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บทคดัย่อ 

งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้วตัถุดิบในกำรประกอบอำหำรและเพื่อคิดคน้

สร้ำงสรรคร์ำยกำรอำหำรใหม่ๆ โดยน ำเน้ือกุง้สับละเอียดไปผสมกบัแป้ง ผงฟู เกลือและน ำไปทอด 

ใส่จำนพร้อมกบัเส้นพำสตำท่ีน ำไปผดัด้วยน ้ ำมนัมะกอก กระเทียมสับและเคร่ืองปรุงรส เสิร์ฟ

พร้อมน ้ ำย  ำท่ีท ำดว้ย น ้ ำปลำ น ้ ำตำลทรำย น ้ ำมะนำว ขิงสด หอมแดง ตะใคร้ พริกข้ีหนูแดง  เมล็ด

มะม่วง และใบสำระเหน่ จำกนั้นน ำไปให้กลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 10 คนเป็นพนกังำนในแผนกครัว

และแผนกบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมชิม และสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อย  ำกุง้ฟูพำสตำ้ จำกกำร

สัมภำษณ์ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีเป็นพนกังำนแผนกครัวและแผนกบริกำรหำรและเคร่ืองด่ืม จ ำนวน 

9 คน พบว่ำ ผู ้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในรสชำติและหน้ำตำของย  ำกุ้งฟูพำสตำ 

นอกจำกน้ีผูต้อบแบบสอบถำมยงัมีขอ้เสนอแนะวำ่ตวักุง้ฟูมีควำมฟูยงัไม่พอ ควรเพิ่มเกล็ดขนมปัง

ลงไปจะท ำให้กุง้มีควำมฟูมำกข้ึน จำกผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีสำมำรถน ำไปเพิ่มรำยกำรอำหำรใหม่

ใหก้บัโรงแรมได ้

 

ค าส าคัญ  :  กุง้ฟู  สลดั  พำสตำ 
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 บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรงแรม เป็นสถานท่ีประกอบการเชิงการคา้ท่ีนกัธุรกิจตั้งข้ึน เพื่อบริการผูเ้ดินทางในเร่ือง
ของท่ีพกัอาศยั อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดินทาง ซ่ึงมีบริการต่าง ๆ 
เพื่อความสะดวกของผูท่ี้มาพกั ปัจจุบนัโรงแรมมีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นผลมาจากการ
ขยายธุรกิจโรงแรมของผูป้ระกอบการอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้มีการแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรม
มากข้ึนไม่วา่จะเป็นดา้นราคา สถานท่ี บริการต่างๆ รวมถึงอาหารท่ีใหบ้ริการภายในโรงแรม 

 

โรงแรมอมารีเรสซิเด้นซ์พทัยาเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว โรงแรมก่ึงคอนโดมีทั้งหมด         
33 ชั้นส่วนตวัของโรงแรมตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 15 มีทั้งหมด 173 ห้อง เป็นโรงแรมเปิดใหม่ประมาณ 
3-4 ปี อยูบ่นเขาพระต าหนกั อาหารของโรงแรมจะเนน้ Buffet Breakfast เป็นหลกั และอาหาร A La 
Carte เสริม แขกท่ีเขา้ใช้บริการส่วนมากเป็นชาวจีน รัสเซีย อินเดีย ไทย  และผูอ้าศยัอยู่ภายใน
คอนโด ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงคิดรายการอาหารใหม่ข้ึนคือย  ากุง้ฟูพาสตา้เป็นอาหารฟิวชัน่ท่ีผสมระหวา่ง
อาหารไทยและอิตาลี เน่ืองจากพทัยาเป็นเมืองท่ีอยู่ติดทะเลและมีอาหารทะเลมาก จึงน ารายการ
อาหารน้ีมาประยุกต์กบัรายการอาหารของไทยคือย  าปลาดุกฟู โดยใช้กุ ้งผสมแป้งแทนปลาดุก
เน่ืองจากกุง้เป็นสัตวท่ี์สามารถรับประทานไดทุ้กศาสนา ทุกวยัและทุกชนชาติ ทานคู่กบัพาสตา้ซ่ึง
เป็นอาหารอิตาลีท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในโรงแรมเพราะเป็นรายการอาหารท่ีใช้เวลาปรุงไม่
นานและมีรสชาติท่ีอร่อย เม่ือน าทั้งสองรายการอาหารมาผสมกนัท าให้เกิดเมนูใหม่ท่ีมีรสชาติท่ี
อร่อยและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ผูจ้ดัท าจึงเห็นวา่ย  ากุง้ฟูพาสตา้ควรท าเป็นรายการอาหาร A La Carte 
ให้แขกไดเ้ลือกทาน เน่ืองจากห้องอาหาร Buffet Breakfast เปิดตั้งแต่ 06.00-10.30 ในวนัธรรมดา 
และ06.00-11.00 ในวนัเสาร์อาทิตย์เท่านั้นโรงแรมยงัไม่มีห้องอาหารท่ีเปิดให้บริการอาหาร
ตลอดเวลา ดงันั้นการท่ีมีรายการอาหาร A La Carte  ท่ีหลาหลายมากข้ึนท าให้แขกมีทางเลือกท่ี
เพิ่มข้ึน 

 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ครัวถือเป็นส่วนท่ีส าคญัของภายในโรงแรม เพราะเป็นพื้นท่ีในการ
เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร ดงันั้นการท ารายการอาหารต่างๆจึงตอ้งท าความเขา้ใจและค านึงถึงแขกผู ้
เขา้พกัภายในโรงแรมเป็นหลกัเน่ืองจากแขกมีหลากหลายชาติ ศาสนา และมีขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหาร 
 1.2.2 เพื่อคิดคน้สร้างสรรคร์ายการอาหารใหม่ๆ 
 

1.4 ขอบเขตของโครงงำน 
  1.4.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา แผนกครัว - แผนบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นเวลา ช่วงวนัท่ี 1 มีนาคม ถึงวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562  

1.4.3 ขอบเขตดา้นประชากร แบบสัมภาษณ์พนกังานจ านวน 10 คน ไดแ้กพนกังานแผนก
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และแผนกครัว 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.3.1 สถานประกอบการมียอดขายเพิ่มมากข้ึนจากรายการอาหารใหม่ๆ 
 1.3.2 ลูกคา้มีความประทบัใจต่อรายการอาหารใหม่ๆ 
 



 
 

 

บทที ่2 
การทวบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาท าวจิยัเมนู ย  ากุง้ฟูพาสตา ( Spicy shrimp pasta ) ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานดงักล่าวเพื่อท าการทวบทวนเอกสารและขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี  

 

2.1 อาหารประเภทย า 
 2.1.1 ความหมายของอาหารประเภทย า 

  อมรินทร์ (2555) กล่าววา่ ย  า คือ การน าส่วนผสมของเน้ือสัตวแ์ละผกัหลายๆชนิด
มามาคลุกเคลา้เขา้ดว้ยกนั ปรุงรสให้จดัทั้งเปร้ียว เค็ม และเผด็เป็นหลกั หรืออาจตดัรสดว้ยน ้ าตาล
ให้กลมกล่อมยิ่งข้ึน เน้ือสัตวส่์วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ได้แก่ อาหารทะเลจ าพวกกุง้ หอย ปู ปลา และ
เน้ือสัตวบ์กทุกแทบทุกชนิด ส่ิงส าคญัท่ีใช้วดัความอร่อยของย  าแต่ละจานคือความสดใหม่ของ
วตัถุดิบเน่ืองจากย  าจะไม่ผา่นกระบวนการท าใหสุ้กมากนกัเพื่อใหไ้ดร้สธรรมชาติของวตัถุดิบ  

 2.1.2 ย าประเภทต่างๆ  
 ย  าประเภทต่างๆแบ่งตามลกัษณะสีของน ้ามีดงัต่อไปน้ี 

1) น า้ย าสีขาว หรือย  าขาว คือ ย  าท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามะนาว น ้ าปลา น ้ าตาล และพริกข้ีหนู 
หรือบางคร้ังอาจเติมน ้ ากระเทียมดองลงไปแทนน ้ าตาลเพื่อเพิ่มกล่ินหอมและรสหวานชุ่มคอ ย  าท่ี
อยูใ่นประเภทน้ีไดแ้ก่  

 1.1) ย าใหญ่ ใช้เคร่ืองปรุงน ้ าย  าคลา้ยของน ้ าย  าขาวและรากผกัชี กระเทียม พริก
ช้ีฟ้าลงผสมให้เขา้กนั เพิ่มความเปร้ียวดว้ยน ้ าส้มสายชูแทนน ้ ามะนาว ตดัดว้ยรสหวานของน ้ าตาล
ป๊ีบหรือน ้าตาลทราย ส่วนเน้ือสัตวส์ามารถเลือกตามชอบได ้

 1.2) ย าผลไม้ เช่น ย  าส้มโอ ย  ามะม่วง ย  าประเภทน้ีนิยมใส่มะพร้าวคัว่หรือถัว่ลิสง
คัว่เพื่อเพิ่มความเขม้เขน้และความหอม 

              1.3) ย าทะเล ใชเ้น้ือสัตวซี์ฟู้ ดเท่านั้น นิยมโขลกพริกข้ีหนูและกระเทียมผสมลงใน
น ้าย  าเพื่อเพิ่มรสเผด็และช่วยใหร้สจดัข้ึน 

 2.) น า้ย าสีด า มีลกัษณะคลา้ยน ้าย  าสีขาวหรือบางสูตรโขลกรากผกัชีและกระเทียมผสมเพิ่ม 
แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ น ้าย  าสีด าตอ้งใส่น ้าพริกเผา ซ่ึงเป็นตวัชูรสเพิ่มความเขม้ขน้ หรือเติมรสเผด็ดว้ย
พริกป่นและพริกข้ีหนูสด ย  าในประเภทน้ีไดแ้ก่ 
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2.1) พล่า ใชเ้น้ือกุง้ ปลาหมึก เน้ือปลายา่งหรือลวกพอสุกเป็นหลกั ส่วนน ้าย  าจะใส่
ใบมะกรูด ตะไคร้ หอมเล็ก กระเทียม และใบสะระแหน่เพื่อดบัคาว 

2.2) ย าผักหรือย าผลไม้  เช่น ย  าถั่วพู ย  าหัวปลี ย  าผกับุ้ง ท่ีมีความเข้มข้นจาก
น ้าพริกเผาและเติมหวักะทิขน้ๆเพิ่มความหอม 

2.3) ลาบ ในส่วนผสมอาจไม่มีน ้าพริกเผาแต่ก็ไดสี้ด าจากพริกแห้งคัว่ป่นหรือพริก
ป่นแทนผสมกบัขา้วคัว่ ปรุงรสจดัเนน้เคม็และเผด็ 

3) น า้ย าสีแดง มีส่วนผสมน ้ าพริกแกงคัว่ท่ีให้สีแดง ใส่ปลากรอบหรือกุง้แห้งป่นผดักบัหวั
กะทิ ปรุงรสให้ออกเปร้ียวเค็มหวาน ก่อนราดลงบนผกัลวก เพิ่มความกรุบกรอบด้วยงาขาวหรือ
หอมเจียว กินคู่ไข่ตม้หรือเน้ือสัตวล์วกสุก 

 2.1.3 วตัถุดิบในการย า 

 วตัถุดิบในการท าย า มีดังนี้ 
1) เนื้อสัตว์ เน้ือสัวต์บกเกือบชนิด เช่น ไก่ หมู ววั เป็นตน้ เน้ือสัตวท่ี์น ามาย  าตอ้งผ่าน

กระบวนการลวกใหสุ้กก่อนน ามาย  า ไม่นิยมทานเน้ือสด 
2) อาหารทะเล จ  าพวกกุง้ หอย ปู ปลา บางชนิดสามารถน ามาย  าแบบสดได ้แต่บางชนิด

จะตอ้งลวดสุกก่อนทานอยา่งเช่นปลาหมึก ปลา ชนิดท่ีนิยมทานแบบสดมากกวา่คือกุง้ หอย และปู 
3) ผัก ผกัทุกชนิด ผกัสามารถน ามาย  าได้ทั้ งแบบสดและแบบลวก เพราะบางชนิดไม่

สามารถทานสดไดต้อ้งท าการลวกก่อนรับประทาน 

4) ผลไม้ เช่น แอป๊เป้ิล มะละกอ มะม่วง เป็นตน้ 

5) ไข่ ไข่ท่ีนิยมน ามาย  าคือไข่ไก่ 
6) สมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นตน้  
 

2.2 กุ้ง 
  2.2.1 ลกัษณะและนิสัยของกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น า้ 
 กุง้เป็นสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั ล าตวัค่อนขา้งกลม หายใจดว้ยเหงือก กุง้เป็นสัตว์
เลือดเยน็ เจริญเติบโตดว้ยการลอกคราบ โดยปกติชอบหลบซ่อนตวัอยูเ่งียบๆ ตามพื้นน ้า หรือใน
ซอกมืดๆ จะออกหากินในเวลากลางคืน กุง้กินทั้งพืชและสัตวเ์ป็นอาหาร เช่น กินกุง้ดว้ยกนัเอง ลูก
ปลา ไส้เดือน สัตวห์นา้ดินขนาดเล็กชนิดต่างๆ ขา้ว เน้ือมะพร้าว ตลอดจนซากสัตว ์ 

ลกัษณะ เป็นกุง้แม่น ้ าท่ีมีขนาดใหญ่สีเขียวอมฟ้าหรือม่วง สามารถพบไดใ้นเขตแม่น ้ าภาค
กลางของไทย โดยจะมีไขมนัเยอะตรงหวั และเน้ือขาวแน่น ขนาดหรือน ้ าหนกั กุง้แม่น ้ าตวัใหญ่จะ
มีน ้าหนกัถึง 400-600 กรัม ต่อตวั ข้ึนอยูก่บัการเล้ียง  
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2.2.2 กุ้งทีนิ่ยมน ามาประกอบอาหาร 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯเล่มท่ี13(2532) กล่าวว่า กุง้ก้ามกราม เป็นกุง้น ้ าจืดเล้ียง

ขนาดใหญ่มีเน้ือนุ่มหวานมนัรองลงมาจากกุ้งแม่น ้ า เปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วง ก้ามยาวมีปุ่ม
ตะปุ่มตะป ่ า มีช่ือเรียกต่างกนั เช่น กุง้หลวง ขณะท่ีกุง้ตวัเมียท่ีมีขนาดล าตวัเล็กกวา่เรียกวา่ "กุง้นาง"  
ปัจจุบนักุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งเศรษฐกิจท่ีส่งออกต่างประเทศและส่งเขา้ภตัตาคารและร้านอาหาร
มากมาย จนเกิดเป็นตลาดกลางรับซ้ือกุง้โดยเฉพาะทั้งในจงัหวดัสมุทรสาคร และอยุธยา ความอร่อย
ของกุง้กา้มกรามคือความสด มนัหวานของมนักุง้ ถา้เป็นกุง้ตวัใหญ่จะยิ่งมีความอร่อยมากเป็นพิเศษ 
เน้ือมีความหวานและมีมนักุง้สีขาวอมส้มแทรกอยู่ท่ีหัวกุง้ เหมาะกบัการน าไปเผา เช่นเดียวกบักุง้
แม่น ้า โดยจะตอ้งผา่หลงัทั้งเปลือก วางดา้นเปลือกลงบนตะแกรงยา่ง ใชเ้ตาถ่าน ยา่งไฟอ่อนๆ เวลา
ย่างตอ้งหาฝามาครอบ เพื่อช่วยให้เน้ือกุง้สุกระอุ ย่างสุกพอดีเพื่อให้เน้ือกุ้งสดฉ ่า นกักินกุง้ตวัยง
นิยมกินกุง้เผา เพราะไดล้ิ้มรสความสดหวานของกุง้อยา่งเป็นธรรมชาติ   

นอกจากน้ีกุง้กา้มกรามยงัน ามาท าอาหารไดห้ลากหลายเมนู เช่น ตม้ย  าน ้ าขน้ เพราะมนักุง้
จะท าให้น ้ าตม้ย  าขน้หวานมนัอร่อยมาก หรือน าไปฉู่ฉ่ี ผดัไทย ผดัพริกไทยด า กุง้ผดัพริกเกลือ กุง้
อบวุน้เส้น กุง้เจ๋ียนน ้ ามนัหอย หลนกุง้ แกงเลียงกุง้ใหญ่ กุง้ผดัซอสมะขาม เป็นตน้ ท่ีส าคญัคือตอ้ง
เลือกกุง้ท่ีสดๆ ตวัใส เปลือกมีสีฟ้า เน้ือแขง็ หวักุง้ติดกบัตวัแน่น 
 2.2.3 คุณค่าทางโภชนการของกุ้ง 
 คุณค่าทางโภชนาการของกุง้ มีดงัน้ี  

1) กุ้งช่วยลดร้ิวรอย เน้ือกุง้มีสารอาหารส าคญัช่วยป้องกนัการเกิดร้ิวรอยตามวยั รวมถึงการ
ป้องกนัการเกิดจุดด่างด าท่ีเกิดจากการตากแดด 

2) กุ้งช่วยควบคุมน า้หนัก ในเน้ือกุง้มีโปรตีนท่ีเป็นสารอาหารส าคญัท่ีช่วยลดความอว้นได ้
3) กุ้งช่วยบ ารุงผม ในเน้ือกุง้มีธาตุสังกะสี ท าใหร้ากผมมีความแขง็แรง ช่วยป้องกนัผมร่วง 
4) กุ้ งช่วยให้กระดูกแข็งแรง ในเน้ือกุ้งมีสารอาหารส าคญั อย่าง วิตามิน โปรตีน และ

แคลเซียม ท่ีช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน 
5) กุ้งช่วยให้สมองดี ในเน้ือกุง้มีแร่ธาตุต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้บ ารุงสมอง ช่วยป้องกนัการ

เส่ือมสภาพของสมอง และป้องกนัการเกิดโรคเก่ียวกบัสมอง 
6) กุ้ งช่วยป้องกันโรคมะเร็ง สารซีลีเนียมในเน้ือกุ้ง ช่วยสร้างภูมิต้านทานร่างกาย ช่วย

ต่อตา้นการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะ มะเร็งปอด และ มะเร็งต่อมลูกหมาก 
7) กุ้ งช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ป้องกันการปวดประจ าเดือน เป็นอาหารส าหรับเพิ่ม

สมรรถภาพทางเพศ 
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2.2.4 อาหารจากกุ้ง 
 Jentthanya.(2017) ระบุวา่กุง้แต่ละสายพนัธ์ุสามารถน ามาประกอบอาหารได ้ดงัน้ี  

1) กุ้งขาว  ลกัษณะของกุง้น ้าเคม็มีลกัษณะล าตวัสีขาวใส หางสีแดง กุง้ขาวโตเต็มท่ีใชเ้วลา 
120 วนั โดยมีน ้าหนกัประมาณ 35-135 กรัมต่อตวั ข้ึนอยูก่บัการเล้ียง รายการอาหารท่ีนิยมใชกุ้ง้ขาว 
ไดแ้ก่ ขา้วผดักุง้ กุง้ชุบแป้งทอด กุง้คัว่เกลือ กุง้ทอดกระเทียม  

2) กุ้งแชบ๊วย  ลกัษณะของกุง้น ้าเคม็ธรรมชาติท่ีสามารถเจอไดเ้ยอะในจงัหวดัระนอง ล าตวั
สีขาวขุ่นขนาดใหญ่สุดจะอยู่ท่ีประมาณ 100 กรัมต่อตวั แต่ถ้าเป็นกุ้งธรรมชาติอาจมีน ้ าหนัก
มากกวา่นั้นรายการอาหารท่ีนิยมใชกุ้ง้แชบว๊ย ไดแ้ก่กุง้อบวุน้เส้น กุง้อบเกลือ กุง้ยา่ง หรือกุง้เผา  

3) กุ้งลายเสือ  ลกัษณะ เป็นกุง้น ้าเคม็ขนาดใหญ่ มีลายสีแดงสลบัด าคลา้ยกบัลายเสือซ่ึงเป็น
ท่ีมาของช่ือ กุ้งลายเสือ ขนาดใหญ่สุดจะยาวถึง 1 ฟุต โดยจะมีน ้ าหนกัอยู่ท่ี 400-500 กรัมต่อตวั 
รายการอาหารท่ีนิยมใชกุ้ง้ลายเส้ือ ไดแ้ก่ กุง้เผา กุง้อบเนย กุง้ยา่งเกลือ  

4) กุ้งแม่น า้ เรียกอีกช่ือว่ากุ้งหลวง หรือกุ้งนาง  ลกัษณะ เป็นกุง้แม่น ้ าท่ีมีขนาดใหญ่สีเขียว
อมฟ้าหรือม่วง สามารถพบไดใ้นเขตแม่น ้ าภาคกลางของไทย โดยจะมีไขมนัเยอะตรงหวั และเน้ือ
ขาวแน่น กุ้งแม่น ้ าตวัใหญ่จะมีน ้ าหนักถึง 400-600 กรัม ต่อตวั รายการอาหารท่ีนิยมใช้กุ ้งแม่น ้ า 
ไดแ้ก่ กุง้เผา ตม้ย  ากุง้ กุง้ทอดซอสมะขาม กุง้แม่น ้าคัว่เกลือ  

5) กุ้งแคเนเดียนลอ็บสเตอร์ หรือ ตั๊กแตนทะเล  ลกัษณะ เป็นท่ีรู้จกัในนามราชาแห่งอาหาร
ทะเล เป็นกุง้น ้าเคม็ท่ีอยูบ่ริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก โดยจะมีสีน ้าตาลสนิมไปจนถึงสีน ้ าตาลเขียว 
และเม่ือน าไปท าอาหารจึงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดง หรือส้ม น ้ าหนกัของล็อบสเตอร์โตเต็มวยัจะอยู่ท่ี
ประมาณ 2,000-2,500 กรัม เน่ืองจากเน้ือล็อบสเตอร์มีรสชาติหวานในตวัอยู่แลว้จึงเหมาะส าหรับ
การท าอาหารท่ีไม่ตอ้งปรุงเยอะ เช่น การน่ึง ตม้ หรือยา่งบาร์บีคิว  

6) กุ้งมังกรเจ็ดสี หรือที่เรียกว่า Phuket Lobster  ลักษณะ ถือว่าเป็นสุดยอดของกุ้ง
โดยเฉพาะกุง้มงักรภูเก็ตเพราะจะมีกระดองบางกวา่มาก ท าให้มีเน้ือกุง้เยอะเป็นพิเศษ และมีเน้ือท่ี
แน่น หวาน ไม่ยุ่ย น ้ าหนกัประมาณ 2 กิโลกรัม สามารถกินสดเหมือนซาชิมิได ้หรือน าไปอบ ย่าง 
เผา ผดั หรือน่ึงได ้ 

7) แคเนเดียนล็อบสเตอร์ มีลกัษณะคลา้ยตัก๊แตนคือ มีหนวดยาวสองเส้น และกา้มใหญ่ท่ี
เอาไวป้้องกนัศตัรู และมีสีน ้ าตาลสนิมไปจนถึงสีน ้ าตาลเขียว ซ่ึงเม่ือน าไปท าอาหารจึงจะเปล่ียนสี
เป็นสีส้มอมแดง โดยกุง้ชนิดน้ีจะเจอในน่านน ้ าเยน็ เช่น ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็น
ตน้ กุง้ล็อบสเตอร์เป็นท่ีนิยมมากในอาหารตะวนัตก โดยมกัจะน าไปน่ึง ตม้ หรือย่าง แลว้ปรุงดว้ย
เนย และสมุนไพรต่าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองปรุงเยอะก็เพราะเน้ือล็อบสเตอร์นั้นหวาน กลมกล่อมอยู่
แลว้  
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8) กุ้งมังกรเจ็ดสี (Phuket Lobster) เป็นกุง้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีลายจุด และสีสันสวยงาม 
และท่ีส าคญัคือมีหนวดเล็ก ๆ หลายเส้น เพื่อใช้ในการป้องกนัตวั กุ้งมงักรเจ็ดสีสามารถพบใน
น่านน ้ าเขตร้อน และเขตอบอุ่นทัว่โลก ส าหรับประเทศไทย สามารถพบเจอกุง้มงักรไดใ้นฝ่ังอนัดา
มนั กุ้งมงักรเจ็ดสี สามารถน ามาท าเป็นเมนูได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารฝร่ัง 
อาหารพื้นบา้น รสชาติดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
 

2.3 พาสต้า 
2.3.1 ความหมายของพาสต้า 
ศุภกิจ รุ่งโรจน์ (2546)ให้ความหมายวา่ เส้นพาสตา้ ( pasta ) อาหารประเภทเส้นของอิตา

เลียนมีหลายชนิด เช่น สปาเกตตี มะกะโรนี ก่อนปรุ่งอาหารตอ้งตม้ใหสุ้ก  
ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์บา้นและสวน (2561 ) ระบุวา่  เส้นพาสตา้ เป็นอาหารอิตาลีมีส่วนผสมของแป้ง
สาลี น ้ า และไข่ เส้นพาสตา้มีรูปร่างหนา้ตาประมาณ 500 แบบ แต่ละแบบมีช่ือเรียกท่ีต่างกนัไป ท่ี
นิยมและคุน้เคยในบา้นเรามากท่ีสุดก็คือเส้นสปาเกตตี 
 ปริสนา บุญสินสุข (2547) ระบุวา่ ความแตกต่างของรูปร่างของพาสตา้นั้นไม่ไดท้  าเพียงให้
มีความหลากหลายเท่านั้นแต่ท าเพื่อให้เหมาะสมกบัซอสชนิดต่างๆ เพราะพาสต้าแต่ละชนิด มี
พื้นผิวส าหรับให้ซอสเกาะไม่เท่ากนั และไม่เหมือนกนั จึงเป็นเคล็ดลบัหน่ึงในการเสริมหรือลด
ความอร่อยของจานพาสตา้ อีกเคล็ดลบัคือสภาพของเส้นเม่ือตม้สุก เส้นท่ีนุ่มคือเส้นท่ีสุกเกินไป 
กว่าจะคลุกกบัซอสเสร็จพร้อมเสิร์ฟ พาสตา้จานนั้นก็ดูจะเหลวเละไป การตม้พาสตา้จะตอ้งใช้น ้ า
มากๆ ใส่เกลือนิดหน่อย ใส่เส้นเม่ือน ้าเดือนพล่าน และจบัเวลาตามค าแนะน า  

2.3.2 ชนิดประเภทของเส้นพาสต้า 
 ประเภทของเส้นพาสตา้แบ่ง 2 กลุ่ม  

1) พาสต้าเส้นสด (Fresh pasta) ท าเป็นแบบสด ท าใหม่ น าส่วนผสมมารวมกนัรีดเป็นเส้น
พร้อมลวก ใชเ้วลาลวกเพียงเล็กนอ้ย ใหส้ัมผสันุ่มเหนียวไม่มีแกนแขง็ตรงกลาง  

2) พาสต้าเส้นแห้ง (dried pasta) เป็นพาสต้าท่ีมีการผลิตเดียวกบัแบบเส้นสด แต่มี
กระบวนการท าให้แห้งเพื่อให้เก็บไดน้าน มีขายอยู่ทัว่ไป ทั้งตลาดนดั ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 
ถึงแมว้่าจะเป็นเส้นท่ีอบแห้งแต่มีความพิเศษคือ ความกรุบกรอบของแกนกลางเส้นท่ีเรียกว่า อลั 
เดนเต(้Al Dente) ซ่ึงตอ้งใชค้วามช านาญในการตม้ การก าหนดระยะเวลาในการปรุง เพื่อให้ไดเ้ส้น
ท่ีดีไม่เหลวเละเส้นพาสตา้มีรูปร่างท่ีแต่ต่างกนัไปในแต่ละชนิด ซ่ึงมีมากกว่า 500 แบบและแต่ละ
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ชนิดใช้ปรุงอาหารท่ีแตกต่างเช่นกนั ขอ้มูลจากเว็บไซต์บา้นและสวน (2561) ระบุว่า ส าหรับเส้น
พาสตา้ท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 10 ชนิดไดแ้ก่ 

1) Spaghetti (สปาเกตตี)้ คือเส้นพาสตา้แบบกลมยาว ไดรั้บความนิยมเป็นอบัดบั 1 ของทุก
เส้น ดงัรูปท่ี 2.1 

  

 
 

รูปที ่2.1 Spaghetti (สปาเกตต้ี) 
ทีม่า : https://pixabay.com 

  
2) Linguine (ลงิกวนีิ) พาสตา้เส้นยาวคลา้นสปาเกตต้ี แต่แบนเล็กนอ้ย นิยมทานกบัซอสท่ี

มีน ้ามนัเป็นส่วนประกอบ ดงัรูปท่ี 2.2 
 

 
 

รูปที ่2.2 Linguine (ลิงกวนีิ) 
ทีม่า : http://todieforeat.com 

https://pixabay.com/
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3) Fettucine (เฟตตุชินี) เส้นยาวแบนกวา่ลิงกวนีิ คลา้ยริบบิ้น ดงัรูปท่ี 2.3 

 
รูปที ่2.3 Fettucine (เฟตตุชินี) 

ทีม่า : http://www.commonground.coop 
 
4) Macaroni (มักกะโรนี) เส้นพาสตา้ อีกแบบหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมมากในบา้นเรา ลกัษณะเป็น

เส้นกลม มรูตรงกลาง ทานไดก้บัซอลหลากหลายแบบ หรือจะทานกบัสลดั ดงัรูปท่ี 2.4 
 

 
 

รูปที ่2.4 Macaroni (มกักะโรนี 
ทีม่า : http://clickamericana.com 

 
 
 
 

http://clickamericana.com/
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5) Penne (เพนเน่) มีลกัษณะเป็นแบบท่อ และตดัเฉียงปลายทั้งสองดา้น ดงัรูปท่ี 2.5 

 
รูปที ่2.5 Penne (เพนเน่) 

ทีม่า : http://inmyownkitchen.com 
 
6) Rigatoni (ริกาโทนี) แบบท่อแต่ขนากใหญ่กวา่เพนเน่ ผวิขา้งนอกหยกั ดงัรูปท่ี 2.6 
 

 
รูปที ่2.6 Rigatoni (ริกาโทนี) 
ทีม่า : www.cheatsheet.com 

7) Farfalle (ฟาร์ฟาเล่) เป็นแผน่แลว้พบัตรงกลาง ลกัษณะคลา้ยผเีส้ือหรือโบ ดงัรูปท่ี 2.7 
 

 
 

รูปที ่2.7 Farfalle (ฟาร์ฟาเล่ ) 
ทีม่า : http://todieforeat.com 

 

http://inmyownkitchen.com/
http://todieforeat.com/
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8) Fusilli (ฟูชิล)ี เป็นท่อนๆ เกลียวๆ มีความหนากวา่พาสตา้อ่ืนๆ นิยมใชเ้ป็นเมนูพาสตา้
อบชีส ดงัรูปท่ี 2.8 

 
 

รูปที ่2.8 Fusilli (ฟูชิลี) 
ทีม่า : https://pixabay.com 

 
9) Conchiglie (พาสต้าเปลอืกหอย) หนา้ตาเหมือนเปือกหอย ดงัรูปท่ี 2.9 
 

 
 

รูปที ่2.9 Conchiglie (พาสตา้เปลือกหอย) 
ทีม่า : http://www.webstaurantstore.com 

 
10) Ravioli (ราวโิอล)ี ลกัษณะแปลกกวา่แบบอ่ืน คลา้ยเก๊ียว ขา้งในสอดไส้ผกั ชีส หรือ

เน้ือสัตวก์็ได ้แลว้ตดัขอบให้เป็นหยกัๆ ดงัรูปท่ี 2.10 
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รูปที ่2.10 Ravioli (ราวโิอลี) 
ทีม่า : http://todieforeat.com 

 
2.3.3 อาหารจากพาสต้า 

 ส านกัพิมพแ์สงแดด (2018) ระบุว่า พาสตา้เป็นอาหารประเภทเส้นท่ีตอ้งทานคู่กบัซอสท่ี
เหมาะถึงจะมีรสชาติท่ีอร่อย ดงันั้นการเลือกเส้นมาประกอบอาหารตอ้งค านึงถึงซอสท่ีจะท าคู่ดว้ย 
การจบัคู่เส้นกบัซอสในแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) พาสต้าแบบเส้นยาว ควรจบัคู่กบัซอสครีมท่ีไม่ข้นมาก และ ซอสท่ีมีเบสจากน ้ ามนั
มะกอก ตวัอยา่งในการจบัคู่ ไดแ้ก่ เทซอสเพสโตล้งบนเส้นลิงกวิน่ี จะไดอ้าหารอิตาเล่ียนคลาสสิค 
อาจใส่กุง้ผดัสุกเติมลงไป และตกแต่งเพิ่มดว้ยใบโหระพา  

2) พาสต้าแบบเส้นริบบิน้ยาว เหมาะกบัซอสท่ีมีลกัษณะขน้ และมีเน้ือสัตวม์าก ตวัอยา่งใน
การจบัคู่ไดแ้ก่ ซอสมะเขือเทศเน้ือสับ เพราะมนัคือสุดยอดแห่งพาสตา้แบบคลาสสิค การท่ีซอสนั้น
ขน้และมีเน้ือสัตว์เยอะ นั่นหมายความว่ามนัสามารถเคลือบผิวของเส้นพาสต้าท่ีกวา้งและยาว
เหมือนกบัเส้นริบบิ้นไดดี้ 

3) พาสต้าทรงเปลอืกหอย เหมาะกบัซอสครีมท่ีขน้มากๆและมีเน้ือสัตวม์าก ตวัอยา่งในการ
จบัคู่ไดแ้ก่ พาสตา้คอนค้ีเหญ่ สามารถน ามาใส่ในซุปขน้โดยในส่วนของรูปทรงเปลือกหอยจะ สอด
ไส้ดว้ยเน้ือสัตว ์ผกั หรือชีสต่างๆ เพื่อเพิ่มสีสันของจานอาหารได ้

4) พาสต้าทรงเกลียว เหมาะกบัซอสครีมท่ีไม่ขน้มาก ตวัอย่างในการจบัคู่ได้แก่ พาสตา้
แบบทรงเกลียว มกัจะถูกน ามาใชใ้นสลดัพาสตา้ และดว้ยรูปทรงท่ีเหมือนกบัเกลียวสวา่นน้ี จะเขา้
กนัไดดี้เม่ือน ามาผดักบัมะเขือเทศ หอมใหญ่ มะกอก และเคเปอร์ 

5) พาสต้าทรงท่อ เหมาะกบัซอสผกั ซอสมะเขือเทศเน้ือสับ และเหมาะกบัน ามาอบกบัชีส 
ตวัอยา่งในการจบัคู่ไดแ้ก่ เส้นพาสตา้ทรงท่อ เช่นเส้นเพนเน่ สามารถเขา้ไดก้บัซอสหลากหลายชนิด 
โดยเฉพาะซอสอาราบิอาตา้ และซอสมารินาร่า และเส้นประเภทน้ีนิยมใชใ้นอาหารจานอบ 
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6) พาสต้าแบบเกีย๊ว เหมาะกบัซอสเนยหรือน ้ามนัแบบไม่ขน้มาก ตวัอยา่งในการจบัคู่ไดแ้ก่ 
พาสต้าประเภทน้ีได้รับความนิยมอย่างมาก จะเป็นแผ่นแป้งยดัไส้ด้วยเน้ือสัตว์ ผกั หรือชีส 
ตวัอยา่งเช่น ราวโิอล่ี ยดัไส้ชีสผดักบัซอสเนย 
2.4 ย ากุ้งฟูพาสต้า 
 2.4.1 วตัถุดิบ 

1) มะนาว  มะนาวเป็นไมผ้ลยนืตน้ขนาดเล็ก ผลรูปไข่หรือกลม เม่ือดิบผวิผลสีเขียว เม่ืกสุก
ผวิผลสีเหลือง ผวิเปลือกเรียบ เปลือกมะนาวมีน ้ ามนัท่ีมีกล่ินหอม ต่อมน ้ ามนัท่ีผิวเปลือกเห็นไดช้ดั 
มะนาวหน่ึงผล มี 8-10 กลีบ เน้ือเป็นถุงน ้าเล็กๆ รูปไข่ภายในมีน ้ าสีเหลืองอ่อน รสเปร้ียวจดั เปลือก
ขม มะนาวใช้ปรุ้งอาหารท่ีมีรสเปร้ียว ประเภทย  า ต้มย  าและน ้ าพริก มะนาวปลูกได้ทุกภาคทัว่
ประเทศ 
 สรรพคุณ ของมะนาว รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน แกไ้อ ขบัเสมหะ ขบัลม แกท้อ้งอืด
ทอ้งเฟ้อ แกส้้นเทา้แตก  

2) หอมแดง คนไทยนิยมน าหอมแดงมาเป็นส่วนประกอบเคร่ืองแกงเผด็ เป็นส่วนประกอบ
ของไข่เจียวหมูสับ รับประทานสดโดยฝานเป็นแว่นบางๆ ทานกบัแหนมสด เม่ียงค าปลา เป็นตน้
และเป็นส่วนประกอบของหลนทุกอยา่ง ใชเ้ป็นเคร่ืองขนมหวาน เช่น ขนมหมอ้แกง 

สรรพคุณ ใช้ลดไขแ้ละรักษาแผล ช่วยลดระดบัน ้ าตาลในเลือดและยบัย ั้งเส้นเลือดอุดตนั 
ขบัลม แกห้วดัคดัจมูก แกท้อ้งอืดแน่น และแกอ้กัเสบต่างๆ 

3) พริกขีห้นู ตน้เป็นพรรณไมพุ้ม่ขนาดเล็ก ล าตน้มีความสูงประมาณ 45-75 ซม. ใบเป็นใบ
เด่ียว ออกตรงกนัขา้มกนั ลกัษณะใบจะกลมรี ตรงปลายจะแหลม ดอกจะออกตรงง่ามใบเป็นกลุ่ม
ประมาณ 1-3 ดอก เป็นสีขาว มีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบ ส่วนเกสรตวัผูจ้ะมีอยู ่5 อนั จะข้ึนสลบักบ
กลีบดอก เกสรตวัเมียมี 1 อนัและมีรังไข่ประมาณ 2-3 ห้อง ผล ผลสุกจะเป็นสีแดง หรือแดงปน
น ้าตาล ลกัษณะผลมีผวิล่ืนเป็นมนั ภายในผลนั้นจะกลวง และมีแกนกลาง รอบ ๆแกนจะมีเมล็ดเป็น
สีเหลืองเกาะอยูม่ากมาย และเมล็ดจะมีรสเผด็ 
 สรรพคุณ ใช้ปรุงรสอาหาร ช่วยเจริญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก 
รักษาโรคบิด โดยการใชพ้ริกสด 1 เม็ด หรือมากกว่านั้นใชกิ้น และอาการปวดบวมเน่ืองจากความ
เยน็จดั โดยใชผ้งพริกแห้งท าเป็นข้ีผึ้ง หรือสารละลายแอลกอฮอล์ใชท้า เป็นเคร่ืองปรุงอาหารช่วยชู
รส ใส่น ้ าพริก ย  า ท าเป็นน ้ าปลาดองและยงัเป็นยาช่วยกระตุน้ท าให้เจริญอาหาร บ ารุงธาตุ หรือใช้
ภายนอกเป็นยาทาถูนวดลดอาการไขขอ้อกัเสบ 
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4) ขิงสด คนไทยชอบกินขิงสดกบัแหนม ไส้อัว่ ไส้กรอกอีสาน บางทีก็กินขิงอ่อนดอง
เปร้ียวอมหวาน หรือขิงอ่อนสดๆ  

สรรพคุณ ใชเ้ป็นสมุนไพรรักษาโรค เหงา้ขิงมีรสฉุด เผด็ แกอ้าเจียน แกไ้ขห้วดัใหญ่ แกไ้อ 
หอบ อืดแน่น ทอ้งเสีย ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ และแกพ้ิษจากพืชและสัตว ์

5) ขึน้ฉ่ายจีน ตน้เล็ก กา้นใบเล็กผอมยาว ใบและกา้นใบรวมทั้งราก ล าตน้ มีกล่ินหอมของ
น ้ ามนัหอมระเหย นิยมน ามารับประทานเป็นผกัสดประเภทย  า เช่น ย  าปลาสลิด ย  าปลาทูน่า ย  าปลา
กรอบ ย  าหมูยอ ถา้น ามาประกอบอาหารก็จะเป็นซุปเน้ือเป่ือย 

สรรพคุณ ช่วยลดความดนัโลหิต เน่ืองจากท าให้หลอดเลือดขยายตวั ช่วยป้องกนัการเกิด
มะเร็งและโรคหวัใจขาดเลือด เหมาะกบัคนท่ีเป็นโรคไต เน่ืองจากเป็นผกัท่ีมีโซเดียมนอ้ย  

6) ต้นหอม ตน้หอม เป็นพืชลม้ลุกขนาดเล็กตระกูลเดียวกบักระเทียม มีหวัสีขาวบา้งก็ปนสี
ม่วงอยูใ่ตดิ้น ท าหนา้ท่ีสะสมอาหาร ใบเป็นท่อยาว ปลายแหลม ภายในกลวง ดอกมีสีขาวออกเป็น
ช่อ กา้นช่อดอกยาว ช่อดอกเม่ือบานมีลกัษณะคลา้ยร่ม มีดอกยอ่ยเป็นจ านวนมาก ตน้หอมกินไดท้ั้ง
ใบ ดอก และหวั มีกล่ินฉุนและรสซ่า นิยมน าไปกินเป็นผกัเคียงกบัอาหารชนิดต่างๆ 

สรรพคุณ มีน ้ ามันหอมระเหย บรรเทาอาการหวดั มีสารฟลาโวนอยด์ต้านมะเร็งช่วย
ป้องกันอาการทอ้งผูกและลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้น
ภูมิคุม้กนัให้ร่างกาย ลดความเส่ียงจากอาการโรคกระดูกพรุน เพราะมี แคลเซียมและฟอสฟอรัส 
ป้องกนัภาวะโลหิตจาง ขบัเหง่ือ แกอ้กัเสบบวมแดง ป้องกนัโรคหวดัเยน็แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ อาหาร
ไม่ย่อย ขบัพยาธิ มีสารเคอร์ซิติน ให้ฤทธ์ิในการป้องกนัการอกัเสบ ป้องกนัแบคทีเรีย และไวรัส 
ช่วยป้องกนัอาการแพ ้ป้องกนัมะเร็ง ชะลอความชรา ซ่ึงสามารถป้องกนัอาการภูมิแพไ้ด ้ใชแ้กห้วดั 
คดัจมูก น ้ ามูกไหล  ลดไข ้ใช้ต าพอกผิวหนังแกแ้มลงสัตวก์ดัต่อย ระตุน้ให้หลัง่น ้ านม เพิ่มน ้ านม 
สามารถลดไขมนัในเส้นเลือดได ้

7) กระเทยีม เป็นทั้งผกัและยา ใชเ้ป็นผกัปรุงรสอาหาร ประเภทปลา เน้ือ และสลดั ใชท้ั้งใน
รูปกลีบหัวสด และในรูปกระเทียมผง ส าหรับคนเอเชียใชต้น้กระเทียมสด รวมทั้งหวักระเทียมแก่
เป็นผกัท่ีตอ้งปรุง เช่นแกงจืด หรือผดัผกั กบัใช้หัวกระเทียมท่ีแก่เต็มท่ีแลว้มาประกอบอาหารและ
ใชเ้ป็นสมุนไพรรักษาโรค 

สรรพคุณ ลดระดบัน ้าตาลในเลือด ลดระดบัคลอเรสเตอรอล และยบัย ั้งเส้นเลือดตี ป้องกนั
โรคหวัใจและหลอดเลือดจบัตวัเป็นล่ิม รักษาโรคความดนัโลหิตสูง 
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 8) ตะไคร้ คนไทยเติบโตมากบัอาหารท่ีตอ้งมีตะไคร้เป็นเคร่ืองปรุง ท่ีข้ึนช่ือ คือ ประเภท
ตม้ย  า แกงเผด็ หรือข่าไก่ และยงัมีอาหารอีกหลายประเภทท่ีมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบ ตะไคร้เป็น
พืชผกัสมุนไพรอายยุนื มีการปลูกมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นเขตร้อนช้ืน  
 สรรพคุณ ใชเ้ป็นยารักษาโรค ใชย้บัย ั้งการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะโรคมะเร็งล าไส้ บ ารุงไฟ
ธาตุ ส่วนท่ีน ามาใช้เป็นยาคือเหงา้และล าตน้แก่ ใบและล าตน้มีน ้ ามนัหอมระเหย (Essential Oil) 
น ้ามนัน้ีมีฤทธ์ิเป็นยาขบัลม แกจุ้ดเสียด และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราและแบคทีเรีย 
 9) สะระแหน่  ผ ักสวนครัวชนิดน้ีเป็นพืช ท่ีมาจากต่างประเทศ แต่ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของเมืองไทยได้ดี ไม่มีโรคและศตัรูรบกวนมาก สะระแหน่เป็นผกัล้มลุกอายุยืน
ตระกลูเดียวกบัมิ้นต ์กระเพรา โหระพา แมงลกั เล้ือยปกคลุมดิน ใบมีน ้ามนัหอมระเหย หากปลูกให้
ดีจะเจริญเติบโต 

 สรรพคุณ เป็นยาขบัลม แกป้วดทอ้ง จุกเสียดแน่นเฟ้อ ดมแกล้ม  
 2.4.2 ข้ันตอนการท ากุ้งฟู 
 ข้ันตอนการท ากุ้งฟู มีดังนี้ 

1) กุง้แกะเปลือกเอาแต่เน้ือมาสับใหล้ะเอียดหรือจะน าไปป่ัน ปรุงรสดว้ยเกลือเล็กนอ้ย 
2) ใส่แป้งสาลี และผงฟลูงไปผสมแลว้ขย  าใหเ้ขา้กนั 
3) ตั้งกระทะใส่น ้ามนัลงไปรอจนน ้ามนัร้อนจดั น ากุง้ท่ีผสมเสร็จแลว้ลงไปทอด ท าใหกุ้ง้

กระจายเป็นกอ้นๆ เล็กๆ พอทอดจนเหลืองกรอบ น าข้ึนสะเด็ดน ้ามนัไวก่้อน 
ขั้นตอนการท าน า้ย า 

1) ผสม ขิงสด หอมซอยพริกข้ีหนูแลว้เติมน ้าตาล น ้าปลา น ้ามะนาวคนใหล้ะลาย 
ขั้นตอนการท าพาสต้า 

2) ตั้งกระทะใส่น ามนั ใส่กระเทียมผดัพอหอม ใส่เส้นพาสตาลงไปผดักบักระเทียม ใส่
น ้ามนัมะกอกผดัใหเ้ขา้กนั ปรุงรสโดยใส่Aromatยกลงจดัใส่จาน 

3) น าย  ากุง้ฟูจดัใส่จาน ใส่เส้นพาสตา เสิร์ฟพร้อมน ้าย  า 
 

 
 
 
 
 



13 
 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
จิรนาถ ทิพยรั์กษา และ สุภกัษร นุดวงแกว้ (2552)ไดศึ้กษาการผลิตพาสตา้จากแป้งถัว่แดง

หลวงทดแทนแป้งเซโมลินาบางส่วน โดยแปรปริมาณแป้งถัว่แดงหลวงท่ีระดบัร้อยละ 5, 10, 15, 
20, 25, และ 30 (โดยน ้ าหนกัแป้ง) เม่ือวิเคราะห์ค่าสีของผลิตภณัฑ์พาสตา้จากแป้งถัว่แดงหลวง 
พบวา่ค่าความสวา่ง (L*)และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ในขณะท่ีค่าสีแดง (a*)เพิ่มข้ึนเม่ือปริมาณแป้ง
ถัว่แดงหลวงท่ีใช้ทดแทนเพิ่มข้ึนร้อยละของน ้ าหนักท่ีหายไปในการตม้ (Cooking loss)เพิ่มข้ึน
(4.20-5.01%) โดยสูตรท่ีทดแทนแป้งถัว่แดงหลวงปริมาณร้อยละ 10 มีค่า Cooking loss ต ่าสุด ค่า
การพองตวัจะลดลงตามปริมาณแป้งถัว่แดงหลวงท่ีใชท้ดแทนมากข้ึน จากการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสั พบวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีทดแทนดว้ยแป้งถัว่แดงหลวงท่ีระดบัร้อยละ 20 ผูบ้ริโภคให้การ
ยอมรับมากท่ีสุด มีค่าความแข็งแรงมากกว่าและระยะขาดของเส้นน้อยกวา่สูตรมาตรฐาน โดยให้
ปริมาณโปรตีน เส้นใย และเถา้สูงกวา่สูตรมาตรฐาน   

จิรนาถ บุญคง และ สุกญัญา ส่งแสง(2559)ไดศึ้กษาการใชแ้ป้งขา้วฟ่างทดแทนเซโมลินา
บางส่วนในการผลิตพาสตา้ โดยแปรปริมาณแป้งขา้วฟ่างท่ีระดบัร้อยละ 5, 10,15, 20, 25 และ 30 
(โดย น ้าหนกัแป้ง) เม่ือวเิคราะห์ค่าสีของเส้นพาสตา้ท่ีใชแ้ป้งขา้วฟ่าง พบวา่เม่ือเพิ่มปริมาณแป้งขา้ว
ฟ่าง ค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัค่า chroma ท่ีลดลง 
ในขณะท่ีค่าสีแดง (a*) เพิ่มข้ึนและจากการค านวณค่า hue พบว่าพาสตา้ทุกสูตร มีสีส้มแดง-สี
เหลือง ร้อยละการสูญเสียน น ้ าหนักจากการตม้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั(p>0.05) ในทุก
ตวัอย่าง ค่าการพองตวัลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณแป้งขา้วฟ่าง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั
โดยวิธี 9-pointhedonic scale พบว่าพาสตา้ท่ีทดแทนดว้ยแป้ งขา้วฟ่างร้อยละ15 มีค่าการยอมรับ
สูงสุด ค่าความแขง็แรงของเส้นพาสตา้ท่ีระดบัทดแทน ร้อยละ 15 มีค่ามากกวา่สูตรควบคุม ในขณะ
ท่ีค่าระยะยืดนอ้ยกว่า การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีพบวา่พาสตา้ท่ีระดบัทดแทน ร้อยละ15 มี
ปริมาณไขมนั เส้นใย และเถา้สูงกวา่สูตรควบคุม 

  
 
   
   



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ                        โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา 

ทีต่ั้งของสถานประกอบการ               382/14 หมู่ 2 เขาพระต าหนกั หนองปรือ   
                                 บางละมุง พทัยา ชลบุรี 20150 

 เบอร์โทร                                            03893 3222 
 อเีมล์                                                   residences.pattaya@amari.com 
 เวป็ไซต์                                              www.amari.com/residences-pattaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา 
ทีม่า : https://th.amari.com/residences-pattaya/photogallery 

http://www.amari.com/residences-pattaya
https://th.amari.com/residences-pattaya/photogallery
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รูปที ่3.2 แผนท่ีโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา 
ทีม่า : nipawan.n@amari.com ( Nipawan Niyom (ARJ, HR) 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ  
โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา ตั้งบนเขาพระต าหนัก เป็นโรงแรมก่ึงคอนโดมีทั้งหมด      

33 ชั้นส่วนของโรงแรมตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 15 มีห้องพกัทั้งหมด 173 ห้อง เป็นโรงแรมระดบั 4ดาว       
เป็นโรงแรมในเครืออมารีซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของ ONYX Hospitality Group โรงแรมอมารี เรส
ซิเดนซ์ พทัยาให้บริการห้องพกัเป็นหลกัดงันั้น จุดเด่นของโรงแรมคือ ห้อง Two bedroom suites 
สระวา่ยน ้าพร้อมสไลเดอร์ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ ภายในโรงแรมมีบริการพิเศษฟรี Wi-Fi  บริการรถ 
รับ-ส่ง และรูมเซอร์วิสให้แก่แขกผูเ้ขา้พกั ตวัโรงแรมอยูห่่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 125 กม.และ
จากท่าเรือบาลีฮายระยะทางเพียง 2.7 กม. นอกจากน้ีโรงแรมยงัอยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
หลายแห่งไดแ้ก่ วดัพระใหญ่ ศูนยป์ระชุมพีช ศูนยแ์สดงสินคา้และสัมมนา และสวนน ้ าการ์ตูนเน็ท
เวร์ิค อเม โซน 

 

3.2.1 ประเภทห้องพกั 
อมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา มีห้องพกัในแบบเซอร์วิส เรสซิเดนซ์ มีทั้งหมด 173 ห้อง มีให้

เลือกตั้งแต่หอ้ง Superior ไปจนถึงหอ้ง Two Bedroom มีใหเ้ลือกทั้วววิภูเขาหรือววิทะเล ห้องพกัทุก
ห้องตกแต่งอย่างสวยงามและมีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพักครบครัน ภายในห้องพัก
ประกอบด้วย ห้องนั่งเล่น โต๊ะรับประทานอาหาร ห้องน ้ า โทรทศัน์พร้อมช่องดาวเทียม และฟรี 
WiFi อินเทอร์เน็ต ภายในหอ้งพกั  

 
 
 
 

mailto:nipawan.n@amari.com
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1) ห้องซูพเีรีย (Superior)  ตกแต่งอยา่งมีสไตล์และเงียบสงบ เหมาะส าหรับเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการพกัผอ่น ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกัไดแ้ก่ ตูเ้ยน็, โทรทศัน์ LCD 40 น้ิว, โต๊ะ
ท างาน และบริการ ฟรี WiFi อินเทอร์เน็ต ห้องพกัมีขนาด 26-30 ตร.ม. สามารถพกัได ้2 คน ห้อง     
ซูพีเรียมีจ านวนทั้งหมด 41 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.3  

 

 
รูปที ่3.3 หอ้งซูพีเรีย (Superior) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 

2) ห้องซูพีเรีย หันหน้าสู่ทะเล (Superior Ocean Facing) มีขนาด 26 – 31 ตารางเมตร 
จ านวน 16 ห้อง ภายในห้องพกัประกอบดว้ย ตูเ้ยน็, โทรทศัน์ LCD 40 น้ิว, ช่องเสียบอุปกรณ์
มลัติมีเดีย, Ocean view, ตูเ้ยน็,  มินิบาร์, โต๊ะท างาน และบริการ ฟรี WiFi อินเทอร์เน็ตในห้องพกั 
ดงัรูปท่ี 3.4 

 
รูปที ่3.4 หอ้งซูพีเรีย หนัหนา้สู่ทะเล (Superior Ocean Facing) 
ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 

 
3) ห้องสวีท 1 ห้องนอน (One Bedroom Suite) มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ 

ระเบียงส่วนตัว ช่องเสียบอุปกรณ์มัลติมีเดีย ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ และ บริการ ฟรี WiFi 
อินเทอร์เน็ตภายในหอ้งพกั หอ้งพกัมีขนาด 34 ตารางเมตมีทั้งหมด 28 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.5 
 

http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/superior-twin.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/superior-ocean-facing-king-1.jpg
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รูปที ่3.5 หอ้งสวที 1 หอ้งนอน (One Bedroom Suite) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 

4) ห้องสวีท โอเชียน 1 ห้องนอน (One Bedroom Ocean Suite) ห้องสวีทแห่งน้ีตกแต่ง
อยา่งทนัสมยัและมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ไดแ้ก่ ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์, โทรทศัน์ LCD 
40 น้ิว, ห้องนัง่เล่นแยก พร้อมโต๊ะรับประทานอาหาร และบริการ ฟรี WiFi อินเทอร์เน็ต ภายใน
หอ้งพกั หอ้งพกัมีขนาด 34 ตารางเมตร มีจ านวนทั้งหมด 22 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.6 

 

 
รูปที ่3.6 หอ้งสวที โอเชียน 1 หอ้งนอน (One Bedroom Ocean Suite) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 

5) ห้องสวีท ดีลักซ์ 1 ห้องนอน (One Bedroom Deluxe Suite) เป็นห้องพกัท่ีสมบูรณ์แบบ
ส าหรับการพกัผ่อนขณะท่องเท่ียวในเมืองพทัยา ห้องพกัให้ความรู้สึกหรูหรา สะดวกสบาย ห้อง
ประกอบดว้ย ห้องนัง่เล่นแยก โต๊ะรับประทานอาหาร ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ โทรทศัน์ LCD 40 
น้ิว และบริการ ฟรี WiFi ภายในหอ้งพกั หอ้งพกัมีขนาดหอ้งพกั 49 ตารางเมตร มีจ านวนทั้งหมด 18 
หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.7 
 

http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-suite.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/suite-kitchen.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-ocean-suite.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-ocean-suite-livingroom.jpg
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รูปที ่3.7 หอ้งสวที ดีลกัซ์ 1 หอ้งนอน (One Bedroom Deluxe Suite) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 

6) ห้องสวที หัวมุม 1 ห้องนอน (One Bedroom Corner Suite) ห้องพกัประกอบดว้ย เตียง
นอนคุณภาพดี ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ ช่องเสียบอุปกรณ์มลัติมีเดีย และบริการฟรี WiFi ภายใน
หอ้งพกั มีขนาดหอ้งพกั 56-58 ตารางเมตร มีจ านวนทั้งหมด 14 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.8 

 

 
รูปที ่3.8 หอ้งสวที หวัมุม 1 หอ้งนอน (One Bedroom Corner Suite) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 

7) ห้องสวีท หัวมุม 1 ห้องนอน หันหน้าสู่ทะเล (One Bedroom Corner Suite Ocean 
Facing) เป็นห้องพกัท่ีทนัสมยัและสมบูรณ์แบบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดีเยี่ยม มีเตียงเด่ียว
ขนาดคิงไซส์ ระเบียงส่วนตวั ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ และบริการ ฟรี WiFi ในห้องพกั พร้อมความ
เทคโนโลยทีนัสมยั หอ้งพกัมีขนาด 56-58 ตารางเมตร มีจ านวนทั้งหมด 21 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.9 
 

 
รูปที ่3.9 หอ้งสวทีหวัมุม1หอ้งนอนหนัหนา้สู่ทะเล (One Bedroom Corner Suite Ocean 

Facing) 
ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 

http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-deluxe-suite-1.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-deluxe-suite-living-room.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/suite-wardrobe.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-corner-suite-bathroom.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-corner-suite-ocean-facing-2.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/one-bedroom-corner-suite-ocean-facing-living-dining-room.jpg
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8) ห้องสวีท หัวมุม 2 ห้องนอน หันหน้าสู่ทะเล (Two Bedroom Corner Suite Ocean 
Facing) มีพื้นท่ีกวา้งขวาง พร้อมห้องนอน 2 ห้อง ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดีเยี่ยมและใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั จุดเด่นของห้องพกัคือ ห้องนอน 2 ห้องพร้อมเตียงคิงไซส์และเตียงควีนไซส์ , 
หอ้งอาบน ้า 2 หอ้ง, ฟรี WiFi หอ้งมีขนาด 84 ตารางเมตร มีจ านวนทั้งหมด 13 หอ้ง ดงัรูปท่ี 3.10 
 

 
รูปที ่3.10 หอ้งสวที หวัมุม 2 หอ้งนอน หนัหนา้สู่ทะเล(Two Bedroom Corner Suite Ocean Facing) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 
3.2.2 ห้องอ านวยความสะดวก 
1) ห้องฟิตเนต อยูช่ั้น 2 ของโรงแรมหนัหนา้ออกทางดา้นหนา้โรงแรม ภายในห้องฟิตเนต

จะมองเห็นววิสระวา่ยและทิวทศัดา้นหนา้โรงแรม ดงัรูปท่ี 3.11 
 

 
รูปที ่3.11 Fit Centre 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 
 
 
 
 

http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/two-bedroom-corner-suite-ocean-facing_master-bedroom-2.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/two-bedroom-corner-suite-ocean-facing_master-bathroom-1.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/fit-centre-2.jpg
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2) สระว่ายน ้า  ถือเป็นจุดเด่นของโรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา อยู่ทางดา้นหน้าของ
โรงแรม มีสไลดท่ี์หนัหนา้เขา้หาโรงแรม ดงัรูปท่ี 3.12 

 

 
รูปที ่3.12 สระวา่ยน ้า 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 
3.2.3 ห้องอาหารภายในโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา 
โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา มีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือก ไม่วา่จะเป็นอาหาร

นานาชาติ หรือ อาหารเอเชีย ส าหรับอาหารเช้า  กลางวนั และอาหารค ่า โรงแรมมีห้องอาหาร
ทั้งหมด 3 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งอาหาร บราสเซอร่ี (Brasserie) หอ้งอาหาร อโรม่า เดร่ี (Aroma Deli) และ
พลูบาร์ 

1) ห้องอาหารบราสเซอร่ี (Brasserie) บริการอาหารเชา้บนเทอร์เรซเปิดโล่ง เปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 06.00-10.30 ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ และ 06.00-11.00 ในวนัเสาร์และอาทิตย์ ห้องอาหารไม่
อนุญาตให้น าอาหารในห้องอาหารบราสเซอร่ีข้ึนไปรับประทานบนห้องแขก เน่ืองจากเป็นอาหาร
บุปเฟ่ ต้องทานในห้องอาหารเท่านั้ น หากต้องการทานบนห้องโรงแรมมีบริการรูมเซอร์วิส
ให้บริการ ครัวจะน าเสนอในรูปแบบรายการอาหาร A La Carte ตามค าสั่งแขกและรายการอาหาร
ของหอ้งครัว ดงัรูปท่ี 3.13 

 

 
รูปที ่3.13 หอ้งอาหารบราสเซอร่ี (Brasserie) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 

http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/swimming-pool-2.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/brasserie-1.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/brasserie-2.jpg
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2) อโรม่า เดร่ี (Aroma Deli) บริการอาหารท่ีสามารถน าไปรับประทานขา้งนอกได ้เช่น 

แซนวชิ กาแฟ ชา เบียร์ ไวน์ น ้าอดัลม น ้าผลไม ้และน ้าผลไมป่ั้น ดงัรูปท่ี 3.14 
 

 
รูปที ่3.14 อโรม่า เดร่ี (Aroma Deli) 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 
3) พูลบาร์ เป็นบาร์ในสระวา่ยน ้าและระเบียงริมสระ บริการเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง ดงัรูป

ท่ี 3.15 
 

 
รูปที ่3.15 พลูบาร์ 

ทีม่า : www.amari.com/residences-pattaya/photogallery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
http://www.amari.com/residences-pattaya/photogallery
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/aroma-deli-1.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/aroma-deli-3.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/pool-bar-1.jpg
https://cloudstorage.amari.com/residences-pattaya/hotel-photos/pool-bar-3.jpg
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารองค์กกร 
 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารองคก์กรของโรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา แสดง
ดงัรูปท่ี 3.16 
 

 
 

รูปที ่3.16 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารองคก์กร 
ทีม่า : HR โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Manager 

 

Hotel Manager 
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Manager, 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ช่ือ - นามสกุล            : นางสาวมะลิวลัย ์ แซ่ยา่ง  

รหสันกัศึกษา             : 5804400258 
ปฏิบติังานแผนก        : ครัว ( Kitchen ) 
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน 

 - เตรียมไลน์บุฟเฟ่ตต์อนเชา้ และเก็บไลน์บุฟเฟ่ต ์
- เตรียมไลน์ไข่ และเก็บไลน์ไข่ 
 - เติมไลน์บุฟเฟตต์อนเชา้ 
  - เตรียมของบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ล่วงหนา้ 
 - เช็คขนมปัง สั่งขนมปัง 
 - เช็คอุณหภูมิตูเ้ยน็ในครัว 
 - เขียนล็อกบุก๊ของแต่ละวนั 
 - ท าแพนเคก้ออกบุฟเฟ่ต ์/ แฟรงโทส 
 

3.5 พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 
ช่ือ                       : นายวรีะยทุธ   อุเทศพรรัตนกุล 
 แผนก                 : Kitchen 
ต าแหน่ง              : Executive Chef 
E-mail                 : Weerayut.u@amari.com 

 
                                                                                                                
 
                                                                                                               
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 7 
มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ภายใน 1 วนัท างานวนัละ 10 ชัว่โมง ตั้งแต่
เวลา 05.00 – 15.00 น.ซ่ึงปฏิบติังาน 5 วนัต่อสัปดาห์  
 
 

รูปที ่3.16  ผูจ้ดัท า 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 

รูปที ่3.17 พนกังานท่ีปรึกษา 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า ( 2561 ) 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการรวบรวมข้อมูลและการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนและวธีิการรวบรวมขอ้มูลและการด าเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและก าหนดหวัขอ้โครงงาน ในขณะปฏิบติังานไดป้รึกษากบัอาจารยท่ี์
ปรึกษาในการก าหนดหวัขอ้โครงงานใหต้รงกบัส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.7.2 วเิคราะห์การท าโครงงาน ไดมี้การสอบถามและรวบรวมขอ้มูลในการท าโครงงานกบั
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียง 

3.7.3 ลงมือปฏิบติั น ากุง้และเส้นพาสตาท่ีมีในครัว มาทดลองท าเมนูย  ากุง้ฟูพาสตา ( Spicy 
shrimp pasta ) 

3.7.3 จดัท าเอกสารรวบรวมขอ้มูลท ารูปเล่มและสรุปผล 
3.7.4 ตรวจสอบและแก้ไข เม่ือท ารูปเล่มเสร็จน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการท าโครงงานใหส้มบูรณ์ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานเร่ือง ย  ากุง้ฟูพาสตา ( Spicy shrimp pasta ) ระหวา่งเดือน 
มีนาคม ถึง เดือน เมษายน 2562 
 

ตารางที ่3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน     
รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน     
ลงมือท าโครงงาน     
ตรวจสอบโครงงาน     
โครงงานเสร็จเรียบร้อย     
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองปร้ินเตอร์ / เคร่ืองสแกน 
- กลอ้งถ่ายรูป 
- โทรศพัทมื์อถือ 

- โปรแกรม Microsoft Word 
- โปรแกรม Microsoft Excel 
- โปรแกรม Microsoft Power Point 

3.9 วตัถุดิบในการท า 
-  เปลือกกุง้แม่น ้า 
- กุง้ขาว 

- แป้งสาลี 
- ผงฟู 
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- หอมแดง 
- พริกข้ีหนู 
- ขิงสด 
- น ้ามะนาว 
- ข้ึนฉ่ายโรยหนา้ 
- ตน้หอม 
- เมล็ดมะม่วง 
- น ้าปลา 
- น ้าตาล 

- น ้าเปล่า 
- เส้นพาสตาสีด า 
- กระเทียมสับ 
- หมอ้  
- ทพัพี 
- กระทะ 
- เตาแก๊ส 
- มี ด

  
 



 

 

บทที ่ 4 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 
โครงงานเร่ือง ย  ากุง้ฟูพาสตา้ (Spicy shrimp pasta) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหแ้ขกไดมี้

ทางเลือกมากข้ึน และเป็นเมนูอาหารท่ีเกิดจากการผสมผสานของเมนูอาหารไทยและอิตาเล่ียน 
4.1 รายละเอยีดการท าโครงงาน 

 จากการสอบถาม คน้ควา้ และสังเกต จึงไดสู้ตรท่ีเหมาะสมกบัการท าย  ากุง้ฟูพาสตา้ (Spicy 
shrimp pasta) และสูตรท่ีไดเ้หมาะสมดงัน้ี 
 4.1.1 ส่วนผสมและข้ันตอนการท าย ากุ้งฟูพาสต้า 
 ส่วนผสมย  ากุง้ฟูพาสตา้ มีดงัน้ี  

 ส่วนผมสตัวกุ้งฟู  
 - กุง้ขาว 5 กรัม 
 - แป้งสาลี 5.9 กรัม 
 - ผงฟู 2.6 กรัม 
  ส่วนผสมน า้ย า   
 - หอมแดง 3 กรัม 
 - พริกข้ีหนู 3 กรัม 
 - ขิงสด 3 กรัม 
 - น ้ามะนาว 20 กรัม 
 - ตะไคร้  
 - สาระแหน่  
 - ข้ึนฉ่ายโรยหนา้ 3 กรัม 
 - ตน้หอม 3 กรัม 
 - เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ 5 กรัม 
 - น ้าปลา 20 กรัม 
 - น ้าตาล 23 กรัม 
 ส่วนผสมพาสต้า  
 - เส้นพาสตา้หมึกด า 50 กรัม 
 - กระเทียมสับ 5 กรัม 
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รูปที ่4.1 ส่วนผสมน ้าย  า 

ข้ันตอนการท ากุ้งฟูมีดังนี้ 
1)  กุง้แกะเปลือกเอาแต่เน้ือมาสับใหล้ะเอียดหรือจะน าไปป่ัน ปรุงรสดว้ยเกลือเล็กนอ้ย 
2) ใส่แป้งสาลี และผงฟลูงไปผสมแลว้ขย  าใหเ้ขา้กนั 
3) ตั้งกระทะใส่น ้ามนัลงไปรอจนน ้ามนัร้อนจดั น ากุง้ท่ีผสมเสร็จแลว้ลงไปทอด ท าใหกุ้ง้

กระจายเป็นกอ้นๆเล็กๆ พอทอดจนเหลืองกรอบ น าข้ึนสะเด็ดน ้ามนัไวก่้อน 
ขั้นตอนการท าน า้ย า 

1) ผสม ขิงสดซอยเล็ก หอมแดงซอย พริกข้ีหนูโขลก ตะไคร้ ใบสาระแหน่ เมล็ดมะม่วง
หิมพานต ์และตน้หอม   

2) เติมน ้าตาล น ้าปลา น ้ามะนาว น ้าส้มสายชูลงไป คนใหล้ะลาย 
3) ชิมรสเผด็น าเปร้ียวเคม็ หวานเล็กนอ้ย ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 
                      รูปที ่4.2 น ้าย  ากุง้ฟู 

ขั้นตอนการท าพาสต้า 
1) ตั้งหมอ้ตม้เส้นพาสตา้หมึกด า ใส่น ้าเปล่าใหเ้ยอะๆ ใส่น ้ามนั เกลือนิดหน่อย พอน ้า

เดือดใส่เส้นพาสตา้ลงไปตม้ ประมาณ 5-6 นาที หรือจนเส้นไดที้แลว้ยกลงตกเส้นออก
จากหมอ้พกัไว ้
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2) ตั้งกระทะใส่น ามนั ใส่กระเทียมผดัพอหอม ใส่เส้นพาสตา้หมึกด าลงไปผดักบักระเทียม 
ใส่น ้ามนัมะกอกผดัใหเ้ขา้กนั ปรุงรสโดยใส่ Aromat ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรุงรสของฝร่ัง ปรุง
เสร็จยกลง จดัใส่จาน 

3) น าย  ากุง้ฟูจดัไวข้า้งๆเส้นพาสตา้ใหส้วยงาม เสิร์ฟพร้อมน ้าย  า  ดงัรูปท่ี 4.3-4.4 
 

       
                  รูปที ่4.3 จานพาสตา้                                  รูปที่ 4.4 ย  ากุง้ฟูพาสตา้ 

 
4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลอง ย ากุ้งฟูพาสต้า (Spicy shrimp pasta) 

จากการสัมภาษณ์พนักงานในแผนกครัว และแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมโรงแรม  
อมารีเรสซิเดน้ซ์ พทัยา จ านวน 10 คน สังเกตไดด้งัน้ี พนกังาน 9 คน จาก 10 คน พึงพอใจในรสชาติ
และหนา้ตาย  ากุง้ฟูพาสตา้ (Spicy shrimp pasta) 

- พนกังานจ านวน 8 คน พึงพอใจในรสชาติและหนา้ตาย  ากุง้ฟูพาสตา้ (Spicy shrimp pasta) 
- พนกังานจ านวน 1 คนบอกวา่น ้าย  าเผด็ไป เป็นรสชาติท่ีคนไทยชอบ แต่คนต่างชาติอาจ

ทานไม่ได ้
- พนกังานจ านวน 1 คน วิจารณ์วา่ตวักุง้ฟูมีความฟูยงัไม่พอ ถา้เพิ่งเกล็ดขนมปังลงไปจะท า

ใหกุ้ง้มีความฟูมากข้ึน 
สรุปไดว้า่ย  ากุง้ฟูพาสตา้ มีหนา้ตาท่ีน่าพึงพอใจ และรสชาติอร่อย แต่เป็นรสชาติท่ีเหมาะ

กบัคนไทนมากกวา่คนต่างชาติเน่ืองจากเผด็เกินไป ดงันั้นตอ้งท าการปรับลดความเผด็ลดหรือปรับ
สูตรใหมี้ความพอดีมากข้ึน  

 

ตารางที ่4.1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นที่มต่ีอ “ย ากุ้งฟูพาสต้า” 

คนท่ี 1 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อย แต่เผด็ไปหน่อย แต่โดยรวมแลว้ถือวา่ดี 
คนท่ี 2 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยมีกล่ินหอมน่ากิน 
คนท่ี 3 รสชาติอร่อยดี หนา้ตาน่ากิน มีกล่ินหอม 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นที่มต่ีอ “ย ากุ้งฟูพาสต้า” 
คนท่ี 4 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยมาก เหมาะกบัคนไทย แต่อาจเผด็ไปส าหรับคน

ต่างชาติ 
คนท่ี 5 หนา้ตาน่ากิน ส่วนรสชาติอร่อยดี  
คนท่ี 6 มีกล่ินหอม หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยมาก 
คนท่ี 7 หนา้ตาน่าทาน มีกล่ินหอม รสชาติกอ็ร่อยดีใชไ้ด ้
คนท่ี 8 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยเสน้นุ่มมาก  
คนท่ี 9 รสชาติอร่อยดี แต่ตงักุง้ยงัไม่ค่อยฟ ูควรท าใหฟ้กูวา่น้ีโดยการใส่เกลด็ขนมปัง

ลงไป 
คนท่ี 10 รสชาติอร่อยดี ไดก้ล่ินหอมของน ้าย  า 

 
4.3 การค านวณต้นทุน 
 การค านวนตน้ทุนย  ากุง้ฟูพาส 1 จาน แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
ตารางที ่4.2 ตารางการค านวณตน้ทุน 

ล าดบั วตัถุดบิ 
ปริมาณทีใ่ช้ 
( กรัม ) 

ราคาต่อหน่อย 
(บาท/กรัม) 

ราคาต้นทุน  
( บาท ) 

1 กุง้ขาว                                                         5 310/1,000 1.55 
2 แป้งสาลี                                                        5.9 130/1,000 0.77 
3 ผงฟ ู 2.6 12/30 1.04 
4 หอมแดง 3 50/1,000 0.15 
5 พริกข้ีหนู 3 190/1,000 0.57 
6 ขิงสด 3 50/1,000 0.15 
7 มะนาว 3 (ลูก) 1*3.50 (ลูก) 10.5 
8 ข้ึนฉ่ายโรยหนา้ 3 57/1,000 0.17 
9 ตน้หอม 3 60/1,000 0.18 
10 เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ 5 254/500 2.54 
11 น ้าปลา 20 28/700 0.8 
12 น ้าตาล 23 22/1,000 0.51 
13 เสน้พาสตา้หมึกด า 50 360/500 18 
14 กระเทียม 5 58/1,000 0.29 
 รวมทั้งหมด 37.22 
 ราคาขาย 250 
 ตน้ทุน 14.89% 
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             จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ตน้ทุนของย  ากุง้ฟูพาสตา้เท่ากบั 37.22 บาท ดงันั้นตน้ทุนของย  ากุง้ฟู
พาสตา้ 1 จาน ท่ีขาย 250 บาท มีตน้ทุนอยูท่ี่ 14.89%   
             ในการท า ย  ากุ้งฟูพาสตา้ ผูจ้ดัท าเลือกใช้กุ ้งแม่น ้ าแทนปลาดุก ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีอยู่ใน
โรงแรม เน่ืองจากบางคนไม่ทานปลาดุกเพราะความเช่ือส่วนตวั และปลาดุกมีกล่ินค่อนขา้งแรง ท่ี
ส าคญัคือครัวในโรงแรมไม่มีปลาดุก ผูจ้ดัท าจึงเลือกใช้กุง้แม่น ้ าแทน เพราะกุง้แม่น ้ ามีเน้ือท่ีแน่น 
ตวัใหญ่ อร่อย และสามารถน ามาท าอาหารไดห้ลากหลายมากกวา่ และเป็นวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นครัว กุง้
แม่น ้ ามีราคาแพงดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดน้ าไปผสมกบัแป้งสาลีและผงฟูเพื่อลดเน้ือกุง้ท่ีใช้ย  าและเป็น
การเพิ่มสีสันและความสวยงามของอาหาร ส่วนวตัถุดิบอ่ืนอ่ืน เช่น มะนาว หอมแดง กระเทียม เป็น
ตน้ เป็นวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นครัวและหาง่ายเน่ืองจากตอ้งใชป้ระกอบอาหารเป็นปกติ  



 

 

บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าอาหารแนวฟิวชัน่ ย  ากุง้ฟูพาสตา้ (Spicy shrimp pasta) น้ี มีผูช่ื้นชอบ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีน ารายการอาหารไทยมาผสมผสานกบัอาหารอิตาลีท าให้เกิดรายการอาหาร
ใหม่ ผูจ้ดัท าไดท้  าการสัมภาษณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พนกังงานในแผนกครัว และแผนกบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ พทัยา ส่วนมากพึงพอใจในรสชาติและหนา้ตาของย  า
กุง้ฟูพาสตา 
 5.1.2 ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
 ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงานย  ากุง้ฟูพาสตา้ มีดงัน้ี 
 1) คร้ังแรกท่ีทอดกุง้ฟูปัญหาท่ีพบคือ กุง้ไม่ฟู เน่ืองการใส่แป้งนอ้ยเกินไป และน ้ ามนัยงั
ร้อนไม่พอ 
 2) กุง้ฟูไหม ้เน่ืองจากน ้ามนัร้อนเกินไปท าใหแ้ป้งไหมและไม่ฟู สีของกุง้ไม่เท่ากนั 
 5.1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1)ใชผ้งฟูผสมกบัแป้งสาลีเพื่อใหเ้วลาทอดกุง้ กุง้จะไดฟู้มากข้ึนและสวย 
 2) ขนาดทอดน ้ามนัตอ้งร้อน และใชไ้ฟปานกลางขนาดทอด ค่อยๆทอดจะท าให้ไดกุ้ง้ฟูมีสี
เหลืองสวยงาม 

3) ไม่ควรทอดนานเกินไปเพราะจะท าให้แป้งอมน ้ ามนั พอไดสี้เหลืองทองตามตอ้งการให้
รีบตกัข้ึน เพราะจะท าใหสี้ไม่สวยและไหมไ้ด ้

4)น ้ ามนัท่ีใช้ทอดควรใช้น ้ ามนัปาล์มท่ีใหม่และปริมาณมากเพื่อให้เวลาทอดเน้ือกุ้งและ
แป้งจะไดก้รอบฟูสวย 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกจิ 

ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานในโรงแรม และไดฝึ้กการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท าให้มีความ
รับชอบหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและมีความอดทนมากข้ึน และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ฝึกงานไปต่อยอดในการท างานในอนาคต นอกจากได้ประสบการณ์จากการฝึกงานยงัได้รับ
ใบรับรองการผ่านฝึกงานจากโรงแรมเพื่อเป็นใบเบิกทางอีกทางหน่ึงท่ีเราสามารถน าไปใช้ใน
อนาคตได ้
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 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1) เม่ือเร่ิมปฏิบติังานในระยะแรกตอ้งปรับตวัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากตอ้งต่ืนเชา้เวลา 03.30 
น. ทุกวนั เน่ืองจากตอ้งเขา้งานก่อนเวลา 05.00 น. 
 2) นกัศึกษาขาดทกัษะการท าอาหารขั้นสูงเน่ืองจากไม่ไดเ้รียนสายครัวโดยตรง 
 3) เวลาในการท าโครงงานนอ้ยเกินไป เน่ืองจากไม่สามารถหาขอ้มูลในเวลางานได ้เพราะ
ตอ้งท างานและเตรียมงานเน่ืองจากช่วงท่ีฝึกงานเป็นช่วงท่ีโรงแรมขาดพนกังานเน่ืองจากมีพนกังาน
ลาออก ดงันั้นจึงไม่มีเวลาในการหาขอ้มูล 
 4) พนกังานทุกคนตอ้งท างานอยูต่ลอดเวลา 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 1) เตรียมความพร้อมและหาขอ้มูลเก่ียวกบัแผนกท่ีตอ้งการฝึกก่อน 
 2) หากมีขอ้สงสัยหรือพบปัญหาใหถ้ามพี่เล้ียงก่อน เพื่อท่ีจะไดท้  างานไดถู้กตอ้ง 
 3) ต้องต่ืนตวัอยู่เสมอเพราะลูกคา้ในแต่ละวนัมีจ านวนท่ีมากน้อยไม่เท่ากนั ตอ้งพร้อม
รับมือเสมอ 
 4) ตอ้งพกัผอ่นใหเ้พียงพอในแต่ละวนัเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 
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ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

   

ภาคผนวก  ก 
แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 



 

 

โครงงานเร่ือง ย  ากุง้ฟูพาสตา( Spicy shrimp pasta ) มีวตัถุประสงคข์องโครงงาน  เพื่อ

ศึกษาการใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหารและเพื่อคิดคน้สร้างสรรคร์ายการอาหารใหม่ๆ 

จากการท่ีผูจ้ดัท าได้คิดคน้สูตรย  ากุ้งฟูพาสตา เพื่อศึกษาการใช้วตัถุดิบในการประกอบ

อาหาร และคิดคน้สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆ ถือเป็นแนวทางให้กบัสถานประกอบการใน

อนาคต เพื่อสร้างสรรค์รายการาหารใหม่ๆ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ  และสร้างความพึง

พอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในโรงแรม 

จากการสัมภาษณ์พนกังานในแผนกครัว และแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมโรงแรมอ

มารีเรสซิเดน้ซ์ พทัยา จ านวน 10 คน สังเกตไดด้งัน้ี พนกังาน 9 คน จาก 10 คน พึงพอใจในรสชาติ

และหนา้ตาย  ากุง้ฟูพาสตา้ ( Spicy shrimp pasta ) 

- พนกังานจ านวน 8 คน พึงพอใจในรสชาติและหนา้ตาย  ากุง้ฟูพาสตา้ ( Spicy shrimp 

pasta ) 

- พนกังานจ านวน 1 คนบอกวา่น ้าย  าเผด็ไป เป็นรสชาติท่ีคนไทยชอบ แต่คนต่างชาติอาจ

ทานไม่ได ้

- พนกังานจ านวน 1 คน วิจารณ์วา่ตวักุง้ฟูมีความฟูยงัไม่พอ ถา้เพิ่งเกล็ดขนมปังลงไปจะ

ท าใหกุ้ง้มีความฟูมากข้ึน 

สรุปไดว้า่ย  ากุง้ฟูพาสตา้ มีหนา้ตาท่ีน่าพึงพอใจ และรสชาติอร่อย แต่เป็นรสชาติท่ีเหมาะ

กบัคนไทนมากกวา่คนต่างชาติเน่ืองจากเผด็เกินไป ดงันั้นตอ้งท าการปรับลดความเผด็ลดหรือปรับ

สูตรใหมี้ความพอดีมากข้ึน 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นทีม่ีต่อ “ย ากุ้งฟูพาสต้า” 
คนท่ี 1 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อย แต่เผด็ไปหน่อย แต่โดยรวมแลว้ถือวา่ดี 
คนท่ี 2 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยมีกล่ินหอมน่ากิน 
คนท่ี 3 รสชาติอร่อยดี หนา้ตาน่ากิน มีกล่ินหอม 
คนท่ี 4 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยมาก เหมาะกบัคนไทย แต่อาจเผด็ไป

ส าหรับคนต่างชาติ 
คนท่ี 5 หนา้ตาน่ากิน ส่วนรสชาติอร่อยดี  
คนท่ี 6 มีกล่ินหอม หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยมาก 



 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็นทีม่ีต่อ “ย ากุ้งฟูพาสต้า” 
คนท่ี 7 หนา้ตาน่าทาน มีกล่ินหอม รสชาติก็อร่อยดีใชไ้ด ้
คนท่ี 8 หนา้ตาน่ากิน รสชาติอร่อยเส้นนุ่มมาก  
คนท่ี 9 รสชาติอร่อยดี แต่ตงักุง้ยงัไม่ค่อยฟู ควรท าใหฟู้กวา่น้ีโดยการใส่

เกล็ดขนมปังลงไป 
คนท่ี 10 รสชาติอร่อยดี ไดก้ล่ินหอมของน ้าย  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
ภาพขณะปฏบิัติงานและอาจารย์ไปนิเทศของอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้าทีแ่ละการปฏบิัติงาน 

 

เตรียม station ไข่ / ทอดไข่ดาว / เตรียมเคร่ืองก๋วยเต๋ียว / เตรียมเคร่ือง omelet 

ส าหรับอาหารบุฟเฟ่ตต์อนเชา้ 

 

                      เตรียมไลน์บุฟเฟ่ตต์อนเชา้ และเก็บไลน์บุฟเฟ่ต ์

 

 



 

 

 

 

เตรียมมนัฝร่ังอบสมุนไพร ( อาหารยุโรป ) 

 

 

เตรียมผกักริว (อาหารยุโรป ) 



 

 

 

เตรียมปลากริว  

 

 

เตรียมไก่กริว 

 

 



 

 

 

วนัท่ี 11 เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 อาจารยม์านิเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากการท างานของนักศึกษาในระยะเวลา 4 เดือน ได้มีการฝึกฝนท่ีเป็นกิจจะลักษณะ 

นกัศึกษาเร่ิมฝึกฝนจาก 1. ดู 2. ฝึกท า 3. ท าดว้ยตวัเอง และ4. สามารถประเมินผลงานตวัเองมาได ้

นกัศึกษาสามารถท างานตรงน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี นกัศึกษาสามารถน าความรู้เหล่าน้ีไปใชแ้ละแบ่งปัน

กบัเพื่อนร่วมงานได ้จากการฝึกงานคร้ังน้ีจะท าให้นกัศึกษาสามารถน าไปพฒันาต่อยอดอาชีพใน

อนาคตได ้ 

 

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ฝึกงานวนัสุดทา้ย ถ่ายรูปกบัพี่เล้ียง สัมภาษณ์และถ่ายวดีีโอ

สัมภาษณ์พี่เล้ียง 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 บทความวชิาการ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ย ากุ้งฟูพาสตา 

( Spicy shrimp pasta ) 

นางสาวมะลิวลัย ์   แซ่ยา่ง 

ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

E-mail : mailvan.cea@siam.edu 
บทคัดย่อ 

งานวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการใช้

วตัถุดิบในการประกอบอาหารและเพ่ือคิดคน้

สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆ โดยน าเน้ือกุง้

สับละเอียดไปผสมกับแป้ง ผงฟู เกลือและ

น าไปทอด ใส่จานพร้อมกบัเส้นพาสตาท่ีน าไป

ผัดด้ว ยน ้ า มันมะกอก  กระ เ ที ยมสับและ

เคร่ืองปรุงรส เสิร์ฟพร้อมน ้าย  าท่ีท าดว้ย น ้ าปลา 

น ้าตาลทราย น ้ามะนาว ขิงสด หอมแดง ตะใคร้ 

พริกข้ีหนูแดง  เมล็ดมะม่วง และใบสาระเหน่ 

จากนั้นน าไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คนเป็น

พนกังานในแผนกครัวและแผนกบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมชิม และสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมี

ต่อย  ากุ ้งฟูพาสต้า จากการสัมภาษณ์ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเป็นพนักงานแผนกครัวและ

แผนกบริการหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 9 คน 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

รสช า ติ แ ล ะหน้ า ต า ข อ ง ย  า กุ ้ ง ฟู พ า สต า 

น อ ก จ า ก น้ี ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ยั ง มี

ขอ้เสนอแนะว่าตวักุง้ฟูมีความฟูยงัไม่พอ ควร

เพ่ิมเกลด็ขนมปังลงไปจะท าให้กุง้มีความฟูมาก

ข้ึน จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปเพ่ิม

รายการอาหารใหม่ใหก้บัโรงแรมได ้

Abstract 

The objective of this research was to study 

the use of raw materials for cooking and to 

create new food items. The cooking method 

used is to  finely chop the shrimp meat mix 

with flour, baking powder, salt and fry. 

Then put on the plate along with black ink 

pasta that are fried with olive oil, chopped 

garlic and seasoning. Served with spicy 

sauce made with fish sauce, sugar, lime 

juice, fresh ginger, red onion, chilli, mango 

seed and mint leaf. The result of level of 

satisfaction identified by 10 staff is as 

follows : 9 staff satisfied with test and 

appearance of spicy shrimp pasta , 1 staff 

commented that the shrimps are not full 

enough and suggests more bread crumbs, 
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the shrimp will become more fluffy. This 

project can be used in the hotel business 

from raw materials that have been added to 

provide food value to create new 

innovations for the hotel. 

Keywords : Shrimp, Salad , Pasta   
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
เพ่ือศึกษาการใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหาร 
 เพ่ือคิดคน้สร้างสรรคร์ายการอาหารใหม่ๆ 
ขอบเขตของโครงงาน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ 
พัทยา แผนกครัว - แผนบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ขอบเขตดา้นเวลา ช่วงวนัท่ี 1 มีนาคม 
ถึงวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562  
ขอบเขตดา้นประชากร แบบสัมภาษณ์พนกังาน
จ านวน 10 คน ได้แกพนักงานแผนกบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม และแผนกครัว 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
สถานประกอบการมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนจาก
รายการอาหารใหม่ๆ 
ลกูคา้มีความประทบัใจต่อรายการอาหารใหม่ๆ 
ขั้นตอนและวธีิการรวบรวมข้อมูลและการ

ด าเนินงาน 

1. รวบรวมขอ้มลูและก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

ในขณะปฏิบติังานไดป้รึกษากบัอาจารยท่ี์

ปรึกษาในการก าหนดหวัขอ้โครงงานใหต้รงกบั

ส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. วิเคราะห์การท าโครงงาน ไดมี้การสอบถาม

และรวบรวมขอ้มลูในการท าโครงงานกบั

อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพ่ีเล้ียง 

3. ลงมือปฏิบติั น ากุง้และเสน้พาสตาท่ีมีในครัว 

มาทดลองท าเมนูย  ากุง้ฟพูาสตา ( Spicy shrimp 

pasta ) 

4. จดัท าเอกสารรวบรวมขอ้มูลท ารูปเล่มและ

สรุปผล 

5. ตรวจสอบและแกไ้ข เม่ือท ารูปเล่มเสร็จ

น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดในการท าโครงงานใหส้มบูรณ์ 

ส่วนผสมและขั้นตอนการท าย ากุ้งฟูพาสต้า 

 ส่วนผสมย  ากุง้ฟพูาสตา้ มีดงัน้ี  
ส่วนผมสตวักุง้ฟู  
 กุง้ขาว                                 5 กรัม 
แป้งสาลี                              5.9 กรัม 
ผงฟ ู                              2.6 กรัม 
ส่วนผสมน ้าย  า   
หอมแดง                                 3 กรัม 
พริกข้ีหนู                   3 กรัม 
ขิงสด                                 3 กรัม 
น ้ามะนาว                20 กรัม 
ตะไคร้  
สาระแหน่  
ข้ึนฉ่ายโรยหนา้                 3 กรัม 
ตน้หอม                  3 กรัม 
เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ 5 กรัม 
น ้าปลา                             20 กรัม 
น ้าตาล                    23 กรัม 



 

 

ส่วนผสมพาสตา้  
เสน้พาสตา้หมึกด า 50 กรัม 
กระเทียมสบั                5 กรัม 
 

 
รูปที่ 1 ส่วนผสมน ้าย  า 

ขั้นตอนการท ากุ้งฟูมดีังนี ้
1.  กุง้แกะเปลือกเอาแต่เน้ือมาสบัให้

ละเอียดหรือจะน าไปป่ัน ปรุงรส
ดว้ยเกลือเลก็นอ้ย 

2. ใส่แป้งสาลี และผงฟูลงไปผสม
แลว้ขย  าใหเ้ขา้กนั 

3. ตั้งกระทะใส่น ้ามนัลงไปรอจน
น ้ามนัร้อนจดั น ากุง้ท่ีผสมเสร็จ
แลว้ลงไปทอด ท าใหกุ้ง้กระจาย
เป็นกอ้นๆเลก็ๆ พอทอดจน
เหลืองกรอบ น าข้ึนสะเดด็น ้ามนั
ไวก่้อน 

ขั้นตอนการท าน า้ย า 
1. ผสม ขิงสดซอยเลก็ หอมแดงซอย 

พริกข้ีหนูโขลก ตะไคร้ ใบสาระ
แหน่ เมลด็มะม่วงหิมพานต ์และ
ตน้หอม   

2. เติมน ้าตาล น ้าปลา น ้ามะนาว 
น ้าสม้สายชูลงไป คนใหล้ะลาย 

3. ชิมรสเผด็น าเปร้ียวเคม็ หวาน
เลก็นอ้ย ดงัรูปท่ี 2 
 

 
                      รูปที่ 2 น ้าย  ากุง้ฟ ู

 
ขั้นตอนการท าพาสต้า 
        1)  ตั้งหมอ้ตม้เส้นพาสตา้หมึกด า ใส่
น ้าเปล่าใหเ้ยอะๆ ใส่น ้ามนั เกลือนิดหน่อย พอ
น ้าเดือดใส่เสน้พาสตา้ลงไปตม้ ประมาณ 5-6 
นาที หรือจนเส้นไดที้แลว้ยกลงตกเสน้ออกจาก
หมอ้พกัไว ้

2) ตั้งกระทะใส่น ามนั ใส่กระเทียมผดัพอ
หอม ใส่เส้นพาสตา้หมึกด าลงไปผดั
กบักระเทียม ใส่น ้ามนัมะกอกผดัให้
เขา้กนั ปรุงรสโดยใส่ Aromat ซ่ึงเป็น
เคร่ืองปรุงรสของฝร่ัง ปรุงเสร็จยกลง 
จดัใส่จาน 

3) น าย  ากุง้ฟจูดัไวข้า้งๆเสน้พาสตา้ให้
สวยงาม เสิร์ฟพร้อมน ้าย  า  ดงัรูปท่ี 3-4 

 



 

 

 
รูปที่ 3 จานพาสตา้   

 

 
รูปที่ 4 ย  ากุง้ฟพูาสตา้ 

สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้สูตรย  ากุง้ฟพูาสตา 

เพ่ือศึกษาการใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหาร 

และคิดคน้สร้างสรรคร์ายการอาหารใหม่ๆ ถือ

เป็นแนวทางใหก้บัสถานประกอบการใน

อนาคต เพ่ือสร้างสรรคร์ายการาหารใหม่ๆ 

เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ  และสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการใน
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ภาคผนวก  จ 
โปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

                   

                                      
 

 

 

 
 

 
                                                                                         

                                         

 
 

 

 

ทีม่าและความส าค ั 

โรงแรมอมารีเรสซิเดน้ซ์พทัยาเป็นโรงแรม

ระดบั 4 ดาว โรงแรมก่ึงคอนโดมีทั้งหมด 33 

ชั้นส่วนตวัของโรงแรมตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 15 

มีทั้งหมด 173 หอ้ง เป็นโรงแรมเปิดใหม่

ประมาณ 3-4 ปี อยูบ่นเขาพระต าหนกั อาหาร

ของโรงแรมจะเนน้ Buffet Breakfast เป็น

หลกั และอาหาร A La Carte เสริม แขกท่ีเขา้

ใชบ้ริการส่วนมากเป็นชาวจีน รัสเซีย อินเดีย 

ไทย  และผูอ้าศยัอยูภ่ายในคอนโด ดงันั้น

ผูจ้ดัท าจึงคิดรายการอาหารใหม่ข้ึนคือย  ากุง้ฟู

พาสตา้เป็นอาหารฟิวชัน่ท่ีผสระหวา่งอาหาร

ไทยและอิตาลี 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อศึกษาการใชว้ตัถุดิบในการประกอบอาหาร 
2.  เพ่ือคิดคน้สร้างสรรคร์ายการอาหารใหม่ๆ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. สถานประกอบการมียอดขายเพ่ิมมาก
ข้ึนจากรายการอาหารใหม่ๆ 
2. ลูกคา้มีความประทบัใจต่อรายการ
อาหารใหม่ๆ 
 

ส่วนผสมพาสต้า 

เสน้พาสตา้หมึกด า  50 กรัม 

 กระเทียมสบั   5 กรัม 

นางสาวมะลิวลัย ์ แซ่ยา่ง 5804400258 สาขา การโรงแรม 

ดร.นนัทิรา ภูขาว สนใจ  (อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา) 

นายวรีะยทุธ   อุเทศพรรัตนกลุ (พนกังานท่ีปรึกษา) 
 

ส่วนผมสตวักุ้งฟู 

-  กุง้ขาว 5 กรัม    -  แป้งสาลี 5.9 กรัม     

- ผงฟ ู2.6 กรัม 
 

ส่วนผสมน า้ย า 

- หอมแดง  3 กรัม            -  พริกข้ีหนู  3 กรัม 

- ขิงสด   3 กรัม                 - น ้ามะนาว  20 กรัม 

- ตะไคร้                            - สาระแหน่ 

- ข้ึนฉ่ายโรยหนา้               - ตน้หอม 

- เมลด็มะม่วงหิมพานต ์         - น ้าปลา    20 กรัม 

-  น ้ าตาล  23 กรัม 
 

1. สบัเน้ือกุง้ให้

ละเอียด 

2. ผสมแป้งสาลีและผง

ฟ ู

3. ทอด 
                              

                              

1. ตม้เสน้

พาสตา้ 

2. ผดัเสน้พาสตา้กบั

กระเทียม ปรุงรสดว้ยอโร

มาด 

สรุปผลโครงงาน 
จากท่ีผูจ้ดัท าไดท้ าอาหารแนวฟิวชัน่ ย  ากุง้ฟพูาสตา้ ( Spicy shrimp pasta) น้ี 

มีผูช่ื้นชอบความคิดสร้างสรรคท่ี์น า รายการอาหารไทยมาผสมผสานกบัอาหารอิตาลี
ท าใหเ้กิดรายการอาหารใหม่ ผูจ้ดัท าไดท้ าการสมัภาษณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พนกัง
งานในแผนกครัว และแผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ 
พทัยา ส่วนมากพึงพอใจในรสชาติและหนา้ตาของย  ากุง้ฟพูาสตา 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงารสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้จดัท า 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวมะลิวลัย ์ แซ่ยา่ง 

รหสันกัศึกษา  : 58.4400258 

คณะ : ศิลปะศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 

 



 

 

 

 

 

 
ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้จดัท ำ 

 

ช่ือ-นามสกุล  : นางสาวมะลิวลัย ์ แซ่ยา่ง 

รหสันกัศึกษา  : 58.4400258 

คณะ : ศิลปะศาสตร์ 

สาขาวชิา : การโรงแรม 
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