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โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีมาตรฐานใน
การให้บริ การด้านห้องพัก ห้องจัดเลี้ ยง ห้องอาหารต่างๆ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ ในแผนก
ครัว แบ่งออก 2 ครัว ได้แก่ ครัวไทยและครัวอิตาเลี่ยน ซึ่ งได้เล็งเห็น ถึงวัตถุดิบที่เหลือใช้ อาทิเช่ น
พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ชีส ครี ม เป็ นต้น จึงได้นามาประยุกต์สร้างสรรค์จนเกิดเป็ นเมนูใหม่ข้ ึนมาใน
รู ปแบบของอาหารเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งประกอบไปด้วย 4 เมนู นัน่ ก็คือ 1.พาเมจาน่า (Parmagina)
2. ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่ 3.พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin) และน้ าสับปะรดมะขาม
โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างสรรค์ชุดเมนูเพื่อสุ ขภาพให้กบั โรงแรม เพื่อเป็ นเมนู
ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมในอนาคตและเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบให้กบั โรงแรมและลด
ปริ ม าณวัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้ภ ายในครั ว ไทยและครั ว อิ ต าเลี่ ย นของโรงแรมอนัน ตรา ริ เ วอร์ ไ ซด์
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จานวน 30 คนทดลองชิมและประเมินความพึงพอใจด้านต่างๆ โดยส่ วนใหญ่ผลการสารวจความพึง
พอใจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับมาก กับการจัดตกแต่งจานอาหารมีความ
ดึงดูดน่ารับประทาน ปริ มานอาหารเพียงพอหรื อเหมาะสมกับราคา และอาหารมีการใช้วตั ถุดิบที่สด
ใหม่ ตามลาดับ อย่างไรก็ตามระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.49 อยู่
ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : อาหารเพื่อสุ ขภาพ / Healthy food
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Abstract

Anantara Bangkok Riverside Resort is a 5-star standard in providing
rooms ballroom dining and other services. We worked in the Thai kitchens and Italian kitchens,
which has found that there are many materials left over every day, such as vegetables, fruit,
cheeses, and meat. So we decided to create the healthy set menu items, with the inspiration to
combine Thai food and Italian food. This set is consist of 4 menu items: 1.Parmagina; 2.Tiny
boiled potatoes chicken breast; 3. Panna cotta pumpkin; and 4. Pineapple mix tamarind juice.
The project aimed to create healthy set menu items for the hotel that can generate income
for the hotel in the future and to reduce the cost of raw materials for the hotel. What about the
inventory used in the Thai kitchens and Italian kitchens at Anantara Riverside Hotel Bangkok
resort. After we prepared healthy set menu items for 30 staff of Anantara Riverside Bangkok
Resort to taste, and the results showed that most respondents were satisfy that the dining table was
attractive, the food was adequate or appropriate for the price and the food was fresh. However, the
highest level of the average satisfaction score of all total average was 4.49 on the highest level.
Keywords : Healthy food /set menu
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
ในยุคของการแข่งขันที่ เรากาลังประสบอยู่ในปั จจุบนั นี้ ชี วิตมีความรี บเร่ งมากขึ้นจนไม่ค่อยมี
เวลาที่จะให้ความสาคัญกับเรื่ องความสมดุ ลของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ รวมทั้งค่านิ ยมการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตก ซึ่ งประกอบด้วย เนื้ อสัตว์ ไขมัน นม เนย เป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้คนไทย
มีโรคซึ่ งเกิดจากการกินเกินพอดีเกินไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ โรคอัมพาต ซึ่งโรค
เหล่านี้ ลว้ นเกี่ยวกับความเสื่ อมของหลอดเลือดทาให้คนมีความสนใจหันกับมาดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น
โดยการออกกาลังกาย เข้าฟิ ตเนส ทานอาหารคลีน คานวณแคลอรี่ อาหารก่อนรับประทานอาหารในแต่
ละมื้อเพิ่มขึ้น
ซึ่ งในปั จจุบนั ผูค้ นส่ วนใหญ่ได้ตระหนักถึงการรักษาสุ ขภาพมากขึ้น และอาหารเพื่อสุ ขภาพจึง
เป็ นทางเลือกอย่างแรกๆที่ผคู ้ นนึ กถึง ทาให้มีผคู ้ นสนใจหันกลับมาดูแลสุ ขภาพด้วยการบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพกันมากขึ้ นคณะผูจ้ ดั ทาจึงเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ คิดค้นเมนู เพื่อสุ ขภาพขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ และเข้าถึ งกลุ่มคนรักสุ ขภาพหรื อต้องการควบคุมแคลอรี่ ของอาหารในแต่ละมื้อได้
อย่างถูกจุด ทั้งยังได้รับอาหารที่มีประโยชน์และลดความเสี่ ยงของโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร
ที่มีแคลอรี่ มากเกินไปอีกด้วยดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอาหารเพื่อสุ ขภาพ จาก
ที่ได้พบว่าในแต่ละวันทางแผนกครัวในโรงแรมได้มี ปริ มานวัตถุดิบจาพวกพืช ผัก ผลไม้ เนื้ อไก่ ชี ส
ครี มฯลฯ ที่มีเหลื อใช้ที่ตอ้ งนาไปทิ้งจากปั ญหาดังกล่าวร่ วมกับกระแสสุ ขภาพ คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้สร้าง
โอกาสสร้างสรรค์ชุดเมนู ที่แปลกใหม่ข้ ึนมา คือ ชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์
กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ประกอบไปด้วยเมนู 1.
พาเมจาน่า (Parmagina) 2.ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่ 3.พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin) และ 4.น้ า
สับปะรดมะขาม เป็ นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ข้ ึนมาทาให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคได้อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและยังเพิ่มมูลค่าของอาหารให้กบั
ทางโรงแรมอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์ชุดเมนูเพื่อสุ ขภาพให้กบั โรงแรม
1.2.2 เพื่อเป็ นเมนูใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมในอนาคต
1.2.3 เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบให้กบั โรงแรมและลดปริ มาณวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในครัวไทยและ
ครัวอิตาเลี่ยนของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมอนันตราริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพฯ รี สอร์ท จานวน 30 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
1.3.4 ขอบเขตด้านเอกสารและข้อมูล
สื บข้อมูลจากเว็บไซด์ของโรงแรม บทความ งานวิจยั ทฤษฎี หนังสื อและเว็บไซต์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง สอบถามจากบุคลากรภายในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้วตั ถุดิบที่เหลือใช้นากลับมาทาประโยชน์โดยการสร้างสรรค์เมนูใหม่
1.4.2 ลดปริ มาณขยะหรื อของเหลือใช้ภายในครัว
1.4.3 ลดต้นทุนวัตถุดิบ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทาหัวข้อโครงงานเรื่ อง ชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์
กรุ ง เทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) นี้ ขึ้ น มาดัง นั้น คณะ
ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ดังนี้
2.1. ความหมายของอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Healthy foods)
2.1.1 อาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อ (Healthy Food)
2.1.2 อาหารเพื่อสุ ขภาพหรื ออาหารคลีน (Clean Food)
2.2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ Healthy foods
2.3. หลักโภชนาการอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดี
2.4. ต้มจิ๋วเนื้อ เมนูอาหารโบราณ
2.4.1 วัตถุดิบต้มจิ๋วเนื้ อ
2.4.2 วิธีการทาต้มจิ๋วเนื้ อ
2.5. พานาคอตต้า คืออะไร
2.5.1 วิธีการทาพานาคอตต้า
2.6. สรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้สาหรับการทาโครงงาน
2.6.1 วัตถุดิบหลักในการทาเมนูพาเมจาน่า (Pamagina)
2.6.2 วัตถุดิบหลักในการทาเมนู ตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
2.6.3 วัตถุดิบหลักในการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna Cotta Pumkin)
2.6.4 วัตถุดิบหลักในการทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
2.1 ความหมายของอาหารเพื่ออาหารสุ ขภาพ
2.1.1 อาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อ (Healthy Food) หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย
นอกเหนื อ จากสารอาหารหลัก ที่ จ าเป็ นต่ อ ร่ า งกาย นอกจากนี้ อ าจช่ ว ยลดอัตราเสี่ ย งต่ อโรคต่ า ง ๆ
ปั จจุบนั อาหารเพื่อสุ ขภาพนั้น ได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลาย ทั้งในด้านการวิจยั และเชิ งพาณิ ชย์ซ่ ึ ง
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เป็ นมูลค่ามาก ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสาคัญกับอาหารและสุ ขภาพมากขึ้นจึงทาให้เกิ ด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพ เช่น การเสริ มวิตามิน เส้นใยและกรดไขมันที่จาเป็ นต่อร่ างกาย
อาหารเป็ นปั จจัยส าคัญในการดาเนิ นชี วิต ดังนั้นการใส่ ใจในเรื่ องการรับประทานอาหารเป็ นพิเศษ
การรั บ ประทานอาหารให้ ถู ก สุ ข ลัก ษณะจะช่ ว ยให้มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ง แรง และจะส่ ง ผลให้มี
สุ ขภาพจิตที่ดีอีกด้วย อาหารเพื่อสุ ขภาพ ช่ วยดารงส่ งเสริ มสุ ขภาพและลดความเสี่ ยงของการเกิ ดโรค
สามารถรับประทานได้ในคนปกติ รวมทั้งคนป่ วย เพราะอาจลดความเสี่ ยงในโรคที่อาจจะเกิดร่ วมขึ้น
หรื อป้ องกันโรคแทรกซ้ อนที่ จะตามมาหรื อท าให้สุ ข ภาพดี ข้ ึ น ได้ป ระโยชน์ม ากขึ้ นกว่า ผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้
รับประทาน
จากงานวิจยั ของกิฟฟารี น (Giffarine)ได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ของอาหารเพื่อสุ ขภาพดังนี้
- เพื่อภูมิคุม้ กันโรค
- เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
- ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ลดความเสี่ ยงต่อโรคลมปัจจุบนั
- ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง
- ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคข้อต่ออักเสบ ความเสื่ อมเฉพาะจุด และโรคต้อกระจก
- ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นอัลไซเมอร์ พากิ นสัน โรคหอบหื ด โรคปอด และโรคที่เกิ ด
จากความเสื่ อมชนิดเรื้ อรังอื่น ๆ
2.1.2 อาหารเพื่อสุ ขภาพหรื ออาหารคลีน (Clean Food) เป็ นคาศัพท์ที่ถูกจากัดความเพื่อให้ง่าย
ต่อความเข้าใจว่า
1. อาหารที่ไม่ปนเปื้ อนจากสิ่ งสกปรกและเชื้ อโรคต่าง ๆ หรื อปนเปื้ อนจากการปรุ ง
แต่งอาหารที่ไม่ปนเปื้ อน รับประทานเข้าไปแล้ว มีประโยชน์และไม่เป็ นพิษต่อ
ร่ างกาย ซึ่ งการปนเปื้ อนก็ มี อ ยู่ 3 ทางด้ ว ยกั น “ปนเปื้ อนด้ ว ยเชื้ อ โรค” มี
เชื้ อจุ ลินทรี ยเ์ ข้าไปปะปนในอาหาร ไม่ว่าจะเป็ นอาหารที่ไม่สุก อาหารค้างคืน
หรื ออาหารที่ ปรุ ง ไม่ สะอาด ก็ นามาซึ่ ง อาการท้องเสี ยได้ ต่อมา “ปนเปื้ อนจาก
พยาธิ ” เช่ น การกินอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ การกินอาหารที่ไม่ระมัดระวังเรื่ องความ
สะอาดก็มีการปนเปื้ อนพยาธิ ได้ และสุ ดท้าย “การปนเปื้ อนสารเคมี” เช่นกินผักที่
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ไม่ ไ ด้ล้า งหรื อ ล้า งไม่ ส ะอาด มี ย าฆ่ า แมลงปะปน อาหารที่ ใ ส่ สี ที่ ไ ม่ ใ ช่ สี ผสม
อาหาร (ณัติพร อรธนาลัย,2557)
2. อาหารที่ ส ะอาดและผ่า นกระบวนการปรุ งแต่ งน้อยที่สุ ด คื อ “อาหารที่ถู กหลัก
โภชนาการ” ว่าเราจะกินอย่างไรให้ครบ 5 หมู่และต้องกินให้ได้สัดส่ วนปริ มาณที่
เพียงพอ ไม่มากหรื อน้อยจนเกินไป ซึ่ งทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือ การกินอาหารให้ถูก
หลั ก โภชนาการ อาหารปลอดภัย ไม่ ป นเปื้ อน อาหารถู ก หลัก โภชนาการ
(สง่า ดามาพงษ์,2557)
2.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคทีม่ ีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพ
การบริ โภคอาหารนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดาเนินชีวิตยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุน้ นั
จะให้ความสาคัญกับเรื่ องการบริ โภคอาหารมากที่สุดเป็ นหลัก อาหารที่ผบู ้ ริ โภคทุกกลุ่มวัยรับประทาน
เข้าไปนั้นจะต้องมีคุณภาพและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และยังต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับอาหารและสุ ขภาพมากขึ้นจึงทาให้เกิ ดการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริ มตามมา และในอีกมุมหนึ่ งก็จะมีกลุ่มที่บริ โภคอาหารตามค่านิยม
โดยมี ส่วนประกอบอาหารจาพวกเนื้ อสัตว์ ไขมัน นม และเนยวัตถุ ประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารตามค่านิยมที่เกิ ดขึ้นในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคปั จจุ บนั ผลจากการศึ กษานั้นพบว่า ปั จจุบนั พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ ยนไปจากอดี ตเป็ นอย่างมาก สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากการที่มีการนาอาหารต่างประเทศเข้ามาเป็ น
จ านวนมากเช่ น น าเข้า อาหารยุ โ รป อาหารญี่ ปุ่ น และอาหารเกาหลี จึ ง ท าให้พ ฤติ ก รรมของการ
รับประทานตามค่านิ ยมสู งขึ้นโดยเฉพาะอาหารจานด่วน กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นจากภาวะสังคมปั จจุบนั
เช่น รถติด งานเยอะ และไม่มีเวลาปรุ งอาหารเอง ส่ วนข้อเสี ยของอาหารจานด่วนนั้นก็มีหลายอย่าง เช่น
มีสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ปริ มาณไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่ างกายเพราะในร่ างกายของมนุษย์
นั้นจะต้องใช้พลังงานจากสารอาหารจึงจะมีสุขภาพดี ส่ วนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพนั้น
พบว่าเมื่ ออายุของผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น ผูบ้ ริ โภคจะมีเหตุผลมากขึ้ นในการเลื อกบริ โภคอาหาร โดยเลื อก
อาหารที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่แข็งแรง และยังส่ งผลให้บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพอื่นๆ ตามมา เช่น
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อาหารเสริ ม ผัก และผลไม้ โดยรับบริ การหรื อเลือกซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้า และร้านสะดวกซื้ อที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกสบายมากที่สุด
2.3 หลักโภชนาการอาหารเพื่อสุ ขภาพทีด่ ี
หลักของโภชนาการ คือ การบริ โภคอาหารเพื่อให้ได้ปริ มาณและคุณภาพคุณค่าอาหารอย่างพอเพียง
โดยที่สารอาหารต่าง ๆ และพลังงานที่ได้รับควรจะสมดุลกันไม่มากหรื อน้อยจนเกินไป เพื่อที่ร่างกายมี
ภาวะโภชนาการที่ดี ไม่เป็ นโรคขาดสารอาหารหรื อเป็ นโรครับสารอาหาเกิน
ข้อปฏิบตั ิการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดีของคนไทยโดยสรุ ปมีดงั นี้ คือ
- กิ นอาหารครบ 5หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมัน่ ดู แลน้ าหนักตัว โดยบริ โภค
อาหารชนิ ดต่าง ๆ ให้ได้วนั ละ 15-25 ชนิ ด และให้มีกรหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ส ารอาหารทั้ง macronutrients และ micronutrients นอกจากนี้ ควรรั ก ษา
น้ าหนักตัวใกล้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เพราะน้ าหนักตัวเป็ นเครื่ องชี้ วดั ภาวะสุ ขภาพที่ดี และ
ไม่มีภาวะในโภชนาการในด้านอื่น ๆ เช่น ไม่มีปัญหาการขาดวิตามินและแร่ ธาตุต่าง ๆ
- กินข้าวเป็ นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ ข้าวที่บริ โภคควรเป็ น
ข้าวซ้อมมือเพราะได้วิตามิน แร่ ธาตุตลอดจนใยอาหารควบคู่ไปกับการได้แป้ ง ซึ่ งจะ
เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ สาหรับอาหารที่ทาจากแป้ ง เช่น ก๋ วยเตี๋ยว ขนมจีน หรื อขนมปั ง
อาจรับประทานเป็ นบางมื้อ อาหารจากธัญพืชเหล่านี้ จะให้แป้ งซึ่ งจะถูกย่อยไปใช้เป็ น
พลังงาน แต่ถา้ บริ โภคมากเกินไปกว่าที่ร่างกายจะต้องการจะเปลี่ยนเป็ นไขมันได้
- กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็ นประจา พืชผักและผลไม้ควรกินหลาย ๆ ชนิด ทั้งสี
เขี ยวและเหลื อง และควรเลื อกบริ โภคตามฤดู กาล เพราะนอกจากร่ า งกายจะได้รับ
วิตามินและแร่ ธาตุแล้ว ยังได้ใยอาหาร (dietary fiber) ซึ่ งสามารถจับสารต่าง ๆ ได้แก่
น้ าดี สารพิษต่าง ๆ คอเลสเทอรอล (Cholesterol) และสามารถดึงน้ าไว้ในลาไส้ได้เป็ น
จานวนมาก จึงเป็ นการเพิ่มปริ มาณอุจจาระในลาไส้และเกิ ดการกระตุน้ ให้มีการถ่าย
อุ จจาระอย่า งสม่ า เสมอ เป็ นการลดโอกาสที่ สารพิษ ต่า งๆ จะสัมผัสกับผนังล าไส้
นอกจากนี้พืชผักผลไม้ยงั ให้สิ่งที่ใช่ สารอาหาร เช่ น สารต่อต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
(antioxidant) และสารอื่ น ๆ ที่ มี ฤ ทธิ์ ทางสมุ น ไพรอันจะท าให้ร่ า งกายอยู่ใ นภาวะ
สมดุ ล และป้ องกันอนุ มูลอิสระ (free radical) ไม่ให้ทาลายเนื้ อเยื่อและผนังเซลล์ ซึ่ ง
นาไปสู่ การป้ องกันไม่ให้ไขมันเกาะผนังหลอดเลือดและป้องกันการเกิดมะเร็ งอีกด้วย
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- กินปลา เนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถัว่ เมล็ดแห้งประจา อาหารที่แนะนาในข้อนี้ จะให้
โปรตี นซึ่ งมี จุดเน้น คือ ปลา และอาหารประเภทถัว่ ต่าง ๆ เช่ น เต้าหู ้ขาว และเต้าหู ้
เหลือง สาหรับเนื้อสัตว์ควรรับประทานพอประมาณ และเลือกเฉพาะที่มีมนั น้อย ๆ ไข่
เป็ นอาหารโปรตีนที่ย่อยง่ายควรบริ โภคเป็ นประจา เช่ น วันเว้นวัน หรื อสัปดาห์ละ 2
ฟอง
- ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมจะให้โปรตีน แคลเซี ยม วิตามินบีสอง และแร่ ธาตุต่าง
ๆ เด็กควรดื่มวันละ 1-2 แก้ว ผูใ้ หญ่ควรดื่มวันละแก้วโดยดื่มนมพร่ องมันเนย เพื่อจะ
ได้ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการได้ไขมันเกินความต้องการ
- กิ นอาหารที่ มี ไ ขมันพอควร ไขมันมี ค วามส าคัญต่ อสุ ข ภาพทั้ง ในด้า นปริ ม าณและ
คุ ณ ภาพ ผู ้ที่ รั บ ประทานอาหารที่ ใ ห้ ไ ขมัน มากจะเสี่ ย งต่ อ การมี ไ ขมัน ประเภท
คอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด และอาจเป็ นโรคอ้วน ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้ารับประทานไขมันน้อยไปก็ได้พลังงานและกรดไขมันจาเป็ นไม่เพียงพอ ไขมัน
ที่ได้จากมันหมูหรื อน้ ามันพืชให้พลังงานได้เท่ากันแต่ต่างกันในด้านคุณภาพ
- หลี กเลี่ ยงการกิ นอาหารรสหานจัดและเค็มจัด หารรสหานจัดจะมีน้ าตาลทรายเป็ น
องค์ประกอบมาก ซึ่ งจากการวิจยั บางชิ้ น บ่งว่าการบริ โภคน้ าตาลอาจจะส่ งเสริ มให้
เกิ ด การสร้ า งไตรกลี เ ซอไรด์ ต ับ และล าไส้ เ ล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลเสี ย คื อ อาจเกิ ด
โรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ ไขมันยังสามารถไปสะสมตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ทาให้เกิดโรคอ้วนได้ ในทางปฏิบตั ิจึงควรเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด
- กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน การกินอาหาที่สะอาดปราศจากเชื้ อโรคทั้ง
ไวรั ส และไม่มี การปนเปื้ อนจากสารเคมี หรื อสารตกค้างต่า ง ๆ จะทาให้ร่า งกายใช้
ประโยชน์จากอาหารได้อย่างเต็มที่และไม่เกิดพิษร้าย นอกจากนี้ จะลดความเสี่ ยงจาก
การเกิดโรคพยาธิ และโรคมะเร็ งบางประเภทได้ดว้ ย
- งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ที่ร่างกายได้รับถึงแม้จะถูกเผาผลาญ
ให้พลังงานแต่ผ ลที่ได้ไม่คุ ้มกับอันตรายที่ไ ด้รับเพราะการดื่ มมาก ๆ จะทาให้การ
ทางานของสมองและระบบประสาทช้าลง ทาให้เกิดความประมาทและระบบประสาท
อัตโนมัติทางานผิดพลาดได้ง่าย ตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนอง ทางานได้ชา้ ลงทาให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้ง่าย ด้วยเหตุน้ ีถา้ ลดลงหรื อเลิกเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ก็จะเป็ นผลดีต่อ
สุ ขภาพ
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2.4 ต้ มจิ๋วเนื้อ เมนูอาหารโบราณ

รู ปที่ 2.1 ต้มจิ๋วเนื้ อใส่ มะม่วง
ทีม่ า : https://www.google.co.th/search?q=%
“ต้มจิ๋วเนื้ อ” มีลกั ษณะกึ่งๆ ต้มแซ่ บแต่ไม่ใส่ เครื่ องต้มยา ซึ้ งพระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท พระ
ราชธิ ดาองค์ที่ 47 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกบ้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็ นผูท้ รงปรุ งแกงนี้ ข้ ึ นด้วนสน
พระทัยในหารประกอบอาหาร เป็ นยาถวายพระพุทธเจ้าหลวง พระราชบิดายามประชวร โดยสู ตรต้น
ตารับที่บนั ทึกไว้ในตารับจะใช้เนื้อวัวเคี่ยวจนเปื่ อยเพื่อให้มีการย่อยง่าย ปรุ งกับมันเทศที่มีกากใยสู งช่วย
อบอุ่นร่ างกาย ใบโหระพา และใบกะเพราช่วยแก้ไอ ขับลมลดไขมันในเลือดและแก้หวัดได้ดี
2.4.1 วัตถุดิบต้มจิ๋วเนื้อ
- เนื้อสันในวัวหัน่ เต๋ า
- มันเทศหัน่ เต๋ า
- หัวหอมแดง
- ใบโหระพาเด็ดใบ
- ใบกะเพราเด็ดใบ
- พริ กขี้หนูสวน
- น้ ามะขามเปี ยก
- น้ ามะนาว

300 กรัม
200 กรัม
5 หัว
1 ถ้วย
1 ถ้วย
ครึ่ งถ้วย
3 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ
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- น้ าปลา
- เกลือ

2 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชา

2.4.2 วิธีทาต้มจิ๋วเนื้อ
- ตั้งหม้อใส่ น้ าบนเตา ใส่ เกลือลงไป ต้มจนน้ าเดือด ตาด้วยเนื้อสันในวัวหัน่ เต๋ า ต้มไป
เรื่ อยๆจนน้ าเดือดอีกครั้ง (เทคนิค ห้ามคนเพราะจะทาให้น้ าซุปคาว)
- คอยช้อนฟองออกอย่างสม่าเสมอ
- เมื่อน้ าเดือดอีกครั้งใส่ มนั เทศหัน่ เต๋ าและหอมแดงลง ตั้งไฟไว้จนกว่ามันเทศจะสุ กนุ่ม
- พอมันเทศสุ ก ปรุ งรสด้วยน้ ามะขามเปี ยก น้ าตาลทราย และน้ าปลา จากนั้นใส่ พริ กขี้หนูสวยทุบลงไป คนให้เข้ากัน ปล่อยให้เดือดอีกครั้งแล้วปิ ดไฟ ใส่ น้ ามะนาว ใบ
โหระพา และใบกระเพราลงไป คนให้เข้ากันแล้วตักเสิ ร์ฟ
2.5 พานาคอตต้ า คืออะไร

รู ปที่ 2.2 พานาคอตต้า
ทีม่ า : https://www.ifit4health.com/2015/11/06/พานาคอตต้าคืออะไร
ชื่อสามัญ
: Panna Cotta
ลักษณะ
: พานาคอตต้ า (Panna Cotta) เป็ นขนมหวานชนิ ดหนึ่ งของอิ ต าลี โดยค าว่ า
พานาคอตต้า แปลตรงตัวตามภาษาอิตาเลี ยนได้ว่า ครี มต้ม ที่มีลกั ษณะคล้ายกับเยลลี รสนม มีความ
หยุน่ ๆ นุ่มและนิ่ ม มีรสหวานหน่อยๆ อร่ อยหอมมัน โดยสามารถทารับประทานเองได้ง่ายๆ ที่บา้ นอีก
ด้วย เรี ยกว่าใครๆ ก็สามารถทาทานกันเองได้แบบง่ ายๆ ไม่ยุ่งยาก สาหรับใครที่กาลังลดน้ าหนักแต่
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อยากที่จะทานขนมหวานสไตล์อิ ตาเลี ยนนี้ สามารถเลื อกทานสู ตรที่ไม่ใส่ น้ าตาล และวิปครี มน้อย ๆ
และควรทานในปริ มาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป
2.5.1 วิธีทาพานาคอตต้า
- ขั้นแรกให้เริ่ มจากการเตรี ยมส่ วนผสม ได้แก่ วิปครี ม 1 ถ้วย, น้ าตาลทราย 50 กรัม, ผง
เจลาติน 1/2 ช้อนโต๊ะ, วานิลลา 2 ช้อนชา, นมสด 1 ถ้วย และผลไม้กระป๋ องต่างๆ จะ
เป็ นบลูเบอร์รี, ราสเบอร์รี หรื อสตรอว์เบอร์รี ก็ได้ แล้วแต่ความชอบ
- เริ่ มจากให้นาเจลาตินมาฉี กให้เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ แล้วนาไปแช่ในนมสดจนนิ่ มจากนั้นก็
ให้นาวิปครี มน้ าตาลทราย และนมสด มาคนให้เข้ากัน แล้วเทลงหม้อต้มโดยใช้ไฟ
อ่อนอุ่นให้ร้อนจัด
- รอจนกระทัง่ ร้อนจัดได้ที่แล้วก็ให้ยกลง พร้อมเติมเจลาตินที่เรานาไปแช่ในน้ านมเมื่อ
สักครู่ จากนั้นให้นาหม้อไปวางในถาดที่ใส่ น้ ารองไว้เพื่อให้เย็น เมื่อเย็นได้ที่แล้วก็ให้
ตักใส่ ถว้ ยเล็ก ไว้ เสร็ จแล้วก็นาเข้าแช่ในตูเ้ ย็นทิ้งไว้คา้ งคืน
- พอวัน รุ่ ง ขึ้ นเปิ ดออกมาก็ จะเห็ นพานาคอตต้า ที่ เซตตัวจนได้ที่ แล้ว ก็ ใ ห้นาผลไม้
กระป๋ อง จะเป็ นบลูเบอร์รี, ราสเบอร์รี หรื อสตรอว์เบอร์รี ก็ได้ ราดลงไปบนหน้าพานา
คอตต้า พร้อมเสิ ร์ฟรับประทานได้ทนั ที

11

2.6. สรรพคุณของวัตถุดิบทีใ่ ช้ สาหรับการทาโครงงาน
2.6.1 วัตถุดิบหลักในการทาเมนูพาเมจาน่า (Pamagina)
2.6.1.1 มะเขือม่วง

รู ปที่ 2.3 มะเขือม่วง
ทีม่ า : https://medthai.com/มะเขือม่วง
ชื่อสามัญ

: Eggplant

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanummelongena L.
สรรพคุณ
: นามาเผาให้เป็ นเถ้า แล้วบดให้ละเอียด ใช้เป็ นยาแก้ปวดฟัน ผลแห้ง
มีสรรพคุณเป็ นยาขับเสมหะ ลาต้นหรื อรากใช้ตม้ กินเป็ นยาแก้บิด หรื อจะนาใบแห้งมา
ป่ นให้เป็ นผงใช้เป็ นยาแก้โรคบิดก็ได้เช่ นกัน ช่วยแก้อาการตกเลือดในลาไส้ ใบแห้ง
ใช้เป็ นยาแก้ปัสสาวะขัด ช่ วยรักษาโรคหนองใน ผลสดใช้เป็ นยาพอกบริ เวณที่เป็ น
แผลอักเสบ ฝี หนอง หรื อโรคผิวหนังเรื้ อรังและผดผื่นคัน ลาต้นหรื อรากนามาคั้นเอา
น้ าใช้ลา้ งแผลเท้าเปื่ อย ผลแห้งใช้ทาเป็ นยาเม็ดแก้ปวด
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2.6.1.2 มะเขือเทศ

รู ปที่ 2.4 มะเขือเทศ
ทีม่ า : https://medthai.com/มะเขือเทศ
ชื่อสามัญ

: Tomato

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersiconesculentum Mill.
สรรพคุณ

: ช่ วยให้ร่า งกายสามารถต่ อสู ้ ก ับ โรคหอบหื ดได้ม ากถึ ง 45%ช่ ว ย

ป้ องกันโรคสมองเสื่ อมหรื ออัลไซเมอร์ รักษาโรคลักปิ ดลักเปิ ด เลื อดออกตามไรฟั น
ป้ องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดมะเขือเทศมีฤทธิ์ ในการช่วยขับปั สสาวะช่ วยรักษา
โรคความดันโลหิ ตสู งลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยลดความเสี่ ยงจากการเกิด
ภาวะเส้นเลือดตีบ การเกิดโรคหัวใจวาย สาหรับผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจาป้องกันการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือดช่วยในระบบย่อยในกระเพาะอาหารและช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ
ได้สะดวก
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2.6.1.3 น้ ามันมะกอก (Olive Oil)

รู ปที่ 2.5 น้ ามันมะกอก
ทีม่ า : https://www.pobpad.com/

น้ ามันมะกอก (Olive Oil) เป็ นน้ ามันธรรมชาติที่สกัดจากผลของต้นมะกอก
ผูค้ นนิ ยมนาน้ ามันมะกอกมาใช้ประกอบอาหาร หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งในอุตสาหกรรม
การผลิตหลากหลายรู ปแบบ เช่น การผลิตสบู่ พลาสเตอร์ น้ ามันนวด วัสดุอุดฟัน และ
ล่ าสุ ดได้มีก ารผลิ ตน้ า มันมะกอกชนิ ดบริ สุทธิ์ พิเศษ (Extra Virgin Olive Oil) ขึ้ นมา
โดยเชื่ อว่า มี คุ ณ สมบัติแ ละประสิ ท ธิ ภาพสู ง กว่า น้ า มันมะกอกทัว่ ไป เพราะน้ า มัน
มะกอกชนิ ดบริ สุทธิ์ พิเศษมีกระบวนการผลิ ตที่แตกต่างจากน้ ามันมะกอกทัว่ ไป คือ
ผ่านการสกัดที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ทาให้คงคุณค่าและสารอาหารทาง
โภชนาการที่ มี ป ระโยชน์ ไ ว้ไ ด้ม ากกว่า น้ า มัน มะกอกที่ ผ ลิ ต ด้ว ยวิธี ท ่วั ไปนั่น เอง
นอกจากกรรมวิธีการสกัดแล้ว ในกระบวนการผลิตน้ ามันมะกอกชนิดบริ สุทธิ์ พิเศษ
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อาจเติมสารเคมีจาพวกสารอนุ มูลอิสระ เพื่อต้านการหื น เป็ นประโยชน์ต่อการเก็ บ
ผลิตภัณฑ์ได้นาน แต่อาจทาให้รสชาติไม่ดีเท่าสารสกัดแต่ด้ งั เดิม

2.6.1.4 มอซซาเรลลาสดในน้ า

รู ปที่ 2.6 มอซซาเรลลาสดในน้ า
ทีม่ า : http://www.easycookingmenu.com/index.php/knowledge/cheese
ชื่อสามัญ

: Mozzarella cheese

สรรพคุณ

: ชี สเป็ นอาหารประเภทที่มีรสชาติเข้มข้น สามารถให้พลังงาน และ

สารอาหารสู ง โดยเฉพาะโปรตีน และแคลเซี ยม เป็ นส่ วนที่สาคัญของกระดูก สามารถ
ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น ยังมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพฟั น เพราะมีปริ มาณน้ าตาลต่ากว่า
นม ผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องน้ าหนัก อาจเลือกรับประทาน ชี ส ที่ทาจากไขมันต่ า เพราะจะมี
คลอเรสเตอรอลต่าด้วยเช่นกัน
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.6.1.5 โหระพาฝรั่ง

รู ปที่ 2.7 โหระพาฝรั่ง
ทีม่ า :https://www.thai-thaifood.com/th/โหระพาฝรั่ง

ชื่อสามัญ

: Basil,Sweet Basil

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimumbasilicum
สรรพคุณ

: ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด ป้ องกันโรคมะเร็ ง แก้จุกเสี ยดแน่นท้อง

มี น้ า มัน หอมระเหย ช่ วยย่อ ยอาหาร ช่ วยท าให้ส บายท้อ ง ช่ ว ยคลายการเกร็ ง ของ
กล้ามเนื้ อ ช่วยฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ย ช่วยให้สงบ ช่ วยให้มีสมาธิ ช่วยลดอาการซึ มเศร้าได้
แก้ไขข้ออักเสบ แก้แผลอักเสบ แก้ทอ้ งอืด แก้ทอ้ งเฟ้ อ ช่ วยขับลมจากลาไส้ แก้ลม
วิงเวียน ช่วยแก้หวัด ช่วยขับเหงื่อ ช่วยขับลมได้ แก้ปวดท้อง เป็ นยาระบาย
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2.6.2 วัตถุดิบหลักในการทาเมนู ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่
2.6.2.1 อกไก่

รู ปที่ 2.8 อกไก่
ทีม่ า :http://www.phtnet.org/research/animal-production.asp?id_name=S001
ชื่อสามัญ

: Chicken

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gallus domesticus
สรรพคุณ

: เนื้ ออกไก่ น้ ันจะมี ล ัก ษณะแห้ง ๆ และกระด้า ง รสชาติ ไ ม่ นุ่ม ลิ้ น

อร่ อยเหมือนเนื้ อส่ วนอื่นๆ แต่นิยมทามาปรุ งอาหารสาหรับดูแลสุ ขภาพจาพวกอาหาร
คลีน อาหารสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น หลายคนเชื่ อว่าเนื้ ออกไก่เป็ น
เนื้อสัตว์ที่ช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกายได้เป็ นอย่างดี เหมาะสาหรับผูท้ ี่ออกกาลังกาย
ผูท้ ี่กาลังควบคุมน้ าหนัก รวมไปถึงผูท้ ี่ตอ้ งเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อด้วย
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2.6.2.2 พริ ก

รู ปที่ 2.9 พริ กขี้หนู
ทีม่ า : https://medthai.com/พริ กขี้หนู
ชื่อสามัญ

: Bird pepper, Chili pepper, Cayenne Pepper

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum annuum L.
สรรพคุณ

: ผลมีสรรพคุณช่ วยกระตุน้ ทาให้เจริ ญอาหาร และช่ วยบารุ งธาตุใน

ร่ างกาย ส่ วนยอดพริ กและใบอ่อนพริ กมีรสเผ็ด ช่วยเจริ ญอาหาร เพิ่มน้ าลาย และช่วย
ขับลมผลสุ กนามาปรุ งเป็ นอาหาร จะช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด เนื่องจากมีสาร พริ ก
มีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ช่วยสลายลิ่มเลือด
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2.6.2.3 หอมแดง

รู ปที่ 2.10 หอมแดง
ทีม่ า : https://medthai.com/หอมแดง
ชื่อสามัญ

: Shallot

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalonicum L.
สรรพคุณ

: ช่วยทาให้ร่างกายอบอุ่นหอมแดงช่วยทาให้เจริ ญอาหารร่ างกายซู บ

ผอม แก้ดว้ ยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมนามาต้มน้ าดื่มมีส่วนช่ วยเสริ มสร้างความจา
ทาให้ความจาดีข้ ึนช่วยบารุ งโลหิ ตบารุ งหัวใจเจริ ญธาตุไฟต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มการ
ไหลเวียนของโลหิ ตให้ ดีข้ ึ นแก้อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็ นลมช่ วยลด
ความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคหัวใจช่ วยลดความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคมะเร็ งช่ วยกาจัด
ไขมันเลว (LDL) ซึ่ งเป็ นต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจวายและอัมพฤกษ์ อัมพาต และ
ยังรักษาระดับไขมันชนิดดี (HDL) ได้อีกด้วย
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2.6.2.4 โหระพา

รู ปที่ 2.11 โหระพา
ทีม่ า : https://medthai.com/โหระพา
ชื่อสามัญ

: Sweet basil, Thai basil

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimumbasilicum L.
สรรพคุณ
: ใบสดโหระพาใช้เป็ นน้ ามันหอมระเหยช่วยป้องกันความเสี ยหายใน
ร่ างกายของเราจากการทาลายของอนุมูลอิสระกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ร่างกาย
มีส่วนในการช่ วยป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือดมีฤทธิ์ ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและ
แผ่นคราบพลัคในกระแสเลือดมีส่วนช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ งช่วยขับหัวสิ วและ
ต้า นการเจริ ญเติ บ โตของเชื้ อ สิ ว ช่ วยในการเจริ ญอาหารใช้เ ป็ นยาพอกเพื่ อดู ด ซับ
สารพิษออกจากผิวหนังได้ช่วยเพิ่มปริ มาณน้ านมสาหรับมารดาที่ให้นมบุตร ด้วยการ
นาใบมาต้มกับน้ านมราชสี ห์รับประทานมีความเชื่อว่าเป็ นยาบารุ งสุ ขภาพทางเพศได้
อีกด้วย
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2.6.2.5 ผักชี

รู ปที่ 2.12 ผักชี
ทีม่ า : https://medthai.com/ผักชี
ชื่อสามัญ

: Coriander

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coriandrumsativum L.
สรรพคุณ

: ช่วยบารุ งและรักษาสายตาช่วยให้เจริ ญอาหารมากยิง่ ขึ้น ด้วยการใช้

ผลแห้งนามาบดเป็ นผงรับประทานหรื อนามาต้มกับน้ าดื่มช่วยบารุ งธาตุในร่ างกาย แก้
อาการกระหายน้ า ลดระดับน้ าตาลในเลือด กระตุน้ การทางานของเลือดพลาสมาและ
กล้ามเนื้อ ลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ งช่วยขับเหงื่อ ด้วยการใช้ตน้ สดประมาณ
60 กรั ม นาไปต้ม กับ น้ า ดื่ ม หรื อจะคั้นเอาเฉพาะน้ า มาดื่ ม แก้อาการก็ ไ ด้ ใช้เป็ นน้ า
กระสายยา ช่วยกระทุง้ พิษไข้หวั ไข้อีดาอีแดง ช่วยแก้อาการหวัด แก้ไอ ละลายเสมหะ
ด้วยการใช้ตน้ สดประมาณ 60 กรัมนาไปต้มกับน้ าดื่ม หรื อจะคั้นเอาเฉพาะน้ ามาดื่มแก้
อาการก็ได้
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2.6.2.6 มันฝรั่ง

รู ปที่ 2.13 มันฝรั่ง
ทีม่ า : https://medthai.com/มันฝรั่ง
ชื่อสามัญ

: Potato, Irish potato, White potato

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanumtuberosum L.
สรรพคุณ

: หัวมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสู งและช่วยป้องกันหลอดเลือด

แข็งตัว ช่วยลดไขมัน ด้วยการใช้หวั มันฝรั่งมาปรุ งเป็ นอาหารรับประทาน ป้องกันและ
รักษาโรคโลหิ ตจางได้ เพราะร่ างกายจะดูดซึ มธาตุเหล็กกับวิตามินซี ที่มีอยู่ในหัวมัน
ฝรั่ง ซึ่ งจะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่ างกาย ใบมีสรรพคุณช่วยทาให้หลับ หัวมี
สรรพคุณเป็ นยาระงับประสาท มันฝรั่งก็ช่วยบารุ งสมองได้ เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน
บี 6 ที่เป็ นตัวช่ วยบารุ งระบบประสาทและสมอง ทาให้ผลิตสารสื่ อประสาทได้อย่าง
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เป็ นปกติ เช่ น เซโรโทนิ น (ช่วยกระตุน้ อารมณ์), กาบา (ช่ วยให้รู้สึกผ่อนคลาย), และ
อดรี นาลิน (ช่วยลดความเครี ยด)

2.6.2.7 กระเพรา

รู ปที่ 2.14 กระเพรา
ทีม่ า : https://medthai.com/กะเพรา
ชื่อสามัญ

: Holy basil, Sacred basil

วิทยาศาสตร์ : Ocimumtenuiflorum L.
สรรพคุ ณ

: กะเพราเป็ นส่ วนประกอบของยาสมุ นไพรหลายชนิ ด เช่ น ยารั ก ษา

ตานขโมยสาหรับเด็ก ยาแก้ทางเด็ก ฯลฯ รากแห้งนามาชงหรื อต้มกับน้ าร้อนดื่ม ช่วย
แก้โรคธาตุพิการ ช่วยบารุ งธาตุไฟ ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน แก้อาการปวดด้วย
การใช้ใบกะเพรานามาคั้นรับประทานสด 1 ถ้วย จะช่วยแก้อาการปวดมวนท้องได้เป็ น
อย่างดี ช่ วยขับ ลมแก้อาการปวดท้องอุจจาระ ใบกะเพรามีส รรพคุ ณช่ วยขับ ลมใน
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กระเพาะ แก้อาการจุกเสี ยดแน่นท้อง แก้ลมซานตาง น้ าสกัดจากทั้งต้นของกะเพรามี
ฤทธิ์ ช่วยลดการบีบตัวของลาไส้ ช่วยย่อยไขมันและช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

2.6.3 วัตถุดิบหลักในการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
2.6.3.1 ฟักทอง

รู ปที่ 2.15 ฟักทอง
ทีม่ า: https://nicksudarat41.wordpress.com/ฟักทอง-สรรพคุณและประโยชน์
ชื่อสามัญ

: Pumpkin

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucurbitamoschata Duchesne.
สรรพคุณ
: ฟักทองมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการชะลอวัยความ
แก่ชราช่วยฟื้ นบารุ งสุ ขภาพผิว ให้เปล่งปลัง่ สดใส และช่ วยปกป้ องผิวไม่ให้เหี่ ยวย่น
ประโยชน์ฟักทอง ช่วยบารุ งและรักษาสายตาฟั กทองมีส่วนช่วยบารุ งสุ ขภาพร่ างกาย
ช่วยเสริ มสร้ างระบบภูมิคุม้ กันให้แก่ร่างกายน้ ามันจากเมล็ดฟักทองมีส่วนช่ วยบารุ ง
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ประสาทเมล็ดฟั กทองช่วยทาให้อารมณ์ดี เพราะมีสารที่ช่วยในการสร้าง Serotininซึ่งมี
ผลต่ออารมณ์ มีฤ ทธิ์ ในการช่ วยลดระดับน้ าตาลในเลื อดเป็ นอาหารที่ เหมาะกับ ผูท้ ี่
ต้องการควบคุมน้ าหนักหรื ออยากลดความอ้วน เพราะมีไขมันน้อยกากใยสู ง

2.6.3.2 แครอท

รู ปที่ 2.16 แครอท
ทีม่ า: https://medthai.com/แครอท
ชื่อสามัญ

: Carrot

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucuscarota L.
สรรพคุณ

: แครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุที่มีประโยชน์ เช่ น เบตาแค-

โรที น วิ ต ามิ น เอ วิต ามิ น บี 1 วิต ามิ น บี 2 วิต ามิ น ซี วิต ามิ น อี ธาตุ แ คลเซี ย ม ธาตุ
โพแทสเซี ยม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และยังมีสารสาคัญคือสาร “ฟอลคาริ นอล”
(falcarinol)ซึ่ งช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ งเป็ นต้น สาหรับประโยชน์ของแครอทนั้นที่เด่นๆ
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ก็เห็ นจะเป็ นการนามาใช้ประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็ นของ
หวานของคาว ทั้งผัด ทอด แกง ต้ม ซุ ป สลัด ยา ก็มีแครอทเป็ นส่ วนประกอบทั้งนั้น
และยังมีเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพอย่างน้ าแครอทปั่ นอีกด้วย ยังไม่หมดเท่านี้สรรพคุณของ
แครอทที่ใช้เป็ นยารักษาโรคก็ใช้รักษาได้อย่างหลากหลายเช่นกัน

2.6.3.3 เมจิ วิปปิ้ งครี มแท้

รู ปที่ 2.17 เมจิ วิปปิ้ งครี มแท้
ทีม่ า : http://dacoffee.myreadyweb.com/webboard/topic-10653.html
ชื่อสามัญ : Mozzarella cheese
ลักษณะ : วิปปิ้ งครี ม (whipping cream) เป็ นส่ วนของครี มในนมที่สามารถตีให้ข้ ึนฟู
ได้ มี ไขมันอยู่ไม่น้อยกว่า 30% การที่ข้ ึ นฟูจะได้ผลดี เมื่ออุณหภูมิ ต่ า ๆ ประมาณ 7
องศาเซลเซี ยส หรื อต่ากว่านี้ เพราะจะทาให้ไขมันเนยในครี มแข็งตัว
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2.6.4 วัตถุดิบหลักในการทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
2.6.4.1 สับปะรด

รู ปที่ 2.18 สับปะรด
ที่มา : https://medthai.com/สับปะรด
ชื่อสามัญ

: Pineapple

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ananascomosus (L.) Merr.
สรรพคุณ

: ช่ วยเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายให้แข็งแรงช่ วยลดอัตรา

ความเสี่ ย งจากการเกิ ด โรคมะเร็ ง บรรเทาและรั ก ษาอาการหวัด ได้ท าให้เ ลื อ ดลม
ไหลเวียนได้ดีมากขึ้นช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรง ป้ องกันไม่ให้เกิดโรคเหงือก
บรรเทาอาการร้อน กระสับกระส่ าย หิ วน้ าช่วยแก้อาการท้องผูก ขับถ่ายไม่สะดวกและ
ช่วยในการย่อยอาหารจาพวกโปรตีน
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2.6.4.2 มะขาม

รู ปที่ 2.19 มะขาม
ทีม่ า :https://medthai.com/มะขาม
ชื่อสามัญ

: Tamarind

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindusindica L.
สรรพคุณ

: มะขามช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานโรคให้แก่ร่างกายด้วยสารต่อต้าน

อนุ มู ลอิ ส ระบารุ งผิวพรรณให้เปล่ ง ปลัง่ สดใสด้วยวิตามินซี จากมะขามช่ วยในการ
ชะลอวัยและการเกิดริ้ วรอยแห่งวัยแคลเซียมจากมะขามจะช่วยบารุ งกระดูกและฟันให้
แข็งแรงมะขามมีธาตุเหล็ก ซึ่ งมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดใช้ในการทาทรี ตเม้นต์
ด้ว ยการน ามาขัด ตามซอกขาหนี บ รั ก แร้ ข้อ พับ ซึ่ งจะช่ ว ยลดรอยคล้ า ลงได้น า
มะขามเปี ยกไปแช่ น้ า ลอกเอาใยออก นามะขามมาถูตวั เบา ๆ ช่ วยให้ผิวหนังชุ่ มชื่ น
ตลอดทั้งวัน และช่วยกาจัดแบคทีเรี ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วยมะขามเปี ยกและ
ดินสอพองผสมจนเข้ากัน นามาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วล้างออก จะช่วย
ให้ผวิ หน้าดูกระชับสดใสและสะอาดยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สั ญลักษณ์ของโรงแรมอนันตราริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท
ที่มา : http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท ( Anantara Riverside Bangkok Resort)
คาว่า อนันตรา มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตซึ่ งมีความหมายว่า “ไร้ที่สิ้นสุ ด” สะท้อนถึ ง
แนวคิดแห่ งอิสรภาพการเคลื่อนไหว ประสบการณ์แบบอนันตราถือกาเนิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2544
จากการเปิ ดตัวรี สอร์ ทอนันตราขึ้นเป็ นแห่งแรกในประเทศไทย ณ เมืองตากอากาศริ มทะเลอัน
เก่าแก่อย่างหัวหิ น ทางโรงแรมจึงตั้งใจนาแขกผูเ้ ข้าพักมาสัมผัสกับศูนย์กลางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย

รู ปที่ 3.2 แผนที่ของโรงแรมอนันตราริ เวอร์ไซด์กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ที่มา: http://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1.ห้องพักของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท มีหอ้ งพักทั้งหมด 376 ห้องและ
มีประเภทของห้องพักทั้งหมด 9 แบบ ได้แก่
3.2.1.1 ห้องดีลกั ซ์ (Deluxe Room )

รู ปที่ 3.3 ห้องดีลกั ซ์
ทีม่ า : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/
3.2.1.2 ห้องดีลกั ซ์จูเนียร์สวีท (Deluxe Junior Suite Room)

รู ปที่ 3.4 ห้องดีลกั ซ์จูเนียร์สวีท
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/

30

3.2.1.3 ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ววิ (Junior River View Room)

รู ปที่ 3.5 ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ววิ
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room
3.2.1.4 ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ฟร้อนท์ (Deluxe Riverfront Room)

รู ปที่ 3.6 ห้องดีลกั ซ์ริเวอร์ฟร้อนท์
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverfront-room

\
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3.2.1.5 ห้องแฟมิลี่สวีท (Family suite Room)

รู ปที่ 3.7 ห้องแฟมิลี่สวีท
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/
3.2.1.6 ห้องครู ซสเตทรู ม (Cruise state Room)

รู ปที่ 3.8 ห้องครู ซสเตทรู ม
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/
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3.2.1.7 ห้องอนันตรา ริ เวอร์ ฟร้อนท์สวีท (Anantara Riverfront Suite Room)

รู ปที่ 3.9 ห้องอนันตราริ เวอร์ ฟร้อนท์สวีท
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/
3.2.1.8 ห้องจูเนียร์ ริ เวอร์ววิ สวีท (Junior River View Suite Room)

รู ปที่ 3.10 ห้องจูเนียร์ริเวอร์วิวสวีท
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/
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3.2.1.9 ห้องริ เวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน (Two Bedroom River View Chao
Phaya Suite Room)

รู ปที่ 3.11 ห้องริ เวอร์ววิ เจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/two-bedroom-river-view-chao-phraya-suite/
3.2.2. ห้องอาหารของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท มีห้องอาหารทั้งหมด 13
ห้องอาหาร ได้แก่
3.2.2.1 ห้องอาหารบริ โอ (Brio)

รู ปที่ 3.12 ห้องอาหารบริ โอ
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/
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3.2.2.2 ลองเทลบาร์ (Longtel Bar)

รู ปที่ 3.13 ลองเทลบาร์
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/longtail-bar/
3.2.2.3 ห้องอาหารเบนิฮานา (Benihana )

รู ปที่ 3.14 ห้องอาหารเบนิฮานา
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/
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3.2.2.4 เทรเดอร์ วิคส์ (Trader vics)

รู ปที่ 3.15 เทรเดอร์ วิคส์
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/trader-vic-s/
3.2.2.5 เทรเดอร์ วิคส์ ซันเดย์ปรั่น (Trader vic’s Sunday brunch)

รู ปที่ 3.16 เทรเดอร์ วิคส์ ซันเดย์ปรั่น
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/trader-vic-s-sunday-brunch/
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3.2.2.6 ริ เวอร์ไซด์ เทอร์เรซ (Riverside Terrace)

รู ปที่ 3.17 ริ เวอร์ไซด์ เทอร์ เรซ
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/riverside-terrace/
3.2.2.7 เดอะ มาร์ เก็ต (The market)

รู ปที่ 3.18 เดอะ มาร์เก็ต
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/the-market
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3.2.2.8 ลอยน้ าบาร์ (Loynam Bar)

รู ปที่ 3.19 ลอยน้ าบาร์
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/loy-nam-bar
3.2.2.9 คาเฟ่ นูเมโร อูโน (Numero uno cafa)

รู ปที่ 3.20 คาเฟ่ นู เมโร อูโน
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/numero-uno-caf-
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3.2.2.10 เอเลเฟนท์ บาร์ (Elephant Bar)

รู ปที่ 3.21 Elephant Bar
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/dining.aspx#dining8
3.2.2.11 เรื อมโนราห์ (Manohra cruises)

รู ปที่ 3.22 เรื อมโนราห์
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruises
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3.2.2.12 ไดนิ่ง บาย ดีไซน์ (Dining by design)

รู ปที่ 3.23 ไดนิ่ง บาย ดีไซน์
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/dining-by-design/
3.2.2.19 Spice Spoons – Anantara cooking school

รู ปที่ 3.24 Spice Spoons – Anantara cooking school
ทีม่ า: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/spice-spoons---anantara-cooking-school/
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3.2.3 แผนกครัวของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท มีท้ งั หมด 10 ครัวได้แก่
ครัวไทย(Thai Kitchen) ครัวเย็น(Cold Kitchen) ครัวร้อน(Hot Kitchen) ครัวจีน(Chinese Kitchen)
ครั วเบเกอร์ รี่ ( Bakery Kitchen) ครั วอิ ตาเลี ย น(Brio Kitchen) ครั วญี่ ปุ่ น(Benihana) ครั วเทรดเดอวิค
(Trader vics) ครัวบุชเชอร์ (Bucher Kitchen) และครัวลอยน้ า (Loynam Kitchen)

รู ปที่ 3.25 แสดงรู ปครัวไทย
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปที่ 3.26 แสดงรู ปครัวอิตาเลี่ยน (Brio)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ และการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.27 โครงสร้างองค์กร
ทีม่ า: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซค์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.28 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นางสาวรัตนลักษณ์ อุดมแก้ว
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่ อ - นามสกุล: นางสาวรัตนลักษณ์ อุดมแก้ว
ตาแหน่ ง: นักศึกษางาน (Trainee)
แผนก: Kitchen (ครัวไทย)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา: ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย
07.00 – 10.30 น. : จัดไลน์อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ที่ห้องอาหาร เดอะมาร์ เก็ต (The Maket)
คอยตรวจสอบอาหารที่จะหมดและดู แลทาความสะอาดหน้างานที่ไ ด้
รับผิดชอบเสมอ อาหารที่ตอ้ งดูหลัก ๆ คือ อาหารไทยต่าง ๆ เช่น
ผัดผักบุง้ ผัดผักคะน้า หมูปิ้ง หมูทอดกระเทียบ ไก่ผดั พริ กเผา ข้าวเหนียว
ข้าวสวย ไข่ต๋ ุนและอื่น ๆ หรื อหากครัวอื่น มีแขกเยอะก็ตอ้ งเข้าไปช่ วย
เช่น ครัวจีน ช่วยขายก๋ วยเตี๋ยว และครัวร้อน ช่วยทาไข่ต่าง ๆ เช่นเมนู
ไข่ทอด (Omlet), ไข่ดาวน้ า (Egg benedict), ไข่ลวก (Posh egg) และ
ไข่ดาว (fry egg)
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10.30 – 11.00 น. : เก็บอุปกรณ์และทาความสะอาดบริ เวณหน้าไลน์อาหารที่รับผิดชอบให้
เรี ย บร้ อย คัดแยกวัตถุ ดิบ ที่เก็ บไว้ใช้ไ ด้และทิ้ ง ออก จากนั้นไปเตรี ย ม
ช่วยงานต่าง ๆ
11.30 – 13.00 น. : เตรี ยมวัตถุ ดิบสาหรับขายอาหารจานเดี ย ว (A la cart) เพราะครัวไทย
เปิ ดรั บ ออเดอร์ ต ลอด 24 ชั่ว โมงให้ ก ับ ทางห้ อ งพัก (Room Service)
วัตถุดิบที่ตอ้ งเตรี ยมหลัก ๆ ได้แก่ เครื่ องข้าวผัด เครื่ องผัดไท
เครื่ องแกงเขียวหวาน เครื่ องต้มยา เครื่ องสะเต๊ะ เครื่ องปอเปิ๊ ยะ
ตัดใบตองเตรี ยมไว้สาหรับรองจานอาหาร เป็ นต้น
14.00 – 17.00 น. : ช่วยขายออเดอร์ (A la cart) และ เตรี ยมงานในวันถัดไป เช่น
เตรี ยมของเบรก เตรี ยมของงานเลี้ยง เป็ นต้น
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รู ปที่ 3.29 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา นางสาวปณิ ตา รกไพร
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
ชื่ อ - นามสกุล: นางสาวปณิ ตา รกไพร
ตาแหน่ ง: นักศึกษางาน (Trainee)
แผนก: Kitchen (ครัวอิตาเลี่ยน Brio)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา: ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
หน้ าทีท่ ไี่ ด้ รับมอบหมาย
- เตรี ยมของสาหรับใช้ในครัวอิตาเลี่ยน Brio ทั้งหมด เช่นเตรี ยม กระทะ เขียง มีด เปิ ดแก๊ส
เปิ ดเตาอบพิซซ่า จัดขนมปังและผลไม้โชว์
- ไปเก็บของที่ครัวเบิกมา อาทิเช่ น พวกผัก เนย ชีส นม แป้ ง เป็ นต้น จากตลาดที่จ่ายของ
ให้หรื อเรี ยกกันว่ามาร์เก็ตมาจัดเก็บในตูแ้ ช่ของครัวอิตาเลี่ยนทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์
- ตรวจสอบและเปลี่ยนวันหมดอายุของวัตถุดิบส่ วนผสมในครัวทุกๆสามวัน
- ล้างผักบางส่ วนและหัน่ ผักตามเมนูในแต่ละวันเป็ นจานวนมาก
- ตวงแป้ งพิซซ่าและปั้ นแป้งสาหรับใช้ทาพิซซ่าให้เป็ นก้อนกลมๆ
- ท าเมนู พ วกสลัด ต่ า งๆตามออเดอร์ ท าเมนู ปลาหมึ ก ทอด (Calamari ) เมนู ล าซันยา
Lasanga ทาเมนูพาเมจาน่า Parmagina อบขนมปัง (Bread)
- ตวงส่ วนผสมและทาของหวาน Tiramisu ตวงส่ วนผสมและทาขนมปัง (Foccasie)
- พับกล่องพิซซ่า
- ทาความสะอาดบริ เวณห้องครัวในตอนเช้า
- ไปยืนบริ การอาหารให้กบั แขก Vip ที่ครัวเลาน์ จะเรี ยกกันว่า คาซาลา ทุกวันจันทร์ และ
วันอังคาร
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.30 พนักงานที่ปรึ กษา คุณสุ รกิจ จันทร์ โฮ้วมณี
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
 ชื่อ – นามสกุล : นายสุ รกิจ จันทร์ โฮ้วมณี
 ตาแหน่งงาน : Demi Chef de Partie
 แผนก : Kitchen (ครัวไทย)

รู ปที่ 3.31 พนักงานที่ปรึ กษา คุณเพชร อุปสุ ข
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
 ชื่อ – นามสกุล : นายเพชร อุปสุ ข
 ตาแหน่งงาน : Demi Chef de Partie
 แผนก : Kitchen (ครัวอิตาเลี่ยน Brio)
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3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิ จศึกษาได้ใช้เวลาทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ นับตั้งแต่วนั ที่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เริ่ มดาเนิ นทาการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561 รวม 16 สัปดาห์
แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ศึกษาปัญหาที่จะทา
กาหนดหัวข้อโครงการ
ลงมือปฏิบตั ิ
สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปและจัดทารายงาน
3.7.1.ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ
ได้ทาการสังเกตถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาโดยทาการปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อนามาเป็ นหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา
3.7.2. เขียนโครงร่ างรายงานและกาหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
เขียนหัวข้อโครงงานที่สนใจจะศึกษานาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอ
คาแนะนาและร่ างเอกสารโครงงานให้กบั โครงการสหกิจศึกษา
3.7.3 ลงมือปฏิบตั ิ
จัดเตรี ยมวัตถุ ดิบและอุปกรณ์ ในการทดลองทาชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ
เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort)
นี้ข้ ึนมาใหม่หลายครั้งและได้ปรับปรุ งหรื อพัฒนาพร้อมร่ วมกันลงมือปฏิบตั ิ
3.7.4. จัดทาแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ

47

ได้มีการสอบถามและรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาของครัวไทยและ
ครัวอิตาเลี่ยน หลังจากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทดลองทาเมนูชุดขึ้น ชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันต
รา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) เรี ยบร้อย
แล้วจึงจัดทาแบบประเมินขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา
ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) โดยการให้
พนักงานในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซค์ กรุ งเทพ รี สอร์ท จานวน 30 คน เป็ นผูท้ าการประเมิน
3.7.5. จัดทาเอกสาร
รวบรวมข้อมูล ดาเนินการจัดทารู ปเล่ม และสรุ ปผล
3.7.6. ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่อทารู ปเล่ มเสร็ จแล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทา
โครงงานให้สมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

รู ปที่ 4.1 ชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท (Healthy set Menu
for Anantara Bangkok Riverside Resort)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
การจัดทาโครงงานเรื่ อง ชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี
สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ได้มี ก ารจัดท าชุ ดเมนู อาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ ในรู ปแบบของชุดเมนูซ่ ึ งประกอบไปด้วย 1.พาเมจาน่า (Parmagina) 2.ต้มจิ๋ว-มันฝรั่งอกไก่ 3.
พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin) และ4. น้ าสับปะรดมะขาม โดยสามารถแสดงถึงส่ วนผสม
และวิธีการทาของแต่ละเมนูดงั ต่อไปนี้
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4.1 เมนูพาเมจาน่ า (Parmagina)

รู ปที่ 4.2 เมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4.1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการทา พาเมจาน่า (Parmagina)
4.1.1.1 ส่ วนผสมของตัว พาเมจาน่า (Parmagina)
- มะเขือม่วง
1 ลูก
- มะเขือเทศ
1 ลูก
- ชีสมอสซาเรลล่าสดในน้ า 1 ก้อน/ถุง
- เกลือ
เล็กน้อย
- พริ กไทย
เล็กน้อย
- น้ ามันมะกอก (Olive oil) เล็กน้อย
4.1.1.2 ส่ วนผสมของซอส Pesto (ซึ่ งในจานอาหารนี้ใช้ซอสตัวนี้เพียง 20 กรัม)
- โหระพาฝรั่ง(Basil)
100 กรัม
- เมล็ดสน (Pine nut)
10 กรัม
- ชีสพาเมซาน
20 กรัม
- เกลือ
เล็กน้อย
- พริ กไทย
เล็กน้อย
- น้ ามันมะกอก (Olive oil) 50 กรัม
4.1.2 ขั้นตอนการทาเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
1. นามะเขือม่วงเอาหัน่ เป็ นแว่น 2 แว่น
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รู ปที่ 4.3 วิธีการทาเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
2. นาไปคลุกกับเกลือทิ้งไว้ก่อนให้น้ าจากมะเขือม่วงออกมาแล้วซับน้ าออกให้หมด
แล้วเติมพริ กไทย,น้ ามันมะกอกเล็กน้อยตามลงไปคลุกให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.4 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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3. นาไปย่างให้สุก แล้วเอามาพักไว้

รู ปที่ 4.5 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

4. นามะเขือเทศมาหัน่ ให้เป็ นแว่น 2 แว่น

รู ปที่ 4.6 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
5. นามะเขือเทศที่หน่ั แล้วมาคลุก เกลือ,พริ กไทยและน้ ามันมะกอก
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รู ปที่ 4.7 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

6. นาชีส 1 ลูก มาตัดแบ่งแบ่งตามความต้องการ

รู ปที่ 4.8 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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7. นาชีสที่หน่ั แล้วมาคลุก เกลือ พริ กไทย น้ ามันมะกอก

รู ปที่ 4.9 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

8. นามะเขือม่วงที่ยา่ งแล้วตามด้วยมะเขือเทศที่เตรี ยมไว้และก็ชีสที่เราตัดแบ่งมาเรี ยง
ซ้อนกันให้เป็ น 2 ชั้น แล้วราดตามด้วยน้ ามันมะกอก เกลือ พริ กไทยลงบนชีส

รู ปที่ 4.10 วิธีการเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.1.3 วิธีทาซอสเพรสโต (Pesto) (ใช้น้ าซอส 1 จาน เพียง 20 กรัม)
1. ต้มน้ าให้เดือดและลวกใบโหระพาฝรั่ง ประมาน 5 นาที

รู ปที่ 4.11 วิธีการทาซอสเพรสโต (Pesto) เมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

2. เอาเมล็ดสน (Pine nut) มาคัว่

รู ปที่ 4.12 วิธีการทาซอสเพรสโต (Pesto) เมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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3. เอาใบโหระพาฝรั่งที่ลวกเสร็ จแล้วมากรองน้ าออกแล้วเอาไปแช่ในน้ าที่ผสมน้ าแข็ง

รู ปที่ 4.13 วิธีการทาซอสเพรสโต (Pesto) เมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

4. นาใบโหระพาที่แช่น้ าเย็นเสร็ จแล้วมากรองแล้วเอาถัว่ Pine nut ที่คว่ั เสร็ จแล้วมาเท
ลงในโถ่ปั่นตามด้วยชีสพาเมชาน น้ ามันมะกอก เกลือ พริ กไทย ปรุ งรสให้เข้ากัน
แล้วปั่ นให้ละเอียด

รู ปที่ 4.14 วิธีการทาซอสเพรสโต (Pesto) เมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
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ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
5. เอามาใส่ ภาชนะเก็บไว้

รู ปที่ 4.15 วิธีการทาซอสเพรสโต (Pesto) เมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4.1.4 การตกแต่งจานด้วยการนาซอสที่ทาไว้มาปาดตกแต่งจานตามความชอบ พร้อมเสิ ร์ฟ

รู ปที่ 4.16 วิธีทาเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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รู ปที่ 4.17 วิธีทาเมนูพาเมจาน่า (Parmagina)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

4.2 เมนูต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่

รู ปที่ 4.18 เมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.2.1ส่ วนผสมของ ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่
- เนื้ออกไก่
100 กรัม
- พริ กขี้หนูสวน
3
เม็ด
กรัม
- หัวหอมแดง
80
- โหระพา
7
กรัม
- รากผักชี
3
ราก
- มันเทศ
180 กรัม
- กระเพรา
7
กรัม
- น้ ามะขาม
15
กรัม
- น้ ามะนาว
15
กรัม
กรัม
- น้ าปลา
30
- น้ าเปล่า
150 กรัม
- เกลือ
เล็กน้อย
- น้ าตาล
เล็กน้อย
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4.2.2 ขั้นตอนการทา ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่
1. เตรี ยมวัตถุ ดิบทั้งหมดที่เตรี ยมลงในถ้วยให้พร้ อม หั่นเนื้ ออกไก่ มันฝรั่ ง และหัว
หอมแดง ให้เป็ นลักษณะทรงเต๋ าสี่ เหลี่ยม

รู ปที่ 4.19 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
2. นารากผักชี ทุบเล็กน้อยพอให้มีกลิ่นหอม แล้วนาไปต้มในน้ าเริ่ มเดือด ทิ้งไว้สัก 3
นาที เพื่อให้กลิ่นของรากผักชีเข้ากันกับน้ าซุป

รู ปที่ 4.20 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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3. นามันฝรั่งที่หน่ั เต๋ าไว้ ลงไปต้มในน้ าซุป

รู ปที่ 4.21 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4. หลังจากนามันฝรั่งไปต้มสักพัก ใส่ หวั หอมแดงหัน่ เต๋ าลงตามไป

รู ปที่ 4.22 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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5. หลังจากใส่ มนั ฝรั่งและหัวหอมแดงลงไปต้มจนสุ กแล้ว ใส่ อกไก่เต๋ า ตามไปลงไป
พร้อมปรุ งรสด้วย น้ ามะขาม น้ าปลา เกลือ น้ าตาลลงไป สักพักลดไฟอ่อนลง ใส่ น้ า
มะนาว ใบโหระพา และพริ กขี้หนูตามลงไป

รู ปที่ 4.23 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

รู ปที่ 4.24 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.2.3 ตักเสิ ร์ฟและตกแต่งให้พร้อมทาน

รู ปที่ 4.25 วิธีการทาเมนูตม้ จิ๋วมันฝรั่งอกไก่
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4.3 เมนูพานาคอตต้ า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)

รู ปที่ 4.26 เมนูพานาคอตต้า ฟักทอง
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4.3.1 ส่ วนผสมของเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
- ฟักทอง
100 กรัม
- แครอท
20 กรัม
- เมจิ วิปปิ้ งครี ม
120 กรัม
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น้ าตาล
- เกลือ
- เจลาติน
-

10 กรัม
เล็กน้อย
2 แผ่นใหญ่

4.3.2 ขั้นตอนการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
1. เอาฟักทองมาหัน่ ให้เป็ นชิ้นเล็กๆ

รู ปที่ 4.27 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
2. เอาแครอทมาหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ

รู ปที่ 4.28 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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3. นาฟักทองรวมกับแครอทที่หนั่ แล้วมาห่อฟรอย

รู ปที่ 4.29 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4. นาฝักทองกับแครอทที่ห่อฟรอยแล้วไปอบในเตาอบ 140 องศา/40 นาที

รู ปที่ 4.30 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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5. เอาแผ่นเจลาตินไปแช่ในน้ าเย็นจนนิ่ม

รู ปที่ 4.31 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
6. เอาฟักทองกับแครทที่อบเสร็ จแล้วมาบดบนที่ร่อนให้ได้เนื้อที่ละเอียดที่สุด

รู ปที่ 4.32 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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7. เอาครี มมาต้มรวมกับเนื้ อฟั กทองกับแครอทที่บดแล้วมาตั้งไฟกลางคนให้เข้ากัน
แล้วเทน้ าตาลลงไปให้ละลาย

รู ปที่ 4.33 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
8. ปิ ดแก๊สแล้วเอาเจลาตินที่แช่น้ าแข็งบิดให้หมาดแล้วใส่ ลงไปในหม้อคนจนเจลาติน
ละลาย

รู ปที่ 4.34 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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9. นาแก้วหรื อภาชนะที่เราต้องการจะใส่ พานาคอตต้า ฟักทอง มาแล้วนาส่ วนผสม
ที่ตม้ เสร็ จแล้วมาเทใส่ ภาชนะที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.35 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
10. นาแก้วที่ใส่ พานาคอตต้า ฟักทอง มาแช่ในน้ าเย็นก่อนนาเข้าแช่ในตูเ้ ย็นประมาน
1 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.36 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.3.3 เมื่อแช่เสร็ จแล้วนาออกมาตกแต่งหน้าตาให้น่ารับประทานพร้อมเสิ ร์ฟ

รู ปที่ 4.37 วิธีการทาเมนูพานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4.4 เมนูนา้ สั บปะรดมะขาม

รู ปที่ 4.38 เมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

69

4.4.1 ส่ วนผสมของเมนูน้ าสัปปะรดมะขาม
- น้ าสับปะรดกล่องมาลี 100%
150 กรัม
- มะขามเปี ยก
50 กรัม
- เกลือ
1 ช้อนโต๊ะ
- น้ าตาล
2 ช้อนโต๊ะ
- น้ าเปล่า
100 กรัม
4.4.2 ขั้นตอนการทาเมนูน้ าสัปปะรดมะขาม
1. นามะขามเปี ยกมาแช่น้ าเปล่า 1-2ชัว่ โมงให้เนื้อเปลื่อย

รู ปที่ 4.39 วิธีทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
2. นามะขามเปี ยกที่แช่แล้วมาต้มด้วยไฟกลางๆตามด้วยน้ าตาลและเกลือละลายปรุ ง
รสจนเข้ากัน

รู ปที่ 4.40 วิธีทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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3. เอาน้ ามะขามที่ได้มากรองเอาแต่น้ า พักไว้ให้เย็น

รู ปที่ 4.41 วิธีทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)

4. นาน้ าสับปะรดกล่อง ตวงให้ได้ 150 กรัมเตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.42 วิธีทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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5. นาน้ าสับปะรดและน้ ามะขามที่เตรี ยมไว้มาผสมให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.43 วิธีทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
4.4.4 เทลงในแก้วที่เตรี ยมไว้ตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิ ร์ฟ

รู ปที่ 4.44 วิธีทาเมนูน้ าสับปะรดมะขาม
ทีม่ า: คณะผูจ้ ดั ทา (2561)
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4.5 ตารางแสดงราคาต้ นทุน
ตารางที่ 4.1 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ของชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ
เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ในเมนูที่มีชื่อ
ว่า พาเมจาน่า (Parmagina) ราคาต้นทุนรวมคือ 44.06 บาทต่อจาน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนพาเมจาน่า (Parmagina)
ลาดับ
ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
ราคา
(บาท)
1

มะเขือม่วง

100 กรัม

49/1,000 กรัม

4.90

2

มะเขือเทศ

100 กรัม

10/1,000 กรัม

1.00

3

ชีส Mozzarella in Water

50 กรัม

410/1,000 กรัม

20.50

4

น้ ามันมะกอก

20 กรัม

458/1,000 กรัม

9.16

5

พริ กไทย

2 กรัม

ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

-

6

เกลือ

3 กรัม

ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

-

ต้นทุนพาเมจาน่า (Pamagina)

35.56

ตารางที่ 4.2 ต้นทุนซอส Pesto ใช้เพียง 20 กรัมในการทาเมนูพาเมจาน่า
ลาดับ

ส่ วนผสม

ปริ มาณ

ราคา/หน่วย

ราคา
(บาท)

1

โหระพาฝรั่ง

100 กรัม

215 / 1 กก.

21.50

2

เมล็ดสน (Pine nut)

10 กรัม

1,750/1 กก.

17.50

73

3

ชีสพาเมชาน

50 กรัม

189 บ./150 กรัม

25.00

4

น้ ามันมะกอก

50 กรัม

990 บ./ 1แกลลอน

14.50

5

เกลือ

3 กรัม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

-

6

พริ กไทย

2 กรัม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

-

รวมราคาทั้งหมดของซอส Pesto ได้ท้ งั หมด 185 กรัม

78.50

ใช้ในเมนูพาเมจาน่าเพียง 20 กรัม/จาน

8.50

ต้นทุนรวมพาเมจาน่า (Pamagina)+ต้นทุนซอส Pesto

44.06

ตารางที่ 4.3 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า ของชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์
ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ในเมนู ที่มีชื่อว่า
ต้มจิ๋วอกไก่มนั ฝรั่งราคาต้นทุนรวมคือ 32.19 บาทต่อจาน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 ต้นทุน ต้มจิ๋วอกไก่มนั ฝรั่ง
ลาดับ
ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
ราคา
(บาท)
1

เนื้ออกไก่

100 กรัม

65/1000 กรัม

6.50

2

พริ กขี้หนูสวน

3 กรัม

150/1000 กรัม

0.45

3

หัวหอมแดง

80 กรัม

68/1000 กรัม

5.44

4

โหระพา

7 กรัม

15/1000 กรัม

0.11

5

รากผักชี

5 กรัม

30/1000 กรัม

0.15
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6

มันเทศ

180 กรัม

39/1000 กรัม

7.02

7

กระเพรา

7 กรัม

20/1000 กรัม

0.14

8

น้ ามะขาม

15 กรัม

55/1000 กรัม

0.83

9

น้ ามะนาว

15 กรัม

10/3 ลูก

10.00

10

น้ าปลา

30 กรัม

55/1170 กรัม

1.41

11

น้ าตาล

5 กรัม

23.25/ 1,000 กรัม

0.12

12

เกลือ

2 กรัม

11/1,000 กรัม

0.02

13

น้ าเปล่า

150 กรัม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

-

รวมราคาต้นทุน ต้มจิ๋วอกไก่มนั ฝรั่ง

32.19

ตารางที่ 4.4 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ของชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ
เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ในเมนูที่มีชื่อ
ว่า พานาคอตต้า ฟั ก ทอง (Panna cotta Pumpkin) ราคาต้นทุ นรวมคื อ 44.93 บาทต่ อ จาน ดัง ตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 ต้นทุน พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)
ลาดับ
ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
ราคา
(บาท)
1

ฟักทอง

100 กรัม

20/1,000 กรัม

2.00

2

แครอท

20 กรัม

18/1,000 กรัม

0.36

3

เมจิ วิปปิ้ งครี ม

120 กรัม

175/ 940กรัม

22.34
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4

น้ าตาล

10 กรัม

23.25/1,000กรัม

0.23

5

เจลาติน

2 แผ่น

50/5แผ่น

20.00

รวมราคาต้นทุน พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)

44.93

ตารางที่ 4.5 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่ ของชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ
เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ในเมนูที่มีชื่อ
ว่า น้ าสัปปะรดมะขามราคาต้นทุนรวมคือ 8.32 บาทต่อจาน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 ต้นทุน น้ าสัปปะรดมะขาม
ลาดับ
ส่ วนผสม
ปริ มาณ
ราคา/หน่วย
ราคา
(บาท)
1

น้ าสัปปะรด

100 กรัม

69/1,000 มล.

6.90

2

มะขามเปี ยก

20 กรัม

55/1,000 กรัม

1.10

3

เกลือ

2 กรัม

11/1,000 กรัม

0.20

4

น้ าเปล่า

120 กรัม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

-

5

น้ าตาล

5 กรัม

23.25/ 1,000 กรัม

0.12

รวมราคาต้นทุน น้ าสัปปะรดมะขาม

8.32

4.6 สรุ ปผลการคานวณต้ นทุนของอาหารและเครื่ องดื่ม
จากตาราง (ทั้งสี่ ของตารางด้านบน) สามารถสรุ ปผลของการคานวณต้นทุนของชุดเมนูอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok
Riverside Resort) สามารถอธิ บายรายละเอียดได้วา่
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4.6 ตารางแสดงราคารวมขอชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
(Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort)
ลาดับ
เมนูอาหาร
รวมราคา (บาท)
1

พาเมจาน่า (Parmagina)

44.06

2

ต้มจิ๋วมันฝรั่งอกไก่

32.19

3

พานาคอตต้า ฟักทอง (Panna cotta Pumpkin)

44.93

4

น้ าสัปปะรดมะขาม

8.32

รวมราคาต้ นทุนทั้งหมด

129.50

4.7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการจัดท าโครงงานชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี
สอร์ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดวัตถุดิบ
เหลื อจากการประกอบอาหารทั้งสองครัวได้แก่ ครัวไทยและครัวอิตาเลี่ ยน มารังสรรค์เพื่อให้เกิ ดชุ ด
เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara
Bangkok Riverside Resort) ที่ เหมาะส าหรั บ คนที่ รัก สุ ข ภาพและต้องการควบคุ ม อาหาร ถื อว่า เป็ น
โครงงานที่สร้ างสรรค์นวัฒนกรรมใหม่และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการอีกทั้งยัง
ช่ วยลดปริ ม าณเศษอาหารที่ เหลื อทิ้ งของทั้ง สองครั ว ทั้ง หมดนี้ ก็ เพื่อก่ อให้เกิ ดประโยชน์สู ง สุ ดต่ อ
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท โดยได้ทาการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานในโรงแรม
อนันตรา ริ เวอร์ไซค์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท จานวน 30 ชุด สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
4.7.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ
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ชาย

16

53.33

หญิง

14

46.67

รวม

30

100

จากตารางที่ 4.6 ผลจากการสารวจตามแบบสอบถามเรื่ องเพศ เป็ นชายมากที่สุด คิดเป็ น ร้อยละ
53.33 และเป็ นผูห้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 46.67

4.7.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนก
ตาแหน่ ง
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ครัว

17

56.67

แม่บา้ น

5

16.67

พนักงานบริ การห้องอาหาร F&B

8

26.66

พนักงานต้อนรับ

-

-

พนักงานสปา

-

-

อื่นๆ

-

-

รวม

30

100

4.7.3 ความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซค์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท ที่มีต่อชุ ด
เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara
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Bangkok Riverside Resort) โดยมี เกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ ยต่อความพึงพอใจได้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ scale 5 ระดับ หรื อที่เรี ยกว่าวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert
technique) หรื อ แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล ได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงใจในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซค์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
คะแนน
ระดับ

รายการประเมิน

เฉลีย่

ความพึง
พอใจ

1.การจัดตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน

4.70

มากที่สุด

2.เมนูอาหารชุดนี้มีความสวยงามและน่าสนใจ

4.57

มากที่สุด

3.อาหารมีความอร่ อยถูกปากและรสชาติที่โดดเด่น

4.27

มากที่สุด

4.ปริ มานอาหารเพียงพอหรื อเหมาะสมกับราคา

4.63

มากที่สุด

5.อาหารชุดนี้เหมาะกับสุ ขภาพ

4.50

มากที่สุด

6.อาหารมีการใช้วตั ถุดิบที่สดใหม่

4.63

มากที่สุด

7.เมนูอาหารชุดนี้มีความครบถ้วนของอาหาร 5 หมู่

4.43

มากที่สุด

8. เมนูอาหารชุดนี้ช่วยลดต้นทุนและวัตถุดิบของครัว

4.60

มากที่สุด

9.ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ

4.33

มากที่สุด
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10.เมนู อาหารชุ ดนี้ มีความเหมาะสมกลมกลืนหรื อรสชาติเป็ นไปในทิศทาง

4.20

มาก

4.49

มากทีส่ ุ ด

เดียวกัน
ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซค์ กรุ งเทพฯ
รี สอร์ ท ที่มีต่อชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy set
Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) โดยมีเกณฑ์แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจ
โดยเรี ยงจากตัวเลือกที่เลือกเยอะที่สุดตามด้วยเลือกน้อยที่สุดตามลาดับความพึงพอใจเป็ น ด้านต่างๆ
โดยบุคลาการส่ วนใหญ่ผลการสารวจความพึงพอใจพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยต่อความพึงพอใจโดยเรี ยง
จากตัวเลื อกที่เลื อกเยอะที่สุดตามด้วยเลือกน้อยที่สุดตามลาดับความพึงพอใจ เป็ นการจัดตกแต่งจาน
อาหารมีความดึงดูดน่ารับประทานปริ มานอาหารเพียงพอหรื อเหมาะสมกับราคาอาหารมีการใช้วตั ถุดิบ
ที่ ส ดใหม่ เมนู อาหารชุ ดนี้ ช่ วยลดต้น ทุ น และวัตถุ ดิ บ ของครั วเมนู อ าหารชุ ด นี้ มี ค วามสวยงามและ
น่าสนใจมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด และอาหารชุดนี้เหมาะกับสุ ขภาพ เมนูอาหารชุดนี้ มีความ
ครบถ้วนของอาหาร 5 หมู่ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพอาหารมีความอร่ อยถูก
ปากและรสชาติที่โดดเด่น และเมนู อาหารชุดนี้ มีความเหมาะสมกลมกลืนหรื อรสชาติเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.49 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นำผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมำสรุ ปผลโดยมีรำยละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงำน
5.2 สรุ ปผลกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสำมำรถสรุ ปผลโครงงำนได้ดงั นี้
5.1.1 สรุ ปผลจำกกำรที่คณะผูจ้ ดั ทำได้เข้ำรับกำรฝึ กงำนที่โรงแรมอนันตรำ ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
รี สอร์ ท เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ ในตำแหน่งของนักศึกษำฝึ กงำนจำกกำรได้ไปฝึ กงำนทำให้ทรำบถึง
กำรปฏิบตั ิงำนจริ งของครัวไทยและครัวอิตำเลี่ยนกำรที่ได้ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นในแผนกและกำรฝึ กควำม
อดทนต่ออุปสรรคและปั ญหำต่ำงๆในกำรทำงำนที่โรงแรมอนันตรำ ริ เวอร์ ไซด์กรุ งเทพฯรี สอร์ ท ทั้งนี้
คณะผูจ้ ดั ทำได้จดั ทำโครงงำนเรื่ องชุดเมนูอำหำรเพื่อสุ ขภำพ โรงแรมอนันตรำ ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี
สอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) ข้อจำกัดวัตถุ ดิบ ที่เหลื อใช้ภำยใน
ครัว มำรังสรรค์ให้เกิ ดเป็ นชุ ดเมนู ใหม่ที่ดีต่อสุ ขภำพขึ้นมำ เหมำะสำหรับคนที่รักสุ ขภำพและต้องกำร
ควบคุ มอำหำร ซึ่ งภำยในชุ ดอำหำรนี้ จะประกอบไปด้วย 4 เมนู คือ 1.พำเมจำน่ ำ (Parmagina) 2.ต้มจิ๋ว
มันฝรั่ง อกไก่ 3.พำนำคอตต้ำ ฟั กทอง (Panna cotta Pumpkin)และ 4.น้ ำสับปะรดมะขำม ในกำรท ำ
โครงงำนในครั้งนี้ ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรสำรวจโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงคื อพนักงำนในโรงแรมที่ นกั ศึกษำปฏิบตั ิงำนอยู่จำนวน 30 คน ซึ่ งผลที่ได้รับจำกกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจพบว่ำ ระดับคะแนนเฉลี่ยต่อควำมพึงพอใจทั้งหมดได้ค่ำเฉลี่ยรวมคือ 4.49 อยู่ในระดับ
มำกที่สุดโดยกำรนำชุดเมนูอำหำรเพื่อสุ ขภำพ โรงแรมอนันตรำ ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy
set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) มำทำให้เกิ ดประโยชน์ต่อสถำนประกอบกำรและ
เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคได้อีกทั้งยังสำมำรถช่ วยลดต้นทุนในกำรผลิตและยังเพิ่มมูลค่ำของอำหำร
ให้กบั ทำงโรงแรมอีกด้วย
5.1.2 ข้อจำกัดหรื อปั ญหำของโครงงำน
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กำรจัดทำชุ ดเมนู อำหำรนั้น ต้องใช้เวลำในกำรทำหลำยครั้ง เพรำะกว่ำจะได้รสชำติและกำร
ตกแต่งในแต่ละจำนนั้นจะต้องไปในทิศทำงเดียวกันทำให้ตอ้ งใช้เวลำในกำรทำซ้ ำๆหลำยครั้งและกำร
รวมตัวของคณะผูจ้ ดั ทำที่เกิดปั ญหำเวลำว่ำงไม่ค่อยตรงกัน
5.1.3 ข้อเสนอแนะสำหรับโครงงำน
ต้องประชุมและวำงแผนกำรทำโครงงำนก่อนลงมือปฏิบตั ิงำน ขออนุญำตจำกหัวหน้ำครัวและ
บุคลำกรจัดสรรเวลำว่ำงในกำรทำเมนู อำหำรชุ ดนี้ ข้ ึนมำ เพื่อจะได้ขอควำมช่ วยเหลือและช่ วยอำนวย
ควำมสะดวกจำกบุคลำกรให้เมนูอำหำรชุดนี้มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จำกกำรที่ได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษำที่โรงแรมอนันตรำ ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท ในแผนกครัว
สำมำรถสรุ ปผลกำรปฏิบตั ิงำนได้ดงั นี้
5.2.1 ข้อดีของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
5.2.1.1 ครัวไทย
- ครัวไทยเป็ นครัวที่มีงำนให้นกั ศึกษำได้ลงมือปฏิบตั ิงำนที่หลำกหลำย
- ได้เรี ยนรู ้วธิ ี กำรทำอำหำรไทย และกำรจัดตกแต่งจำนอำหำร ให้เพิม่ มูลค่ำมำกขึ้น
- ได้เรี ยนรู ้วธิ ี กำรทำงำนร่ วมกันของคนในครัว ได้รู้จกั หน้ำที่ของตนที่ตอ้ งรับผิดชอบในแต่ละ
วัน
- ได้รับกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์ในครัว และเรื่ องของควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
- ได้เข้ำรับกำรอบรม เทรนนิ่งต่ำงๆ เช่นกำรหนีไฟ , หรื อกำรปฐมพยำบำลจำกอำกำรบำดเจ็บ
เบื้องต้น
- ได้ฝึกภำษำอังกฤษ เพรำะต้องอ่ำนเมนูอำหำรแต่ละเมนูที่ได้รับเป็ นภำษำอังกฤษ
5.2.1.2 ครัวอิตำเลี่ยน
- ได้ฝึกภำษำอังกฤษ เนื่ องจำกเชฟใหญ่เป็ นคนอิตำลีทำให้ได้ฟังและบำงครั้งรับคำสั่งจำกเชฟ
โดยตรงและชื่อผักหรื อวัตถุดิบที่ใช้ในครัวส่ วนใหญ่เรี ยกเป็ นภำษำอังกฤษ
- ฝึ กกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีมเพรำะต้องคอยประสำนงำนเรื่ องเมนู
- ฝึ กควำมอดทนเพรำะบำงครั้งเมนู อำหำรมำพร้อมกันหลำยเมนู ทำให้เกิ ดอำรมณ์ หงุ ดหงิ ด
ระหว่ำงกำรทำงำนได้ง่ำย
- ได้รับกำรเรี ยนรู ้เรื่ องกำรใช้มีดที่ถูกวิธีเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
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- เรี ยนรู ้ เรื่ องกำรทำเมนู อำหำรอิตำเลี่ยน เช่น กำรทำซอสจิ้มต่ำงๆ กำรทำสลัด กำรทำทีรำมิซุ
เป็ นต้น
- ฝึ กระเบียบวินยั หลังจำกที่ทำเมนู หรื องำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็ จแล้วต้องตรวจสอบควำม
เรี ยบร้อยและทำให้สะอำดอยูเ่ สมอ
5.2.2 ปั ญหำที่พบกำรปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ
5.2.2.1 ครัวไทย
- กำรจัดสรรตำรำงเวลำกำรทำงำน เพรำะในบำงวันที่พนักงำนมำทำงำนมำกเกินจำนวนงำน
และพื้นที่ปฏิบตั ิงำนมีควำมคับแคบ จึงทำให้กำรทำงำนไม่สะดวก
5.2.2.2 ครัวอิตำเลี่ยน
- มีกำรสื่ อสำรกันเป็ นภำษำอังกฤษเพรำะเชฟใหญ่เป็ นคนอิตำลี ทำให้เกิดควำมยำกในกำร
รับสั่งงำนจำกเชฟใหญ่ในส่ วนของนักศึกษำฝึ กงำน ซึ่ งต้องมีพี่ๆในครัวช่วยแปลให้อีกที
- มีพนักงำนน้อยเกินไปทำให้งำนมีควำมล่ำช้ำ
- มีวตั ถุดิบไม่เพียงพอทำให้ตอ้ งไปขอเคลื่อนย้ำย (Transfers) ของจำกครัวอื่นๆบ่อยครั้ง
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ครัวไทย
- ควรจัดเก็บตูแ้ ช่เก็บของให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และง่ำยต่อกำรใช้งำน
- ดูแลควำมสะอำดพื้นที่ปฏิบตั ิงำน เพรำะใช้ดว้ ยกันสำมครัว ครัวไทย ครัวร้อนและครัวเรื อ
5.2.3.2 ครัวอิตำเลี่ยน
- ควรจัดหำพนักงำนให้เพิ่มมำกกว่ำเดิม
- ดูแลควำมสะอำดพื้นที่ปฏิบตั ิงำน เพรำะตูแ้ ช่แข็งมีน้ ำแข็งที่ละลำยไหลออกมำตลอดเวลำ
อำจทำให้เกิดอุบตั ิเหตุบริ เวณทำงเดินได้
5.2.3.3 เมนูพำนำคอตต้ำ ฟักทอง (Panna cotta Pumkin)
หลังจำกที่คณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรสอบสหกิ จ อำจำรย์ที่ปรึ กษำและกรรมกำรกลำงได้
แนะนำว่ำ เมนูพำเมจำนำที่คณะผูจ้ ดั ทำได้นำไปสอบมีรสชำติที่จืดไปควรเพิ่มน้ ำตำลและเกลือ
อีกเล็กน้อยเพื่อควำมกลมกล่อมมำกกว่ำเดิมและตัวเนื้ อครี มมีควำมมันมำกเกินไปไม่เหมำะกับ
อำหำรเพื่อสุ ขภำพมำกเท่ำไหร่ ควรปรับเปลี่ยนโดยกำรทำครี มที่มีไขมันต่ำมำใช้แทนมำกกว่ำ
เพื่อให้เหมำะกับสุ ขภำพมำกกว่ำนี้
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ลอยนา้ บาร์ . (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/loy-nam-bar/
วิธีทา “ต้ มจิ๋วเนือ้ ” เมนูอาหารไทยทาง่ ายดีต่อสุภาพ. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://tv.line.me/
v/2191768?ref=linetoday_linetv
สับปะรด. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://medthai.com/สับปะรด/
หอมแดง. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://medthai.com/หอมแดง/
ห้ องจูเนียร์ ริ เวอร์ วิวสวีท. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-riverview-suite/
ห้ องครู ซสเตทรู ม. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/
ห้ องดีลักซ์ . (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/
ห้ องดีลักซ์ จูเนียร์ สวีท. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-juniorsuite/
ห้ องดีลักซ์ ริเวอร์ วิว. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverview-room
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ห้ องดีลักซ์ เวอร์ ฟร้ อนท์ . (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxeriverfront-room
ห้ องแฟมิลี่สวีท. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/
ห้ องริ เวอร์ วิวเจ้ าพระยาสวีทสองห้ องนอน. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkokriverside.
anantara.co.th /two-bedroom-river-view-chao-phraya-suite/
ห้ องอนันตราริ เวอร์ ฟร้ อนท์ สวีท. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkokriverside.anantara.
co.th/anantara-riverfront-suite/
โหระพา. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://medthai.com/โหระพา/
โหระพาฝรั่ ง. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://www.thai-thaifood.com/th/โหระพาฝรั่ง
อาหารที่ ถกู หลักโภชนาการ. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/foodtechnology24/
Elephant Bar. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://bangkok-riverside.anantara.co.th/dining.aspx#dining8/
Kanya Pitakphreechakit. (2558, 6 พฤศจิกายน). พานาคอตต้ า คื ออะไร. [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก
https://www.ifit4health.com/2015/11/06/พานาคอตต้าคืออะไร/
Spice Spoons – Anantara cooking school. (ม.ป.ป). เข้าถึงได้จาก https://Bangkokriverside.anantara.
co.th/spice-spoons---anantara-cooking-school/
Teddy's Bigger Burgers Thailand. (2559, 27 กรกฎาคม). ประโยชน์ ของชี สมอสซาเรลลา. [เว็บบล็อก].
เข้าถึงได้จาก http://letterplanet.com/content/456/เปิ ดประวัติ+Cheese +สาหรับ+
Cheeeese+Lover

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การปฏิบัตงิ าน

ครัวไทย

เปิ ดครัวตอนเช้า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ปอกสัปปะรดเตรี ยมทาข้าวผัดสัปปะรด (Order)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

หัน่ ผักกาดดองเต๋ า (เครื่ องข้าวซอย)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ตีนมสด ทา ซุปครี มเห็ด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ขายอาหารตามสัง่ ( A la cart)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

จัดเซ็ตอาหารกลางวัน ห้องอาหาร Brio
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

จัดเซ็ตอาหารกลางวัน ห้องอาหาร Brio
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

จัดเซ็ตอาหารเย็น บนเรื อสาราญ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ทาอาหาร Station Thai Cocktail
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ทาอาหาร Station ข้าวซอยไก่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ช่วยสอนทาอาหารไทยให้กบั แขก (Cooking class)
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ตาส้มตา ห้องอาหาร Tradder vic
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ครัว Brio

เปิ ดครัวในตอนเช้า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

จัดบุฟเฟ่ ต์ในห้องอาหาร Brio
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

จัดบุฟเฟ่ ต์ในห้องอาหาร Brio
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ผัดเนื้ อออกไลน์บุฟเฟ่ ต์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ปั้ น Caviove
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ยืนตักซุปให้กบั แขกบุฟเฟ่ ต์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ทา Tiramisu
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

แพ็คเส้นพาสต้า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ยืนบริ การอาหารแขกที่ครัวเลาน์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ยืนบริ การอาหารแขกที่ครัวเลาน์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ทาเมนู Calramari
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ขึ้นเนื้ อปลา
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2561)

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
ชุ ดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท
(Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort)
คำชี้ แจง แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้เพื่อการประกอบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ทางคณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือในการประเมินแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่เป็ นจริ ง
เพื่อความสมบู รณ์ ในงานวิจยั ทั้งนี้ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามดังกล่ าวจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะใช้
ประโยชน์ในการวิจยั ฉบับนี้เท่านั้น
โปรดทาเครื่ องหมาย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
แผนก

✔ ลงในช่อง

หน้าคาตอบที่ท่านเลือก

ชาย
ครัว
พนักงานต้อนรับ

หญิง
แม่บา้ น
สปา

F&B
อื่นๆ ระบุ..................

ส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
คาแนะนา : กรุ ณาทดสอบตัวอย่างอาหารแล้วทาการประเมินให้คะแนนตามลาดับความพึงพอใจของ
ท่าน โดยมีการให้คะแนน ดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด
4 = พึงพอใจมาก
3 = พึงพอใจปานกลาง
2 = พึงพอใจน้อย
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. การจัดตกแต่งจานอาหารมีความดึงดูดน่ารับประทาน
2. เมนูอาหารชุดนี้มีความสวยงามและน่าสนใจ
3. อาหารมีความอร่ อยถูกปากและรสชาติที่โดดเด่น
4. ปริ มานอาหารเพียงพอหรื อเหมาะสมกับราคา

5

4

3

2

1

5. อาหารชุดนี้เหมาะกับสุ ขภาพ
6. อาหารมีการใช้วตั ถุดิบที่สดใหม่
7. เมนูอาหารชุดนี้มีความครบถ้วนของอาหาร 5 หมู่
8. เมนูอาหารชุดนี้ช่วยลดต้นทุนและวัตถุดิบของครัว
9. ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
10. เมนูอาหารชุดนี้ มีความเหมาะสมกลมกลืนหรื อรสชาติเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน

ข้ อ เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

ตัวอย่างแบบสั มภาษณ์ เรื่ อง Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort
ชื่ อ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์
ตาแหน่ ง
1. ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นรสชาติ แ ละความสวยงามของชุ ด เมนู อ าหาร โครงงานเรื่ อ ง ชุ ด
เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท (Healthy set Menu for
Anantara Bangkok Riverside Resort)) ว่าอย่างไร

2. ท่านคิดว่ าชุ ดเมนูอาหาร โครงงานเรื่ องชุ ดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซต์
กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) สามารถ
ช่ วยลดต้ นทุนการผลิตและยังเพิม่ มูลค่ าของอาหารให้ กบั ทางโรงแรมได้ หรื อไม่ อย่างไร

3. ท่ านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ชุ ดเมนู อาหาร โครงงานเรื่ องชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรม
อนันตรา ริเวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside
Resort)หรื อไม่ อย่างไร

ตัวอย่างแบบสั มภาษณ์ เรื่ อง Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort
ชื่ อ-นามสกุล ผู้สัมภาษณ์ คุณเพชร อุปสุ ข
ตาแหน่ ง Chef de Partie
1. ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นรสชาติ แ ละความสวยงามของชุ ด เมนู อ าหาร โครงงานเรื่ อ ง ชุ ด
เมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท (Healthy set Menu for
Anantara Bangkok Riverside Resort)
เชฟเห็นว่าอาหารมีรสชาติที่อร่ อยและถูกปาก ส่ วนเรื่ องการจัดตกแต่งจานมีความน่าสนใจชวน
ให้น่ารับประทานมากขึ้นและอาหารดูมีสีสันดี
2. ท่านคิดว่ าชุ ดเมนูอาหาร โครงงานเรื่ องชุ ดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซต์
กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside Resort) สามารถ
ช่ วยลดต้ นทุนการผลิตและยังเพิ่มมูลค่ าของอาหารให้ กับทางโรงแรมได้ หรื อไม่ อย่ างไรเชฟคิด
ว่าอาหารเพื่อสุ ขภาพชุ ดนี้ มีวตั ถุดิบที่ใช้ในการทาอาหารมีหลายอย่าง บางอย่างก็ช่วยลดต้นทุน
ดี บางอย่างก็เป็ นวัตถุ ดิบที่ไม่ค่อยใช้บ่อยเท่าไหร่ ซ่ ึ งก็ดีที่นาเอาออกมาใช้ ส่ วนเรื่ องการเพิ่ม
มูลค่าใช่เชฟคิดว่ามันช่วยเพิ่มมูลค่าให้อาหารเพราะมันเป็ นเมนูที่แปลกใหม่ดีน่าลองขายดู
3. ท่ านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ชุ ดเมนู อาหาร โครงงานเรื่ องชุ ดเมนู อาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรม
อนันตรา ริเวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท (Healthy set Menu for Anantara Bangkok Riverside
Resort)หรื อไม่ อย่างไร
จากการดูเซทอาหารชุ ดนี้และลองชิมดูซ่ ึ งมีอยู่ 4 เมนูดว้ ยกันเป็ นการรวมตัวของอาหารไทยและ
อาหารอิตาเลี่ยนโดยแยกเป็ นคอร์สๆซึ่ งมันดูแปลกใหม่ดีและเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพด้วยมันดู
น่าลองเพราะสไตล์รูปแบบนี้ มีไม่ค่อยเห็นบ่อยมากนักและรสชาติอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องกันสัก
เท่าไหร่ แต่เชฟคิดว่าถ้าลองปรับเอาวัตถุดิบอิตาเลี่ยนผสมกับเครื่ องปรุ งแบบไทยๆมันก็อาจจะ
น่าสนใจและรสชาติจะมีความกลมกลืนเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้

ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ

ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทา

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทำ
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ชื่อ – นามสกุล: นางสาวรัตนลักษณ์ อุดมแก้ว
คณะ: ศิลปศาสตร์
ที่อยู:่ 11 ห้อง 616 พรทิพย์อพาทเมนท์
ซ.เจริ ญนคร 56 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
10160
ผลงาน: ชุดเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพ โรงแรมอนันตรา
ริ เ วอร์ ไ ซต์ กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท (Healthy set Menu
for Anantara Bangkok Riverside Resort)
ประกาศนี ย บัต รที่ ไ ด้รับ : ได้รั บประกาศนี ย บัต ร
หลังจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่โรงแรมอนันตรา
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ รี สอร์ท
แผนก Kitchen Department ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
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ชื่อ – นามสกุล: นางสาวปณิ ตา รกไพร
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อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ผลงาน: ชุ ด เมนู อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ โรงแรม
อนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท (Healthy
set Menu for Anantara Bangkok Riverside
Resort)
ประกาศนี ยบัตรที่ได้รับ : ได้รับประกาศนี ยบัตร
หลังจากปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่โรงแรมอนันตรา
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพ รี สอร์ท
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