รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั

Deep Fried Spring Rolls Cold Cuts

โดย
นางสาวนุสพร สุ ทธิช่วย
5704400186

รายงานเล่มนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2561

ค
ชื่อโครงงาน
จานวนหน่ วยกิต
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา
ระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา

:
:
:
:
:
:
:
:

ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
5 หน่วยกิต
นางสาวนุสพร สุ ทธิช่วย
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
ปริ ญญาตรี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตร์
1/2561

บทคัดย่ อ
โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริ การทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี
โดยเน้นบริ การด้านห้องพักและอาหารเป็ นหลัก รับจัดงานเลี้ยงงานสัมมนาและงานอื่นๆ โรงแรมมีการ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มที่เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ในแต่ละวันจะมีการใช้อาหารต่างๆในปริ มาณ
มาก ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้สังเกตเห็ นว่า Breakfast Buffet ในช่ วงเช้าเหลื อเป็ นจานวนมาก ส่ วนใหญ่ น้ ัน คื อ
โคลด์คทั ได้แก่ โบโลน่าไก่ เบียร์ แฮม มอลตาเดลล่าและเชดด้าชีส ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึงได้นาอาหารที่
เหลื อดังกล่ าวมาทาเป็ นปอเปี๊ ยะโคลด์คทั เพื่อเพิ่มรายได้โดยการทาเป็ นอาหารรู ปแบบใหม่และลด
ต้นทุนให้กบั โรงแรมได้อีกด้วย
ผู ้จ ัด ท าได้ส ารวจความพึ ง พอใจในเมนู น้ ี โดยใช้ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจพบว่ า
พนักงานและลูกค้าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็ นอย่างมากในด้านรสชาติอาหาร รู ปแบบการ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ธุ รกิจเกี่ยวกับอาหารในประเทศไทย มีการขยายตัวเติบโตเป็ นอย่างมาก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมถึ งธุ รกิ จห้องอาหารภายในโรงแรม ซึ่ งมีการขยายตัว
อย่า งรวดเร็ วเช่ นกัน ก่ อให้เกิ ดปั ญหาตามมา เช่ น อาหารต่ า งๆที่ เหลื อ เป็ นจานวนมากจากการ
ทาอาหารในแต่ละวัน จึงทาให้เกิดการแปรรู ปอาหารเกิดขึ้น เพื่อช่วยในเรื่ องการลดต้นทุน โดยการ
นาอาหารที่เหลือจากการขายในแต่ละวันหรื ออาหารที่ไม่สามารถนาไปประกอบอาหารต่อได้แล้ว
มาแปรรู ป ให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้า การแปรรู ปอาหารให้เป็ นอาหาร
ที่รับประทานได้ง่าย สามารถรับประทานได้ในเวลาที่เร่ งรี บอย่างเช่น ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั ซึ่ งสามารถ
เป็ นทางเลือกใหม่ๆให้แก่ผบู ้ ริ โภค ยังสามารถนาไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจาหน่ ายสร้างรายได้
ให้กบั องค์กรหรื อตนเองได้อีกด้วย
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการทาปอเปี๊ ยะโคลด์คทั โดยการนาโคลด์คทั ต่างๆ
ที่เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า (Breakfast Buffet )ของทางโรงแรมมณเฑียร สุ รวงศ์ มาแปรรู ป
เพื่อเป็ นลดต้นทุนในการผลิ ต อี กทั้งยังเป็ นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ งและสร้ างทางเลือกใหม่ๆ
ให้กบั ลูกค้าได้
1.2. วัตถุประสงค์
1.2.1. เพื่อคิดค้นเมนูใหม่ให้โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ
1.2.2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรมและลดต้นทุนให้โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ
1.2.3. เพื่อลดวัตถุดิบที่เหลือใช้
1.3. ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1. ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ
1.3.2. ขอบเขตด้านประชากร
พนักงานของห้องอาหารและห้องครัวจานวน 12 คน
1.3.3. ขอบเขตด้านเวลา
20 สิ งหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
1.3.4. ขอบเขตด้านเอกสาร/ข้อมูล
สื บค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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1.4. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1. โรงแรมมีเมนูใหม่จากวัตถุดิบเหลือใช้
1.4.2. โรงแรมสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมนูใหม่
1.4.3. สร้างรายได้ให้กบั องค์กร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทำได้โคลด์คทั ต่ำงๆที่เหลื อจำก บุฟเฟต์อำหำรเช้ำ(Breakfast Buffet)ของโรงแรม
มณเฑียรกรุ งเทพฯมำแปรรู ปใหม่เพื่อช่ วยโรงแรมในกำรลดจำนวนขยะและสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กบั
อำหำรที่เหลือทิ้งเพื่อนำกลับมำทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง โดยแปรรู ปและจัดทำให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์
ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั ผูจ้ ดั ทำจึง สื บค้นข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้องโดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 โคลด์ คัทอาหารเนือ้ ตัดเย็น (Cold Cuts) หรือจะเรียกทับศัพท์ว่า “โคลด์ คัท”
อำหำรจำพวก เนยแข็ง (Cheeses) อำหำรพวกเนื้ อที่ทำสุ กแล้ว ดังเช่นพวกไส้กรอก (Sausages)
หมูแฮมและเนื้ อบดอบ (Meat Loaves) โดยอำหำรพวกนี้ จะมีกำรเฉื อนเป็ นชิ้ นบำงหรื อหนำตำมที่
ต้องกำร ทำให้สะดวกที่จะนำไปประกอบอำหำรเป็ นพวกแซนด์วิช (Sandwiches) หรื อใส่ ถำดไว้บริ กำร
ในงำนเลี้ ยงตำมอิ สระ พวกเนื้ อตัดเย็นเหล่ำนี้ มกั มีกำรตัดแต่งเป็ นชิ้ นบำง แล้วบรรจุในห่ อไร้อำกำศ
วำงขำยตำมซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต (Supermarket) ตำมร้ำนขำยของชำหรื อตำมร้ำนขำยของพิเศษที่เขำเรี ยกว่ำ
ร้ำนขำยอำหำรสำเร็ จรู ป ที่เรี ยกว่ำ Delicatessen หรื อ Deli ตำมมุมถนนในเมืองในประเทศตะวันตก
พวกเนื้อเหล่ำนี้อำจมีกำรตัดให้หนำบำงตำมควำมต้องกำรของผูซ้ ้ื อ เนื่องจำกเป็ นอำหำรที่กินได้เย็น ไม่
ต้องทำให้ร้อน อำจมีสัดส่ วนของไขมันมำก เขำจะใส่ เกลือมำกสักหน่อย เพื่อทำให้มนั ไม่เน่ำเสี ยได้ง่ำย
เพรำะต้องวำงไว้บริ กำรในที่ เปิ ดเป็ นเวลำนำน ดังนั้น เขำจึงแนะนำว่ำสำหรับคนที่มีอำยุ 50 ปี ขึ้นไป
ควรใช้กำรนึ่งให้ร้อนด้วยอุณหภูมิ 165 F เพื่อทั้งเป็ นกำรลดปริ มำณเกลือ และทำให้สุก และแนะนำให้
กินให้หมดภำยในเวลำไม่เกิน 4 วัน
คำว่ำ Cold Cuts อำจมีเรี ยกด้วยคำอื่นๆ เช่น Lunch Meats หรื อ Luncheon Meats เพรำะเป็ น
อำหำรเนื้อที่เหมำะแก่กำรทำอำหำรกลำงวันแบบเร่ งรี บ บ้ำงก็เรี ยกว่ำ Sandwich Meats เพรำะเป็ นเนื้ อที่
ใช้ประกอบอำหำรทำเป็ นแซนด์วชิ ได้สะดวกรวดเร็ ว, บ้ำงเรี ยกว่ำ Cooked Meats เพรำะเป็ นเนื้ อที่ทำสุ ก
แล้วกินได้เลยเรี ยกว่ำ Sliced Meats เพรำะมีกำรหัน่ เป็ นชิ้นบำงๆ เรี ยกว่ำ Cold Meats เพรำะกินได้แม้จะ
ไม่ตอ้ งทำให้ร้อน และเรี ยกว่ำ Deli Meats เพรำะมีขำยตำมร้ำนประเภท Deli ตำมหัวมุมถนนในเมือง
ใหญ่ๆในอเมริ กำ
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2.2 ปอเปี๊ ยะ
โดยนำแป้ งสำลีมำทำให้สุกเป็ นแผ่นกลมบำงๆ เรี ยกว่ำ แผ่นเปำะเปี๊ ยะ แล้วห่ อถัว่ งอกลวก หมู
ตั้ง หรื อกุนเชี ยง ชิ้นเต้ำหู ้ตม้ เค็ม และแตงกวำ รำดด้วยน้ ำปรุ งรสข้นๆ รสหวำนเค็ม โรยหน้ำด้วยเนื้ อปู
และไข่หั่นฝอยหรื อห่ อรวมไว้ในแผ่นเปำะเปี๊ ยะก็ได้ กินกับต้นหอมและพริ กสด เรี ยกว่ำ เปำะเปี๊ ยะสด
ชนิดที่ใช้แผ่นเปำะเปี๊ ยะห่ อไส้ที่ประกอบด้วยวุน้ เส้น ถัว่ งอก เนื้ อไก่หรื อหมูสับ เป็ นต้น ที่ลวกสุ ก แล้ว
นำไปทอด กิ นกับผักสดต่ำงๆ เช่ น ใบโหระพำ สะระแหน่ และน้ ำจิ้มใสรสหวำนอมเปรี้ ยว เรี ยกว่ำ
เปำะเปี๊ ยะทอดคำนิ ยำมบ่งบอกว่ำ ได้ยืมคำมำจำกภำษำจีน ซึ่ งเมื่อลองเทียบเสี ยงจำกคำจีนเสี ยงต่ำงๆ
แล้ว พบว่ำ น่ ำ จะเป็ นเสี ยงค ำแต้จิ๋ว ที่ ออกเสี ย งว่ำ ปอเปี๊ ยะ ส่ วนเสี ย งจี นกลำงออกว่ำ เป๋ ำปิ่ ง นี่ คื อ
ควำมหมำยของเปำะเปี๊ ยะจำกพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตปี พ.ศ. 2542
คนไทยเข้ำใจนิยำมนี้กนั มำช้ำนำนแล้ว และก็รู้กนั มำนำนแล้วเช่นกันว่ำเป็ นอำหำรว่ำงอย่ำง
หนึ่ งของชำวจีน แต่สำหรั บชำวจีน “ปอเปี๊ ยะ” หรื อ “เป๋ ำปิ่ ง” คือแผ่นแป้ งบำงๆที่ทอดหรื อย่ำงสุ ก มี
หลำยชนิ ด ซึ่ งในนิ ยำมนี้ ปอเปี๊ ยะหรื อเป๋ ำปิ่ งจะมีคำมหมำยกว้ำงมำก จนพูดได้ว่ำ ขนมหรื ออำหำรว่ำง
ทุกอย่ำงที่ทำออกมำในรู ปแผ่นแป้ งบำงทั้งหลำย จะถูกเรี ยกเหมำรวมไปหมดว่ำ ปอเปี๊ ยะหรื อเป๋ ำปิ่ ง
ดังนั้น โรตีเครป (Crepe) หรื อแต่พิซซ่ ำ ก็ถูกชำวจีนเหมำรวมไว้ในนี้ ดว้ ย แต่เรำมำดูในส่ วนปอเปี๊ ยะ
หรื อเป๋ ำปิ่ งของชำวจีนกันชนิ ดแรกเรี ยกว่ำ เจงเปี้ ย หรื อในเสี ยงจีนกลำงว่ำ เจียนปิ่ ง ใช้แป้ งสำลีผสมน้ ำ
เนื้ อแป้ งค่อนข้ำงเหลว เทแป้ งเหลวลงในกระทะก้นแบน เกลี่ยแป้ งให้บำงเสมอกันเป็ นแผ่น ทอดสุ ก
และมักใส่ ส่วนผสมอื่น เช่น ไข่ ผัก เนื้ อ ลงไปพร้อมกัน เช่ น เครปจีนเครปฝรั่ง ขนมรังผึ้งจีน ขนมถัง
แตก (ทุกวันนี้ เปลี่ยนชื่ อเป็ นขนมถังทอง) เป็ นต้นชนิดที่สองเรี ยกว่ำ หลัวะเปี้ ยหรื อในเสี ยงจีนกลำงว่ำ
เล่ำปิ่ ง ใช้แป้ งสำลี ผสมน้ ำ แล้วนวดจนได้กอ้ นแป้ ง จึงใช้มือหรื อไม้นวดแป้ งคลึงกดให้กอ้ นแป้ งแผ่น
ออกเป็ นแผ่นกลมบำง ก่อนนำไปทอดน้ ำมันหรื อย่ำง ซึ่ งมันก็คือแผ่นแป้ งทอด ปกติจะเอำแผ่นแป้ งมำ
วำงซ้อนกันสองแผ่นแล้วทอดให้สุก สุ กแล้วนำไปอุ่นไว้ในลังนึ่ ง เพื่อมิให้แผ่นแป้ งถูกอำกำศ ซึ่ งจะทำ
ให้เนื้อแป้ งแข็ง เวลำจะทำน ก็หยิบออกมำจำกลังนึ่ง แล้วดึงลอกแผ่นแป้ งออกจำกกัน ใส่ เนื้ อผักปรุ งสุ ก
บนแผ่นแป้ ง แล้วห่ อหรื อประกบแผ่นแป้ งสองแผ่นเข้ำด้วยกันรับประทำน แผ่นแป้ งชนิ ดนี้ มีลกั ษณะ
คล้ำยโรตีมำก และด้วยควำมที่บำงกว่ำแผ่นแป้ งทอดทัว่ ไป จึงได้อีกชื่อว่ำ ปอเปี๊ ยะหรื อเป๋ ำปิ่ ง
วิธีทำคือ ผสมแป้ งกับน้ ำในปริ มำณที่พอเหมำะ เพื่อให้ได้เนื้ อแป้ งที่มีลกั ษณะเหนี ยวหนื ดยืดหยุ่นได้
ไม่ได้เกำะตัวเป็ นก้อน จึงใช้มือหรื อลูกกลิ้งกดแป้ งให้แผ่บำงไม่ได้ เพรำะเนื้ อแป้ งนิ่ มเกินไป แต่จะใช้
มือข้ำงหนึ่ งช้อนจับก้อนแป้ งที่หนื ดๆเด้งๆขึ้นมำ แล้วกดนำบลงบนกระทะก้นแบนที่กำลังร้ อนได้ที่
คลึ งแผ่ให้เป็ นแผ่นกลม พอเนื้ อแป้ งส่ วนที่ติดกระทะเริ่ มเกำะตัวเป็ นแผ่นบำงๆ ให้รีบดึงก้อนแป้ งขึ้น
จำกกระทะ พอแป้ งสุ กให้รีบแซะขึ้นจำกกระทะ เอำวำงเรี ยงซ้อนทับกันไว้
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สมัยรำชอำณำจักตงจิ้น (รำว 1,600 กว่ำปี ก่ อน) ชำวจีนมีประเพณี กินผักรสเผ็ดห้ำชนิ ด
ได้แก่ ต้นหอม กระเทียม พริ ก ขิง และกะหล่ำ แต่บำ้ งก็วำ่ คือต้นหอมป่ ำ กระเทียม กุยช่ำย กะหล่ำ และ
ผักชี โดยจัดใส่ จำนพร้อมแผ่นแป้ งบำง เรี ยกว่ำ อู่ซินผำนกันในวันตรุ ษจีน เป็ นกำรกินเพื่อสุ ขภำพตำม
ตำรำจีน คือช่วยขับลม กระตุน้ กำรทำงำนของอวัยวะภำยในทั้งห้ำ หัวใจ ตับ ม้ำม ปอด ไต ซึ่ งชำวบ้ำน
เชื่อกันว่ำ กินแก้ง่วง สร้ำงควำมกระปรี้ กระเปร่ ำได้
สมัยรำชอำณำจักถัง พอถึงวันลี่ชุนซึ่ งเป็ นทั้งวันเริ่ มต้นฤดูใบไม้ผลิ และวันเปลี่ยนนักษัตร
ต้อนรั บกำรมำถึ ง ของฤดู ใบไม้ผลิ ที่ส รรพชี วิตเริ่ มตื่นจำกหลับใหลในฤดูหนำว พืชผัก เริ่ ม งอกงำม
แมลงเริ่ มมุดขึ้นจำกใต้ดิน และปลำเริ่ มดำผุดดำว่ำยให้เห็นบนผิวน้ ำ ชำวจีนในสมัยโบรำณจึงคิดทำของ
กิ นสักอย่ำงขึ้ นมำฉลองต้อนรั บ ฤดูกำลใหม่ที่เริ่ มมีชีวิตชี วำนี้ โดยเน้นไปที่ ผกั สดมี กำรจัดแผ่นแป้ ง
พร้ อมผัก สดต่ ำ งๆใส่ จำน ให้ชื่ อว่ำ ชุ นผำน สื่ อควำมหมำยว่ำ เป็ นจำนผัก รั บ ฤดู ใ บไม้ผลิ และเริ่ ม
พิถีพิถนั กับของกินจำนนี้ มำกขึ้น จนกลำยเป็ นของกินที่นิยมกันอย่ำงแพร่ หลำยในสมัยนั้น แม้แต่กวีดงั
หลำยคนเขียนก็ยงั ต้องเขียนถึง และกลำยเป็ นประเพณี กำรกิน “ชุนผำน” มีหนังสื อเล่มบำงๆชื่อ “อี้หยำอี๋
อี้” เขียนโดยหำนชี่ ได้เขียนถึงเปำะเปี๊ ยะทอดที่ชื่อว่ำ จ่วนเจียนปิ่ ง โดยมีรำยละเอียดว่ำ อู่ซินผำน มำถึง
ชุนผำน และต่อด้วย ชุนปิ่ ง สุ ดท้ำยมำถึงชุนจ่วน สองชื่อแรกเป็ นชื่อในอดีตและไม่ได้ใช้เรี ยกกันอีกแล้ว
ในปั จจุบนั ส่ วนสองชื่ อหลังยังคงใช้กนั มำถึงทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้ คือเรื่ องรำวของแผ่นแป้ งบำงๆ ที่ชื่อว่ำ
เปำะเปี๊ ยะ

รู ปที่ 2.1 แผ่นปอเปี๊ ยะ
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
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2.3 โบโลนญ่าไก่ (Bologna)
เป็ นไส้กรอก (Sausage) ชื่อของไส้กรอกตั้งตำมชื่อเมืองโบโลนญ่ำ (Bologna) ประเทศ
อิตำลีซ่ ึ งเป็ นสู ตรดั้งเดิมจัดในประเภทไส้กรอกสุ ก (cooked sausage) ที่ผลิตจำกเนื้ อสัตว์บดละเอียดเป็ น
อิมลั ชัน (Emulsion) มีเนื้อคล้ำยไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์แต่บรรจุในไส้ (Casing) ขนำดใหญ่

รู ปที่ 2.2โบโลนญ่ำไก่
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
2.4 แฮม (Ham)
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จำกเนื้ อสัตว์ที่เริ่ มทำมำตั้งแต่สมัยก่อนคริ สตกำลที่ด้ งั เดิมใช้โคน
ขำหลังของสุ กรในกำรผลิตแฮมโดยมีส่วนผสมของเกลือน้ ำตำลทรำยเกลือไนเตรทแล้วหมักทิ้งไว้ก่อน
จะนำมำรมควันและทำให้สุกก่อนรับประทำนแต่ภำยหลังมีกำรประยุกต์นำเนื้ อสัตว์อื่นๆมำทำเป็ นแฮม
และเรี ยกชื่ อแฮมตำมชนิ ดของเนื้ อสัตว์น้ นั เช่ นแฮมสุ กร/หมูแฮมแฮมเนื้ อวัวแฮมกวำงแฮมไก่และแฮม
ปลำเป็ นต้น
“แฮม”โดยควำมหมำยตำมรำกศัพท์ด้ งั เดิมของคำว่ำ “Ham” หมำยถึงโคนขำหลังของสุ กรที่มีน้ ำหนัก 49 กิ โลกรัมที่ประกอบด้วยเนื้ออย่ำงเดียวหรื อมีกระดูกอ่อนหนังและไขมันติดอยู่ดว้ ยแล้วผ่ำนกำรหมัก
และอำจผ่ำนกำรรมควันหรื อไม่รมควันก็ได้แล้วนำมำทำให้สุกก่อนรับประทำน
ชนิดแฮมตำมวิธีผลิต
2.4.1 แฮมรมควัน (Smoked Ham) เป็ นแฮมที่หมักจนได้ที่แล้วค่อยนำมำรมควันแบ่งเป็ น
1) แฮมรมควันสุ ก (Smoked Cooked Ham) เป็ นแฮมที่สำมำรถรับประทำนได้ทนั ทีโดย
ไม่ตอ้ งทำให้สุกอีกเพรำะเป็ นแฮมที่รมควันจนสุ กที่อุณหภูมิประมำณ 60-70 องศำโดยเนื้ อแฮมมีรสชำติ
ดีเนื้อนุ่มมีกลิ่นหอมและมีสีเหลืองสม่ำเสมอ
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2) แฮมรมควันไม่สุก (Smoked Uncooked Ham) เป็ นแฮมที่ทำให้สุกก่อนรับประทำน
เพรำะเป็ นกำรรมควันเพียงไม่นำนรมควันเพื่อให้เนื้ อมีกลิ่นหอมด้ำนนอกแห้งและให้มีสีเหลืองเล็กน้อย
เท่ำนั้นแต่เนื้อด้ำนในยังไม่สุก
2.4.2 แฮมต้ ม (Boiled Ham) เป็ นวิธีทำแฮมที่ถูกนำมำใช้หลังแฮมรมควันทำให้เป็ นที่นิยมมำก
ของคนไทยที่มำกกว่ำแฮมรมควันเนื่องจำกสำมำรถทำได้ดว้ ยเวลำไม่นำนมีวธิ ีกำรไม่ยงุ่ ยำกและทำเงิน
ได้เร็ วกว่ำแฮมรมควันแบ่งได้หลำยชนิดดังนี้
1) แฮมต้มแบบดั้งเดิม (Traditional Cooked Ham) เป็ นแฮมที่ทำจำกเนื้ อสะโพกที่อำจเอำ
กระดูกออกหรื อไม่เอำออกก็ได้แล้วฉี ดสำรละลำยเกลือไนเตรทและส่ วนผสมอื่นๆก่อนนำเข้ำหมักที่
ห้องเย็นหลังจำกนั้นค่อยนำมำต้มจนสุ ก
2) แฮมต้มที่มีโปรตีนจำกสัตว์อื่นผสม (Extended Ham) เป็ นแฮมที่ฉีดเพิ่มสำรละลำย
โปรตีนเพิ่มเข้ำไปอีกเพื่อให้ได้โปรตีนที่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 16 แต่สัดส่ วนขึ้นอยู่กบั ข้อบังคับของแต่ละ
ประเทศ
3) แฮมต้มจำกเนื้อเทียม (Simulated Ham) เป็ นแฮมที่ทำจำกวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่เนื้ อจริ งมี
กำรผสมสี โปรตีนและสำรผสมอื่นที่ทำให้มีกลิ่นรสและรู ปคล้ำยเนื้อรวมถึงกลิ่นของควันเทียมด้วย
4) แฮมต้มที่ทำขึ้นใหม่ (Reformed Ham) เป็ นแฮมที่ทำมำจำกเนื้ อบดหรื อเนื้อที่ตดั เป็ น
ชิ้นที่นำมำคลุกผสมกับเครื่ องปรุ งและส่ วนผสมอื่นๆก่อนอัดเป็ นก้อนและนำมำต้มสุ กแฮมชนิดนี้ ที่นิยม
ทำได้แก่แฮมไก่แฮมปลำเป็ นต้น
วิธีทำแฮม
2.4.2.1 การหมักแฮม
1) กำรหมัก แห้ง (Dry Cure)เป็ นวิธี ก ำรหมัก ในรู ป แห้ง ที่ เ นื้ อ ไม่ จ มอยู่ใ นน้ ำ หรื อ
สำรละลำยด้วยกำรนำเกลือน้ ำตำลและส่ วนผสมอื่นๆคลุกเคลือบบนเนื้ อหมูแล้วนำมำหมักให้ส่วนผสม
ค่อยๆซึ มเข้ำสู่ กอ้ นเนื้อแบ่งเป็ น 2 แบบ
1.1 กำรหมักด้วยเกลืออย่ำงเดียว (Dry Salt Cure)
1.2 กำรหมักด้วยเกลือผสมกับน้ ำตำล (Dry Sugar Cure)
2) กำรหมักในสำรละลำย (Pickle Cure)เป็ นวิธีหมักด้วยกำรนำส่ วนผสมละลำยน้ ำให้
เป็ นสำรละลำยก่อนแล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำชิ้นเนื้ อมำจุ่มแช่และนำเข้ำหมักในห้องเย็น 0-4 องศำนำน
3-7 วัน
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3) กำรฉี ดสำรละลำย (Injection)เป็ นกำรหมักที่ทำให้สำรละลำยแพร่ เข้ำสู่ ก้อนเนื้ อให้
เร็ วขึ้นด้วยกำรนำส่ วนผสมมำละลำยน้ ำจนได้สำรละลำยก่อนฉี ดสำรละลำยเข้ำสู่ กอ้ นเนื้ อเป็ นจุดๆหรื อ
ฉี ดเข้ำเส้นเลือดแทนหำกก้อนเนื้อนั้นมีเส้นเลือด
4) กำรหมักแบบผสม (Combination Cure)เป็ นวิธีกำรหมักที่นำวิธีกำรหมักขั้นต้นมำใช้
ร่ วมกันอำทิ ท ำกำรหมัก แห้ง นำน 1-2 วันก่ อนจะแช่ หมัก ด้ว ยสำรละลำยของส่ ว นผสมอี ก 2-5 วัน
อุ ณ หภู มิ ก ำรหมัก ไม่ เกิ น 4 องศำทั้ง นี้ ก ำรหมัก ด้วยวิธี ต่ำ งๆมัก หมัก ที่ อุณหภู มิ ไ ม่ เ กิ น 4 องศำแต่ ก็
สำมำรถหมักที่อุณหภูมิที่สูงกว่ำนี้ได้แต่จะให้รสชำติของแฮมไม่สู่กำรหมักที่อุณหภูมิต่ำ
2.4.2.2 กำรแช่น้ ำหลังจำกหมักจนได้ระยะเวลำที่กำหนดแล้วจำกนั้นให้นำแฮมมำแช่น้ ำสะอำด
นำน 1-3 ชัว่ โมงเพื่อละลำยเกลือหรื อส่ วนผสมที่มำกเกินไปออกอีกทั้งยังช่วยให้ส่วนผสมแพร่ กระจำย
เข้ำสู่ เนื้ อแฮมได้ทวั่ ถึ งขึ้นทั้งนี้ ระยะเวลำกำรแช่ จะขึ้นอยู่กบั คำมเข้มข้นของส่ วนผสมหรื อรสเค็มน้อย
เค็ม มำกของเนื้ อแฮมเช่ นหำกมี รสเค็ม มำกก็ ตอ้ งแช่ นำนขึ้ นแต่ หำกเค็ม พอดี หรื อเค็มน้อ ยก็ แช่ เพีย ง
ละลำยเกร็ ดน้ ำแข็งออกเท่ำนั้น
2.4.2.3 กำรรมควันกำรรมควันอำหำรเป็ นวิธีถนอมอำหำรที่พบโดยบังเอิญจำกกำรนำเนื้ อมำ
วำงไว้ใกล้เตำอบแล้วพบว่ำก้อนเนื้อมีกลิ่นหอมและมีรสชำติดีข้ ึนอีกทั้งสำมำรถเก็บไว้ได้นำนขึ้น
กำรรมควันแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ
1) กำรรมควันร้อนเป็ นวิธีรมควันที่ใช้อุณหภูมิสูงแต่ใช้ระยะกำรรมไม่นำน
2) กำรรมควันเย็นเป็ นวิธีรมควันที่ใช้อุณหภูมิต่ำ ที่มกั วำงก้อนเนื้ อให้ห่ำงจำกแหล่งกำเนิ ด
ควันหรื อมีที่ก้ นั ควำมร้ อนจำกแหล่งควันเมื่อเกิดกำรรมควันควันจะค่อยซึ มเข้ำก้อนเนื้ อและควำมร้อน
ต่ ำจะทำให้ก้อนเนื้ อค่ อยๆสุ กเข้ำไปด้ำ นในและช่ วยให้ก้อนเนื้ อสุ กอย่ำงสม่ ำ เสมอทั้ง นี้ กำรรมควัน
จะต้องควบคุมกองไฟไม่ให้เกิดเขม่ำดำและควรควบคุมอุณหภูมิให้คงที่หรื อสม่ำเสมอและอุณหภูมิที่ใช้
ควรอยู่ใ นช่ วง 60-70 องศำแต่ ห ำกก้อนเนื้ อใหญ่ ม ำกจะแบ่ ง กำรรมควันเป็ น 2 ช่ วงคื อช่ วงแรกใช้
อุณหภูมิที่ 50-60 องศำนำน 4 ชัว่ โมงและช่ วงที่ 2 ใช้อุณหภูมิที่ 60-70 องศำนำน 2-4 ชัว่ โมงแต่หำก
ก้อนเนื้อมีขนำดเล็กมำกควรใช้อุณหภูมิไม่เกิน 50-55 องศำ
กำรรมควันช่วยให้อำหำรมีรสชำติดีข้ ึนเนื่องจำกควันประกอบด้วยสำรหลำยชนิดอำทิน้ ำมันหอมระเหย
สำรประกอบฟี นอลและก๊ำซต่ำงๆซึ่ งสำรเหล่ำนี้ จะเข้ำปฏิกิริยำกับโปรตีนในอำหำรอำทิปฏิกิริยำคำร์
โบนี ลอะมิโนปฏิกิริยำเมลลำร์ ดและปฏิกิริยำกำรเกิ ดสี น้ ำตำลซึ่ งช่วยให้กอ้ นเนื้ อมีสีเหลืองและมีกลิ่น
หอม
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2.4.3 หมูแฮม
ส่ วนผสมรสหวำนเค็ม
1) ขำหมูลอกหนังหรื อไม่ลอกหนัง 2 กิโลกรัมตัดเป็ นก้อนยำวก้อนละ 1 กิโลกรัม
2) เกลือป่ น 1-2 ขีด
ส่ วนผสมรสหวำน
1) ขำหมูลอกหนังหรื อไม่ลอกหนังตำมสู ตรแรก
2) เกลือป่ น 1-2 ขีด
3) น้ ำตำลทรำย 1 ขีด
วิธีกำรทำหมูแฮม
1. นำเนื้อหมูมำคลุกผสมกับเกลือป่ นและน้ ำตำลทรำยจนเกลือป่ นและน้ ำตำลทรำยไม่จบั เป็ นเม็ด
ให้เห็น
2. นำเนื้อหมูใส่ หม้อสแตนเลสเข้ำแช่หมักในห้องเย็นหรื อช่องฟรี ซตูเ้ ย็นที่ปรับอุณหภูมิประมำณ
2-3 องศำก่อนหมักทิ้งไว้นำน 2 เดือน
3. นำก้อนเนื้อหมูมำรมควันนำน 1 วันหรื อหำกต้องกำรให้สุกให้รมควันให้นำนมำกกว่ำ 1 วันให้
เพิ่มควำมร้อนในกำรรมควัน
4. นำออกมำห้อยทิง้ ไว้ในห้องเย็นหรื อตูเ้ ย็นที่ปรับอุณหภูมิประมำณ 18 องศำนำน 2 เดือน
5. เมื่อทิ้งไว้จนครบ 2 เดือนแล้วจึงนำออกมำรับประทำนได้ซ่ ึ งควรนำไปอบหรื อทำให้สุกอีกครั้ง
ก่อนรับประทำนแต่หำกเป็ นแฮมที่รมควันจนสุ กก็สำมำรถนำมำประกอบอำหำรรับประทำนได้เลย

รู ปที่2.3เบียร์แฮม
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
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2.5 มอลตาเดลลา (Mortadella)
มีตน้ กำเนิ ดมำจำกเมืองโบโลญ่ำ (Bologna)ที่อิตำลี่ต่อมำชำวอเมริ กนั เอำมำดัดแปลงเป็ นไส้
กรอกเรี ยกว่ำBologna แต่คุณภำพBologna ด้อยจำกMortadellaมำกทำจำกเนื้ อหมูและเนื้ อวัวบดละเอียด
หมักผสมด้วยมันหมูแข็งหัน่ เป็ นสี่ เหลี่ยมเล็กๆปรุ งด้วยเครื่ องเทศบรรจุในกระเพำะปั สสำวะขนำดกลำง
รมควันที่อุณหภูมิสูงและทำให้แห้งในอำกำศ(Candy Wrapper, 2552)

รู ปที่ 2.4มอลตำเดลลำ
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
2.6 ไส้ กรอก (อังกฤษ: Sausage)
มำจำกคำภำษำลำตินว่ำSalsusหมำยถึง "กำรเก็บรักษำเนื้ อสัตว์โดยใช้เกลือ" หรื อมำ
จำกคำว่ำWurstในภำษำเยอรมันซึ่งหมำยถึง "เนื้อสัตว์บดละเอียดผสมกับเกลือและเครื่ องเทศบรรจุลงใน
ไส้" ดังนั้นกรรมวิธีในกำรผลิตไส้กรอกนั้นจึงถือได้วำ่ เป็ นกรรมวิธีในกำรถนอมอำหำรแบบหนึ่ง
ไส้กรอกมีควำมเป็ นมำนำนถึง 3,500ปี แล้วในยุคบำบิโลเนียลักษณะเป็ นเนื้ อหมักเครื่ องเทศ
ยัดไว้ในไส้สัตว์ในยุคกลำงเมืองต่ำงๆในยุโรปได้พฒั นำสู ตรรสชำติและรู ปร่ ำงของไส้กรอกของตนเอง
และตั้งชื่ อไส้กรอกตำมชื่ อเมืองที่เป็ นถิ่นกำเนิดเช่นไส้กรอกเวียนนำเป็ นต้นไส้กรอกของประเทศแถบ
เมดิเตอเรเนียนจะมีลกั ษณะแข็งและแห้งเพื่อไม่ให้ไส้กรอกบูดเสี ยได้ง่ำยในอำกำศร้อนแถบนั้นส่ วนไส้
กรอกของสก็อตแลนด์นิยมยัดไส้ดว้ ยข้ำวโอ๊ตมำกกว่ำจะใช้เนื้ อหมูหรื อเนื้อวัวไส้กรอกที่เป็ นที่นิยมกัน
มำกที่สุดประเภทหนึ่ งในเยอรมนี คิดค้นขึ้นโดยชำวเมืองแฟรงเฟิ ร์ ตจึงมีชื่อเรี ยกว่ำแฟรงเฟอเตอร์ หรื อ
เรี ยกสั้นๆว่ำแฟรงค์มีขนำดหนำนุ่ มใส่ เครื่ องเทศและรมควันอย่ำงดีมีรูปร่ ำงโค้งเล็กน้อยคล้ำยรู ปร่ ำง
ของสุ นขั ดัชชุ นจนบำงคนเรี ยกไส้กรอกประเภทนี้ ว่ำไส้กรอกดัชชุ นเล่ำกันว่ำผูค้ ิดไส้กรอกประเภทนี้
เลี้ยงสุ นขั ดัชชุนไว้หนึ่งตัวจึงเกิดควำมคิคว่ำไส้กรอกที่มีรูปร่ ำงเหมือนสุ นขั ตัวโปรดนี้จะเป็ นที่นิยมของ
ตลำดด้วยสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น2ชนิดคือไส้ธรรมชำติและไส้สังเครำะห์หรื อไส้เทียม
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ในยุคปั จจุบนั กำรผลิ ตไส้กรอกเป็ นกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรถนอมอำหำรหลำยอย่ำง
รวมกันเช่นกำรใช้สำรเคมีกำรใช้ควำมร้อนกำรอบแห้งกำรแช่แข็งและกำรแช่เย็นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไส้
กรอกในปั จจุบนั นั้นมำให้เลือกบริ โภคอย่ำงหลำกหลำยซึ่ งจะแตกต่ำงกันตำมลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้
ในกำรผลิตชนิดของเครื่ องเทศและเครื่ องปรุ งรสชนิดของเนื้ อสัตว์เช่นเนื้ อหมูเนื้อไก่เนื้ อวัวเนื้ อปลำเป็ น
ต้นอัตรำส่ วนระหว่ำงเนื้ อสัตว์และไขมันของเนื้ อสัตว์ควำมละเอียดของกำรบดเนื้ อสัตว์และเครื่ องเทศ
วิธีกำรผสมขั้นตอนกำรผลิตวิธีกำรอัดไส้ขนำดและควำมยำวของไส้ที่นำมำใช้
วัตถุ ดิบที่สำคัญในกำรผลิตไส้กรอกได้แก่เนื้ อสัตว์เกลือแกงไขมันเกลือไนเตรตเครื่ องเทศ
และเครื่ องปรุ งรสโดยเนื้อสัตว์ที่นำมำใช้ในกำรผลิตไส้กรอกจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรรวมตัวกับน้ ำ
ได้สู ง โดยมี แอคติ นและไมโอซิ นท ำหน้ำ ที่ ใ ห้น้ ำ และไขมันในเนื้ อสัตว์ส ำมำรถรวมตัวกันได้เกลื อ
นอกจำกจะท ำหน้ำ ที่ ใ ห้รสชำติ แล้วยัง ท ำหน้ำ ที่ ส กัดโปรตี นจำพวกแอคติ นและไมโอซิ นออกจำก
กล้ำมเนื้ อของสัตว์ทำให้ไส้กรอกที่ได้มีเนื้ อสัมผัสที่นุ่มและชุ่มฉ่ ำและให้กลิ่นและรสชำติที่คงตัวเกลือ
ไนเตรต (KNO3, NaNO3) ทำให้ไส้กรอกเกิดสี และกลิ่นที่คงตัวและป้ องกันไม่ให้ไส้กรอกเกิดกำรเน่ำ
เสี ยจำกแบคทีเรี ยที่ไม่ใช้ออกซิ เจนในกำรหำยใจโดยในประเทศไทยได้กำหนดปริ มำณสู งสุ ดในกำรใช้
สำรประกอบไนเตรต (KNO3, NaNO3) ที่สำมำรถใช้ได้ไว้ที่500 มิลลิกรัมต่อผลิตภัณฑ์เนื้ อหมัก1
กิโลกรัม (ซึ่ งหำกคำนวณน้ ำหนักของไนเตรตจริ งๆแล้วจะมีไนเตรตน้ ำหนักเพียง125 มิลลิกรัมเท่ำนั้น)
เพรำะถ้ำหำกบริ โภคไนเตรตมำกเกินไปจะทำให้เป็ นพิษต่อร่ ำงกำยเนื่องจำกไนเตรตหรื อสำรประกอบ
ไนเตรต (KNO3, NaNO3) เมื่อเข้ำสู่ กระแสเลือดจะไปทำปฏิกิริยำออกซิไดซ์กบั ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือด
ทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นหมดสภำพไม่สำมำรถทำหน้ำที่ลำเลียงออกซิเจนได้นอกจำกนั้นแล้วไนเตรตหรื อ
สำรประกอบไนเตรต (KNO3, NaNO3) ยังทำให้เกิดสำรประกอบไนโตรซำมีนซึ่ งเป็ นสำรที่ก่อให้เกิด
โรคมะเร็ งอีกด้วย

รู ปที่2.5 ไส้กรอก
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
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2.7 เชดด้ าชีส(Cheddar Cheese)
เป็ นชื่ อที่เรี ยกมำจำกตำบลCheddar จังหวัดSomerset ประเทศอังกฤษเนยแข็งชนิ ดนี้
อเมริ กำเรี ยกว่ำAmerican Cheese คำนำดำเรี ยกCanadian Cheese นับเป็ นเนยแข็งที่แพร่ หลำยมำกที่สุด
ชนิดหนึ่งเนื้อของเนยค่อนข้ำงแข็งเป็ นเนยแข็งที่ทำจำกนมวัว
กรรมวิธีเริ่ มต้นด้วยกำรใส่ เชื้ อสตำร์ ทเตอร์ (Starter) ลงในนมเพื่อให้นมเปรี้ ยวเสี ยก่อนแล้ว
จึงใส่ เรนเนทลงไปประมำณ 20 นำทีนมจะกลำยเป็ นวุน้ (Coagulation) เมื่อแข็งตัวดีแล้วจึงตัดด้วยมีดให้
เป็ นก้อนสี่ เหลี่ ยมลูกบำศก์แล้วกวนช้ำๆในอุณหภูมิ 37.8 องศำเซลเซี ยสเมื่อกวนไปชัว่ ระยะเวลำหนึ่ ง
เคิร์ตจะหดตัวเหลื อขนำดครึ่ งหนึ่ งจำกนั้นจึงกวำดเคิร์ตให้ไปรวมกันอยูส่ องข้ำงของถังแล้วไขเอำหำง
นมออกปล่ อยให้เคิร์ตที่ กองสุ มกันอยู่เยิ้มติดกันกำรกองให้เนยแข็งเยิ้มติดกันนี้ เรี ยกว่ำ Cheddaring
เมื่อเนยแข็งเยิม้ ติดกันแล้วตัดออกเป็ นก้อนสี่ เหลี่ยมเอำวำงซ้อนกันเพื่อไล่น้ ำออกให้มำกที่สุดจำกนั้นเอำ
ไปตัดเป็ นชิ้นเล็กๆด้วยเครื่ องตัดใส่ เกลือลงไป 2 กิโลกรัมต่อเนยแข็ง 100 กิโลกรัมแล้วกวนให้เข้ำกันดี
เกลือจะดูดน้ ำให้เนยแข็งหดตัวลงอีกนอกจำกนี้เกลือยังช่วยหยุดยั้งกำรเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยด้วย
เนยแข็งเชดด้ำเป็ นเนยแข็งในจำนวนที่นอ้ ยชนิดที่ใส่ เกลือลงไปในเนื้ อของมันจำกนั้นก็เอำ
เนยแข็งใส่ ในแบบซึ่ งมีผำ้ บุเอำเข้ำเครื่ องอัดด้วยกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นช้ำๆประมำณ 30-60 นำทีจำกนั้นเอำ
ออกจำกแบบดึงผ้ำที่ห่อเนยให้ตึงแล้วเอำกลับเข้ำแบบใหม่กดประมำณ 12-24 ชัว่ โมงในระหว่ำงนี้ น้ ำจะ
ไหลออกจำกเนยแข็งอี กวันต่อมำจึ งเอำเนยแข็ง ออกจำกแบบย้ำ ยไปวำงบนชั้นประมำณ 3-4 วันใน
ระหว่ำงผิวของเนยจะแห้งกลำยเป็ นเปลือกเมื่อเกิ ดเปลือกเนยแข็งนำไปชุบเทียนไขแล้วนำไปเข้ำห้อง
บ่มใช้เวลำในกำรบ่มประมำณ 2-6 เดือนอำจจะบ่มนำนถึง 2 ปี ยิ่งเก็บไว้นำนเนยแข็งจะมีรสและกลิ่น
แรงขึ้น

รู ปที่2.6เชดด้ำชีส
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
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2.8 ไข่ ไก่ (Egg)
โดยทัว่ ไปได้ใช้ในกำรกิ นมำกที่สุดโดยมนุ ษย์ไข่แดงและไข่ท้ งั ฟองมีปริ มำณโปรตีน
และโคลีนอยูม่ ำกและพบใช้บ่อยในกำรครัวเนื่องจำกโปรตีนที่มีอยูก่ ระทรวงกำรเกษตรสหรัฐอเมริ กำจึง
จัดประเภทไข่ ว่ำ เป็ นเนื้ อสั ตว์ใ นพีร ะมิ ดอำหำร อย่ำ งไรก็ ดีแ ม้ไ ข่ จะมี คุ ณค่ ำ ทำงโภชนำกำรแต่ ก็ มี
แนวโน้มก่อปั ญหำสุ ขภำพบำงอย่ำงเกิดขึ้นจำกคุณภำพกำรเก็บและกำรเกิดกำรแพ้ในผูท้ ี่มีอำกำรแพ้
ไก่และสิ่ งมีชีวิตวำงไข่อื่นๆเก็บเลี้ยงอย่ำงกว้ำงขวำงทัว่ โลกและกำรผลิตไข่ไก่จำนวนมำก
เป็ นอุ ตสำหกรรมระดับ โลกมี ปั ญหำในอุ ป สงค์และควำมคำดหมำยที่ แ ตกต่ ำ งกันในแต่ ล ะภูมิ ภำค
เช่นเดียวกับกำรถกเถียงกันในปั จจุบนั เกี่ยวกับวิธีกำรผลิตจำนวนมำกโดยสหภำพยุโรปวำงแผนห้ำมกำร
เลี้ยงแบบแบตเตอรี่
2.8.1 ความหลากหลายของไข่
ไข่เป็ นอำหำรธรรมดำทัว่ ไปและเป็ นหนึ่ งในส่ วนประกอบมำกประโยชน์ที่สุดที่ใช้ในกำร
ปรุ งอำหำรไข่สำคัญในอุตสำหกรรมอำหำรสมัยใหม่หลำยสำขำไข่นกที่ใช้กนั มำกที่สุดมำจำกไก่เป็ ด
และห่ ำ นและไข่ ที่ เ ล็ ก กว่ำ เช่ น ไข่ น กกระทำใช้บ ้ำ งเป็ นบำงครั้ งเช่ น เดี ย วกับ ไข่ น กที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ไข่
นกกระจอกเทศไข่ น กนำงนวลถื อ ว่ ำ เป็ นอำหำรรำคำแพงในอัง กฤษเช่ น เดี ย วกับ บำงประเทศ
สแกนดิเนเวียโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในนอร์ เวย์ในบำงประเทศแอฟริ กำไข่ไก่ต๊อก (Guineafowl) พบเห็น
ทัว่ ไปในตลำดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในฤดูใบไม้ผลิไข่ไก่ฟ้ำ (Pheasant) และอีมูรับประทำนได้อย่ำงดีแต่หำ
ได้ไม่กว้ำงขวำงนักบำงครั้งไข่ได้มำจำกชำวนำพ่อค้ำสัตว์ปีกหรื อห้ำงสรรพสิ นค้ำหรู หรำไข่นกป่ ำส่ วน
ใหญ่ได้รับกำรคุม้ ครองตำมกฎหมำยในหลำยประเทศซึ่ งห้ำมกำรเก็บหรื อขำยหรื ออนุญำตให้กระทำได้
เฉพำะบำงช่วงเวลำของปี
2.8.2 คุณค่ าทางโภชนาการของไข่
ไข่ไก่ ให้กรดอะมิ โนจำเป็ นทุกชนิ ดตลอดจนวิตำมินและเกลื อแร่ อีกหลำยไข่เป็ นหนึ่ งใน
อำหำรไม่กี่ชนิ ดในธรรมชำติที่มีวิตำมินดีไข่แดงขนำดใหญ่ให้พลังงำนประมำณ 60 แคลอรี (250 กิโล
จูล) ไข่ขำวให้พลังงำนประมำณ 15 แคลอรี (60 กิ โลจูล) ไข่แดงขนำดใหญ่มีปริ มำณคอเลสเตอรอลที่
แนะนำให้รับประทำนต่อวันที่ 300 มิลลิกรัมมำกกว่ำสองในสำมแม้กำรศึกษำหนึ่ งจะชี้ วำ่ ร่ ำงกำยมนุษย์
ไม่อำจดูดซับคอเลสเตอรอลจำกไข่ได้มำกนักไข่แดงมีน้ ำหนักคิดเป็ น 33% ของน้ ำหนักของเหลวของ
ไข่ไขมันทั้งหมดอยูใ่ นไข่แดงน้อยกว่ำครึ่ งหนึ่ งของโปรตีนเล็กน้อยและสำรอำหำรอื่นส่ วนใหญ่ไข่แดง
ยัง มี โ คลี น ทั้ง หมดและไข่ แดงหนึ่ ง มี ป ริ ม ำณเกื อ บครึ่ งหนึ่ ง ของปริ ม ำณที่ แ นะน ำต่ อ วัน โคลี นเป็ น
สำรอำหำรสำคัญต่อพัฒนำกำรของสมองและกล่ำวกันว่ำสำคัญต่อสตรี มีครรภ์และสตรี ให้นมบุตรเพื่อ
ประกันพัฒนำกำรทำงสมองของทำรก
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2.8.3 ปัญหาสุ ขภาพของไข่
คอเลสเตอรอลและไขมัน
แคลอรี เกิ นครึ่ งหนึ่ งของไข่มำจำกไขมันที่อยูใ่ นไข่แดงไข่ไก่ขนำดใหญ่ (50 กรัม) มีไขมัน
อยูป่ ระมำณ 5 กรัมผูท้ ี่รับประทำนอำหำรคอเลสเตอรอลต่ำอำจต้องลดกำรบริ โภคไข่อย่ำงไรก็ดีมีไขมัน
ในไข่เพียง 27% เท่ำนั้นที่เป็ นไขมันอิ่มตัวได้แก่กรดปำล์มิติกสเตียริ กและไมริ สติกซึ่ งมีแอลดีแอลคอ
เลสเตอรอลไข่ขำวส่ วนใหญ่เป็ นน้ ำ (87%) และโปรตีน (13%) ไม่มีคอเลสเตอรอลและมีไขมันน้อยมำก
ถึงไม่มีเลยมีกำรถกเถียงว่ำไข่แดงทำให้เกิดปัญหำสุ ขภำพหรื อไม่บำงวิจยั เสนอว่ำคอเลสเตอรอลจำกไข่
เพิ่มสัดส่ วนรวมต่อเอชดีแอลคอเลสเตอรอลดังนั้นจึงมีผลร้ำยต่อภำวะคอเลสเตอรอลของร่ ำงกำยขณะที่
กำรศึ ก ษำอื่ น แสดงว่ำ กำรบริ โ ภคไข่ ป ำนกลำงคื อ หนึ่ ง ฟองต่ อ วัน ไม่ ป รำกฏว่ ำ เพิ่ ม ควำมเสี่ ย งต่ อ
โรคหัวใจในผูม้ ีสุขภำพดีกำรศึกษำในผูใ้ หญ่เกื อบ 10,000 คนในพ.ศ. 2550 แสดงให้เห็นว่ำไม่มีควำม
เชื่ อมโยงระหว่ำงกำรบริ โภคไข่ปำนกลำง (หกฟองต่อสัปดำห์) กับโรคหัวใจและหลอดเลือดหรื อโรค
หลอดเลื อดสมองยกเว้นในประชำกรผูป้ ่ วยโรคเบำหวำนที่มีควำมเสี่ ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอีก
กำรศึกษำหนึ่ งสนับสนุ นแนวคิ ดว่ำกำรบริ โภคไข่ปริ มำณมำกเพิ่มควำมเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน
2.8.4 การแพ้
ไข่เป็ นอำหำรที่พบกำรแพ้บ่อยที่สุดอย่ำงหนึ่ งในทำรก หำกไม่ได้สัมผัสไข่มำกๆ ทำรกมัก
หำยจำกอำกำรแพ้ไข่ได้เมื่อโตขึ้น ส่ วนใหญ่พบเป็ นกำรแพ้ไข่ขำวมำกกว่ำไข่แดง นอกจำกกำรแพ้แล้ว
บำงคนอำจมีอำกำรผิดปกติเมื่อกินไข่ขำวแต่ไม่ได้เป็ นผลจำกภูมิแพ้

รู ปที่2.7 ไข่ไก่
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
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2.9 ขนมปัง (Bread)
เป็ นอำหำรที่ ท ำจำกแป้ งสำลี ที่ ผ สมกับ น้ ำ และยีส ต์ห รื อ ผงฟู น อกจำกนี้ ยัง มี ก ำรใช้
ส่ วนผสมอื่ น ๆเพื่ อแต่ ง สี รสชำติ แ ละกลิ่ นแตกต่ ำ งกันไปตำมแต่ ล ะประเภทของขนมปั ง และแต่ ล ะ
ประเทศที่ทำโดยนำส่ วนผสมมำตีให้เข้ำกันและนำไปอบขนมปั งมีหลำยประเภท เช่น ขนมปั งฝรั่งเศส
ขนมปั ง ไรย์หรื อแม้ก ระทั่ง เพรตเซิ ล ของขึ้ นชื่ อประเทศเยอรมนี เป็ นต้น ชำวสวิส ที่ อำศัย อยู่ตำม
ทะเลสำบในยุคหิ นเป็ นผูร้ ิ เริ่ มนำเมล็ดข้ำวสำลีมำบดโดยใช้ครกหยำบๆตำแล้วนำไปผสมน้ ำแล้วนำไป
เทลงบนหิ นร้ อนๆเพื่อให้สุกผลที่ ได้คือขนมปั งที่ข้ ึนฟูโดยไม่ได้ต้ งั ใจซึ่ งค้นพบมำกว่ำ 3,000 ปี ก่ อน
คริ สตกำลประวัติที่ยอมรับสื บเนื่ องกันมำก็คือพวกทำสในสมัยรำชวงศ์อียีปต์ได้ผสมก้อนแป้ งที่ลืมทิ้ง
ไว้ลงไปในแป้ งที่ผสมเสร็ จใหม่ๆ ผลที่ได้คือแป้ งที่เบำและรสชำติดี
2.9.1 ประวัติขนมปั ง
ควำมรู ้ เกี่ ยวกับขนมปั งได้แพร่ หลำยจำกอียิปต์ไปสู่ ภูมิภำคต่ำงๆแถบเมดิ เตอร์ เรเนี ยนใน
กลุ่มเยรู ซำเล็มโบรำณรวมทั้งเมืองเล็กเมืองน้อยที่อยูบ่ นเส้นทำงค้ำขำยของพวกตะวันออกกลำงกำรทำ
ผลิ ตภัณฑ์เบเกอรี่ ก็ได้เป็ นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่ งในยุคนั้นขนมปั งที่ผลิตออกมำจะมีขนำด
เล็กคล้ำยกับขนมปั งดินเนอร์ โรลในปั จจุบนั คนโบรำณส่ วนมำกนิยมใช้ขนมปั งแบนๆที่ไม่ทิ้งให้ข้ ึน
ฟูในโอกำสพิเศษ เช่น พิธีทำงศำสนำพวกกลุ่มพ่อค้ำชำวโพนิเชียนเป็ นพวกแรกที่เผยแพร่ กำรทำขนม
ปั งในขณะที่พวกเขำมุ่งไปค้ำขำยทำงตะวันออกไปยังเปอร์ เซี ยและไกลกว่ำนั้นและดูเหมือนว่ำชำวกรี ก
ยุคแรกได้เรี ยนรู ้กำรทำขนมปั งที่ข้ ึนฟูมำจำกพวกกลุ่มโพนิเซียน 1000 ปี ก่อนคริ สตกำล
ในศตวรรษต่อมำวิวฒั นำกำรในศิลปะกำรทำขนมปั งก้ำวหน้ำมำกพวกกลุ่มก้ำวหน้ำกรี กได้
ประดิ ษฐ์หินโม่แป้ งสำลี และผลิ ตแป้ งออกมำถึงสี่ ชนิ ดซึ่ งชนิ ดหนึ่ งนั้นเป็ นแป้ งขำวWhite flour ได้
ดัดแปลงเตำอบแบบอียีปต์โบรำณมำเป็ นเตำอบแบบใช้อิฐก่อเป็ นรู ปโดมซึ่ งมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขิ้น
พวกกรี กนั้นใช่แต่จะเป็ นผูผ้ ลิตขนมปังขำวที่มีคุณภำพเยี่ยมเท่ำนั้นแต่ยงั ได้ผลิตขนมเค้กและขนมนำนำ
ชนิดโดยใช้ส่วนผสมกับนมน้ ำมันเหล้ำไวน์เนยแข็งและน้ ำผึ้งผสมเข้ำไปด้วยตลอดกำลสมัยเหล่ำนี้ จำก
กรี ก ไปโรมถึ ง ยุ โ รปตอนกลำงศิ ล ปะกำรท ำขนมอบด ำเนิ น ไปอย่ ำ งเชื่ อ งช้ำ แต่ ไ ด้ผ ลคงที่ ค วำม
เจริ ญก้ำวหน้ำอย่ำงมหำศำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีได้ทำให้เกิ ดวิวฒั นำกำรอย่ำงใหญ่
หลวงแก่กำรทำขนมอบในปั จจุบนั พื้นฐำนของวิทยำกำรเหล่ำนี้เนื่องมำจำกสำเหตุใหญ่ 2 ประกำรคือใน
กลำงปี 1800 ได้มีกำรแนะนำเกี่ยวกับโรงโม่แป้ งสำลีและได้มีกำรผลิตแป้ งสำลีที่ดีออกสู่ ตลำดและใน
ตอนปลำยศตวรรษนั้นได้มีกำรใช้ยีสต์ซ่ ึ งเป็ นตัวสำคัญในกำรทำให้แป้ งขนมปั งขึ้นฟูและมีกำรใช้กนั
อย่ำงแพร่ หลำย
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ในปั จจุบนั นี้กำรทำขนมอบนั้นนับว่ำเป็ นศิลปะอย่ำงหนึ่ งซึ่ งต้องกำรควำมชำนำญเป็ นอย่ำง
มำกแต่ววิ ฒั นำกำรด้ำนเครื่ องมือและเครื่ องทุ่นแรงต่ำงๆที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภำพก็ได้รับกำรพัฒนำ
คิดค้นอย่ำงต่อเนื่ องไม่ว่ำจะเป็ นเตำอบที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่ องแบ่งก้อนแป้ งและปั้ น
กลมอัตโนมัติเพื่อให้กำรทำขนมปั งมีวิว ฒ
ั นำกำรเจริ ญก้ำวหน้ำและทันสมัยต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้งขนม
ปั งนั้นสำมำรถทำนได้เลยแต่โดยปกติจะทำนกับเนยเนยถัว่ แยมเยลลี่แยมส้มน้ ำผึ้งหรื อทำเป็ นแซนด์วิช
ขนมปั งนั้นสำมำรถนำไปอบหรื อปิ้ งได้และจะเสิ ร์ฟร้อนหรื อเย็นก็ได้
2.9.2 ส่ วนผสมทีส่ าคัญของขนมปัง
1) ข้ำวสำลีขนมปั งเกิดจำกโปรตีนของแป้ งสำลีที่มีชื่อว่ำกลูเตนโปรตีนชนิดนี้มีอยูส่ ู งใน
ข้ำวสำลีในขณะที่ขำ้ วเจ้ำที่คนไทยรับประทำนในทุกวันมีกลูเตนอยูน่ อ้ ยมำกนี่จึงเป็ นสำเหตุวำ่ ทำไมข้ำว
เจ้ำจึงไม่สำมำรถนำมำทำขนมปั งได้
2) ยีสต์จะถูกเติมลงไปในขนมปั งเพื่อให้ขนมปั งพองฟูเพรำะยีสต์จะกิ นน้ ำตำลที่อยู่ใน
แป้ งและผลิตก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ออกมำทำให้ขนมปังมีรูปร่ ำงเป็ นก้อนยีสต์ที่ใช้ในกำรทำขนมปั ง
มีหลำยรู ปแบบทั้งแบบสดและแบบผงเป็ นต้นกำรใช้ยีสต์ที่ถูกต้องจะต้องทำกำรปลุกยีสต์เสี ยก่อนโดย
กำรละลำยน้ ำในอุณหภูมิประมำณ 38 องซำเซลเซี ยสกำรใช้ยีสต์จึงทำได้ยำกกว่ำแต่ให้ผลดีที่จะให้เนื้อ
ขนมปั งและรสชำติดีกว่ำกำรใช้ผงฟูยสี ต์ที่ใช้โดยทัว่ ไปคือSaccharomyces Cerevisiae
3) ผงพูคือโซเดียมไบคำร์ บอร์ เนตถูกใช้ในกำรทำขนมปั งเพื่อแทนกำรใช้ยีสต์เพรำะเมื่อ
ผงฟูผสมกับน้ ำก็จะเกิดก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกับที่ยสี ต์ทำแต่จะมีผลข้ำงเคียงคือหำกใส่ มำก
เกิ นไปจะทำให้มีรสชำติเฝื่ อนขมและกำรฟูของขนมปั งก็จะหยำบกว่ำกำรใช้ยีสต์แต่ขอ้ ดีคือใช้ได้ง่ำย
กว่ำและก็เก็บรักษำได้นำนกว่ำกัน

รู ปที่2.8ข้ำวสำลี
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com
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2.9.3 ขนมปังชนิดต่ างๆ
1) ขนมปั งปอนด์ขนมปั งชนิ ดนี้ มี 2 ชนิ ดคือข้ำวสำลี ที่ผ่ำ นกำรขัดสี เรี ย กว่ำไวท์เบรด
(White Bread) และข้ำวสำลี ที่ไม่ผ่ำนกำรขัดสี เรี ยกว่ำโฮลวีต : Whole Wheat Bread หรื อ (Brown
Bread) ซึ่งสำมำรถทำออกมำได้หลำยรู ปทรง
2) ครัวซองค์มีลกั ษณะรู ปทรงเหมือนจันทร์ เสี้ ยวคำว่ำครัวส์ ซองต์มำจำกภำษำฝรั่งเศส
โบรำณว่ำCreissantซึ่ งแปลว่ำจันทร์ เสี้ ยวหรื อCrescentนัน่ เองครัวซองค์น้ นั มีเนื้ อในเป็ นชั้นๆทับ58ชั้น
เป็ นขนมปั งที่ใช้เนยครึ่ งนึงของแป้ งสำลีทำให้มีปริ มำณไขมันในเนื้อมำก
3) ขนมปั งฝรั่งเศสหรื อบำแก็ต
4) ขนมปั งแท่งผิวด้ำนนอกจะแข็งเนื้อในขำวนิ่มสำมำรถทำให้ส้ นั -ยำวได้หลำยขนำด
5) พีตำเป็ นขนมปั งลักษณะกลมมีลกั ษณะแบนเป็ นขนมปั งประเภทแรกของโลกกินกัน
แพร่ หลำยในประเทศแถบตะวันออกกลำงและใช้มำกในอำหำรเมดิเตอร์เรเนียน
6) ขนมปั งไรย์มีเนื้อสี น้ ำตำลเข้มมีหลำยรู ปทรงทั้งแผ่นทั้งทรงกลมมีตน้ กำเนิดที่ประเทศ
เยอรมนีทหำรเยอรมันมักจะเก็บไว้เป็ นเสบียงยำมสงครำมเพรำะสำมำรถเก็บได้นำนกว่ำขนมปังทัว่ ไป
7) บรี ยอ็ ชมีตน้ กำเนิดจำกประเทศฝรั่งเศสมีส่วนผสมของไข่และเนยเป็ นจำนวนมำกมีผิว
สวยและนิ่มเพรำะทำด้วยไข่แดงก่อนอบนำนเป็ นขนมปั งที่มีตน้ กำเนิดจำกอินเดียมีรสชำติเปรี้ ยวอ่อนๆ
จำกโยเกิร์ตทำให้กินเข้ำได้กบั แกงกะหรี่
8) เพรตเซิ ลมีตน้ กำเนิดจำกประเทศฝรั่งเศสสมัยก่อนมีรสชำติเค็มมีรูปทรงขดเป็ นโบว์
อำจจะโรยด้วยเกลือหรื อน้ ำตำลไอซิ่งและอำจจะมีอย่ำงอื่นอีกมำกมำย

รู ปที่2.9ขนมปังต่ำงๆ
ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ (The Montien Hotel Bangkok)
โทรศัพท์
:
02-233-7060-9, 02-243-8060-9
E-mail
:
bangkok@montien.com
Website
:
www.montien.com

รู ปที่3.1สัญลักษณ์โรงแรม
ที่มา : https://www.montien.com

รู ปที่ 3.2 โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ
ที่มา : https://www.montien.com
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3.1.2 ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
 54 ถนนสุ รวงศ์แขวงสี่ พระยาเขตบางรักกรุ งเทพฯ 10500

รู ปที่3.3แผนที่โรงแรมมณเฑียรกรุ งเทพฯ
ที่มา : https://www.google.co.th/maps

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็ นโรงแรมชั้นหนึ่ งของเมืองไทย
ออกแบบโดยคาถึ งความเป็ นไทย ความประณี ตและอ่อนช้อยโรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ ยืนหยัด
อย่างภาคภูมิดว้ ยการเป็ นโรงแรมชั้นนาของเมืองไทยอันเนื่ องมาจากความเพียบพร้ อมและความ
ขยันขันแข็ง ความร่ วมมือร่ วมใจกันของพนักงานทุกคนในโรงแรมภายใต้สโลแกน “The Spirit of
Thai Hospitality”แสดงถึ งความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การและบริ การอันอบอุ่นด้วยไมตรี จิตแบบ
ไทยๆ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นที่สุดและเลื่องชื่อไปทัว่ โลก
ภายในโรงแรมมีหอ้ งพักทั้งหมด 511 ห้อง แต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างหรู หราและ
งดงาม สิ่ งอานวยความสะดวกอย่างครบสิ่ งอานวยความสะดวกภายในโรงแรม อาทิ บริ การรถเช่ า
(Limousine Service) บริ การด้านการท่องเที่ยว บริ การที่จอดรถ บริ การเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ บริ การรับชาระด้วยบัตรเครดิ ต บริ การตูน้ ิ รภัย บริ การซักแห้ง สระว่ายน้ าและฟิ ตเนส
สถานที่สาหรับผักผ่อนและให้ความบันเทิง อาทิ การ์ เดนเล้าจน์ คลับ 54 และแอนแฟลร์ แดนซ์ซิ่ง
โอเอซิสห้องบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม อาทิ Bakery Shop เรื อนต้น คอฟฟี่ ช็อป และเจดการ์เด้น
โรงแรมจะมีแผนกต้อนรับส่ วนหน้าไว้บริ การให้สาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
เพื่อความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
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3.2.1 ห้ องพักของโรงแรมแบ่ งเป็ น 5 ชนิดดังนี้
1) Superior Room ห้องพักตกแต่งร่ วมสมัยพร้อมระเบียงส่ วนตัว

รู ปที่ 3.4ตัวอย่างห้องพัก Superior Room
ที่มา : https://www.montien.com
2) Deluxe Room ตกแต่งสไตล์ไทยร่ วมสมัย

รู ปที่ 3.5 ตัวอย่างห้องพัก Deluxe Room
ที่มา : https://www.montien.com
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3) Cooperate Superior ตกแต่งสไตล์ไทยร่ วมสมัย

รู ปที่ 3.6 ตัวอย่างห้องพัก Cooperate Superior
ที่มา : https://www.montien.com
4) Junior Suite

รู ปที่ 3.7ตัวอย่างห้องพัก Junior Suite
ที่มา : https://www.montien.com
5) Imperial Suite

รู ปที่ 3.8ตัวอย่างห้องพัก Imperial Suite
ที่มา : https://www.montien.com
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3.2.2 ห้ องอาหารของโรงแรมแบ่ งเป็ น 5 ห้ อง
1) Ruenton Coffee Shop

รู ปที่ 3.9ตัวอย่างห้องอาหาร Ruenton Coffee Shop
ที่มา : https://www.montien.com
2) Jade Garden

รู ปที่ 3.10 ตัวอย่างห้องอาหารJade Garden
ที่มา : https://www.montien.com
3) Montien Bakery

รู ปที่ 3.11 ตัวอย่างห้องอาหาร Montien Bakery
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ที่มา : https://www.montien.com
4) Garden Lounge

รู ปที่ 3.12 ตัวอย่างห้องอาหาร Garden Lounge
ที่มา : https://www.montien.com
5) Dancing Oasis

รู ปที่ 3.13 ตัวอย่างห้องอาหาร Dancing Oasis
ที่มา : https://www.montien.com
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.14แผนผังแผนกต่างๆ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

3.3.1. แผนภูมิองค์ กร

รู ปที่ 3.15 แผนภูมิองค์กร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561
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3.4. ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน
:
นางสาว นุสพร สุ ทธิช่วย
แผนก
:
ครัวเย็น (Cold Kitchen)
ตาแหน่ งทีฝ่ ึ กปฏิบัติงาน :
นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)

หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
- เตรี ยมโคลด์คทั ตอนเช้า
- จัดวางโคลด์คทั ที่ไลน์บุฟเฟ่ ต์
- ดูแลและเติมอาหารที่ไลน์บุฟเฟ่ ต์
- ทาออมเล็ตให้แขกที่มาทานบุฟเฟ่ ต์ตอนเช้า
- เตรี ยมเครื่ องเคียงในการจาหน่ายข้าวมันไก่
- เตรี ยมของเพื่อขายข้าวมันไก่เวลา11โมง
- เตรี ยมผลไม้เป็ นชุดสาหรับผูบ้ ริ หารในช่วงบ่าย
- เตรี ยมผลไม้เป็ นชุดเพื่อขายของรอบเช้า
- เตรี ยมผักเป็ นชุดเพื่อขายของรอบเช้า
- จัดเก็บวัตถุจากตลาดเข้าตูเ้ ย็นในช่วงบ่าย
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3.5. ชื่อและตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา :
คุณ สุ มาลี สุ ริโย
ตาแหน่ ง
:
หัวหน้าครัวเย็น (Chef De Partie)

รู ปที่ 3.16พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา2561
3.6. ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม2561 ถึงวันที่7 ธันวาคม2561
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. รวบรวมความต้ องการและศึกษาข้ อมูลของโครงงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากการปฏิบตั ิงานที่โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ
3.7.2. วิเคราะห์ โครงงาน
สอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆกับพี่เลี้ยง
3.7.3. ทดสอบและสรุ ปผล
ทดลองทาปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
3.7.4. จัดทาเอกสาร
จัดพิมพ์แบบสอบถาม, จัดทารู ปเล่มและสรุ ปผล
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3.7.5. กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ดาเนินงานวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิ งหาคม2561 ถึงวันที่7 ธันวาคม2561
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ตั้งหัวข้อของโครงงาน
รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
เริ่ มเขียนโครงงาน
ตรวจสอบโครงงาน
โครงการเสร็ จเรี ยบร้อย
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 โครงงานรายละเอียดการปฏิบัติงาน
เรื่ องปอเปี๊ ยะโคลด์คทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อนำโคลด์คทั ที่เหลือจำกกำรออกบุฟเฟ่ ต์อำหำร
เช้ำ (Breakfast Buffet) มำแปรรู ปให้เกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

รู ปที่ 4.1 ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ 2561
4.2 กำรเตรี ยมอำหำรและกำรวำงแผนของโครงงำน
4.2.1 วัตถุดิบและส่ วนผสม
1. แผ่นปอเปี๊ ยะ
250 กรัม
2. เกล็ดขนมปัง
70
กรัม
3. ไข่ไก่
45
กรัม
4. โบโลนญ่ำไก่ 90
กรัม
5. มอลตำเดลล่ำ 80
กรัม
6. เบียร์แฮม
90
กรัม
7. ไส้กรอก
95
กรัม
8. เชดด้ำชี ส
80
กรัม
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4.2.2 ส่ วนประกอบ

1.
2.
3.
4.

4.2.3 ขั้นตอนกำรทำ
นำมอลตำเดลล่ำ เบียร์ แฮม โบโลนญ่ำ มำวำงเรี ยงบนแผ่นปอเปี๊ ยะ
ม้วนให้เป็ นทรงกลม
นำน้ ำมำทำที่แผนปอเปี๊ ยะเพื่อให้แผ่นปอเปี๊ ยะติดกัน
นำมำชุบแป้ ง (แป้ งไม่ตอ้ งชุบน้ ำ)และนำมำชุบไข่
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รู ปที่ 4.10 นำปอเปี๊ ยะไปชุบไข่ไก่
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ2561
5. นำมำชุบเกล็ดขนมปัง

รู ปที่ 4.11 นำปอเปี๊ ยะไปคลุกเกล็ดขนมปัง
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ2561
6. นำปอเปี๊ ยะไปทอด

รู ปที่ 4.12 นำปอเปี๊ ยะไปทอด
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ 2561

26
7. ตักใส่ จำน พร้อมเสิ ร์ฟ

รู ปที่4.13 ตักใส่ จำน พร้อมเสิ ร์ฟ
ที่มำ : ผูจ้ ดั ทำ2561
4.2. กลุ่มตัวอย่ างผู้ทดลองปอเปี๊ ยะโคลด์ คัท
เมื่อทดลองทำปอเปี๊ ยะโคลด์คทั แล้ว ได้นำไปให้พนักงำนในแผนกครัวจำนวน12คนทดลอง
ชิมและตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงงำน เรื่ อง ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั สรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ด้ านข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 1 ใช้ การประเมินผลแบบร้ อยละ
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชำย
4
หญิง
8
รวม
12

ร้ อยละ
33.33
66.67
100

จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง ร้อยละ 66.67 และ เพศ
ชำย ร้อยละ 33.33
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกอายุ
อายุ
จานวน
20 – 25 ปี
3
26 – 30 ปี
4
31 – 35 ปี
3
มำกกว่ำ 36 ปี
2
รวม
12

ร้ อยละ
25
33.33
25
16.67
100

จำกตำรำงที่ 4.2 ผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่มีอำยุ 26-30ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.33
รองลงมำเป็ นผูท้ ี่มีอำยุ 20-25ปี และ 31-35ปี คิดเป็ นร้อยละ 25 และมำกกว่ำ 36 ปี คิดเป็ นร้อยละ
16.67

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกรายได้
รำยได้
ต่ำกว่ำ 9,000
9,000 – 15,000
15,000 – 25,000
มำกกว่ำ 25,000
รวม

จำนวน
3
7
2
0
12

ร้อยละ
25.00
58.33
16.67
0.00
100

จำกตำรำงที่ 4.3 ผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่ มีรำยได้ 9,000-15,000 คิดเป็ นร้อยละ
58.33 รองลงมำเป็ น ต่ำกว่ำ 9,000 คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และผูม้ ีรำยได้ 15,000-25,000 คิดเป็ นร้อย
ละ 16.67
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ใช้กำรประเมินผลแบบค่ำเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ควำมพึงพอใจตำมทฤษฎีของ
( บุญชม ศรี สะอำด 2543 : 100 ) กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย (Mean) ดังนี้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
มำกที่สุด =5
มำก
=4
ปำนกลำง =3
น้อย
=2
น้อยที่สุด =1

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 น้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 น้อยมำก

ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนค่ าเฉลีย่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นถาม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.1 ควำมสดใหม่
4.58
0.51
4.2 รสชำติ
4.75
0.45
4.3 ควำมสะอำด
4.92
0.29
4.4 สี สัน
4.67
0.49
4.5 เนื้อสัมผัส
4.83
0.39
4.6 กลิ่น
5.00
0.00
รวม
4.79
0.36

ระดับความพึงพอใจ
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจโดยรวมต่อเมนู ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.79 หำกพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน คือด้ำนกลิ่น มีค่ำเฉลี่ย 5.00 ด้ำนควำมสะอำดมีค่ำเฉลี่ย 4.92
ด้ำนเนื้ อสัมผัสมีค่ำเฉลี่ย 4.83 ด้ำนรถชำติมีค่ำเฉลี่ย 4.75 ด้ำนสี มีค่ำเฉลี่ย 4.67 ด้ำนควำมสดใหม่มี
ค่ำเฉลี่ย 4.58 ตำมลำดับ เมนูปอเปี๊ ยะโคลด์คทั ถือเป็ นเมนูที่น่ำสนใจและสำมำรถนำออกมำขำยได้
จริ ง
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4.3 การคานวณต้ นทุน
ตารางที่ 4.5 ตารางคานวณต้ นทุนรายการอาหารปอเปี๊ ยะโคลด์ คัท
ลำดับ
ส่ วนผสม
ปริ มำณ
รำคำ/หน่วย
รำคำ(บำท)
1. แผ่นปอเปี๊ ยะ
250 กรัม
85 บำท/600 กรัม
250*85/600=35.42
2. เกล็ดขนมปัง
70 กรัม
34 บำท/200 กรัม
70*34/200=11.9
3. ไข่ไก่
1 ฟอง
34 บำท/10 ฟอง
1*34/10=-3.4
4. โบโลนญ่ำไก่
90 กรัม
5. มอลตำเดลล่ำ
80 กรัม
6. เบียร์แฮม
90 กรัม
7. ไส้กรอก
95 กรัม
8.
85 กรัม
รวมต้นทุน
50.72 (รำยกำรที่ 4-8 เป็ นของเหลือทิ้ง)
เชดด้ำชีส
จำกตำรำง 4.5 ต้นทุน 50.72 บำท ทำได้ 5 ชิ้น ถ้ำขำยในรำคำ 120 บำท ต่อ 1 จำน (5ชิ้น) จะได้กำไร
เท่ำกับ 69.28 บำท

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1. สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่นาโคลด์คทั ที่เหลือทิ้งจากห้องอาหาร นามาแปรรู ปเป็ นปอเปี๊ ยะโคลด์คทั ได้มี
การนาไปให้พนักงานในแผนกครัวจานวน 12 คน ทดลองชิมและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 และ เพศชาย ร้อยละ 33.33 ด้าน
อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ
20-25 ปี และ 31-35ปี คิดเป็ นร้อยละ 25 และมากกว่า 36 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.67 ในส่ วนของการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อเมนู ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 หากพิจารณาในรายด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือด้านกลิ่น มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านความสะอาดมีค่าเฉลี่ย 4.92
ด้านเนื้ อสัมผัสมีค่าเฉลี่ย 4.83 ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านสี มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านความสดใหม่มี
ค่าเฉลี่ย 4.58 เมนูปอเปี๊ ยะโคลด์คทั ถือเป็ นเมนูที่น่าสนใจและสามารถนาออกมาขายได้จริ ง
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถามให้ปรับปรุ งเนื้ อสัมผัสให้มีความกรอบมากขึ้น
โดยการปรับระดับความร้อนและระยะเวลาในการทอดให้นานขึ้น และได้ทาการแก้ไขให้เป็ นไป
ตามข้อเสนอแนะซึ่ งผลออกมาดีข้ ึนกว่าเดิม
5.1.2. ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามน้อยเกินไปเพราะเป็ นช่วงเวลาการทางานและ
ไม่สามารถนาเมนูน้ ีให้ลูกค้าชิมได้
5.1.3 การแก้ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 การทอดปอเปี๊ ยะควรทอดให้มีความกรอบมากกว่าเดิม โดยการทอดให้ใช้
เวลาในการทอดให้นานกว่าเดิมเพื่อให้แป้ งปอเปี๊ ยะกรอบ

5.2. สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1. ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ฝึ กความอดทนและสามารถรับมือกับการทางานภายใต้ความกดดัน
 เรี ยนรู ้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา
 ฝึ กความอดทนในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5.2.2. ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารของทางโรงแรมเท่าที่ควร
5.2.3.




ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขปัญหาของโครงงาน
เรี ยนรู้คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบริ การให้ได้มากขึ้น
ควรมีทกั ษะในด้านการบริ การและการประกอบอาหาร
สามารถลดปริ มาณของอาหารที่จะทาลงได้ตามความเหมาะสม
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รู ปที่ 1 หัน่ แตงกวา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 2 ปลอกมันฝรั่ง
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อ “ปอเปี๊ ยะโคลด์ คัท”
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตอ้ งการเพียงคาตอบเดียว
1.เพศ
1.1  ชาย
2. อายุ
2.1  20-25 ปี
2.3  31-35 ปี
3. รายได้
3.1  ต่ากว่า 9,000 บาท
3.3  15,001-25,000 บาท

1.2  หญิง
2.2  26-30 ปี
2.4  มากกว่า 36 ปี
3.2  9,001-15,000 บาท
3.4  มากกว่า 25,000 บาท

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ความสดใหม่
รสชาติ
ความสะอาด
สี
เนื้อสัมผัส
กลิ่น

น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ปอเปี๊ ยะโคลด์ คทั
Deep Fried Spring Rolls Cold Cuts
นุสพร สุ ทธิช่วย
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
E-mail : nut_sut @siam.edu
บทคัดย่ อ
โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ เปิ ดให้บริ การทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี โดย
เน้นบริ การด้านห้องพักและอาหารเป็ นหลัก รับจัด
งานเลี้ ยงงานสัมมนาและงานอื่ นๆ โรงแรมมี การ
บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ปิ ดให้ บ ริ ก าร 24
ชั่ว โมง ในแต่ ล ะวัน จะมี ก ารใช้อ าหารต่ า งๆใน
ปริ มาณมาก ซึ่ งผูจ้ ัดทาได้สังเกตเห็ นว่า Breakfast
Buffet ในช่ วงเช้าเหลื อเป็ นจานวนมาก ส่ วนใหญ่
นั้น คือ โคลด์คทั ได้แก่ โบโลน่ าไก่ เบี ยร์ แฮม
มอลตาเดลล่าและเชดด้าชีส ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึงได้
นาอาหารที่ เหลื อดังกล่าวมาทาเป็ นปอเปี๊ ยะโคลด์
คัท เพื่อเพิ่มรายได้โดยการท าเป็ นอาหารรู ปแบบ
ใหม่และลดต้นทุนให้กบั โรงแรมได้อีกด้วย
ผูจ้ ัด ท าได้สารวจความพึ ง พอใจในเมนู น้ ี โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า พนักงานและ
ลูกค้าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็ นอย่าง
มากในด้านรสชาติอาหาร รู ปแบบการจัดวางความ
สะอาด ความสดใหม่ ความเป็ นไปได้ที่จะนาเข้าไป
อยู่ ใ นรายการอาหารของโรงแรมและความคิ ด
สร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ให้กบั โรงแรม
คาสาคัญ :

ปอเปี๊ ยะ โคลด์ คทั

Abstract
The Montien Hotel Bangkok has been
served both Thai and foreign travelers for
more than 50 years. The main services are

giving the best hotel rooms and any
cuisines. Furthermore, there are services
about catering for a party, seminar, and
others. They serve food and beverage round
a clock, so there is a lot of food left in each
day especially for the buffet breakfast in the
morning. Most of them are Cold Cuts:
chicken bologna, beer ham, mozzarella, and
cheddar cheese. This can bring us to create
the processed food that is called “Cold Cuts
Spring Roll” to increase revenue and
decrease the cost of the hotel.
This project “Cold Cuts Spring
Roll” can imply that the people in the
society usually eat something that is strange,
new, and easy to eat since the result from
the satisfaction questionnaire found that the
staff and customers who replied the
questionnaire are very satisfied with the
taste of food, the pattern of placement, the
cleanness, the freshness, the possibility to be
one of the lists of food in the hotel and the
creativity for the new list of food to the hotel
respectively.
Keywords: Spring Rolls, Cold Cuts
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วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
- เพื่อคิดค้นเมนูใหม่ให้โรงแรม
มณเฑียร กรุ งเทพฯ
- เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรมและลด
ต้นทุนให้โรงแรมมณเฑียร
กรุ งเทพฯ
- เพื่อลดวัตถุดิบที่เหลือใช้
ขอบเขต
 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
โรงแรมมณเฑียรกรุ งเทพ
- ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรของห้องอาหาร จานวน 12 คน
- ขอบเขตด้านเวลา
20 สิ งหาคม 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561
- ขอบเขตด้านเอกสาร/ข้อมูล
สื บค้นข้อมูลจากตาราและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- โรงแรมมีเมนูใหม่จากวัตถุดิบเหลือ
ใช้
- โรงแรมสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
เมนูใหม่
- สร้างรายได้ให้กบั องค์กร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
วัตถุดบิ และส่ วนผสม
1. แผ่นปอเปี๊ ยะ
250
2. เกล็ดขนมปั ง
70
3. ไข่ไก่
45
4. โบโลนญ่าไก่
90
5. มอลตาเดลล่า
80
6. เบียร์แฮม
90
7. ไส้กรอก
95
80
8. เชดด้าชีส

ขั้นตอนการทา
1. นามอลตาเดลล่า เบียร์แฮม โบโลนญ่า มาวาง
เรี ยงบนแผ่นปอเปี๊ ยะ
2. ม้วนให้เป็ นทรงกลม
3. นาน้ ามาทาที่แผนปอเปี๊ ยะเพื่อให้แผ่นปอเปี๊ ยะ
ติดกัน
4. นามาชุบแป้ ง (แป้ งไม่ตอ้ งชุบน้ า) และนามาชุบ
ไข่
5. นามาชุบเกล็ดขนมปั ง
6. นาปอเปี๊ ยะไปทอด
7. ตักใส่จาน พร้อมเสิ ร์ฟ

รู ปที่ 4.1 แผ่นปอเปี๊ ยะ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.2 โบโลนญ่าไก่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

รู ปที่ 4.3 มอลตาเดลล่า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561
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รู ปที่ 4.4 เบียร์แฮม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

4
รู ปที่ 4.8 เกล็ดขนมปั ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.5 ไส้กรอก
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.9 นาปอเปี๊ ยะไปชุบไข่ไก่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.6 เชดด้าชีส
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.10 นาปอเปี๊ ยะไปคลุกเกล็ดขนมปั ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.7 ไข่ไก่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561

รู ปที่ 4.11 นาปอเปี๊ ยะไปทอด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561
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รู ปที่ 4.12 ตักใส่จาน พร้อมเสิ ร์ฟ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา 2561
สรุปผล
จากการที่นาโคลด์คทั ที่เหลือทิ้งจาก
ห้องอาหาร นามาแปรรู ปเป็ นปอเปี๊ ยะโคลด์คทั ได้
มีการนาไปให้พนักงานในแผนกครัวจานวน 12 คน
ทดลองชิมและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 66.67 และ เพศชาย ร้อยละ 33.33 ด้านอายุ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 20-25 ปี
และ 31-35ปี คิดเป็ นร้อยละ 25 และมากกว่า 36 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ในส่วนของการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเมนู ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.79 หาก
พิจารณาในรายด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือด้าน
กลิ่น มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านความสะอาดมีค่าเฉลี่ย
4.92 ด้านเนื้อสัมผัสมีค่าเฉลี่ย 4.83 ด้านรถชาติมี
ค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านสี มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านความสด
ใหม่มีค่าเฉลี่ย 4.58 ตามลาดับ เมนูปอเปี๊ ยะโคลด์
คัทถือเป็ นเมนูที่น่าสนใจและสามารถนาออกมาขาย
ได้จริ ง นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะจากผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ปรับปรุ งเนื้อสัมผัสให้มีความ
กรอบมากขึ้น โดยการปรับระดับความร้อนและ
ระยะเวลาในการทอดให้นานขึ้น และได้ทาการ
แก้ไขให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะซึ่งผลออกมาดีข้ ึน
มากกว่าเดิม

เอกสารอ้ างอิง
ขนมปัง Bread [ออนไลน์].
https://th.wikipedia.org (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
ไข่ไก่ Egg [ออนไลน์].
https://th.wikipedia.org (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
โคลด์คทั อาหารเนื้อตัดเย็น (Cold Cuts) [ออนไลน์
http://pracob.blogspot.com (สื บค้นเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
เชดด้าชีส Cheddar cheese [ออนไลน์]
https://foodietaste.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
เนยแข็งเชดดาชีสฺ Buttec rheddar cheese
[ออนไลน์].
http://www.foodietaste.com (สื บค้นเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
เบียร์แฮม แฮม หมูแฮม และวิธีทาแฮม Ham beer
Ham pig and How to make ham
[ออนไลน์].
https://pasusat.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
โบโลนญ่า Bologna [ออนไลน์].
https://foodietaste.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
ปอเปี๊ ยะ Spring Rolls [ออนไลน์]
https://mgronline.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
มอลตาเดลล่า Mostdella [ออนไลน์].
https://www.bloggang.com (สื บค้นเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
ไส้กรอก Sausage [ออนไลน์]
https://th.wikipedia.org (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2561)
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ภาคผนวก ง.

โปสเตอร์
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ภาคผนวก จ.
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา
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บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
คณะผูจ้ ดั ทา
:
กล่าวถึงประโยชน์ของโครงงานที่มีตอ่ สถานประกอบการ
พนักงานที่ปรึ กษา
:
โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อโรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพฯ เป็ นอย่าง
มากเพราะสามารถนาอาหารที่เหลือทั้งหมดมาต่อยอดเป็ นรายการอาหารใหม่และยังเป็ นความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์มากๆเลยค่ะ ได้รับความสนใจจากพนักงานในโรงแรมและลู กค้า วัตถุ ดิบ และ
ส่ วนผสมที่ใช้หาได้ไม่ยากและไม่แพง ซึ่ งทางโรงแรมมีอยูแ่ ล้ว ถ้านามาขายในห้องอาหารของเรา
สามารถสร้างรายได้ให้ทางโรงแรมได้อย่างแน่นอนค่ะ
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ภาคผนวก ฉ.
ประวัติคณะผูจ้ ดั ทา
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ประวัติคณะผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขา
ที่อยู่
ผลงาน

:
:
:
:
:

5704400186
นางสาวนุสพร สุ ทธิช่วย
ศิลปศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
75/59 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
: ปอเปี๊ ยะโคลด์คทั
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ประวัติคณะผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-นำมสกุล
คณะ
สำขำ
ทีอ่ ยู่
ผลงำน

:
:
:
:
:

5704400186
นางสาวนุสพร สุ ทธิช่วย
ศิลปศาสตร์
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
75/59 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
: จัดทารู ปเล่มโครงงาน
ค้นหาข้อมูล

