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Abstract
This project aimed to make crepe cake with lemon and butterfly pea sauce as an
alternative choice for customers. With various styles and types of desserts available at present, the
idea of making “crepe cake with lemon and butterfly pea sauce” was initiated. This study was
conducted by collecting information from reliable sources and asking for data from the sample.
The results of evaluating the satisfaction with the crepe cake showed that taste of lemon and
butterfly pea sauce had a mean score on satisfaction at 4.9. It was followed by softness of crepe
cake with a mean score on satisfaction at 4.3. Color had a mean score on satisfaction with 4.3.
Scent had a mean score on satisfaction with 3.8. Overall preference with crepe cake had a mean
score on satisfaction at 4.2. In conclusion, “crepe cake with lemon and butterfly pea sauce”
provides health benefits along with other benefits. This project also created a new product for the
hotel. Crepe cake was made with the creativity of the authors under the project’s objective, to
create a new style of cake for customers as one choice of healthy desserts. It also reduces
expenses in production process.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงแรม รอยัล ออคิ ด เชอราตัน ตั้ง อยู่ บริ เวณที่ ราบฝั่ ง ตะวันออกของแม่ น้ า เจ้า พระยา
ตัวตึกออกแบบเป็ นรู ปตัววาย(Y) หนึ่ งในลักษณะเด่นของโรงแรมคือ สถานที่ต้ งั อยูบ่ นริ มฝั่งด้าน
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางย่านธุ รกิจและแหล่งบันเทิงที่สาคัญของกรุ งเทพฯ
เพื่อให้ห้องพักแขกทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของแม่นา้ เจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น เมื่อมีลูกค้าเข้ามารับบริ การภายในโรงแรมมากขึ้น จึงทาให้มองเห็นปั ญหาของรายการขนม
หวานของทางโรงแรมซึ่ งมีเครปเค้กอยูเ่ พียงแค่ชนิดเดียว คือเครปเค้กชาเขียว จึงมีความต้องการที่จะ
พัฒนาและผลิ ตขนมหวานชนิ ดอื่ นขึ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่ มเมนู อาหารให้แขกที่ม าใช้บ ริ การภายใน
โรงแรมให้มีตวั เลื อกและความหลากหลายในการเลือกรับประทานมากขึ้นและในการปฏิบตั ิงาน
ของทุกๆวันนั้น ได้เล็งเห็นว่า ซอสเลม่อน และซอสต่างๆมีการเหลือทิ้งเป็ นจานวนมาก ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้มีการนาวัตถุที่เหลือของซอสเลม่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเนื่องจากโรงแรมรอยัล
ออคิด เชอราตัน มีเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย ทางคณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจที่จะนาดอกอัญชั น มา
ประยุกต์พฒั นาเป็ น “เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน” เพื่อสร้างความแปลกใหม่แก่ลูกค้าอีกทั้งยังเป็ น
การส่ งเสริ มเอกลักษณ์ไทยของอาหารว่างไทยที่ผสมความเป็ นตะวันตกอย่างลงตัว
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสร้ างสรรค์เค้กชนิ ดใหม่ให้กบั ลูกค้าในการตัดสิ นใจเลื อกทาน “เครปเค้กซอส
เลม่อนอัญชัน” เพื่อสุ ขภาพ
1.2.2 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลื อมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์และสร้างสรรค์เมนูใหม่และลดต้นทุน
การผลิต
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ เมนู ใ หม่ ข องห้อ งครั ว เบเกอร์ รี่
“เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน”
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในแผนกครัวเบเกอรี่ ของโรงแรม
รอยัล ออคิด เชอราตัน จานวน 10 คน
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1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.3.4 ขอบเขตสถานที่
โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้สร้างสรรค์เค้กชนิดใหม่ให้กบั โรงแรมในการผลิต “เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน”
1.4.2 ช่วยลดรายจ่ายในกระบวนการผลิตและนาวัตถุดิบคงเหลือมาสร้างสรรค์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทําโครงงานเรื่ อง เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 เครปเค้ก
2.2 เลม่อน
2.3 อัญชัน
2.4 การทําซอสเลม่อน
2.1 เครปเค้ ก
2.1.1 ประวัติความเป็ นมา
ชริ นรัตน์ จริ งจิตร (2530) “ขนมเค้ก” (cake) เป็ นอาหารชนิดหนึ่งที่มกั จะมีรสหวานและ
ผ่านกระบวนการอบ ซึ่ งจะทํามาจากแป้ ง นํ้าตาล และส่ วนประกอบอื่นๆ เช่น ไข่ ผัก และผลไม้ที่ให้
รสหวานหรื อ เปรี้ ยว หรื อส่ ว นประกอบที่ มี ไ ขมัน เช่ น เนย ชี ส ยี ส ต์ นม เป็ นต้น และนิ ย ม
รับประทานเป็ นของหวาน และฉลองในเทศกาลต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดและวันแต่งงาน
ซึ่งในโลกมีตาํ รับหรื อสู ตรการทําเค้กเป็ นจํานวนล้านๆ สู ตร ขนมเค้กมีหลากหลายชนิด อาทิ ชีสเค้ก
ฟรุ ตเค้ก แพนเค้ก เค้กเนยสด และแยมโรล เป็ นต้น
ขนมเค้ก มีรากศัพท์มาจากภาษาของชาวไวกิ้ง (Old Norse word) มาจากคําว่า "kaka"
ประวัติเริ่ มจากปี ค.ศ. 1843 นักเคมีชาวอังกฤษชื่อ อัลเฟรดเบิร์ด (Alfred Bird 1811-1878) ได้คน้ พบ
"ผงฟู" (baking powder) ขึ้น ทําให้เขาสามารถทําขนมปั งชนิ ดที่ไม่มียีสต์ได้เป็ นครั้งแรก ทั้งนี้
เนื่ อ งมาจากภรรยาของเขา (Elizabeth) เป็ นโรคภู มิ แ พ้อ าหารที่ มี ส่ ว นผสมของไข่ แ ละยีส ต์
สําหรับประวัติขนมเค้กในประเทศไทยนั้น ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2480 ขนมเค้กยังไม่เป็ นที่รู้จกั
แก่คนทัว่ ไปมากนัก จะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับอารยธรรมตะวันตกหรื อใกล้ชิดกับชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาทําธุ รกิจ โดยร้านเบเกอรี่ (bakery) ในกรุ งเทพฯ มีอยูไ่ ม่มากนัก ร้านที่เป็ นที่รู้จกั
ย่านถนนเจริ ญกรุ งคือร้านมอนโลเฮียงเบเกอรี่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง
สิ้ นสุ ดลง ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายทําธุ รกิ จกับต่างประเทศ และการท่องเที่ยวมีการขยายตัว
มากขึ้ น ทํา ให้ มี ค วามต้อ งการบริ โภค ขนมเค้ก ขนมปั ง เพสตรี้ เพื่ อ บริ การแก่ ลู ก ค้า หรื อ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ีธุรกิจเบเกอรี่ หรื อขนมเค้ก ขนมปั ง ขนมคุ๊กกี้ จึง
ขยายตั ว และเป็ นที่ รู้ จ ั ก และได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ หลาย นั บ ตั้ งแต่ น้ ั นเป็ นต้ น มา
เครป เป็ นขนมที่เรี ยบง่าย ประกอบไปด้วยแป้ งสาลี ไข่ นํ้าตาล นม เนย นํามาผสมกันแล้วเทลงใน
กระทะก็ได้แป้ งแผ่นกลม สี เหลืองทอง สามารถใส่ ไส้เป็ นของคาวและหวานได้ตามชอบ ด้วยเหตุที่
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มีลกั ษณะทรงกลม สี เหลืองทองคล้ายดวงอาทิตย์ ในสมัยก่อนเครปจึงเป็ นขนมที่ใช้เสี่ ยงทายของ
สังคมในยุคเกษตรกรรม เชื่ อกันว่าถ้าไม่ทาํ เครปใน วัน ลา ฌองเดอเลอร์ (La Chandeleur) ต้นกล้า
ของข้าวสาลีก็จะเป็ นโรคและเหี่ ยวเฉาตายไปในที่สุด

รู ปที่ 2.1 เครปเค้ก
ที่มา : https://cooking.kapook.com/view164823.html
2.1.2 ชนิดของเครป
เครปจําแนกออกเป็ นหลากหลายรู ปแบบ ตามความต้องการของแต่ละบุคคลพบเห็นบ่อย
ที่สุดมีดงั นี้
1. เครปเค้ก คือ การนําเค้กที่เราต้องการมาดัดแปลงให้เข้ากับเครป
2. เครปญี่ปุ่น คือ การทําแป้ งให้นุ่มโดยอาศัยการนวดของฝ่ ามือ
3. เครปเย็น คือ การนําเครปที่ทาํ ขึ้นไปเป็ นที่ใส่ ไอศกรี มแต่ละรส
4. เครปพันชั้น คือ เครปธรรมดาที่นาํ วิวฒั นาการมาทําโดยต่อให้เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยเพื่อให้เนื้ อ
เครปติดต่อกันเป็ นชั้นๆอย่างสวยงาม
5. เครปซูเซตต์ คือ เครปที่ดดั แปลงมาจากฝรั่งเศส และจัดเป็ นเครปชนิดแรกที่มีการนําไป
ปรุ งอาหาร รวมถึงเมนูอื่นๆ
6. เครปไอศครี ม คือ เครปที่นาํ ไอศกรี มมาเป็ นส่ วนประกอบร่ วมกับเครป
2.1.3 วิธีการทา Crepe Cake
ส่ วนผสม
1. ไข่ไก่
2. นํ้าตาลทราย
3. นมสด
4. นมข้นจืด
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80
250
200

ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม
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5. นํ้าเปล่า
6. แป้ งเค้ก
7. เกลือ
8. นํ้ามันพืช
9. กลิ่นวานิลลา

300
250
1/4
100
1

กรัม
กรัม
ช้อนช้า
กรัม
ช้อนช้า

วิธีทา
- ผสมทุกอย่างรวมกันใน mixing bowl จะใช้ whisk หรื อ automatic hand mixer
ในการผสมก็ได้ตีจนกว่าส่ วนผสมจะเนียนเป็ นเนื้อเดียวกัน ประมาณ 5-7 นาที
- จากนั้นนําส่ วนผสมแป้ งที่เราได้มากรองกับกระชอน (กระชอนนะคะ ไม่ใช่ผา้
ขาวบาง) กรองเสร็ จแล้ว เราก็นาํ ไปแช่ตเู้ ย็นสักชัว่ โมง ให้แป้ งเซ็ตตัว
- คราวนี้ ก็ถึงขั้นตอนที่ตอ้ งอดทนพยายามเพื่อความสวยเนียนของแป้ งเครป ก็คือ
การทอดแป้ ง ขั้นตอนแรกเราต้องเตรี ยมกระทะเทฟล่อน ใช้ทิชชู่หรื อผ้าชุบนํ้ามันเล็กน้อยเช็ดให้ทวั่
กระทะ เพื่อเวลาที่เราจะร่ อนมันออกมาจะได้ง่าย
- ตักแป้ งประมาณหนึ่ งกระบวยลงบนกระทะแล้วร่ อนวนแป้ งไปรอบๆให้แป้ ง
เคลือบกับกระทะ ขั้นตอนนี้ตอ้ งใช้ไฟอ่อนๆเดี๋ยวแป้ งมันจะสุ กก่อนที่จะร่ อนแป้ งเสร็ จ ทิ้งไว้สักพัก
ให้ดา้ นแรกสุ ก (เอาแค่สุกพอ อย่าให้ไหม้ ) แล้วจึงใช้ spatula ค่อยๆแซะแป้ งกลับด้านเพื่อทอดอีก
ด้านหนึ่ง เอาล่ะ สุ กแล้วก็นาํ แป้ งที่ได้พกั ไว้บนตะแกรงให้เย็นแล้วค่อยทําแผ่นที่ 2 ต่อไปทําแบบนี้
ไปเรื่ อยๆจนแป้ งหมดกว่าจะเสร็ จใช้เวลานาน
- ต่อไปคือส่ วนผสมของวิปปิ้ งครี มที่นาํ มาทาระหว่างชั้นของเค้ก ไม่รวมกับที่เอา
มาบีบแต่งหน้า
ส่ วนผสมวิปปิ้ งครีม
1. วิปปิ้ งครี ม 4 ถ้วยตวง
2. ไอซิ่ง 4-5 ชต.
- ตีส่วนผสมทั้งสองจนตั้งยอด แล้วนําไปปาดบนแป้ งเครปที่เย็นแล้ว ปาดบางๆ
เพราะยังต้องปาดกันอีกหลายชั้น จนกระทั้งหมดทั้ง 20 แผ่น
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2.2 เลม่ อน
เลม่อน ชื่ อสามัญ Lemon (อ่านว่า เล-ม่อน) เลม่อน ชื่ อวิทยาศาสตร์ Citrus limon (L.)
Osbeck (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Citrus × limonum Risso, Citrus × limonia Osbeck) จัดอยูใ่ นวงศ์ส้ม
(RUTACEAE)
เลม่ อน (อ่านว่า เล-ม่อน) มีชื่อเรี ยกอื่นว่า มะนาวเทศ, มะนาวฝรั่ง, มะนาวนมยาน
เลม่ อนเป็ นผลไม้ที่ จดั อยู่ใ นตระกูล ส้ ม มี ล ัก ษณะเป็ นไม้พุ่ม ปลายยอดมี ห นามแหลม
ลักษณะของใบเป็ นใบเดี่ยว เมื่อนํามาขยี้จะมีกลิ่นหอมแรง ส่ วนลักษณะของดอกเลม่อน ดอกมีกลิ่น
หอม และมีสีขาว ส่ วนลักษณะของผลเลม่อน เป็ นรู ปกลมรี ที่ปลายผลจะมีต่ิงแหลม ผลอ่อนมีสี
เขียว เมื่อสุ กจะเป็ นสี เหลือง ในผลมีเมล็ดหลายเมล็ด เนื้อผลฉํ่านํ้าและมีรสเปรี้ ยว
เลม่ อน กับ มะนาว อย่าจําสับสนกันนะครับ เพราะมันคือคนละชนิดกัน เลม่อนคือมะนาว
นมยาน (สี เหลือง) ใช้คาํ ว่า Lemon ส่ วนมะนาวลูกเขียว ๆ กลม ๆ เล็ก ๆ ที่เราคุน้ เคยกันนั้นมันคือ
มะนาวหรื อ Lime (ไลม์)

รู ปที่ 2.2 เลม่อน
ที่มา : https://medthai.com
เนื่องจากเลม่อนมีฤทธิ์เป็ นกรดและอาจทําลายเคลือบฟันได้ ดังนั้นควรเจือจางด้วยนํ้าก่อ
การนํามาใช้ และก่อนการนํามาใช้ทุกครั้งควรล้างทําความสะอาดให้ดีเสี ยก่อน
ประโยชน์ ของเลม่ อน
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค ป้ องกันหวัด
2. เลม่อนมีสารที่ช่วยต่อต้านมะเร็ งอยูห่ ลายชนิด
3. ช่วยป้ องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้
4. เลม่อนมีวติ ามินพี ซึ่ งมีส่วนช่วยทําให้หลอดเลือดแข็งแรง
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5. มีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
6. นํ้า เลม่ อนช่ วยบํารุ งตับ และกระตุน้ ให้ตบั ผลิ ตนํ้า ดี ไ ด้ม ากยิ่ง ขึ้น จึง ส่ ง ผลให้ระบบย่อย
อาหารทํางานได้อย่างเป็ นปกติตลอดทั้งวัน
7. ช่วยทําความสะอาดลําไส้ กําจัดของเสี ยที่ตกค้างอยูใ่ นลําไส้
8. ช่วยขับลมในลําไส้ (เปลือก)
9. ช่วยรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ จุกเสี ยดแน่นท้อง (เปลือก)
10. ช่วยลดขนาดและละลายก้อนนิ้วในถุงนํ้าดีและไตให้ขบั ออกมาทางปัสสาวะ
11. ช่วยลดปริ มาณของกรดฟอสฟอริ กในปัสสาวะให้นอ้ ยลงจาก 1% เหลือ 0.13% ซึ่ งเป็ นผลดี
ต่อสุ ขภาพร่ างกาย
12. ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย
13. ความเปรี้ ยวและความเป็ นกรดของเลม่อนถูกนําไปใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ
เพื่อทดแทนกรดชนิดอื่นที่มีราคาสู งกว่า
14. บางครั้งก็มีการนําเปลือกหรื อกากมาใช้ทาํ เป็ นอาหารและของหวาน
15. ความเปรี้ ยวของเลม่อนสามารถนํามาใช้ดบั กลิ่นคาวปลา ทําให้รสชาติกลมกล่อมมากยิง่ ขึ้น
แถมยังช่วยแก้เลี่ยนได้อีกด้วย
16. เปลือกเลม่อนมีฤทธิ์ ในการช่วยฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ยได้ และได้มีการนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมใน
ผลิ ตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด นํ้ายาล้างจาน เพื่อช่วยฆ่าเชื้ อโรคและแบคทีเรี ย เช่ น บริ เวณผ่า
ม่าน พรม โซฟา หรื อเฟอร์ นิเจอร์ต่าง ๆ
17. เลม่อนมีประโยชน์ช่วยขจัดคราบและกลิ่นบนเขียงที่เราใช้รองหัน่ ผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์ เพียง
แค่ ฝานเลม่ อนออกเป็ นครึ่ งลู ก แล้วบีบ นํ้าลงบนเขี ย ง หลัง จากนั้นก็ ใช้เปลื อกเลมอนนี่
แหละขัด ๆ ถู ๆ ไปเรื่ อย ๆ ถูเสร็ จก็ปล่อยทิง้ ไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วล้างออก
18. ช่ วยขจัดคราบกาแฟในกาต้มที่ลา้ งออกยาก ด้วยการนําเลม่อนมาหั่นแล้วนําไปต้มกับนํ้า
สะอาดในกาต้มกาแฟจนเดือด เสร็ จแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 ชัว่ โมงแล้วนํากาต้มไปล้าง
ทําความสะอาด คราบที่ฝังแน่นอยูก่ ็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย
19. ช่วยขจัดคราบสบู่ในห้องนํ้าตามขอบประตูหรื อฉากกั้นห้องนํ้า ด้วยการใช้เลม่อนฝานแล้ว
ใช้เบกกิงโซดาใส่ ลงบนเลม่อนเล็กน้อย แล้วนํามาขัด ๆ ถู ๆ ตรงที่มีคราบสบู่ เสร็ จแล้วให้
ล้างด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้งก็จะทําให้หอ้ งนํ้าของคุณกลับมาสะอาดสดใสเหมือนเดิมอีกครั้ง
20. ช่ วยทําความสะอาดคราบสกปรก เชื้ อโรคตามเคาน์เตอร์ โดยใช้เลม่อนฝานผสมเบกกิ ง
โซดา แล้วนํามาถูบริ เวณที่มีคราบ เสร็ จแล้วให้ใช้ฟองนํ้าชุ บนํ้าหมาด ๆ มาเช็ดทําความ
สะอาดอีกครั้ง (ไม่ควรใช้กบั พื้นที่เป็ นสแตนเลสหรื อพื้นหิ นอ่อน เพราะจะทําให้สีซีดจาง
ได้)
21. มีการนํามาสกัดเป็ นนํ้ามันหอมระเหย
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22. ปั จจุ บ นั เครื่ องดื่ มที่ ผ ลิ ตมาจากเลม่อนหรื อใช้ในการแต่ง กลิ่ นก็ มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ
พอสมควร ไม่วา่ จะเป็ น นํ้าเลม่อน นํ้าอัดลม เครื่ องดื่มค็อกเทล เป็ นต้น
คุณค่ าทางโภชนาการของเลมอน (ไม่ รวมเปลือก) ต่ อ 100 กรัม
 พลังงาน 29 กิโลแคลอรี
 คาร์โบไฮเดรต 9.32 กรัม
 นํ้าตาล 2.5 กรัม
 เส้นใย 2.8 กรัม
 ไขมัน 0.3 กรัม
 โปรตีน 1.1 กรัม
 วิตามินบี 1 0.04 มิลลิกรัม 3%
 วิตามินบี 2 0.02 มิลลิกรัม 2%
 วิตามินบี 3 0.1 มิลลิกรัม 1%
 วิตามินบี 5 0.19 มิลลิกรัม 4%
 วิตามินบี 6 0.08 มิลลิกรัม 6%
 วิตามินบี 9 11 ไมโครกรัม 3%
 โคลีน 5.1 มิลลิกรัม 1%
 วิตามินซี 53 มิลลิกรัม 64%
 ธาตุแคลเซียม 26 มิลลิกรัม 3%
 ธาตุเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม 5%
 ธาตุแมกนีเซียม 8 มิลลิกรัม 2%
 ธาตุแมงกานีส 0.03 มิลลิกรัม 1%
 ธาตุฟอสฟอรัส 16 มิลลิกรัม 2%
 ธาตุโพแทสเซียม 138 มิลลิกรัม 3%
 ธาตุสังกะสี 0.06 มิลลิกรัม 1%
% ร้อยละของปริ มาณแนะนําที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสําหรับผูใ้ หญ่ (ข้อมูลจาก : USDA
Nutrient database)
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ผิวสวยด้ วยเลม่ อน
1. สู ตรดีท็อกซ์ ช่วยล้างสารพิษในร่ างกาย ด้วยการใช้น้ าํ เลม่อน นํ้าผึ้ง นํ้าอุ่น ผสมรวมกันแล้ว
ดื่มเป็ นประจําทุกเช้า ก็จะช่วยกระตุน้ ลําไส้ให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิภาพและช่วยกําจัด
ของเสี ยในร่ างกายออกด้วย
2. สู ตรบํารุ งผิวกายให้เปล่งปลัง่ สดใส ด้วยการใช้น้ าํ เลม่อนครึ่ งถ้วย นํามาผสมกับนํ้าในอ่าง
แล้วนอนแช่ประมาณ 20 นาที ก็จะช่วยบํารุ งผิวทําให้ผวิ เปล่งปลัง่ สดใสมากขึ้น
3. สู ตรบํารุ งผิวแห้งกร้าน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผวิ ด้วยการใช้น้ าํ เลม่อน นํ้าผึ้ง นํ้ามัน
มะกอก อย่างละเท่า ๆ กัน นํามาผสมกันแล้วนํามาทาบริ เวณผิวหรื อหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10
นาทีแล้วค่อยล้างออก
4. สู ตรลดสิ วอุดตัน สิ วหัวดํา ด้วยการใช้น้ าํ เลม่อนแต้มบาง ๆ บริ เวณที่เป็ นสิ วอุดตัน ทาทิ้งไว้
ข้ามคืนแล้วล้างออกทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้า ทําเป็ นประจําสิ วอุดตันก็จะลดลงอย่างเห็น
ได้ชดั
5. สู ตรสครับผิวหน้า ช่วยผลัดเซลล์ผวิ ที่ตายแล้ว ทําให้ผวิ พรรณสดใสยิง่ ขึ้น ด้วยการใช้เล
ม่อนฝานบาง ๆ นํามาแตกกับนํ้าตาลเกล็ดเล็ก ๆ แล้วใช้นวดเบา ๆ บริ เวณผิวหรื อใบหน้า
หรื อจะเติมนํ้าอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้สครับผิวได้ง่ายขึ้นก็ได้
6. สู ตรบํารุ งผมแห้งเสี ย โดยใช้น้ าํ เลม่อน 3 ช้อนโต๊ะ นํ้าผึ้ง 1/2 ถ้วย นํ้ามันมะกอก 3/4 ถ้วย
ผสมรวมกับแล้วนํามาชโลมบนเส้นผมที่เปี ยก แล้วใช้หวีซี่ห่างหวีผมเพื่อช่วยกระตุน้ ให้
เส้นผมซึ มซับสารบํารุ งในเลม่อนได้ดียงิ่ ขึ้น เมื่อหวีเสร็ จให้หมักทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
แล้วล้างออกพร้อมสระผมตามปกติ
7. สู ตรขจัดรังแค ด้วยการใช้น้ าํ เลม่อน 3 ช้อนโต๊ะ ผสมไข่ขาว 1 ฟอง นํามานวดบริ เวณหนัง
ศีรษะแล้วหมักทิง้ ไว้ประมาณ 1 ชัว่ โมงแล้วล้างออก และเพื่อให้ได้ผลดี ควรทําเป็ น
ประจําเดือนละ 1-2 ครั้ง
8. สู ตรลดปัญหาผมมัน ด้วยการใช้น้ าํ เลม่อน 2 ผลผสมกับนํ้าแล้วนํามาล้างผมหลังจากสระ
ผมเสร็ จ ก็จะช่วยลดความมันบนหนังศีรษะได้
9. สู ตรบํารุ งเล็บ ช่วยทําให้เล็บสวยมีสุขภาพดีและแข็งแรงเป็ นเงางาม โดยวิธีการก็ง่าย ๆ
เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วจุ่มลงไปในนํ้าเลม่อนให้ชุ่ม ทิง้ ไว้ประมาณ 10 นาที แล้วขัดเล็บด้วย
แปรงขนอ่อน เสร็ จแล้วให้นวดเล็บและบริ เวณรอบ ๆ ด้วยส่ วนผสมนํ้าอุ่น 1/2 ช้อนโต๊ะ
และไวน์ขาว 1/3 ช้อนโต๊ะ แล้วจึงล้างออกด้วยนํ้าอุ่น
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2.3 อัญชัน
อัญชั น (ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea L.) เป็ นไม้เถา ลําต้นมีขนนุ่ ม มีถ่ินกําเนิ ดใน
อเมริ กาใต้ ปลูกได้ทวั่ ไปในเขตร้อน มีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกคือแดงชัน (เชียงใหม่) และเอื้องชัน,เองชัน
(เหนือ) เมื่อคั้นออกมาจะได้เป็ นสี ฟ้า

รู ปที่ 2.3 อัญชัน
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/
2.3.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
อัญชันเป็ นไม้เลื้อยเนื้ ออ่อน อายุส้ ัน ใช้ยอดเลื้อยพัน ลําต้นมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบ
ขนนก เรี ยงตรงข้ามยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบย่อยรู ปไข่ 5-7 ใบ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนหนาปกคลุม
ดอกสี ขาว ฟ้ า และม่วง ดอกออกเดี่ยว ๆ รู ปทรงคล้ายฝาหอยเชลล์ออกเป็ นคู่ตามซอกใบ
กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตรกลีบคลุมรู ปกลม ปลายเว้าเป็ นแอ่ง ตรง
กลางมีสีเหลือง มีท้ งั ดอกซ้อนและดอกลา ดอกชั้นเดียวกลีบขั้นนอกมีขนาดใหญ่กลางกลีบสี เหลือง
ส่ วนกลีบชั้นในขนาดเล็กแต่ดอกซ้อนกลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ซ้อนเวียนเป็ นเกลียว ออกดอกเกือบ
ตลอดปี ผลแห้งแตก เป็ นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรู ปไต สี ดาํ มี
5-10 เมล็ด
2.3.2 การกระจายพันธุ์
อั ญ ชั น มี ถิ่ น กํ า เ นิ ด ใ น แ ถ บ เ อ เ ชี ย เ ข ต ร้ อ น ก่ อ น จ ะ ถู ก นํ า ไ ป แ พ ร่ พั น ธุ์ ใ น
แอฟริ กา ออสเตรเลีย และอเมริ กา ในลาว ไทย เวียดนาม
2.3.3 สรรพคุณ
ดอก ใช้ปลูกผมทําให้ผมดกดํา เงางามมากขึ้น เพราะดอกอัญชันมีสารที “แอนโทไซยานิน”
(Anthocyanin) ซึ่ งช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิต ทําให้เลือดไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ได้ดีมากขึ้น
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- ดอก นํามาคั้นนําใช้หุงข้าวได้ดว้ ย ช่วยให้ขา้ วที่หุงมีสีสันที่สวยงาม
- เมล็ด เป็ นยาระบาย
- ราก บํารุ งตาแก้ตาฟาง ถูฟันแก้ปวดฟั น ตาแฉะ และปรุ งเป็ นยาขับปั สสาวะ นํารากมาถู
กับนํ้าฝนใช้หยอดหู และหยอดตานําไปวัดค่าความเป็ นกรดเนื่องจากดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยา
นิน
2.3.4 ประโยชน์ ของดอกอัญชัน
ดอกอัญชันมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพในหลายด้าน เรี ยกว่ามีดีต่อสุ ร่างกายคนเราตั้งแต่ศีรษะ
จรดเท้าเลยทีเดียว โดยประโยชน์ของอัญชันก็มีดงั นี้
1.ลดอาการฟกชํ้า
ดอกอัญชันเต็มไปด้วยสารแอนโทไซยานินที่ทาํ ให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน ทําให้เลือด
ไปเลี้ ยงเซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เมื่อมีเลือดไหลเวียนมากขึ้นก็จะช่ วยลด
อาการฟกชํ้าลงได้ นอกจากนี้ สารแอนโทไซยานินยังมีคุณสมบัติช่วยปกป้ องเซลล์จากความเสื่ อม
ได้เป็ นอย่างดี
2.บํารุ งร่ างกาย บํารุ งประสาท
ดอกอัญชันมีสารต้านอนุ มูลอิสระสู ง จึงช่วยปกป้ องเซลล์ในร่ างกายไม่ให้เสื่ อมสภาพ ทํา
ให้ระบบภูมิคุม้ กันแข็งแรง ป้ องกันริ้ วรอย บํารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ อ่อนเยาว์ นอกจากนี้ ยังช่วย
บํารุ งสมอง ลดความเสี่ ยงจากโรคร้ าย มีประสิ ทธิ ภาพในการขับสารพิษออกจากร่ างกาย และลด
ระดับนํ้าตาลในเลือดได้
3.ทําให้หายใจสะดวก
อัญชันสามารถใช้บรรเทาอาการหอบหื ดได้ โดยการนํามาต้มดื่มหรื อทานสดก็ได้ จะช่ วย
ลดอาการอักเสบของหลอดลม ทําให้อาการหอบหื ดดีข้ ึน เนื่ องจากรากอัญชันมีคุณสมบัติลดการ
อักเสบ ช่วยขับของเสี ยออกจากร่ างกาย ทําให้ระบบการหายใจทํางานได้ดีข้ ึน
4.ลดความเครี ยด
ได้มี ก ารทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นสั ต ว์ สารสกัด ที่ ไ ด้จ ากส่ ว นต่ า ง ๆ ของอัญ ชัน มี
คุณสมบัติในการผ่อนคลายความเครี ยด ทําให้อาการวิตกกังวลน้อยลง และทําให้นอนหลับสบาย
มากขึ้น
2.3.5 ไอเดียการใช้ อญ
ั ชั นเพือ่ สุ ขภาพ
อัญ ชัน เป็ นดอกไม้ส มุ น ไพรที่ ส ามารถทานได้อย่า งปลอดภัย หรื อจะนํา มาใช้เ ป็ นยา
บําบัดรักษาอาการเจ็บป่ วยทั้งภายในและภายนอกก็ได้ผลอย่างน่ าสนใจทั้งสิ้ น ซึ่ งเราก็มีไอเดียการ
ใช้เพื่อสุ ขภาพมาฝากดังนี้
1.แก้ปวดฟัน รากของดอกอัญชันสามารถนํามาใช้เป็ นยารักษาอาการปวดฟัน ช่วยบํารุ งฟัน
ให้แข็งแรง โดยการใช้รากมาถูที่ฟัน
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2.ขับปัสสาวะ ใบอัญชันมีฤทธิ์ ในการขับปัสสาวะ ช่วยบํารุ งสายตาให้สดใสแข็งแรง
3.บรรเทาอาการท้องผูก รากและเมล็ดของอัญชันเป็ นยาระบาย ผูท้ ี่มีอาการท้องผูกเป็ น
ประจํา ให้นาํ รากหรื อเมล็ดอัญชันไปต้ม แล้วนํามาดื่มเป็ นยาระบาย แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
อาจพบผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้
4.รักษาอาการอาหารเป็ นพิษ สารแอนโทไซยานินในอัญชันมีสรรพคุณยับยั้งเชื้ ออีโคไลใน
ระบบทางเดิ นอาหาร จึงช่วยบรรเทาอาการท้องเดินที่เกิดจากอาหารเป็ นพิษ โดยสามารถนําอัญชัน
ไปชุบแป้ งทอดหรื อต้มดื่มนํ้าก็ได้
5.ลดอาการปวดเมื่อย ได้มีการศึกษาวิจยั ในประเทศญี่ปุ่น โดยการแยกสารเทอร์ นาทินส์ที่มี
อยูใ่ นดอกอัญชันออกมา สารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด ทําให้กล้ามเนื้ อ
เรี ยบในร่ างกายเกิดการคลายตัว จึงทําให้อาการปวดเมื่อยบรรเทา วิธีใช้ให้นาํ ดอกอัญชัน 1 กํามือต้ม
กับนํ้า แล้วนํามาดื่ม
6.รักษาผมร่ วง ดอกอัญชันสามารถใช้รักษาอาการผมร่ วง บํารุ งเส้นผมให้แข็งแรง ในดอก
อัญชันมีสารแอนโทไซยานิ น ที่มีสรรพคุณกระตุน้ การไหลเวียนของเลือดให้เพิ่มมากขึ้น ทําให้มี
เลือดไปเลี้ยงรากผมมากขึ้น ทําให้อาการผมร่ วงลดลง วิธีใช้ ให้นาํ ดอกอัญชัน 1 กํามือ มาหมักผม
ทิ้งไว้ 15 – 20 นาที แล้วสระผมตามปกติ
7.แก้พิษแมลง อัญชันมี สารต้านอนุ มูลอิสระและสารลดการอักเสบ จึงส่ งผลทําให้เซลล์
แข็งแรง ดังนั้น หากถูกแมลงกัด ให้นาํ อัญชันมาตําให้ละเอียด นํามาพอกบริ เวณที่ปวดบวม จะทํา
ให้อาการปวดลดลง เพราะอัญชันมีสรรพคุณกระตุน้ การไหลเวียนโลหิ ต และทําให้อาการปวดบวม
ลดลง
2.3.6 ไอเดียการใช้ อญ
ั ชันเพือ่ ความงาม
เพิ่มความดกดําให้คิ้วลูก ใช้ดอกอัญชันประมาณ 6-7 ดอกมาล้างให้สะอาด แล้วนํามาคั้น
เอาแต่น้ าํ จากนั้นนํามาทาที่ คิ้วโดยทาให้เป็ นรู ปทรงคิ้วตามต้องการ นอกจากนี้ ยงั สามารถทาที่
บริ เวณโคนผมเพื่อกระตุน้ การงอกใหม่ของผมให้ดกดําได้เช่นกัน ปล่อยไว้ 1-2 ชัว่ โมง จึงล้างออก
ให้สะอาด ควรทําบ่อยๆ สัก 4-5 ครั้งก็จะช่วยให้คิ้วและผมของลูกดกดําอย่างเป็ นธรรมชาติ
เร่ งผมให้ยาวเร็ ว บํารุ งผมให้สวยเงางาม เตรี ยมดอกอัญชัน 7-8 ดอกมาคั้นกับนํ้า กรองเอา
แต่น้ าํ มาหมักผมไว้ประมาณ 15-20 นาที จากนั้นล้างออกให้สะอาด ทําเป็ นประจํา เส้นผมจะดกดํา
เงางามและยังช่วยเร่ งผมให้ยาวเร็ วได้ดว้ ย
2.3.7 ไอเดียการกินอัญชันเพื่อสุ ขภาพ
สี สั น ต์ ที่ ส ดใสของอัญ ชั น เหมาะสํ า หรั บ การนํา ไปประกอบอาหารได้ ห ลายอย่ า ง
โดยเฉพาะของหวานและเครื่ องดื่ม เมนูจากอัญชัน ดังนี้
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1.ข้าวเกรี ยบปากหม้ออัญชัน
เริ่ ม จากการทํา นํ้า อัญ ชัน โดยใส่ น้ ํา ร้ อ นลงไปในดอกอัญชัน บี บ มะนาวลงไปเพื่ อ ให้
เปลี่ยนไปเป็ นสี ม่วง ผสมแป้ งข้าวเจ้าและแป้ งมัน จากนั้นเทนํ้าอัญชันลงไป ผสมจนทุกอย่างเข้ากัน
ดี เริ่ มทํานํ้าจิ้ม โดยเคี่ยวนํ้าตาลทรายกับซี อ๊ิวดําหวาน เกลือ นํ้าส้มสายชู และนํ้าจนทุกอย่างละลาย
ปิ ดไฟ พักเอาไว้ให้อุ่น ใส่ พริ กขี้หนูและกระเทียมลงไป ทําไส้โดยตั้งนํ้ามันในกระทะ ใส่ กระเทียม
และหอมหัวใหญ่ลงไปผัดจนเข้ากัน ปรุ งรสด้วยซี อิ๊วขาว พริ กไทยดํา เกลือ นํ้าตาล ใส่ ตน้ หอมลง
ไปผัดจนสุ ก เตรี ยมหม้อคอคอด ใส่ น้ าํ ลงไป 2/3 ของหม้อ ขึงผ้าโทเร ยึดด้วยยางเอาไว้ให้แน่นจน
ตึง เจาะรู เอาไว้เล็กน้อยให้มีไอนํ้าออกแล้วยกขึ้นตั้งด้วยไฟกลาง ปิ ดฝาครอบต้มนํ้าจนเดือด ตักแป้ ง
ละเลงบนฝาปากหม้อให้เป็ นแผ่นบาง ๆ ปิ ดฝาครอบไว้ 10 วินาที เปิ ดฝา ตักไส้ที่เตรี ยมไว้ใส่ ลงไป
แล้วใช้พายปาดแป้ งขึ้นมาหุ ม้ ไส้ ตักใส่ จานที่มีน้ าํ มันเล็กน้อย พร้อมยกเสิ ร์ฟแต่งหน้าให้น่าทานด้วย
กระเทียมเจียว ผักชี เสิ ร์ฟพร้อมนํ้าจิม้
2.ไอศครี มอัญชัน
ต้มนํ้าอัญชัญเตรี ยมไว้ ใส่ น้ าํ ตาลและเกลือลงไปปรุ งรส รอจนเดือด ยกลงจากเตาพักไว้จน
เย็น กรองเอาแต่น้ าํ ริ นใส่ โถไว้ แล้วนําไปแช่ในช่องแช่แข็งให้จบั ตัวกันเป็ นเกล็ดนํ้าแข็ง จากนั้นนํา
เกร็ ดนํ้าแข็งและวิปครี มเข้าเครื่ องปั่ น ปั่ นจนเข้ากัน นําส่ วนผสมที่ป่ั นเสร็ จแล้วใส่ กล่อง นําไปแช่
แข็งอีกครั้ง จนเริ่ มจับตัวกันเป็ นเกล็ด นําออกมาปั่ น ยกขึ้นเสิ ร์ฟได้เลย
3.ขนมชั้นอัญชัน
วิธีทาํ นํากะทิข้ ึนตั้งไฟ ใส่ น้ าํ ตาลทรายลงไป คนจนละลายแล้วปิ ดไฟ ทิ้งเอาไว้ให้เย็น ตัก
หัวกะทิที่อยูด่ า้ นบนเก็บไว้ ผสมแป้ งท้าวยายม่อม แป้ งมันสําปะหลัง และแป้ งข้าวเจ้าให้เข้ากัน ใส่
หัวกะทิลงไปทีละน้อยพร้อมใช้มือนวดแป้ ง เมื่อแป้ งกลายเป็ นก้อนแล้วนวดต่อไปสักพัก ใส่ น้ าํ กะทิ
ที่เหลือตามลงไป ตามด้วยกลิ่นมะลิ คนจนเป็ นเนื้อเดียว แล้วนําไปกรองด้วยกระชอน เติมนํ้าอัญชัน
ลงไป ผสมให้สีเข้ากัน ทานํ้ามันพืชลงไปบนถาดที่ใช้น่ ึ งขนมชั้นจนทัว่ นําชุดนึ่ งขึ้นตั้งไฟ รอจนนํ้า
เริ่ มเดื อด นําถาดสําหรับนึ่ งขึ้นตั้ง ตักส่ วนผสมแป้ งสี ม่วงใส่ ลงในแป้ นพิมพ์ทาํ เป็ นชั้นที่ 1 ปิ ดฝา
เอาไว้ 5 นาที เมื่อชั้นที่ 1 สุ ก ให้ปิดฝาแล้วตักส่ วนผสมสี ม่วงลงไป ปิ ดฝาแล้วนึ่ งต่อ ทําไปเรื่ อย ๆ
จนส่ วนผสมแป้ งหมดจนเต็มแป้ นพิมพ์ เมื่อนึ่งจนสุ กแล้วนําขนมชั้นออกมาชุดหนึ่ง ทิ้งเอาไว้ให้เย็น
นําออกจากแป้ นพิมพ์ ผ่าครึ่ งขนมชั้นตามความยาว จากนั้นลอกขนมชั้นออกมาทีละชั้น แล้วม้วน
เป็ นรู ปดอกกุหลาบ
4.วุน้ กะทิอญั ชัน
ใส่ น้ าํ และผงวุน้ ลงไปในหม้อ คนให้แตกอย่าให้เป็ นก้อนแล้วพักทิ้งไว้ นําส่ วนผสมขึ้นตั้ง
ไฟอ่อน คนจนผงวุน้ เริ่ มละลาย เติมนํ้าตาลทรายลงไป คนจนนํ้าตาลเริ่ มละลาย ใส่ น้ าํ อัญชันลงไป
รอจนเริ่ มเดือด ปิ ดไฟ ยกลงจากเตาแล้วนําไปกรอง เทนํ้าวุน้ ลงไปในพิมพ์ แล้วนําไปแช่เย็น วิธีการ
ทําวุน้ กะทิ ให้ใส่ กะทิ ตามด้วยผงวุน้ นําขึ้นตั้งไฟอ่อน คนจนผงวุน้ ละลาย เมื่อกะทิเริ่ มเดื อดเติม

14
นํ้าตาลทรายและเกลือลงไป คนให้ละลาย ปิ ดไฟยกลงจากเตา ตักวุน้ กะทิหยอดลงไปบนแท่นพิมพ์
ทับวุน้ อัญชัน แล้วนําไปแช่เย็น เมื่อแข็งตัวนําขึ้นเสิ ร์ฟได้เลย
5.นํ้าอัญชันมะนาว
นํ้าอัญชันมะนาว เป็ นเครื่ องดื่มยอดนิยมที่จะช่ วยในการดับกระหายและคลายร้อนได้เป็ น
อย่างดี แถมยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุ ขภาพอีกด้วย โดยการทํานํ้าอัญชันมะนาว
ก็ไม่ยากเลย เพียงนําดอกอัญชันประมาณ 100 กรัม มาต้มกับนํ้า 2 ถ้วยตวงจนเดือด จากนั้นยกลง
จากเตาแล้วกรองเอาแต่น้ าํ ที่ได้ เมื่อนํ้าอัญชันเริ่ มอุ่นก็เติมนํ้ามะนาวและนํ้าเชื่อมลงไปตามใจชอบ
คนให้เข้ากันพร้อมเทใส่ แก้ว ใส่ น้ าํ แข็ง นํามาดื่มได้ทนั ที เห็นไหมว่าทําได้ไม่ยากเลย เพราะฉะนั้น
มาทํานํ้าอัญชันมะนาว ไว้ดื่มคลายร้อนกันดีกว่า
ข้ อควรระวัง
1. ผูท้ ี่เป็ นโลหิ ตจางควรเลี่ ยง ผูท้ ี่มีโลหิ ตจางควรหลี กเลี่ยงการรับประทานอัญชัน เพราะมี
ฤทธิ์ ในการละลายลิ่มเลือด
2. ทําให้ไตทํางานหนัก การทานดอกอัญชันมากเกินไป จะทําให้ไตทํางานหนักเพื่อขับสี ของ
ดอกอัญชันออกมา ดังนั้น จึงควรทานในปริ มาณปกติ
3. ดอกอัญชันควรหลี กเลี่ ยงการรับประทานแบบไม่ผ่านการปรุ งสุ ก เพราะบริ เวณขั้วดอกมี
ยางซึ่ งมีฤทธิ์ เป็ นกรด ส่ งผลต่อการระคายเคืองในลําคอ อาจจะเกิดการกัดหลอดอาหารใน
ลําคอได้
4. หลีกเลี่ ยงการทานเมล็ดอัญชัน เพราะเมล็ดจะส่ งผลระคายเคืองต่อทางเดิ นอาหาร ทําให้
คลื่นไส้และอาเจียนได้
5. ในกลุ่มผูแ้ พ้เกสรดอกไม้ ควรหลีกเลี่ยงดอกอัญชัน เพราะเกสรอัญชันสามารถฟุ้ งกระจาย
ได้ง่าย และกระตุน้ อาการแพ้เกสรดอกไม้
6. หลีกเลี่ยงการทานดอกอัญชันคู่กบั ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เพราะจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของยาลดลง
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2.4 การทาซอสเลม่ อน
ซอสเลม่อนก็คล้ายๆ กับนํ้าเลม่อนที่หนืดขึ้นมาอีกนิด มีรสชาติเหมือนเลม่อน หวาน เข้ม
หนาเป็ นครี มนิ ดๆ เพราะมีส่วนผสมของแป้ งข้าวโพด เอาไว้ใช้ทานกับขนมหวานที่แห้ง เช่น ขนม
ปั งขิงแบบก้อนได้ ซอสเลม่อนยังมีไขมันและคอลเลสเตอรอลน้อยกว่าครี ม "แท้ๆ" และซอสที่ทาํ
จากครี มและไข่ (คัสตาร์ ดหรื อเคิ ร์ด) อีกด้วย อีกทั้งยังไม่ตอ้ งเติมนํ้าตาลมาก การทําซอสเลม่อน
แบบดั้งเดิม (นุ่มนวลเนื้อเบา) และแบบเพิม่ ครี ม (เนื้อหนาและรสชาติเข้มข้นขึ้น)

รู ปที่ 2.4 ซอสเลม่อน
ที่มา : https://th.wikihow.com
ซอสเลมอน
1. นํ้าเย็น 1 ถ้วย
2. แป้ งข้าวโพด 1 ช้อนชา
3. นํ้าตาล 1/2 ถ้วย (100 กรัม)
4. นํ้าเลม่อน 2 ช้อนโต๊ะ
5. เนย 1 ช้อนโต๊ะ
6. เลม่อนครึ่ งลูกหรื อผิวเลม่อนขูด (เมื่อขูดผิว เลม่อนจะแห้งขึ้น ดังนั้นเป็ นการดี หากจะ
ทานเลม่อนทันทีเมื่อทําซอส)
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วิธีการทาซอสเลม่ อน
ซอสเลม่ อนแบบธรรมดา นาเข้ าไมโครเวฟ
1. ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันในชามใสทนความร้อน หากจะเตรี ยมไว้ทาํ ทีหลังควรมีฝาปิ ดที่
เข้าชุดกันไว้ดว้ ยหรื อใช้กระดาษทําขนมปิ ดแทนเพื่อกันซอสหกเลอะ
2. คนจนแป้ งข้าวโพดละลายหมดและส่ วนผสมเป็ นสี ขุ่น นํ้าตาลและเนยจะไม่ละลายทันที
หลังจากผสมเข้ากันแล้วก็พร้อมนําไปอุ่น
3. ปิ ดฝาชามหลวมๆ เพื่อกันซอสหกใส่ ไมโครเวฟ. ปิ ดให้หลวมๆ พอ เพราะถ้าปิ ดแน่นจะ
ทําให้เกิดแรงดันและฝาหลุดกระเด็นได้ คุณกําลังจะอุ่นร้อนดังนั้นเหลือที่วา่ งไว้ให้อากาศผ่านบ้าง
4. ตั้งไมโครเวฟที่ความร้ อนสู งสุ ด แต่ อย่า ให้ถึงระดับสุ ก. ขั้นตอนนี้ ใช้เวลาประมาณ 3
นาทีสําหรับส่ วนผสมหนึ่ งส่ วน จากนั้นคนเร็ วๆ แล้วนําเข้าไมโครเวฟอีก หากส่ วนผสมเริ่ มเดือด
ให้นาํ ออกจากไมโครเวฟมาทิ้งให้เย็นลงประมาณ 30 วินาที จากนั้นคนและนําเข้าไมโครเวฟอีกครั้ง
5.อุ่นในไมโครเวฟจนเดือดประมาณ 2 นาที. ระวังอย่างให้สุกจนเกินไป เมื่อส่ วนผสมเริ่ ม
เกิดฟองปุดๆ ให้คนแล้วนําเข้าไมโครเวฟอีก 15-30 วินาที ทําอย่างนี้ เรื่ อยๆ จนกว่าส่ วนผสมจะใส
และรวมเป็ นเนื้อเดียวกัน (แม้วา่ มองลงไปตรงๆ จะไม่ใส) แทนที่จะขุ่นเหมือนแป้ ง
ไมโครเวฟแต่ละตัวไม่เหมือนกัน ให้ดูอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน หาก
ซอสเป็ นเนื้อเดียวกันและใสแล้วถือว่าเสร็ จสิ้ น ให้นาํ ออกมาได้
6.นําออกจากไมโครเวฟ. อย่าเสิ ร์ฟขณะร้อนเพราะจะลวกลิ้ นเวลาทาน ทิ้งให้เย็นสักครู่
หนึ่ง ตรวจอุณหภูมิก่อนก่อนให้เด็กเล็กๆ ทาน
เก็บซอสที่เหลือใส่ ตูเ้ ย็นในภาชนะที่เปิ ดปิ ดได้เพื่อใช้ครั้งต่อไป สามารถเก็บไว้ได้นานถึง
2-3 อาทิตย์
ซอสเลม่ อนแบบธรรมดา ใช้ เตาทา
1. ผสมนํ้าเย็น แป้ งข้าวโพดและนํ้าตาลเข้าด้วยกัน ใช้กระทะก้นหนาเพื่อกันส่ วนผสมจับ
ตัวกันเป็ นก้อนจะได้ไม่ไหม้ติดก้นกระทะ อีกทั้งยังกระจายความร้อนได้ดีกว่าด้วย นํ้าต้องเย็น หาก
ไม่เย็นส่ วนผสมจะละลายได้ไม่ดี
2. ปิ ดเตาใช้ไฟอ่อน-ปานกลางจากนั้นคนช้าๆ คนเร็ วขึ้นเมื่อส่ วนผสมเริ่ มข้นขึ้นซึ่ งเกิดจาก
แป้ งข้าวโพดนัน่ เอง
3. เติ มนํ้าเลมอน เนย ผิวเลม่อนขูดจากนั้นจึงเสิ ร์ฟ คนอีกครั้ งเพื่อให้เนยละลายเข้ากับ
ส่ วนผสมอื่นดี เมื่อส่ วนผสมเริ่ มเข้ากันและใสเป็ นอันใช้ได้
โดยมากมักเติมส่ วนผสมให้รสชาติตอนทําเสร็ จ แต่หากอยากผสมแต่แรกก็ทาํ ได้เช่ นกัน
ส่ วนผสมมักจะร้อนขึ้นเมื่อใกล้สุก ซึ่ งใช้เวลาไม่นานนัก ดังนั้นระวังอย่าให้ไหม้
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ซอสเลม่ อนครีม
1. ใช้ที่ตีไข่ผสม ไข่ นํ้า นํ้าเลม่อนและผิวเลม่อนเข้าด้วยกันในกระทะซอสจนกระทัง่ เข้ากัน
เป็ นเนื้ อเดียว ต้องได้ส่วนผสมที่เข้ากันดี เปลือกเลม่อนต้องกระจายทัว่ เมื่อทําขั้นตอนข้างต้นเสร็ จ
แล้ว จะได้ซอสเลม่อน 1 1/2 ถ้วย
2. อุ่นส่ วนผสมด้วยไฟปานกลาง คนจนนํ้าตาลและเนยละลายจนเหลว คนบ่อยๆ จนเนย
ละลายและซอสเริ่ มเดือด
3. เมื่อเดือดแล้วให้ยกลงจากเตา ทิ้งให้เย็นสักครู่ จากนั้นเสิ ร์ฟอุ่นๆ ซอสเลม่อนครี มเอาไว้
ราดพุดดิ้งขนมปัง ขนมปังขิง หรื อไอศกรี ม
สามารถเก็บซอสไว้ในตูเ้ ย็น (ใส่ ภาชนะสุ ญญากาศ) ได้ถึง 1 เดือน แม้ว่าดีที่สุดคือเสิ ร์ฟ
อุ่นๆ
เคล็ดลับ
 จะเพิ่มหรื อลดสู ตรก็ได้ แต่ถ้าส่ วนผสมเยอะและข้นเกิ นไปและเวลาอุ่นบนเตาจะทําให้
ความร้อนกระจายตัวไม่ทว่ั ถึงและอาจไหม้ได้
 สําหรับสู ตรไร้แคลอรี หรื อลดนํ้าหนัก ลองใช้สารให้ความหวานแทนนํ้าตาลเช่น ซูคราโลส
(ปกติจาํ หน่ายอยูภ่ ายใต้ชื่อ Splenda)
 หากต้องการทําแบบแปลกใหม่ ให้ใช้มาการิ ตา้ แบบไม่มีแอลกอฮอล์ หรื อถ้าอยากให้แปลก
กว่าเดิมก็ลองผสมแอลกอฮอล์ดู หากคนทานต้องขับรถให้หลีกเลี่ยงสู ตรนี้ และหากใส่ มาก
ไปอาจเกิดปั ญหากับแป้ งข้าวโพดได้
 ผิวผลไม้ตระกูลส้ ม อื่ นๆ ส่ ว นมากมัก ไม่ เปรี้ ยวเท่ าเลม่อน ดัง นั้นดู ส่ วนผสมนํ้า ตาลให้
สมดุลจะได้รู้รสเลม่อนด้วย สําหรับส้มให้แทนนํ้าครึ่ งหนึ่ งด้วยนํ้าส้มและลดนํ้าเลม่อนลง
ครึ่ งหนึ่ง จากนั้นเติมผิวเปลือกส้มขูดให้มีกลิ่นหอมยิง่ ขึ้น (และมีสีเปลือกส้มกระจายอยู)่
 กลิ่นสกัดขวดเล็กโดยมากมีน้ าํ มันให้กลิ่น ไม่มีกรด ดังนั้นให้เติมกรดด้วยการใส่ น้ าํ เลม่อน
ในปริ มาณปกติลงไปด้วย
 ใส่ สีนิดหน่ อยให้ส วยงามและเพื่อให้รู้ว่าเป็ นรสอะไร สี เหลื องอ่อนสวยงามเหมาะสม
สําหรับเลม่อนแต่ถา้ ใส่ เยอะเกินไปจะดูประหลาด ไม่น่าทาน หากทํารสส้มให้ใส่ สีส้มและ
กลิ่นส้มลงไปแทนที่จะใช้น้ าํ ส้ม หรื อใช้สีเขียวสําหรับซอสมะนาว
 รสชาติไม่เปรี้ ยวอื่นๆ เช่ น วานิลลาจะดีกว่าผลไม้ตระกูลส้มเมื่อทานกับขนมหวานรสไม่
จัดเช่ น เค้กช็อกโกแลต (ใส่ ซอสนิ ดหน่ อยพอจะได้ไม่เยิ้มจนเกิ นไป) อย่าใช้ซอสเลม่อน
สําหรับช็อกโกแลต
 นําส่ วนผสมที่เหลือแช่เย็น
คาเตือน ซอสจะไม่น่าทานหากจับตัวเป็ นก้อนหรื อเย็น ให้เสิ ร์ฟอุ่นๆ และไม่เป็ นก้อน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่อยูแ่ ละสถานที่ต้ งั

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
เลขที่ 2 ถนนเจริ ญกรุ ง ซอย 30 (ตรอกกัปตันบุช)
แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์:+66 (0) 2 266 0123, +66 (0) 2 665 3000
โทรสาร:+66 (0) 2 236 8320
อีเมล:info@sheraton.com
Web Site:http://www.sheraton.com/bangkok
http://www.starwoodhotels.com/thailand

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
(ที่มา : http://www.sheraton.com/bangkok)

รู ปที่ 3.2 แผนที่ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
(ที่มา : http://www.sheraton.com/bangkok)
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตันตั้งอยูบ่ นบริ เวณที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตัว
ตึกออกแบบเป็ นรู ปตัววาย (Y) เพื่อแขกจะได้เห็นทิวทัศน์ของแม่น้ าจากห้องพักทุกห้อง
โรงแรม รอยัล ออคิ ด เชอราตันได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถเสด็จพระราชดาเนิ นเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2526
โรงแรม รอยัล ออคิ ด เชอราตันเป็ นโรงแรมที่ อยู่ภายใต้ก ารร่ วมลงทุ นของเอกชนและ
บริ ษทั ต่างๆภายใต้ชื่อ “บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” โดยมีผถู้ ือหุ ้น
เป็ นจานวนอัตราส่ วนดังนี้:
Grand Asset 100%
แต่เดิมใช้ชื่อว่าโรงแรมรอยัลออคิดโดยมีบริ ษทั แมนดาริ นอินเตอร์ เนชัน่ แนลโฮเต็ลจากัด
เป็ นผูบ้ ริ หารงาน (ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั แมนดาริ นโอเรี ยนเต็ลจากัด) แต่เนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบางประการ บริ ษทั อิตลั -ไทยอินเตอร์ เนชัน่ แนลโฮเต็ลจากัด (ในขณะนั้น) จึงมีมติให้
เลิ กสัญญาและว่าจ้างให้บริ ษทั ไอทีทีเชอราตันคอร์ ปอเรชัน่ จากัดจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเข้ารับ
ดาเนินการบริ หารแทนตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมา
เพื่อเป็ นการยกระดับการบริ การให้ส อดคล้องกับความต้องการของลู กค้าระดับผูบ้ ริ หาร
และบุคคลสาคัญระดับประเทศโรงแรม รอยัล ออคิดเชอราตันจึงได้ดาเนิ นการก่อตั้ง “เชอราตัน
ทาวเวอร์ ส” ซึ่ งเป็ นห้องพักพิเศษตั้งแต่ช้ นั ที่ 25 – ชั้นที่ 28 โดยเน้นถึงการให้บริ การแบบเป็ น
ส่ วนตัวเป็ นหลักสาคัญนับเป็ นแห่ งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2529 นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีทาว
เวอร์ สเลาจน์ต้ งั อยูบ่ ริ เวณชั้น 27 เพื่อบริ การผูท้ ี่เข้าพักในชั้นทาวเวอร์ สและแขกรับเชิ ญในโอกาส
เลี้ ยงรับรองพบปะสังสรรค์ หรื อเจรจาธุ รกิ จในบรรยากาศแบบเป็ นกันเอง ซึ่ งผูเ้ ข้าพักสามารถใช้
เป็ นมุมผ่อนคลายพร้อมบริ การอาหารเช้าค็อกเทลของว่างมื้อค่าและเครื่ องดื่มนานาชนิ ด ในระหว่าง
ชัว่ โมงหรรษาทุกวัน
แหล่ งธุ รกิ จส่ วนใหญ่ ของโรงแรมฯได้มาจากนัก เดิ นทางทัว่ โลกโดยแบ่ งออกเป็ นกลุ่ ม
นักท่องเที่ ยวกลุ่มอินเซนทีฟกลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมการจัดประชุ มระดับนานาชาติและนักธุ รกิ จจากหลาย
สาขาอาชีพและในด้านการตลาดของโรงแรมฯโดยทัว่ ไป
ปั จจุบนั โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเชอราตันบริ หารโดยบริ ษทั สตาร์ วูด้ โฮเต็ล แอนด์รี
สอร์ ท เป็ นหนึ่ งในผูน้ าด้านธุ รกิจโรงแรมและการพักผ่อนระดับโลก เจ้าของกิ จการ และผูบ้ ริ หาร
โรงแรมและรี สอร์ ทชั้นนาหลายแห่ ง ทัว่ โลก มี โรงแรมในเครื อทั้งที่ เป็ นเจ้าของและผูบ้ ริ หาร
มากกว่า 1,051โรงแรม ในกว่า 100 ประเทศ และพนักงานกว่า 145,000 คน โดยแบ่งออกเป็ น 9
เครื อข่ายคือ เซ้นท์รีจิส, ลัคชัวรี่ คอลเลคชัน่ , เชอราตัน, เวสทิน, ฟอร์พอ้ ยส์ โดย เชอราตัน, ดับเบิลยู,
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เลอ เมอริ เดียน,อลอฟต์, เอเลเม้นท์ รวมถึงบริ ษทั สตาร์ วดู ้ เวเคชัน่ โอนเนอร์ ชิฟ ซึ่ งเป็ นผูน้ าทางด้าน
ธุ รกิจท่องเที่ยวแบบไทม์ แชร์
รายละเอียดเพิ่มเติมค้นหาได้จาก เว็บไซ www.starwoodhotels.com
ฝ่ ายบริหารของโรงแรมฯ
คุณ มร.เวย์นบัคกิ้งแฮม

คุณทีน่า ลิว ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
คุณวินสั ดา วัชรนุกูลเกียรติ
คุณกนกนาฎสุ ทธศิริ
คุณเจมส์ ราเมจ
คุณจอห์น แมนเล่ย ์

รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัด การ โรงแรมและรี
สอร์ ท ในเครื อสตาร์ วู ด ประเทศไทย เวี ย ดนาม เขมรและ
กรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และ ทาวเวอร์
สกรุ งเทพฯ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อ
สตาร์วดู ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม

รู ปที่ 3.3 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
(ที่มา : http://www.sheraton.com/bangkok)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร
Bakery kitchen
Panya W.
Pastry chef

Aunchang
Chef De partie

Wimol M.
Demi CDP-Bakery

Sprayut Y.
Commis l- Bakery

Chusqk H.
Commis l- Bakery

Sangaroon H.
Commis ll- Bakery

Orprapa N.
Commis ll- Bakery

Thitiwut U.
Commis-lll-Bakery

Nalinee J.
Commis-lll-Bakery

Pongkasin P.
Commis-lll-Bakery

Chok chai S.
Commis-lll-Bakery

Theeradach K.
Commis-lll-Bakery

Kanit N.
Commis-lll-Bakery

รู ปที่ 3.4 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานองค์กร
(ที่มา : http://www.sheraton.com/bangkok)
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.3.1 ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นางสาวณัฐสุ ดา กุลสังคหะ
ผูช้ ่วยแผนก ครัวเบเกอร์ รี่
นางสาว ศุภานิช แก้วพา
ผูช้ ่วยแผนก ครัวเบเกอร์ รี่
3.3.2 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- จัดเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับทาอาหาร
- ทาเค้ก และขนมต่างๆ
- จดบันทึกอุณหภูมิการเก็บรักษาวัตถุดิบ
- จัดตกแต่งอาหารสาหรับงานต่างๆ
- ตรวจสอบวัตถุดิบ และเขียนรายงานส่ งให้หวั หน้า
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
3.4.1 ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
3.4.2 ตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

คุณฐิติวฒ
ุ ิ เอื้ออังกูรฑ์
commis lll

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา คุณฐิติวุฒิ เอื้ออังกูรฑ์
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิงาน เริ่ มมาปฏิ บตั ิงานตั้งแต่วนั ที่14 พฤษภาคม 2561 ถึ ง 31 สิ งหาคม
2561 ภายใน 1 วันจะทางาน 10 ชัว่ โมง ซึ่ งจะปฏิบตั ิงาน 5 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดตามที่ตกลงกัน
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
กาหนดหัวข้อที่ตอ้ งการปฏิบตั ิจากการสังเกตถึงปั ญหาที่สามารถนามาแก้ไข และปฏิบตั ิได้
จริ ง โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและปฏิบตั ิงานที่ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
3.7.2 วิเคราะห์การทาโครงงาน
ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานที่ปรึ กษา หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยงถึงความเป็ นไป
ได้ในการจัดทาโครงงาน
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
คณะผูจ้ ดั ทาการทดลองและเกิดความผิดพลาดหลายประการและพบกับปั ญหา
3.7.4 จัดทาเอกสาร
รวบรวมข้อมูล ทาการสอบถามพนักงานที่ปรึ กษา ดาเนินการจัดทารู ปเล่ม และ สรุ ปผล
3.7.5 ตรวจสอบและแก้ไข
นารู ปเล่มส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องตามหลัก
3.7.6 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนินงานวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน
วิเคราะห์การทาโครงงาน
ลงมือปฏิบตั ิ
จัดทาเอกสาร
ตรวจสอบและแก้ไข

พ.ค.2561 มิ.ย.2561

3.8 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ การทาเครปเค้ กซอสเลม่ อนอัญชั น
1. หม้อ
2. ทัพพี
4. ช้อน
5. ชามอะลูนิเนียมเล็ก

ก.ค.2561 ส.ค.2561
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วัสดุการทาเครปเค้ กซอสเลม่ อนอัญชัน
1. ไข่ไก่ 20 ฟอง
2. เกลือ 20 กรัม
3. น้ ามัน 250 กรัม
4. น้ าตาล 200 กรัม
5. นม 1850 กรัม
6. แป้ งเค้ก 750 กรัม
7. เนย(นาไปละลาย) 750 กรัม
8. อัญชันอบแห้ง 100 กรัม

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานโครงงาน
4.1 ผลการดาเนินโครงงาน
จากการศึกษาการผสมของซอสเลม่อนอัญชันพบว่าการผสมที่เหมาะสมคือสู ตรที่ 2 ซึ่ งมี
ส่ วนผสม ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ส่ วนผสมในการทาซอสเลม่อนอัญชัน(ดังรู ปที่ 4.1-4.2)
ส่ วนผสมในการทดลอง
ปริมาณ
ส่ วนผสมในการทดลอง
ปริมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เนย
52 กรัม เนย
50 กรัม
น้ าตาล
169 กรัม น้ าตาล
165 กรัม
ครี ม
202 กรัม ครี ม
200 กรัม
แป้ งข้าวโพด
50 กรัม
แป้ งข้าวโพด
50 กรัม
น้ าสะอาด
400 กรัม น้ าสะอาด
400 กรัม
เลม่อน
22 กรัม
เลม่อน
20 กรัม
อัญชัน
150 กรัม อัญชัน
150 กรัม

4.2 การผลิตเครปเค้ กซอสเลม่ อนอัญชัน
โครงงานเรื่ องเครปเค้ ก ซอสเลม่ อ นอัญ ชั น ของโรงแรม รอยัล ออคิ ด เชอราตัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกให้กบั โรงแรมในการผลิตโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และช่วย
ลดต้นทุนรายจ่ายในกระบวนการผลิต และนาวัตถุดิบคงเหลือมาสร้างสรรค์
4.3 อุปกรณ์ การทาเครปเค้ กซอสเลม่ อนอัญชัน
1. หม้อ
2. ทัพพี
4. ช้อน
5. ชามอะลูนิเนียมเล็ก
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4.4 ขั้นตอนการทาเครปเค้ กซอสเลม่ อนอัญชัน
เนื่ องจากการทดลองทาเครปเค้กซอสเลมอนอัญชันครั้งที่ 1มีปัญหาคือได้รสชาติที่หวาน
และเปรี้ ยวเกิ นไปจึงได้มี การแก้ไขปั ญหาคื อลดปริ มาณน้ าตาลกับน้ าเลม่อนลงเพื่อไม่ให้รสชาติ
หวานและเปรี้ ยวเกินไป
ขั้นตอนการทาเครปเค้ กซอสเลมอนอัญชันครั้งที่ 1
1. นานมน้ ามันน้ าตาลอัญชันอบแห้งต้มรวมกันด้วยไฟอ่อนๆจนน้ าตาลละลาย
2. นาส่ วนผสมที่ตม้ มากรอง
3. นาไข่ไก่มาผสมกับน้ าอัญชันที่กรองแล้ว
4. ใส่ เกลือ แป้ งเค้กคนให้เข้ากัน
5. ใส่ เนยที่ละลายแล้ว
6. นามากรองอีก1ครั้ง
7. นาส่ วนผสมมาทอดบนกะทะเทปล่อน
8. นาอัญชันมาต้มกับน้ าเปล่าและใส่ น้ าตาล
9. นามากรองเอาดอกอัญชันออก
10. นาน้ าอัญชันมาพักไว้ให้คลายร้อน
11. นาครี มและเนยมาต้มให้ละลาย
12. นาน้ าอัญชันใส่ ผสมกับแป้ งข้าวโพด แล้วจึงนาไปตั้งไฟให้ร้อนอีกครั้ง
13. คนซอสให้เข้ากันสักครู่ แล้วจึงนาเลม่อนใส่ ผสมลงไป
14. นาเครปเค้กที่ได้เตรี ยมไว้จดั ลงจานพร้อมซอสเลม่อนอัญชัน
15. นาซอสเลม่อนอัญชันที่ได้เตรี ยมไว้ตอนแรกใส่ ในถ้วย
16. ตกแต่งจานให้สวยงามพร้อมเสริ ฟ
จากการทาเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชันนั้น โดยสู ตรแรกใส่ เลม่อนกับน้ าตาลมากเกินไปทา
ให้ซอสเลม่อนอัญชันที่จะนามาทานกับเครปเค้กนั้นหวานเกินไปและเปรี้ ยวไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
ที่คณะผูจ้ ดั ทาตั้งไว้ จึงได้คิดดัดแปลงสู ตรเดิ มโดยการลดเอาเลม่อนและวัตถุ ดิบบางส่ วนลง ซึ่ งจะ
ทาให้ซอสเลม่อนอัญชัน นั้นมี รสชาติ ที่เข้ากันกับ เครปเค้ก มากขึ้ น ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ต้ งั ไว้ ตามการทดลองครั้งที่ 2
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รู ปที่ 4.1ส่ วนผสมทาซอสเลม่อนอัญชันครั้งที่ 1
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา

รู ปที่ 4.2 ส่ วนผสมทาซอสเลม่อนอัญชันครั้งที่ 2
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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ขั้นตอนการทาเครปเค้ กอัญชัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนการทาเครปเค้กอัญชัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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ขั้นตอนการทาซอสเลม่ อนอัญชัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รู ปที่ 4.4 ขั้นตอนการทาซอสเลม่อนอัญชัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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การทดลองทาครั้งที่ 2
1. นานมน้ ามันน้ าตาลอัญชันอบแห้งต้มรวมกันด้วยไฟอ่อนๆจนน้ าตาลละลาย
2. นาส่ วนผสมที่ตม้ มากรอง
3. นาไข่ไก่มาผสมกับน้ าอัญชันที่กรองแล้ว
4. ใส่ เกลือ แป้ งเค้กคนให้เข้ากัน
5. ใส่ เนยที่ละลายแล้ว
6. นามากรอง
7. นาส่ วนผสมมาทอดบนกะทะเทปล่อน
8. นาอัญชันมาต้มกับน้ าเปล่าและใส่ น้ าตาลในปริ มาณน้อยลงกว่าครั้งแรก
9. นามากรองเอาดอกอัญชันออก
10. นาน้ าอัญชันมาพักไว้ให้คลายร้อน
11. นาครี มและเนยมาต้มให้ละลาย
12. นาน้ าอัญชันใสผสมกับแป้ งข้าวโพด แล้วจึงนาไปตั้งไฟให้ร้อนอีกครั้ง
13. คนซอสให้เข้ากันสักครู่ แล้วจึงนาเลม่อนใส่ ผสมลงไปในปริ มาณน้อยลงกว่าครั้งแรก
14. นาเครปเค้กที่ได้เตรี ยมไว้จดั ลงจานพร้อมซอสเลมอนอัญชัน
15. นาซอสเลม่อนอัญชันที่ได้เตรี ยมไว้ตอนแรกใส่ ในถ้วย
16. ตกแต่งจานให้สวยงามพร้อมเสริ ฟ ดังภาพที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 ตกแต่งเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชันพร้อมเสริ ฟ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา
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4.5 ต้ นทุนในการผลิต
จากการค านวณราคาต้น ทุ น ทั้ง หมดต่ อ 1 สู ต ร เท่ า กับ 74.36 บาท จากสู ต รดัง กล่ า ว
สามารถทา “เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน” ได้จานวน 1 จานคิดราคาต้นทุนต่อ 1 ชิ้น เท่ากับ 74.36
บาทราคาที่จะขายจานละ 225 บาท ต้นทุนในการผลิตเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ต้นทุนผลผลิตเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน
วัตถุดิบ

ต้ นทุน(บาท)
96.00
0.24
28.53
8.40
97.24
31.50
265.60
245.00

จานวนทีใ่ ช้
20 ฟอง
20 กรัม
250 กรัม
365 กรัม
1850 กรัม
750 กรัม
800 กรัม
250 กรัม

ราคา(บาท)
4.80/ฟอง
6.00/500 กรัม
89.00/ลิตร
23.00/กิโลกรัม
205.00/5 ลิตร
42.00/กิโลกรัม
83.00/250 กรัม
49.00/50 กรัม

ครี ม

36.00

200 กรัม

180.00/กิโลกรัม

แป้ งข้าวโพด

3.79

50 กรัม

53.00/700 กรัม

เลม่อน

80.00

20 กรัม(2ลูก)

ไข่ไก่
เกลือ
น้ ามัน
น้ าตาล
นม
แป้ งเค้ก
เนย
อัญชันอบแห้ง

รวมต้นทุน

40.00/ลูก
892.30

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ต้นทุนในการผลิตเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน อยูท่ ี่ 892.30 บาท ต่อ
เค้ก 1 ปอนด์
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ตารางที่ 4.3 ต้นทุนผลผลิตเครปเค้กชาเขียว(เป็ นเค้กตัวอย่างที่โรงแรมยกมาเปรี ยบเทียบ)
วัตถุดิบ
ไข่ไก่
เกลือ
น้ ามัน
น้ าตาล
นม
แป้ งเค้ก
เนย
ผงชาเขียว
วิปปิ้ งครี ม
ผลรวม

ต้ นทุน(บาท)
100
0.44
28.53
14.12
129.5
31.50
352
112
166.25

จานวนทีใ่ ช้
20 ฟอง
20 กรัม
250 กรัม
565 กรัม
1,850 กรัม
750 กรัม
800 กรัม
40 กรัม
350 กรัม

ราคา(บาท)
5/ฟอง
11/500 กรัม
89.00/ลิตร
25.00/กิโลกรัม
350.00/5 ลิตร
42.00/กิโลกรัม
110.00/250 กรัม
564.00/200 กรัม
475.00/กิโลกรัม
934.34

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ต้นทุ นในการผลิ ตเครปเค้ก ชาเขี ยว อยู่ 934.34 บาท ต่ อเค้ก 1
ปอนด์
สรุ ปผล พบว่าต้นทุนในการผลิ ตเครปเค้กเลม่อนอัญชันมีราคาต้นทุ นต่ ากว่าเครปเค้กชา
เขียว เท่ากับ 42.04 บาท
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4.6 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่ างผู้ทดลอง
จากการประเมินเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผูท้ ดลองในด้านเพศ พนักงาน
ครัวเบเกอรี่ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน จานวน 10 คน ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผูท้ ดลอง
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
กลุ่มตัวอย่างผูท้ ดลอง
พนักงานครัวเบเกอรี่
รวม

ร้ อยละ

6
4
10

60.00
40.00
100.00

10

100.00

10

100.00

จากการศึกษาโครงงานเรื่ องเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน ได้ทาการทดสอบประเมินทาง
ประสาทสัมผัส ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสมีดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างผูท้ ดลองมี เพศชายมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 60.00 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 40.00 จากกลุ่มตัวอย่างผูท้ ดลองทั้งหมดจานวน
10 คนกลุ่ ม ตัวอย่า งผูท้ ดลองด้า นแผนกครั ว ทั้ง หมด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100.00 จากกลุ่ ม ตัวอย่า งผู ้
ทดลองทั้งหมด 10 คน ดังรู ปที่ 4.6
เพศ
40.00%

ชาย
รู ปที่ 4.6 เพศ

60.00%

หญิง
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4.7 การประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ เครปเค้ กซอสเลม่ อนอัญชัน
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงค่าการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
คุณลักษณะของอาหาร
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน ความสาคัญ
1. ด้านสี
4.3
0.48
มากที่สุด
2.ด้านกลิ่น
3.8
0.63
มาก
3.ด้านความนุ่มของเครปเค้ก
4.3
0.82
มากที่สุด
4.รสชาติของซอสเลม่อนอัญชัน
4.9
0.31
มากที่สุด
5.ด้านความชอบโดยรวม
4.2
0.42
มาก
จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเครปเค้ก ซอสเลม่ อ นอัญ ชั น พบว่ า
คุ ณลักษณะด้านรสชาติของซอสเลม่อนอัญชัน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.9 คะแนน ซึ่ งมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความนุ่มของเครปเค้กมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.3 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดและ ด้านสี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.3 คะแนน
ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านความชอบโดยรวมมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.2 คะแนน
ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมากด้านกลิ่ นมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.8 คะแนน ซึ่ งมีความพึ ง
พอใจระดับมาก ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชันในครั้งที่ 1 ได้ทาในสู ตร
ดั้งเดิ ม ลองชิ มรสชาติ ซอสเลม่อนอัญชันยังไม่เข้าลงตัวความหวานและความเปรี้ ยวมากเกิ นไป
เพราะใส่ เลม่อนมากเกิ นไป เลยนามาดัดแปลงให้มีคุณประโยชน์มากขึ้นในครั้งที่ 2 เครปเค้กซอส
เลม่อนอัญชันการประยุกต์ให้เกิดความสมบูรณ์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้คือลดน้ าตาล
และใส่ เลม่อนน้อยลง จึงได้ศึกษาข้อมูลและสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา จนทาให้ ซอสเลม่อน
อัญชันนั้นเกิ ดความสมบูรณ์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คณะผูจ้ ดั ทาได้สอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างผูท้ ดลองความพึงพอใจของพนักงานครัวเบเกอรี่ 5 คนและแขกผูม้ าใช้บริ การโรงแรม 5 คน
ที่มีต่อเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน รวมจานวน 10 คน
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากการทาเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน ต้องใช้เวลาฝึ กฝนและประสบการณ์
ในการทาคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานอาจยังทารสชาติของตัวซอสเลม่อนอัญชัน ได้ยงั ไม่ดีพอต้องใช้
ระยะเวลาฝึ กฝนซึ่งคณะผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์การทาเครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน อาจทาให้
ออกมาไม่ได้มาตรฐานหรื อรสชาติที่ดีพอ
5.1.3 การแก้ไขปัญหา
ควรจดจาในการฝึ กฝนภายในครัว และจารสชาติของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาปรับใช้
กับเมนูและหากไม่เข้าใจในงานที่รับมอบหมายควรสอบถามจากพนักงานพี่เลี้ยงภายในครัวเพื่อให้
มีรสชาติถามมาตรฐานและต้องใช้ระยะเวลาเพื่อฝึ กฝนซึ่ งก่อให้เกิ ดอุปสรรค์มากมายระหว่างการ
ฝึ กฝนทาซอสเลม่อนอัญชัน เพราะคณะผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์ในการทาอาหารควรสังเกตและ
ศึกษาระบบต่างๆภายในครัวควรระมัดระวังในการทางานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ฝึกปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลา 4 เดือน ในตาแหน่ง ผูช้ ่ วยแผนก
ครัวเบเกอร์รี่ ทาให้ได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งได้เรี ยนรู้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ปฏิบตั ิตาม
หน้า ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายรวมทั้ง ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎระเบี ย บข้อบัง คับ ของสถานประกอบการอย่า ง
เคร่ งครัด ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ และยังได้รับความรู้ในเรื่ อง
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ของเบเกอรี่ และอาหารชนิดต่างๆ เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาได้ฝึกงานในส่ วนของครัวจึงได้มีการสังเกต
พบว่าในกระบวนการผลิ ตนั้นจะมีวตั ถุ ดิบคงเหลื อจากสาเหตุต่างๆ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เกิ ด
ความคิดและนาวัตถุดิบ คงเหลือมาทา “เครปเค้กซอสเลม่อนอัญชัน” เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเมนูใหม่
ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจ
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามักจะพบปั ญหาในเรื่ องของอุบตั ิเหตุจากการทางาน
เช่ น การเกิ ด บาดแผลจากการหั่ น ของการถู ก ของมี ค มบาดเป็ นต้น และการสื่ อ สารในเรื่ อง
ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอและเจอศัทพ์ในหลายๆเชื้อชาติและทั้งในด้านการฟังและการพูด
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั ิงานในส่ วนงานของครัวค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคมากดังนั้นควรมี
การ เตรี ยมตัวและฝึ กหัดเทคนิ คการทางานในส่ วนครัวในการทางานมีการใช้คาศัพท์เฉพาะทาง
และต้องมีความอดทนเพราะต้องยืนนานและมีใจรักในการทาอาหารหรื อทางานในครัวมาก การ
ฝึ กงานสหกิจศึกษาควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ และปฏิบตั ิงานอย่าง
ระมัดระวังมีสติโดยไม่เกิดความประมาทในการทางาน
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