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การจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง นมข้นหวานรสกาแฟ (Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk ) การนานมและกาแฟมาแปรรู ป นั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.นากาแฟและนมร้อนที่เหลือใช้
นามาประยุกต์เข้าด้วยกัน จนกลายเป็ นเมนูใหม่สามารถนาไปใช้ได้จริ ง 2. เพื่อศึกษาการแปรรู ปโดยวิธีการ
ระเหยน้ าออกจากนม ( Evaporated milk ) 3. เป็ นการลดต้นทุนกาแฟและนมที่ตอ้ งไปเหลือทิ้ง จึงนามาสร้าง
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ อี กทั้งเป็ นการลดปริ มาณขยะเหลื อทิ้ง โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale โดยใช้ผรู้ ่ วมการทดสอบเป็ นพนักงานในแผนก Food And
Beverage จานวน 30 คน จากการประเมินด้านประสาทสัมผัสพบว่า ด้านลักษณะสี ด้านรสชาติ ด้านกลิ่ น
ด้านเนื้ อสัมผัส ด้านความเข้มข้นและ ด้านความชอบโดยรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ทั้งนี้ ใน
ด้านความเข้มข้นของนมข้นหวานผูท้ ดสอบประเมินในระดับมาก
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Abstract
The objectives of this cooperative education project, “Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk,” were: 1. to develop new menu by blending coffee and hot milk for practical use; 2. to
study evaporated milk processing technique; and 3. to reduce production cost by developing new products
by utilizing coffee and hot milk and to reduce solid waste. The 5-point hedonic scale was used as sensory
testing. The participants were 30 workers in the Food and Beverage Department. From sensory evaluation,
the results showed that the satisfaction with color, taste, flavor, texture, concentration, and overall
preference were at high levels. The participants evaluated the concentration of sweetened condensed milk
at a high level.
Keywords: Sweetened condensed milk / food processing / Milk / Coffee
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การที่ ได้ม าปฏิ บตั ิ ง าน โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่ น้ ํา ริ เ วอร์ ไ ซด์ เริ่ มตั้ง แต่ ว นั ที่ 14
พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ผูจ้ ดั ทําโครงการได้รับรู ้ปัญหาต่างๆ จึงในการปฏิบตั ิงาน จึงได้จดั ทํา
โครงการ ”นมข้นหวานรสกาแฟ” ซึ่งได้รับความช่วยเหลืออย่างดียง่ิ ในการให้ขอ้ มูลคําปรึ กษา ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการจัดทําโครงการนี้ ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณลัดดาวัลย์ พลกลาง และพนักงานที่ห้องอาหาร ขอขอบคุณอาจารย์สุนทรสอนกิ จดี อาจารย์ที่
ปรึ กษาโครงการ ที่ ให้ความช่ วยเหลื อและคําแนะนําต่างๆในการจัดทําโครงการเล่มนี้ และขอขอบคุ ณ
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิ ทธิ์ กรรมการกลาง ที่ให้คาํ แนะนําในการจัดทํารายงานเล่มนี้
นอกจากนี้ขอขอบคุณบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือในการ
จัดทําโครงการนี้ ข้ ึนมา ที่คอยให้คาํ แนะนําเป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงาน ตลอดจนการดูแลและให้ความ
เข้าใจการทํางานในสถานการณ์จริ ง ปฏิบตั ิงานจริ ง ผูจ้ ดั ทําจึงขอขอบพระคุณทางโรงแรมรามาดา พลาซ่ า
แบงค็ อ ก แม่ น้ ํ า ริ เวอร์ ไ ซด์ แ ละผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ วมในการให้ ข ้อ มู ล ผู ้จ ัด ทํา
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่นี่ดว้ ย
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1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กียวข้ อง
2.1 นมข้นหวาน
2.2 ประวัตินมข้นหวาน
2.3 นมและผลิตภัณฑ์จากนม
2.4 การใช้น้ าํ ตาลแปรรู ปผลิตภัณฑ์
2.5 ประโยชน์และผลกระทบของนํ้าตาล
2.6 การผลิตนมข้นหวาน
2.7 ขั้นตอนการผลิตนมข้นหวาน
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อ และที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
3.2 ข้อมูลโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กร
3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.8 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.9 อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
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3.10 เกณฑ์การแปลงค่านํ้าหนักคะแนนเฉลี่ย
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติโครงงานสหกิจศึกษา
4.1 รายละเอียดการทําโครงงาน เรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ
(Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk)
4.2 การเตรี ยมการและการวางแผนโครงงาน
4.3 ส่ วนผสมที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ เรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ
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4.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ เรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
4.5 ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์ นมข้นหวานรสกาแฟ
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
4.6 ต้นทุนการทําผลิตภัณฑ์ นมข้นหวานรสกาแฟ
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
4.7 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.8 ผลการดําเนินงาน
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข. ภาพขนาดปฏิบตั ิงาน
ภาคผนวก ค. บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
ภาคผนวก ง. บทความเชิงวิชาการ
ภาคผนวก จ. โปสเตอร์
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา
ตารางที่ 4.1 การคํานวณต้นทุนนมข้นหวานรสกาแฟ )
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ นมข้นหวานกาแฟ
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
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รู ปที่ 2.2 นมพร่ องมันเนย
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รู ปที่ 2.4 นมผง
รู ปที่ 2.5 นมข้นจืด
รู ปที่ 2.6 นมข้นหวาน
รู ปที่ 2.7 นมแปลงไขมัน
รู ปที่ 2.8 นมปรุ งแต่ง
รู ปที่ 2.9 นมเปรี้ ยว
รู ปที่ 2.10 ครี ม
รู ปที่ 2.11 เนย
รู ปที่ 2.12 เนยแข็งหรื อชีส
รู ปที่ 2.13 ไอศกรี ม
รู ปที่ 2.14 โยเกิร์ต
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รู ปที่ 2.16 นํ้าตาลทรายขาว
รู ปที่ 2.17 นํ้าตาลขาวบริ สุทธิ์
รู ปที่ 2.18 นํ้าตาลปี๊ บ
รู ปที่ 2.19 นํ้าตาลทรายแดง
รู ปที่ 2.20 นํ้าตาลเชื่อม
รู ปที่ 2.21 นํ้าตาลแร่ ธรรมชาติ
รู ปที่ 2.22 กากนํ้าตาล
รู ปที่ 2.23 นํ้าตาลโตนด
รู ปที่ 2.24 นํ้าตาลมะพร้าว
รู ปที่ 2.25 นํ้าตาลอ้อย
รู ปที่ 2.26 นํ้าตาลทรายแดง
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รู ปที่ 2.27 นํ้าตาลทรายดิบ
รู ปที่ 2.28 นํ้าผึ้ง
รู ปที่ 2.29 นํ้าตาลจากผลไม้
รู ปที่ 2.30 นมข้นหวานรสกาแฟ
รู ปที่ 2.31 ภาชนะสําหรับเก็บรักษา
รู ปที่ 3.1 แผนที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo)โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
รู ปที่ 3.3 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
รู ปที่ 3.4 ห้องดีลกั ซ์ วิวแม่น้ าํ (Deluxe River View)
รู ปที่ 3.5 ห้องแกรนด์ ดีลกั ซ์ (Grand Deluxe Room)
รู ปที่ 3.6 ห้องเอ็กเซกคิวทีฟ คลับ ดีลกั ซ์ (Executive Club Deluxe)
รู ปที่ 3.7 ห้อง พลาซ่า สวีท (Plaza Suite)
รู ปที่ 3.8 ห้องเดอะรอยัลไทยสวีท (Royal 2-Bedroom Suite)
รู ปที่ 3.9 ห้องพลาซ่า คลับ (Plaza Club)
รู ปที่ 3.10 ห้องอาหาร The Terrace@72 (โซนห้องอาหาร The Glove)
รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร AH YAT ABALONE FORUM
รู ปที่ 3.13 ห้องอาหาร Illuminous Bar and Lounge
รู ปที่ 3.14 ผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
รู ปที่ 3.15 การจัดองค์กรในแผนก F&B
รู ปที่ 3.16 แผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ าย ห้องอาหาร The Terrace@72
รู ปที่ 3.17 นักศึกษาสหกิจศึกษา (นางสาวชลลดา คล้ายสอน)
รู ปที่ 3.18 นักศึกษาสหกิจศึกษา (นางสาวอรอุมา รัศมิทตั )
รู ปที่ 3.19 พนักงานที่ปรึ กษา
รู ปที่ 4.1 เตรี ยมนมและวัดปริ มาณแล้วจึงเทใส่ กระทะที่เตรี ยมเอาไว้
รู ปที่ 4.2 ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนแล้วเทนมลงไป ปล่อยให้นมเดือด
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รู ปที่ 4.3 ตวงนํ้าตาลแล้วปาดให้พอดี เพื่อความแม่นยํา
รู ปที่ 4.4 เทนํ้าตาลที่ตวง ใส่ กระทะอย่าเพิง่ ไปคนปล่อยนํ้าละลาย
รู ปที่ 4.5 คอฟฟิ เมต 6 ช.ต.พร้อมนํ้าตาลที่กาํ ลังเดือด
รู ปที่ 4.6 คนให้น้ าํ ตาลและคอฟฟิ เมตละลายไปกับนม
รู ปที่ 4.7 เบาไฟใช้ไฟอ่อน ๆ เพื่อให้น้ าํ ค่อยๆระเหยออกนม.
รู ปที่ 4.8 สังเกตนมมีความข้นมากขึ้น เบาไฟลงและคนไปเรื่ อยๆเพื่อไม่ให้นมไหม้
รู ปที่ 4.9 ใส่ กาแฟดําทีหลังเพือ่ กลิ่นกาแฟจะระเหยไปกับความร้อนและเวลาในการต้มนม
รู ปที่ 4.10 เก็บในภาชนะที่มีฝาปิ ดให้สนิทแล้วแช่ตูเ้ ย็น สามารถอยูไ่ ด้ถึง 2 อาทิตย์
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ ไซด์ ปั จจุ บนั ปั จจุ บนั เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว
สถานที่ให้บริ การตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 3.5 ไร่ ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา บริ การห้องพักจํานวน
525 ห้อง พร้อมทั้งห้องอาหาร บาร์ และห้องจัดเลี้ยง ประกอบด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา เพื่อให้
แขกที่เข้ามาพักได้รู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศและทิวทัศน์ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา เนื่ องจากเป็ นโรงแรม
ขนาดใหญ่ มีห้องพักเป็ นจํานวนมาก ห้องอาหารหลักจะเป็ นห้องอาหาร The Terrace@72 สามารถรองรับ
แขกได้เป็ นจํานวนมาก แขกส่ วนมากที่พกั ที่โรงแรมจะรับประทานอาหารบุฟเฟต์ช่วงเช้า ห้องอาหารเปิ ด
ให้บริ การ 05.30 น. – 10.30 น. ของทุกวันจะมี จุดบริ การอาหาร 5 แห่ งในบริ เวณห้องอาหารที่จะให้บริ การ
ชา กาแฟ นํ้า ร้ อ น นมร้ อ น อยู่ท่ี จุ ด บริ ก าร จึ ง มี ก ารเตรี ย มกาแฟและนมร้ อ น เตรี ย มพร้ อ มไว้ด้า นหลัง
ตลอดเวลา เพื่อรองรับแขกที่มารับประทานอาหาร
จากการปฏิบตั ิงานตลอดช่ วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปั ญหาที่พบบ่อยคือกาแฟและนมร้อนเหลือทิ้ง
บ่อยครั้ง เนื่ องจากนโยบายของทางโรงแรมคือใช้ของวันต่อวัน ปริ มาณนมที่เหลือเททิ้งต่อวันประมาณ 1-2
ลิตร ส่ วนกาแฟที่เหลือใช้ต่อวัน 2 - 4 ลิตรต่อวัน จึงมองเห็นปั ญหาที่เกิดขึ้นและนําปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาคิด
วิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ จึงมีความสนใจที่จะนํากาแฟและนมร้อนที่เหลือใช้ในแต่ละวันมาผลิตนมข้นหวาน
รสกาแฟ เพื่อนําไปใช้ในการเป็ นทางเลือกใหม่ๆให้กบั แขกที่มารับประทานบุฟเฟต์ในแต่ละช่วงเวลาและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ
ทั้งนี้ เนื่ อ งจากห้อ งอาหาร The Terrace@72 บุ ฟ เฟต์จ ะมี 3 ช่ ว งเวลา มี เ ช้า กลางวัน เย็น แต่ ล ะ
ช่วงเวลาอาหารและของหวานจะแตกต่างกันไปเช่น ช่วงเช้าจะมีอาหารประเภทขนมปั งหลากหลายเมนู เช่น
แพนเค้ก ขนมปั งปิ้ ง ช่วงกลางวันจะมีของหวานประเภท นํ้าแข็ง ไอศกรี ม เค้กและ ท็อปปิ้ งไว้โรยเพื่อเพิ่ม
รสชาติให้กบั ของหวาน โดยมีซอสช็อกโกแลต วิปปิ้ งครี ม นํ้าผึ้งเป็ นประจําทุกครั้ง ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงคิดได้ว่า
ถ้าเรานําของที่เหลือใช้และต้องเททิ้งทุกวัน นํามาสร้างสรรค์เมนู ใหม่ให้เกิ ดประโยชน์หรื อเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าและลดต้องทุนของสถานประกอบการ จึ งเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์เมนู ทางเลื อกใหม่ ให้กับสถาน
ประกอบการและแขกที่มาใช้บริ การ โดยการนํากาแฟและนมร้อนมาทําเป็ นเมนูใหม่ นมข้นหวานรสกาแฟ(
Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) และสามารถนําไปใช้กบั ของหวานได้ทุกช่วงเวลาอาหาร

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1. เพื่อนํากาแฟและนมร้อนที่เหลือใช้นาํ มาประยุกต์เข้าด้วยกัน จนกลายเป็ นเมนู ใหม่สามารถ
นําไปใช้ได้จริ ง
1.2.2 เพื่อการศึกษาการแปรรู ปโดยวิธีการระเหยนํ้าออกจากนม ( Evaporated milk )เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.2.3 เพื่อลดต้นทุนกาแฟและนมที่ตอ้ งเททิ้ง จึงนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งเป็ นการช่ วยลด
ปริ มาณขยะเหลือทิ้งของสถานประกอบการ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์ แผนก Food and
Beverage ส่ วนงาน ห้องอาหาร The Terrace@72
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่พนักงานโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ ไซด์
แผนก Food and Beverage Service
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้เรี ยนรู ้วา่ นมที่เหลือใช้สามารถนํามาถนอมอาหาร สร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อเพิม่ มูลค่ามากขึ้น
1.4.2 สามารถนํากาแฟและนมร้ อน สิ่ งที่ ตอ้ งทิ้งทุกวันมาเพิ่มเมนู ทางเลื อกใหม่ให้กับแขกที่ มา
รับประทานอาหารที่โรงแรม
1.4.3 ลดต้น ทุ น และนํา มาสร้ า งสรรค์ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ กับ สถานประกอบการมิ ใ ห้ สิ้ น เปลื อ ง
ทรัพยากรโดยสู ญเปล่า

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาทําโครงงาน เรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
ผูจ้ ดั ทําได้มีการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและ
ทฤษฎีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 นมข้ นหวาน
นมข้นหวาน ( Sweetened Condensed Milk ) คือนมที่ระเหยนํ้าออกบางส่ วนแล้วเติมนํ้าตาลลงไป
เพื่อรักษาไม่ให้นมบูดเน่า โดยอาศัยหลักที่วา่ นํ้าตาลจะทําให้มี ( Osmotic pressure ) สู งแบคทีเรี ยส่ วนมากจะ
ไม่สามารถเจริ ญ และขยายพันธุ์ในนํ้าเชื่ อมที่ มีความเข้มข้นสู ง ได้ปริ มาณนํ้าตาลในนมข้นหวานอยู่ใน
ระหว่าง 40 -50 % ปริ มาณของไขมันในนมข้นหวานมีต้ งั แต่น้อยมาก (นมข้นหวานชนิ ดหางนม) จนถึง 9
% ปริ มาณเนื้ อนมมี ต้ งั แต่ 22-28% และ ปริ มาณนํ้ามี ต้ งั แต่ 24-27% นํ้าหนัก สุ ทธิ ของนมข้น หวานหนึ่ ง
กระป๋ อง นํ้าหนัก 397 กรัม ส่ วนประกอบของนมข้นหวานแตกต่างกันในแต่ละบริ ษทั โดยทัว่ ไปแล้วนมข้น
หวานที่มีปริ มาณไขมันตํ่าจะมีราคาถูกกว่านมที่มีปริ มาณไขมันสู ง ชนิดของไขมันก็ทาํ ให้ราคานมข้นหวาน
แตกต่างกัน ( คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 )
2.2 ประวัตินมข้ นหวาน
ในปี ค.ศ. 1851 เมื่อ ‘เกล เบอร์ เดน’ (Gail Borden) นักประดิษฐ์ชาวอเมริ กนั ประสบความสําเร็ จใน
การคิดค้นระบบ ‘ระเหยนํ้า’ ออกจากนํ้านมได้เป็ นคนแรกของโลก กล่าวคือ เบอร์ เดนค้นพบว่า หากเติมนํ้า
ผลไม้ลงไปเพียงเล็กน้อยผสมกับนํ้านมในจํานวนที่พอเหมาะแล้วเคี่ยวในกระทะสุ ญญากาศ จะทําให้น้ าํ นม
ไม่เกิ ดการเดื อดและแห้งจนจับตัวเป็ นก้อน นํ้านมที่ ได้ก็จะมี ความเข้มข้นสู ง และที่ สําคัญไม่บูดเสี ยง่าย
เหมาะแก่การบรรจุลงกระป๋ องเพื่อการขนส่ งในระยะไกลได้อย่างดีเลยทีเดียว หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1856
เบอร์เดนก็ได้ผลิต ‘นมข้นหวาน’ ออกจําหน่ายเป็ นครั้งแรก แต่ในสมัยนั้นนมข้นหวานยังไม่ค่อยได้รับความ
นิยมมากนัก เพราะคนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เห็นประโยชน์ของเจ้านมชนิดนี้
จนกระทัง่ เกิดสงครามกลางเมืองอเมริ กาขึ้น ทําให้อาหารการกินข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ ขาดแคลน
อย่างหนัก ผูค้ นเริ่ มเล็งเห็นความสําคัญของนมข้นหวาน เพราะเจ้านมชนิดนี้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่บูด
แม้จะเปิ ดกระป๋ องเพื่อบริ โภคแล้วก็ตาม และนับจากนั้นเป็ นต้นมา “นมข้นหวาน” ก็กลายเป็ นสิ นค้าที่ขายดี
เป็ นเทนํ้าเทท่า เรี ยกได้ว่าเป็ นสิ่ งของจําเป็ นคู่ครัวของอเมริ กนั ชนเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงเท่านั้นด้วยประโยชน์ที่
น่าทึ่งของมันในเรื่ องของการเป็ นอาหารที่เน่าเสี ยยาก ทําให้ ‘นมข้นหวาน’ ได้รับความนิ ยมไปทัว่ โลกอย่าง
รวดเร็ วเลยทีเดียว ( Spoke Dark, 2017 )

2.3 นมและผลิตภัณฑ์ จากนม
นม หมายถึงของเหลวสี ขาวที่ประกอบไปด้วยสารอาหารที่ออกมาจากเต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมนมจะประกอบไปด้วยสารอาหารหลักที่จาํ เป็ นสําหรับเด็กและสัตว์เกิดใหม่ สัตว์ที่สามารถให้นมได้มี
ควาย ม้า วัว แพะ แกะ และมนุษย์ ซึ่งนมสามารถนําไปสร้างผลิตภัณฑ์อื่นได้แก่ ครี ม โยเกิร์ต ชีสนอกจากนี้
ยังมีเครื่ องดื่มที่สามารถทดแทนนมได้ เช่น นํ้านมถัง่ เหลือง นํ้านมข้าวโพด อัลมอนด์
นมเป็ นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง อุดมด้วยแร่ ธาตุอาหารครบ
ทุ ก หมู่ คื อ โปรตี น วิ ต ามิ น เกลื อ แร่ คาร์ โ บไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นํ้าตาลนมหรื อ
แล็กโทส (lactose) และโปรตีนที่เรี ยกว่า เคซี น (casein) จะพบในธรรมชาติคือในนมหรื อนํ้านมเท่านั้น นม
จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาร่ างกายและสมองของเด็กและเยาวชน
( AMPROHEALTH นิตยสารเพื่อสุ ขภาพ, 2561 )
2.3.1 ส่ วนประกอบของนํา้ นมนม
ส่ วนประกอบและแร่ ธาตุต่างๆ ในนํ้านมมีดงั ต่อไปนี้ ( AMPROHEALTH นิตยสารเพื่อ
สุ ขภาพ, 2561 )
1) นํ้า เป็ นสื่ อกลางให้สารอาหารหลายชนิดละลายทําให้สะดวกในการบริ โภค
โดยเฉพาะเด็กอ่อนหรื อ ทารกที่ยงั ไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร
2) ไขมัน ตามปกติ เ รี ย กไขมัน จากนํ้านมว่า มัน เนย เป็ นส่ ว นประกอบที่ สําคัญทาง
โภชนาการและเศรษฐกิจให้พลังงานตลอดจนสารอาหารและวิตามินเอ ดี อี นอกจากนี้ ยงั เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ
ใช้ในการกําหนดราคาซื้อขายนํ้านมดิบ เพราะสามารถนําไปใช้อุตสาหกรรมนมได้นมให้ไขมันเพียงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับขนมปัง นมผงถัว่ เหลือง หรื อเนื้อ การดื่มนมจึงไม่ทาํ ให้อว้ น
3) โปรตี น ในนํ้า นมเกื อ บทั้งหมดประกอบด้ว ยสารอาหารโปรตี น ที่ เ รี ย กว่า เคซี น
,กลอบูลิน,อัลบูมิน ในปริ มาณค่อนข้างสู ง และมี กรดอะมิโนอยู1่ 9 ชนิ ด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างเนื้ อเยื่อ
เลือด และกระดูก นอกจากนี้ยงั มีเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ อีกด้วย
4) สารประกอบที่มีไนโตรเจน ตามปกตินมจะมีแร่ ธาตุไนโตรเจนอยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 0.5
5) แล็กโทส เมื่อถูกย่อยแล้วจะกลายเป็ นกลูโคส และกาแล็กโทส นํ้าตาลกาแล็กโทสนี้
เป็ นส่ วนประกอบของซี รีโบไซด์ ซึ่ งพบมากในเยื่อหุ ้มสมองและเยื้อหุ ้มประสาท ดังนั้นทารกและเด็กจึงมี
ความต้องการแล็กโทสเพื่อนําไปใช้ในการเจริ ญเติบโตของสมอง
6) วิตามิน ในนมมี วิตามิ นเอ บี 1ไทอามี น บี 2 บี รวม บี 6 บี 12 ซี ดี และดี 3ซึ่ งช่ ว ย
ป้องกันโรคลักปิ ดลักเปิ ด อัมพาต โรคผิวหนัง โรคลําไส้ โรคฟันผุ เป็ นต้น
7) แร่ ธาตุ ในนํ้านม มีลกั ษณะเป็ นเถ้า ประกอบด้วยโพแทสเซี ยม แคลเซี ยม โซเดี ยม
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส คลอไรด์ ซิเตรท เหล็ก ทองแดง และไอโอดีน

2.3.2 ประโยชน์ ของนม
1) ช่วยให้ให้กระดูกและกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เพื่อพยุงโครงสร้างร่ างกายให้ต้ งั ตรง
2) ช่วยให้ระบบประสาทที่สง่ั งานและสื่ อสารกับทุกส่ วนของร่ างกาย
3) ช่วยให้พลังงานขับเคลื่อนระบบประสาทกล้ามเนื้อ
4) ช่วยเพิม่ โปรตีน เสริ มสร้างบํารุ งกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ
แคลเซียมเสริ มสร้างกระดูกอย่างต่อเนื่อง
5) วิตามินบี2 และบี12 เพื่อให้พลังงานและบํารุ งระบบประสาทและสมอง
2.3.3 ประเภทของนม
กรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ได้แจ้งถึงส่ วนประกอบหลักและสัดส่ วน สารอาหารที่คล้ายกันแต่
จะถูกนิยามพร้อมจําแนกประเภทของนมตามกระบวนการผลิตและชนิดของนมที่นาํ มาผลิตตามที่ทาง ( อ.ย.
) ได้กาํ หนดไว้ ประเภทของนมไว้ 8 ประเภท ดังนี้ ( แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการ,2017 )
1) นมสดครบส่ วน (Whole milk) คื อ นมสดธรรมชาติ ที่นํามาผ่า นกระบวนการฆ่ า
เชื้ อจุลินทรี ย ์ โดยไม่ได้ตดั ปริ มาณไขมันออก สังเกตจากฉลากโภชนาการจะระบุว่าเป็ นนมโค 100% มี
ปริ มาณแคลเซียม 200-300 มิลลิกรัมต่อ 1 แก้ว เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีน้ าํ หนักตัวปกติ เด็กวัยเรี ยน วัยรุ่ น

รูปที่ 2.1 นมครบส่ วน
( ที่มา :http://www.popcornfor2.com/cafe/view-2008 )

2) นมพร่ องมั น เนย (Low fat milk) คื อ นมที่ ส กัด ไขมัน ออกไปบางส่ ว น ทํา ให้ มี
พลังงานน้อยลง เหมาะสําหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการควบคุ มนํ้าหนัก และรั กษาระดับไขมันในเลือดให้เป็ นปกติ มี
ปริ มาณแคลเซียม 200-300 มิลลิกรัมต่อหนึ่งแก้ว

รูปที่ 2.2 นมพร่ องมันเนย
( ที่มา :http://www.dubai-turismo.com/altri-locali-notturni-a-dubai/ )
3) นมขาดมันเนย (Non-fat milk) คือ นมที่แยกไขมันเนยออกเหลือเฉพาะโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรต เหมาะสําหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการหลีกเลี่ยงไขมัน ควบคุมนํ้าหนัก และมีระดับไขมันในเลือด
สู ง ปริ มาณแคลเซียม 200-300 มิลลิกรัมต่อหนึ่งแก้ว

รู ปที่ 2.3 นมขาดมันเนย
( ที่มา :https://shoponline.tescolotus.com/groceries/th-TH/products/6003984451 )

4) นมผง คือ นมสดที่ระเหยนํ้าออกไปทั้งหมด มีลกั ษณะเป็ นผงละเอียด มี 3 ชนิ ด คือ
นมผงครบส่ วน นมผงพร่ องมันเนย และนมผงขาดมันเนย ควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนซื้ อ เพื่อดู
ปริ มาณแคลเซียมและวิธีชงที่ถูกต้อง ไม่ควรใช้นมผงชนิดนี้เลี้ยงทารก

รูปที่ 2.4 นมผง
( ที่มา :http://www.central.co.th/e-shopping/milk-powders-price-check/ )
5) นมข้ น (Condensed milk) คือ นมสดที่ระเหยเอานํ้าบางส่ วนออก มีความเข้มข้นมาก
ขึ้น แบ่งเป็ น 2 ชนิดดังนี้
5.1) นมข้ นจื ด คือ นมที่มีอตั ราส่ วนของนํ้าน้อยกว่าปกติ 50% ถ้าเติมไขมันเนย
ลงไปเรี ยกว่า “นมข้นคืนรู ปไม่หวาน” ถ้าเติมนํ้ามันชนิดอื่นแทนไขมันเนย เช่น นํ้ามันปาล์ม เรี ยกว่า “นมข้น
แปลงไขมันชนิดไม่หวาน” มีกรดไขมันจําเป็ นและวิตามินบางชนิดน้อย ห้ามนําไปใช้เลี้ยงทารกหรื อเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 2 ปี

รูปที่ 2.5 นมข้นจืด
( ที่มา :http://www.allmineicecream.com/product/ )

5.2) นมข้ นหวาน คือ นมที่ ระเหยนํ้าบางส่ วน หรื อนมผงขาดมัน เนยผสมกับ
ไขมันเนย หรื อไขมันปาล์ม มีไขมันและนํ้าตาลปริ มาณมาก คุณค่าทางโภชนาการลดน้อยลง โดยเฉพาะ
โปรตีนและแคลเซียมจะตํ่ากว่านมสด ควรจํากัดปริ มาณรับประทาน สําหรับทารก เด็ก ผูเ้ ป็ นเบาหวาน และ
ผูท้ ี่ควบคุมนํ้าหนักควรหลีกเลี่ยงการบริ โภค

รูปที่ 2.6 นมข้นหวาน
( ที่มา :https://kaijeaw.com/ )
6) นมแปลงไขมัน (Filled milk) คือ นมพร้ อมดื่ มที่นําเอาไขมันชนิ ดอื่ น เช่ น นํ้ามัน
ปาล์ม หรื อนํ้ามันมะพร้าว มาผสมแทนไขมันเนยที่อยูใ่ นนํ้านม นิ ยมนําไปปรุ งอาหารและเครื่ องดื่ม มีราคา
ถูกกว่านมสดทัว่ ไป ปริ มาณแคลเซียมน้อยมาก ไม่เหมาะสําหรับใช้บริ โภคเป็ นประจํา

รู ปที่ 2.7 นมแปลงไขมัน
( ที่มา :http://www.thaigoodview.com/node/8035 )

7) นมปรุ งแต่ ง ( Flavored milk ) คือ นมสดหรื อนมผงที่ปรุ งแต่งด้วยสี กลิ่น รส ทําให้
น่ารับประทานมากขึ้น นมปรุ งแต่งทุกชนิ ดมักเติมนํ้าตาล เพื่อช่วยเพิ่มรสหวาน เช่น นมรสกล้วยหอม นม
ช็อกโกแลต นมรสสตรอเบอร์ รี ปริ มาณแคลเซี ยมจะลดลงกว่านมรสจืดทัว่ ไป เพราะถูกแทนที่ดว้ ยนํ้าตาล
ไม่เหมาะสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมนํ้าหนัก และเด็กเล็ก เพราะทําให้ติดรสหวาน

รูปที่ 2.8 นมปรุ งแต่ง
( ที่มา :https://sarapatreview.wordpress.com/ )
8) นมเปรี้ยว ( Cultured milk ) คือ นมที่เติมเชื้ อแบคทีเรี ยที่เป็ นมิตรต่อร่ างกาย แล้ว
นําไปหมักบ่มให้มีปริ มาณจุลินทรี ยเ์ พิ่มขึ้น เหมาะสําหรั บผูท้ ี่ไม่สามารถย่อยนํ้าตาลในนมได้ เนื่ องจาก
จุลินทรี ยห์ รื อแบคทีเรี ยจะเปลี่ยนสภาพของนํ้าตาลในนมให้เป็ นกรด นมเปรี้ ยวส่ วนใหญ่มกั เติมนํ้าตาลเพื่อ
เพิ่มรสชาติให้ดื่มง่ายขึ้น ทําให้ร่างกายได้รับพลังงานส่ วนเกิน อ้วนง่าย เด็กและผูท้ ี่รักษาสุ ขภาพควรเลือกนม
เปรี้ ยวหรื อโยเกิร์ต ที่ไม่ผสมนํ้าตาล ปริ มาณแคลเซียมจากนมเปรี้ ยวมีนอ้ ยกว่านมสดทัว่ ไป

รูปที่ 2.9 นมเปรี้ ยว
( ที่มา :http://www.lovefitt.com/review// )

2.3.4 ผลิตภัณฑ์ จากนม
นํ้านมสด สามารถนําไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนี้ ( พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2555 )
1) ครีม ( Cream ) เป็ นผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy product) ชนิ ดหนึ่ งที่เป็ นของเหลวข้น
มีปริ มาณไขมันนม (Milk fat) สู ง เป็ นส่ วนของไขมันนมที่มีปริ มาณไขมันนมไม่นอ้ ยกว่า 18% มีน้ าํ น้อยมาก
อัต ราส่ ว นของนํ้าต่ อ ของแข็ง ปราศจากไขมัน นมจะเหมื อ นกับ ในนํ้านมที่ แ ยกครี ม นั้น ออกมา ครี ม
ประกอบด้วยไขมันนมตั้งแต่ 18-80% และจัดเป็ นอิมลั ชันชนิดนํ้ามันในนํ้า

รูปที่ 2.10 ครีม
( ที่มา :https://goo.gl/images/49er2J )
2) เนย ( Butter ) จะทําโดยการเตรี ยมจากนํ้านมดิบ 20 ลิตรจะได้เนย 1 กิโลกรัม ส่ วน
ที่เหลือประมาณ 18 ลิตรจะนําไปเลี้ยงสัตว์ เพราะฉะนั้นเนยก็คือนํ้านมที่เข้มข้น ส่ วนประกอบของ Butter
ได้แก่ Cholesterol และไขมันอิ่มตัว Saturated fat ร้อยละ 50 ซึ่งไขมันสองชนิดเป็ นไขมันที่ไม่ดี

รู ปที่ 2.11 เนย
( ที่มา :https://goo.gl/images/K6xRg4 )

3) เนยแข็ง หรื อ ชี ส ( Cheese ) คือ ผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งสามารถผลิตได้จากนมวัวหรื อ
แพะเป็ นต้น ที่ ผ่ า นกระบวนการคัด แยกโปรตี น แล้ว นํา โปรตี น ของนมมาทํา การผสมเชื้ อ รา หรื อ
แบคทีเรี ย หรื อสารอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของเนยแข็ง ซึ่งแตกต่างจากเนยที่ทาํ มาจากไขมัน
ของนม

รูปที่ 2.12 เนยแข็งหรื อชีส
( ที่มา: https://goo.gl/images/tyZZPJ )
4) ไอศกรี ม ( Ice cream ) เป็ นของหวานแช่ แข็งชนิ ดหนึ่ ง ได้จากการผสมส่ วนผสม
นําไปผ่านการฆ่าเชื้ อ แล้วนั้นนําไปปั่ นในที่เย็นจัด เพื่อเติมอากาศเข้าไปพร้ อมๆ กับการลดอุณหภูมิ โดย
อาศัยเครื่ องปั่ นไอศกรี ม ไอศกรี มตักโดยทัว่ ไปจะต้องผ่านขั้นตอนการแช่เยือกแข็งอีกครั้งก่อนนํามาขายหรื อ
รับประทานนํา นม นํ้าตาลเป็ นต้น ผสมกัน แล้วปั่นให้ขน้ ในอุณหภูมิต่าํ อาจเติมรส สี และกลิ่นต่าง ๆ ได้ตาม
ชอบ เช่น ไอศกรี มช็อกโกแลต ไอศกรี มกาแฟ

รูปที่ 2.13 ไอศกรีม
( ที่มา :https://goo.gl/images/UyFLTy )

5) โยเกิร์ต ( Yogurt ) ผลิตภัณฑ์นม เตรี ยมโดยใช้นมสดหมักกับเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่อุณหภูมิ
37-44°C นาน 4-6 ชัว่ โมง จุลินทรี ยเ์ ปลี่ยนนํ้าตาลแล็กโทส เป็ นกรดแล็กทิก ทําให้นมมีรสเปรี้ ยว และข้น
เหนียว เป็ นลิ่ม สี ขาวนวล อาจปรุ งแต่งด้วยผลไม้ หรื อสารสังเคราะห์ดว้ ย

รูปที่ 2.14 โยเกิร์ต
( ที่มา :https://goo.gl/images/wRWMJq )
2.4 การใช้ นํา้ ตาลแปรรูปผลิตภัณฑ์
การใช้น้ าํ ตาลในการแปรรู ปผักผลไม้ มีเพื่อปรุ งแต่งให้อาหารมีรสหวานเป็ นหลัก และถ้าใช้น้ าํ ตาลใน
ปริ มาณสู ง (ความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายนํ้าได้สูงกว่า 70% ) จะทําให้เก็บได้นาน เนื่องจากทําให้สภาพ
ของอาหาร ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ว่ั ไปได้ ยกเว้นยีสต์บางชนิด ในบางกรณี ที่อาหารมีความ
เข้มข้นของของแข็งที่ละลายนํ้าได้ต่าํ กว่า 70% จึงจําเป็ นต้องใช้วิธีการอื่นควบคู่ดว้ ย เช่น มีการเติมกรดลงไป
ในอาหาร การบรรจุขณะร้อน การฆ่าเชื้อบริ เวณผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการใช้สารกันเสี ย ผักผลไม้ที่
ใช้น้ าํ ตาลในการแปรรู ปได้แก่ นํ้าผลไม้เข้มข้น นมข้นหวาน แยม เยลลี่ ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้เชื่อม และผลไม้
กวนต่างๆ
( พณัฐ กิติพฒั นบวร,2017 )
การแปรรู ปอาหารให้อยูไ่ ด้นานโดยไม่เน่าเสี ย ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้
1) การเชื่ อม การใช้น้ าํ และนํ้าตาลใส่ ภาชนะตั้งไฟเคี่ยวให้น้ าํ ตาลละลายเหนี ยวจนเป็ น
นํ้าเชื่อมก่อน จากนั้นจึงใส่ อาหารลงเคี่ยวต่อไปด้วยไฟอ่อน ๆ จนอาหารนั้นอิ่มชุ่มด้วยนํ้าเชื่อม อาหารที่นิยม
นํามาเชื่อม ได้แก่ กล้วย เผือก มัน มะยม ฟักทอง เป็ นต้น การเชื่อมแบบ่งออกได้ 3 วิธีดงั นี้
1.1) การเชื่ อ มแบบธรรมดา จะใช้น้ ํา ตาลไปคลุ ก เคล้า หรื อ ผสมในอาหารที่
ต้องการ เพื่อให้น้ าํ ตาลไปยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ทําให้อาหารยังคงสภาพอยู่ได้นาน
โดยไม่เน่าเสี ย เช่น ลูกตาลเชื่อม กล้วยเชื่อม เป็ นต้น
1.2) การแช่ อิ่ม เป็ นการนําเอาผักหรื อผลไม้ไปแช่ในนํ้าเชื่ อม เพื่อให้น้ าํ เชื่ อมซึ ม
เข้าสู่ ผกั หรื อผลไม้แบบค่อยเป็ นค่อยไป จนกระทัง่ เกิดการอิ่มตัว ซึ่ งสามารถทําได้โดยเพิ่มความเข้มข้นของ
นํ้าเชื่อมด้วยการริ นนํ้าเชื้อมออกอุ่นแล้วเติมนํ้าตาลลงไป หรื อต้มนํ้าเชื่อมจนงวดลงเพื่อให้ขน้ ขึ้นแล้วจึงเอา

ผักหรื อผลไม้ลงแช่ ทําเช่นนี้ 3-4 ครั้ง จนนํ้าเชื่อมไม่สามารถซึ มเข้าไปในผักหรื อผลไม้ได้อีก ผลไม้ที่นิยม
นํามาแช่อิ่ม เช่น มะม่วง มะขาม มะกอก มะยม เป็ นต้น
1.3) การฉาบ เป็ นการนําเอาผักหรื อผลไม้ที่ทาํ สุ กแล้ว เช่ น เผือกทอด มันทอด
กล้วยทอด เป็ นต้น วิธีฉาบคือเคี่ยวนํ้าตาลให้เป็ นนํ้าเชื่อมแก่จดั จนเป็ นเกล็ด แล้วเทลงผสมคลุกเคล้ากับของ
ที่ทอดไว้ ทิ้งไว้ให้เย็นจนนํ้าเชื่อมเกาะเป็ นเกล็ดติดอยูบ่ นผิวอาหารที่ฉาบ
2) การกวน คือการนําเอาเนื้อผลไม้ที่สุกแล้วผสมกับนํ้าตาล ใช้ความร้อนปานกลางแล้ว
ค่อยลดลงตํ่า ใช้ไม้พายคนหรื อกวนไปเรื่ อย ๆ เพื่อให้น้ าํ ระเหขออกจนกระทัง่ เนื้ อผลไม้ขน้ เหนี ยว มีรส
หวานจัดแล้วจึงยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนําเก็บใส่ ขวดหรื อหม้อปิ ดฝาให้สนิ ท เก็บไว้รับประทานได้
หลายวัน ผลไม้ที่นิยมนํามากวน เช่น มะม่วง ทุเรี ยน สับปะรด เป็ นต้น
3) การทําแยม เป็ นการต้มเนื้ อผลไม้ปนกับนํ้าตาลด้วยไฟอ่อนในระยะแรก แล้วค่อย ๆ
เพิ่มไฟขึ้นทีละน้อย หมัน่ คนสมํ่าเสมอ จนกระทัง่ แยมเหนี ยวตามต้องการ กล่าวคือ เมื่อใช้ชอ้ นตักขึ้นแล้ว
ผลไม้ที่นิยมนํามาทําแยม ได้แก่ สับปะรด ส้ม สตรอเบอร์รี มะปราง เชอรี่ กระเจี๊ยบ แตงโม ชมพู่ เป็ นต้น
2.4.1 นํา้ ตาล
เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวาน เกิดจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชแล้วได้คาร์โบไฮเดรตซึ่ง
ได้ น้ ํ าที่ มี ร สหวานจะเกิ ด จากพื ช บางชนิ ดเท่ า นั้ น ในประเทศเราจะใช้ อ ้ อ ยเป็ นพื ช ในการทํ า
นํ้าตาล นอกจากนั้นยังมีพืชชนิ ดอื่นในแถบทางยุโรปที่มีรสหวานเช่นเดียวกัน อ้อยจากข้อมูลมีถิ่นกําเนิ ด
จากนิ วกิ นี รู ้จกั ในพืชที่ให้รสหวานและมีการขยายพันธุ์ไปประเทศต่างๆ โดยเข้ามาทางแถบอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางอินเดียจึงได้นาํ นํ้าอ้อยมาเคี่ยวให้เหนียวใช้เป็ นเครื่ องดื่มและส่ วนประกอบของ
อาหาร ทางเปอร์เซียได้นาํ นํ้าอ้อยมาผลิตเป็ นผนึกเป็ นนํ้าตาลเป็ นชาติแรก หลังจากนั้นขั้นตอนการทํานํ้าตาล
ได้แพร่ กระจายไปยังที่ต่างๆ ประเทศไทยเองได้ทาํ นํ้าตาลมานานแล้วตั้งแต่สมัยสุ โขทัยแต่เป็ นนํ้าตาลทราย
แดงเท่านั้นต่ อมาในช่ วงรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ได้ทาํ นํ้าตาลทรายแดงเป็ นจํานวนมากเพื่อส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศ และได้มีโรงงานทํานํ้าตาลแห่ งแรงที่ลาํ ปาก ต่อมาในปี 2530 ทั้งภาครัฐและเอกชนมีโรงงานทํา
นํ้าตาลมากกว่า 46 โรงผลิตนํ้าตาลได้หลายชนิดเพื่อส่ งออก
( วิกิพีเดีย, 2018 )

2.4.2 ประเภทของนํา้ ตาล
เราจะเห็นได้ว่านํ้าตาลที่ขายตามท้องตลาดมีหลายชนิ ด ซึ่ งได้จากการผลิตที่แตกต่างกัน มีท้ งั สี
และรสชาติที่ต่างกันออกไปมักจะบรรจุตามถุงขายถุงละ1 กิโลกรัม จะมีการระบุประเภทของนํ้าตาลเอาไว้
โดยนํ้าตาลที่ขายทัว่ ไป มีประเภทของนํ้าตาล มีดงั ต่อไปนี้ ( Saranya, 2016 )
1) นํ้ า ตาลทรายดิ บ ( Raw Sugar ) คื อ นํ้ าตาลทรายที่ ใ ช้ ส่ ง ออกเพื่ อ จํา หน่ า ยใน
ต่างประเทศ หรื อเก็บไว้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตนํ้าตาลทรายขาว โดยนํ้าตาลทรายดิบจะมีสีน้ าํ ตาลเข้ม มีสิ่ง
สกปรกเจือปนอยู่ และมีความบริ สุทธิ์ต่าํ

รู ปที่ 2.15 นํ้าตาลทรายดิบ
( ที่มา :http://www.lovefitt.com/review// )
2) นํ้าตาลทรายขาว ( White Sugar ) คือ นํ้าตาลที่ได้มาจากการสกัดเอาสิ่ งเจือปนออก
จากนํ้าตาลทรายดิบ และเป็ นที่นิยมในการใช้บริ โภค

รู ปที่ 2.16 นํ้าตาลทรายขาว
( ที่มา :http://www.siamchemi.com / )

3) นํา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ( Refined Sugar ) คือ นํ้าตาลที่ผา่ นกระบวนการผลิตคล้าย
กับนํ้าตาลทรายขาว แต่จะมีความบริ สุทธิ์ มากกว่า มีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี ขาวใส นิ ยมนํามาใช้ในอุตสาหกรรม
เช่น เครื่ องดื่มประเภทนํ้าอัดลม เครื่ องดื่มบํารุ งกําลัง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยา เป็ นต้น

รูปที่ 2.17 นํ้าตาลขาวบริ สุทธิ์
( ที่มา :http://www.rojana.net/post/6781 / )
4) นํา้ ตาลปี๊ บ ( Paste Sugar ) คือ นํ้าตาลที่ได้จากเอานํ้าตาลทรายขาวมาเคี่ยวจนมีความ
เข้มข้นตามที่กาํ หนด แล้วนําไปบรรจุขณะยังร้อนและผึ่งให้น้ าํ ตาลแข็งตัวโดยใช้ลมเย็น

รู ปที่ 2.18 นํ้าตาลปี๊ บ
( ที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki/ )

5) นํ้าตาลทรายแดง ( Brown Sugar ) คือ นํ้าตาลที่ ได้จากการเอานํ้าตาลทรายดิ บมา
ละลายกับนํ้าอ้อยใสและนํ้าเชื่อม คุณสมบัติพิเศษของนํ้าตาลทรายแดง ความหอมธรรมชาติและรสของอ้อย
ที่เด่นกว่านํ้าตาลทรายขาว แต่มีความหวานน้อยกว่า

รู ปที่ 2.19 นํ้าตาลทรายแดง
( ที่มา :https://www.sanook.com/women/44673 /)
6) นํ้าเชื่ อม ( Liquid Sugar ),(Syrup) ละลายนํ้าตาลซู โครสที่ได้จากอ้อย หรื อหัวบีท
หรื ออาจเป็ นนํ้าเชื่อมที่ได้จากการไฮโดรไลซ์สตาร์ช เช่น นํ้าเชื่อมกลูโคส นํ้าเชื่อมฟรักโทสนํ้าตาลที่ได้จาก
การแปรสภาพจากผลึกของนํ้าตาลเป็ นนํ้าเชื่ อม นิ ยมนํามาใช้เพื่อความสะดวกในกระบวนการผลิตต่าง ๆ
เช่น นํ้าอัดลม เครื่ องดื่มชูกาํ ลัง ฯลฯ

รู ปที่ 2.20 นํ้าตาลเชื่อม
( ที่มา :https://thefoodxp.com/sweet-sugar-syrup-recipe/ )

7) นํ้าตาลแร่ ธรรมชาติ ( Mineral Sugar ) คือ นํ้าตาลที่ ได้จากการผสมคาราเมล์ ซึ่ ง
ได้มาจากการเคี่ยวนํ้าตาลกับโมลาส ซึ่งมีแร่ ธาตุธรรมชาติจากอ้อย แล้วจึงนําไปผสมกับนํ้าตาลทรายขาวตาม
สัดส่ วนที่เหมาะสม เพื่อให้แร่ ธาตุจากอ้อยที่สูญเสี ยไปกับกากนํ้าตาลในกระบวนการตกผลึกของนํ้าตาล
กลับคืนสู่ น้ าํ ตาล

รู ปที่ 2.21 นํ้าตาลแร่ ธรรมชาติ
( ที่มา :https://medthai.com/ )
8) กากนํ้า ตาล ( Molasses ) คื อ ผลพลอยได้จ ากการผลิ น นํ้า ตาล นิ ย มนํา มาใช้เ ป็ น
วัตถุดิบสําคัญในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การผลิตสุ รา แอลกอฮอล์
ผลิตผงชูรส นํ้าส้มสายชู เป็ นต้น

รูปที่ 2.22 กากนํ้าตาล
(ที่มา :https://www.nanagarden.com/tag/)

2.4.3 การแปรรู ปนํา้ ตาลทีไ่ ด้ จากธรรมชาติ
นํ้าตาลถือว่าเป็ นอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตเช่น เดียวกับที่มีอยูใ่ นข้าว เส้นก๋ วยเตี๋ยว ขนมปั ง
เผือก มัน เป็ นต้น มีหน้าที่สาํ คัญในการให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยกระตุน้ การหลัง่ ของสารเคมีบางชนิ ดใน
สมอง ทําให้รู้สึกสดชื่น อารมณ์ดี และช่วยให้วงจรต่างๆ ในร่ างกายทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ( Sanook
GURU, 2014 )
การแปรรู ปนํ้าตาลที่ได้วตั ถุดิบธรรมชาติมีดงั นี้
1) นํ้าตาลโตนด เกิดจากการนํานํ้าหวานที่ไหลซึ มออกมาจากช่อดอก (ปลายงวง) ของ
ต้นตาลมาเคี่ยวจนงวด ก่อนจะกวนและตีเพื่อให้น้ าํ ตาลขึ้นตัว จากนั้นจึงหยอดลงเบ้าหรื อพิมพ์ ซึ่งเรามักจะ
เรี ยกนํ้าตาลรู ปแบบนี้วา่ นํ้าตาลปึ ก นํ้าตาลปี๊ บ นํ้าตาลหม้อ เป็ นต้น

รู ปที่ 2.23 นํ้าตาลโตนด
( ที่มา :https://www.nanagarden.com/tag/https://goo.gl/images/THaHkw )
2) นํ้าตาลมะพร้ าว นํ้าหวานที่ได้จากจัน่ มะพร้าว จะมีลกั ษณะคล้ายกับนํ้าหวานจาก
ตาลโตนด จะต่างตรงที่กลิ่นของนํ้าตาลมะพร้าวจะไม่หอมเท่า และมีรสชาติที่หวานแหลมกว่า ทั้งนี้ วิธีการ
ทํานํ้าตาลมะพร้าวจะเหมือนกับนํ้าตาลโตนด จึงเรี ยกว่านํ้าตาลปึ ก นํ้าตาลปี๊ บเหมือนกัน และสามารถนํามา
ประกอบอาหารได้เหมือนกัน

รู ปที่ 2.24 นํ้าตาลมะพร้าว
( ที่มา :https://goo.gl/images/NuJ4MZ )

3) นํ้าตาลอ้ อย การทํานํ้าตาลอ้อยเริ่ มจากเอาลําอ้อยมาบีบเอานํ้าอ้อย แล้วนํามาเคี่ยวใน
กระทะใบบัวรอจนกว่านํ้าอ้อยจะเหนี ยวได้ที่ และมีสีน้ าํ ตาลเข้มจัด จึงหยอดลงพิมพ์ที่เตรี ยมไว้ ซึ่ งมีหลาย
รู ปแบบ ทั้งแผ่นกลม ทรงกระบอกคล้ายอ้อยควัน่ นอกจากใช้ทาํ ขนมแล้ว ยังมีอาหารอีกหลายอย่างที่ตอ้ งใช้
รสหวานและกลิ่นหอมจากนํ้าตาลอ้อยเท่านั้น เช่น ปลาตะเพียนต้มเค็ม นํ้าปลาหวานสะเดา ต้มฟักหวาน เป็ น
ต้น ทั้งนี้ กลิ่นหอมของนํ้าตาลอ้อยที่หอมเหมือนนํ้าตาลไหม้จะช่วยดับกลิ่นเครื่ องเทศใน อาหารให้หอม
อร่ อยยิง่ ขึ้น

รูปที่ 2.25 นํ้าตาลอ้อย
( ที่มา :https://goo.gl/images/pclgi6 )
4) นํ้าตาลทรายแดง จัดเป็ นนํ้าตาลเพื่อสุ ขภาพอีกชนิ ดหนึ่ งที่ได้จากการนํานํ้าอ้อยมา
เคี่ยว โดยหมัน่ ตักเอาสิ่ งสกปรกออกจนนํ้าเชื่ อมใส ใส่ ปูนขาวลงไปเล็กน้อย เพื่อให้น้ าํ ตาลตกเป็ นเม็ด
จากนั้นเคี่ยวต่อไปเรื่ อยๆ จนแห้ง ออกมาเป็ นเม็ดทรายบ้าง จับตัวเป็ นก้อนเล็กบ้างใหญ่บา้ ง สี ออกนํ้าตาล
แดง จึงเรี ยกว่านํ้าตาลทรายแดง

รู ปที่ 2.26 นํ้าตาลทรายแดง
( ที่มา :https://goo.gl/images/n39hGS )

5) นํา้ ตาลทรายดิบ หรื อนํ้าตาลสี รํา ทํามาจากอ้อย เพียงแต่ไม่ผา่ นกระบวนการฟอกขาว
ให้ได้น้ าํ ตาลที่มีผลึกขาวใสเหมือนนํ้าตาลขัด ขาว เหตุที่เรี ยกนํ้าตาลทรายสี รํา เพราะผลึกของนํ้าตาลจะมีสี
เหลืองออกเข้มคล้ายสี ของรําข้าว นํ้าตาลชนิ ดนี้ดีต่อสุ ขภาพในแง่ที่ทาํ ให้เราสามารถหลีกเลี่ยงสารฟอกขาวที่
อยู่ ในนํ้าตาลทรายขาวได้ ให้ความหวานพอๆ กับนํ้าตาลทรายขัดขาว

รู ปที่ 2.27 นํ้าตาลทรายดิบ
( ที่มา :https://goo.gl/images/Cny3mp )
6) นํ้าผึง้ ความหวานนี้ ได้จากของเหลวในเกสรดอกไม้ที่มีแมลงตัวเล็กๆ อย่างผึ้งงาน
เป็ นผูน้ าํ มารวบรวมไว้ดว้ ยกัน นํ้าผึ้งอาจมีสีต่างกันบ้าง เช่น สี เหลืองอ่อน เหลืองเข้มออกเขียว สี น้ าํ ตาลอ่อน
สี น้ าํ ตาลไหม้ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเกสรดอกไม้ในบริ เวณที่ผ้ งึ อาศัยอยู่ ว่ากันว่านํ้าผึ้งที่ดีของไทยต้องเป็ นนํ้าผึ้ง
เดือนห้า จึงจะถือว่ามีความบริ สุทธิ์ และเข้มข้นมาก เพราะช่วงที่ผ้ งึ เก็บเกี่ยวนํ้าหวานไว้จนเต็มที่น้ นั ตรงกับ
ช่วงหน้าแล้ง นํ้าหวานจากเกสรดอกไม้จะไม่ค่อยมีน้ าํ เจือปนอยูม่ าก

รูปที่ 2.28 นํ้าผึ้ง
( ที่มา :https://goo.gl/images/ersKDn )

7) นํ้าตาลจากผลไม้ ได้แก่ นํ้าตาลกลูโคส ฟรุ กโทส และซู โครส มีอยู่ในผลไม้ที่มีรส
หวานต่างๆ ซึ่ งเมื่อเทียบกับนํ้าตาลชนิ ดอื่นในปริ มาณที่เท่ากันแล้วจะพบว่า นํ้าตาลฟรุ กโทสซึ่ งมีอยูม่ ากใน
ผักผลไม้ และในนํ้าผึ้งจะมีความหวานมากที่สุด รองลงมาคือนํ้าตาลกลูโคส ตามมาด้วยนํ้าตาลมอลโทส
และสุ ดท้ายที่มีความหวานน้อยที่สุดคือนํ้าตาลแล็กโทส

รู ปที่ 2.29 นํ้าตาลจากผลไม้
( ที่มา :https://goo.gl/images/qMDgHr )
2.5 ประโยชน์ และผลกระทบของนํา้ ตาล
ประโยชน์ผลกระทบจากการบริ โภคนํ้าตาล มีดงั นี้
2.5.1 คุณสมบัติและโครงสร้ างของนํา้ ตาล
เมื่อเรากินนํ้าตาลเข้าไปร่ างกายจะนําไปย่อยโดยผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึม เพื่อให้โมเลกุล
ของนํ้าตาลแตกตัวจนเหลือเป็ นหน่วยเล็กที่สุดคือ "กลูโคส" จากนั้นจะดูดซึมเข้าสู่ ผนังกระเพาะอาหาร และ
ลําไส้เล็กส่ วนกลาง ก่ อนจะส่ งไปยังกระแสเลือด เพื่อนําไปใช้เป็ นต่อไป หน้าที่หลักของนํ้าตาลกลูโคส
(คาร์โบไฮเดรต) คือเป็ นแหล่งพลังงานที่สาํ คัญของร่ างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดและหดตัว ควบคุมการ
เต้นของหัวใจ ช่วยในการไหลเวียนของระบบเลือด ระบบประสาท และช่วยให้ระบบเนื้ อเยื่อทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ยังพบว่ากลู โคสเป็ นแหล่งพลังงานที่ สําคัญของสมองอี กด้วย กล่าวคื อ เมื่ อเราได้รับ
นํ้าตาลเข้าสู่ ร่างกายในปริ มาณที่พอดี ตับอ่อนจะปล่อยอินซูลินเข้า สู่ กระแสเลือดในทันที ซึ่งส่ งผลให้สมอง
สร้างสารซีโรโตนิน ( Serotonin ) (ทําหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางความรู ้สึกและควบคุมการนอนหลับ)
ออกมา ซึ่งทําให้เราลดความวิตกกังวลและความเครี ยดต่างๆ ได้ เราจึงพบว่าหลังรับประทานอาหารประเภท
คาร์ โบไฮเดรต (ข้าว ขนมปั ง นํ้าตาล ฯลฯ) ไปแล้วอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง มักจะรู ้สึกผ่อนคลายและสงบ (By
MedThai, 2014)

ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งประเภทของนํ้าตาลตามคุณสมบัติทางโครงสร้างได้ดงั นี้
1) นํ้ า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย ว คื อ นํ้าตาลที่ มี โ มเลกุ ล ของคาร์ โ บไฮเดรตที่ เ ล็ ก สุ ด เมื่ อ
รับประทานเข้าไปกระเพาะและลําไส้เล็กสามารถดูดซึมได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการย่อย มีรสหวาน
สามารถละลายนํ้าได้ ได้แก่
2) กลูโคส คือนํ้าตาลที่เป็ นผลสุ ดท้ายของการย่อยคาร์ โบไฮเดรตก่อนถูกดู ดซึ มเข้าสู่
ร่ างกาย ในภาวะปกติร่างกายจะมีกลูโคสอยูป่ ระมาณ 60-120 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร พบในผักและ
ผลไม้ทวั่ ไป
3) ฟรุ กโทส พบในผักผลไม้ที่มีรสหวานทัว่ ๆ ไป และในนํ้าผึ้ง
4) กาแล็กโทส คือนํ้าตาลที่ได้จากการสลายตัวของแล็กโทสในนํ้านม (เป็ นส่ วนผสม
ระหว่างกลูโคสกับแล็กโทส) พบในนํ้านม
5) นํา้ ตาลโมเลกุลคู่ เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการรวมตัวกันของนํ้าตาลเชิงเดี่ยวสอง
โมเลกุลมีรสหวานละลายนํ้าได้เมื่อรับประทานเข้าไปนํ้าตาลประเภทนี้ไม่สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ ร่างกายได้
ทันทีจะต้องผ่านกระบวนการย่อยให้เป็ นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนจึงจะนําไปใช้งานได้
6) ซู โครส ได้จากนํ้าตาลทราย นํ้าตาลอ้อย นํ้าตาลโตนด นํ้าตาลมะพร้าว และนํ้าตาล
จากหัวผักกาดหวาน และในผลไม้สุกเกื อบทุกประเภทนํ้าตาลซู โครสประกอบด้วย กลูโคสและฟรุ กโทส
อย่างละ1 โมเลกุล เมื่อผ่านการย่อยจะได้กลูโคสและฟรุ กโทส
7) มอลโทส เป็ นนํ้าตาลที่มีอยู่ในเมล็ดพืชที่กาํ ลังงอกเช่ น นํ้าตาลมอลต์ที่ได้จากข้าว
มอลต์ หรื อข้าวบาร์ เลย์ที่กาํ ลังงอก เกิดจากการรวมตัวกันของกลูโคสกับกลูโคส เมื่อผ่านการย่อยสลายของ
ร่ างกายจะได้น้ าํ ตาลกลูโคส 2 โมเลกุล
8) แล็กโทส เกิดจากการรวมตัวกันของกลูโคสกับกาแล็กโทส อย่างละ 1 โมเลกุล พบ
ในนํ้านม มีรสหวานน้อย เมื่อผ่านการย่อยเป็ นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวจะได้กลูโคสและกาแล็กโทส อย่างละ 1
โมเลกุล
2.5.2 ประโยชน์ ของนํา้ ตาล
1) นํ้าตาลทรายแดงมีคุณสมบัติร้อนและมีรสหวาน มีสรรพคุณช่วยบํารุ งกําลัง
2) ช่วยทําให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
3) นํ้าตาลทรายขาวและนํ้าตาลทรายกรวดมีสรรพคุณช่วยดับร้อนถอนพิษ แก้อาการ
อักเสบ
4) ช่วยรักษาปากเป็ นแผล มีอาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะเหลือง
5) นํ้าเชื่อมที่ได้จากนํ้าตาลทรายขาว สามารถใช้เป็ นยารักษาบาดแผลเน่าเปื่ อย ได้เพราะ
นํ้าเชื่ อมสามารถเปลี่ยนสภาพกรดและด่างบริ เวณปากแผลได้ทาํ ให้เซลล์ผิวหนังถูกกระตุน้ ไหลเวียนของ

โลหิ ตทํางานดี ข้ ึน และยังเป็ นอาหารที่ถูกนําไปใช้หล่อเลี้ ยงผิวหนังบริ เวณนั้นอีกด้วย ทําให้เชื้ อโรคไม่
สามารถเจริ ญเติบโตได้ และบาดแผลก็จะหายเร็ วขึ้น
6) ช่วยแก้อาการปวด
7) สําหรั บสตรี ที่อยู่ในระหว่างมีประจําเดื อนถูกความเย็น มีอาการปวดประจําเดื อน
ปวดท้องน้อยหรื อปวดเอว ประจําเดือนเป็ นลิ่ม การดื่มนํ้าผสมกับนํ้าตาลทรายแดงอุ่น ๆ 1 แก้ว ก็จะทําให้
สบายขึ้นได้
2.5.3 ผลกระทบจากนํา้ ตาล
ที่เกิดจากการบริ โภคนํ้าตาลมากเกินกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวัน มีดงั นี้
1) การรั บประทานนํ้าตาลทรายมากเกิ นไปจะทําให้เกิ ดโทษได้ เช่ น ทําให้อว้ น เป็ น
โรคเบาหวาน ทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบ ระบบการย่อยอาหารไม่ดี มีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป ทํา
ให้ฟันผุ
2) นํ้าตาลมีผลเพิ่มปริ มาณของไขมันร้าย หรื อ ไขมันเลว (LDL) และไปลดปริ มาณของ
ไขมันดี (HDL)
3) การรับประทานนํ้าตาลทรายมากจนเกิ นไปจะทําให้ตอ้ งใช้อินซู ลินมากเกินไป ถ้า
รั บ ประทานเป็ นระยะเวลานานก็ ส ามารถทํา ให้เ กิ ด โรคเบาหวานได้ และในคนที่ บ ริ โ ภคนํ้า ตาลมาก
จนเกินไปในช่วง 40 ปี แรกของชีวิต จะมีโอกาสเป็ นโรคเบาหวานมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะนํ้าตาลจะไปทําให้
ตับอ่อนที่ทาํ หน้าที่ผลิตอินซู ลินเสื่ อมสมรรถภาพ เมื่ อรั บประทานเข้าไปมาก ๆ จึงทําให้น้ าํ ตาลในเลือด
สู งขึ้น
4) นอกจากนํ้าตาลจะเป็ นสาเหตุของโรคเบาหวานแล้วนํ้าตาลยังเป็ นสาเหตุสาํ คัญของ
โรคหัวใจ และความดันโลหิ ตสู งอีกด้วย
5) การรับประทานนํ้าตาลมาก ๆ จะทําให้การขับออกของโครเมียมทางไตมีมากขึ้น ซึ่ ง
โครเมียมนั้นเป็ นแร่ ธาตุที่สาํ คัญในการเพิ่มการทํางานของอินซู ลินในการลดระดับนํ้าตาลในเลือด ดังนั้น
การรับประทานนํ้าตาลในปริ มาณมาก จะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้
6) สําหรับผูท้ ี่รับประทานอาหารหวานบ่อย ๆ สมดุลของแร่ ธาตุในร่ างกายจะไม่ค่อย
สมดุล ส่ งผลต่อระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายทําให้ติดเชื้อได้ง่าย โดยมีรายงานว่าการรับประทานหวานมากจะ
ทําให้เลือดมีแคลเซี ยมมากขึ้น ฟอสฟอรัสลดลง ซึ่ งอาจไปตกตะกอนทําให้เกิดนิ่ วในไตได้ นอกจากนี้ การ
เผาผลาญนํ้าตาลในร่ างกายบ่อย ๆ ยังเป็ นตัวเร่ งที่ทาํ ให้เกิดอนุมูลอิสระ เมื่อบริ โภคเป็ นระยะเวลานานจะก่อ
ให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสู งขึ้น
7) นํ้าตาลจะถูกเก็บไว้ที่ตบั ในรู ปของไกลโคเจน เมื่อมีมากจนเกิ นไป ตับจะส่ งไปยัง
กระแสเลือดแล้วเปลี่ยนเป็ นกรดไขมัน โดยจะสะสมไว้ตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายที่มีการเคลื่อนไหวน้อย
เช่น สะโพก ก้น หน้าท้อง ขาอ่อน เป็ นต้น และการรับประทานนํ้าตาลอย่างต่อเนื่อง กรดไขมันจะสะสมไว้ที่

อวัยวะภายในอื่น ๆ เช่น หัวใจ ตับ และไต ซึ่ งอวัยวะเหล่านี้ จะค่อย ๆ ถูกห่ อหุ ้มไปด้วยไขมันและนํ้าเมือก
ร่ างกายก็เริ่ มมีความผิดปกติ ความดันเลือดก็จะสู งขึ้น สรุ ปก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้พลังงานมากเพียงพอ นํ้าตาลที่
ได้กจ็ ะถูกเปลี่ยนไปเป็ นไขมันสะสมไว้ในร่ างกาย\
8) เมื่อเรารับประทานนํ้าตาลมากเกินไป โดยเฉพาะนํ้าตาลทราบ นํ้าผึ้ง นํ้าตาลในนม
นํ้าตาลในผลไม้ นํ้าตาลเหล่านี้ จะเข้าสู่ กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้เลือดมีสภาพเป็ นกรดมากเกินไป
ร่ างกายเกิดความไม่สมดุล ทําให้มีการดึงแร่ ธาตุจากส่ วนต่าง ๆ มาแก้ไขความไม่สมดุล
9) อาการปวดศีรษะเรื้ อรัง ไมเกรน เป็ นสิ ว ผืน่ ตกกระ เป็ นตะคริ วช่วงมีรอบเดือน แผล
พุพ อง แผลริ ด สี ด วงทวาร มะเร็ ง ตับ เบาหวาน โรคหัว ใจ วัณ โรค เหล่ า นี้ ล้ว นมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ การ
รับประทานนํ้าตาลที่มากเกินไป
10) ผลการวิ จ ัย พบว่ า โรคฟั น ผุ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การรั บ ประทานนํ้าตาล เมื่ อ
รับประทานนํ้าตาลจะทําให้สภาพของกรดในปากเพิ่มขึ้น สําหรับผูท้ ี่มีอายุมากจะรู ้สึกว่ามีรสเปรี้ ยว Bacillus
acidi lactici คือแบคทีเรี ยที่ชอบอาศัยและเจริ ญเติบโตอยูต่ ามร่ องฟัน ซอกฟัน หรื อแอ่งฟันที่มีสภาพเป็ นกรด
ทําให้แคลเซียมในฟันหลุดและเกิดโรคฟันผุ
2.6 การผลิตนมข้ นหวาน
นมข้นหวาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนํานมสด หรื อหางนมรวมถึงผลิตภัณฑ์นมประเภท ผง ได้แก่
นมผง หางนมผงและ มันเนย ซึ่ งผ่านการคืนรู ปแล้วให้เข้มข้นขึ้นด้วยการระเหยเอานํ้าออก เพื่อลดปริ มาตร
และยืดอายุการเก็บรักษาด้วยกระบวนการสเตอริ ไรส์หรื อ ยูเอสที
2.6.1 การทําให้ เข้ มข้ นโดยการระเหยเอานํา้ ออก
การระเหย หมายถึ ง การที่ โ มเลกุล ของของเหลวบริ เ วณผิว หน้า หลุ ด ออกไปเป็ นแก๊ ส
เนื่ องจากการเคลื่ อนที่ และเกิ ดการชนกันของโมเลกุล มี แลกเปลี่ ยนพลังงานซึ่ งกันและกัน ทําให้แต่ละ
โมเลกุลของของเหลวมีพลังงานจลน์แตกต่างไปจากพลังงานจลน์เฉลี่ย โมเลกุลที่มีพลังงานจลน์สูง ก็จะ
เอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล และจะหลุดออกไปจากผิวหน้าของของเหลว และกลายเป็ นแก๊ส
การทําระเหย ในอุตสาหกรรมอาหารเป็ นการแปรรู ปอาหาร เป็ นวิธีหนึ่ งของการทําให้
เข้มข้นโดยการระเหยเอานํ้าออกจากอาหารเหลว เช่น นํ้านม นํ้าผลไม้ ซุป เพื่อทําให้อาหารเหลวเข้มข้นขึ้น
แต่อาหารนั้นยังมีสถานะเป็ นของเหลวอยู่ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์,2555)

2.6.1.1 วัตถุประสงค์ ของการระเหย
1) เพื่อการถนอมอาหาร ทําให้อาหารมีปริ มาณของแข็งเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อาหารมีค่า
ลดลง ป้องกันการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุของอาหารเสื่ อมเสี ย และจุลินทรี ยก์ ่อโรคหลายชนิด
2) เพื่อลดนํ้าหนักและปริ มาตรของอาหารเหลว เพื่อประหยัดพลังงานและการขนส่ ง
และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภค
3) เพื่อเอานํ้าบางส่ วนออกไป ก่อนที่จะนําไปสู่ การแปรรู ปอาหารด้วยกระบวนการอื่น
ต่อไป เช่น การทําแห้ง การแช่เยือกแข็ง การพาสเจอไรซ์ เช่น การผลิตนมผง นํ้าตาล หรื อกาแฟผงสําเร็ จรู ป
ต้องมีการระเหยเอานํ้าออกไปบางส่ วนก่อนการทําแห้ง
2.6.1.2 ผลของการระเหยต่ อคุณภาพอาหาร
การระเหยโมเลกุลของของเหลวให้หลุดออกจากผิวหน้าของของเหลวอุณหภูมิที่
ตํ่า กว่ า จุ ด เดื อ ด (boiling point) ของสารนั้ น เช่ น นํ้าระเหยกลายเป็ นไอที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ํา กว่ า 100 องศา
เซลเซี ยส การระเหยเอานํ้าออกมีผลกระทบทําให้อาหารมีกลิ่นและ สี เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการระเหยที่
อุณหภูมิสูเกิดปฏิกิริยาการเกิดสี น้ าํ ตาล( browning reaction ) ทั้ ง แ บ บ Maillard reaction และ caramellization ทํา ให้
อาหารมีสีเข้มขึ้น ทําให้สูญเสี ยสารให้กลิ่นบางชนิ ดที่ระเหยได้ง่ายออกไป คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
ของอาหารจะลดลง
2.6.1.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ ออัตราการระเหย
1) อุณหภูมิ ที่อุณหภูมิสูงของเหลว จะระเหยได้มาก
2) ชนิ ดของของเหลว ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลมากจะระเหยได้ยาก
จึงระเหยได้นอ้ ย
3) พื้นที่ผวิ ของของเหลว ของเหลวที่มีพ้ืนที่ผวิ สัมผัสมาก จะระเหยได้มาก
4) ความดันบรรยากาศ ที่ความดันบรรยากาศตํ่า ของเหลวจะระเหยได้ง่าย จึงระเหยได้
มากกว่าที่ความดันอากาศสู ง
5) การถ่ายเทอากาศเหนื อของเหลว อากาศเหนื อของเหลวมีการถ่ายเทตลอดเวลา เพื่อ
ป้องกันการอิ่มตัวของไอ
6) การคนหรื อกวน เมื่อมีการคนหรื อกวนของเหลว ของเหลวนั้นก็จะระเหยได้เร็ ว

2.6.1.4 ผลิตภัณฑ์ อาหารทีม่ ีการแปรรูปด้ วยการระเหย
1) นํ้าผลไม้เข้มข้น
2) นมข้นหวาน
3) นมข้นไม่หวาน
4) นมผง
5) นํ้าตาล
6) แยม
7) นํ้าตาลมะพร้าว
8) นํ้าตาลโตนด
2.7 ขั้นตอนการทํานมข้ นหวานกาแฟ
ผูจ้ ดั ทําจึงคิดนําเสนอเมนู สร้างสรรค์เมนู ใหม่ให้เกิดประโยชน์หรื อเป็ นการเพิ่มมูลค่าและลดต้อง
ทุนของสถานประกอบการ จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์เมนู ทางเลือกใหม่ให้กบั สถานประกอบการและแขก
ที่มาใช้บริ การ โดยการนํากาแฟและนมร้ อนมาทําเป็ นเมนู ใหม่ นมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk ) ดังรู ปต่อไปนี้

รูปที่ 2.30 นมข้นหวานรสกาแฟ
( ที่มา :นักศึกษาสหกิจ )

2.7.1 วัตถุดิบในการผลิตนมข้ นหวานรสกาแฟ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนมข้นหวาน มีดงั นี้
1) นม ( Milk ) เป็ นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง
อุดมด้วยแร่ ธาตุอาหารครบทุกหมู่คือ โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์ โบไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
นํ้าตาลนมหรื อแล็กโทส (lactose ) และโปรตี นที่ เรี ยกว่า เคซี นจะพบในธรรมชาติ คือในนมหรื อนํ้านม
เท่านั้น นมจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาร่ างกายและสมองของเด็กและเยาวชน
2) นํ้าตาล ( Sugar ) คือ สารประกอบคาร์ โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ และ
ไดแซ็กคาไรด์ ซึ่ งมีรสหวานโดยทัว่ ไปจะได้มากจากอ้อย มะพร้าว แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะเรี ยกอาหารที่มีรส
หวานว่านํ้าตาลแทบทั้งสิ้ น เช่ น ทํามาจากตาลจะเรี ยกว่าตาลโตนด ทํามาจากมะพร้ าวจะเรี ยกว่านํ้าตาล
มะพร้าว ทํามาจากงวงจากจะเรี ยกว่านํ้าตาลจาก ทํามาจากงบจะเรี ยกว่านํ้าตาลงบ ทํามาจากอ้อยแต่ยงั ไม่ได้
ทําเป็ นนํ้าตาลทรายจะเรี ยกว่านํ้าตาลทรายดิบ ถ้านํามาทําเป็ นเม็ดจะเรี ยกว่านํ้าตาลทราย
3) ครีมเทียม ( Creamer ) เป็ นผลิตภัณฑ์เลียนแบบครี มจากนํ้านมโคที่ได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้ น ครี มเที ยมมี ราคาถู ก สะดวกในการใช้ และเป็ นของแห้งทําให้เก็บรั กษาไว้ไ ด้น าน ครี มเที ยมมี
ส่ วนประกอบคล้ายครี มจากนํ้านมโค เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแห้ง ( dried food ) ทําแห้งด้วยเครื่ องทํา
แห้งแบบพ่นฝอย มีลกั ษณะเป็ นผง ช่วยเพิ่มกลิ่นและรสกาแฟให้ชวนดื่มมากขึ้น ( ปฏิญญา จิยพิ งศ์. 2556 )
4) กาแฟ ( Coffee ) เป็ นเครื่ องดื่ ม ที่ ท ํา จากเมล็ ด ซึ่ งได้ จ าก ต้ น กาแฟ หรื อมั ก
เรี ยกว่า เมล็ดกาแฟ คัว่ มีการปลูกต้นกาแฟในมากกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่ งยังไม่ผ่าน
การคัว่ ) เป็ นหนึ่ งในสิ นค้าทางการเกษตรซึ่ งมี การซื้ อขายกันมากที่ สุดในโลกกาแฟมีส่วนประกอบของ
คาเฟอีน ทําให้มีสรรพคุณชูกาํ ลังในมนุษย์ ปัจจุบนั กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
2.7.1.1 ปริมาณและวัตถุดิบทีใ่ ช้ มีดังนี้
1)
2)
3)
4)

นมพาสเจอร์ไรซ์
กาแฟดํา
นํ้าตาลทรายขาว
ครี มเทียม

3
6
3/2
6

ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ

2.7.2 ขั้นตอนการทํานมข้ นหวาน
ขั้นตอนในการทํา ระยะเวลา และการเก็บในภาชนะมีดงั ต่อไปนี้
1) นํากระทะเทปลอนตั้งไฟ ขนาดของกระทะที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่พอสมควร เติมนม
ลงไปใช้ไฟอ่อนปานกลางแล้วจึ งเติมครี มเทียมและ นํ้าตาลทรายลงไป คนจนนํ้าตาลละลายแล้วหยุดคน
นํ้านมทันที
2) เบาไฟลงใช้ไฟอ่อน ๆ เพื่อให้น้ าํ ระเหยออกทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ระหว่างนั้นห้าม
คนนะคะ วางไว้บนไฟนิ่ งๆ พอ 30 นาทีผ่านไปแล้ว จึงคนนํ้านมอีก 1 ครั้ง คนให้ทว่ั แล้วตั้งไฟทิ้งไว้น่ิ ง ๆ
อีก 30 นาที
3) หลัง จาก 20 นาที เพิ่ ม ไฟขึ้ น เป็ นความร้ อ นปานกลาง แล้ว จึ ง คนให้ท ั่ว อี ก รอบ
ขั้นตอนนี้จะเห็นได้วา่ นํ้านมเริ่ มมีสีเข้มขึ้นและมีความข้นมาก คนต่อไป และเบาไฟลง
4) คนต่ออีกประมาณ 5 นาที แล้วจึงเทกาแฟดําที่เตรี ยมเอาไว้ลงไป คนให้เนื้ อนมและ
กาแฟเข้ากันอีก 15 นาที แล้วจึงปิ ดเตา คนต่อจนกระทัง่ ฟองยุบตัวหมด เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อย ใส่ กาแฟทีหลัง
เนื่องจากป้องกลิ่นกาแฟจะระเหยไปกับความร้อนและระยะเวลาในการต้มนม
5) ปล่อยทิ้งให้เย็นแล้วจึงเทใส่ ขวดโหล หรื อ ภาชนะ ที่เตรี ยมเอาไว้
2.7.3 ประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ นมข้ นหวาน
การใช้นมข้นหวานของคนไทยบางครั้งใช้เป็ นของหวาน เช่น ใช้ขนมปั งหรื อข้าวหลามจิ้ม
นมข้นหวาน หรื อใช้นมข้นหวานราดไปบนขนมนํ้าแข็งไสเป็ นเกล็ดเล็กๆ ใช้นมข้นหวานชงเครื่ องดื่ม เช่น
กาแฟ ชา หรื ออื่น ๆ การบริ โภคนมข้นหวานเป็ นจํานวนมากนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งใช้
แรงงาน เมื่อกินของหวานเข้าไปก็รู้สึกสดชื่นมีเรี่ ยวแรง เพราะนมข้นหวานเป็ นอาหารที่ให้พลังงานสู ง แต่ก็
ไม่เป็ นอาหารที่ สมบูรณ์ ( Unbalance ) นอกจากจะเติ มนมผงหรื อนํ้านมถัว่ เหลื องลงไปในนมข้นหวาน
ประโยชน์ของนมข้นหวานนอกจากจะใช้บริ โภคโดยตรงแล้ว ยังใช้ในการทําขนมอบต่าง ๆ ทําไอศกรี ม ทํา
ลูกกวาด ทําขนมพาย เอแคลร์ และนํ้าสลัดชนิดครี ม ( Mayonnaise ) ได้อีกด้วย

2.7.4 การเก็บรักษานมข้ นหวาน
ให้นมข้นหวานเย็นตัวแล้วจึงหาภาชนะที่มีฝาปิ ดมิดชิ ด แล้วจึงเทนมข้นหวานใส่ ลงไป จะเป็ น
ขวดโหลที่ทาํ มาจากแก้วหรื อพลาสติกก็ได้ เลือกภาชนะที่มีบริ เวณปากโหลบนกว้างเพราะเวลาจะใช้งานใส่
เข้าใส่ ออกสะดวกกว่า อีกทั้งไม่ทาํ ให้ปากขวดโหลสกปรกอีกด้วย แล้วจึงนําไปแช่ในตูเ้ ย็น นมข้นหวาน
สามารถแช่ตูเ้ ย็นได้ถึง 2 อาทิตย์

รู ปที่ 2.31 ภาชนะสําหรับเก็บรักษา
( ที่มา :https://goo.gl/images/FWyTRh )

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ:
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
(Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside)
สถานทีต่ ้งั :
2074 ถนน เจริ ญกรุ ง แขวง วัดพระยาไกร
เขต บางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่ อ:
Tel: 66 (0) 2688 1000 Fax: 66 (0) 2291 9400
อีเมล์ :
info@ramadaplazmenamriverside.com
เว็บไซด์ :
www.ramadaplazmenamriverside.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
( ที่มา :http://www.ramadaplazamenamriverside.com )

รูปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo)โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
( ที่มา :http://www.ramadaplazamenamriverside.com )

รูปที่ 3.3 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
( ที่มา :http://www.ramadaplazamenamriverside.com )

3.2 ข้ อมูลโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่ นํา้ ริเวอร์ ไซด์
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์ ตั้งอยูต่ ิดกับริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา เป็ นโรงแรมที่มี
มาตรฐานระดับ 5 ดาว บริ ก ารห้องพักจํา นวน 525 ห้อง พร้ อมทั้ง ห้องอาหาร บาร์ ห้องจัด เลี้ ย ง และมี
ห้องอาหารจีน (อายัต) โดยส่ วนใหญ่แขกที่มาพักในโรงแรมจะเป็ นแขกชาวจีน ภายในโรงแรมมีพ้ืนที่กว่า
1,500 ตร.กม. มีบริ การฟิ ตเนตสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบออกกําลังกาย มีวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา
และบรรยากาศยามเย็นที่สวยงาม ทําให้ท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาสัมผัสบรรยากาศของทางโรงแรม
เหมือนเป็ นการพักผ่อนไปในตัว
อี ก ทั้ง ห้องอาหารของที่ นี่ ก็มี ใ ห้เ ลื อ กใช้บริ ก ารหลายสไตล์ อาทิ ห้องอาหาร The Globe ที่ เ ป็ น
ห้องอาหารริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่จะทําให้แขกได้สมั ผัสกับบรรยากาศริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยาพร้อมชมพระอาทิตย์
ตกดิ นที่สวยงาม หรื อจะเลือกนั่งเก้าอี้เรื องแสงในบรรยากาศ (Open Air) ที่ห้องอาหาร Illuminous Bar &
Lounge เพื่อดื่มดํ่ากับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติ สําหรับผูท้ ี่กาํ ลังหาสถานที่จดั งานแต่งงาน งานเลี้ยง
สังสรรค์รื่นเริ งต่างๆ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา ให้บริ การห้องพักที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ าํ เจ้าพระยาและ
ส่ วนของห้องจัดเลี้ยงสามารถรองรับแขกได้มากกว่า 300 - 500 ท่าน วิวอาคารตัดกับท้องฟ้ า มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกระดับ 5 ดาว
ที่พกั ตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านการค้าและความบันเทิงของถนนสี ลมและห่ างจากสนามบินโดยใช้เวลา
เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 40 นาที ที่พกั มีบริ การเรื อรับส่ งฟรี จากท่าเรื อของที่พกั ไปยังสถานี รถไฟฟ้าบีที
เอสสะพานตากสิ น ซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงศูนย์การค้าเอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟรอนท์อยูห่ ่ างออกไปโดยใช้เวลาเดิน 5
นาที
3.2.1 ห้ องพัก
โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เ วอร์ ไซด์ ตั้งอยู่ริมแม่ น้ ํา เจ้า พระยา เป็ นโรงแรม
มาตรฐานระดับ 5 ดาว บริ การห้องพักพร้อมทั้งห้องอาหาร, บาร์ และห้องจัดเลี้ยง ในรู ปแบบที่ทนั สมัยทั้ง 5
โซน มีให้บริ การห้องพักทั้งหมดจํานวน 525 ห้อง ดังนี้

\

1) ห้ อง ดีลกั ซ์ วิวแม่ นํ้า (Deluxe River View) มีจาํ นวน 250 ห้อง ห้องพักปรับอากาศที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ภายในของห้องพักได้รับการตกแต่งแบบไทย มีโต๊ะ
ทํางาน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ และตูน้ ิรภัยอิเล็กทรอนิ กส์ไว้สาํ หรับเก็บของมีค่า ห้องนํ้ามีอ่างอาบนํ้าในตัว
และฝักบัวแยกเป็ นสัดส่ วน ดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 ห้องดีลกั ซ์ วิวแม่น้ าํ (Deluxe River View)
2) ห้ องแกรนด์ ดีลักซ์ (Grand Deluxe Room) มีจาํ นวน 37 ห้อง ห้องพักปรับอากาศมี
ทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ภายในห้องพักได้รับการตกแต่งแบบไทย มีโต๊ะทํางาน อุปกรณ์ชงชา
และกาแฟ และตูน้ ิ รภัยอิเล็กทรอนิ กส์ไว้สาํ หรับเก็บของมีค่า ห้องนํ้ามีอ่างอาบนํ้าในตัวและฝักบัวแยกเป็ น
สัดส่ วน ดังรู ปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ห้องแกรนด์ ดีลกั ซ์ (Grand Deluxe Room)

3) ห้ องเอ็กเซกคิวทีฟ คลับ ดีลกั ซ์ (Executive Club Deluxe) มีจาํ นวน 23 ห้อง ห้องสวี
ทกว้างขวางตั้งอยูบ่ นชั้นที่สูงขึ้นไป ห้องมีวิวของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ผูเ้ ข้าพักสามารถเข้าใช้เอ็กเซ็กคูทีฟคลับ
เลานจ์เพื่อการผ่อนคลายเช่นเดียวกับบริ การ ดังรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 ห้องเอ็กเซกคิวทีฟ คลับ ดีลกั ซ์ (Executive Club Deluxe)
4) ห้ องพลาซ่ าสวีท (Plaza Suite) มีจาํ นวน 176 ห้อง ความกว้างพื้นที่ 52 ต.ร.ม. นี้
ได้รับการตกแต่งครบครันมีมาตรฐานสู ง ห้องมีพ้ืนที่นงั่ เล่นแยกเป็ นสัดส่ วนพร้อมโซฟาและโต๊ะกาแฟ ห้อง
มีพ้ืนที่ทาํ งานและห้องนํ้าในตัว ดังรู ปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 ห้องพลาซ่าสวีท (Plaza Suite)

5) ห้ องเดอะรอยัลไทยสวีท (Royal 2-Bedroom Suite) ห้อง พลาซ่ า สวีท (Royal 2Bedroom Suite) มีจาํ นวน 17 ห้อง ห้องเดอะรอยัลไทยสวีทมีวิวของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ผูเ้ ข้าพักสามารถเข้า
ใช้เอ็กเซ็กคูทีฟคลับเลานจ์เพื่อการผ่อนคลายเช่นเดียวกับบริ การ ดังรู ปที่ 3.8

รู ปที่ 3.8 ห้องเดอะรอยัลไทยสวีท (Royal 2-Bedroom Suite)
6) ห้ องพลาซ่ า คลับ (Plaza Club) มีจาํ นวน 22 ห้อง ห้องสวีทกว้างขวางพื้นที่ 52 ต.ร.ม.
นี้ ได้รับการตกแต่งครบครันมีมาตรฐานสู ง ห้องมีวิวแม่น้ าํ และห้องนัง่ เล่นแยกเป็ นสัดส่ วนพร้อมโซฟาและ
โต๊ะกาแฟ ห้องมีโต๊ะทํางานและติดตั้งโทรทัศน์ระบบช่ องสัญญาณเคเบิล ห้องนํ้าในตัวมีฝักบัวและสิ่ ง
อํานวยความสะดวกฟรี ดังรู ปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 ห้องพลาซ่า คลับ (Plaza Club)

3.2.2 ห้ องอาหาร The Terrace@72 บริ เวณห้องอาหาสามารถแบ่งโซนได้ 2 โซนแต่ละโซนจะ
ได้สมั ผัสบรรยากาศที่แตกต่างกันไป เป็ นห้องอาหารแบบบุฟเฟต์เป็ นอาหารที่ผา่ นการคัดสรรมาจาก 9 ชาติ
ทัว่ โลกรวมถึงยังมีอาหารมังสะวิรัตและอาหารฮาลาลมา รวมไว้ที่ครัวของเรา เพื่อที่จะให้แขกที่เป็ นอิสลาม
ได้รับประทานอาหารได้เช่นกัน
1) ห้ องอาหาร โซน The Glove สามารถสนุกสนานกับเซฟฝี มือเยีย่ มที่แสดงการ
ปรุ งแต่งอาหารแบบสดๆให้คุณได้ชมในโซนนี้ และท่านสามารถเลือกที่นง่ั ได้ท้ งั ในห้องปรับอากาศเย็น
สบาย หรื อจะเป็ นริ มระเบียงที่ยนื ออกไปยังแม่น้ าํ เจ้าพระยา ดังรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 ห้องอาหาร The Terrace@72 (โซนห้องอาหาร The Glove)
2) ห้ องอาหาร โซน The Waves รองรับได้ 75 ที่นงั่ ห้องอาหารในบรรยากาศสบายๆ
สามารถเลือกจานโปรดเฉพาะของท่านเองจาก 9 ชาติและ ไวน์ช้ นั เยีย่ มที่เราคัดสรรมาเพื่อความลงตัวกับทุก
เมนูอาหารพร้อมทั้งทัศนียภาพต่างๆ ดังรู ปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 ห้องอาหาร The Terrace@72 (โซนห้องอาหาร The Waves )

3) ห้ องอาหาร AH YAT ABALONE FORUM ร้านอาหารจีนที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งเทพฯ ร้านอาหารที่โดดเด่นแห่งนี้มีบริ การอาหารกวางตุง้ แท้ๆซึ่งปรุ งโดย Master
Chefs จากฮ่ องกงเปิ ดให้บริ การทุกวันมื้อกลางวันและมื้อคํ่าตั้งแต่ 11.00 - 2.30 น. 18.00 น. - 22.30 น.
ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงในด้านติ่มซําฮ่องกงอันแสนอร่ อยอาหารทะเลและอาหารหอยเป๋ าฮื้อ ดังรู ปที่ 3.12

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหาร AH YAT ABALONE FORUM
4) ห้ องอาหาร Illuminous Bar and Lounge รองรับได้ 75 ที่นง่ั มีลกั ษณะเป็ นบาร์ที่
ได้รับการออกแบบที่ทนั สมัย และบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจ โดยท่านสามารถเลือกที่นงั่ ได้ท้ งั ห้องปรับอากาศ
และระเบียงที่ยนื่ ออกไปทางแม่น้ าํ พร้อมทั้งเก้าอี้เรื อนแสง ชวนให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของการจิบ
เครื่ องดื่มและอาหารว่าง ดังรู ปที่ 3.13

รูปที่ 3.13 ห้องอาหาร Illuminous Bar and Lounge

3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
การจัดองค์กรในโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์
3.3.1 ภาพรวมของผู้บริหาร ครอบครัวของผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ
เวอร์ไซด์ ท่านที่ยนื ด้านซ้ายแถวด้านบนคือรู ปภาพของคุณปริ ญญา ตั้งสิ น ผูบ้ ริ หารคนปัจจุบนั ของทาง
โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์ ดังรู ปที่ 3.14

รู ปที่ 3.14 ผูบ้ ริ หารโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์

3.3.2 รู ปแบบการจัดองค์กร รู ปแบบการจัดองค์กรในฝ่ าย Food & Beverage Department
ดังรู ปที่ 3.15

รู ปที่ 3.15 การจัดองค์กรในแผนก F&B

3.3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรในห้องอาหาร The Terrace @72 ดังรู ปที่ 3.16

รู ปที่ 3.16 แผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ าย ห้องอาหาร The Terrace@72

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.17 นักศึกษาสหกิจศึกษา
นางสาวชลลดา คล้ายสอน
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน

:
:
ตําแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย :
แผนก
:
ปฏิบัติหน้ าทีต่ ้งั แต่ เวลา
:
เวลา 07:00 – 10:30 น.

เวลา 11:30 – 16:00 น.

รู ปที่ 3.18 นักศึกษาสหกิจศึกษา
นางสาวอรอุมา รัศมิทตั

นางสาวชลลดา คล้ายสอน
นางสาวอรอุมา รัศมิทตั
เสิ ร์ฟ (Waitress)
Food and Beverage Service
07:00 – 16:00 น. ในแต่ละช่วงเวลามีหน้าที่ดงั นี้
- สิ่ งที่ทาํ เสิ ร์ฟอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารจัดเก็บจาน
อาหารที่แขกรับประทานเสร็ จชงชา, เสิ ร์ฟกาแฟ
ให้แขก,เซตโต๊ะกลางวันแกะแรปอาหาร,เตรี ยมนํ้า
แข็งใส่ เยือก,วางป้ายอาหาร
- พักทานอาหาร
- สิ่ งที่ทาํ เสิ ร์ฟนํ้าให้แขก จัดเก็บจานอาหารที่แขก
รับประทาน เสร็ จแล้ว ทําความสะอาดด้านหลังเช็ด
ช้อนเช็ดแก้ว,นับผ้าซัก, ขึ้นรู มเซอร์วิส(เป็ นบางครั้ง)
เก็บป้ายอาหารหลัง ( 14.30 น. ) เตรี ยมไว้สาํ หรับพรุ่ งนี้เช้า
พับผ้าแนพกิ้น พับทิชชู เตรี ยมตัวกลับบ้าน

3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อ-สกุลพนักงานทีป่ รึกษา : นางสาวลัดดาวัลย์ พลกลาง
ตําแหน่ ง

: ผูจ้ ดั การห้องอาหาร

รูปที่ 3.19 พนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
1) ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
2) วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 7.00 น.-16.00 น. (9 ชัว่ โมง)
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานมีดงั ต่อไปนี้
1) ศึกษาปั ญหาต่างๆ ระหว่างปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและศึกษาเอกสารประกอบ
2) เขียนแบบเสนอโครงงาน โดยคิดหัวข้อโครงงานเพื่อนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3) เมื่อหัวข้อโครงงานเสนอผ่าน จึงกําหนดหัวข้อในการหาข้อมูลโดยทําการปรึ กษาพนักงานพี่
เลี้ยงเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
4) ตรวจสอบปริ มาณนมและกาแฟที่เหลือใช้ เพื่อเช็คปริ มาณสุ ทธิ ที่แน่นอนของนมกับกาแฟที่
เหลือใช้ในแต่ละวัน
5) ทดลองคิดสู ตรนมข้นที่สามารถผสมผสานกับกาแฟได้ แล้วจึงนําปั ญหาที่ได้พบ มาแก้ไข
ปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้น และทดลองระยะเวลาการเก็บรักษา ในตูเ้ ย็นและนอกตูเ้ ย็น
6) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม
7) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานพี่เลี้ยง
8) สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
9) นํารายงานส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทําการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะ

การวางแผนการดํา เนิ น โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อง นมข้น หวานรสกาแฟ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk ) ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษาดังนี้

3.8 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.8.1 ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ได้แก่ บุคลากรในแผนกครัว - แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
โรงแรมแม่น้ าํ รามาดา พลาซ่า จํานวน 30 คน
3.8.2 กลุ่มตัวอย่ างบุคลากร แผนกครัว,แม่บา้ น,จัดเลี้ยงและแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่มจํานวน
30 คน
3.8.3 ตัวแปรศึกษา
1) ตัวแปรต้ น กาแฟและนมร้อนที่เหลือใช้ในบุฟเฟต์ช่วงเช้า
2) ตัวแปรตาม ทดลองคิดสู ตรนมข้นที่สามารถผสมผสานกับกาแฟได้ และทดลองระยะเวลา
การเก็บรักษา ผลการทดลองกาแฟและนมข้นสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัว และระยะเวลาในการเก็บรักษาใน
ตูเ้ ย็น นานถึง 7- 15 วัน
3.8.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําถาม 2 ส่ วนดังนี้
1) ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคได้แก่ เพศ แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
2) ส่ วนที่ 2 การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk )

3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการดําเนินงานต่างๆ มีดงั นี้
3.9.1 อุปกรณ์ ในทดลองทํานมข้ นหวานรสกาแฟ
1) หม้อเทปลอน
2) หม้อต้มกาแฟ
3) ไม้พายสปาตูล่า
4) ช้อนตวง
5) ถ้วยตวง
6) ช้อนสําหรับชิม
7) ถ้วยพลาสติก
8) ขวดโหลแก้ว
3.9.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ การทําเล่มโครงงาน
ฮาร์ ดแวร์
1) เครื่ องคอมพิวเตอร์
2) เครื่ อง printer
3) กล้องถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ
ซอฟต์ แวร์
1) โปรแกรม Microsoft Word
2) เครื่ องคิดเลข App Calculator
3.10 เกณฑ์ การแปลงค่ านํา้ หนักคะแนนเฉลีย่
เกณฑ์การแปลงผลค่านํ้าหนักคะแนนเฉลี่ยของ นมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk )โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั โิ ครงงานสหกิจศึกษา

การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา เรื่ องนมข้ นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed
Milk ) คือการแปรรู ปนมและกาแฟที่เหลือใช้เป็ นประจําวัตถุประสงค์คือ นํากาแฟและนมร้อนที่เหลือใช้
นํามาประยุกต์เข้าด้วยกัน จนกลายเป็ นเมนู ใหม่สามารถนําไปใช้ได้จริ ง เพื่อศึกษาการแปรรู ปโดยวิธีการ
ระเหยนํ้าออกจากนม ( Evaporated milk ) เป็ นการลดต้นทุนกาแฟและนมที่ตอ้ งไปเหลือทิ้ง จึงนํามาสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งเป็ นการลดปริ มาณขยะเหลือทิ้ง จึงนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งเป็ นการลดปริ มาณ
ขยะเหลือทิ้ง จึงได้มีการศึกษาหาข้อมูล ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และสังเกตการณ์ ผลการการปฏิบตั ิงานโครงงาน มี
รายละเอียด ดังนี้
4.1 รายละเอียดการทําโครงงาน โครงงานเรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk ) มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 นํากาแฟและนมจากการเหลือใช้ภายในบุฟเฟต์อาหารเช้า มาแปรรู ปให้ให้เกิดเมนู ใหม่ โดย
การปรับเปลี่ยนสู ตรนมข้นจากเดิม ให้เหมาะสมสําหรับการใส่ กบั กาแฟ
4.1.2 เพื่อความแปลกใหม่เมนู จึงใช้กาแฟดําที่มีรสชาติขมแต่มีกลิ่นหอม ผสมผสานไปกับนมข้นที่
มีความหวานมันจากเดิม จึงมีกลิ่นหอมและสี สนั จากกาแฟ
4.1.3 ปรับเปลี่ยนความหอม มัน และสี สันที่เคยได้จากเนย เพราะเนยมีกลิ่นเฉพาะ จึงคิดว่ากลิ่นนั้น
จะไปผสมกับกลิ่นกาแฟแล้วไม่เข้ากัน จึงเปลี่ยนเป็ นใช้ความหอม มันจากครี มเทียมแทน และสี ของนมข้น
จะได้ไม่เข้มเกินไปด้วย แต่ความหอม หวาน กลมกล่อมยังคงเหมือนเดิม
4.2 การเตรียมการและการวางแผน
โครงงานเรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ค้น หาและศึ ก ษาข้อมู ลวิธีทาํ ส่ ว นประกอบแล้ว จึ งปรึ ก ษาพนัก งานพี่เ ลี้ ย งเกี่ ยวกับหัวข้อ
โครงงานที่จะทําเพื่อความเหมาะสม
4.2.2 ศึกษาหาข้อมูลประโยชน์และผลกระทบของกาแฟ ก่อนที่จะนํามาผสมกับนม ครี มเทียมและ
นํ้าตาล
4.2.3 ศึกษาค้นหาเกี่ยวกับเรื่ องประเภทของนมรสชาติของนมที่ใช้ ระยะเวลาในการต้มนมเพื่อที่จะ
ได้ทดลองและปรับเปลี่ยนประเภทของนมให้เหมาะสมและเข้ากันลงตัวกาแฟ
4.2.4 ทดลองทํา หลายหลายครั้ ง มี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณวัต ถุ ดิ บ ในทุ ก ครั้ ง และมี ก ารจดบัน ทึ ก
ส่ วนประกอบวิธีก ารทําในแต่ ละ เพื่อความพอเหมาะกับปริ มาณและรสชาติ ที่แน่ น อน รวมถึ งสามารถ
รับประทานได้

4.2.5 มีการทดลองให้คนในบ้านชิมก่อน จึงนําไปให้พนักงานที่สถานประกอบการนั้นชิมและจึงทํา
แบบสอบถาม
4.3 ส่ วนผสมทีใ่ ช้ ในการทําผลิตภัณฑ์
เรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )ดังนี้
1) นมพาสเจอร์ไลฟ์
3
ถ้วยตวง
2) กาแฟดําที่ชงแล้ว
6
ช้อนโต๊ะ
3) นํ้าตาลทรายขาว
3/2 ถ้วยตวง
4) ครี มเทียม
6
ช้อนโต๊ะ
4.4 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทําผลิตภัณฑ์
เรื่ องนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) ดังนี้
1) กระทะเทปล่อน
2) หม้อต้มกาแฟ
3) ไม้พายสปาตูล่า
4) ช้อนตวง
5) ถ้วยตวง
6) ช้อนชิม
7) ถ้วย
8) ขวดโหลมีฝาปิ ด
4.5 ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการทํานมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) ดังนี้
4.5.1 เตรี ยมนํานมที่เหลือใช้ที่เก็บไว้ในตูเ้ ย็นช่ วงบุฟเฟต์ (เช้า) ออกมาเทใส่ ถว้ ยตวง ปริ มาณ 3
ถ้วยตวง ดังรู ปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 เตรี ยมนมและวัดปริ มาณแล้วจึงเทใส่ กระทะที่เตรี ยมเอาไว้

4.2

4.5.2 เทนมลงในกระทะที่เตรี ยมไว้ ใช้ไฟอ่อนปานกลาง อย่าเพิ่งไปคนรอจนนมนั้นเดือด ดังรู ปที่

รู ปที่ 4.2 ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนแล้วเทนมลงไป ปล่อยให้นมเดือด
4.5.3 เตรี ยมนํ้าตาลทรายขาว มาเทใส่ ถว้ ยตวง ปริ มาณ 3/2 ถ้วยตวง แล้วจึงเอาไม้สปาตูล่าแบบงอ
ปาดให้เรี ยบหรื อพอดีกบั ถ้วยตวง ดังรู ปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 ตวงนํ้าตาลแล้วปาดให้พอดี เพื่อความแม่นยํา
4.5.4 นํานํ้าตาลทรายขาวปริ มาณ 3/2 ถ้วยตวงที่เตรี ยมไว้ มาเทตามลงไปในกระทะที่นมกําลังร้อน
ดังรู ปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 เทนํ้าตาลที่ตวง ใส่กระทะอย่าเพิง่ ไปคนปล่อยนํ้าละลาย

4.5.5 นําครี มเทียมที่เตรี ยมไว้ ปริ มาณ 6 ช้อนโต๊ะ เทตามลงไปในหม้อที่นมและนํ้าตาลกําลังเดือด
ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 คอฟฟิ เมต 6 ช.ต. พร้อมนํ้าตาลที่กาํ ลังเดือด
4.5.6 ขณะที่นมกําลังเดือดได้ใส่ น้ าํ ตาลและ ครี มเทียมเทลงไปจากนั้นคนให้น้ าํ ตาลและคอฟฟิ เมต
ละลายไปกับนม คนให้ทว่ั แล้วจึงหยุดคนทันที ดังรู ปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 คนให้น้ าํ ตาลและคอฟฟิ เมตละลายไปกับนม

4.5.7 เบาไฟลงใช้ไฟอ่อน ๆ ถึงปานกลางเพื่อให้น้ าํ ระเหยออก ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ระหว่างนั้น
ห้ามคน วางไว้บนไฟนิ่งๆ พอ 30 นาทีผา่ นไปแล้ว จึงคนนํ้านมอีก 1 ครั้ง คนให้ทว่ั แล้วตั้งไฟทิ้งไว้นิ่ง ๆ อีก
30 นาที ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 เบาไฟใช้ไฟอ่อน ๆ เพื่อให้น้ าํ ค่อยๆระเหยออกนม
4.5.8 หลังจาก 30 นาที เพิ่มไฟขึ้นเป็ นความร้อนปานกลาง แล้วจึงคนให้ทวั่ ไปเลื่อยๆขั้นตอนนี้ จะ
เห็นได้วา่ นํ้านมเริ่ มมีสีเข้มขึ้นและมีความข้นมากขึ้น ดังรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 สังเกตนมมีความข้นมากขึ้น เบาไฟลงและคนไปเรื่ อยๆเพื่อไม่ให้นมไหม้

4.5.9 คนต่ออี กประมาณ 15 นาที แล้วจึ งเทกาแฟดําที่เตรี ยมไว้ ปริ มาณ 6 ช้อนโต๊ะเทลงไปใน
กระทะ คนต่อไปอีก 15 นาทีเพื่อให้เนื้ อนมและกาแฟเข้ากันจนครบ 15 นาทีแล้วจึ งปิ ดเตา แล้วคนต่อไป
จนกระทัง่ ฟองยุบตัวลงหมด เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อย ดังรู ปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ใส่ กาแฟดําทีหลังเพื่อกลิ่นกาแฟจะระเหยไปกับความร้อนและเวลาในการต้มนม
4.5.10 ปล่อยทิ้งให้เย็นแล้ว จึงเทใส่ ขวดหรื อภาชนะที่เตรี ยมเอาไว้ จะทานคู่กบั ขนมปั งปิ้ งหรื อ
แพนเค้กก็ลงตัว ดังรู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 เก็บในภาชนะที่มีฝาปิ ดให้สนิทแล้วแช่ตเู ้ ย็น สามารถอยูไ่ ด้ถึง 2 อาทิตย์

4.6 ต้ นทุนการทําผลิตภัณฑ์
จากการคํานวณต้นทุนการผลิตนมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk
) มีราคาซื้อ 434 บาท ราคาที่ใช้จริ ง 78.18 บาท/ กระปุก ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การคํานวณต้นทุนนมข้นหวานรสกาแฟ(Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk)

4.7 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.7.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล รวบรวมข้อมูลโดยการทําประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดย
ทํา การวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล ด้ว ยสถิ ติ แ บบรยาย เพื่ อ หาว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์น มข้น หวานรสกาแฟ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk ) มีรสชาติที่พึงพอใจจากผูช้ ิมมากน้อยเพียงใด
4.7.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล การศึกษาข้อมูลครั้งนี้ เพื่อศึกษาและ ทดลองการทํานมข้นหวานรสกาแฟ(
Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) โดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรภายในโรงแรมรามาดา
พลาซ่ า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ ไซด์ แผนกครัว, แผนกแม่บา้ นแผนกจัดเลี้ยงและแผนกบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม รวมทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ เพศ อายุ แผนก
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อผลิตภัณฑ์นมข้นหวานรสกาแฟ
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) จากการทดลองผูท้ าํ วิ จ ัย ได้วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้
คะแนนความพึงพอใจจากผูท้ ดลองชิมรสชาติ ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk ) เป็ นเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

4.7.3 วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้บริ โภค ที่มีต่อการชิ มผลิตภัณฑ์นมข้นหวานรสกาแฟ(Coffee
Flavored Sweetened Condensed Milk )
นําผลิตภัณฑ์นมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) มาประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ แบบ 5-point hedonic scale โดยให้คะแนน
ความชอบจาก 1 ( น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) จากนั้นนํามาหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปลผลระดับความพึง
พอใจโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของลิเคิร์ด (Likert Scale) เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.8 ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินโครงงานเรื่ อง นมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk
) ได้ทาํ การประเมินทางประสาทสัมผัส โดยกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน มีผลดังนี้
4.8.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการประเมินทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ แผนก ตารางที่ 4.2

ตางรางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.00 มี อายุ
ระหว่างที่ 31–45 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.00 เป็ นพนักงานในแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่มมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.00
4.8.2 ผลการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นมข้ น หวานรสกาแฟ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk )
จากการประเมินประสาทสัมผัสด้านต่างๆมีผลดังต่อไปนี้
1) ด้ านลักษณะสี ของนมข้ นหวานรสกาแฟ จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ทาํ
ประเมินการทางด้านประสาทสัมผัสให้คะแนนด้านลักษณะสี ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และระดับที่เลือกมากที่ระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ดังรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 ด้านลักษณะสี ของนมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk)
2) ด้ า นรสชาติ ข องนมข้ น หวานรสกาแฟ จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ ท าํ
ประเมินทาง ด้านประสาทสัมผัสให้คะแนนด้านรสชาติระดับที่เลือกมากที่สุดระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 63.66 รองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ26.66 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ดังรู ปที่ 4.12

รู ปที่ 4.12 ด้านรสชาติของนมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )

3) ด้ านกลิน่ ของนมข้ นหวาน จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ทาํ ประเมินทางด้าน
ประสาทสัมผัสให้คะแนนด้านกลิ่นระดับที่เลือกมากที่สุด ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.33 รองมาเป็ น
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ซึ่งมีค่าร้อยละเท่ากับระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13.33
ดังรู ปที่ 4.13

รูปที่ 4.13 ด้านกลิ่นของนมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
4) ด้ านเนื้อสั มผัสของนมข้ นหวาน จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ทาํ ประเมินการ
ด้านทางประสาทสัมผัสให้คะแนนด้านเนื้อสัมผัสระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.00 เป็ นระดับที่เลือกมาก
ที่สุด รองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 43.33 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 6.66 ดังรู ปที่ 4.14

รู ปที่ 4.14 ด้านเนื้อสัมผัสของนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )

5) ด้ านความเข้ มข้ นของนมข้ นหวาน จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ประเมิ น
ทางด้านประสาทสัมผัสให้คะแนนด้านความเข้มข้น มากที่สุดระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 46.66 รองมา
เป็ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ดังรู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 ด้านความเข้มข้นของนมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
6) ความชอบโดยรวมของนมข้ นหวานรสกาแฟ จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูท้ ี่ทาํ
ประเมินการทางด้านประสาทสัมผัสให้ คะแนนด้านความชอบโดยรวม ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
66.66 รองมาเป็ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 13.33 ดังรู ปที่ 4.16

รู ปที่ 4.16 ความชอบโดยรวมของนมข้นหวานกาแฟ (Coffee Flavored Sweetened Condense Milk)

4.8.3 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจและการแปลผลระดับความพึงพอใจ
ในด้านลักษณะสี ของเครื่ องดื่มอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมาก ในด้านรสชาติของนมข้น
หวานรสกาแฟอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในด้านกลิ่นของนมข้นหวานรสกาแฟอยูใ่ นระดับ
ความพึงพอใจระดับมาก ในด้านเนื้ อสัมผัสของนมข้นหวานรสกาแฟอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก
ในด้านความเข้มข้นของนมข้นหวานรสกาแฟอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก และในด้านความชอบ
โดยรวมของนมข้นกวานรสกาแฟ มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ อ นมข้น หวานกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk )

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ผลสรุ ปจากการลงมือปฏิบตั ิโครงงานผลิตภัณฑ์ นมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk ) และสรุ ปผลการทดลองชิมแล้ว จึงได้ผลสรุ ปออกมาดังนี้
5.1 สรุปผลโครงงาน
สรุ ปผลโครงงาน “นมข้ น หวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )”
ดังต่อไปนี้
5.1.1 โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่ นํา้ ริเวอร์ ไซด์
1) ต้องขอขอบคุ ณทางโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่น้ ํา ริ เวอร์ ไซด์ ที่ ได้ให้
ประสบการณ์ในการทํางานจริ ง
2) สามารถนํา ประสบการณ์ น้ ัน มาเป็ นแนวทางเตรี ย มความพร้ อ มสํา หรั บ การจบ
การศึกษาและเข้าสู่ สงั คมการทํางาน
3) ได้เรี ยนรู ้การทํางานการศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง และสามารถนําปั ญหานั้นมาแก้ไข
พัฒนาต่อยอดในสิ่ งที่เคยเป็ นปั ญหา
4) สร้างประโยชน์และทางเลือกใหม่ๆ จึงเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์ นมข้นหวานรส
กาแฟ ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) ขึ้นมา
5) มีการทําการประเมินความพึงพอใจโดยให้พนักงานภายในโรงแรมรามาดา พลาซ่ า
แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์ เป็ นผูท้ ดลองชิมเป็ น จํานวน 30 คน
6) จากการทดสอบและประเมินความพึงพอใจได้ทราบว่า การประเมินความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก จึงขอขอบคุณผูท้ ดสอบที่สละเวลาในการทําแบบสอบถาม
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาทีพ่ บในการทําโครงงาน
1) หาวิธีนาํ กาแฟและนมมาผสมกันได้โดยที่ไม่ทาํ ให้นมนั้นเสี ยหรื อบูดง่าย เพราะนม
นั้นเป็ นที่เหลือจากบุฟเฟต์ช่วงเช้า จึงต้องหาวิธีเก็บรักษาก่อนที่จะนํากลับไปทดลองที่บา้ น มีการทดลองทํา
หลายครั้งเนื่องจากต้องคํานวณการใส่ กาแฟดําลงไปในนมข้นหวาน เพราะว่าถ้าใส่ กาแฟมากไปจะทําให้นม
ข้นหวานนั้นมีรสขมได้แต่ถา้ ใส่ กาแฟน้อยเกินไป เกรงว่าตัวนมข้นหวานจะไม่มีกลิ่นของกาแฟทําให้ตอ้ งมี
การทดลองชิมรสชาติหลายครั้งเพื่อความแน่นอนของวัตถุดิบและปริ มาณ รวมไปถึงรสชาติที่อร่ อยกับความ
หวานมันที่ลงตัวของตัวนมข้นหวานนั้นเอง
2) ระยะเวลาในการทําแบบประเมินเนื่ องจากทางโรงแรมมีเวลาพักในแต่ละแผนกที่
แตกต่างกันและจํากัด จึงทําให้พนักงานไม่ค่อยมีเวลาในการเข้ารับแบบทดสอบ

3) การเตรี ย มความพร้ อมเกี่ ย วกับอุ ปกรณ์ ใ นการทดลองทํา นมและกาแฟที่ ไ ด้จ าก
บุฟเฟต์ช่วงเช้าจึงต้องนํามากเก็บแช่เย็นเอาไว้ก่อน พอถึงเวลากลับบ้านแล้วจึงนํานมและกาแฟไปทําการ
ทดลองส่ วนอุปกรณ์อย่างอื่นสามารถหาได้จากที่บา้ น
4) ขั้นตอนในการทํานมข้นหวาน เนื่ องจากทําการทดลองจํานวน 5 ครั้ง ปั ญหาที่พบจึง
ไม่เหมือนกัน ปั ญหาที่พบในแต่ละครั้งมีดงั ต่อไปนี้
4.1) ตัวนมข้นหวาน มีความข้นมากเกินไปจึงทําให้เกิดผลึกนํ้าตาลหลังจากนมข้น
เย็นตัวลง
4.2) ใส่ กาแฟดํามากเกินไป จึงทําให้ตวั นมข้นมีรสขม
4.3) เนื่ องจากใส่ กาแฟดําลงไป กาแฟมีส่วนผสมของนํ้าจึงจําเป็ นต้องเพิ่มเวลาใน
การเคี่ยวนม อีก 5 นาที
4.4) เมื่อเพิ่มปริ มาณนม จําเป็ นต้องเพิ่มระยะเวลาตามปริ มาณของนม
4.5) คอยสังเกตความข้นของนม เมื่อนมข้นและมีฟองที่เหนี ยวผุดขึ้นควรปิ ดแก๊ส
ทันที เนื่องจากนมจะเหนี่ยวมากเกินไปหลังจากที่นมเย็นตัวแล้ว
5.1.3 ข้ อเสนอและรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึก
1) ให้ทราบถึงรายละเอียดปั ญหาอุปสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน เมื่อเริ่ มออกฝึ กงานสหกิจ
ศึกษา สิ่ งที่ควรทําคือการเตรี ยมความพร้อมในการทํางาน ตรงต่อเวลา
2) มองหาความคิ ดสร้ างสรรค์ใ หม่ ๆ หรื อปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นขณะปฏิ บตั ิ งาน นํามาคิ ด
วิเคราะห์ความน่าจะเป็ นหรื อนํามาดัดแปลงโดยวิธีไหน ที่สามารถเกิดประโยชน์ได้บา้ ง
3) ขอคํา แนะจากพี่ เ ลี้ ย งที่ ดู แ ลเรา แล้ว จึ ง นํา ไปปรึ ก ษาแนวทางเพื่ อ กํา หนดหัว ข้อ
โครงงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
4) เมื่ อโครงงานผ่านการอนุ มตั ิ จึงเริ่ มลงปฏิ บตั ิ ศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล แล้ว นําไป
วิเคราะห์หาข้อเท็จจริ ง และนําข้อมูลที่ได้ไปสรุ ปผลการทํางาน
5) ขณะที่ดาํ เนิ นโครงงานควรปรึ กษาอาจารย์อยูต่ ลอดเพื่อความรวดเร็ วและถูกต้องใน
เล่มโครงงาน เนื่ องจากเล่มโครงงานต้องเสร็ จก่ อนสอบพรี เซนต์โครงงาน จะได้มีเวลาเตรี ยมตัว เตรี ยม
เอกสารในการสอบพรี เซนต์ จึง
6) ต้องจัดเวลาแบ่งหน้าที่การทํางานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาํ หนด

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) ได้เรี ยนรู ้การทํางานที่ตรงต่อ หน้าที่ ระเบียบในที่ทาํ งาน มารยาทในการทํางาน
2) ได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ต่างๆภายในแผนกและยังทราบถึงอุปกรณ์
แต่ละ ชนิดว่าใช้อย่างไร เช่นการทํากาแฟ จัดอาหารรู ปเซอร์วิส
3) ได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและสามารถรับมือได้
4) ได้เ รี ย นรู ้ ก ารทํา งานและปฏิ บตั ิ ต นอยู่ร่ ว มกับผูอ้ ื่ น และสร้ างสัมพัน ธ์ที่ดี ภ ายใน
โรงแรมและการวางตัวที่ดีต่อผูอ้ ื่น ตามลําดับหน้าที่การงาน
5) ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบการทํางานภายในโรงแรม ว่าแต่ละแผนกต้องทําหน้าที่ใน
การรับกลุ่มทัวร์และออเดอร์ในแต่ละวัน การจองห้องอาหารล่วงหน้า การเช็คบิล อย่างไร
5.2.2 ข้ อจํากัดของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) เนื่ องจากห้องอาหารรับแขกบุฟเฟต์ช่วงเช้าเป็ นจํานวนมาก จึงเกิดปั ญหาต่างๆ เช่น
แขกชอบลืมของไว้ที่โต๊ะแล้วพนักก็เก็บโต๊ะแล้วเอาของๆแขกไปไว้ที่หน้าแคชเชียร์ พอแขกมาหาของที่ลืม
ไว้พนักงานก็ตอ้ งวิ่งไปรับของให้แขกที่หน้าแคชเชียร์ ซึ่ งระยะบวกกับแขกที่มีจาํ นวนมาก บางครั้งจึงต้อง
รบกวนแขกให้ไปรับที่หน้าแคชเชียร์ดว้ ยตัวเอง
2) เนื่ องจากเครื่ องทํากาแฟที่ เพิ่งนําเข้ามาใหม่ จึ งยังไม่ ทราบว่าเครื่ องทํากาแฟนั้น
สามารถเป่ านมและกาแฟออกมาพร้อมกัน จึงเสี ยเวลาในการทํากาแฟกับเป่ านม จึงทําให้แขกนั้นรอนาน จึง
นําไปเสิ ร์ฟให้และขอโทษแขกที่ล่าช้า แต่แขกก็ไม่ได้วา่ แล้วแขกก็กล่าวขอบคุณ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ผูจ้ ดั ทํามีขอ้ เสนอแนะในการเตรี ยมตัวปฏิบตั ิสหกิจ ดังนี้
แนะนําคนที่จะออกฝึ กสหกิจต้องเตรี ยมตัวในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
1) การเดินทาง ควรเลือกสถานที่ปฏิบตั ิใกล้บา้ นหรื อ เลือกการเดินที่ตวั เองสะดวกจะ
ได้เข้างานตามเวลาได้
2) การทํางาน ตั้งใจทํา แต่งตัวตามระเบียบ ไม่ยืนคุยยืนเล่นขณะปฏิบตั ิงานทําหน้าที่
ตัวเองให้ดีที่สุด
3) มารยาทในที่ทาํ งาน รู ้จกั ไปมาลาไหว้กบั พี่พนักงานที่เราร่ วมงานด้วย
4) ไม่สร้างปั ญหาหรื อทะเลาะกันในที่ทาํ งาน ตัวเราที่เดือดร้อนเพราะเป็ นเด็กฝึ กงาน
5) เมื่อเกิ ดปั ญหาใด ให้ปรึ กษาพี่เลี้ ยงที่ฝึกงาน หรื อปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แบบสอบถาม

แบบสอบถามการประเมินทางประสาทสั มผัส
ผลิตภัณฑ์ นมข้ นหวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk )
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการคือการเอานมร้อนและกาแฟ
นํามาแปรรู ปให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ให้โรงแรมรามาดา พลาซ่าแม่น้ าํ ริ เวอร์
ไซด์
แบบสอบถาม ประกอบด้ วยชุ ดคําถาม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ นมข้นหวานรสกาแฟ(Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk )

ตอนที่ 1 รายละเอียดของผูต้ อบแบบสอบถาม
1) เพศ

 ชาย

 หญิง

2) อายุ

 ตํ่ากว่ า 18 ปี

 18 - 30 ปี

 31 - 45 ปี

 มากกว่ า 45 ปี
3) แผนกส่ วนงานในโรงแรม
 Food and Beverage Service (แผนกบริการอาหารและเครื่ องดื่ม)
 Housekeeping Department (แผนกแม่ บ้าน)
 The Catering Department (แผนกจัดเลีย้ ง)
 Kitchen (แผนกครัว)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….

ตอนที่ 2 การประเมิ น ทางประสาทสั ม ผัส ผลิ ต ภัณ ฑ์ นมข้น หวานรสกาแฟ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk ) กรุ ณาทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ นมข้นหวานรสกาแฟ ( Coffee
Flavored Sweetened Condensed Milk ) จึงขอความร่ วมมือในการแสดความคิดเห็นโดย
การให้คะแนนความพึงพอใจที่ตรงกับความรู ้สึกของท่าน ดังต่อไปนี้
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่ องว่ างตามระดับความพึงพอใจทีท่ ่ านต้ องการเลือก
หมายเหตุ

5=
4=
3=
2=
1=

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ด้ านคุณลักษณะ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

1. ลักษณะสี ของนมข้นรสกาแฟ
2. รสชาติของนมข้นรสกาแฟ
3. กลิ่นของนมข้นรสกาแฟ
4. เนื้อสัมผัสของนมข้นรสกาแฟ
5. ความเข้มข้นของนมข้นรสกาแฟ
6. ความชอบโดยรวมของนมข้น

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
.

ขอขอบคุณทีส่ ละเวลาในการทําแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข.
ภาพขนาดปฏิบัตงิ าน

ภาพบัตรนักศึกษาฝึ กงานสําหรับสแกนเวลา เข้า-ออกโรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค์คอ็ ก แม่น้ าํ ริ
เวอร์ไซด์

ภาพชุดของพนักงานแผนก F & B Waiter/Waitress โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์
ไซด์

ภาพสถานที่ปฏิบตั ิงานห้องอาหาร The Terrace@72 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์
ไซด์

ภาพสถานที่ปฏิบตั ิงานห้องอาหาร The Terrace@72 (โซนริ มแม่น้ าํ )โรงแรมรามาดา พลาซ่า
แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์

ตัวอย่ างภาพปฏิบัตงิ าน: ภาพบรรยากาศอาหารบุฟเฟต์ช่วง( บ่าย ) ห้อ’อาหาร The Terrace@72
อาหารที่ผา่ นการคัดสรรมา รวมถึงยังมีอาหารมังสะวิรัตและอาหารฮาลาลมา โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์

ภาพการปฏิบัติงานช่ วง ( เช้ า ): เก็บจาน,เคลียร์ จานใส่ ถาดแล้วเอาไปเก็บที่สจ็วต, จัดโต๊ะสําหรับ
แขกท่านอื่นๆ, ทํากาแฟเสิ ร์ฟตามออเดอร์ , ทํากาแฟในหม้อ, เติมนมร้อนนม,ทําป้ายชื่ออาหารเมื่อมี
บุฟเฟต์( Lunch ), เซตโต๊ะเตรี ยมบุฟเฟต์( Lunch )

ภาพการปฏิบตั ิงานช่ วง( บ่ าย ): ต้องเก็บด้านหลังเช่น ล้างช้อนกาแฟ, เช็ดแก้ว, ขึ้นรู มเซอร์วิส, ล้าง
หม้อนมและ กาแฟ, เช็ดช้อน ซ้อม มีด, เต็มนํ้าตาลในโถ, เคลียร์ฟลอร์

ภาพการปฏิบตั ิงานช่ วง( บ่ าย ): เก็บป้ายจากบุฟเฟต์แล้วจึงจัดแยกประเภทป้ายอาหาร ถ้าป้ายอาหาร
เกิดการชํารุ ดหรื อสกปรก จึงจําเป็ นต้องทําป้ายใหม่ เนื่องจากพนักงานที่เข้างานช่วงบ่าย ต้องใช้ต่อ

ภาพการปฏิบตั ิงานช่ วง บ่ าย ): นับผ้าแนพกิ้นมัดละ 10 ผืนและ ผ้าอื่นๆที่ใช้แล้ว นําไปส่ งที่แผนก
ซักรี ด แล้วจึงรอผ้าที่ซกั เสร็ จนํามาใช้ต่อ (จําเป็ นต้องส่ งผ้าซักทุกวันจะได้มีผา้ ใช้หมุนเวียนทุกวัน)

ภาพการปฏิบตั ิงานช่ วง( บ่ าย ): เบิกของที่สโตร์ , พับทิชชู่ พอถึงเวลา 16.00 น. แล้วจึงกลับบ้าน
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Abstract

การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง
นมข้ น หวานรสกาแฟ (Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk ) การนํานมและ
กาแฟมาแปรรู ปนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.นํา
กาแฟและนมร้ อนที่ เ หลื อใช้นํามาประยุก ต์
เข้า ด้ว ยกัน จนกลายเป็ นเมนู ใ หม่ ส ามารถ
นําไปใช้ได้จริ ง 2. เพื่อศึกษาการแปรรู ปโดย
วิ ธี ก ารระเหยนํ้าออกจากนม ( Evaporated
milk ) 3. เป็ นการลดต้น ทุ น กาแฟและนมที่
ต้องไปเหลือทิ้ง จึงนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
อี ก ทั้งเป็ นการลดปริ มาณขยะเหลื อทิ้ ง โดย
การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale
โดยใช้ผู ร้ ่ ว มการทดสอบเป็ นพนัก งานใน
แผนก Food And Beverage จํานวน 30 คน
จากการประเมิ น ด้า นประสาทสั มผัสพบว่า
ด้า นลัก ษณะสี ด้า นรสชาติ ด้า นกลิ่ น ด้า น
เนื้ อสั ม ผั ส ด้ า นความเข้ ม ข้ น และ ด้ า น
ความชอบโดยรวม ระดับความพึงพอใจอยู่ท่ี
ระดับมาก ทั้งนี้ ในด้านความเข้มข้นของนม
ข้นหวานผูท้ ดสอบประเมินในระดับมาก

The objectives of this cooperative
education project “Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk” were 1. to
develop new menu by blending coffee and
hot milk for practical use, 2. to study
evaporated milk processing technique, and 3.
to reduce production cost by developing new
product by utilizing coffee and hot milk and
to reduce solid waste. 5-point hedonic scale
was used as a sensory testing. The
participants were 30 workers in Food and
Beverage Department. From sensory
evaluation, the results showed that the
satisfactions with color, taste, flavor, texture,
concentration, and overall preference were at
the high levels. The participants evaluated the
concentration of sweetened condensed milk
at a high level.

คําสํ าคัญ: นมข้นหวาน/ แปรรู ปอาหาร/ นม/
กาแฟ

Keywords: Sweetened condensed milk /
food processing / Milk / Coffee

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
นั ก ประดิ ษ ฐ์ ช าวอเมริ กัน ประสบ
ความสําเร็ จในการคิดค้นระบบ ‘ระเหยนํ้า’
ออกจากนํ้า นมได้เ ป็ นคนแรกของโลก ค้น
พบว่า หากเคี่ยวนํ้านมในกระทะสุ ญญากาศ
จะทําให้น้ าํ นมไม่เกิดการเดือดและแห้งจนจับ
ตัวเป็ นก้อน นํ้านมที่ได้ก็จะมีความเข้มข้นสู ง
และที่ สํ า คัญ ไม่ บู ด เสี ย ง่ า ย เหมาะแก่ ก าร
บรรจุลงกระป๋ องเพื่อการขนส่ งในระยะไกล
เพราะเจ้า นมชนิ ด นี้ สามารถเก็บ ไว้ไ ด้น าน
โดยไม่บูด แม้จะเปิ ดกระป๋ องเพื่อบริ โภคแล้ว
ก็ ต าม และนั บ จากนั้ นเป็ นต้น มา ‘นมข้น
หวาน’ ก็กลายเป็ นสิ นค้าที่ขายดี เป็ นเทนํ้าเท
ท่ า เรี ย กได้ว่ า เป็ นสิ่ ง ของจํา เป็ นคู่ ค รั ว ของ
อเมริ กัน ชนเลยก็ว่ าได้ ไม่ เ พีย งเท่ า นั้น ด้ว ย
ประโยชน์ที่น่าทึ่งของมันในเรื่ องของการเป็ น
อาหารที่ เ น่ า เสี ย ยาก ทํา ให้ ‘นมข้น หวาน’
ได้รับความนิ ยมไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ วเลย
ทีเดียว
แขกส่ วนมากที่ พ ั ก ที่ โ รงแรมจะ
รั บประทานอาหารบุ ฟ เฟต์ช่ ว งเช้า จะมี จุ ด
บริ การอาหาร 5 แห่ งในบริ เวณห้องอาหารที่
จะให้บริ การชา กาแฟ นํ้าร้อน นมร้อน อยู่ที่
จุดบริ การ จึงมีการเตรี ยมกาแฟและนมร้อน
เตรี ยมพร้อมไว้ดา้ นหลังตลอดเวลา ปั ญหาที่
พบบ่ อ ยคื อ กาแฟและนมร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง
บ่อยครั้ ง จึ งมองเห็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นและนํา
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นนั้นมาคิดวิเคราะห์ หาข้อมู ล
ต่างๆ จึ งมีความสนใจที่จะนํากาแฟและนม
ร้ อ นที่ เ หลื อ ใช้ใ นแต่ ล ะวัน มาผลิ ต นมข้น
หวานรสกาแฟ เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการเป็ น
ทางเลื อกใหม่ ๆให้กับแขกที่ มารั บประทาน
บุ ฟ เฟต์ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลาและก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่สถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) เพื่อนํากาแฟและนมร้ อนที่เหลือใช้
ทุกวันมาสร้างสรรค์เมนู ใหม่ให้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และนําไปใช้กบั ของหวานได้ทุก
ช่วงเวลาที่มีบุฟเฟต์ เช้า กลางวัน เย็น เป็ นต้น
2) เป็ นการถนอมอาหารที่ ได้จากสิ่ งที่
เหลื อ ใช้ม าทํา ให้ ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ให้แก่สถานประกอบการ
3) เป็ นการลดต้น ทุ น เนื่ อ งจากกาแฟ
และนมที่ ต ้องไปเททิ้ ง ทุ ก ๆวัน นํามาทํา ให้
เกิ ด ประโยชน์ กับ สถานประกอบการมิ ใ ห้
สิ้ นเปลืองทรัพยากรโดยสู ญเปล่า
ขอบเขตของโครงงาน
1) ขอบเขตด้า นพื้ น ที่ ไ ด้แ ก่ โรงแรม
รามาดา พลาซ่ า แบงค็อก แม่น้ าํ ริ เวอร์ ไซด์
แ ผ น ก Food and Beverage ส่ ว น ง า น
ห้องอาหาร The Terrace@72
2) ขอ บเ ข ตด้ า นป ระช า กร ได้ แ ก่
พนักงานโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบงค็อก
แม่น้ าํ ริ เวอร์ไซด์ แผนก Food and Beverage
Service
3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างวันที่
14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) ได้เ รี ย นรู ้ ว่ า นมที่ เ หลื อ ใช้ส ามารถ
นํามาถนอมอาหาร สร้ างสรรค์เมนู ใหม่เพื่อ
เพิ่มมูลค่ามากขึ้น
2) สามารถนํา กาแฟและนมร้ อ นสิ่ ง ที่
ต้องทิ้งทุกวันมาเพิ่มเมนู ทางเลือกใหม่ให้กบั
แขกที่มารับประทานอาหารที่โรงแรม
3) ลดต้น ทุ น และนํา มาสร้ า งสรรค์ใ ห้
เกิ ด ประโยชน์ กับ สถานประกอบการมิ ใ ห้
สิ้ นเปลืองทรัพยากรโดยสู ญเปล่า

ประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ นมข้ นหวาน
1. การใช้ น มข้ น หวานของคนไทย
บางครั้งใช้เป็ นของหวาน เช่น ใช้ขนมปังหรื อ
ข้า วหลามจิ้ ม นมข้น หวาน หรื อใช้น มข้น
หวานราดไปบนขนมนํ้าแข็ ง ไสเป็ นเกล็ ด
เล็กๆ
2. ใช้ น มข้น หวานชงเครื่ องดื่ ม เช่ น
กาแฟ ชา หรื ออื่น ๆ
3. การบริ โภคนมข้นหวานเป็ นจํานวน
มากนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่ตอ้ ง
ใช้แรงงาน เมื่อกินของหวานเข้าไปก็รู้สึกสด
ชื่นมีเรี่ ยวแรง เพราะนมข้นหวานเป็ นอาหาร
ที่ให้พลังงานสู ง แต่กไ็ ม่เป็ นอาหารที่สมบูรณ์
( unbalance )
4. ใช้ ใ นการทํ า ขนมอบต่ า ง ๆ ทํ า
ไอศกรี ม ทํา ลู ก กวาด ทํา ขนมพาย เอแคลร์
และนํ้าสลัดชนิ ดครี ม ( Mayonnaise ) ได้อีก
ด้วย
การเก็บรักษานมข้ นหวาน
ให้ น มข้น หวานเย็ น ตัว แล้ว จึ ง หา
ภาชนะที่มีฝาปิ ดมิดชิด แล้วจึงเทนมข้นหวาน
ใส่ ลงไป จะเป็ นขวดโหลที่ทาํ มาจากแก้วหรื อ
พลาสติ ก ก็ ไ ด้ เลื อ กภาชนะที่ มี บ ริ เ วณปาก
โหลบนกว้างเพราะเวลาจะใช้ง านเทเข้า เท
ออกจะสะดวกกว่ าอี ก ทั้ง ไม่ ทาํ ให้ปากขวด
โหลสกปรกอีกด้วย แล้วจึงนําไปแช่ในตูเ้ ย็น
นมข้นหวานสามารถแช่ตูเ้ ย็นได้ถึง 2 อาทิตย์

ขั้นตอนการทํานมข้ นหวาน

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รวบรวม
ข้อ มู ล โดยการทํา ประเมิ น การยอมรั บ ทาง
ประสาทสัมผัส ทําการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย
สถิติแบบบรรยาย เพื่อหาว่าผลิตภัณฑ์ นมข้น
หวานรสกาแฟ( Coffee Flavored Sweetened
Condensed Milk ) มี ร สชาติ ที่ พึ ง พอใจจาก
ผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพียงใด
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล การศึ ก ษา
ข้อมูลครั้งนี้ เพื่อศึกษาและทดลองการทํานม
ข้ น ห ว า น ร ส ก า แ ฟ ( Coffee Flavored
Sweetened Condensed Milk) โดยการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างจากบุคลากรภายในโรงแรมรามาดา
พลาซ่ า แบงค็ อ ก แม่ น้ ํ า ริ เวอร์ ไ ซด์ ร วม
ทั้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้บ ริ โภค
ได้แก่ เพศ อายุ แผนก

ส่ วนผสมและปริมาณทีใ่ ช้
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ส่ ว นที่ 2 ระ ดั บ คว าม พึ ง พอ ใจ ที่
ผูบ้ ริ โภคมีต่อผลิตภัณฑ์นมข้นหวานรสกาแฟ
( Coffee Flavored Sweetened Condensed Milk ) จากการ
ทดลองผูท้ าํ วิจยั ได้วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยการใช้

คะแนนความพึ ง พอใจจากผู ้ท ดลองชิ ม
รสชาติผลิตภัณฑ์นมข้นหวานรสกาแฟ( Coffee
Flavored Sweetened Condensed Milk )
สรุปผล

เนื่ องจากได้ เ รี ยนรู ้ การทํ า งาน
การศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ ง และสามารถนํา
ปั ญหานั้นมาแก้ไขพัฒนาต่อยอดในสิ่ งที่เคย
มองว่าเป็ นปัญหา กลายมาเป็ นประโยชน์และ
ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ๆ จึ ง เ กิ ด เ ป็ น ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ นมข้น หวานรสกาแฟ (Coffee
Flavored Sweetened Condensed Milk) ขึ้นมา
มี ก ารทํา การประเมิ น ความพึ งพอใจโดยให้
พนักงานภายในโรงแรมรามาดา พลาซ่ า แบ
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