หอม เวลาชงร้อนเรามกัได ้กล่ินหอมจากการ
ชง แต่การชงชาเขียวแบบ Cold Brew จะไม่มี
กล่ินหอมชวนด่ืม โดยการสกัดเย็นชาเขียว
นั้นใหล้ดปริมาณชาลง เหลือใบชา 3 กรัม ต่อ
น ้ า  500 มล. และแช่ชาเพียง 3-6 ชั่วโมง
เท่านั้น ส่วนการใชผ้งชาเขียวท า Cold Brew 
นั้น ให้ใช้ผงชา 1 ชอ้นชาลงไปในขวดท่ีมีฝา 
และเทน ้ าลงไป 1.5 ถ้วย ปิดฝาแล้วเขย่า
ประมาณ 15 วนิาทีเท่านั้น 

ผลท่ีไดรั้บจากการฝึกงานสหกิจศึกษา 

หลังจากในเข้าปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food 
and Beverage) ของโรงแรมแมนดาริน โอ
เรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental 
Bangkok) ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการ
ท างานของโรงแรมระดบั 5 ดาว ส่งผลให้ได้
เรียนรู้หลายอยา่งในระยะเวลา 16 สัปดาห์ ได้
ลงมือปฏิบติังานเหมือนพนกังานจริง ทั้งงาน
ภายในแผนกและนอกแผนก ส่ิงท่ีไดรั้บจาก
การปฏิบัติ ง านในค ร้ัง น้ีส ามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละสามารถ
น าไปพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการ
ท างานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความ
เข้า ใจ  ความ รับผิดชอบต่องาน ท่ีได้ รับ
มอบหมาย การเตรียมความพร้อมและการ
วางแผนงานล่วงหน้า รวมไปถึงการได้ฝึก

ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
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ประวตัิผู้จัดท า 

 

ช่ือนักศึกษา : นางสาวพรรษมน หิรัณยเลขา 
รหัสนักศึกษา : 6104400116 
ภาควชิา : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : 111/40 หมู่ 2 หมู่บา้นอรุณทิพย ์เขตบางแค 

แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
ช่ือผลงาน : ชานโปเลียน โอเรียนทอล เอ็มไพร์ สกดัเยน็ 

Napoleon Oriental Empire Cold Brew Tea 
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