รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสั บปะรด ไก่ ซอสมะละกอ และ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ
(Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with
Chicken, Chili Salt and Guava Jelly)

โดย
นางสาวนรัญญา ยามานนท์ 5704400155
นางสาวสราลี รัตนานนท์ 5804400217
นายวรศักดิ์

สกุลนี

5804400226

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

หัวข้ อโครงงาน

: ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่ง
พริ กเกลือ

หน่ วยกิต

:5

ผู้จดั ทา

: นางสาวนรัญญา ยามานนท์ นางสาวสราลี รัตนานนท์
และ นายวรศักดิ์ สกุลนี

อาจารย์ที่ปรึกษา

: อาจารย์ นันทินี ทองอร

ระดับการศึกษา

: ปริ ญญาตรี

สาขาวิชา

: การโรงแรม

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา

: 3/2561

บทคัดย่ อ
โรงแรม มณเที ยร ริ เวอร์ ไซด์ (Montien Riverside Hotel) เป็ นโรงแรมระดับสี่ ดาว มีการ
บริ การในทางด้านห้องพัก ห้องอาหาร และการบริ การงานจัดเลี้ยงต่างๆ ซึ่งทางคณะผูจ้ ดั ทา ได้มี
โอกาสเข้าไปปฏิบตั ิงานในส่วนของครัวจัดเลี้ยง โดยแบ่งเป็ นครัวร้อนและครัวเย็น โดยในแต่ละวัน
จะมีอาหารที่สารองจากไลน์บุฟเฟต์ซ่ึงส่วนใหญ่มกั จะถูกนา ไปทิ้งเพราะไม่สามารถนามาขายซ้ าได้
อีก ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เริ่ มสังเกตหาวัตถุดิบใดที่ยงั สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งทิ้งจน
พบว่าผลไม้ที่สารองไว้ออกไลน์บุฟเฟ่ ต์มกั จะถูกนาไปทิ้งมากที่สุด ดังนั้นจึงมีความคิดที่จะนามาทา
เป็ นเซ็ตเมนูตวั ใหม่พิเศษโดยมี สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการแจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจให้กบั พนักงานในแผนกครัวจัดเลี้ยง และครัวอื่นๆ จานวน 30 ชุด ผลที่ได้อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.87 นอกจากนั้นยังเป็ นการช่วยลดขยะและเพิ่มรายได้
คาสาคัญ : กลับมาใช้ใหม่ ชุดเมนูพิเศษ วัตถุดิบ

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ มีโอกาสได้ปฏิบตั ิ งานในโรงแรม มณเทียร ริ เวอร์ ไซด์ (Montien Riverside Hotel)
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 ส่ งผลให้ คณะผูจ้ ดั ทาได้รับทั้งความรู ้
และสร้างประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ในด้านของงานครัว
จัดเลี้ยงโดยแบ่งเป็ นครัวร้อนและครัวเย็น (Main Kitchen Department) ซึ่งทางโรงแรม มณเทียร ริ
เวอร์ไซด์ (Montien Riverside Hotel) ได้สอน ฝึ ก และให้เรี ยนรู ้โดยการทดลองทาด้วยตัวเอง เพื่อให้
ได้ความรู ้ ความชานาญ และรู ้จกั การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ดังนี้
1. นายชัชวาล

ดวงจิตย์ ตาแหน่ง Executive Chef

2. นายยงยุทธ

มณี ศรี ตาแหน่ง Chef De Partie

3. นาง กนกวรรณ วิเชียรรัตน์ ตาแหน่ง Chef De Partie
4. อาจารย์ นันทินี ทองอร ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ
และรวมถึงบุคลากรท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนามถึง ที่ได้ให้ความรู ้คาแนะนาชี้แนะในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลให้
ค าปรึ กษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จสมบู ร ณ์ ต ลอดจนให้ ก ารดู แ ลอย่า งดี แ ละมอบ
ประสบการณ์การทางานที่ดีซ่ ึงคณะผูจ้ ดั ทา ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวนรัญญา ยามานนท์
นางสาวสราลี รัตนานนท์
นายวรศักดิ์

สกุลนี

30 สิงหาคม2562

สารบัญ
หน้ า
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บดคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.3.4 ขอบเขตด้านข้อมูล
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสลัดและน้ าสลัด
2.1.1 สลัด
2.1.1.1 วิธีการเสิร์ฟสลัด
2.1.2 ส่วนประกอบของสลัด
2.1.3 น้ าสลัด
2.1.3.1 ประเภทของน้ าสลัด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับซอส
2.2.1 ประเภทของซอส
2.2.2 ส่วนประกอบที่สาคัญของการทาซอส
2.2.3 การแบ่งประเภทของซอส
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวุน้
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สารบัญ (ต่อ)
หน้ า
2.3.1 ประเภทของสาหร่ ายให้วนุ ้ ตามความสามารถในการแข็งตัวของวุน้
2.3.2 ประโยชน์จากวุน้
2.4 วัตถุดิบในการทาน้ าสลัดสับปะรด ซอสมะละกอ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
2.4.1 วัตถุดิบในการทาน้ าสลัดสับปะรด
2.4.1.1 สับปะรด
2.4.1.1.1 พันธุส์ บั ปะรดที่ใช้ในการทาโครงงาน
2.4.1.1.2 สรรพคุณของสับปะรด
2.4.1.2 กล้วยหอม
2.4.1.2.1 สรรพคุณของกล้วยหอม
2.4.1.3 แคนตาลูป
2.4.1.3.1 สายพันธุแ์ คนตาลูปที่ใช้ในการทาโครงงาน
2.4.1.3.2 สรรพคุณของแคนตาลูป
2.4.1.4 น้ ามันสาหรับทาน้ าสลัด
2.4.1.4.1 น้ ามันที่นิยมนามาเป็ นส่วนประกอบในน้ าสลัด
2.4.1.4.2 น้ ามันสลัดที่ใช้ในการทาโครงงาน
2.4.1.5 น้ าส้มสายชู
2.4.2 วัตถุดิบในการทาซอสมะละกอ
2.4.2.1 มะละกอ
2.4.2.1.1 สายพันธุม์ ะละกอที่ใช้ในการทาโครงงาน
2.4.2.1.2 สรรพคุณของมะละกอ
2.4.2.2 วิปปิ้ งครี ม
2.4.2.2.1 ชนิดของวิปปิ้ งครี ม
2.4.2.3 แป้งรู ส์
2.4.2.3.1 แป้งรู ส์แบ่งออกเป็ น 3 สี
2.4.3 วัตถุดิบในการทาวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
2.4.3.1 ผงวุน้
2.4.3.2 ฝรั่ง
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หน้ า
2.4.3.2.1 สายพันธุฝ์ รั่งที่ใช้ในการทาโครงงาน

24

2.4.3.2.2 สรรพคุณของฝรั่ง

24

บทที่ 3 ระเบียบวิธีดาเนินงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 การคมนาคม
3.2 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
3.3 ลักษณะการประกอบการและการให้บริ การหลักขององค์กร
3.3.1 การให้บริ การห้องพัก
3.3.2 การให้บริ การห้องอาหาร
3.3.3 การให้บริ การห้องประชุม
3.3.4 สิ่งอานวยความสะดวก
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ของนางสาว นรัญญา ยามานนท์
3.4.2 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ของ นางสาว สราลี รัตตนานนท์
3.4.3 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ของ นาย วรศักดิ์ สกุลนี
3.5 ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.7.2 คิดค้นสูตร
3.7.3 ทดลองปรุ งอาหาร
3.7.4 ทาการทดสอบอาหาร
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3.7.5 พัฒนาสูตรอาหาร
3.7.6 ผูร้ ่ วมงานประเมินผล
3.7.7 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขสิ่งที่ผดิ
3.7.8 จัดทาเอกสาร
บทที่ 4 ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
4.2 วัตถุดิบและขั้นตอนการทาน้ าสลัดสับปะรด
4.2.1 วัตถุดิบการทาน้ าสลัดสับปะรด
4.2.2 อุปกรณ์ในการทาน้ าสลัดสับปะรด
4.2.3 วิธีการทาน้ าสลัดสับปะรด
4.3 วัตถุดิบและขั้นตอนการทาซอสมะละกอ
4.3.1 วัตถุดิบการทาไก่ซอสมะละกอ
4.3.2 อุปกรณ์ในการทาไก่ซอสมะละกอ
4.3.3 วิธีการทาไก่ซอสมะละกอ
4.4 วัตถุดิบและขั้นตอนในการทาวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
4.4.1 วัตถุดิบในการทาวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
4.4.2 อุปกรณ์ในการทาวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
4.4.3 วิธีการทาวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
4.5 การคานวณต้นทุนสาหรับการทาน้ าสลัดสับปะรด ซอสมะละกอ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
4.5.1 การคานวณต้นทุนสาหรับน้ าสลัดสับปะรด
4.5.2 การคานวณต้นทุนสาหรับไก่ซอสมะละกอ
4.5.3 การคานวณต้นทุนสาหรับวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
4.6 สรุ ปการคานวนต้นทุน
4.7 สรุ ปข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.7.1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
4.7.2 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
4.7.3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน

หน้ า
43
44
44
44
45
45
45
45
46
47
48
48
48
50
50
50
51
53
53
53
54
54
55
55
55
56

สารบัญ(ต่อ)
4.7.3.1 ความพึงพอใจด้านรสชาติอาหาร
4.7.3.2 ความพึงพอใจด้านสีสนั ความน่ารับประทาน
4.7.3.3 ความพึงพอใจในด้านลักษณะโดยรวมของอาหาร
4.7.3.4 ความพึงพอใจด้านความแปลกใหม่ของอาหาร
4.7.3.5 ความพึงพอใจการตกแต่งจานและความสวยงาม
4.7.3.6 ความพึงพอใจด้านประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ
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4.7.3.7 ความพึงพอใจในด้านการช่วยลดต้นทุนได้อย่างแท้จริ ง

58

4.7.3.8 ความพึงพอใจในด้านการที่จะสามารถนามาใช้ขายได้จริ ง

59

4.7.4 ผลสรุ ปจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข
5.1.1 สรุ ปโครงงาน
5.1.2 ปัญหาที่พบในการทาน้ าสลัดสับปะรด ซอสมะละกอ
วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
5.1.2.1 ปัญหาที่พบในการทาน้ าสลัดสับปะรด
5.1.2.2 ปัญหาที่พบในการทาซอสมะละกอ
5.1.2.3 ปัญหาที่พบในการทาวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
5.1.3 ข้อเสนอแนะต่อยอดโครงการ
5.1.4 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลที่ได้รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
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บรรณานุกรรม
ภาคผนวก
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม มณเฑียรริ เวอร์
ไซด์ พระราม 3 ในแผนกครัว (Kitchen Department)โดยงานหลักคือการประกอบอาหารต่างๆ เพื่อ
นาไปขายในไลน์บุฟเฟ่ ต์ท้งั เช้า กลางวัน และเย็น โดยแต่ละครั้งเมื่อหมดรอบออกอาหารก็จะต้องทา
การเก็บอาหารกลับเข้ามาที่ ค รั ว ซึ่ งส่ ว นใหญ่ อาหารที่ ถูก เก็บเข้ามาก็จ ะถูก น าไปทิ้ ง เพราะไม่
สามารถนามาขายซ้ าได้อีก ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงทาการสารวจว่ามีอาหารหรื อวัตถุดิบใดที่เหลือเป็ น
จ านวนมาก และยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งทิ้ ง จึ งได้พบว่าผลไม้ที่น าออกขาย
ในไลน์บุฟเฟ่ ต์จะมีจานวนที่เหลือเยอะที่สุด แทบจะทุกรอบที่ออกขายโดยมักจะถูกนาไปทิ้งเพราะ
ต้องการขายแบบสดใหม่อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงคิดที่จะนาผลไม้ที่ใช้เป็ นประจามา
เป็ นตัวไฮไลท์หลักในการทาเซ็ตเมนูในครั้งนี้
คณะผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเมนู อาหารที่ใช้ผลไม้มาเป็ นส่ วนประกอบ โดย
เริ่ มตั้งแต่เมนูเรี ยกน้ าย่อย (Appetizer) ซึ่งนาสัปปะรดที่มีความเปรี้ ยวอมหวานมาใช้ทาน้ าสลัด เพื่อ
ทานคู่กบั ผักสลัดชนิดต่างๆ สับปะรดช่วยให้เกิดความอยากอาหาร ส่วนของอาหารจานหลัก (Main
Course) นั้น คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการคิดค้นซอสชนิดใหม่ที่ใช้ทานคู่กบั เนื้อไก่อบโดยการใช้มะละกอ
สุ กที่มีความหวานมาปรุ งเป็ นซอส และของหวาน (Desert) คณะผูจ้ ดั ทาได้สังเกตว่าโดยปกติของ
หวานที่นามาขายในไลน์บุฟเฟต์น้ นั มีแต่เค้กและไอศกรี มเป็ นหลักอาจจะมีขนมไทยบ้างในบางครั้ง
คณะผูจ้ ดั ทาจึงอยากที่จะคิดค้นเมนูของหวานขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ความแตกต่าง และให้น่าสนใจมาก
ขึ้นกว่าเดิม จึงได้นาฝรั่งที่มกั จะทานคู่กบั พริ กเกลือนั้นมาทาเป็ นวุน้ โยเกิร์ตฝรั่งพริ กเกลือ ซึ่งคณะ
ผูจ้ ดั ทาคาดหวังไว้ว่าจะเป็ นเมนูที่น่าสนใจ จากเมนู ที่กล่าวมานี้ สามารถที่จะช่วยในการลดต้นทุน
ในการใช้วตั ถุดิบของสถานประกอบการให้ได้มากที่สุด และช่วยลดปริ มาณขยะที่เกิดจากผลไม้ได้
อีกทาง นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิ่มยอดขายจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ให้กบั ทางโรงแรม
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อนาผลไม้ต่างๆที่เหลือจากการสารองออกไลน์บุฟเฟ่ ต์มาทาให้เกิดประโยชน์
1.2.2 เพื่อศึกษาและทดลองการแปรรู ปวัตถุดิบในเชิงปฏิบตั ิการ
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1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ให้กบั ทางโรงแรมโดยไม่เสียต้นทุนเพิ่ม
1.2.4 เพื่อลดปริ มาณของขยะสดประเภทผลไม้ให้กบั ทางโรงแรม
1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพื้นที่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ทางคณะผูจ้ ัดทาได้รวบรวม
ข้อมูลจากห้องอาหารคาเฟ่ ห้องครัวและห้องผลไม้ ของทางโรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การทาโครงงานสหกิจในครั้งนี้ กลุ่มผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 จนถึง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ทางกลุ่มผูจ้ ดั ทาได้ใช้วิธีรวบรวม
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจากพนักงานในครัว พนักงานเสิร์ฟ และลูกค้า
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล
ทางกลุ่มผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองจากการปฏิบตั ิงานจริ งรวมถึงการใช้ขอ้ มูลสื่อ
ออนไลน์เข้ามาประกอบอีกด้วย
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 สามารถนาวัตถุดิบต่างๆที่เหลือมาคิดค้นสร้างเป็ นเมนูอาหารใหม่ๆได้
1.4.2 สามารถนาไปใช้เป็ นเมนูใหม่ของทางโรงแรมเพื่อขายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
1.4.3 สามารถลดต้นทุนในการผลิตให้กบั ทางโรงแรม
1.4.4 สามารถลดปริ มาณของขยะสดได้อย่างมาก
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การทาโครงงาน ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
(Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and
Guava Jelly) ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็ น
การทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องโดยมีลายละเอียดดังต่อไปนี่
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสลัดและน้ าสลัด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับซอส
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวุน้
2.4 วัตถุดิบในการทาน้ าสลัดสับปะรด ซอสมะละกอ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสลัดและนา้ สลัด
2.1.1 สลัด

รูปที่ 2.1 สลัด
ที่มา : https://sites.google.com
อาจารย์เปลื้อง ณ นคร (2555) ให้ความหมายไว้ว่า สลัดคือชื่อยาชนิดหนึ่งตามแบบ
ชาวตะวันตก ประกอบด้วยผักสดหลายชนิด เช่น ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ แตงกวาเป็ น
หลัก และอาจมีเนื้ อสัตว์หรื อไข่ ราดด้วยน้ าปรุ งรสที่เรี ยกว่าน้ าสลัด สลัดหลายชนิ ด เช่น สลัดผัก
สลัดเนื้อสัน สลัดแขก
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Jimmy Wales (2557) ให้ความหมายไว้ว่า สลัดเป็ นรายการอาหารที่ประกอบด้วย
อาหารดิบหรื อสุ กผสมกับซอสและเสิ ร์ฟเย็นแทบทุกครั้ง สลัดอาจมีอาหารเป็ นหลักได้ หลายอย่าง
รวมถึงผัก ผลไม้ และเนื้อสุก ไข่และธัญพืช สลัดสวน (Garden Salad) ใช้ผกั ใบเขียวเป็ นหลัก ซึ่งพบ
ทัว่ ไป คาว่า "สลัด" มักหมายถึงสลัดสวนโดยเจาะจง สลัดประเภทอื่นมีสลัดถัว่ สลัดทู นา สลัดกรี ก
และสลัดโซเมน
King Organic. (ม.ป.ป.). ให้ค วามหมายไว้ว่า สลัด มีคุ ณ ค่ าทางโภชนาการ คื อ
ประกอบด้วยวิตามินบี วิตามินซี เบต้าแคโรทีน และลูเทียน (Lutein) มียาง (Latex) ชื่อ แลคทูคาเรี ยม
(Lactucarium) ซึ่งมีระดับสูงมากขณะออกดอก นอกจากนั้นยังมีวิตามินบีสูง
สลัด เป็ นรายการจานหนึ่งจากประเทศตะวันตกที่ ได้รับความนิยมในประเทศไทย
สลัดจัดเป็ นอาหารจาน สุขภาพที่อุดมไปด้วยคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือ แร่ และใยอาหาร
มีส่วนประกอบหลัก คือ ผัก ไม่ว่าจะเป็ น ผักสด ผักต้ม ตลอดจนผลไม้ต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีการเพิ่ม
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ตม้ เมล็ดธัญพืชต้มสุก และอื่น ๆ ตามความชอบ โดยทัว่ ไปนิยมรับ ประทาน
สลัดเป็ นอาหาร จานแรกก่อนรับประทานอาหารจานหลัก ปรุ งรสชาติดว้ ย น้ าสลัดชนิดต่าง ๆ
คาว่า สลัด มาจากภาษาฝรั่งเศส Salade มีความหมายเดียวกัน และภาษาลาติน Salata
แปลว่าเค็มหรื อเกลือ ในภาษาอังกฤษ คาว่า สลัด (Salad) หรื อ สลัท (Sallet) เริ่ มเห็นครั้งแรกใน
ศตวรรษที่ 14 เกลือมีความเกี่ยวโยงกับสลัดเพราะผักต่างๆ มักถูกปรุ งด้วยน้ าเกลือหรื อ ( Dressing )
ที่ทามาจากน้ ามันและน้ าส้มสายชูที่มีความเค็ม วัฒนธรรมการกินสลัดนั้นเกิดขึ้นเมื่อราวๆ 2000 ปี ที่
แล้ว โดยชาวโรมันเป็ นชาติแรกที่รู้จกั กินอาหารประเภทนี้
2.1.1.1 วิธีการเสิร์ฟสลัด
1) เสิร์ฟก่อนอาหารสาหรับเรี ยกน้ าย่อย (Appetizer)
2) เสิร์ฟเป็ นอาหารจานแรกของอาหารเซ็ตนั้น (Starter)
3) เสิร์ฟกับอาหารจานหลักโดยจัดเคียงมากับเนื้อสัตว์ต่างๆ (Side Dish)
4) เสิร์ฟเป็ นอาหารจานหลัก (Main Course Salad)
2.1.2 ส่ วนประกอบของสลัด
1) Base เป็ นวัตถุดิบและส่ วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ ผักสลัด และผักใบ
เขียวต่างๆ
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2) Body คื อส่ ว นประกอบอื่นๆ นอกเหนื อจากส่ ว นของผัก เช่ น เนื้ อสัต ว์ต่ างๆ
เนื้อสัตว์แปรรู ป ไข่ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้งฯลฯ
3) Salad Dressing ได้แก่น้ าปรุ งรสที่เสิร์ฟคู่กบั สลัด มักปรุ งแต่ง
ด้วย น้ ามันมะกอก น้ าส้มสายชู เกลือ พริ กไทย มัสตาร์ด น้ าผึ้ง โยเกิร์ต ชีส นม ฯลฯ
4) Garnish คือการตกแต่งสลัดก่อนเสิร์ฟ ให้ได้สีสวย เนื้อสัมผัส และ รสชาติที่เข้า
กันกับสลัดจานนั้นรวมถึงการเลือกผักที่เป็ นเครื่ องแต่งกลิน่ รสที่กลมกลืนเข้ากัน
2.1.3 นา้ สลัด (Dressing)

รูปที่ 2.2 น้ าสลัด
ที่มา : http://postnoname.com
น้ าปรุ งรสหรื อซอสปรุ งรส ที่ ใส่ ในสลัด การทาสลัดจะอร่ อยได้ ส่ ว นประกอบ
ไม่ได้มีเพียงเครื่ องสลัดที่สดใหม่ และมีคุณภาพเท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยน้ าสลัด เป็ นตัวหลักในการทา
ให้สลัดจานเด่นของคุณ มีกลิ่นและรสชาติที่อร่ อยมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้น้ าสลัดยังช่วยเพิ่มให้สลัดมี
สารคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน น้ ามันมะกอกที่เป็ นส่วนประกอบในน้ าสลัดเป็ นไขมันไม่อิ่มตัว
เชิ งเดี่ ย ว เป็ นไขมัน ที่ ดี ต่ อร่ างกาย น้ าตาลให้พลังงานแก่ ร่ างกาย ไข่ มีโปรตี น สู ง ผัก ผลไม้และ
เครื่ องเทศสมุนไพร มีสรรพคุณเป็ นยารักษาโรคอีกด้วย
หากแบ่งประเภทของน้ าสลัดออกจะสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
สลัดน้ าข้น และ สลัดน้ าใส ซึ่งน้ าสลัดแบบข้นนั้นจะเป็ นกลุ่มน้ าสลัดที่ให้พลังงานสู ง ไม่เหมาะนัก
กับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนัก หรื อ หากต้องการทานควรศึกษาปริ มาณค่าพลังงานต่อหน่วยบริ โภค
และจากัดปริ มาณการรับประทาน
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2.1.3.1 ประเภทของนา้ สลัด
1) สลัดน้าข้ น เนื้ อของน้ าสลัดจะมีลกั ษณะข้นหนื ด ส่ วนผสมต่างๆรวมตัวกัน
ถาวร ไม่แยกชั้น ไข่แดง เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ (Emulsifier) ที่ทาให้น้ ากับน้ ามันรวมตัวกันดี มัสตาร์ด
เป็ นเครื่ องปรุ งที่ช่วยทาให้น้ าสลัดรวมกันง่ายและถาวรยิ่งขึ้น ถ้าเป็ นน้ าสลัดน้ าข้นแบบสุขภาพ แต่
ถ้าเป็ นน้ าสลัดมังสวิรัติ จะใช้น้ าเต้าหู ้ (น้ านมถัว่ เหลือง) เป็ นอิมลั ซิไฟเออร์ แทนไข่ เพราะถัว่ เหลือง
มีสารเลซิตินที่มีคุณสมบัติช่ วยให้น้ ากับน้ ามันรวมตัวกันได้ดีเช่นกัน น้ าสลัดข้นประกอบไปด้วย
โปรตีนและไขมัน จึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการพลังงานสูง เช่น นักกีฬาหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการเพิ่มน้ าหนัก
แต่ควรรับประทานในปริ มาณที่ไม่มากจนเกินไป เพราะอาจทาให้โคเลสเตอรอลสูงได้หากทานมาก
เกินไป หรื ออาจเลือกน้ าสลัดที่ใช้วตั ถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ใช้น้ ามันราข้าว น้ ามันเมล็ดทานตะวัน
น้ ามันคาโนลา แทนน้ ามันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งให้คุณภาพใกล้เคียงน้ ามันมะกอก ช่วยควบคุมปริ มาณ
โคเลสเตอรอลไม่ให้สูงเกินไป หรื อมีการดัดแปลงสูตร เช่น ลดจานวนไข่แดงลง หรื อใช้ไข่ท้งั ฟอง
แทน หรื ออาจจะเลือกใช้สูตรที่มีไขมันต่าก็ได้

รูปที่ 2.3 น้ าสลัดข้น
ที่มา : http://www.foodtravel.tv
2) น้าสลัด ใส เป็ น น้ าสลัด สู ต รพื้น ฐาน ปั จ จุ บัน มีก ารดัด แปลงให้มีร สชาติ
หลากหลายขึ้นโดยการเพิ่มเครื่ องเทศ สมุนไพร ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ทางการค้าและเพื่อประโยชน์
ทางสุ ขภาพ ส่ วนประกอบหลักของน้ าสลัดใสมักจะเป็ นน้ ามันพืช จัดเป็ นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว
ไม่ทาให้ร่างกายเกิดไขมันสะสม น้ าสลัดใส เหมาะกับผูท้ ี่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น คนเป็ นเบาหวาน
โรคหัวใจ ความดัน โลหิตสูง และโรคอ้วน เพราะมีส่วนผสมของเกลือและน้ าตาลที่น้อยกว่า แม้ว่า
จะมีส่วนประกอบหลักเป็ นไขมันพืช เช่น น้ ามันมะกอก น้ ามันราข้าว น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันเมล็ด
องุ่น น้ ามันงา ซึ่งจัดเป็ นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน หากรับประทานใน
ปริ มาณพอเหมาะจะช่วยลด การเกิดโคเลสเตอรอลในเส้นเลือดลงได้ถึงแม้จะเป็ นน้ าสลัดแบบใสจะ
ให้พลังงานน้อยกว่าแต่ก็ควรทานในปริ มาณที่พอเหมาะเช่นกันเพื่อให้ได้รับปริ มาณที่เหมาะสม
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รูปที่ 2.4 น้ าสลัดใส
ที่มา : https://www.e-toyotaclub.net
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับซอส
การที่จะได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่ปรุ งอาหารได้รสชาติอร่ อยนั้นเป็ นสิ่ งที่ต ้องใช้องค์ประกอบ
หลายๆอย่าง อย่างแรกเริ่ มต้องศึกษาวัตถุดิบ เครื่ องปรุ ง เครื่ องปรุ งรส เครื่ องเทศ ขึ้นตอนการปรุ ง
วิธีการทา รวมทั้งเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย โดนเฉพาะอย่างยิง่ การทาอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นอาหารที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นอาหารที่เป็ นต้นแบบของวัฒนธรรมการปรุ งในแบบตะวันตก
ที่ถ่ายทอดกันมาถึงปัจจุบนั ผูท้ ี่ทาอาหารได้เก่งและอร่ อยจะต้องเป็ นผูท้ ี่ทาอาหารประเภทซอสได้ดี
และสามารถทาซอสได้มากมายหลายชนิด ซอสจึงถือว่าเป็ นส่วนประกอบสาคัญในอาหารเกือบทุก
จานไม่ว่าจะเป็ นอาหารคาวหรื ออาหารหวานความอร่ อยของอาหารจานนั้นจะโดดเด่นหรื อไม่อยู่ที่
ซอสที่ น ามาเสิ ร์ ฟคูก ันซอสเป็ นเครื่ องปรุ งที่ มีลกั ษณะเหลวหรื อค่อนข้างข้น ใช้จิ้ มหรื อปรุ งรส
อาหารเพื่อให้มีรสชาติที่ดีข้ ึน หรื อรับประทานคู่กบั อาหารชนิดต่างๆ ซึ่งอาหารแต่ละจานจะเหมาะ
กับซอสชนิดต่างๆ แตกต่างกันไป
2.2.1 ประเภทของซอส
1) ซอสดั้งเดิม คือซอสประเภทนี้จะถูกใช้เป็ นเครื่ องปรุ งรส หรื อใช้จิ้มกับอาหาร
เป็ นหลักสาคัญ เช่น น้ าปลา ซีอิ๊ว โชยุ ซอสมะเขือเทศ ซอสพริ ก ซอสเปรี้ ยว ซึ่งซอสเหล่านี้จะมามา
รถเก็บได้ในระยะยาว
2) ซอสที่ใช้ ปรุ งและเสิ ร์ฟคู่กับอาหารจานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารคาว อาหาร
หวาน อาหารเรี ยกน้ าย่อย หรื อสลัด จะต้องมีซอสแต่ละชนิดที่รับประทานคู่กนั และซอสประเภทนี้
ต้องเสิ ร์ฟทันที หรื อทิ้งไว้ได้ไม่กี่ชวั่ โมง จึงจะมีรสชาติที่อร่ อยไม่ควรจะทิ้งไว้ขา้ มคืน เพราะซอส
อาจเสียหรื อคืนตัวได้ ยกเว้นซอสบางชนิด
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2.2.2 ส่ วนประกอบที่สาคัญของการทาซอส
1) นมสด เป็ นน้ านมที่ผลิตจากน้ านมดิบล้วนๆ ไม่มีการเติมหรื อปรุ งแต่งสารอื่น
ใดในน้ านมเพียงแต่น้ านมดิบนั้นมาผ่านความร้อนเพื่อทาลายจุลินทรี ย ์ นมที่นามาใช้ในการทาซอส
เช่น นมสดพาสเจอไรซ์ นมสดสเตอริ ไลซ์ นมสดยูเอชที
2) นมข้ นจืด หรื อนมระเหยน้ า คือนมที่ได้จากการละเหยน้ าออกจากนมประมาณ
ร้ อยละ 60 ทาให้น้ านมเข้มข้นขึ้น มีไขมัน นมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 7.5 นิ ยมใช้ในเครื่ องดื่มที่มีชา
กาแฟ ไอศกรี ม เค้ก และใส่ในซอสที่มีสีน้ าตาล
3) ครี ม คื อ ส่ ว นไขมัน ที่ ไ ด้จ ากนม ครี มมี ไ ขมัน เป็ นส่ ว นประกอบที่ สาคัญ
ประมาณร้อยละ 20-60 ครี มนิ ยมใส่ ในซอสต่างๆ เช่น ซอสสี น้ าตาล ซอสสี ขาวหรื อซอสอาหาร
หวาน เพราะมีความข้นและอร่ อยกว่าการใช้นมสดหรื อนมข้นจืด ครี มที่สามารถนามาใช้ในการทา
ซอส เช่น ครี มพร่ องมันเนย ครี มธรรมดา ครี มฟู ครี มข้นหรื อดับเบิลครี ม
4) แป้ งรูส์สีขาว คือทาจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ 1 ถ้วยตวง ผัดกับเนย 3/4 ถ้วย
ตวง ในกระทะก้นตื้นหรื อในหม้อ ผัดด้วยไฟอ่อนประมาณ 3-4 นาที แป้ งจะจับรวมตัวกับเนยมีสี
ขาวนวลๆ เก็บรักษาในอุณหภูมิหอ้ ง ใช้ในการทาซอสที่มีสีขาว
5) แป้ งรู ส์สีนา้ ตาล คือทาจากแป้ งสาลีอเนกประสงค์ผดั กับเนยเช่นเดียวกับแป้ง
รู ส์สีขาวและสี ทอง แต่จะเพิ่มระยะเวลาในการผัดนานกว่า 10 นาที ใช้ไฟแรงปานกลางผัดจนแป้ง
เป็ นสีน้ าตาลใช้ทาซอสประเภทสีน้ าตาล เช่น ซอสพริ กไทย
2.2.3 การแบ่ งประเภทของซอส
ซอสแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ซอสอาหารคาวและซอสอาหารหวาน
ซอสอาหารคาวคือซอสที่เสิ ร์ฟคู่กบั อาหารจานหลัก ไม่ว่าจะเป็ นอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ อาหาร
ประเภทเส้นพาสต้า หรื อประเภทผักต่างๆ ซอสอาหารคาวแบ่งได้เป็ นซอสชนิดต่างๆ ได้ดงั นี้
1) ซอสสีนา้ ตาล ทาจากการผัดแป้งรู ส์ (Roux)ให้เป็ นสีน้ าตาลเข้ม ใส่กระดูกวัวอบ
ผัก เครื่ องเทศ มะขามเทศเข้มข้น ไวน์และน้ าสต็อกสีน้ าตาล เคี่ยวต่อจนข้นและนามากรอง จะได้น้ า
ซอสสีน้ าตาลข้นๆ นาไปเสิร์ฟกับอาหารหรื อนาไปทากับซอสชนิดอื่นๆต่อ
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รูปที่ 2.5 ซอสสีน้ าตาล
ที่มา : https://parkfooddiary.blogspot.com

2) ซอสสี ขาว ทาจากการผัดแป้ งรู ส์สีขาวแล้วเติมนมหรื อน้ าสต็อกสี ขาว ซอสสี
ขาวสามารถนาไปแตกทาเป็ นซอสชนิ ด อื่น ๆได้อีกหลายชนิ ด อาจทาน้ าสต็อกปลา น้ าสต็อกไก่
แล้วแต่ชนิดของอาหารที่เสิร์ฟคู่กนั

รูปที่ 2.6 ซอสสีขาว
ที่มา : https://parkfooddiary.blogspot.com

3) ซอสมะเขือเทศ เป็ นซอสที่ทาได้ง่ายๆในครอบครัวทามาจากเนื้อมะเขือเทศ บด
กับหอมใหญ่ เครื่ องเทศ-สมุนไพร เครื่ องปรุ งรส เคี่ยวกับน้ าสต็อกจนเปื่ อย นิ ยมเสิ ร์ฟกับพาสต้า
ชนิดต่างๆ
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รูปที่ 2.7 ซอสมะเขือเทศ
ที่มา : https://parkfooddiary.blogspot.com
4) ซอสที่ มีน้ามัน เป็ นส่ วนผสมหลัก มี2ชนิ ด คื อ มายองเนส เป็ นซอสที่ ทาจาก
น้ ามันมะกอกและไข่แดงเป็ นหลัก ปรุ งรสด้วยน้ าส้มสายชูหมัก เกลือ และมัสตาร์ด หรื อที่เรี ยกว่าน้ า
สลัดข้น ซอส Vinaigrette ทาจากน้ ามันมะกอก น้ าส้มสายชูหมัก ปรุ งรสด้วยเกลือ พริ กไทย มัน
ตาร์ด หรื อที่เรี ยกว่าน้ าสลัดใส

รูปที่ 2.8 มายองเนส
ที่มา: https://food.mthai.com
5) ซอสที่มีเนยเป็ นส่ วนผสมหลัก มี 2 ชนิ ด คือ ซอสฮอลลันเดส และซอสเบียร์
เนส ซอสทั้ง 2 ชนิดมีส่วนผสมของเนย ไข่แดง น้ าส้มสายชู และเครื่ องปรุ ง
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รูปที่ 2.9 ซอสฮอลลันเดส
ที่มา : https://parkfooddiary.blogspot.com
6) ซอสร้ อนและซอสเย็น เช่น ซอสแอปเปิ้ ล ซอสสะระแหน่

รูปที่ 2.10 ซอสแอปเปิ้ ล
ที่มา : http://www.naibann.com
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับวุ้น
วุน้ คือสารไฮโดรคอลลอยด์ที่สกัดได้จากสาหร่ ายทะเลสี แดงที่อยู่ในไฟลัม Rhodophyta
สาหร่ ายทะเลสี แดงที่นามาใช้ในการสกัดวุน้ ส่ วนใหญ่เป็ นสาหร่ ายในกลุ่ม Gracilariaspp. ซึ่งพบ
มากตามชายฝั่งทะเลของประเทศญี่ปุ่น เมกซิโก โปรตุเกต เดนมาร์ ก และโมรอคโค ส่ วนสาหร่ าย
ทะเลสีแดงชนิดที่พบในเมืองไทย ได้แก่ สาหร่ ายผมนาง (Gracilariafisheri) พบมากในอ่าว ปั ตตานี
และทะเลสาบสงขลา (Ruangchuay et Al., 2007)
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2.3.1 ประเภทของสาหร่ ายให้ ว้นุ ตามความสามารถในการแข็งตัวของวุ้น (setting power)
1) เจลิเดียม (Gelidium Types) เป็ นสาหร่ ายชนิ ดที่ให้วนุ ้ ซึ่งสามารถแข็งตัวได้ดี
แม้จะใช้วนุ ้ ในปริ มาณต่า
2) กราซิลลาเรีย ฮิบเนีย (Glacilaria, Hypnea Types) เป็ นสาหร่ ายที่ให้วนุ ้ ซึ่งจะ
แข็งตัวได้เมื่อใช้ในปริ มาณค่อนข้างสูงหรื อต้อง เติมสารอิเล็กทรอไลต์
3) คอนดรัส (Chondrus Types) เป็ นสาหร่ ายที่ให้วุน้ ซึ่ งจะแข็งตัวได้ เมื่อใช้ใน
ปริ มาณความเข้มข้นสูงเท่านั้น
สาหร่ ายให้วุน้ ที่มาจากแหล่งต่างกันจะให้วนุ ้ ในปริ มาณและคุณภาพที่ต่างกันไป
สาหรับมาตรฐานของสาหร่ ายให้วนุ ้ จะกาหนด จากองค์ประกอบต่างๆ ของสาหร่ าย ได้แก่สี ความ
แห้ง ความแข็งของวุน้ และปริ มาณวุน้ ที่ได้ รวมทั้งความบริ สุทธิ์ของสาหร่ ายและปริ มาณสิ่ งเจื อปน
คุ ณ ภาพของวุน้ จะขึ้ น อยู่ก ับชนิ ด และแหล่งที่ มาของสาหร่ ายสภาพแวดล้อมของทะเล รวมทั้ง
กรรมวิธี การสกัด อันได้แก่ การกาจัดสิ่งเจือปนก่อนสกัดอุณหภูมิ ความดัน ความเป็ นกรด ด่าง และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด
2.3.2 ประโยชน์ จากวุ้น
มีการนาวุน้ มาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ทางด้านจุลชีววิทยา ซึ่งมี การนา
วุน้ มาใช้ ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรี ยและรา เนื่ องจากวุน้ มีคุณสมบัติพิเศษคือเกิดเจลที่อุณหภูมิสูง
ซึ่งเป็ น อุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะเลี้ย งแบคทีเรี ยและรา ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ย ง
แบคทีเรี ย และราคือ 37 องศาเซลเซียสและวุน้ ยังทนต่อการย่อยสลายให้ เป็ นของเหลว จึงมีการนา
วุน้ มาใช้ ประโยชน์ทางด้านจุลชีววิทยามากที่สุด สาหรับทางด้านอาหารนั้นมีการใช้วุน้ กันอย่าง
กว้า งขวาง ในผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารหลายประเภท เช่ น อุ ต สาหกรรมขนมหวาน ผลิ ต ภัณ ฑ์น ม
อุต สาหกรรม เครื่ องดื่ ม โดยน าวุน้ มาใช้เป็ นสารให้ค วามคงตัว เพิ่มความใสให้ก ับผลิต ภัณ ฑ์
นามาใช้เป็ นสารที่ทาให้ขน้ นอกจากนี้ยงั มีการนาวุน้ มาใช้ทางด้านการแพทย์ ซึ่งวุน้ จะช่วยในการ
รวมตัวกับสารพิษ ต่างๆ แล้วขับออกมาจากร่ างกาย และวุน้ เป็ นอาหารที่ไม่ให้แคลอรี่ จึงจัดเป็ น
อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ าหนัก (Richard, 1996)
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2.4 วัตถุดบิ ในการทานา้ สลัดสับปะรด ซอสมะละกอ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ
2.4.1 วัตถุดบิ ในการทานา้ สลัดสับปะรด
2.4.1.1 สับปะรด
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Pineapple
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Ananascomosus(L.) Merr.
สับปะรด คนเหนื อเรี ยก “มะนัด” “มะขะนัด” หรื อ “บ่อนัด” ส่ วนคนอีสาน
เรี ยก “บักนัด” คนใต้เรี ยก “ย่านัด” หรื อ “หย่านัด” แตกต่างกันไปตามสาเนียงของแต่ละท้องถิ่น
สับปะรดนั้นไม่ใช่ผลไม้ของไทยโดยแท้ เดิมทีเป็ นพืชเขตร้อนที่มีถิ่นกาเนิดอยู่ในทวีปอเมริ กาใต้
นักเดินเรื อชาวสเปนและโปรตุเกสเป็ นผูน้ าสับปะรดไปเผยแพร่ ยงั ยุโรป อเมริ กาเหนือ และเอเชีย
ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 16 และเข้ามายังประเทศไทยสมัยกรุ งศรี อยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2213-2243
2.4.1.1.1 พันธุ์สับปะรดที่ใช้ ในการทาโครงงาน
พันธุภ์ ูเก็ต หรื อ พันธุส์ วี (Malacca Queen) เป็ นพันธุท์ ี่มีใบแคบ และยาว ใบ
สี เขียวอ่อน และมีแถบสี แดงตอนกลางใบ ขอบใบเต็มไปด้วย หนามสี แดง ผลมีขนาดเล็ก ผลย่อย
นูน ตาลึก เนื้อมีสีเหลือง รสหวานกรอบ และมีกลิ่นหอม นิยมปลูกกันมากในภาคใต้บริ เวณจังหวัด
ภูเก็ตและชุมพร

รูปที่ 2.11 สับปะรดพันธุภ์ ูเก็ต หรื อ พันธุส์ วี (Malacca Queen)
ที่มา : https://praewwee34.wordpress.com
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2.4.1.1.2 สรรพคุณของสับปะรด
1) สับปะรด 100 กรัม ให้พลังงาน 50 กิโลแคลอรี
2) สับปะรด มีสรรพคุณทางยา ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก
3) ช่วยบรรเทาอาการไอ
4) มีฤทธิ์ขบั ปัสสาวะ ลดสาเหตุกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
5) ลดภาวะบวมน้ า ทางออกสาหรับสาวๆ ที่ชอบคิดว่าพุงป่ อง
6) แกนสับปะรด มีเอนไซม์บรอมีเลน ช่วยย่อยอาหาร
7) ช่วยเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายให้แข็งแรง
8) ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
2.4.1.2 กล้วยหอม

รูปที่ 2.12 กล้วยหอม
ที่มา : https://www.thai-thaifood.com
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Cavendish Banana
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Musa Sapientum Linn.
กล้วยหอม เป็ นพันธุ์กล้วยชนิ ดหนึ่ง เป็ นผลไม้ลม้ ลุก มีหลายสายพันธุ์ มีลาต้น
เดี่ยวตั้งตรง ลาต้นมีลกั ษณะกลมๆ มีสีน้ าตาลปนเขียว ใบเป็ นใบเดี่ยว ใบแบบขนาน มีลกั ษณะแบน
ยาวใหญ่ มีสีเขียวแก่ มีดอกจะออกเป็ นช่อ มีเครื อยาวจะมีหัวปลีที่ปลายยอด บนเครื อมีหวี จะมีผล
เรี ยงอยูใ่ นหวีคล้ายพัด ผลอ่อนเปลือกมีสีเขียว ผลสุกเปลือกมีสีเหลือง มีรสชาติหวานหอม ลาต้น มี
ลาต้นเดี่ยว ตั้งตรง ลาต้นมีลกั ษณะกลมๆ มีกาบเปลือกหุ ้มล้อมรอบ มีผิวลื่นเรี ยบ มีสีเขียวปนสี
น้ าตาล มีหน่อเหง้างอกโผล่ออกมาจากดิน ราก มีระบบรากแก้ว รากมีลกั ษณะกลมๆ จะมีรากแขนง
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ฝอยๆ มีสีน้ าตาล ใบ เป็ นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแบบขนาน เรี ยกว่าใบตอง ยอดอ่อนมีสีเขียวอ่อน มีกา้ นใบ
ใหญ่ตรงกลาง ด้านล่างมีสีเขียวเข้ม ดอก มีดอกเป็ นช่อ เป็ นเครื อยาวห้อยลงมา จะมีปลีออกที่ปลาย
ยอด มีใบประดับหุม้ อยู่ มีลกั ษณะโคนกลมปลายรี มีสีแดงม่วง ข้างบนจะมีหวีเรี ยงซ้อนกันอยู่ และ
จะมีดอกยาวรี เล็กๆ โคนดอกมีสีขาว ปลายดอกมีสีเหลือง เรี ยงอยู่ในหวีคล้ายรู ปพัด และต่อมาจะ
กลายเป็ นผล ผล มีลกั ษณะกลมๆ ทรงรี ยาวใหญ่ เรี ยงอยูใ่ นหวีคล้ายพัด มีผวิ ลื่นเรี ยบ ผลอ่อนเปลือก
จะมีสีเขียว ผลสุ กแก่เปลือกจะมีสีเหลือง ข้างในจะมีเนื้ อสี ขาวเหลือง มีเนื้ อนุ่ ม จะมีรสชาติหวาน
หอม เมล็ด จะมีลกั ษณะกลมเล็กๆ จะอยูใ่ นเนื้อกล้วย มีสีดา และแข็งมาก บางสายพันธุจ์ ะไม่มีเมล็ด
2.4.1.2.1 สรรพคุณของกล้วยหอม
1) ช่วยเติมความสดชื่นให้ร่างกาย
2) ช่วยคลายเครี ยด
3) แก้นอนไม่หลับ
4) ช่วยย่อยอาหาร
5) แก้ทอ้ งผูก
6) ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
7) ป้องกันตะคริ ว
8) เป็ นตัวช่วยสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกสู บบุหรี่ เพราะในกล้วยมีวิตามินเอ ซี บี
6 บี 12 โพรแทสเซียม และแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายฟื้ นตัวได้เร็ วขึ้นจากการเลิกนิโคติน

2.4.1.3 แคนตาลูป
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Cantaloupe
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Cucumismelo L. Var.
ถิ่นกาเนิดของแคนตาลูป/เมล่อน มีการกล่าวถึงหลายพื้นที่ เช่น ทวีปแอฟริ กา
ประเทศอินเดีย แถบกึ่ งอบอุ่น และเขตร้อนทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริ กา เริ่ มพบหลักฐาน
บันทึกการปลูกแคนตาลูป/เมล่อน ในประเทศอียิปต์ เมื่อ 2400 ปี ก่อนคริ สตกาล และมีการบันทึก
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การนาเข้ามาปลูกในกรุ งโรม เมื่อศตวรรษที่ 1 ค.ศ. 1494 และปี ค.ศ. 1582 พบการปลูกแคนตาลูป/
เมล่อน ในมลรัฐมิสซิสซิปปี้ อลาบามา และเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1609
ที่มาของชื่อ แคนตาลูป (Cantaloupe) ถูกตั้งขึ้นจากเกษตรกรที่ปลูกแคนตา
ลูปในเมืองแคนตาลูโป้ (Cantalupo) ประเทศอิตาลี ทาให้กลายเป็ นชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการเป็ นต้น
มา การปลูกแคนตาลูป/เมล่อน ในประเทศไทยเริ่ มมีการนาเข้าพันธุจ์ ากต่างประเทศมาปลูกครั้งแรก
ที่สถานี กสิ กรรมแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อปี 2478 แต่ไม่ประสบผลสาเร็ จ ต่อมาเมื่อปี 2493
ได้นาพันธุม์ าทดลองปลูกที่เกษตรกลางบางเขน แต่การปลูกก็ไม่สาเร็ จเช่นกัน และเริ่ มทดลองปลูก
อีกครั้งในปี 2497 ที่เกษตรกลางบางเขนจนประสบผลสาเร็ จ ต่อมีการปลูกที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ผลดี และเริ่ มขยายการปลูกอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
2.4.1.3.1 สายพันธุ์แคนตาลูปที่ใช้ ในการทาโครงงาน
พันธ์ซนั เลดี้ (Sun Lady) อายุเก็บผลนับจากวันหยอดเมล็ด 65 วัน ผลสี ครี ม
อมชมพู เนื้อสีสม้ อมชมพู ผิวแข็งไม่มีลายห่อหุม้

รูปที่ 2.13 แคนตาลูปพันธ์ซนั เลดี้ (Sun Lady)
ที่มา : https://eauction.impact.co.th
2.4.1.3.2 สรรพคุณของแคนตาลูป
1) ช่วยบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใส
2) ช่วยในการชะลอวัยและลดการเกิดริ้ วรอย
3) มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ ง
4) ช่วยเสริ มสร้างภูมิร่างกายให้แก่ร่างกาย
5) ช่วยบารุ งและรักษาสายตา
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6) มีส่วนช่วยบารุ งระบบประสาทและสมอง
7) มีส่วนช่วยในเรื่ องของการเกิดสมาธิ
8) น้ าแคนตาลูปปั่น หวานสดชื่น ดับร้อน แก้กระหาย
2.4.1.4 นา้ มันสาหรับทานา้ สลัด
น้ าสลัดประกอบไปด้วยเครื่ องปรุ งต่างๆมากมาย น้ ามันก็เป็ นส่วนประกอบ
สาคัญในการทาน้ าสลัด น้ ามันเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในน้ าสลัด ซึ่งช่วยทาให้น้ าสลัดมี
ความข้น เพิม่ นุ่มนวล เสริ มความอร่ อย ให้คุณค่าที่มีประโยชน์ เลือกใช้น้ ามันพืชที่มีไขมัน
เชิงเดี่ยวสูงเป็ นหลัก
น้ ามันพืชแต่ละชนิ ดมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเหมาะสาหรับทาน้ าสลัด
แตกต่ างกันไป น้ ามัน ที่ ใช้ในแต่ ละสู ตรก็สามารถปรั บใช้แทนกัน ได้ แต่ จ ะได้น้ าสลัด หรื อ ไม่
ลักษณะต่างกันไป ตามน้ ามันที่ใช้
2.4.1.4.1 นา้ มันที่นิยมนามาเป็ นส่ วนประกอบในนา้ สลัดมีดังนี้
1) น้ ามันมะกอก (Olive Oil)
2) น้ ามันเมล็ดดอกทานตะวัน (Sunflower Oil)
3) น้ ามันถัว่ เหลือง (Soybean Oil)
4) น้ ามันข้าวโพด (Corn Oil)
5) น้ ามันถัว่ ลิสง (Peanut Oil)
6) น้ ามันงา (Sesame Oil)
2.4.1.4.2 นา้ มันสลัดที่ใช้ ในการทาโครงงาน
1) นา้ มันถั่วเหลือง (Soybean Oil)
จะมีลกั ษณะสีเหลืองอ่อน มีความข้นหนืดน้อย มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงและ
มีไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดี่ยวสูงประมาณ 23 % ราคาปานกลาง ใช้ทามายองเนส น้ าสลัดน้ าขนจะได้น้ า
สลัดที่ขน้ น้อย กว่าใช้น้ ามันมะกอก ใช้ทาน้ าสลัดน้ าใสได้ดี แต่เนื่ องจากมีกลิ่นแรงจึงนิยมใช้โดย
ผสมกับน้ ามันชนิดอื่นด้วย
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รูปที่ 2.14 น้ ามันถัว่ เหลือง (Soybean Oil)
ที่มา : https://www.bigc.co.th

2.4.1.5 นา้ ส้ มสายชู

รูปที่ 2.1 น้ าส้มสายชู
ที่มา : https://www.chonburipost.com/
น้ าส้มสายชูเป็ นเครื่ องปรุ งอาหาร มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ และ
กรดอะซิ ติ ก เป็ นต้น หลายคนจึ งเชื่ อ ว่า การบริ โภคน้ า ส้มสายชู อาจเกิ ด ประโยชน์ต่ อสุ ข ภาพ
ตลอดจนอาจช่วยรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ ง และโรคเบาหวานได้
น้ าส้ม สายชู ผ ลิ ต จากอาหารจ าพวกคาร์ โ บไฮเดรตหมัก เช่ น ไวน์ เบี ยร์
กากน้ าตาล ข้าวฟ่ าง เมล็ดข้าว มันฝรั่ง น้ าผึ้ง องุ่น แอปเปิ ล และมะพร้าว โดยน้ าตาลที่ได้จากอาหาร
เหล่านี้จะผ่านกระบวนการแล้วเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นน้ าส้มสายชู ซึ่งในน้ าส้มสายชูปริ มาณ 1 ช้อน
โต๊ะที่ให้พลังงานประมาณ 3 แคลลอรี่ มักจะประกอบไปด้วยกรดอะซิติกประมาณ 4-7 เปอร์ เซ็นต์
น้ าเปล่า และสารเคมีอื่น ๆ เช่น สารแต่งกลิ่นและรส การรับประทานน้ าส้มสายชูทาให้ผบู ้ ริ โภคอาจ
ได้รับสารอาหารจาพวกวิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโน กรดอินทรี ยท์ ี่ไม่ระเหย และสารประกอบ
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กลุ่มฟี นอล ซึ่งเป็ นสารที่อาจมีประโยชน์ต่อร่ างกาย บารุ งสุขภาพ และหลายคนเชื่อว่าอาจช่วยรักษา
ป้องกันโรคบางชนิดได้ดว้ ย
2.4.2 วัตถุดิบในการทาซอสมะละกอ
2.4.2.1 มะละกอ
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Papaya
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Carica Papaya L.
มะละกอ (Papaya) เป็ นไม้ลม้ ลุก เป็ นไม้ผลชนิดหนึ่ง ที่เป็ นที่รู้จกั กันดี ผลดิบ
มีสีเขียว เมื่อผลสุ กจะมีสีเหลืองส้ม เนื้ อในมีสีเหลืองส้ม มีถิ่นกาเนิ ดในเขตร้อนในอเมริ กากลาง
จากนั้นจึงนาไปปลูกแถบคาริ บเบียน อินเดีย แอฟริ กา และเข้ามาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เป็ นที่นิยมปลูกกันทัว่ ไปๆ ในประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประโยชน์สรรพคุณทางยา
มากมาย นามารักษาโรคต่างๆ ได้หลายอย่าง นิ ยมนามารับประทานทั้งดิบและสุ ก สามารถนามา
ประกอบอาหาร เมนูต่างๆ ได้มากมายหลากหลายเมนู ใช้ทาเป็ นเครื่ องดื่มต่างๆได้
มะละกอเป็ นไม้ผลที่มีถิ่นกาเนิดเดิมในเขตร้อนของทวีปอเมริ กากลาง ได้แก่
ประเทศเม็ก ซิ โ ก และคอสตาริ ก า โดยสเปนเอาพัน ธุ์มะละกอมาจากฝั่ งทะเลแคริ บเบี ย นของ
ปานามา และโคลัมเบี ยมาเผยแพร่ ราว พ.ศ. 2069 ตรงกับยุค ต้น กรุ งศรี อยุธยาสมัยสมเด็ จพระ
รามาธิบดีที่ 2 โดยเริ่ มทดลองปลูกที่หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ก่อน และชาวโปรตุเกสเอาพันธุม์ ะละกอเข้า
มาปลูก ที่เมืองมะละกาของประเทศมาเลเซีย เป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2314 ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จ
พระเจ้ากรุ งธนบุรี หลังจากนั้น จึงนามะละกอไปปลูกทางอินเดี ยต่อไปซึ่ งในยุคพระเจ้าตากสิ น
มหาราช ชาวกรุ งธนบุรีก็ยงั ไม่รู้จกั มะละกอ แต่เมื่อถึงยุคกรุ งรัตนโกสินทร์ชาวสยามถึงเริ่ มรู ้จกั พืช
ชนิ ดหนึ่ งที่ได้พนั ธุ์จากเมืองมะละกา จึงเรี ยกพืชชนิดนั้นว่า มะละกา แต่เพี้ยน เป็ น มะละกอ จน
มาถึงปัจจุบนั
2.4.2.1.1 สายพันธุ์มะละกอที่ใช้ ในการทาโครงงาน
พันธุ์ฮอลแลนด์ เหมาะสาหรับขายผลสุ ก ผลรู ปทรงกระบอก น้ าหนักผล
ประมาณ 8 ขีด ถึง 1.5 กิโลกรัม เนื้ อสี ส้มแดง เนื้ อหนาและแน่ น ไม่เละ มีกลิ่นหอม รสชาติอร่ อย
ความหวานสูง
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รูปที่ 2.16 มะละกอพันธุฮ์ อลแลนด์
ที่มา : https://jenpob.wordpress.com
2.4.2.1.2 สรรพคุณของมะละกอ
1) มีส่วนช่วยกระตุน้ ให้มารดามีน้ านมมากขึ้น
2) มะละกอมีส่วนช่วยในการบารุ งประสาทและสมอง
3) มะละกอมีเอนไซม์ที่เป็ นยาช่วยย่อยอาหาร
4) ช่วยป้องกันลักปิ ดลักเปิ ดหรื อเลือดออกตามไรฟันได้
5) ช่วยรักษาอาการขัดเบา ด้วยการใช้รากสดประมาณ 1 กามือ รากแห้ งอีก
ครึ่ งกามือ หัน่ แล้วนามาต้มกับน้ า แล้วนาน้ ามาดื่มวันละ 3 ครั้งก่อนมื้ออาหาร
6) เป็ นยาระบายอ่อน ๆ แก้อาการท้องผูก ด้วยการกินเนื้อมะละกอสุก
7) ช่วยในการย่อยอาหาร
8) ใช้ฆ่าพยาธิ ด้วยการใช้ยางจากผลดิบซึ่งเป็ นยาช่วยย่อยโปรตีน
9) ใช้เป็ นยาขับปัสสาวะ แก้ขดั เบา จากรากมะละกอ
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2.4.2.2 วิปปิ้ งครีม

รูปที่ 2.17 วิปปิ้ งครี ม
ที่มา : https://www.tops.co.th/
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Whipping Cream
วิปปิ้ งครี ม(Whipping Cream) หรื อวิปครี ม(Whiped Cream) คือนมที่มีไขมัน
เนยตั้งแต่ 30% ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 55% จะเรี ยก "เฮฟวี่วิปปิ้ งครี ม" (Heavy Whipping Cream)
วิปปิ้ งครี ม เป็ นส่ วนของครี มในนมที่สามารถตีให้ข้ ึนฟูได้ เป็ นครี มข้น จน
เนื้อครี มตั้งตัวได้ มีรสมัน การที่ข้ ึนฟูจะได้ผลดีเมื่ออุณหภูมิต่า ๆ ประมาณ 7 องศาเซลเซียส หรื อต่า
กว่านี้ เพราะจะทาให้ไขมันเนยในครี มแข็งตัว ครี มในวิปปิ้ งครี มนี้ที่ทามาจากไขมันพืช ไขมันและ
นม มี 2 ชนิด คือชนิดน้ าที่เป็ นกล่องหรื อกระป๋ อง และชนิดแห้ง เมื่อจะเรี ยกครี มที่เราตีแล้ว จะต้อง
เรี ยก "วิปครี ม" ( Whipped Cream) ไม่เรี ยก "วิปปิ้ งครี ม" หากเป็ นชนิดสดที่ใช้ครี มขึ้นนั้นสามารถ
ใช้ตีให้ข้ ึนฟูได้ทนั ที
2.4.2.2.1 ชนิดของวิปปิ้ งครีม แบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
1) Dairy Whipping Cream ภาษาไทยอย่างเป็ นทางการคือ “วิปปิ้ งครี ม
แท้” แต่ชื่อเล่นที่บา้ นเราเรี ยกคือ “ครี มสด” เป็ นผลิตภัณฑ์จากนม และมีไขมันเนยประมาณ 30-35%
(บ้านเราให้ได้ต้งั แต่ 28% ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ไขมันยิ่งสู ง ยิ่งตี ข้ ึนง่ายและ
ทาให้ครี มมีความอยูต่ วั สูงกว่า
2) Non-dairy Whipping Cream หรื อ ครี มเทียม เป็ นสิ่งที่ “ปรุ ง” ขึ้นมา
เพื่อใช้แทนหรื อเป็ นทางเลือกของครี มแท้ ที่ใช้คาว่าปรุ ง เพราะถูกปรุ งขึ้น ส่วนผสมสาคัญคือ น้ ามัน
พืชเติมไฮโดรเจน น้ าเปล่า น้ าตาลหรื อน้ าเชื่อม และอาจจะมีผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นม นมผง หรื อ
แม้แต่ ค รี มแท้ การที่ ต ้องเติ มน้ าตาลและผลิต ภัณ ฑ์จ ากนมเพราะต้องการเพิ่มรสชาติ ขิงตัวครี ม
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นอกจากนี้อาจจะมีอิมลั ซิไฟเออร์ และอื่นๆอีกมากมาย เห็นไหมคะ ชื่อ Non-Dairy แต่อาจจะไม่ได้
ปลอดผลิตภัณฑ์จากนม วิปปิ้ งครี มเทียมจะมีไขมันประมาณ 28-30% ต่ากว่าวิปปิ้ งครี มแท้ แต่ตีข้ ึน
2.4.2.3 แป้ งรูส์

รูปที่ 2.18 แป้งรู ส์
ที่มา : https://www.chefsteps.com
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Roux
รู ส์คือส่ วนผสมแป้ งและไขมันที่นาไปทาให้สุก คุณสามารถใช้ไขมันสัตว์ เนย
สด เนยขาว หรื อไขมันประเภทอื่นๆ ก็ได้เพื่อทารู ส์ รู ส์น้ นั มักใช้เป็ นส่ วนผสมตั้งต้นและตัวเพิ่ม
ความข้นในกัมโบและซุปอื่นๆ ที่ตอ้ งทาให้ท้งั รสสัมผัสและรสชาติเข้มข้น
2.4.2.3.1 แป้ งรูส์แบ่ งออกเป็ น 3 สีหลักๆ ได้ แก่
1) แป้ งรู ส์สีขาว คือทาจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ 1 ถ้วยตวง ผัดกับเนย 3/4
ถ้วยตวง ในกระทะก้นตื้นหรื อในหม้อ ผัดด้วยไฟอ่อนประมาณ 3-4 นาที แป้งจะจับรวมตัวกับเนยมี
สีขาวนวลๆ เก็บรักษาในอุณหภูมิหอ้ ง ใช้ในการทาซอสที่มีสีขาว
2) แป้ งรูส์สีทอง คือทาจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ 1 ถ้วยตวง ผัดกับเนย 3/4
ถ้วยตวง แต่ใช้ระยะเวลาในการผัดประมาณ 5-10 นาที และใช้ไฟแรงปานกลางผัดให้แป้ งเป็ นสี
น้ าตาลอ่อนๆ ใช้ทาซอสที่เสิร์ฟคู่กบั เนื้อแกะ เนื้อลูกวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา และไข่
3) แป้ งรู ส์สีน้าตาล คือทาจากแป้ งสาลีอเนกประสงค์ผดั กับเนยเช่นเดียวกับ
แป้งรู ส์สีขาวและสีทอง แต่จะเพิ่มระยะเวลาในการผัดนานกว่า 10 นาที ใช้ไฟแรงปานกลางผัดจน
แป้งเป็ นสีน้ าตาลใช้ทาซอสประเภทสีน้ าตาล เช่น ซอสพริ กไทย
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2.4.3 วัตถุดิบในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
2.4.3.1 ผงวุ้น

รูปที่ 2.19 ผงวุน้ ตรานางเงือก
ที่มา : https://www.tops.co.th/
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Agar-Agar Powder
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Gelidium , Gracilaria and Pterocladia
ผงวุน้ เป็ นสารประกอบของน้ าตาลหลายโมเลกุล 2 กลุ่มคือ เอกาโรสและ
เอกาโรเพกติน ซึ่งสกัดได้จากสาหร่ ายทะเลวุน้ เป็ นสาหร่ ายสี แดงในดิวิชนั่ โรโดไฟต้า สาหร่ ายวุน้
อยู่ในกลุ่ม Red algae มีหลายสี เกื อบทุ ก ชนิ ด สามารถรั บประทานได้ หรื อน ามาสกัด วุน้ จึ งรวม
เรี ยกว่า สาหร่ ายวุน้ มีชื่อพื้นเมืองว่า สาหร่ ายผมนาง (Gracilariafisheri) สาหร่ ายวุน้ มีแพร่ กระจาย
อยู่ทว่ั โลก ทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ส่ วนมากพบบริ เวณน้ าขึ้น-น้ าลง และบริ เวณที่อยู่ใต้น้ า
ตลอดเวลา สาหรับในประเทศไทยจะพบแพร่ กระจายอยูต่ ามชายฝั่งของอ่าวไทยและฝั่งมหาสมุทร
อินเดีย
ผงวุน้ มีไฟเบอร์ สูงถึง 80% จึงช่วยในเรื่ องของระบบขับถ่าย และป้ องกั น
มะเร็ งลาไส้ได้เป็ นอย่างดี และยังช่วยดูดซับน้ าตาลกลูโคสในกระบวนการย่อยอาหาร ช่วยขจัด
ไขมันส่ วนเกินได้ แคลอรี่ ต่า เหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมอาหาร หรื อลดน้ าหนัก มีไอโอดีนเป็ น
สารอาหารที่สาคัญของร่ างกาย ช่วยพัฒนาระบบประสาท ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
กระตุน้ การทางานของหัวใจให้ดีข้ ึน
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2.4.3.2 ฝรั่ง
ชื่ อภาษาอังกฤษ : Guava
ชื่ อวิทยาศาสตร์

: Psidium Guajava L.

มีต ้น ก าเนิ ด มาจากประเทศในทวีปอเมริ ก ากลางและหมู่ เกาะอิน ดี ส ต์
ตะวันตกโดยจากหลักฐานทางโบราณคดีก็แสดงให้เห็นได้ว่า ฝรั่งมีมาตั้งแต่ 800 ปี ก่อนคริ สตกาล
เลยที เดี ย ว ซึ่ งจุ ด เริ่ มต้น ของการเป็ นที่ รู้ จ ัก อย่างแพร่ หลายนั้น มีบัน ทึ ก ว่าพ่อค้าชาวสเปนและ
โปรตุเกสได้นาผลไม้ที่เรี ยกว่าฝรั่งนี้ ไปเผยแพร่ ทวั่ โลกโดยใภาษาอังกฤษ จะเรี ยกว่า Guava โดย
สาหรับทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ นั ได้เริ่ มรู ้จกั ฝรั่งเมื่อราวคลิสต์ศตวรรษที่ 17 และคาดว่าน่าจะ
มีการนาฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยเมื่อสมัยของสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ฝรั่งมีลกั ษณะกลม
เปลือกด้านนอกจะเป็ นสีเขียวอ่อน ด้านไหนจะมีเนื้อสีขาวและมีเม็ดจานวนมากรสชาติหวานกรอบ
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละสายพันธุด์ ว้ ย
2.4.3.2.1 สายพันธุ์ฝรั่งที่ใช้ ในการทาโครงงาน
ฝรั่งกิมจู เป็ นฝรั่งไร้เมล็ด สีนวลสวย รสหวานกลมกล่อม กรอบ

รูปที่ 2.20 ฝรั่งกิมจู
ที่มา : https://www.thairath.co.th
2.4.3.2.2 สรรพคุณของฝรั่ง
1) มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ซึ่งช่วยในการชะลอวัยและริ้ วรอย
2) ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย
3) ช่วยบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใส
4) เป็ นผลไม้ที่เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการลดความอ้วน ลดน้ าหนัก
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5) ช่วยลดไขมันในเลือด
6) ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ ง
7) ใช้รักษาโรคอหิวาตกโรค
8) ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดำเนินงำน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถำนประกอบกำร

รูปที่ 3.1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ พระราม3 (Montien Riverside Hotel)
ที่มำ : https://www.agoda.com
ชื่ อสถำนประกอบกำร : โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ พระราม3 (Montien Riverside Hotel)
สถำนที่ต้งั

:ที่ เลข 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120

เบอร์ โทรศัพท์

: 02-292-2999 หรื อ 02-292-2888

เบอร์ โทรสำร

: (662) 292-2962-3

อีเมล์

: riverside@montienhotel-riverside.com

เว็บไซด์

: http://montien.com
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รูปที่ 3.2 LOGO โรงแรม
ที่มำ : http://montien.com

รูปที่ 2.3 แผนที่โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ พระราม3(Montien Riverside Hotel)
ที่มำ : http://montien.com
ประวัติความเป็ นมาของโรงแรม มณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เป็ นหนึ่งในโรงแรมแรกๆในประเทศ
ไทยที่บริ หารจัดการโดยคนไทยทั้งหมด โดยปัจจุบนั โรงแรมณเฑียรมีท้งั สิ้น 3 สาขา ได้แก่
1) โรงแรมมณเฑียร กรุ งเทพ ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 4 ตรงข้ามกับสถานเสาวภา อีก
ด้านของที่ต้งั เปิ ดออกสู่ถนนสุรวงค์ตรงข้ามกับถนนพัฒน์พงศ์
2) โรงแรมมณเฑียร วิเวอร์ ไซด์ ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 3 ด้านหน้าติดถนนพระราม 3
ด้านหลังติดแม่น้ าเจ้าพระยา
3) โรงแรมมณเฑียรพัทยา ชลบุรีต้งั อยูใ่ จกลางเมืองพัทยา เพียงไม่กี่กา้ วจากชายหาด จะ
พบเจอกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ผ่อนคลาย ท่ามกลางสวนธรรมชาติที่สวยงาม
ตระกูลที่เป็ นเจ้าของและบริ หารงานโรงแรมมณเฑียรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั คือตระกลู
“กันตกิตติ์ ” นาโดย คุณบุณเนตร ตันตกิตติ์ โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ พระราม 3 เป็ นโรงแรม
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แห่งที่ 3 ในเครื อโรงแรม โครงการก่อสร้างโรงแรมเริ่ มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และเปิ ดให้บริ การแก
ลูกค้าได้เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2537 มีจานวนห้องทั้งหมด 462 ห้อง สูง 27 ชั้น ตกแต่งอย่างสวยงาม
กว้างขวาง เต็มอิ่มกับวิวแม่น้ าทุกห้อง ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก และ การต้อนรับแบบ
ไทย ด้วยพื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร ที่เตรี ยมพร้อมไว้ใช้สาหรับงานฟังก์ชน่ั ต่างๆ ทาให้โรงแรม
มณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ เหมาะสาหรับ การจัดการประชุม การจัดนิทรรศการ และ งานสัมมนาที่ไม่ว่า
จะมีขนาดเล็ก หรื อ ใหญ่ก็ตาม
โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นหนึ่ งความภูมิใจในเครื อโรงแรมมณเฑียร ที่มีที่ต้ งั อยูร่ ิ ม
ฝั่งแม่น้ า " เจ้าพระยา" ทาให้ผมู ้ าเยือนนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงความงดงาม ของทัศนียภาพริ มแม่น้ า
และ ซึมซับความเป็ นไทยที่ใช้ชีวิตผูกพันธุพ์ ่งึ พาสายน้ ามาตลอด ส่วนในตัวอาคารก็มีการออกแบบ
เป็ นรู ปตัว Y ที่ สอดแทรกเอกลัก ษณ์ และ วัฒนธรรมไทย อัน ได้แรงบัน ดาลใจมาจากชื่ อของ
โรงแรมที่มีความหมายว่า " เรื อนหลวง " จึงทาให้โรงแรมมีท้ งั ความสง่างาม และ มีความโดดเด่น
ในด้านสถาปัตยกรรมไม่เหมือนที่อื่น ทั้งนี้โรงแรมยังไม่ลืมการบริ การที่เป็ นมิตรภาพในแบบไทยๆ
จนได้ชื่อว่าเป็ นโรงแรมที่อยู่คู่คนไทยมานาน สมดัง่ คานิยามของโรงแรมที่ว่า " The Spirit Of Thai
Hospitality "
3.1.1 กำรคมนำคม
จากสนามบินมายังโรงแรมโดยใช้เส้นทางด่วน
1) ออกจากเส้นสาธุประดิษฐ์ (ใช้ทางด่วนบางนา) จากนั้นตรง และ เลี้ยวขวาไป
เส้นถนนพระราม 3 โรงแรม จะอยูห่ ่างเป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือ
2) ออกจากเส้นถนนจันทน์ (ไปทางบางโคล่) เข้าถนนเจริ ญราษฎร์ แล้วตรงไป
เลี้ยวขวาที่ถนนพระราม 3 เข้า เลนซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรม แต่หากคุณทางออกตรงถนนจันทร์
ให้คุณออกทางบางโคล่ แล้วเลี้ยวขวาไป ถนนพระราม 3 โรงแรมจะอยู่ห่าง 1 กิโลเมตร ทางด้าน
ซ้ายมือ
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3.2 รูปแบบกำรจัดองค์กำรและกำรบริหำรงำนขององค์กร

General Manager
Executive Assistant Manager

Food & Beverage F&B
Manager

Human Resources
HR Manager

Kitchen
Executive Chef

Public Rrlations
Public Relations
Manager

Room Division

Finance & Accounting
Financial Controller

Marketing & Sales
Executive Assistant ManagerMaketing

Front Office Front
Office Manager
Asst. Financial Controller

Chef Accountant

Assistant Director of
Mageting

House-Keeping
Sr.Excutive House Keeping

Engineering
Chief Engineer

รูปที่ 3.4 แผนผังองค์กรโรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ พระราม3
3.3 ลักษณะกำรประกอบกำรและกำรให้ บริกำรหลักขององค์กร
โรงแรมประกอบด้วยห้องพักจานวนห้องทั้งหมด 462 ห้อง สูง 27 ชั้น ตกแต่งอย่างสวยงาม
กว้างขวาง เต็มอิ่มกับวิวแม่น้ าทุกห้อง ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก และ การต้อนรับแบบ
ไทย
3.3.1 กำรให้ บริกำรห้ องพัก
1) ห้ องสุ พเี รีย (Superior Room)
มีจานวนทั้งหมด 261 ห้อง มีพ้ืนที่ขนาด 36 ตารางเมตร มีสิ่งอานวยความสะดวก
อย่างครบครัน รวมทั้ง WiFi ฟรี พร้อมกับเห็นทิวทัศน์ของโค้งน้ าเจ้าพระยาผ่านหน้าต่างทุกห้อง
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รูปที่ 3.5 ห้องสุพีเรี ย (Superior Room)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
2) ห้ องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)
มีจานวนห้องพักทั้งหมด 123 ห้อง สามารถชมทิวทัศน์ของโค้งน้ าเจ้าพระยาทุ ก
ห้องในมุมที่สูงกว่า พร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ด้วยพื้นที่ขนาด 36 ตารางเมตร

รูปที่ 3.6 ห้องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
3) ห้ องดีลกั ซ์ คลับ ซี (Club C Room)
มีจานวนทั้งหมด 54 ห้อง ผูเ้ ข้าพักจะได้รับสิ ทธิประโยชน์จาก คลับซี เลาจน์ ชั้น
24 ศูนย์บริ การทางธุรกิจ ด้วยอุปกรณ์ และระบบเชื่อมต่อทางอินเตอร์ เน็ตทันสมัยครบครัน พื้นที่
ภายในห้องพักขนาด 36 ตารางเมตร หรู หราอบอุ่นด้วยพื้นไม้ปาร์เก้ พร้อมเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ทุกห้อง
และสิ่งอานวยความสะดวกอีกมากมายพร้อมชมทิวทัศน์ของโค้งน้ าเจ้าพระยาได้ทุกห้อง
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รูปที่ 3.7 ห้องดีลกั ซ์ คลับ ซี (Club C Room)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
4) ห้ องเอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท (Executive Suite)
ห้องพักสุ ดหรู 1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น มีห้องพักทั้งหมดจานวน 14 ห้อง เหมาะกับ
คู่รักที่กาลังมองหาโรงแรมริ มน้ าสาหรับครอบครัว เพื่อมาเติมความหวาน ด้วยทัศนี ยภาพของโค้ง
น้ าเจ้าพระยาแบบพาโนรามา จากห้องนั่งเล่นกว้างขวางสู่ ห้องนอนเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ พร้อมสิ่ ง
อานวยความสะดวกครบครัน

รูปที่ 3.8 ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟ สวีท (Executive Suite)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
5) ห้ องแฟมิลี่ สวีท (Family Suite)
ห้องพัก 2 ห้องนอน ทั้งแบบเตี ย งคู่ และเตี ย งเดี่ ย วขนาดใหญ่ มีจ านวนห้องพัก
ทั้งหมด 5 ห้องซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยห้องนัง่ เล่นตรงกลางที่กว้างขวางถึง 107 ตารางเมตร สามารถชม
ความงามจากทัศนียภาพของโค้งน้ าเจ้าพระยาได้ทุกห้องพร้อมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
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รูปที่ 3.9 ห้องแฟมิลี่ สวีท (Family Suite)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
6) ห้ องควีน สวีท (Queen Suite)
ห้อ งพัก สุ ด หรู 2 ห้อ งนอน 1 ห้อ งนั่ง เล่ น มี จ านวนห้อ งพัก ทั้ง หมด 4 ห้อ ง
สะดวกสบายด้วยห้องนอนใหญ่ที่สามารถนอนชมทัศนี ยภาพของโค้งน้ าเจ้าพระยาสุ ดสายตาผ่าน
กระจกบานกว้างที่ปลายเตียงได้ทุกห้อง รวมไปถึงในห้องน้ าที่คุณสามารถเลือกชาระร่ างกายใน
สายน้ าอุ่นจากเรนชาวเวอร์หรื อนอนแช่อโรม่าบับเบิ้ลในอ่างอาบน้ าผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับชมวิว
ของสายน้ าเจ้าพระยาผ่านกระจกบานกว้างได้สุดสายตา พร้อมเชื่อมต่อกับห้องนอนเล็กที่ตกแต่ง
อย่างอบอุ่นด้วยห้องนัง่ เล่นกลางที่กว้างขวาง

รูปที่ 3.10 ห้องควีน สวีท (Queen Suite)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
7) ห้ องคิง สวีท (King Suite)
มีจานวนห้องพักเพียง 1 ห้องเท่านั้น ห้องพักที่หรู ที่สุดในโรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์
ไซด์ ขนาด 224 ตารางเมตร ภายในห้องถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้ ห้องรับประทานอาหารใหญ่ที่
สามารถปรับพื้นที่ให้เป็ นห้องประชุมย่อย หรื อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ห้องโถงกลางจะใช้เพื่อรับแขก
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นัง่ เล่น หรื อนัง่ ทางาน ก็ตกแต่งทุกฟังก์ชนั การใช้งานไว้คอยบริ การได้อย่างครบถ้วน พิเศษด้วยเตียง
นอนใหญ่ในห้องนอนที่มีขนาดเท่าเตียงคิงไซส์ถึง 2 เตียง

รูปที่ 3.11 ห้องคิง สวีท (King Suite)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
3.3.2 กำรให้บริกำรห้ องอำหำร
1) ห้ องอำหำร เดอะ คำเฟ่ (The Café)
รองรับได้ถึง 160 ที่นงั่ และมีหอ้ งส่วนตัว 1 ห้อง พร้อมเปิ ดบริ การตลอด 24
ชัว่ โมง ทั้งอาหารยุโรป และ อาหารไทย และบริ การบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ มื้อกลางวัน และเอเชียนดีไลท์
บุฟเฟ่ ต์ มื้อค่า ทุกวัน นอกจากนี้ยงั พลาดไม่ได้กบั เมนูแนะนาประจาห้องอาหาร ได้แก่ ข้าวมันไก่
มณเฑียร เสิร์ฟพร้อมน้ าซุปกลมกล่อม และน้ าจิ้มสูตรเด็ด 4 รสชาติ

รูปที่ 3.12 ห้องอาหาร เดอะ คาเฟ่ (The Café)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
2) ห้ องอำหำรจีน ดิ เอมเพอเรอร์ (The Emperor)
สัมผัสประสบการณ์ความอร่ อยของติ่มซาและอาหารจีนกวางตุง้ แท้ตน้ ต ารั บ
พร้ อมทัศนี ยภาพที่งดงามของโค้งน้ าเจ้าพระยาทั้งยามกลางวันและค่าคืนกับห้องอาหารจีน ดิ เอม

34

เพอเรอร์ บริ เวณชั้น 4 ของโรงแรมฯ เปิ ดบริ การ 2 ช่วง มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 14.30 น.
และ มื้อค่า ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น.

รูปที่ 2.13 ห้องอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ (The Emperor)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
3) ห้ องอำหำรสำยชล (Sai Chol)
เป็ นห้องออาหารที่สามารถชมบรรยากาศของสวน และทัศนียภาพของช่วงเวลา
ที่พระอาทิตย์กาลังลับขอบฟ้าริ มสายน้ าเจ้าพระยาแสนได้ นอกจากจะมีบริ การในห้องปรับอากาศ
แล้ว ทางห้องอาหารยังมีบริ การบริ เวณระเบียงรับลมแม่น้ าด้านนอกอีกด้วยเปิ ดบริ การ ตั้งแต่เวลา
18.00 – 22.30 น.

รูปที่ 2.14 ห้องอาหารสายชล (Sai Chol)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
4) มณเฑียร เบเกอรรี่ (Montien Bakery)
เริ่ มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสด้วยความสดใหม่จากมณเฑียรเบเกอรรี่ ทั้งขนมปังอบ
เค้กนานาชนิด และคุกกี้หลากหลายประเภทที่เชฟรังสรรค์ดว้ ยวัตถุดิบคุณภาพสูงแบบฉบับมณเฑียร

35

จนอร่ อยหอมกรุ่ นสดจากเตา ตั้งแต่เวลา 8.00 -21.00 น. พิเศษ! โปรโมชัน่ ลด 30% หลังเวลาหกโมง
เย็นทุกวัน

รูปที่ 3.15 มณเฑียร เบเกอรี่ (Montien Bakery)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
5) ล็อบบี้ เลำจน์ (Lobby Lounge)
เพื่อเติมเต็มการพักผ่อนที่แท้จริ ง ให้ได้ชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติของสวน
สวยผ่านกระจกทรง พร้อมดื่มด่าไปกับเครื่ องดื่มหลากหลายประเภทที่สร้างสรรค์โดยบาร์ เทนเดอร์
มื้อหนึ่ง และผ่อนคลายความเหนื่อยล้าไปกับเสียงเปี ยโนของนักดนตรี มืออาชีพในช่วงค่า พร้อมให้
ได้สมั ผัสสุนทรี ยภาพเช่นนี้ได้ตลอดทั้งวันจนถึงเที่ยงคืน เปิ ดบริ การเวลา 10.00-24.00 น.

รูปที่ 3.16 ล็อบบี้ เลาจน์ (Lobby Lounge)
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
3.3.3 กำรให้บริกำรห้ องประชุม
โรงแรมมณเฑี ย รริ เ วอร์ ไ ซด์พ ร้ อ มอ านวยความสะดวกในการจัด ประชุ มทุ ก
ประเภท โรงแรมได้รับการออกแบบด้วยการจัดประชุมแบบยืดหยุน่ สาหรับห้องประชุมกว่า 9 ห้อง
ได้แก่ ห้องแกรนบอลลูม ห้องเจ้าพระยา ห้องวิมาณทิพย์ ห้องวิมาณทอง ครัวสายชล ศาลาริ มน้ า
และห้องอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ มีขนาดห้องตั้งแต่ 76 ตารางเมตร ถึง 1,100 ตารางเมตร
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สามารถรองรั บจ านวนคนได้ต้ งั แต่ 20 คนถึง 1,200 คน พร้ อมสิ่ งอานวยความ
สะดวกและการบริ การพนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญของเราได้รับการฝึ กอบรมเพื่อให้บริ การกับงานต่างๆ
จากกิจกรรมทางธุรกิจไปจนถึง กิจกรรมด้านสังคมและงานประชาสัมพันธ์เรามีห้องประชุมพร้อม
กับอุปกรณ์ทางภาพและเสียงที่ทนั สมัยเรามีบริ การครบวงจรพร้อมพนักงานที่มีประสบการณ์และมี
ประสบการณ์เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ตัวอย่ำงของห้ องประชุมบำงส่ วน

รูปที่ 3.17 ห้องเจ้าพระยา
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com

รูปที่ 3.18 ห้องวิมาณทิพย์
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com

รูปที่ 3.19 ศาลาริ มน้ า
ที่มำ : https://www.montienhotel-riverside.com
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3.3.4 สิ่งอำนวยควำมสะดวก
1) Health and Fitness Club
ทางโรงแรมฯ ได้จดั เตรี ยมห้องสาหรับออกกาลังกาย ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 6 ของ
โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เปิ ดให้บริ การทุกวัน เรามีพนักงานให้คาแนะนาในการใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งในโรงยิมฯ สระว่ายน้ า โต๊ะปิ งปอง และห้องล๊อกเกอร์ สามารถผ่อนคลายไปกับการนวด
ประเภทต่างๆ อาทิ นวดแผนไทย, การนวดน้ ามัน. การอบอุ่นร่ างกาย และการนวดฝ่ าท้าว นอกจากนี้
ทางเรายังมีบริ การห้องอบไอน้ า และห้องซาวน์หน้า อีกด้วย ช่วงเวลาให้บริ การ : 06:00 – 22:00 น.

รูปที่ 3.20 Health and Fitness Club
ที่มำ : http://montien.com
2) Swimming Pool
สิ่งอานวยความสะดวกบริ เวณสระว่ายน้ ากลางแจ้งมีลานอาบแดด, วิวพื้นที่สวน
กว้างสามารถมองเห็น ภูมิทศั น์รอบๆ โรงแรม ทีวีดาวเทียมให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง อุปกรณ์ออก
กาลังกายภายในโรงยิม ครบครัน ห้องซาวน่าสาหรับผูห้ ญิง/ ผูช้ าย และ ห้องอบไอน้ า สตูดิโอแอโร
บิกแดนซ์ บริ การนวดแผนไทย นวดน้ ามัน นวดเท้าและนวดกดจุด โต๊ะปิ งปอง บาร์ริมสระน้ า

รูปที่ 3.21 Swimming Pool
ที่มำ : http://montien.com
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3) สิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ
- รถรับส่งฟรี (Shuttle Bus) มี 3 เส้นทาง คือ
- บริ การไปรษณี ย ์
- บริ การซักรี ด
- บริ การพี่เลี้ยงเด็ก
- บริ การภาพยนตร์
- บริ การขายของที่ระลึก

3.4 ตำแหน่ งและลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำย
3.4.1 ตำแหน่ งและลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำยของ นำงสำว นรัญญำ ยำมำนนท์

รูปที่ 3.22 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
ชื่ อ – นำมสกุล

: นางสาวนรัญญา ยามานนท์

ตำแหน่ ง

: Commis C

แผนก

: ครัวเย็น (Cold Kitchen)

ลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำย
งานช่วงเวลา 06.00 – 10.00 น. จัดเตรี ยมอาหารสาหรับลงไลน์ บุฟเฟต์ตอนช่ ว ง
อาหารเช้า ทั้งหมด เช่น ผักต้ม ผักสลัด น้ าสลัด ข้าวห่ อซูชิ และค่อยให้ช่วยพนักงานที่ปรึ กษาปรุ ง
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และเตรี ยมอาหารร้อนทั้งหมด หลังเตรี ยมทุกอย่างเสร็ จแล้ว ต้องออกไปเดินดูไลน์อาหารเช้า และ
คอยเติมอาหารหากอาหารภายในไลน์หมด เช่น เนย ผักสลัด นม และเมื่อถึงเวลาหมดรอบอาหาร
ช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00 น. จะต้องออกไปเก็บไลน์อาหารทั้งหมดเข้ามาภายในครัวพร้อมกับ
เคลียของที่เหลือทั้งหมดและเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
งานช่วงเวลา 10.30 – 13.00 น. เป็ นเวลาที่ตอ้ งนาอาหารลงไปจัดเรี ยงที่หอ้ งอาหาร
คาเฟ่ เพื่อเตรี ยมให้บริ การสาหรับแขกที่จองในช่วงอาหารกลางวัน เช่น ผักสลัดทั้งหมด อาหารร้อน
และจัดจานอาหารซีฟ้ดู หลังจากเรี ยงอาหารและเช็ดทาความสะอาดถ้วยน้ าสลัดทั้งหมดแล้วก็จะต้อง
ลงไปเบิ ก ของที่ สโตรเย็น ของที่ จ ะต้องลงไปเบิ ก ในทุ ก วัน จะมี นมจื ด หลังจากเบิ ก ของเสร็ จ
เรี ยบร้อยจะต้องขึ้นไปเช็คใบที่สงั่ เข้าจากตลาด เช่น ผักทั้งหมดที่สงั่ เข้ามาหลังจากเช็คของเก็บของ
ทุกอย่างเข้าที่แล้ว จะต้องห่ อข้าวปั้ นข้าวซูชิหน้าต่างๆไว้รอลงไลน์บุฟเฟต์ในรอบอาหารช่วงเย็น
และต้องห่อข้าวซูชิเผือ่ ไว้สาหรับช่วงเช้าของอีกวันด้วย
งานช่วงเวลา 14.00 – 14.30 น. รอสแตนบายอยูภ่ ายในครัวเพื่อเอาอาหารลงไปเติม
ที่หอ้ งอาหารคาเฟ่ หากทางห้องอาหารโทรมาว่าอาหารตัวไหนหมดก็จะต้องเอาอาหารลงไปให้ เช่น
น้ าสลัด ตัว ไหนหมดก็ตอ้ งเอาลงไปเติมและเตรี ยมหั่น ผัก ไว้สาหรับต้มในวัน พรุ่ งนี้ เช้าหลังจาก
เตรี ยมทุกอย่างครบเรี ยบร้อยแล้วจะต้องเคลียของภายในครัวทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ให้เรี ยบร้อย เช่น
เก็บมีดเก็บเขียงพร้อมทั้งเช็ดความสะอาด
งานช่วงเวลา 14.30 – 15.00 น. เป็ นเวลาที่จะต้องลงไปเก็บไลน์ อาหารของช่ ว ง
กลางวันที่หอ้ งอาหารคาเฟ่ ต์ และนาขึ้นมาเคลียทาความสะอาดให้เรี ยบร้อย
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3.4.2 ตำแหน่ งและลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำยของ นำงสำว สรำลี รัตตนำนนท์

รูปที่ 3.23 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
ชื่ อ – นำมสกุล

: นางสาวสราลี รัตนานนท์

ตำแหน่ ง

: Commis C

แผนก

: ครัวจัดเลี้ยง (Main Kitchen)

ลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำย
งานช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น. ยืนดูบริ เวณไลน์บุฟเฟต์ช่วงเวลาอาหารเช้า และ
คอยเติมอาหารหากอาหารตัวไหนภายในไลน์หมด และยืนประจาจุดทอดไข่สาหรับทอดไข่ดาวไว้
บริ การแขกภายในห้องอาหาร
งานช่วงเวลา 08.00 -10.30 น. เข้าครัวเพื่อหัน่ ผักและคอยช่วยพนักงานที่ปรึ กษา
ปรุ งอาหารสาหรับลงไลน์อาหารในช่วงอาหารกลางวันเมื่อถึงเวลาประมาณ 10.00 น. ต้องออกไป
เก็บไลน์อาหารของช่วงเช้า และนาอาหารที่เหลือทั้งหมดมาเคลียภายในครัว แต่ถา้ หากอาหารตัว
ไหนที่เหลือเยอะเป็ นจานวนมากก็จะต้องเอาลงไปให้ที่หอ้ งอาหารพนักงาน
งานช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น. ลงไปเบิกของที่สโตรเย็นสาหรับของที่จะต้องลงไป
เบิกในทุกวัน คือ ไข่ไก่ วิปปิ้ งครี ม พร้อมกับต้องไปขนผักตลาดที่สงั่ เข้ามาทั้งหมด หลังจากเก็บของ
และผักที่นาขึ้นมาบนครัวทั้งหมดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็จะต้องหัน่ ผักเพื่อเตรี ยมทาเมนูของอาหารเช้า
ในวันต่อไป
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งานช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ลงไปยืนดูไลน์อาหารบุฟเฟต์ช่วงอาหารกลางวัน
และคอยเติมอาหารภายในไลน์หารหากอาหารตัวไหนหมด
งานช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. ลงไปเก็บไลน์อาหารของช่วงอาหารกลางวัน ที่
ห้องอาหารคาเฟ่ และนาเอาอาหารทั้งหมดขึ้นมาเคลียบนครัวพร้อมทั้งเก็บทาความสะอาดภายใน
บริ เวณครัวให้เรี ยบร้อย
3.4.3 ตำแหน่ งและลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำยของ นำย วรศักดิ์ สกุลนี

รูปที่3.24 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับ
ชื่ อ – นำมสกุล

: นายวรศักดิ์ สกุลนี

ตำแหน่ ง

: Commis C

แผนก

: ครัวจัดเลี้ยง (Main Kitchen)

ลักษณะงำนที่ได้ รับมอบหมำย
งานช่วงเวลา 06.00 - 7.00 น. เตรี ยมเครื่ องปรุ ง มีด เขียง และอุปกรณ์ทุกอย่าง
สาหรับการทางานขึ้นมาจัดให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้นก็จะต้องปรุ งซอสและซุปสาหรับไว้ลงไลน์
อาหารช่วงกลางวันที่หอ้ งอาหารคาเฟ่
งานช่วงเวลา 07.00 - 10.30 น. คอยช่วยพนักงานที่ปรึ กษาปรุ งอาหารจานหลัก
เพื่อส่ งขายในไลน์อาหารในช่วงกลางวัน หลังจากทาอาหารเสร็ จแล้วต้องออกไปยืนดูไลน์อาหาร
ช่วงเช้าที่หอ้ งอาหารและคอยเติมอาหารหากอาหารตัวไหนภายในไลน์หมด
งานช่วงเวลา 10.30 - 11.00 น. นาอาหารที่เตรี ยมไว้ท้ งั หมดลงไลน์บุฟเฟ่ ต์ของ
ช่วงอาหารกลางวันที่หอ้ งอาหารคาเฟ่
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งานช่วงเวลา 11.00 - 11.30 น. ลงไปเบิ กของจากสโตร์ ร้อนทั้งหมดรวมทั้งของ
ครัวเย็นและครัวไทยด้วย เช่น ข้าวสาร น้ ามัน น้ าตาล เกลือ ของที่เป็ นของแห้งทั้งหมดและนาขึ้นมา
จัดเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
งานช่วงเวลา 12.30 - 14.00 น. จัดเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับการทาอาหารในวันรุ่ งขึ้น
และเคี่ยวซุปสาหรับขายวันรุ่ งขึ้น หลังจากเตรี ยมทุกอย่างเสร็ จก็จะต้องไปเช็คของภายในตูเ้ ย็นว่า
ของตัวไหนหมดบ้างและเขียนใบตลาดเพื่อเบิกของที่จะต้องใช้ เช่น วิปปิ้ งครี ม ไข่ไก่
งานช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. ลงไปเก็บอาหารภายในไลน์บุฟเฟต์ที่หอ้ งอาหารคา
เฟ่ และนาของที่เหลือทั้งหมดมาเคลียบนครัวให้เรี ยบร้อย เมื่อเคลียอาหารที่เหลือทุกอย่างเสร็ จแล้ว
จะต้องเก็บของที่ใช้ภายในครัวให้สะอาดเรี ยบร้อยก่อนที่จะถึงเวลาเลิกงาน
3.5 ชื่ อและตำแหน่ งงำนของพนักงำนที่ปรึกษำ
ชื่ อพนักงำนที่ปรึกษำ

: นางสาว วาโย สัชชนาการ

แผนก

: ครัวเย็น (Cold Kitchen)

ตำแหน่ ง

: Commis B

รูปที่ 3.25 พนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลำที่ปฏิบัตงิ ำน
ในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษานักศึกษาได้ใช้เวลาในการออกปฏิบตั ิงานในภาค
เรี ยนที่ 3/2561 เป็ นจานวนทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม
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3.7 ขั้นตอนและวิธกี ำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
1.ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2.คิดต้นสูตร
3.ทดลองปรุ งอาหาร
4.ทาการทดสอบอาหาร
5.พัฒนาสูตรอาหาร
6.พี่เลี้ยงประเมินผล
7.จัดทาเอกสาร
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน

สิงหาคม

3.7.1 ศึกษำข้ อมูลที่ได้ รับมอบหมำย
ศึกษาข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ในช่วงเวลาที่ลงไปเก็บอาหารในไลน์บุฟเฟ่ ต์ตาม
ช่วงเวลาต่างๆภายในห้องอาหารและคอยดูว่ามีอาหารตัวไหนที่เหลือเยอะมากที่สุดพร้อมทั้งปรึ กษา
อาจารย์และพนักงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการคิดค้นเมนูอาหารในการทาโครงงานชิ้นนี้
3.7.2 คิดค้นสู ตร
น าข้อมูลที่ ได้ศึก ษาทั้งหมดมาคิ ด ออกแบบเป็ นอาหารแบบใหม่โ ดยใช้ผ ลไม้
ทั้งหมดเป็ นส่วนผสมหลักทั้ง 3 เมนู
3.7.3 ทดลองปรุงอำหำร
นาส่ วนผสมทั้งหมดที่จะทาอาหารทั้ง 3 อย่าง มาทาการปรุ งให้ได้รสชาติที่อร่ อย
ตามเป้าหมายที่วางไว้
3.7.4 ทำกำรทดสอบอำหำร
นาอาหารที่ปรุ งจนได้รสชาติแล้ว ไปให้ก ับพนัก งานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ ว มงานชิ ม
พร้อมรับฟังคาแนะนาและคาติชมทั้งหมดนาไปปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในครั้งต่อไป
3.7.5 พัฒนำสู ตรอำหำร
นาคาติชมและคาแนะนาทั้งหมดของพนักงานที่ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานทั้งหมดมา
ปรับปรุ งรสชาติอาหารทั้ง 3 เมนูให้มีรสชาติที่กลมกล่อมและอร่ อยยิง่ ขึ้น
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3.7.6 ผู้ร่วมงำนประเมินผล
นาอาหารทั้ง3 เมนูที่ผา่ นการปรังแต่งรสชาติให้มีรสชาติที่ดีที่สุดแล้วให้พนักงานที่
ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงานชิมพร้อมกับประเมินผล
3.7.7 ตรวจสอบควำมถูกต้องและแก้ไขสิ่งที่ผดิ
ส่ งข้อมูลเอกสารการทาโครงงานทั้งหมดที่ทาให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจดู
สิ่งที่ผดิ เพื่อนามาแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.7.8 จัดทำเอกสำร
รวบรวมข้อมูลการทาเอกสารโครงงานที่ถูกต้องแล้วทั้งหมดมาทาเป็ นรู ปเล่มให้
เรี ยบร้อย และพร้อมสาหรับการนาเสนอ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
การได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางโรงแรมมณเฑียร วิเวอร์ ไซด์ ทาให้ได้รับข้อมูลและ
วิธีการทาอาหารประเภทต่างๆ ดังนั้นจึงได้นาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผลไม้ที่
เหลือจากไลน์บุฟเฟ่ ต์ โดยการนามาแปรรู ปเป็ นน้ าสลัด ซอส และของหวาน ให้กบั ทางโรงแรม
4.2 วัตถุดิบและขั้นตอนการทานา้ สลัดสับปะรด
4.2.1 วัตถุดิบการทานา้ สลัดสับปะรด
1. สับปะรด

300 กรัม

2. แคนตาลูป

100 กรัม

3. กล้วย

90 กรัม

4. น้ ามันสลัด

120 มิลลิตร

5. น้ าส้มสายชู

80 มิลลิตร

6. เกลือ

3 กรัม

7. พริ กไทยป่ น

3 กรัม

8. อาโลมาต

3 กรัม

4.2.2 อุปกรณ์ในการทานา้ สลัดสับปะรด
1. เครื่ องปั่น
2. มีด
3. เขียง
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4.2.3 วิธีการทานา้ สลัดสับปะรด
4.2.3.1 หัน่ กล้วยหอม สับปะรด และแคนตาลูปให้เป็ นชิ้นเล็กๆ

รูปที่ 4.1 หัน่ กล้วยหอม สับปะรด และแคนตาลูปให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
4.2.3.2 นาผลไม้ลงไปปั่น ปรุ งรสด้วย เกลือ พริ กไทย อโรมาต และน้ าส้มสายชู

รูปที่ 4.2 นาผลไม้ท้งั หมดลงไปปั่น
4.2.3.3 หลังจากปั่นทุกอย่างเข้ากันค่อยๆหยอดน้ ามันลงไปทีละนิดเพื่อให้น้ าสลัด
ขึ้นรู ป
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รูปที่ 4.3 ค่อยๆหยอดน้ ามันจนน้ าสลัดขึ้นรู ป
4.2.3.4 เมื่อส่ วนผสมทุกอย่างเข้าที่แล้วจะได้น้ าสลัดสับปะรดสี เหลืองนวล เสร็ จ
แล้วเทใส่ภาชนะและโรยด้วยพริ กไทยดาพร้อมตกแต่งจานสลัดให้สวยงาม

รูปที่ 4.4 เทน้ าสลัดสับปะรดใส่ภาชนะและตกแต่งจานสลัด
4.3 วัตถุดิบและขั้นตอนการทาซอสมะละกอ
4.3.1 วัตถุดิบการทาไก่ซอสมะละกอ
1. น่องไก่

300 กรัม

2. ซอสมะเขือเทศ

25 กรัม

3. ซอสพริ ก

35 กรัม

4. น้ ามันพืช

20 มิลลิลิตร

5. เกลือ

8 กรัม

6. พริ กไทยป่ น

6 กรัม

7. มะละกอสุก

800 กรัม
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8. วิปปิ้ งครี ม

50 มิลลิลิตร

9. น้ าตาลทราย

4 กรัม

10. อโลมาต

3 กรัม

11. เนยจืด

200 มิลลิลิตร

12. แป้งอเนกประสงค์

200 กรัม

4.3.2 อุปกรณ์ในการทาไก่ซอสมะละกอ
1. กระทะ
2. หม้อ
3. เตาอบ
4. เครื่ องปั่น
5. ตะแกรง
4.3.3 วิธีการทาไก่ซอสมะละกอ
4.3.3.1 ทาแป้งรู ส์ โดยการนาเอาแป้งอเนกประสงค์และเนยจืดผัดให้เข้ากันโดย
ใช้ไฟปานกลางผัดไปเรื่ อยๆจนได้แป้ งรู ส์สีน้ าตาลอ่อน เมื่อได้แป้ งรู ส์ที่ตอ้ งการแล้วน้ าแป้งขึ้นมา
พักให้เย็น

รูปที่ 4.5 ทาแป้งรู ส์โดยการนาแป้งอเนกประสงค์และเนยผัดให้เข้ากัน
4.3.3.2 หมักไก่โดยใส่ซอสพริ ก ซอสมะเขือเทศ น้ ามันพืช เกลือ พริ กไทย หมักทิ้ง
ไว้ 1 ชม.เมื่อหมักครบเวลาแล้วก็นาไก่ไปอบที่อุณหภูมิ 200 องศา เป็ นเวลา 10-15 นาที
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รูปที่ 4.6 หมักไก่และนาเข้าเตาอบ
4.3.3.3 หัน่ มะละกอสุกเป็ นชิ้นๆและนาไปปั่นให้ละเอียดและกรองเอาแต่น้ า

รูปที่ 4.7 ปั่นมะละกอและกรองเอาแต่น้ า
4.3.3.4 นามะละกอที่กรองเอาแต่น้ ามาใส่ กระทะใช่ไฟปานกลางและปรุ งรสด้วย
วิปปิ้ งครี มเกลือ พริ กไทย อโลมาต น้ าตาลทราย และแป้งรู ส์ ให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม

รูปที่ 4.8 ปรุ งรสซอสมะละกอ
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4.3.3.5 เมื่อทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อยก็นามาตกแต่งจานให้สวยงาม

รูปที่ 4.9 ตกแต่งจานให้สวยงาม

4.4 วัตถุดิบและขั้นตอนในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
4.4.1 วัตถุดิบในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
1. ฝรั่ง

150 กรัม

2. ฝรั่ง สาหรับทาพิมพ์ 1 ลูก
3. น้ าฝรั่ง

200 มิลลิลิตร

4. น้ าเชื่อม

20 มิลลิลิตร

5. น้ าตาล

10 กรัม

6. เกลือ

3 กรัม

7. พริ ก

3 กรัม

8. ผงวุน้

15 กรัม

4.4.2 อุปกรณ์ในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
1. เครื่ องปั่น
2. กระทะ
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4.4.3 วิธีการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
4.4.3.1 นาฝรั่ง 1 ลูกมาคว้านเอาเนื้อด้านในออกให้หมดเพื่อจะทาเป็ นพิมพ์ใส่วนุ ้

รูปที่ 4.10 คว้านเนื้อฝรั่ง
4.4.3.2 นาฝรั่งอีก 1 ลูกมาหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆโดยไม่ให้ติดเมล็ดเพื่อนาไปปั่น

รูปที่ 4.11 หัน่ ฝรั่งให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
4.4.3.3 นาน้ าฝรั่งและเนื้อฝรั่งที่หั่นไว้ไปปั้ นให้เข้ากันโดยไม่ให้ละเอียดมากและ
ปรุ งรสชาติดว้ ย เกลือ น้ าเชื่อม น้ าตาล และพริ ก

รูปที่ 4.12 ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน
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4.4.3.4 นาน้ าฝรั่งปั่นที่ปรุ งรสชาติเรี ยบร้อยแล้วมาตั้งไฟปานกลางคนไปเลื่อยๆจน
ส่วนผสมเริ่ มร้อน จากนั้นให้ใส่ผงวุน้ ลงไป 1 ช้อนชา และคนให้เข้ากันจนผงวุน้ ละลาย

รูปที่ 4.13 นาส่วนผสมที่ปั่นแล้วทั้งหมดมาตั้งไฟและใส่ผงวุน้
4.4.3.5 หลังจากที่ผงวุน้ ละลายเรี ยบร้อยให้ปิดไฟและนามาเทใส่พิมพ์ฝรั่งที่เตรี ยม
ไว้ในตอนแรกและนาไปแช่ตูเ้ ย็นจนวุน้ เซ็ตตัว

รูปที่ 4.14 เทวุน้ ใส่พิมพ์
4.4.3.6 เมื่อวุน้ เซ็ตตัวเรี ยบร้อยแล้วก็นามาตกแต่งจานให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟ

รูปที่ 4.15 ตกแต่งจาน

53

4.5 การคานวณต้นทุนสาหรับการทานา้ สลัดสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ
4.5.1 การคานวณต้นทุนสาหรับนา้ สลัดสับปะรดจากส่ วนผสม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 การคานวนต้นทุนน้ าสลัดสับปะรด
ส่ วนผสม
สับปะรด
แคนตาลูป
กล้วยหอม
น้ ามันสลัด
น้ าส้มสายชู
เกลือ
พริ กไทยป่ น
อโรมาต

ปริมาณที่ใช้
ราคา/หน่ วย
คานวณต้นทุน
300 กรัม
25/1000 กรัม
300*25/1000 = 7.50
100 กรัม
35/1000 กรัม
100*35/1000 = 3.50
90 กรัม
30/1000 กรัม
90*30/1000 = 2.70
120 มิลลิลิตร
38/1000 มิลลิลิตร
120*38/1000 = 4.56
80 มิลลิลิตร
24/700 มิลลิลิตร
80*24/700 = 2.74
3 กรัม
15/330 กรัม
3*15/330 = 0.14
3 กรัม
25/60 กรัม
3*25/60 = 1.25
3 กรัม
187/1000 กรัม
3*187/1000 = 0.56
รวม
22.95
4.5.2 การคานวณต้นทุนสาหรับไก่ซอสมะละกอจากส่ วนผสม ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.2 การคานวณต้นทุนไก่ซอสมะละกอ
ส่ วนผสม
น่องไก่

ปริมาณที่ใช้
300 กรัม

ราคา/หน่ วย
81/1000 กรัม

คานวณต้นทุน
300*81/1000 = 24.30

ซอสมะเขือเทศ
ซอสพริ ก
น้ ามันพืช
เกลือ
พริ กไทยป่ น
มะละกอสุก
วิปปิ้ งครี ม
น้ าตาลทราย
อโรมาต
เนยจืด
แป้งอเนกประสงค์

25 กรัม
35 กรัม
20 มิลลิลิตร
8 กรัม
6 กรัม
800 กรัม
50 มิลลิลิตร
4 กรัม
3 กรัม
200 มิลลิลิตร
200 กรัม
รวม

23/300 กรัม
21/250 กรัม
34/1000 มิลลิลิตร
15/330 กรัม
25/60 กรัม
30/1000 กรัม
194/946 มิลลิลิตร
22/220 กรัม
187/1000 กรัม
82/227 กรัม
40/1000 กรัม

25*23/300 = 1.92
35*21/250 = 2.94
20*34/1000 = 0.68
8*15/330 = 0.36
6*25/60 = 2.50
800*30/1000 = 24
50*194/946 = 10.25
4*22/220 = 0.40
3*187/1000 = 0.56
200*82/227 = 72.25
200*40/1000 = 8.00
148.16
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4.5.3 การคานวณต้นทุนสาหรับวุ้นฝรั่งพริกเกลือจากส่ วนผสม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 การคานวณต้นทุนวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
ส่ วนผสม
ฝรั่งหัน่ ชิ้น
ฝรั่ง
น้ าฝรั่ง
น้ าเชื่อม
น้ าตาลทราย
เกลือ
พริ ก
ผงวุน้

ปริมาณที่ใช้
150 กรัม
150 กรัม
200 มิลลิลิตร
20 มิลลิลิตร
10 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
15 กรัม
รวม

ราคา/หน่ วย
12/1000 กรัม
12/1000 กรัม
15/200 มิลลิลิตร
29/180 มิลลิลิตร
22/220 กรัม
15/330 กรัม
50/1000 กรัม
67/25 กรัม

คานวณต้นทุน
150*12/1000 = 1.80
150*12/1000 = 1.80
200*15/200 = 15.00
20*29/180 = 3.22
10*22/220 = 1.00
3*15/330 = 0.14
3*50/1000 = 0.15
15*67/25 = 40.20
63.31

4.6 สรุปการคานวณต้นทุน
จากการคานวณต้นทุนของอาหารแต่ละจานสรุ ปได้ดงั นี้
1) ราคาต้นทุนของน้ าสลัดสับปะรดอยูท่ ี่ 22.95 บาท / 1 จาน
2) ราคาต้นทุนของไก่ซอสมะละกออยูท่ ี่ 148.16 บาท / 1 จาน
3) ราคาต้นทุนของวุ่นฝรั่งพริ กเกลืออยูท่ ี่ 63.31 บาท / 1 จาน
ต้นทุนรวมทั้งหมดจะอยูท่ ี่ 234.38 บาท ทางผูจ้ ดั ทาคิดเป็ นราคาขายต่อ 1 ชุด คือ 234.42 x
6 เท่า (ยศพิชา, 2555) จะได้ราคาขายเท่ากับ 1,406.52 บาท
ถ้าทั้ง 3 เมนูได้นาไปขายจริ งในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลเดือนแห่ งความรัก มีกาหนดขาย
ตลอดทั้งเดือนและคาดว่าจะขายได้จานวนจานวน 100 ชุด โรงแรมจะมีรายได้เท่ากับ 140,652บาท
ถ้าขายได้ท้ งั หมดและหัก ต้น ทุ น รวม คื อ 23,442 แล้ว ทางโรงแรมจะได้ก าไรจ านวนทั้งสิ้ น คือ
117,210 บาท
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4.7 สรุปข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โครงงาน ชุ ด เมนู พิเศษ: สลัด ซอสสับ ปะรด ไก่ ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่ งพริ ก เกลื อ
(Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and
Guava Jelly) ในช่วง อาหารเช้าและอาหารกลางวันของ โรงแรมมณเฑีย ร ริ เวอร์ ไซด์ เป็ นการสรุ ป
ข้อมูลเพื่ออธิ บายผลจาการได้ทดลองของคณะผูจ้ ดั ทาที่ ได้รวบรวมกลุ่มตัว อย่างแบบสอบถาม
จานวนทั้งสิ้ น 30 ชุด โดยคิดเป็ นร้อยละของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.7.1 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ (%)
ชาย
17
56.66
หญิง
13
43.33
รวม
30
100
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ คิดเป็ น
เพศชายร้อยละ 56.66 และคิดเป็ นเพศหญิงร้อยละ 43.33
4.7.2 จานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
อายุระหว่าง 20-29

จานวน (คน)
5

ร้ อยละ (%)
16.66

อายุระหว่าง 30-39
อายุระหว่าง 40-49
อายุมากกว่า 50 หรื อเท่ากับ
รวม

7
10
8
30

23.33
33.33
26.66
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่มี
อายุระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือผูท้ ี่มาอายุมากกว่า 50 หรื อเท่ากับ
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คิ ด เป็ นร้ อยละ 26.66 รองลงมาคื อผูท้ ี่ มีอายุระหว่าง 30-39 คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.33 และผูท้ ี่ มีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี มีจานวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 16.66
4.7.3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน ชุ ดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสั บปะรด ไก่ ซอสมะละกอ
และ วุ้นฝรั่งพริกเกลือ จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานมีดงั นี้
4.7.3.1 ด้ านรสชาติอาหาร
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 60% รองลงมาเป็ นความพึง
พอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 33% และสุดท้ายความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
7% ดังรู ปที่ 4.16

รูปที่ 2.16 ความพึงพอใจด้านรสชาติอาหาร
4.7.3.2 ด้ านสีสันความน่ ารับประทาน
มีค วามพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละ 50% รองลงมามีค วามพึง
พอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 33% และความพึงพอใจในระดับที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 17%
ดังรู ปที่ 2.17

รูปที่ 2.17 ความพึงพอใจด้านสีสนั ความน่ารับประทาน
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4.7.3.3 ด้ านลักษณะโดยรวมของอาหาร
มีค วามพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละ 37% รองลงมามีค วามพึง
พอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 33 % และสุ ดท้ายมีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30% ดังรู ปที่ 4.18

รูปที่ 4.18 ความพึงพอใจในด้านลักษณะโดยรวมของอาหาร
4.7.3.4 ด้ านความแปลกใหม่ของอาหาร
มีความพอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 40% รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับมากคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 33% และสุ ดท้ายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิด
เป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 27% ดังรู ปภาพที่ 4.19

รูปที่ 4.19 ความพึงพอใจในด้านความแปลกใหม่ของอาหาร
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4.7.3.5 การตกแต่งจานและความสวยงาม
มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 50% รองลงมามีความพอใจใน
ระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 33% และสุดท้ายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 17% ดัง
รู ปที่ 4.20

รูปที่ 4.20 ความพึงพอใจการตกแต่งจานและความสวยงาม
4.7.3.6 ด้ านประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการ
มีความพึงพอใจในระดับคิดเป็ นร้อยละ 50% รองลงมามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 33% และสุดท้ายมีความพุงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 17% ดัง
รู ปที่ 4.21

รูปที่ 4.21 ความพึงพอใจด้านประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ

4.7.3.7 ด้ านการช่ วยลดต้นทุนได้ อย่างแท้ จริง
มีค วามพึงพอใจในระดับมากที่ สุดคิ ดเป็ นร้อยละ 50% รองลงมามีค วามพึง
พอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 33% สุ ดท้ายมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ
17% คนดังรู ปที่ 4.22
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รูปที่ 4.22 ความพึงพอใจในด้านการช่วยลดต้นทุนได้อย่างแท้จริ ง
4.7.3.8 ด้ านการที่จะสามารถนามาใช้ ขายได้ จริง
มีค วามพึงพอใจในระดับปานกลางคิ ดเป็ นร้อยละ 53% รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ 29% และสุดท้ายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
18% ดังรู ปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 ความพึงพอใจในด้านการที่จะสามารถนามาใช้ขายได้จริ ง
ในการสารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ
และ วุ ้น ฝรั่ ง พริ กเกลื อ (Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with
Chicken, Chili Salt and Guava Jelly) ให้การวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ และกาหนดความพึง
พอใจเฉลี่ยเพื่อการแปลงผลโดยใช้เกณฑ์กาหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิด
ของลิเคร์ท (Likert)
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กาหนดระดับค่าเฉลีย่ เกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สด
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน เมนู พิเศษ:
สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
ประเด็นความพึงพอใจ
1.รสชาติของอาหาร
2.สีสนั ความน่ารับประทาน
3.ลักษณะโดยรวมของอาหาร
4.ความแปลกใหม่ของอาหาร
5.การตกแต่งจานและความสวยงาม
6.ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ
7.ช่วยลดต้นทุนได้อย่างแท้จริ ง
8.สามารถนามาใช้ขายได้จริ ง
รวมค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
𝑋̅
3.93
3.83
3.96
3.86
3.66
3.83
4.33
3.53
3.87

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.81
0.68
0.79
0.80
0.74
0.68
0.74
0.84
0.76

การประเมินผล
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.6 จากผลการสารวจพบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจที่มีต่อโครงงาน ชุดเมนู พิเศษ: สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
(Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and
Guava Jelly) จะพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่ สุด คือ ช่ ว ยลดต้น ทุ น ได้อย่าง
แท้จริ ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่ วนรองลงมาคือ ลักษณะโดยรวมของอาหาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.96 รองลงมาคือ รสชาติของอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ความแปลกใหม่ของอาหาร
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ในส่วนระดับที่เท่ากันคือ สีสนั ความน่ารับประทาน และ ประโยชน์คุณค่าทาง
โภชนาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ การตกแต่งจานและความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.66 และน้อยที่สุดคือ สามารถนามาใช้ขายได้จริ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53
ภาพรวมของผูท้ าแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อโครงงาน อยูใ่ นระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.87
4.7.4 ผลสรุปจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา
นาวสาววาโย สัชชนาการ พนักงานที่ปรึ กษา ได้ให้ความเห็นโดยรวมไว้ดงั นี้ เป็ นเมนูที่มี
ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่สไตล์ฟิวชัน่ ที่รสชาติของอาหารผสมผสานเข้ากันได้ รวมถึงช่วยใน
การลดต้นทุนและเพิ่มค่าใช้จ่าย เพราะเป็ นการประยุกต์ใช้วตั ถุดิบจากเมนู อื่นแล้วสามารถน ามา
ประกอบอาหารชนิดใหม่ได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข
5.1.1 สรุปโครงงาน
คณะผูจ้ ัด ทำได้คิ ด ค้น อำหำรและทำอำหำรออกมำได้ 3 เมนู คื อ สลัด น้ ำสลัด
สับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ ที่เป็ นกำรนำผลไม้ต่ำงๆที่ เหลือจำกำรส ำรอง
ลงไลน์อำหำรช่วงเช้ำและกลำงวันในโรงแรมมำแปรรู ปจนเกิดเป็ นเมนูสร้ำงสรรค์ใหม่ข้ ึนมำโดยทั้ง
3 เมนู น้ ี มีประโยชน์ในกำรช่วยลดต้นทุนและสำมรถเพิ่มรำยได้ให้โรงแรมเป็ นอย่ำงมำก และเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีใจรั กสุ ขภำพชอบทำนอำหำรที่ ทำมำจำกผักและ
ผลไม้ที่แปลกใหม่อุดมไปด้วยผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อรำงกำยและสุขภำพ 3 เมนูน้ ีจึงเป็ นทำงเลือกที่
ดี สำหรั บลูก ค้ำที่ รัก สุ ข ภำพและชอบทำนผัก และผลไม้ ที่ สำคัญผลไม้ที่น ำมำเป็ นส่ ว นผสมใน
เมนู อำหำรทั้ง 3 เมนู น้ นั ยังให้ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคอีกด้วย ซึ่งผลกำรประเมินจำกแบบสอบถำม
จำกพนักงำนในแผนกครัวเย็น ครัวร้อน ครัวจีน และครัวสำยชลนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพึงพอใจจำก
กำรสำรวจผลแบบสอบถำมพบว่ำในส่ วนของด้ำนเพศนั้นเป็ นเพศชำยมำที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 56.66
และเป็ นเพศชำยน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43.33 ในส่วนของด้ำนอำยุคือกลุ่มของตัวอย่ำงที่มีอำยุ 4049 ปี มำกที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.33 และกลุ่มที่มีอำยุ 20-29 ปี น้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 16.66 และ
จำกตำรำงของค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงงำน ชุดเมนู พิเศษ:
สลัดซอสสับปะรด ไก่ซอสมะละกอ และ วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ (Special Menu Set: Pineapple Dressing
Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili Salt and Guava Jelly) นั้ นอยู่ ใ นระดับ ควำมพึ ง
พอใจมำกที่ค่ำเฉลี่ย 3.87
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5.1.2 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขในการทานา้ สลัดสับปะรด ซอสมะละกอ วุ้นฝรั่งพริเกลือ
5.1.2.1 ปัญหาที่พบและการแก้ปัญหาในการทานา้ สลัดสับปะรด
ครั้งที่ 1 จำกกำรทดลองในกำรทำเมนู น้ ำสลัดสับปะรดทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ใส่
ส่วนผสมวัตถุดิบลงไปคือ สัปปะรด เกลือ พริ กไทย อโรมำต ปั่นรวมกัน ทำให้ยงั ได้สูตรที่ไม่อร่ อย
และยังไม่ลงตัวไปในทำงน้ ำสลัด
ครั้ ง ที่ 2 จำกกำรทดลองในกำรทำเมนู น้ ำสลัด สับปะรดครั้ งที่ สองทำงคณะ
ผูจ้ ดั ทำได้ใส่ วตั ถุดิบส่ วนผสมอย่ำงอื่นลงไปเพิ่มนอกจำกสัปปะรด เกลือ พริ กไทย อโลมำส คือ
กล้วยหอม และ แคนตำลูป เพื่อให้น้ ำสลัดสับปะรดมีกลิ่นหอม แต่จำกกำรใส่กล้วยหอมและแคนตำ
ลูปในจำนวนที่เยอะไปทำให้รสชำติของสัปปะรดหำยไปเหลือแต่รสชำติของกล้วยหอมเด่นชัดเพียง
อย่ำงเดียว
ครั้ ง ที่ 3 จำกกำรทดลองในกำรทำเมนู น้ ำสลัด สับปะรดครั้ งที่ สำมทำงคณะ
ผูจ้ ดั ทำได้ใส่ วตั ถุดิบส่ วนผสมอย่ำงอื่นนอกจำกสับปะรด เกลือ พริ กไทย อโรมำต กล้วยหอม และ
แคนตำลูป คือ น้ ำส้มสำยชูในปริ มำณเล็กน้อย และยังลดปริ มำณกำรใส่ ของกล้วยหอมและแคนตำ
ลูปเหลือเพียงอย่ำงละสองชิ้นเพื่อไม่ให้กลิ่นของกล้วยหอมกลบกลิ่นและรสชำติของสัปปะรด
ครั้งที่ 4 ได้คำแนะนำจำกพนักงำนที่ปรึ กษำและหัวหน้ำครัวเย็นช่วยแนะนำว่ำ
รสชำติใช้ได้แล้วมีกลิ่นหอมของกล้วยหอมอ่อนๆและรสชำติของสับปะรดเด่นขึ้นมำเป็ นอย่ำงแรก
ทำให้เกิดควำมอร่ อยและเป็ นที่น่ำพอใจ
5.1.2.2 ปัญหาที่พบและการแก้ปัญหาในการทาซอสมะละกอ
ครั้งที่ 1 จำกกำรทดลองในกำรทำเมนูไก่ซอสมะละกอครั้งแรกนั้น ปัญหำที่เจอ
เป็ นปั ญหำแรกคือมะละกอ สี ของมะละกอไม่เด่นเป็ นสี ส้มทำให้ตวั ซอสมะละกอมีสีซีด ไม่ สวย
และรสชำติของซอสยังไม่สำมำรถดึงรสชำติของมะละกอให้เด่นขึ้นมำได้เนื่ องจำกกำรเอำมะละกอ
ไปต้มกับน้ ำสต็อกทำให้ในตัวเนื้อมะละกอมีแตะกลิ่นของน้ ำสต็อกกลบหมด
ครั้งที่ 2 จำกกำรทดลองทำเมนูอกไก่ซอสมะละกอครั้งที่สองคณะผูจ้ ดั ทำได้ใส่
ส่วนผสมอื่นลงไปเพิ่มและตัดส่วนผสมอื่นออกคือลดจำนวนกำรใส่น้ ำสต็อกให้น้อยลงเพื่อลดกลิ่น
ของน้ ำสต็อกปรุ งรสชำติดว้ ย เกลือ พริ กไทย อโลมำส และใส่ วิปปิ้ งครี มเป็ นส่ วนผสมเพิ่มเพื่อให้
ตัวซอสมีรสชำติกลมกล่อมขึ้น
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ครั้งที่ 3 ได้คำแนะนำจำกพนักงำนที่ปรึ กษำและหัวหน้ำครัวยุโรปช่วยแนะนำว่ำ
รสชำติของซอสใช้ได้แล้วแต่ที่น่ำเป็ นห่วงในกำรทำครั้งต่อไปคือสีของมะละกอกลัวว่ำวันที่ทำจริ ง
จะได้สีมะละกอที่ไม่สวยเหมือนตอนทดลองทำ
5.1.2.3 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
ครั้งที่ 1 จำกกกำรทดลองทำเมนูวนุ ้ ฝรั่งพริ กเกลือครั้งแรกทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ใส่
ส่วนผสมที่เป็ นพริ กเกลือลงไปในขณะที่ปั่นน้ ำฝรั่งเป็ นจำนวนมำกเกินไปทำให้น้ ำฝรั่งปั่นทีรสชำติ
เผ็ดเกินไป และใส่ผงวุน้ เยอะเกินทำให้วนุ ้ แข็งเกินไป
ครั้งที่ 2 จำกกำรทดลองทำเมนูวนุ ้ ฝรั่งพริ กเกลือครั้งที่สองทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ลด
ส่ วนผสมของพริ กเกลือลงไปทำให้รสชำติเผ็ดลดน้อยลงและใส่เนื้อฝรั่งเพิ่มลงไปในน้ ำฝรั่งปั่นทำ
ให้มีเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้นแต่ใส่เนื้อฝรั่งลงไปเยอะและปั่นไม่ละเอียดพอ ทำให้วุ่นไม่ค่อยsetตัว
ครั้งที่ 3 จำกกำรทดลองทำเมนูวนุ ้ ฝรั่งพริ กเกลือครั้งที่สำมทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ลด
ส่วนผสมของเนื้อฝรั่งในปริ มำณที่นอ้ ยลงและใช้เวลำปั่นให้นำนกว่ำเดิมเพื่อให้เนื้อฝรั่งละเอียดขึ้น
และลดกำรใส่ผงวุน้ ให้อยูใ่ นปริ มำณที่เหมำะสมเพื่อไม่ให้วนุ ้ แข็งเกินไป
ครั้งที่ 4 ได้คำแนะนำจำกพนักงำนที่ปรึ กษำแนะนำว่ำรสชำติของวุน้ ฝรั่งพริ ก
เกลือปั่ นใช้ได้แล้วมีกลิ่นหอมของฝรั่งและรสชำติเผ็ดอ่อนๆของตัวพริ กเกลือทำให้เกิดควำมอร่ อย
และเป็ นที่น่ำพอใจ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน
น้ ำสลัดสับปะรดนั้นหำกใส่ กล้วยมำกเกินไปจะทำให้ก ลิ่นกล้วยชัดกว่ำวัตถุดิบหลัก ใน
ส่ วนของ ซอสมะละกอนั้น ควรระวังเรื่ องกำรใช้มะละกอเพรำะแต่ละฤดูกำลอำจได้มะละกอที่สี
และรสชำติต่ำงกันไป และในส่วนของวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ วุน้ จะจับตัวอยูใ่ นลูกฝรั่งได้ยำกไม่ควรใส่
ผงวุน้ มำกไปจะไปจนแข็งไม่เกิดกำรจับตัวกับฝรั่ง
5.1.4 ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
5.1.3.1 ในระยะของกำรทำโครงงำนอยู่ในช่วงของกำรฝึ กงำนจึงทำให้มีเวลำน้อย
ในกำรทดลองทำเมนูอำหำรทั้ง3อย่ำง
5.3.2.2 พนักงำนบำงส่วนมีเวลำกำรทำงำนและวันหยุดที่ไม่ตรงกันจึงยำกแก่กำรที่
จะให้ทุกคนได้ทดลองชิมพร้อมกัน
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5.3.2.3 ในกำรทำอำหำรที่มีฝรั่งเป็ นส่ วนผสมจะต้องทำสดใหม่ทุกครั้งก่อนที่จะ
นำไปเสิ ร์ฟให้กบั ลูกค้ำ เพรำะฝรั่งไม่สำมำรถทำเก็บไว้คำ้ งคืนได้หำกฝรั่งค้ำงคืนไปแล้วจะทำให้
เนื้อฝรั่งดำและเหี่ยวดูไม่สดใหม่รวมทั้งผิวของฝรั่งจะเป็ นเมือกได้ง่ำย
5.3.3.3 ในกำรที่จะเลือกผักหรื อผลไม้ชนิดไหนมำทำโครงงำนจะต้องคำนึงด้วยว่ำ
ผักผลไม้ชนิดนั้นๆเมื่อข้ำมวันไปแล้วจะเปลี่ยนสีหรื อเปลี่ยนรสชำติหรื อไม่

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลที่ได้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
ทำงผูจ้ ดั ทำได้เรี ยนรู ้จำกกำรทำงำนในสถำนกำรณ์และที่ปฏิบตั ิจริ งจำกองค์กรของ
โรงแรมขนำดใหญ่ ที่ทำให้ได้เรี ยนรู ้งำนใหม่ๆที่ หลำกหลำยภำยในโรงแรม กำรทำงำนเป็ นที ม
ภำยใต้แรงกดดัน กำรมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ตนเองได้รับมอบหมำย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลำ
ควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำน ได้รู้จกั กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำปั ญหำต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ทำงำน และได้เรี ยนรู ้ในกำรกำรปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมหมู่มำกได้โดยไม่มีปัญหำอะไร ได้ฝึกพัฒนำ
และปรับปรุ งตนเองให้มีศกั ยภำพในกำรทำงำนตลอดเวลำและพร้อมที่จะปรับปรุ งตัวให้ดีข้ ึ น อยู่
เสมอ นอกจำกนี้ ยงั ได้ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่ อสำรกับแขกที่มำใช้บริ กำร ตลอดจน
ฝึ กควำมอดทนในกำรทำงำนและควำมมีน้ ำในช่ ว ยเหลืองำนเพื่ อนร่ ว มงำน ผลทั้งหมดนี้ เป็ น
ประโยชน์และมีคุณค่ำต่อกำรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของกำรทำงำนในสำยงำนของกำรบริ กำรใน
ภำยภำคหน้ำต่อไป
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในช่วงแรกของกำรฝึ กงำนยังไม่ทรำบคำศัพท์ของวัตถุดิบ ผัก อุปกรณ์บำง
ชนิดจึงทำให้เกิดปัญหำในเวลำที่พนักงำนที่ปรึ กษำใช้ไปหยิบของ
5.2.2.2 ในช่วงเดือนแรกที่ได้เข้ำปฏิบตั ิงำนยังขำดทักษะในกำรทำครัวและกำรปรง
อำหำร จึงทำให้ตอ้ งใช้เวลำในกำรปรับตัวและมีพี่ที่ปรึ กษำคอยสอนและให้คำแนะนำ
5.2.2.3 ในช่วงแรกของกำรปฏิบตั ิงำนยังทำตัวไปถูกในเวลำที่จะต้องออกไปยืน
ดูไลน์อำหำรที่หอ้ งอำหำรต่ำงๆเวลำมีงำนเลี้ยง
5.2.2.4 บำงครั้งสื่อสำรกับแขกไม่เข้ำใจจึงทำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรบริ กำร
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 กำรสื่อสำรและกำรพูดคุยเกี่ยวกับปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรทำงำน มี
ควำมสำคัญเป็ นอันดับแรกๆ จึงจำเป็ นจะต้องสื่ อสำรกันอยู่ตลอดเวลำเพื่อทำให้เกิดควำมเข้ำใจที่
ตรงกัน และสำมำรถช่วยลดปัญหำที่จะเกิดข้อผิดพลำดในแต่ละวันได้
5.2.3.2 เก็บควำมรู ้ เทคนิ คต่ ำงๆจำกรุ่ น พี่ที่ทำงำนนำมำฝึ กฝน ปรั บปรุ งตนเอง
ตลอดเวลำ จะต้องมีน้ ำใจกับทุกคนและคอยช่วยเหลือกัน
5.2.3.3 มีสติในกำรทำงำน หำควำมรู ้ดำ้ นภำษำเพิม่ เติมและหำประสบกำรณ์ในกำร
สื่อสำรกับแขกให้มำก เพื่อลดปัญหำควำมผิดพลำดในกำรบริ กำร
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ภาพขณะเตรี ยมอาหารลงช่วงบุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวันและภาพขณะตีซอส

ภาพขณะจัดไลน์อาหารกลางวันที่หอ้ งอาหารคาเฟ่

ภาพขณะยืนไลน์อาหารเช้าและกลางวัน

ภาพขณะหัน่ ผักเตรี ยมไว้สาหรับวันถัดไปและภาพขณะเตรี ยมอาหารออกงานเลี้ยง

ภาพขณะจัดไลน์อาหารกลางวันที่หอ้ งอาหารคาเฟ่

ภาพขณะทาซุปสาหรับงานเลี้ยงและสาหรับลงไลน์อาหารช่วงกลางวัน

ภาพขณะจัดไลน์อาหารกลางวันที่หอ้ งอาหารคาเฟ่

ภาพขณะยืนขายอาหารงานเลี้ยงและภาพขณะจัดเตรี ยมอาหารลงช่วงอาหารกลางวัน
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ตัวอย่ างแบบสอบถาม

ชุดเมนูพิเศษ: สลัดซอสสั บปะรด ไก่ ซอสมะละกอ และ วุ้นฝรั่งพริกเกลื อ
(Special Menu Set: Pineapple Dressing Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chilli Salt and Guava
Jelly)
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ทางผูจ้ ดั ทาจึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างเที่ยงตรงเพื่อความสมบูรณ์ของ
โครงงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป (กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

20-29

30-39

ที่ตอ้ งการเลือก)

40-49

49 ขึ้นไป

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเรื่ องน้ าสลัด ซอส และของหวาน จากของหวานที่เหลือจากไลน์
บุฟเฟ่ ต์ (กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง

ที่ตอ้ งการเลือก)

ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง
เกณฑ์การประเมิน
1

4 = มาก 5 = มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

1. รสชาติของอาหาร
2. สี สัน ความน่ารับประทาน
3. ลักษณะโดยรวมของอาหาร
4. ความแปลกใหม่ของอาหาร
5. การตกแต่งจานและความสวยงาม
6. ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ
7. ช่วยลดต้นทุนได้อย่างแท้จริ ง
8. สามารถนามาใช้ขายได้จริ ง
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
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บทคัดย่อ
โรงแรม มณเที ย ร ริ เ วอร์ ไ ซด์ (Montien
Riverside Hotel) เป็ นโรงแรมระดับ สี่ ด าว มี ก าร
บริ ก ารในทางด้า นห้อ งพัก ห้อ งอาหาร และการ
บริ การงานจัดเลี้ยงต่า งๆ ซึ่ งทางคณะผูจ้ ัดทา ได้มี
โอกาสเข้า ไปปฏิ บ ัติ งานในส่ ว นของครั ว จัด เลี้ยง
โดยแบ่งเป็ นครัวร้อนและครัวเย็น โดยในแต่ละวัน
จะมี อ าหารที่ ส ารองจากไลน์บุ ฟ เฟต์ซ่ ึ งส่ ว นใหญ่
มักจะถูกนา ไปทิ้งเพราะไม่สามารถนามาขายซ้ า ได้
อีก ทางคณะผูจ้ ัดทาจึงได้เริ่ มสังเกตหาวัตถุดิบใดที่
ยังสามารถนากลับมาใช้ใ หม่ ไ ด้โดยไม่ ต ้อ งทิ้งจน
พบว่ า ผลไม้ที่ สารองไว้อ อกไลน์บุ ฟ เฟ่ ต์มักจะถูก
นาไปทิ้งมากที่สุด ดังนั้นจึ งมีความคิดที่จะนามาทา
เป็ นเซ็ ตเมนู ตวั ใหม่พิเศษโดยมี สลัดซอสสับปะรด
ไก่ซอสมะละกอ และวุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานน้ า
สลัด ซอส และของหวาน จากผลไม้ที่เหลือจากไลน์
บุฟเฟ่ ต์ทางคณะผูจ้ ัดทาได้มีการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจให้กบั พนักงานในแผนกครัวจัดเลี้ยง
และครั ว อื่ น ๆ จ านวน 30 ชุ ด ผลที่ ไ ด้อ ยู่ใ นระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.87 นอกจากนั้นยัง
เป็ นการช่วยลดขยะและเพิ่มรายได้
คาสาคัญ : กลับมาใช้ใหม่ ชุดเมนูพิเศษ วัตถุดิบ
Abstract
Montien Riverside Hotel is a four-star
hotel and offer services for rooms, restaurants and
banquet services. The authors had the opportunity
to work in the main kitchen department, which is
divided into a hot and cold Kitchen, producing food

every day for the line buffet. However, most of
most of the food was discarded because it cannot be
re-sold. The production team therefore began to
look for any raw materials that could be recycled
and found that the fruits we mostly discarded.
Therefore, the authors had an idea to create a new
menu set with Special Menu: Pineapple Dressing
Salad, Papaya Cream Sauce with Chicken, Chili
Salt and Guava Jelly
In order to learn the results of the special
menu project, the organizing team distributed a
satisfaction questionnaire to 30 members of staff in
the catering kitchen and other kitchens. The result
was at a high level, with an average evening charge
of 3.87. In addition, it helped to reduce waste and
increase income.
Keywords: Recycle, Special Menu Set,
Raw Materials
ที่มาของปัญหา
เนื่ องจากคณะผูจ้ ัดทาโครงงานได้เ ข้า ไป
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรม มณเฑียรริ เวอร์
ไซด์ พระราม 3 ในแผนกครัว (Kitchen Department)
โดนงานหลัก คื อ การประกอบอาหารต่ า งๆ เพื่ อ
นาไปขายในไลน์บุฟเฟ่ ต์ท้ งั เช้า กลางวัน และเย็น
โดยแต่ละครั้ งเมื่อหมดรอบออกอาหารก็จะต้องทา
การเก็บอาหารกลับเข้ามาที่ครัว ซึ่ งส่ วนใหญ่อาหาร
ที่ถูกเก็บเข้ามาก็จ ะถูก นาไปทิ้ ง เพราะไม่สามารถ
น ามาขายซ้ าได้อี ก ดัง นั้ นคณะผู ้จั ด ท าจึ ง ท าการ
สารวจว่ามีอาหารหรื อวัตถุดิบใดที่เหลือเป็ นจานวน
มาก และยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ตอ้ ง
ทิ้ง จึงได้พบว่าผลไม้ที่นาสารองขายในไลน์บุฟ เฟ่ ต์
จะมีจานวนที่เหลือเยอะที่สุด โดยมักจะถูกนาไปทิ้ง

เ พ ร า ะ ต้ อ ง ก า ร ข า ย แ บ บ ส ด ใ ห ม่ อ ยู่ เ ส ม อ
เพราะฉะนั้น คณะผูจ้ ัด ท าจึ งคิ ด ที่ จ ะน าผลไม้ที่ใช้
เป็ นประจามาเป็ นตัวไฮไลท์หลักในการทาเซ็ ตเมนู
ในครั้งนี้
แนวคิดในการทาโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มศึกษาหาข้อมูลเกี่ ยวกับ
เมนู อาหารที่ใช้ผลไม้มาเป็ นส่ วนประกอบ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่เมนูเรี ยกน้ าย่อย (Appetizer) ซึ่ งนาสัปปะรดที่
มีความเปรี้ ยวอมหวานมาใช้ทาน้ าสลัด เพื่อทานคู่
กับ ผัก สลัดชนิ ดต่ า งๆ สั บ ปะรดช่ ว ยให้เ กิ ดความ
อยากอาหาร ส่ วนของอาหารจานหลั ก (Main
Course) นั้น คณะผูจ้ ัดทาได้ทาการคิดค้นซอสชนิด
ใหม่ที่ใช้ทานคู่กบั เนื้อไก่อบโดยการใช้มะละกอสุ ก
ที่ มี ค วามหวานมาปรุ งเป็ นซอส และของหวาน
(Desert) คณะผู ้จั ด ท าได้สั ง เกตว่ า โดยปกติ ข อง
หวานที่ น ามาขายในไลน์บุ ฟ เฟต์น้ ัน มี แ ต่ เค้กและ
ไอศกรี มเป็ นหลักอาจจะมีขนมไทยบ้างในบางครั้ง
คณะผูจ้ ดั ทาจึงอยากที่จะคิดค้นเมนูของหวานขึ้น มา
ใหม่ เพื่อให้ความแตกต่าง และให้น่าสนใจมากขึ้น
กว่าเดิม จึงได้นาฝรั่งที่มกั จะทานคู่กบั พริ กเกลือ นั้น
มาทาเป็ นวุน้ โยเกิร์ตฝรั่ งพริ กเกลือ ซึ่ งคณะผูจ้ ัดทา
คาดหวังไว้ว่าจะเป็ นเมนู ที่น่าสนใจ จากเมนูที่กล่าว
มานี้ สามารถที่ จ ะช่ วยในการลดต้น ทุ นในการใช้
วัตถุดิบของสถานประกอบการให้ได้มากที่สุด และ
ช่ ว ยลดปริ มาณขยะที่ เ กิ ด จากผลไม้ ไ ด้ อี ก ทาง
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเพิ่มยอดขายจากไลน์บุฟ เฟ่ ต์
ให้กบั ทางโรงแรม
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อนาผลไม้ต่างๆที่เหลือจากการออก
ไลน์บุฟเฟ่ ต์มาทาให้เกิดประโยชน์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและทดลองการแปรรู ป
วัตถุดิบในเชิงปฏิบตั ิการ

3. เพื่ อ สร้ า งสรรค์ เ มนู ใ หม่ ใ ห้ ก ั บ ทาง
โรงแรมโดยไม่เสี ยต้นทุนเพิ่ม
4. เพื่ อ ลดปริ มาณของขยะสดประเภท
ผลไม้ให้กบั ทางโรงแรม
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. สามารถน าวัต ถุ ดิ บ ต่ า งๆที่ เ หลื อ มา
คิดค้นสร้างเป็ นเมนูอาหารใหม่ๆได้
2. สามารถนาไปใช้เป็ นเมนูใหม่ของทาง
โรงแรมเพื่อขายแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
3. สามารถลดต้นทุนในการผลิต
ให้กบั ทางโรงแรม
4. สามารถลดปริ มาณของขยะสดได้อย่าง
มาก

2. มีด
3. เขียง
ขั้นตอนการทาน้ าสลัดสับปะรด
1 หัน่ กล้วยหอม สับปะรด และแคนตาลูป
ให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
2 น าผลไม้ล งไปปั่ น ปรุ งรสด้ว ย เกลื อ
พริ กไทย อโรมาต และน้ าส้มสายชู
3 หลังจากปั่ นทุกอย่างเข้ากันค่อยๆหยอด
น้ ามันลงไปทีละนิดเพื่อให้น้ าสลัดขึ้นรู ป
4 เมื่อส่ วนผสมทุกอย่างเข้าที่แล้วจะได้น้ า
สลัดสับปะรดสี เหลืองนวล เสร็ จแล้วเทใส่ ภาชนะ
และโรยด้วยพริ กไทยดาพร้ อมตกแต่ งจานสลัดให้
สวยงาม

วิธีการดาเนินงาน
1.สลัดซอสสั บปะรด
วัตถุดิบน้ าสลัดสับปะรด
1. สับปะรด
2. แคนตาลูป
3. กล้วย
4. น้ ามันสลัด
5. น้ าส้มสายชู
6. เกลือ
7. พริ กไทยป่ น
8. อาโลมาต
อุปกรณ์ในการทาน้ าสลัดสับปะรด
1. เครื่ องปั่น

รูปที่ 1 น้ าสลัดสับปะรด
2.ไก่ ซอสมะละกอ
วัตถุดิบไก่ ซอสมะละกอ
1. น่องไก่
2. ซอสมะเขือเทศ
3. ซอสพริ ก
4. น้ ามันพืช
5. เกลือ
6. พริ กไทยป่ น

7. มะละกอสุ ก
8. วิปปิ้ งครี ม

5. เมื่ อ ทุ ก อย่ า งเสร็ จเรี ยบร้ อ ยก็ น ามา
ตกแต่งจานให้สวยงาม

9. น้ าตาลทราย
10. อโลมาต
11. เนยจืด
12. แป้งอเนกประสงค์
อุปกรณ์ ในการทาไก่ ซอสมะละกอ
1. กระทะ
2. หม้อ
3. เตาอบ
4. เครื่ องปั่น
5. ตะแกรง
ขั้นตอนการทาไก่ ซอสมะละกอ
1. ท า แ ป้ งรู ส์ โ ดย ก า ร น า เ อ า แ ป้ ง
อเนกประสงค์แ ละเนยจื ดผัดให้เ ข้า กัน โดยใช้ไ ฟ
ปานกลางผัดไปเรื่ อยๆจนได้แป้ งรู ส์สีน้ า ตาลอ่ อ น
เมื่อได้แป้งรู ส์ที่ตอ้ งการแล้วน้ าแป้งขึ้นมาพักให้เย็น
2. หมัก ไก่ โ ดยใส่ ซ อสพริ ก ซอสมะเขือ
เทศ น้ ามันพืช เกลือ พริ กไทย หมักทิ้งไว้ 1 ชม. เมื่อ
หมัก ครบเวลาแล้ว ก็น าไก่ ไ ปอบที่ อุ ณ หภู มิ 200
องศา เป็ นเวลา 10-15 นาที
3. หั่นมะละกอสุ กเป็ นชิ้นๆและนาไปปั่น
ให้ละเอียดและกรองเอาแต่น้ า
4. น ามะละกอที่ ก รองเอาแต่ น้ ามาใส่
กระทะใช่ไฟปานกลางและปรุ งรสด้ว ยวิป ปิ้ งครี ม
เกลือ พริ กไทย อโลมาต น้ าตาลทราย และแป้ งรู ส์
ให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม

รูปที่ 2 ไก่ซอสมะละกอ
3.วุ้นฝรั่งพริกเกลือ
วัตถุดิบในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
1. ฝรั่ง
2. ฝรั่ง สาหรับทาพิมพ์
3. น้ าฝรั่ง
4. น้ าเชื่อม
5. น้ าตาล
6. เกลือ
7. พริ ก
8. ผงวุน้

อุปกรณ์ ในการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
1. เครื่ องปั่น
2. กระทะ
ขั้นตอนการทาวุ้นฝรั่งพริกเกลือ
1. น าฝรั่ ง 1 ลู ก มาคว้า นเอาเนื้ อ ด้า นใน
ออกให้หมดเพื่อจะทาเป็ นพิมพ์ใส่ วนุ ้

2. นาฝรั่ งอีก 1 ลูกมาหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆโดย
ไม่ให้ติดเมล็ดเพื่อนาไปปั่น
3. นาน้ าฝรั่งและเนื้อฝรั่งที่หนั่ ไว้ไปปั้นให้
เข้ากันโดยไม่ ให้ละเอี ยดมากและปรุ งรสชาติ ด้ว ย
เกลือ น้ าเชื่อม น้ าตาล และพริ ก
4. น าน้ า ฝรั่ งปั่ น ที่ ป รุ งรสชาติ เ รี ย บร้ อ ย
แล้วมาตั้งไฟปานกลางคนไปเลื่อยๆจนส่ วนผสมเริ่ ม
ร้อน จากนั้นให้ใส่ ผงวุน้ ลงไป 1 ช้อนชา และคนให้
เข้ากันจนผงวุน้ ละลาย
5. หลังจากที่ผงวุน้ ละลายเรี ยบร้ อยให้ปิด
ไฟและนามาเทใส่ พิมพ์ฝรั่ งที่เตรี ยมไว้ในตอนแรก
และนาไปแช่ตเู ้ ย็นจนวุน้ เซทตัว
6. เมื่ อ วุ ้น เซ็ ต ตัว เรี ยบร้ อ ยแล้ว ก็ น ามา
ตกแต่งจานให้สวยงามพร้อมเสิ ร์ฟ

ที่มีประโยชน์ต่อรางกายและสุ ขภาพ 3 เมนูน้ ีจึงเป็ น
ทางเลือกที่ดีสาหรับลูกค้าที่รักสุ ขภาพและชอบทาน
ผักและผลไม้ ที่สาคัญผลไม้ที่นามาเป็ นส่ วนผสมใน
เมนูอาหารทั้ง 3 เมนูน้ นั ยังให้ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น นี้ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
แบบสอบถามจากพนักงานในแผนกครั วเย็น ครั ว
ร้อน ครัวจีน และครัวสายชลนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึง
พอใจจากการสารวจผลแบบสอบถามทั้ง 30 ชุด
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
น้ าสลัด สั บ ปะรดนั้ นหากใส่ ก ล้ว ยมาก
เกินไปจะทาให้กลิ่นกล้ว ยชัด กว่าวัต ถุดิ บ หลัก ใน
ส่ ว นของ ซอสมะละกอนั้น ควรระวังเรื่ อ งการใช้
มะละกอเพราะแต่ละฤดูกาลอาจได้มะละกอที่สีและ
รสชาติต่างกันไป และในส่ วนของวุน้ ฝรั่งพริ ก เกลือ
วุน้ จะจับตัวอยูใ่ นลูกฝรั่งได้ยากไม่ควรใส่ ผงวุน้ มาก
ไปจะไปจนแข็งไม่เกิดการจับตัวกับฝรั่ง
บรรณานุกรม

รู ปที่ 3 วุน้ ฝรั่งพริ กเกลือ
สรุปผลโครงงาน
คณะผูจ้ ดั ทาได้คิดค้นอาหารและทาอาหาร
ออกมาได้ 3 เมนู คือ สลัดน้ าสลัดสับปะรด ไก่ซอส
มะละกอ และ วุน้ ฝรั่ งพริ กเกลือ ที่เป็ นการนาผลไม้
ต่างๆที่เหลือจาการสารองลงไลน์อาหารช่วงเช้าและ
กลางวั น ในโรงแรมมาแปรรู ปจนเกิ ด เป็ นเมนู
สร้างสรรค์ใหม่ข้ นึ มาโดยทั้ง 3 เมนูน้ ีมีประโยชน์ใน
การช่วยลดต้นทุนและสามรถเพิ่มรายได้ให้โรงแรม
เป็ นอย่างมาก และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีใจรั กสุ ขภาพชอบทานอาหารที่ทา
มาจากผักและผลไม้ที่แปลกใหม่อุดมไปด้วยผลไม้
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ที่อยู่ปัจจุบนั

: 393 ซอยอินทรพิทกั ษ์ 3 แขวง บางยีเ่ รื อ เขต ธนบุรี
กรุ งเทพ 10600

ชื่ อ – นามสกุล

: นางสาวสราลี รัตนานนท์

รหัสนักศึกษา

: 5804400217

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบนั

: 49/1014 หมู่บา้ นเบญจทรัพท์โครงการ2 ซอย 3 อาเภอ เมือง ตาบล
โคกขาม สมุทรสาคร 74000

ชื่ อ – นามสกุล

: นายวรศักดิ์ สกุลนี

รหัสนักศึกษา

: 5804400226

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบนั

: 161/796 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 27 แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย
กรุ งเทพ 10700

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทำ

ชื่ อ – นำมสกุล

: นางสาวนรัญญา ยามานนท์

รหัสนักศึกษำ

: 5704400155

ภำควิชำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบนั

: 393 ซอยอินทรพิทกั ษ์ 3 แขวง บางยีเ่ รื อ เขต ธนบุรี
กรุ งเทพ 10600

ชื่ อ – นำมสกุล

: นางสาวสราลี รัตนานนท์

รหัสนักศึกษำ

: 5804400217

ภำควิชำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบนั

: 49/1014 หมู่บา้ นเบญจทรัพท์โครงการ2 ซอย 3 อาเภอ เมือง ตาบล
โคกขาม สมุทรสาคร 74000

ชื่ อ – นำมสกุล

: นายวรศักดิ์ สกุลนี

รหัสนักศึกษำ

: 5804400226

ภำควิชำ

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ที่อยู่ปัจจุบนั

: 161/796 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 27 แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย
กรุ งเทพ 10700

