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บทคัดย่อ
โรงแรม ริ ว่าอรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok) ให้บ ริ ก ารด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม
สไตล์ไทยและตะวันตก ปั ญหาที่พบจากทางแผนกครัว คือเมนูอาหารยังขาดความแปลกใหม่ ลูกค้า
ที่ มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นชาวต่างชาติ ทางแผนกครัวจึงมี ความต้องการที่ จะค้นหาเมนู อาหาร
ใหม่ๆขึ้นเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผูจ้ ดั ทามีความสนใจที่จะนาวัตถุดิบที่เหลือที่มีอยูภ่ ายใน
ห้องครัว คือ กระหล่ าดอก มาจัดท าเป็ นเมนู อาหารพิซซ่ ากะหล่ าดอกมังสวิรัติ เพื่อเป็ นทางเลื อก
สาหรับผูท้ านมังสวิรัติ และเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยนากระหล่าดอกที่เหลือ จากแผนกครัวมาปรุ ง
เป็ นอาหารจานพิเศษของทางโรงแรม คือ พิซซ่ากระหล่าดอกมังสวิรัติ
ผลการจัดทาเมนู พิซซ่ ากะหล่าดอกมังสวิรัติ พบว่าด้านความพึงพอใจเมนูอาหารใหม่ พิซ
ซ่ ากะหล่ าดอกมังสวิรัติ ด้านคุ ณลักษณะด้านรสชาติ มีความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.97 ด้านความชอบ
โดยรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.87 ด้านคุณภาพของอาหาร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 ด้านกลิ่ น
ของอาหาร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 ด้านสี ของอาหาร มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53
คาสาคัญ : พิซซ่า/กระหล่าดอก/มังสวิรัติ
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Abstract

Riva Arun Bangkok serves a variety of Thai and Western food and beverages. One of
the issues facing the kitchen department is the lack of new and distinct menu items. Since most of
the hotel customers are foreigners, the kitchen department needs to search for new dishes to
increase variety of menu items. The author was interested to apply remaining ingredients in the
kitchen, such as cauliflower to create the Vegetarian Cauliflower Pizza menu item as an
alternative for vegetarians and to reduce the production cost.
The results indicated the mean score of the level of satisfaction with the newly developed
menu item in the following aspects: taste was 4.97, overall preference was 4.87, quality was 4.83,
smell was 4.67 and color was 4.53.
Keywords: Pizza/ Cauliflower/ Vegetarian
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok) ตั้งอยูบ่ นผืนน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยาโดย
มีทศั นียภาพวัดอรุ ณราชวรารามอันงดงาม ให้บริ การห้องพักทันสมัย พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ มากมาย ห้องอาหารแบบเปิ ดโล่งให้บริ การอาหารอร่ อยในบรรยากาศที่มีเสน่ห์ริมแม่น้ า ผูเ้ ข้า
พักทุกท่านสามารถใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี ในพื้นที่ส่วนกลาง ห้องพักทุกห้องมี
เตี ยงนุ่ มสบาย เครื่ องปรั บอากาศ ห้องน้ าในตัวพร้ อมเครื่ องใช้ในห้องน้ าระดับพรี เมียม ผูเ้ ข้าพัก
สามารถออกไปสู ดอากาศบริ สุทธิ์ ได้ที่ระเบียงที่พกั แห่ งนี้ ห่างจากท่าเรื อท่าเตียนโดยใช้เวลาเดิ น
เพี ย งไม่ กี่ น าที ห่ า งจากพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส ยามโดยใช้เวลาเดิ น เพี ย ง 5 นาที สนามบิ น ที่ ใ กล้ที่ สุ ด คื อ
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิซ่ ึ งห่ างจาก Riva Arun Bangkok เป็ นระยะทาง 35 กิโลเมตร ซึ่ งจะมี
ชาวต่างชาตินิยมเข้าพักเป็ นส่ วนมาก
การให้บ ริ ก ารด้า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ห้อ งอาหารให้บ ริ ก ารอาหารสไตล์ไ ทยและ
ตะวันตกรสชาติเดิ ม ๆ ที่ ไม่มีอะไรแปลกใหม่แขกที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ ทาง
แผนกครัวจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาและผลิตอาหารชนิดอื่นขึ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มเมนูอาหารให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น
ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจที่จะนาวัตถุดิบที่เหลือที่มีอยู่ภายในห้องครัว คือ กระหล่ าดอก มา
พัฒนาเป็ น พิซซ่ ากะหล่ าดอก มังสวิรัติ เพื่อใช้สาหรับการเป็ นเมนูใหม่และเป็ นทางเลือกสาหรับผู้
ทานมังสวิรัติ ในการทานอาหารแต่ละมื้อแก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ซึ่งทางฝ่ ายครัวของโรงแรมมีการคิดค้นอาหารที่แปลกใหม่อยูส่ ม่าเสมอ ตลอดเวลา
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาการทาอาหารทางเลือกเชิงสุ ขภาพให้กบั โรงแรมโรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก
(Riva Arun Bangkok)
1.2.2 เพื่อจัดทาเมนู พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
แผนกครัว โรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
พนักงานแผนกครัว โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya) จานวน 30 คน
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya) ได้เมนูทางเลือกเชิงสุ ขภาพ พิซซ่า
กะหล่าดอก มังสวิรัติ
1.4.2 ได้ลดต้นทุนในการผลิตอาหารให้กบั ทางโรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva
Surya)

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทารายงานขอนาเสนอ แนวทางการต่อยอดให้กบั ทางโรงแรมและเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของอาหาร โดยนาเสนอ พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 พิซซ่า
2.2 กระหล่าดอก
2.3 มังสวิรัติ
2.4 มอสซาเรลล่าชีส
2.5 พราเมซานชีส
2.6 วิธีการทาชีสโอมเมด
2.7 มะกอกดา
2.8 มะเขือเทศเชอรี่
2.9 tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)
2.10 ใบโหระพา
2.1 พิซซ่ า
2.1.1 ประวัติของพิซซ่ า
ทัศนีย ์ โรจนไพบูลย์ (2559) กล่าวว่า ประวัติของ พิซซ่า (อิตาลี: pizza) เป็ นอาหาร
อิตาลีและอาหารจานด่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งชาวอิตาลีเป็ นผูค้ ิดค้น มีลกั ษณะเป็ นแป้ งแผ่นกลมแบน
ราดด้วยซอสมะเขือเทศ แล้วทาให้สุกโดยการอบในเตาอบ

รู ปที่ 2.1 พิซซ่า
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
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ประวัติของพิซซ่ าเริ่ มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 79 เมื่อภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดขึ้นและทลาย
เมืองปอมเปอีท้ งั เมือง หลังจากนั้นประมาณ ค.ศ. 640 แกตาโน ฟิ โอเรลลี่ ได้คน้ พบเตาฟื นโบราณ
จานวนมากมายในซากปรักหักพังของเมือง ที่ถูกลาวาถล่ม หนึ่งในจานวนเตาทั้งหมดนั้นพบว่ามีเถ้า
ถ่านขนมปั งติดอยู่ในเตาอยู่ถึง 7 กิ โลกรัม ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่น่าเชื่ อถือว่าทหารโรมันในช่ วงเวลา
ดังกล่าว (ก่อนเมืองปอมเปอีจะถูกถล่มด้วยลาวาและเถ้าภูเขาไฟ) ต่างกิ นขนมปั งที่อบด้วยเตาฟื น
โบราณนี้ ซึ่ งสันนิษฐาน ได้วา่ ชาวเมือง ในเมืองนาโปลีก็ทานขนมปังที่อบในเตาฟื นโบราณเช่นนี้ มา
ประมาณ 700 ปี แล้ว ต่อมาในต้น ค.ศ. 1700 ชาวเมืองนาโปลีจึงได้เริ่ มประยุกต์ใส่ มะเขือเทศกับ
สมุนไพรบางอย่างลงในขนมปั งแล้วนาไปอบในเตาฟื นโบราณ นี่เองคือจุดเริ่ มต้นของมารี นาราพิซ
ซา และร้านพิซเซอเรี ยร้านแรกในนาโปลี ได้เปิ ดขายในปี ค.ศ. 1830
โดยร้ านดังกล่าวใช้วิธีการอบพิซซ่ าในเตาที่ทาจากหิ นภูเขาไฟ อีกประมาณร้อยปี
ต่อมา (นับ จาก ค.ศ. 1700) และชี สเริ่ ม เข้า มามี อิท ธิ พลในอาหาร แต่ ชี ส ดัง กล่ า วไม่ ใ ช่ ชี ส ปกติ
ธรรมดาทั่วไป เป็ นชี ส ที่ ท าจากน้ า นมควายพื้ น เมื องที่ ชื่ อ ฟิ ออเร่ ดี บัฟ ฟาล่ า ประมาณปี ค.ศ.
1850 จึงเกิดพิซซามาเกอริ ตา้ ขึ้นโดย ราฟาเอล เอสโปสิ โต แห่ งเมืองเนเปิ ล ซึ่ งได้ทาพิซซาถวายเมื่อ
คราวที่สมเด็จพระราชาธิบดีอุมแบร์โตที่ 1 และสมเด็จพระราชินีมาเกอริ ตา้ ได้เสด็จเยือนเมืองเนเปิ ล
โดยใช้สีบนหน้าพิซซาแทนสัญลักษณ์ของธงชาติอิตาลี โดยใช้ใบเบซิ ลแทนสี เขียวใช้มอสซาเรลล่า
ชี ส แทนสี ข าวและมะเขื อเทศแทนสี แดง และตั้ง ชื่ อ พิซ ซ่ า เพื่ อเป็ นเกี ย รติ แด่ พ ระราชิ นี ว่า มาเก
อริ ตา้ ซึ่ งพระนางก็ได้ทรงพระอนุญาตให้ใช้ชื่อพระนางเป็ นชื่อของพิซซ่าเมื่อปี ค.ศ. 1889 ซึ่ งพิซซ่ า
ดังกล่าวได้กลายเป็ นมาตรฐาน ของพิซซ่ าในปั จจุบนั ซึ่ งพิซซ่ าในปั จุบนั โดยทัว่ ไปต่างก็ดดั แปลง
หน้า มาจากพิ ซ ซ่ า 2 ชนิ ด นี้ ซึ่ ง เป็ นพิซ ซ่ า ดั้ง เดิ ม ของชาวนาโปลี คื อ มารี น าราพิ ซ ซ่ าและมาเก
อริ ตา้ พิซซ่ า เป็ นอาหารอิ ตาเลี่ ยน คาว่า "พิซซา" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "พาย" นิ ยมกันมาก ใน
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นที่รู้จกั ของ คนไทย เมื่อไม่นาน มานี้ พิซซาประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ แผ่น
แป้ ง ซอส และเครื่ องแต่งหน้า แผ่นแป้ งมีหลายตารับอาจใช้ผงฟู หรื อยีสต์ แผ่นแป้ งที่ข้ ึนฟูดว้ ย ผงฟู
จะกรอบ แบบแคร็ กเกอร์ (Cracker) ส่ วนยีสต์จะทาให้แผ่นแป้ งเหนี ยว และนุ่ ม พิซซาซอสทาจาก
มะเขือเทศสด ปรุ งรสตามชอบ และใส่ เครื่ องเทศ ให้มีกลิ่นเฉพาะ บางตารับใส่ ใบโหระพา กานพลู
ใบ กระวาน และอื่ น ๆ แต่ ส่ วนใหญ่ นิ ย มใส่ ผ ง อริ ก าโน บางคนใช้ซ อสมะเขื อเทศที่ ข ายตาม
ท้องตลาดแทนพิซซาซอสนี้เลย เครื่ องแต่งหน้าที่นิยมคือ แฮม ไส้กรอก หรื อ เนื้ อสัตว์ ประเภทต่าง
ๆ ตามชอบ ส่ วนผักมักใช้ พริ กหวาน หอมใหญ่ มะกอกฝรั่ง และเห็ด สิ่ งที่ขาดไม่ได้คือ เนยแข็ง
(mozzarelle cheese) สาหรับโรยหน้า
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2.1.2 ประเภทของพิซซ่ า/หน้ าของพิซซ่ าทีไ่ ด้ รับความนิยม (ทัศนีย ์ โรจนไพบูลย์. 2559)
พิซซ่า 5 อันดับที่นิยมทานทัว่ ไป
1) พิซซ่ าหน้า Hawaiian ลักษณะส่ วนผสมคือ เบคอน แฮม สับปะรด และมอส
ซาเรลล่าชีสช่วยเพิ่มรสชาติ รับประทานร้อนๆ คู่กบั ซอสมะเขือเทศ ดังรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 พิซซ่าหน้า Hawaiian
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
2) พิซซ่ าหน้า Seafood Deluxe มีลกั ษณะส่ วนผสมคือ หัวหอม พริ กหยวก ซี ฟู้ด
มิกซ์ กุง้ มอสซาเรลล่าชีส ปูอดั ซอสมารี นาร่ า ดังรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 พิซซ่าหน้า Seafood Deluxe
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
3) พิซซ่ า Super Deluxe มีลกั ษณะส่ วนผสมคือ เป๊ ปเปอโรนี เห็ด สัปปะรด หัว
หอม พริ ก หยวก แฮม เบคอนแผ่น ไส้ ก รอกหมูร มควัน ไส้ ก รอกอิ ต าเลี ย น มอสซาเรลล่ า ชี ส
ซอสพิซซ่ า ดังรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 พิซซ่าหน้า Super Deluxe
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
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4) พิซซ่า Seafood Cocktail มีลกั ษณะส่ วนผสมคือ สัปปะรด แฮม กุง้ ปูอดั มอส
ซาเรลล่าชีส ซอสเทาซันไอส์แลนด์ ดังรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 พิซซ่าหน้า Seafood Cocktail
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
5) พิซซ่า Chicken Trio มีลกั ษณะส่ วนผสมคือ ไก่สามรส ดังรู ปที่ 2.6

รู ปที่ 2.6 พิซซ่าหน้า Chicken Trio
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
2.1.3 การทาพิซซ่ า (ทัศนีย ์ โรจนไพบูลย์, 2559)
1) ส่ วนผสมแป้งพิซซ่ า สู ตรของ โรงแรม ริ วา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
โดยทัว่ ไปพิซซ่ ามีส่วนผสมดังนี้
1.1) แป้ งสาลีอเนกประสงค์ (ร่ อนแล้ว) 250 กรัม
1.2) ยีสต์
1 ช้อนโต๊ะ
1.3) น้ าตาลทรายขาว
1 ช้อนโต๊ะ
1.4) เกลือป่ นละเอียด
3/4 ช้อนชา
1.5) น้ าเปล่า
130 กรัม
1.6) เนยสด
45 กรัม
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2) วิธีทาแผ่นแป้งพิซซ่ า มีดังนี้
2.1) ผสมแป้ ง และยีสต์ คนให้เข้ากัน ในอ่างผสม
2.2) ใส่ น้ าตาลทรายและเกลือ คนให้เข้ากันอีกครั้ง
2.3) เทน้ าและน้ ามันพืชลงในส่ วนผสมของแป้ ง ใช้มือผสมให้ทวั่ และเข้า
กันดี
2.4) นวดแป้ งให้จบั ตัวเป็ นก้อน ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที จนแป้ ง
เนียนและนุ่มดี
2.5) ตะล่อมแป้ งเป็ นก้อนกลม วางในชามอ่างผสมที่ทาด้วยน้ ามันบาง ๆ
ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แป้ งจะขึ้นเป็ น 2 เท่า
2.6) นวดแป้ งเล็กน้อยเพื่อไล่ฟองอากาศ ตะล่อมเป็ นก้อนกลมอีกครั้งหนึ่ง
ทิง้ ไว้อีก 10 นาที ในอ่างผสมเดิม
2.7) นวดแป้ งไล่ฟองอากาศ และคลึงออกเป็ นแผ่นกลม หนา 1/8 นิ้ว แล้ว
กรุ ลงถาดที่ทาน้ ามันไว้ (ถาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว) จิ้มแผ่นแป้ งด้วยส้อมให้เป็ นรู ทวั่ ๆ เพื่อ
ไล่อากาศขณะอบ
2.8) ทาน้ ามันบาง ๆ บนแผ่นแป้ งให้ทว่ั ราดด้วย พิซซาซอสที่เตรี ยมไว้
เกลี่ยให้ทวั่ เว้นขอบแป้ งไว้เล็กน้อย
2.9) แต่งหน้าด้วย แฮม ไส้กรอก พริ กหวาน หอมใหญ่ และโรยหน้าด้วย
เนยแข็งโมซซ่าเรลล่า (mozzarella cheese)
2.10) อบที่อุณหภูมิ 425 องศาฟาเรนไฮด์ เป็ นเวลา 15-20 นาที
3) ส่ วนผสมซอสพิซซ่ า สู ตรของ โรงแรม ริวา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
โดยทัว่ ไปซอสพิซซ่ ามีส่วนผสม มีดังนี้
3.1) น้ ามันพืช
1 ช้อนโต๊ะ
3.2) หอมใหญ่สับละเอียด
1/2 ถ้วยตวง
3.3) มะเขือเทศเข้มข้นชนิดกระป๋ อง
1 ถ้วยตวง
3.4) น้ าตาลทราย
2 1/2
ช้อนโต๊ะ
3.5) เกลือป่ น
2 ช้อนชา
3.6) พริ กไทย
3/4 ช้อนชา
3.7) ออริ กาโน (Oregano)
2 ช้อนชา
3.8) กะหล่าดอก
800 กรัม
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3.9) ชีสมอส
19.5
3.10) พราเมซาน
19.5
3.11) ไข่ไก่
1
3.12) ใบโหระพา
8
3.13) มะเขือเทศเชอรี่
38
3.14) มะกอกดา
13
3.15) เกลือ
1.5
3.16) ออริ กาโน่
0.5
3.17) ชีสโอมเมด
20
3.18) tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)110

กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

4) วิธีทาซอสพิซซ่ า มีดังนี้
ตั้งกะทะใส่ น้ ามันใช้ไฟอ่อน พอร้อนจึงใส่ หอมใหญ่ผดั จนชิ้นหอมสุ กใส
และมีกลิ่นหอมดี จึงใส่ มะเขือเทศเข้มข้น และเครื่ องปรุ งทั้งหมด ระวังไหม้ ควรหรี่ ไฟลงผัดจน
หอมและเข้ากัน
ซอสพิซซ่ า มี 3 อย่างคือ
1) ซอสพิ ซ ซ่ า (ซอสมะเขื อเทศ ใส่ ก ับ พิซ ซ่ า หน้า ทัว่ ไป มี รสเปรี้ ยวๆ เผ็ดๆ)
2) ซอสมาริ นาร่ า (รสจะเปรี้ ยวกว่า กลมกล่อมกว่า ซอสพิซซ่ า แล้วมีรสเผ็ดนิดนึ่ง
เผ็ด น้อ ยกว่า ซอสพิ ซ ซ่ า เราว่า ตัว นี้ อ ร่ อ ยว่า พิ ซ ซ่ า ซอสนะ เขาใส่ แ ต่ ห น้า ที่ เป็ น ซี ฟุ๊ ด เดอลุ๊ ค )
3) เทาซันไอส์แลนด์ (มีรสเปรี้ ยว แต่จะออกหวานมากกว่า จะใส่ กบั พิซซ่ าหน้าซี
ฟุ๊ ด)
ทั้ง 3 ซอส มีรสเปรี้ ยว พออบไม่มีรสเปรี้ ยว ยิง่ เทาซันไอแลนด์ มีรสออกหวาน
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2.2 กระหลา่ ดอก
กะหล่าดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea L. var. botrytis L., Brassica oleracea L. cv.
Group Cauliflower จัดอยูใ่ นวงศ์ BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
กะหล่ าดอก (ดอกเขียวและดอกขาว) มีชื่อสามัญว่า Cauliflower, Heading Broccoli ส่ วน
กะหล่าดอกม่วง จะมีชื่อสามัญว่า Purple cauliflower
กะหล่าดอก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กะหล่าต้น ผักกาดดอก (ทัว่ ไป) เป็ นต้น

รู ปที่ 2.7 กระหล่าดอก
ทีม่ า : www.flickr.com
2.2.1 ลักษณะของกะหลา่ ดอก
ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์ (2546) กล่าวว่า ต้นกะหล่าดอก มีถ่ินกาเนิดในแถบชายฝั่งเมดิ
เตอร์ เรเนี ยนตะวันออก จัดเป็ นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงปี เดียวหรื อสองปี ไม่มีเนื้ อไม้ ลาต้นตั้งตรง มี
ความสู งของลาต้นประมาณ 50-80 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะออกดอกและสู งได้ประมาณ 90-150
เซนติเมตร ขนาดดอกหนักประมาณ 0.5-1.2 กิ โลกรัม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-20
เซนติเมตร และมีอายุการเก็บเกี่ยประมาณ 60-90 วัน ระบบรากแผ่กระจายบนชั้นดินลึกไม่เกิน 30
เซนติเมตร มีรากแขนงขนาดใหญ่ที่อาจชอนไชลงไปในดินได้ลึกกว่านี้ ลาต้นไม่มีการแตกแขนง
ส่ วนของลาต้นยาวได้ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการเพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้าไป
ปลูก เจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็นที่อุณหภูมิระหว่าง 14-20 องศาเซลเซียส
ใบกะหล่าดอก ใบเป็ นใบเดี่ยว ออกเรี ยงเวียนอันกันเป็ นกระจุกคล้ายดอกกุหลาบ
ซ้อน มีใบประมาณ 15-25 ใบ อยูเ่ รี ยงโดยรอบช่อดอก ลักษณะของใบเป็ นรู ปไข่หรื อรู ปขอบขนาน
แกมรู ป ไข่ ใบกว้า งที่ ข อบใบเป็ นคลื่ นนั้นจะมี ข นาดกว้า งประมาณ 30-40 เซนติ เมตร และยาว
ประมาณ 40-50 เซนติเมตร ส่ วนใบผอมเรี ยวนั้นขอบใบจะเรี ยบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 20-30
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เซนติเมตร และยาวประมาณ 70-80 เซนติเมตร ผิวใบเรี ยบมีช้ นั ของไขห่อหุ ้มผิวใบอยู่ แผ่นใบเป็ นสี
เทาจนถึงสี เขียวปนฟ้ า เส้นกลางใบและเส้นใบเป็ นสี ขาว ไม่มีกา้ นใบ
กะหล่าดอก พืชผักชนิดนี้ผบู้ ริ โภคจะใช้ส่วนของดอกที่อยูบ่ ริ เวณปลายยอดของลา
ต้น ช่อดอกเป็ นกระจุกลักษณะคล้ายโดม ดอกเป็ นสี ขาวถึงสี เหลืองอัดกันแน่ นจนแยกจากกันเป็ น
ดอกเดี่ยวไม่ได้ ก้านช่อดอกสั้นและฉ่ าน้ า ช่อดอกมีลกั ษณะหลวมหรื อเบียดกันแน่น อาจมีลกั ษณะ
เป็ นทรงกลมหรื อ แบน มี ข นาดเส้ น ผ่า นศู นย์ก ลางประมาณ 10-40 เซนติ เมตร กระจุ ก ช่ อ ดอก
ประกอบไปด้วยช่อดอกหลายช่อ ในแต่ละช่อจะเป็ นช่อแบบกระจะยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร
ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ดอกมีครบทั้ง 4 ส่ วน เป็ นดอกแบบสมบูรณ์เพศ กลีบ
เลี้ยงตั้งตรงสี เขียว กลีบดอกเป็ นรู ปช้อนสี เหลืองจนถึงสี ขาว มีขนาดกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผู้ 6 อัน แบ่งเป็ นขนาดสั้น 2 อัน และยาว 4 อัน รัง
ไข่จะอยูเ่ หนือวงกลีบ มี 2 รังไข่เชื่อมติดนั มีผนังเทียมกั้นอยูต่ รงกลาง มีต่อมน้ า 2 อัน อยูร่ ะหว่างรัง
ไข่ และเกสรเพศผูท้ ี่มีลกั ษณะสั้น ส่ วนก้านช่ อดอกและก้านดอกพองขยายออกรองรับกระจุกดอก
ขนาดและลักษณะของช่อดอกจะแตกต่างกันออกไปตามพันธุ์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามอายุการ
เก็บเกี่ ยว คือ พันธุ์เบา (Early Snowfall, Burpeeana, Snow Drift) พันธุ์กลาง (Snowfall, Halland
Erfurt Improve, Cauliflower Main Crop Snowfall) และพันธุ์หนัก (Winler, Putna) ดอกกะหล่ามี
ลักษณะอวบและกรอบ ซึ่ งเราจะเรี ยกส่ วนนี้ วา่ "ดอกกะหล่า" ถ้าหากให้ปล่อยเจริ ญเติบโตต่อไป ก็
จะพัฒนากลายเป็ นช่อดอกและติดเมล็ดได้ต่อไป
ผลกะหล่าดอก ผลแตกแบบผักกาด มีขนาดกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ
5-10 เซนติเมตร มีเมล็ดประมาณ 10-30 เมล็ด เมล็ดมีลกั ษณะกลมเป็ นสี น้ าตาล มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 2-4 มิลลิเมตร
2.2.2 สรรพคุณของกะหลา่ ดอก (ทวีทอง หงส์วิวฒั น์. 2546)
1. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะชนิดเรื้ อรัง
2. ช่วยรักษาโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ ด้วยการดื่มน้ ากะหล่าดอกประมาณ 1-2
ออนซ์ทุกวัน
3. ช่วยรักษาแผลในปาก ด้วยการใช้กะหล่าดอกนามาคั้นเอาน้ า แล้วนาน้ าที่ได้ไป
ใช้อมกลั้วปาก
3. น้ าคั้นจากกะหล่าดอกยังใช้อมกลั้วปาก เพื่อรักษาอาการเจ็บคอ แก้คออักเสบได้
ด้วย
4. กะหล่าดอกสดมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลเรื้ อรัง โรคเรื้ อนกวาง
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2.2.3 ประโยชน์ ของกะหลา่ ดอก (ทวีทอง หงส์วิวฒั น์. 2546)
กะหล่ าดอกเป็ นผักอีกชนิ ดหนึ่ งที่สามารถนามาใช้ทาอาหารได้อย่างหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นอาหารระดับโรงแรม ระดับภัตตาคาร หรื อในร้านข้าวแกง รวมไปถึงในครัวของแต่ละ
บ้าน สาเหตุ ที่กะหล่ าดอกได้รับ ความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมากนั้นก็เนื่ องมาจากผักชนิ ดนี้ มีรสชาติ
อร่ อย กรอบหวาน ดอกเป็ นสี เหลืองดูน่ารับประทาน สามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่ น
ผัด แกง ใช้ทาผักดอก หรื ออื่น ๆ อีกมากมาย
กะหล่ าดอกเป็ นผักที่ขายได้ราคาดี ไม่ค่อยเกิดความเสี ยหายในระหว่างการขนส่ ง
สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าผักอื่นหลายชนิ ด เนื่ องจากมีลาต้นที่แข็งแรง เนื้ อแน่ น และไม่อวบน้ า
สามารถนาเอาส่ วนของดอกทั้งสี ขาวและสี ม่วงมาใช้ประกอบอาหารได้เหมือนบร็ อคโคลี่ และสี
ม่วงของดอกยังช่วยเพิ่มสี สันของอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
กะหล่าดอกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย อีก
ทั้งยังมีสารเอนไซม์ ซัลโฟราเฟน (sulforaphane), ไดไทอัลไทโอน (dithiolthiones), กลูโคไซโน
เลท (glucosinolates), สารไอโซไทโอไซยาเนท (isothiocyanates), สารผลึกอินโดล (indoles), อิน
โดล ทรี คาร์บินลั (indole-3-carbinal), สารฟี โนลิกส์ (phenolics), กรดโฟลิกและคูมารี น ( folic acid
& coumarines) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกะหล่าดิบนั้นจะมีวติ ามินซีสูง มีโพแทสเซี ยม กามะถัน และมี
เส้ นใยมาก โดยสารซัล โฟราเฟนจะช่ วยต่ อสู้ กบั เซลล์มะเร็ ง ส่ วนกรดโฟลิ กนั้นจะช่ วยป้ องกัน
โรคมะเร็ งลาไส้ และมะเร็ งเต้านม สารอินโดลจะช่ วยเสริ มภูมิคุม้ กันและต้านมะเร็ งบางชนิ ดได้ดี
และสารอินโดล ทรี คาร์ บินลั จะช่วยป้ องกันมะเร็ งเต้านม เป็ นต้น
ในกะหล่ า ดอกจะมี ส ารที่ ส ามารถดึ ง สารก่ อ มะเร็ ง ที่ เ รี ยกว่ า คาร์ ซิ โ นเจน
(carcinogens) ออกจากเซลล์ กลไกที่เกิดขึ้นคือ สาร sulforaphane ทาให้มีการผลิตเอนไซม์ phase II
มากขึ้ น ซึ่ ง สามารถไปลดการผลิ ตเอนไซม์ phase I ที่เป็ นอันตรายได้ เพราะเอนไซม์ phase II
สามารถไปทาอันตรายสารพันธุกรรมในเซลล์ (cellular DNA)
พืชผักในวงศ์ CRUCIFERAE รวมไปถึงกะหล่ าดอก จะมีสารประกอบที่สามารถ
ต้านอนุมูลอิสระได้ดี จึงช่วยต้านมะเร็ งได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มะเร็ งเต้านมและมะเร็ งลาไส้ใหญ่ได้ดี
ผัก กะหล่ า ดอกสามารถช่ ว ยควบคุ ม การท างานของหัว ใจและความดัน โลหิ ต ได้ เนื่ อ งจากมี
โพแทสเซียมสู ง
กะหล่ าดอกมี วิตามินซี สูง การรับประทานเป็ นประจาสามารถช่ วยป้ องกันและ
รักษาหวัด โรคเลื อดออกตามไรฟั น ช่ วยฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย ทาให้ผทู้ ี่อ่อนแอหรื อผูป้ ่ วยฟื้ นตัวได้
เร็ ว
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กะหล่ าดอกเป็ นผักที่อุดมไปด้วยโคลี น ซึ่ งมีบทบาทในการพัฒนาและบ ารุ งสมองของทารกใน
ครรภ์
กะหล่าดอกเป็ นอาหารที่เหมาะสาหรับผูท้ ี่ควบคุมน้ าหนัก เพราะให้พลังงานต่า ไม่
ต้องกลัวอ้วน และรับประทานได้ง่าย เพราะอร่ อย ไม่ขมหรื อเหม็นเขียวเหมือนกับผักชนิดอื่น ๆ
กะหล่ าดอกอุ ดมไปด้วยเส้ นใยอาหาร จึ งช่ วยในการขับ ถ่ า ย ขับล้างสารพิษ ใน
ร่ างกาย
ช่ วยต้านการอักเสบ ช่ วยป้ องกันโรคหัวใจและหลอดหลอด โรคหลอดเลือดใน
สมอง
วิตามิ นยูเป็ นวิตามิ นที่พ บได้ใ นพืช ตระกูล กะหล่ า ซึ่ งทางการแพทย์จะเรี ยกว่า
วิตามินยูว่า เอส มีไทล์เมทิโอนี น (S-methylmethionine) ซึ่ งทางการแพทย์จะใช้สารชนิ ดนี้ในการ
ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและช่วยบรรเทาอาการปวดท้องที่มีสาเหตุมาจากแผลในกระเพาะ
ช่วยทาให้การหลังของน้ าย่อยนั้นเป็ นปกติ และช่วยหยุดยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งในลาไส้
ได้ แถมยังช่ วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของฮอร์ โมนเอสโทรเจนในร่ างกายได้อีกด้วย ดังนั้นการ
รับประทานพืชตระกูลกะหล่ าซึ่ งมีวิตามิยูอยู่เป็ นประจา จึงช่ วยลดอัตราเสี่ ยงของมะเร็ งที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับฮอร์ โมนเพศหญิงได้ เช่น มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งรังไข่ และมะเร็ งเต้านม เป็ นต้น
คาแนะนาในการรับประทานกะหลา่ ดอก
ในการรั บ ประทานกะหล่ า ดอกอย่า ปรุ ง สุ ก มากจนเกิ นไป เพราะการปรุ ง สุ ก เกิ นไปจะ
ทาลายคุณสมบัติทางยาของกะหล่าดอกได้
เนื่ องจากดอกกะหล่ านั้นมีสารพิวรี นในระดับปานกลาง ผูท้ ี่เป็ นโรคเก๊าท์ควรรับประทาน
ในปริ มาณที่จากัด ควรงดเว้นและหลีกเลี่ยง เพราะอาจทาให้อาการของโรคกาเริ บขึ้นมาได้
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2.3 มังสวิรัติ

รู ปที่ 2.8 มังสวิรัติ
ทีม่ า : https://talk.mthai.com
ธั ญ นั น ท์ อบถม (2548) กล่ า วว่ า ค าว่ า "มัง สวิ รั ติ " มาจากค าว่ า "มัง สะ" แปลว่ า
เนื้ อสัตว์ "วิรัติ " แปลว่า การงดเว้น มัง สวิรัติจึงแปลว่า การงดเว้นเนื้ อสัตว์ ซึ่ งหมายถึ ง การไม่
รับประทานเนื้อสัตว์ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า เวเจเทเรี ยนนิซึม (Vegetatianism) มีรากศัพท์มา
จากภาษาลาตินคือ เวเจตัส (Vegetus) แปลว่า สมบูรณ์ดีพร้อม สดชื่ น เบิกบาน หรื อมีความหมายว่า
ผูซ้ ่ ึ งละเว้นจากการนาสัตว์ทุกชนิ ดมาเป็ นอาหาร ทั้งนี้ อาจรวมหรื อไม่รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์จาก
นม
มังสวิรัติน้ นั มีผถู ้ ือปฏิบตั ิกนั มาเป็ นเวลาช้านาน และกลายเป็ นแนวปฏิบตั ิ ทางศาสนาสาหรับ
หลายศาสนา ในตะวันออกกลางมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้วเช่น ศาสนาเชน ศาสนาฮินดู ศาสนาโซ
โรแอสเตอร์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ
มังสวิรัติ อาจแบ่งได้เป็ น 8 ประเภท คือ
1. มังสวิรัติแบบแมคโครไบโอติก (Macrobiotig) งดเว้นผลิ ตภัณฑ์จาก สัตว์ และยึดถื อ
หลักหยิน-หยาง
2. มังสวิรัตินม-ไข่ (Lacto Ovo Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินนม ผลิตภัณฑ์
จากนม และกินไข่
3. มังสวิรัติไข่ (Ovo Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินไข่
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4. มังสวิรัตินม (Lacto Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แต่กินนม และผลิตภัณฑ์จาก
นม
5. มังวิรัติแบบเจ (J-Chinese Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้งพืชที่มีกลิ่นฉุ น
5 ชนิด ได้แก่ หอม กระเทียม คึ่นฉ่าย ใบยาสู บ และหลักเกียว (กระเทียมโทนจีน)
6. มังสวิรัติบริ สุทธิ์ (Pure Vegetarian) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์
7. มังสวิรัติพืชสด (Raw Food Eater) งดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และกินพืช ผัก ผลไม้ที่สด
ดิบ ไม่ผา่ นขบวนการหุ งต้มใดๆ
8. มังสวิรัติผลไม้ (Fruitarian) กินแต่ผลไม้และถัว่
เหตุใดจึงต้องเป็ นมังสวิรัติ
2.4 มอสซาเรลล่าชีส

รู ปที่ 2.9 มอสซาเรลล่าชีส
ทีม่ า : http://www.smokyvalleygoatcheese.com
ทวีศกั ดิ์ หงส์ววิ ฒั น์ (2548) กล่าวว่า ชีส (Cheese) คือ ผลิตภัณฑ์นมชนิดหนึ่ง ที่ใช้การเติม
เชื้ อจุ ลินทรี ยล์ งไปในน้ านม เพื่อทาให้น้ านมเกิ ดการแยกชั้น จุลินทรี ยจ์ ะทาให้นมจับกันเป็ นลิ่ ม
และแยกตัวเป็ นชั้นของแข็ง ที่เรี ยกว่า เคิร์ต (curd) ซึ่ งในส่ วนนี้ จะถูกนามาทาเป็ น ชี ส และในชั้น
ของเหลวเรี ยกว่า เวย์ (whey) เป็ นส่ วน ที่มีคุณค่าทางอาหาร จึงถูกนาไปใช้เลี้ยงสัตว์ ทาเบเกอรี่ ใส่
ในอาหารต่าง ที่เราคงเคยได้ยินว่า เวย์โปรตีน ( whey protien) ชีส เป็ นแหล่งอาหาร ที่ประกอบไป
ด้วยโปรตีน แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส สังกะสี สู ง และวิตามินบี 12
2.4.1 ชีสจะถูกแบ่งเป็ นหลายชนิดได้แก่
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1. ชีส แบบ Fresh Cheeses เนยแข็งที่ไม่ตอ้ งผ่านความร้อนและไม่ตอ้ งหมักบ่ม มีกลิ่นและ
รสไม่จดั ออกรสเปรี้ ยวอ่อนๆ เนื้ อในนิ่ มเป็ นครี ม มีความชื้ นสู ง ได้แก่ ริ คอตต้า (Ricotta) เฟต้า
(Feta) คอตเตจชีส (Cottage cheese) ครี มชีส (Cream cheese) มาสคาโปน (Mascarpone) มอสซาเล
ล่า (Mozzarella)
2. ชี ส แบบ Natural Rind Cheeses คื อ เนยแข็ง ที่ ท าจากนมแพะตามแบบฝรั่ ง เศส มี
พัฒนาการมาจากเนยแข็งประเภท Fresh Cheese แต่จะต้องผ่านการขับน้ าทิ้งมากกว่าจึงมีทาให้มี
ความชื้นน้อยกว่า หลังจากการบ่มเนยแข็งประเภทนี้ จะมีรอยย่นพื้นบนผิวรอบนอกมาก มีรสชาติที่
เด่นขึ้นด้วย เนยแข็งประเภทนี้ จะบ่มด้วยราสี ฟ้าค่อนข้างเทา มีจุดสี น้ าเงินออกน้ าตาลที่ผิวเนยแข็ง
และเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะมีกลิ่ นแรงขึ้นด้วย ได้แก่ Sancerre, Chabichou, Crottin de Chavignol,
Banon, Perail, Poivre d'Ane, Valencay, Saint Marcellin
3. ชี ส แบบ Wash-rind cheesesเป็ น เนยแข็งที่ผิวนอกมีความเหนียวและมีสีน้ าตาลส้ม ซึ่ ง
เกิดจากการล้างด้วยน้ าเกลือระหว่างการบ่ม มีต้ งั แต่กลิ่นหอมจากเครื่ องเทศไปจนถึงกลิ่นฉุ น ได้แก่
Ardrahan, Chaumes, Gris de Lille, Langres, Gubbeen, Ogleshield, Serra da Estrela, Vacherin,
Stinking Bishop, Vieux Boulogne
4. ชีส แบบ Soft White Cheeses เนยแข็งที่ทาจากนมที่มีความเข้มข้นของครี มสู ง เนื้ อในจึง
มีลกั ษณะเป็ นครี มแข็ง ผิวนอกจะค่อนข้างบางเมื่อทานแล้วจะค่อยๆละลายในปาก มีความชื้นน้อย
กว่าเนยแข็งประเภท Fresh Cheese และจะต้องผ่านกระบวนการบ่มด้วยราสี ขาวก่อนนามาบริ โภค
ได้แก่ Camembert, Brie, Chevre Log
5. ชี ส แบบ Semi-Soft cheeses ได้แก่ Edam, Pont L'Eveque, St Nectaire, Tomme de
Savoie, Langres, Carre de L'Est, Epoisses,Bel Paese, Caciocavallo, Danbo, Fontina, Graddost,
Havarti, Livarot, Milleens, Provolone, Raclette
6. ชีส แบบ Hard Cheeses คือ เนยแข็งที่เกิดจากการนาหางนมออกไปมากจนความชื้ นใน
เนยแข็ ง เหลื อ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย เปลื อ กเนยแข็ ง จะหนา เนื้ อ แข็ ง ใช้เ วลาบ่ ม นาน เช่ น เชดด้า ชี ส
(Cheddar), Emmental, Gouda, Pecorino Romano, Beaufort, Grana Padano, Leerdammer,
Parmigiano Reggiano, พามิซาน (Parmesan)
การแบ่งเนยแข็งออกเป็ น 5 ประเภทที่ได้กล่าวไปนี้เป็ นเพียงตัวอย่างของการแบ่งประเภท
เนยแข็ง จริ งแล้วเนยแข็งทั้ง 5 ประเภทยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก เช่น แบ่งตามประเทศที่ผลิต แบ่ง
ตามการกดอัดและการปรุ ง แต่ ง แบ่ ง ตามใยหุ ้ม เชื้ อรา ได้แก่ Cheddar, Parmigiano Reggiano,
Gruyere, Manchego
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1. ชี ส แบบ Blue Cheeses ได้แก่ Stilton, Roquefort, Gorgonzola, Maytag Blue, Cashel
Blue
2. ชี ส แบบ Flavoured Cheeses เป็ นชี ส ที่มี การผสมเครื่ องเทศต่ างๆ หรื อ ผลไม้ลงไป
เพื่อให้ได้รสชาติและกลิ่นที่แปลก ได้แก่ Cornish Yarg, Gouda with Cumin, Stilton with Apricots,
Devon Garland
สู ตรอาหารที่ใช้ชีส เช่น พิซซ่า พาสต้า สลัดกรี ก ซีซ่าสลัด ทิรามิซุ ฟองดู แซนวิช เสต็ก
เนื้อราดซอสบลูชีส แลมพ์ช็อพย่างราดบลูชีสซอส
2.5 พราเมซานชีส

รู ปที่ 2.10 พราเมซานชีส
ทีม่ า : https://pantip.com
พามิซาน ชี ส parmesan cheese [พา-มิ-ซาน-ชี ส] พามิซานชี ส พาร์ มิซานชี ส พามีซานชี ส
พาเมซานชีส (Parmesan) เป็ นชีสเนื้อแข็ง ที่มีความชื้นน้อย รสชาดจึงเข้มข้น กลิ่นจะค่อนข้างแรง มี
ความเค็มมันโดยจะผ่านการเก็บบ่ม (aging) 24-30 เดื อน ยิ่งบ่มนานจะมีราคาสู งและมีรสชาติ ดี
ยิง่ ขึ้น โดยขั้นตอนการทาจะนาน้ านมวัวดิบมาผสมด้วย starter whey (whey หรื อ milk plasma) คือ
น้ าได้จากขั้นตอนทา curd ของกระบวนการผลิตชีส ซึ่ ง whey ที่เหลือจากกระบวนการทาพามีซาน
ชีส จะนาไปใช้เลี้ยงหมู ที่จะใช้ทาพาร์ม่าแฮม "Prosciutto di Parma" (cured Parma ham)
โดยแบ่งเกรดของพามิซานชีส ตามระยะเวลาการบ่ม ได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. Minimum: 12 เดือน
2. Vecchio: 18–24 เดือน
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3. Stravecchio: 24–36 เดือน
ต้นกาเนิ ดของพาร์ มีซานชี ส มาจากอิตาลี แถบแคว้น Parma, Reggio Emilia, Modena,
,Bologna (all in Emilia-Romagna), Mantova (in Lombardia) ชีสที่ทาขึ้นจากแหล่งผลิตเหล่านี้ ใน
กฏหมาของประเทศอิตาลี จะเติดป้ ายและเรี ยกพามิซาน ชีสนี้ ว่า "Parmigiano-Reggiano" ส่ วนชีสที่
รสชาติและวิธีการผลิตคล้ายกับ Parmigiano-Reggiano ก็คือ Grana Padano
การนาพามิซานชี สมาใช้ สามารถนามาหัน่ เป็ นชิ้นแล้วราดด้วยน้ าส้มบาซามิกอย่างดี (ใช้
ในการชิ มทดสอบรสชาติ ) นามาขูดใส่ ในพาสต้าและพิซซ่ า จะช่ วยให้รสชาติเข้มข้ม นาไปใส่ ใน
สลัดต่างๆ
สู ตรอาหารที่ใช้พามิซานชีส (พาร์ มิซานชีส) เช่น สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ, เฟซตูชินี่ซอส
เพสโต้, สปาเกตตี้ โ บโลเนสซอส สปาเก็ ต ตี้ ค าโบนาร่ า เฟตตู ชิ นี่ ผ กั โขม ครี ม ซอสกุ้ง Baked
Camembert Pasta เครปฟักทอง ซี ซาร์สลัด สลัดผักสไตล์อิตาเลี่ยน พาสต้า สปาเก็ตตี้ พิซซ่ า,อัลเฟร
โด้ซอส (Alfredo sauce) เพสโต้ซอส (pesto sauce) ซุป ริ ซอตโต้ (risotto)
พามิ ซ านชี ส พาร์ มิ ซ านชี ส พามี ซ านชี ส พาเมซานชี ส (parmesan cheese) เป็ นเนยแข็ง
(cheese) ชนิดหนึ่ง ลักษณะเนื้อแข็ง เนื่องจากมีความชื้นต่า รสชาติจึงเข้มข้น กลิ่นจะค่อนข้างแรง มี
ความเค็มมัน โดยจะผ่านการบ่ม (aging) 24-30 เดือน ยิง่ บ่มนานจะมีราคาสู งและมีรสชาติดียง่ิ ขึ้น
ขั้นตอนการทาจะนาน้ านมวัวดิบมาผสมด้วย starter whey (whey หรื อ milk plasma) คือ น้ า
ได้จากขั้นตอนทา curd ของกระบวนการผลิตเนยแข็ง ซึ่งเป็ น whey ที่เหลือจากกระบวนการทาพามี
ซานชีส จะนาไปใช้เลี้ยงหมู ที่จะใช้ทาพาร์ม่าแฮม "Prosciutto di Parma" (cured Parma ham)
โดยแบ่งเกรดของพามิซานชีส ตามระยะเวลาการบ่ม ได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1. Minimum: 12 เดือน
2. Vecchio: 18-24 เดือน
3. Stravecchio: 24-36 เดือน
ต้นกาเนิ ดของพาร์ มีซานชี ส มาจากอิตาลี แถบแคว้น Parma, Reggio Emilia, Modena,
,Bologna (all in Emilia-Romagna),Mantova (in Lombardia) ชีสที่ทาขึ้นจากแหล่งผลิตเหล่านี้ ใน
กฏหมายของประเทศอิตาลีจะติดป้ ายและเรี ยกพามิซานชีสนี้ ว่า"Parmigiano-Reggiano" ส่ วนชีสที่
รสชาติและวิธีการผลิตคล้ายกับ Parmigiano-Reggiano คือ Grana Padano
เนยแข็ง พามิ ซาน ใช้ป รุ ง อาหารรสชาติ ของอาหารให้สัมผัส เป็ นครี มและมี รสชาติ เค็ม
อ่อนๆ การใช้จะนามาป่ นหรื อขูดลงบนอาหาร เช่น เฟซตูชินี่ สปาเกตตี้โบโลเนสซอส สปาเก็ตตี้คา
โบนาร่ า เฟตตูชินี่ผกั โขม ซีซาร์สลัด พาสต้า พิซซ่า เฟรนส์ โทส เป็ นต้น
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2.6 วิธีการทาชีสโอมเมด
กนกวรรณ บาคมันน์ (2561) กล่าวว่า วิธีการทาชี สโอมเมดหรื อเมนูเบเกอร์ รี่หลากหลาย
ชนิ ดที่ ตอ้ งใช้ครี มชี สเป็ นส่ วนผสม ไม่ ว่าจะเป็ นเค้กประเภทต่างๆ หรื อของคาวสไตล์ตะวันตก
อย่างเช่ นสปาเก็ตตี้ พาสต้า มักกะโรนี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังใช้ครี มชีสกินกับขนมปั งหรื อแครกเกอร์
แบบง่ายๆ ได้โดยไม่ตอ้ งปรุ งอะไรให้ยงุ่ ยาก
การทาครี มชีสโฮมเมด สู ตรแบบง่ายๆ ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซบั ซ้อน แถมใช้เวลาแค่ 30 นาที

รู ปที่ 2.11 ชีสโอมเมด
ทีม่ า : http://www.naibann.com
ส่ วนผสม
1. มะนาว 2 ช้อนโต๊ะ (มะนาวไทย หรื อ มะนาวฝรั่ง)
2. นมสด รสจืด ไขมันสู ง 1 ลิตร
3. เกลือป่ นละเอียด สาหรับปรุ งรส
วิธีทา
1. นานมตั้งไฟให้ร้อนพอประมาณ ไม่ตอ้ งร้อนมาก ระหว่างนมอยู่บนไฟ ต้องคอยคนๆ
ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นนมจะติดก้นหม้อ
2. เมื่ อน้ านมร้ อนแล้วใส่ มะนาว 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน จะเห็นว่าน้ านมเริ่ มจับตัวเป็ น
ก้อนเล็กๆ แต่ไม่มากนัก คนประมาณ 1 นาที
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3. เพิ่มน้ ามะนาวอีก 1 ช้อนโต๊ะ น้ านมจะแยกตัวออกจากกันอย่างเห็นได้ชดั เลย ลักษณะ
คล้ายๆ กับก้อนเต้าหู ้ (Curds)
4. ยกออกจากเตา แล้วนามากรองกับกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้นานประมาณ 1015 นาที (กลิ่นนมจะหอมมาก ๆ)
5. นานมข้นแข็ง Curds ที่ได้มาปั่ นให้ละเอียด ใส่ เกลือลงไปเล็กน้อย เพื่อให้รสของครี ม
ชีสกลมกล่อมขี้น ถ้าเห็นว่าตัวครี มข้นเกินไปก็สามารถเพิ่มหางนม (Whey) ลงไปในเนื้อครี มได้
เสร็ จเรี ยบร้อย สามารถนาไปทาเป็ นขนมหรื อ อาหารเมนูอื่น ๆ ได้อีกมากมาย สามารถเก็บ
ใส่ กล่องปิ ดฝาให้สนิท แช่ตเู ้ ย็นไว้ใช้ได้นานถึง 7-10 วัน
2.7 มะกอกดา

รู ปที่ 2.12 มะกอกดา
ทีม่ า : http://www.todayhealth.org
สุ ทธิพงษ์ สุ ริยะ (2555) กล่าวว่า มะกอกดา or black olive จัดเป็ นผลไม้ที่มีน้ ามันมากที่สุด
โดยพบมากในฝั่ ง ยุโรป จึ ง นิ ย มนาไปผลิ ตเป็ นน้ า มันที่ ใ ห้คุ ณภาพดี และมี ค วามบริ สุ ท ธ์ สู ง ใช้
ประกอบอาหาร หรื อแม้แต่ใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องสาอางค์ เป็ นต้น
2.7.1 สรรพคุณของมะกอกดา (Black Olive Benefits)
ผลมะกอกช่ วยในเรื่ องเป็ นยาบ ารุ ง ธาตุ บ ารุ ง สายตา แก้ก ระหายน้ า ท าให้ชุ่ ม คอ และ
เลือดออกตามไรฟัน
เนื้ อมะกอกดานั้น มีรสเฝื่ อนเพราะมีสารที่เรี ยกว่า อัลคาลอยด์ฉะนั้นจึงต้องนาไปดองใน
น้ าเกลื อก่อนรับประทาน นิ ยมนาไปทาอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งผัดสปาเก็ตตี้ ทาเมนูยา ออร์
เดิร์ฟ จานสลัด หรื ออาจจะใช้โรยพิซซ่าหน้าต่าง ๆ ก็ให้รสชาติอร่ อยได้ไม่แพ้กนั
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2.7.2 ประโยชน์ของมะกอกดา (Black Olive Benefits)
สาหรับคนไม่คุน้ เคยเมนู ฝรั่ง แต่อยากลิ้มรสมะกอกดาในอาหาร วันนี้มีเมนูที่มีส่วนผสม
ของมะกอกดามานาเสนอ ได้แก่ เมนูคามาโบโกะเสิ ร์ฟกับเคพกูสเบอร์ รี่และมะกอกดา ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์เท่าที่สังเกตดูวตั ถุดิบต่าง ๆ ของเมนูน้ ี จะมีกลุ่มสี อยูท่ ้ งั สี โทนร้อน ประกอบด้วย คามาโบ
กะสี ชมพู มะเขือเทศสี แดง เคพกูสเบอร์รี่สีเหลือง หอมแขกแดงสี ชมพูออกม่วง และกลุ่มสี โทนเย็น
ได้แก่ ผักคอสสี เขียว การจะทาอาหารเมนูน้ ี ให้สวย ก็เพียงใช้การหลบสี ให้ผกั สี เขียวจานวนมากอยู่
ชั้นล่างและวางทับด้วยวัตถุ ดิบ สี โทนร้อนทั้งหมด เพื่อให้สีสันดึงดูดสายตามากที่สุด และปิ ดทับ
แซมด้วยด้วยสี เขียวของผักคอสเล็กน้อยโรยหน้า เป็ นการบาลานซ์สีท้ งั สองโทนสวยงามลงตัวใน
ตาแหน่งที่ดีสุด
คามาโบโกะเสิ ร์ฟกับเคพกูสเบอร์รี่และมะกอกดา (สาหรับ 2-3 ที่ For 2-3 minutes)
ส่ วนผสม (Ingredients)
- คามาโบโกะ 300 กรัม
- ผักคอส 200 กรัม
- เคพกูสเบอร์รี่สด 80 กรัม
- มะเขือเทศเนื้อ 150 กรัม
- มะกอกดา 60 กรัม
- หอมแดง 30 กรัม
- ขนมปั งฝรั่งเศสหัน่ ชิ้นบาง อบกรอบ 100 กรัม
ประโยชน์ ของมะกอกดา (Black Olive Benefits)
- น้ ามันมะกอก 6 ช้อนโต๊ะ
- น้ าส้มสายชูหมักจากองุ่นเขียว 3 ช้อนโต๊ะ
- กระเทียมสับ 2 ช้อนชา
- พาสลี่ยส์ ับ 2 ช้อนชา
- น้ าตาลทราย 1/2 ช้อนชา
- เกลือและพริ กไทยป่ น ตามชอบ
วิธีทา (Direction)
- นาคามาโบโกะใส่ ลงในหม้อเพื่อต้มจนกระทัง่ สุ ก แล้วนาขึ้นมาพักไว้ให้เย็น
- เตรี ยมส่ วนผสมของสลัดโดยนาผักคอสเคพกูเบอร์รี่ มาล้างน้ าให้สะอาดพักไว้
- ต่อด้วยการหั่นมะเขือเทศเนื้อเป็ นชิ้น สาหรับหอมแดงมาหัน่ แว่นบาง ส่ วนมะกอกดาให้
ใส่ ท้ งั ลูก
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- จากนั้นเตรี ยมส่ วนผสมทั้งหมดใส่ ลงในชาม ปรุ งรสด้วยน้ ามันมะกอก น้ าส้มสายชูหมัก- จากองุ่นเขียว กระเทียมสับ พาสลี่ยส์ ับ น้ าตาลทราย เกลือและพริ กไทยป่ นตามชอบ
- เทใส่ สลัดแล้วคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเป็ นอย่างดี
- ตักใส่ ชามเสิ ร์ฟพร้อมกับขนมปังฝรั่งเศสหัน่ อบ
2.8 มะเขือเทศเชอรี่

รู ปที่ 2.13 มะเขือเทศเชอรี่
ทีม่ า : https://hkm.hrdi.or.th
ชื่ อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum
ชื่อสามัญ Cherry Tomato
ลักษณะทางพฤษศาสตร์
ลักษณะทัว่ ไป มะเขือเทศเชอรี่ หวานเป็ นมะเขือเทศสาหรับรับประทานสด ผลมีขนาดเล็ก
พอดีคา มีถ่ินกาเนิดอยูแ่ ถบชายฝั่งทะเลตะวันตกของทวีปอเมริ กาใต้แถบประเทศเปรู ซิ ลี และอีเคว
เตอร์ เป็ นพื ชในตระกูล เดี ยวกับพริ ก ยาสู บ มันฝรั่ ง มี ล าต้นและระบบกิ่ ง ก้า นที่แตก
แขนง สลับ กันเป็ นจานวนมาก ลาต้นอ่อนมีขนปกคลุ ม ลาต้นแก่ มีลกั ษณะเป็ นเหลี่ ยม ใน
ระยะแรกของการเจริ ญเติบโต ลาต้นตั้งตรงในระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่อลาต้นสู ง 1 - 2 ฟุต จะทอดไปใน
แนวราบ ใบเป็ นใบประกอบเจริ ญสลับกัน มีขนอ่อนขึ้นบนใบและมีต่อมสารระเหยที่ขน เมื่อถูก
รบกวนจะปลดปล่อยสารที่มีกลิ่นออกมา สายพันธุ์ส่วนใหญ่ขอบใบเป็ นหยัก ระบบรากมะเขือเทศ
เป็ นระบบรากแก้วเจริ ญเติ บโตได้เร็ ว ดอกมะเขือเทศเป็ นดอกสมบูรณ์ เพศ ดอกมะเขือเทศจะอยู่
สลับกันในช่ อ ช่ อดอกสามารถแตกกิ่ งได้ม ากกว่าสองกิ่ ง และการเจริ ญเติ บโตของกิ่ งจะดาเนิ น
ต่อไปจนกระทัง่ ดอกช่อแรกบาน การเพิ่มจานวนช่อดอกจะทาได้โดยการใช้อุณหภูมิต่า มะเขือเทศ
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ส่ วนใหญ่ผสมตัวเอง ผลเป็ นแบบ berry จะมีรูปร่ างลักษณะ เช่น กลม กลมแป้ น กลมยาว หรื อเป็ น
เหลี่ยม ผิวของมะเขือเทศจะไม่มีสีผวิ ส่ วนผลสี ชมพู หรื อเหลืองเกิดจากเนื้อผล
การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร เป็ นมะเขือเทศรับประทานสด มีรสเปรี้ ยวอมหวาน
เล็กน้อย เนื้ อเนี ยนฉ่ า รสชาติกลมกล่อม เป็ นแหล่ งของคาโรนี นอยด์ และโปแทสเซี ยม อุดมด้วย
วิตามินซีและวิตามินอี (สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2550)
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จะให้ผลผลิตและคุณภาพที่แตกต่างกัน
โดยผลผลิ ต จะลดลงเมื่ อ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น อุ ณ หภู มิ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การติ ด และการพัฒ นาของผล
อุณหภูมิต่ ากว่า 12.8 ?C และสู งกว่า 32.2 ?C ละอองเกสรจะเป็ นหมันไม่สามารถงอกท่อละออง
เกสรลงไปผสมไข่ในรังได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตอยูร่ ะหว่าง 15 – 25 ?Cช่วงแสง
ที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญ และผลผลิตมะเขือเทศอยูร่ ะหว่าง 8 – 16 ชัว่ โมงต่อวัน ในช่วงแสงไม่
เกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน ช่อดอกจะเจริ ญเติบโตและติดผลเร็ ว คุณภาพแสงสี น้ าเงินจะช่วยให้มะเขือเทศ
มีขอ้ สั้นกว่าสี แดง มะเขื อเทศสามารถเจริ ญได้ดีในดิ นที่ร่วนซุ ย มีหน้าดิ นลึ ก ระบายน้ าได้ดี มี
อินทรี ยว์ ตั ถุสูง pH 6.0 – 6.8 ข้อสาคัญพื้นที่ปลูกไม่ควรปลูกซ้ ากับพืชชนิดอื่นในตระกูลเดียวกัน
เพราะเป็ นแหล่งสะสมโรคแมลง (สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2550)
2.9 tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้ มข้ น)
พิ ม พ์เพ็ญ พรเฉลิ ม พงศ์ (ม.ป.ป) กล่ า วว่า ซอสมะเขื อเทศเข้มข้น (tomato paste) เป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากมะเขือเทศ โดยใช้มะเขือเทศสุ ก ผลสี แดงเป็ นวัตถุดิบ
2.9.1 การเตรียมวัตถุดิบ
มะเขือเทศ จะผ่านการล้าง (washing) โดยลาเลียงด้วยรางน้ า (water flume) แล้วจึง
คัดคุณภาพ (sort) ซึ่ งเป็ นการคัดสี ผลเน่ า ผลมีตาหนิ ออก จากนั้นปอกเปลื อก (peeling) และเอา
เมล็ดออกแยกเอาน้ าและเนื้อ

23

รู ปที่ 2.14 ขั้นตอนการผลิต tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)
ทีม่ า : www.sai.co.th
2.9.2 กระบวนการผลิตทีส่ าคัญมีดังนี้
1. การใช้ความร้อนทาลายเอนไซม์ (break)
Hot break เป็ นการใช้ความร้อน ประมาณ 98.8 องศาเซลเซี ยส เพื่อทาลาย
เอนไซม์ polymethylesterase, polygalacturonase, และ lipoxygenase เนื่ อ งจากเอนไซม์
polymethylesterase และ polygalacturonase เป็ นเอนไซม์ที่ยอ่ ยสลาย เพกทิน (pectin) ซึ่ งพบในผนัง
เซลล์ข องมะเขื อเทศ การใช้ค วามร้ อ นสู ง เพื่ อท าลายเอนไซม์ดัง กล่ า วจะช่ วยรั ก ษาความหนื ด
(viscosity) แต่มีผลต่อกลิ่นรสของมะเขือเทศ เนื่องจากเอนไซม์ lipoxygenase ซึ่ งมีบทบาทสาคัญต่อ
กลิ่นรสที่ดีของซอสมะเขือเทศ จะถูกความร้อนทาลายไปด้วย
Cold break tomato paste เป็ นซอสมะเขือเทศเข้มข้นที่ผลิ ตโดยการใช้
ความร้ อ นต่ า กว่ า วิ ธี Hot breakโดยใช้ค วามร้ อ น ประมาณ 65.5 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งเอนไซม์
lipoxygenase จะถู ก ท าลาย ขณะที่ ค วามร้ อ นที่ ใ ช้ ย ัง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าลาย เอนไซม์
polymethylesterase และ polygalacturonase ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดต่า แต่มีกลิ่นรสที่ดี
2. การทาให้เข้มข้น (concentration)
การทาให้เข้มข้นเป็ นการระเหยน้ าออกจากน้ ามะเขือเทศที่มีปริ มาณของแข็ง (total
soluble solid) ประมาณ 6% ให้มี ค วามเข้ม ข้น ตามความต้อ งการ เช่ น 12%, 24%, 28% หรื อ
32% โดยใช้เครื่ องระเหย (evaporator)
3. การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic filling)
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ผลิ ตภัณ ฑ์ซ อสมะเขื อเทศเข้ม ข้นบรรจุ ใ นสภาวะที่ ป ลอดเชื้ อ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ใ ช้
บรรจุ ซอสมะเขื อเทศเข้ม ข้น ได้แก่ ถุ งใส่ ใ น ถัง (bag in drum) ถุ ง ในกล่ อง (bag in box) (220
กิโลกรัม/ถัง) กระป๋ อง
การใช้ ประโยชน์
ซอสมะเขือเทศเข้มข้นเป็ นวัตถุดิบสาหรับแปรรู ปต่อเนื่องเป็ นซอสมะเขือเทศ น้ า
มะเขือเทศ ซอสสาหรับพิซซ่า และซอสในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเพิม่ รสชาติในการปรุ งอาหาร

รู ปที่ 2.15 tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)
ทีม่ า : www.sai.co.th
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2.10 ใบโหระพา

รู ปที่ 2.16 ใบโหระพา
ทีม่ า : https://medthai.com
โหระพา ชื่อสามัญ Sweet basil, Thai basil
โหระพา ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum L. จัดอยูใ่ นวงศ์กะเพรา
(LAMIACEAE หรื อ LABIATAE) มีถ่ินกาเนิดในทวีปเอเชียและแอฟริ กา เป็ นพืชพื้นเมือง
ของอินเดีย แต่แพร่ หลายในเอเชี ยและตะวันตก โหระพาเป็ นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม นิยมอย่าง
มากในการนามาประกอบอาหารและแต่งกลิ่นของรสชาติให้น่ารับประทานยิง่ ขึ้น
โหระพา สรรพคุ ณ นั้น มี ม ากมายแต่ น้อ ยคนนัก ที่ จ ะรู้ ว่ า มัน มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไร โดย
โหระพา 1 ขีด มีเบต้าแคโรทีนสู งถึง 452.16 ไมโครกรัม ซึ่ งสามารถช่วยป้ องกันโรคหัวใจ และยังมี
วิตามินและแร่ ธาตุอื่น ๆ ด้วย เช่ น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ธาตุแคลเซี ยม ธาตุ
ฟอสฟอรั ส ธาตุ เหล็ก รวมไปถึ งคาร์ โบไฮเดรต โปรตี น และไขมัน เป็ นต้น โดยสรรพคุ ณของ
โหระพาที่เรานามาใช้ในการรักษาโรคหลัก ๆ แล้วจะใช้แค่ใบและน้ ามันสกัดจากใบโหระพาเป็ น
หลัก แต่ส่วนอื่ น ๆ ก็ใช้ได้เหมื อนกันไม่ว่าจะเป็ น ราก ลาต้น ก็ถือว่ามีประโยชน์แทบทั้งสิ้ น แต่
น้ า มันโหระพาอาจท าให้เกิ ดอาการแพ้ไ ด้หากใช้กับหญิ งตั้ง ครรภ์ ดังนั้นควรหลี ก เลี่ ย ง (สานัก
ส่ งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตร, 2560)
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สรรพคุณของโหระพา (สานักส่ งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตร, 2560)
1.ใบสดโหระพาใช้เป็ นน้ ามันหอมระเหย
2. ช่วยป้ องกันความเสี ยหายในร่ างกายของเราจากการทาลายของอนุมูลอิสระ
3. ช่วยกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ร่างกาย
4. มีส่วนในการช่วยป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด
5. มีฤทธิ์ ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและแผ่นคราบพลัคในกระแสเลือด
6. มีส่วนช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ ง

บทที่ 3
รายละเอียดและการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ โรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
ทีอ่ ยู่
392/26 ถนนมหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร 10200
กรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 3.1 โลโก้โรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com

รู ปที่ 3.2 โรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
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รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
ประวัติโรงแรม ริว่าอรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
ตั้ง อยู่บ นผื น น้ า ของแม่ น้ า เจ้า พระยาโดยมี ท ัศ นี ย ภาพวัด อรุ ณ ราชวรารามอัน งดงาม
ให้บริ การห้องพักทันสมัย พร้ อมสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ห้องอาหารแบบเปิ ดโล่ ง
ให้ บ ริ ก ารอาหารอร่ อ ยในบรรยากาศที่ มี เ สน่ ห์ ริ ม แม่ น้ า ผู้เ ข้า พัก ทุ ก ท่ า นสามารถใช้บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี ในพื้นที่ส่วนกลาง
ห้องพักทุกห้องมีเตียงนุ่มสบาย เครื่ องปรับอากาศ ห้องน้ าในตัวพร้อมเครื่ องใช้ในห้องน้ า
ระดับพรี เมียม ผูเ้ ข้าพักสามารถออกไปสู ดอากาศบริ สุทธิ์ได้ที่ระเบียง
ที่พกั แห่ งนี้ ห่างจากท่าเรื อท่าเตียนโดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที ห่ างจากพิพิธภัณฑ์สยาม
โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิซ่ ึ งห่ างจาก Riva
Arun Bangkok เป็ นระยะทาง 35 กิโลเมตร
- คู่รักชอบทาเลนี้เป็ นพิเศษ โดยให้คะแนน 9.2 สาหรับการเข้าพัก 2 ท่าน
- ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก เปิ ดให้จองผ่าน Booking.com มาตั้งแต่ 23 พ.ค. 2016
สิ่ งอานวยความสะดวกยอดนิยม
- รวมบริ การอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี
- ห้องอาหาร/ภัตตาคาร
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- แผนกต้อนรับส่ วนหน้า 24 ชัว่ โมง
- บริ การรู มเซอร์วสิ
- บาร์
- บริ การซักรี ด
- เหมาะกับคู่รัก โดยได้คะแนนสิ่ งอานวยความสะดวก 8.8 สาหรับการเข้าพัก 2 ท่าน
3.2.1 ห้ องพักโรงแรม ริว่าอรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
1. แกรนด์ ดีลกั ซ์ พร้อมอ่างจากุซซี่ (Grand Deluxe Jacuzzi)

รู ปที่ 3.4 แกรนด์ ดีลกั ซ์ พร้อมอ่างจากุซซี่ (Grand Deluxe Jacuzzi)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
2. ห้องริ วาอรุ ณพรี เมียมจากุซซี่สวีท (Riva Arun Premium Jacuzzi Suite)

รู ปที่ 3.5 ห้องริ วาอรุ ณพรี เมียมจากุซซี่สวีท (Riva Arun Premium Jacuzzi Suite)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
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3. สตูดิโอ (Studio Room)

รู ปที่ 3.6 สตูดิโอ (Studio Room)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
4. ซูพีเรี ย พักเดี่ยว (Superior Single)

รู ปที่ 3.7 ซูพีเรี ย พักเดี่ยว (Superior Single)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
5. ดีลกั ซ์ พักเดี่ยว (Deluxe Single)

รู ปที่ 3.8 ดีลกั ซ์ พักเดี่ยว (Deluxe Single)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
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6. จากุซซี่ สวีท (Jacuzzi Suite Room)

รู ปที่ 3.9 จากุซซี่ สวีท (Jacuzzi Suite Room)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
7. ซูพีเรี ย (Superior Room)

รู ปที่ 3.10 ซูพีเรี ย (Superior Room)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
8. ดีลกั ซ์ (Deluxe Room)

รู ปที่ 3.11 ดีลกั ซ์ (Deluxe Room)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
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9. Room Executive

รู ปที่ 3.12 Room Executive
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
10. Room Run Of House

รู ปที่ 3.13 Room Run Of House
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
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3.2.2 ห้ องอาหารโรงแรม ริว่าอรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)

รู ปที่ 3.14 ห้องอาหารโรงแรม ริ วา่ อรุ ณ แบงคอก (Riva Arun Bangkok)
ทีม่ า : http://www.rivaarunbangkok.com
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3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ-นามสกุล นาย ธีธชั วินามัยกุล
ตาแหน่ ง
Kitchen
ลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมายมี ดังนี้
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์
- ประจาตาแหน่งหน้าเตา

รู ปที่ 3.15 นาย ธีธชั วินามัยกุล
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
3.4 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล นายธีร์ ใจสมุทร
ตาแหน่ ง
Commis

รู ปที่ 3.16 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา
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3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 สิ งหาคม 2562
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.6.1 กาหนดหัวข้อในการศึกษาทาโครงงาน
- ปรึ กษากับพนักงานพี่เลี้ยงเกี่ยวกับพิซซ่าดอกกระหล่า
- นาหัวข้อไปปรึ กษาต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.6.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
- ศึกษาข้อมูลจากพนักงานหัวหน้าแผนก
- ศึกษาการทาพิซซ่าดอกกระหล่า
3.6.3 วางแผนที่จะปฏิบตั ิ
- เตรี ยมอุปกรณ์ในการทาเล่มเมนู
3.6.4 ลงมือปฏิบตั ิ
3.6.5 จัดทาเอกสารโครงงาน
3.6.6 ส่ งเอกสารโครงงานให้ที่ปรึ กษาตรวจ
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.วางแผนการจัดทาโครงงาน
2.รวบรวมข้อมูล
3.วิเคราะห์ผล
4.ตรวจสอบแก้ไขโครงงาน
5.นาเสนอโครงงาน

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62
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3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.7.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.7.2 กล้องและโทรศัพท์มือถือ (สาหรับถ่ายภาพ)
3.7.3 เว็บไซต์ และสื่ อออนไลน์ต่างๆ
3.7.4 โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
3.7.5 แบบสอบถาม
3.7.6 ข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจศึกษา
3.8 เครื่องมือและอุปกรณ์ ในหารประมวลผล
- โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติ
จากการทาพิซซ่ าดอกกระหล่าได้มีการทดสอบชิมพิซซ่ าดอกกระหล่าเพื่อทาการประเมิน
ความพึ ง พอใจ โดยใช้เ กณฑ์ ก ารหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)ของพิซซ่ าดอกกระหล่ า โดยใช้เกณฑ์การแปรผล ประเมินดังต่อไปนี้ (วิเชี ยร เกตุสิงห์ .
2538)
4.50 – 5.00
ชอบมากที่สุด
3.50 – 4.49
ชอบมาก
2.50 – 3.49
ชอบปานกลาง
1.50 – 2.49
ชอบน้อย
1.00 – 1.49
ชอบน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานเรื่ อง พิซซ่ ากะหล่ า ดอก มังสวิรัติ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างเมนู ใหม่ให้กบั ทาง
ห้องครัวของโรงแรมเพื่อตอบสนองให้กบั ลูกค้าที่มาที่เข้ามาพักในโรงแรม สร้างความหลากหลาย
ในเมนูอาหาร และยังเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือที่มีอยู่ภายในห้องครัวมาพัฒนาเป็ น พิซซ่ ากะหล่ า
ดอก มังสวิรัติมี เพื่อใช้สาหรับการเป็ นเมนูใหม่และเป็ นทางเลือกสาหรับผูท้ านมังสวิรัติ ในการทาน
อาหารแต่ละมื้อแก่ลูกค้า
4.1 อุปกรณ์ ส่วน วัตถุดิบในการทา พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
4.1.1 อุปกรณ์ ในการทา พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ

รู ปที่ 4.1 เตาอบ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.2 กระดาษไข
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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รู ปที่ 4.3 ไมโครเวฟ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.4 ตราชัง่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.5 เขียง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.6 ถาด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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รู ปที่ 4.7 จาน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.8 ชาม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.9 กะละมัง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.10 เครื่ องปั่ น
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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รู ปที่ 4.11 ถ้วยตวง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.12 ช้อนตวง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.13 พายยาง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.14 ที่ลบั มีด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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รู ปที่ 4.15 ช้อน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.16 มีด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.17 ผ้าขาวบาง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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4.1.2 วัตถุดิบในการทา พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
1. กะหล่าดอก
800 กรัม
2. มอสซาเรลล่าชีส
19.5 กรัม
3. พราเมซานชีส
19.5 กรัม
4. ไข่ไก่
1
ฟอง
5. ใบโหระพา
8
กรัม
6. มะเขือเทศเชอรี่
38
กรัม
7. มะกอกดา
13
กรัม
8. เกลือ
1.5 กรัม
9. ออริ กาโน่
0.5 กรัม
10. ชีสโอมเมด
20
กรัม
11. tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น) 110

กรัม

รู ปที่ 4.18 วัตถุดิบในการทา พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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4.2 ขั้นตอนในการทา พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
1. นากะหล่าดอก 3 ถ้วยตวง ไปปั่ นละเอียด

รู ปที่ 4.19 นาดอกกะหล่า 3 ถ้วยตวง ไปปั่ นละเอียด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.20 กะหล่าดอก 3 ถ้วยตวงปั่ นละเอียด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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2. จากนั้นนากะหล่าดอกเข้าไมโครเวฟ 4นาที ทิ้งไว้ให้หายร้อน

รู ปที่ 4.21 นากะหล่าดอกเข้าไมโครเวฟ 4 นาที
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
3. นากะหล่าดอกที่พอหายร้อนแล้วเทลงผ้าขาวบาง และบีบเอาน้ าออกให้หมด

รู ปที่ 4.22 บีบเอาน้ าออกจากกะหล่าดอก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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4. จากนั้น นากะหล่าดอกใส่ ภาชนะ ใส่ ชีสพาเมซาน 1/4 ถ้วยตวง มอสเซอร์เรร่ าชีส 1/4
ถ้วยตวง ออริ กาโน่ 1/2 ช้อนชา เกลือ 1/4 ช้อนชา และไข่ไก่ 1 ฟอง

รู ปที่ 4.23 ใส่ ชีสพาเมซาน 1/4 ถ้วยตวง มอสเซอร์ เรร่ าชีส 1/4 ถ้วยตวง
ออริ กาโน่ 1/2 ช้อนชา เกลือ 1/4 ช้อนชา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562

รู ปที่ 4.24 ใส่ ไข่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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5. จากนั้นทาการผสมส่ วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.25 ทาการผสมส่ วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากัน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
6. นาไปขึ้นรู ปบนถาดที่รองกระดาษไข

รู ปที่ 4.26 นาไปขึ้นรู ปบนถาดที่รองกระดาษไข
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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7. นาเข้าเตาอบ อบด้วยอุณหภูมิ 230 องศา ประมาณ 10-12 นาที

รู ปที่ 4.27 นาเข้าเตาอบ อบด้วยอุณหภูมิ 230 องศา ประมาณ 10-12 นาที
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
8. จากนั้นนาออกมาทาหน้าด้วย tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)

รู ปที่ 4.28 นาออกมาทาหน้าด้วย tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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9. นาเข้าเตาอบอีกทีโดยจะอบด้วยอุณหภูมิ 160 องศา 5 นาที เพื่อให้หน้าเซ็ทตัว

รู ปที่ 4.29 นาเข้าเตาอบอีกทีโดยจะอบด้วยอุณหภูมิ 160 องศา 5 นาที เพื่อให้หน้าเซ็ทตัว
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
10. จากนั้นนาออกมาโดยจะใส่ tomato sundried,black olive,ใบโหระพา ชีสโฮมเมด

รู ปที่ 4.30 นาออกมาโดยจะใส่ tomato sundried,black olive,ใบโหระพา ชีสโฮมเมด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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11. พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ

รู ปที่ 4.31 พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา, 2562
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4.3 การคานวณต้ นทุนของ พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนผลิต พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ
วัตถุดิบ
กะหล่าดอก

ต้ นทุน

จานวนทีใ่ ช้

ราคา

65บาท/ 1 g

1g

30 บาท

ชีสมอส

159 บาท/ 200 g

19.5 g

15.50 บาท

พราเมซาน

177 บาท/ 125 g

19.5 g

19.50 บาท

ไข่ไก่

6 บาท/ 1 pcs

1 pcs

6 บาท

โหระพา

23 บาท/ 1 g

8g

0.18 บาท

มะเขือเทศเชอรี่

35 บาท/ 250 g

38 g

5.32 บาท

มะกอกดา

65 บาท/ 400 g

13 g

2.11 บาท

เกลือ

7 บาท/ 500 g

1.5 g

0.21 บาท

ออริ กาโน่

45 บาท/ 10 g

0.5 g

2.25 บาท

ชีสโอมเมด

50 บาท/ 100 g

20 g

20 บาท

tomato paste (มะเขือเทศ
ปาดหน้า

38บาท/ 220 g

110 g

19 บาท

รวมต้ นทุน

120.07

จากตาราง 4.1 พบว่า ต้นทุนในการผลิต พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ อยูท่ ี่ 120.07 บาทต่อ
1 ชิ้น
หมายเหตุ เครื่ องหมาย - เป็ นวัตุดิบที่เหลือใช้จากในครัวของโรงแรม
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพด้านเพศ
ข้ อมูลด้ านเพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
12
18
30

ร้ อยละ
40.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 สรุ ปผลจานวนเพศพบว่า จานวนพนักงานแผนกครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 40.00
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพด้านอายุ
ข้ อมูลด้ านอายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
8
5
7
10
30

ร้ อยละ
26.66
16.66
23.33
33.33
100.00

จากตารางที่ 4.3 สรุ ปผลจานวนอายุพบว่า จานวนพนักงานแผนกครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
33.33 อายุ 20-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.66 อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.33 และอายุ 26-30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 16.66
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจด้ านคุณลักษณะของ พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจด้านสี ของอาหาร
ข้ อมูลด้ านสี ของอาหาร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม

จานวน
16
14
30

ร้ อยละ
53.33
46.67
100.00

จากตารางที่ 4.4 สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านสี ของอาหาร พบว่าพนักงานแผนกครัว
และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน มีความพึงพอใจด้านสี
ของอาหาร ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ดี คิดเป็ นร้อยละ 46.67
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจด้านกลิ่นของอาหาร
ข้ อมูลด้ านกลิน่ ของอาหาร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม

จานวน
20
10
30

ร้ อยละ
66.66
33.34

100.00

จากตารางที่ 4.5 สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่นของอาหาร พบว่าพนักงานแผนก
ครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน มีความพึงพอใจด้าน
กลิ่นของอาหาร ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 66.66 ดี คิดเป็ นร้อยละ 33.34
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจด้านคุณภาพของอาหาร
ข้ อมูลด้ านคุณภาพของอาหาร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม

จานวน
25
5
30

ร้ อยละ
83.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 4.6 สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านคุ ณภาพของอาหาร พบว่าพนักงาน
แผนกครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน มี ความพึง
พอใจด้านคุณภาพของอาหาร ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ดี คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจด้านรสชาติ
ข้ อมูลด้ านรสชาติ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม

จานวน
29
1
30

ร้ อยละ
96.66
3.34
100.00

จากตารางที่ 4.7 สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านรสชาติ พบว่าพนักงานแผนกครัวและ
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน มีความพึงพอใจด้านรสชาติ ดี
มาก คิดเป็ นร้อยละ 96.66 ดี คิดเป็ นร้อยละ 3.34
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าร้อยละของด้านความชอบโดยรวม
ข้ อมูลด้ านความชอบโดยรวม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม

จานวน
26
4
30

ร้ อยละ
86.66
13.34
100.00

จากตารางที่ 4.8 สรุ ปผลการตอบแบบสอบถามด้านความชอบโดยรวมพบว่า พนักงาน
แผนกครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมที่ตอบแบบสอบถามมีท้ งั หมด 30 คน มี ความพึง
พอใจด้านความชอบโดยรวม ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 86.66 ดี คิดเป็ นร้อยละ 13.34
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ส่ วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่ อ พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่ อ
พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ

ค่ าเฉลีย่ 𝑿̅

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

ด้านสี ของอาหาร

4.53

0.50

มากที่สุด

ด้านกลิ่นของอาหาร

4.67

0.47

มากที่สุด

ด้านคุณภาพของอาหาร

4.83

0.37

มากที่สุด

ด้านรสชาติของอาหาร

4.97

0.18

มากที่สุด

ด้านความชอบโดยรวม

4.87

0.34

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจของ พิซซ่ ากะหล่ าดอก มังสวิรัติ พบว่าคุ ณลักษณะด้าน
รสชาติ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.97 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ด้าน
ความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.87 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ด้านคุณภาพของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดด้านกลิ่นของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดด้านสี ของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ทา พิซซ่ ากะหล่าดอก มังสวิรัติ ในครั้งที่ 1 ปั ญหาเกิดจากการ
ใช้ไฟอบแรงไป ทาให้ขอบพิซซ่าสี เข้มไป ครั้งที่ 2 การแก้ปัญหาคือ ลดไฟเหลือ 180 องศาเซลเซียส
7 นาที จาก 186 องศาเซลเซี ยส 8 นาที จึงได้ศึกษาข้อมูลและสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา จนทา
ให้ ท า พิ ซ ซ่ า กะหล่ า ดอก มัง สวิรัติ นั้น เกิ ด ความสมบู รณ์ และเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ต้ ัง ไว้
ผูจ้ ดั ทาได้มีการทาแบบสอบถามความพึ งพอใจของพนักงานในครัวและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การที่มี
ต่อ พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ จานวน 30 ชุด
5.1.2 จากผลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลจากการจากตารางประเมินความพึงพอใจเมนู อาหารใหม่ พิซ ซ่ ากะหล่ าดอก
มังสวิรัติ พบว่าคุณลักษณะด้านรสชาติ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ด้านความชอบ
โดยรวม มีคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ย 4.87 คะแนน ด้านคุ ณภาพของอาหาร มีคะแนนความพึ ง
พอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน ด้านกลิ่ นของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 คะแนน ด้านสี
ของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53 คะแนน
5.1.3 ปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากการทาอาหารต้องใช้เวลาฝึ กฝนและประสบการณ์ในการทาผูท้ าโครงงาน
อาจยังทารสชาติของ พิซซ่ ากะหล่ าดอก มังสวิรัติ ได้ยงั ไม่ดีพอต้องใช้ระยะเวลาฝึ กฝนซึ่งผูจ้ ดั ทายัง
ขาดประสบการณ์การทาอาหารหรื อ พิซซ่ ากะหล่าดอก มังสวิรัติ อาจทาให้ออกมาไม่ได้มาตรฐาน
หรื อรสชาติที่ดีพอ
5.1.4 การแก้ไขปัญหา
ควรจดจาในการฝึ กฝนภายในครัว และจารสชาติของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาปรับใช้
กับเมนูและหากไม่เข้าใจในงานที่รับมอบหมายควรสอบถามจากพนักงานพี่เลี้ยงภายในครัวเพื่อให้
มีรสชาติถามมาตราฐานและต้องใช้ระยะเวลาเพื่อฝึ กฝนซึ่ งก่อให้เกิดอุปสรรค์มากมายระหว่างการ
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ฝึ กฝนทา พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ เพราะผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์ในการทาอาหารควรสังเกต
และศึกษาระบบต่าง ๆ ภายในครัวควรระมัดระวังในการทางานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ฝึกปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลา 3 เดือนครึ่ ง ในตาแหน่ ง Kitchen
ทาให้ได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งได้เรี ยนรู้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด ได้ฝึกความ
อดทนต่ออุ ปสรรคที่ เกิ ดขึ้นในสถานประกอบการ และยังได้รับความรู้ในเรื่ องของการทาอาหาร
ชนิดต่าง ๆ เนื่องจากผูจ้ ดั ทาได้ฝึกงานในส่ วนของครัวจึงได้มีการสังเกตพบว่าในกระบวนการผลิต
นั้นจะมีวตั ถุดิบคงเหลือจากสาเหตุต่าง ๆ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้เกิดความคิดและนาวัตถุดิบ คงเหลือมาทา
พิซซ่ากะหล่าดอก มังสวิรัติ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเมนูใหม่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
5.2.1 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจ
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามักจะพบปั ญหาในเรื่ องของอุบตั ิเหตุจากการทางาน
เช่ น การเกิ ด บาดแผลจากการหั่ น ของการถู ก ของมี ค มบาดเป็ นต้น และการสื่ อสารในเรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอและเจอคาศัพท์ในหลายๆเชื้อชาติและทั้งในด้านการฟังและการพูด
5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั ิงานในส่ วนงานของครัวค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคมากดังนั้นควรมี
การ เตรี ยมตัวและฝึ กหัดเทคนิ คการทางานในส่ วนครัวในการทางานมีการใช้คาศัพ ท์เฉพาะทาง
และต้องมีความอดทนเพราะต้องยืนนานและมีใจรักในการทาอาหารหรื อทางานในครัวมาก การ
ปฏิ บตั ิ งานสหกิ จฝึ กงานสหกิ จศึ กษาควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ
และปฏิบตั ิงานอย่างระมัดระวังมีสติโดยไม่เกิดความประมาทในการทางาน
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน
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รู ปที่ 1 นำดอกกะหล่ำ 3 ถ้วยตวง ไปปั่ นละเอียด

รู ปที่ 2 นำกะหล่ำดอกเข้ำไมโครเวฟ 4 นำที

63

รู ปที่ 3 บีบเอำน้ ำออกจำกกะหล่ำดอก

รู ปที่ 4 ใส่ ชีสพำเมซำน 1/4 ถ้วยตวง มอสเซอร์เรร่ ำชีส 1/4 ถ้วยตวง
ออริ กำโน่ 1/2 ช้อนชำ เกลือ 1/4 ช้อนชำ
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รู ปที่ 5 ใส่ ไข่

รู ปที่ 6 ทำกำรผสมส่ วนผสมต่ำง ๆ ให้เข้ำกัน
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รู ปที่ 7 นำไปขึ้นรู ปบนถำดที่รองกระดำษไข

รู ปที่ 8 นำเข้ำเตำอบ อบด้วยอุณหภูมิ 230 องศำ ประมำณ 10-12 นำที
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รู ปที่ 9 นำออกมำทำหน้ำด้วย tomato paste (ซอสมะเขือเทศเข้มข้น)

รู ปที่ 10 นำเข้ำเตำอบอีกทีโดยจะอบด้วยอุณหภูมิ 160 องศำ 5 นำที เพื่อให้หน้ำเซ็ทตัว

67

รู ปที่ 11 พิซซ่ำกะหล่ำดอก มังสวิรัติ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

69

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ
พิซซ่ ากะหลา่ ดอก มังสวิรัติ
Vegetarian Cauliflower Pizza
ค าชี้ แ จง : แบบสอบถำมฉบับ นี้ จัด ท ำขึ้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นส่ ว นประกอบในกำรท ำโครงงำนวิ จัย ให้ ส ำเร็ จ ตำม
วัตถุประสงค์ ทำงคณะผูจ้ ดั ทำใคร่ ขอควำมร่ วมมือในกำรกรอกแบบสอบถำม ด้วยข้อมูลตำมควำมจริ ง (ข้อมูลจำก
แบบสอบถำมนั้นจะถูกเก็บเป็ นควำมลับเพื่อใช้ประโยชน์ในงำนวิจยั นี้เท่ำนั้น) แบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณำใส่เครื่ องหมำย  ลงในช่อง  ที่ท่ำนต้องกำรเลือก
1. เพศ
 1. ชำย
 2. หญิง
2. อำยุ
 1. 20-25 ปี
 2. 26-30 ปี
 3. 31-35 ปี
 4. 36 ปี ขึ้นไป
3. ตำแหน่ง
 1. พนักงำนแผนกครัว
 2. ลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริ กำรโรงแรม
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวและแขกทีเ่ ข้ ามาใช้ บริการโรงแรมทีม่ ตี ่ อ พิซซ่ ากะหลา่ ดอก
มังสวิรัติ
คาชี้แจง กรุ ณำใส่เครื่ องหมำย  ลงในช่อง “ระดับควำมพึงพอใจ”
คุณลักษณะของอาหาร

ดีมาก
(5 คะแนน)

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ปานกลาง
น้ อย
(4 คะแนน)
(3 คะแนน)
(2 คะแนน)

น้ อยทีส่ ุ ด
(1 คะแนน)

1. ด้ำนสี ของอำหำร
2. ด้ำนกลิ่นของอำหำร
3. ด้ำนคุณภำพของอำหำร
4. รสชำติของพิซซ่ำกะหล่ำดอก
มังสวิรัติ
5. ควำมชอบโดยรวม
ความคิดเห็นเพิม่ เติม................................................................................................................................................
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บทความวิชาการ
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ภาคผนวก ง
โปสเตอร์
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ภาคผนวก จ
บันทึกการปฏิบัติงาน
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ประวัติผู้จัดทา
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