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จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม ริ วา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ
(Riva Surya) ผูจ้ ดั ทาได้คิดค้นเมนู “พิซซ่ าพะแนงไก่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้า
ในการตัดสิ นใจเลือก พิซซ่ าพะแนงไก่ เพื่อสุ ขภาพและประเมินความพึงพอใจโดยพนักงานแผนก
ครัวในโรงแรมต่อเมนู
การที่ผจู้ ดั ทาได้ทาการทดลองเพื่อให้เมนู “พิซซ่ าพะแนงไก่” ออกมาสมบูรณ์ โดยศึกษาหา
ข้อมูลและได้ลงมือปฏิบตั ิ หลังจากนั้นจังได้จดั ทาแบบประเมินให้กบั พนักงานแผนกครัวและแขกที่
เข้ามาใช้บริ การโรงแรม ได้จดั ทาแบบประเมินความพึงพอใจ 30 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุ ปได้วา่
ความพึงพอใจเมนูอาหารใหม่ “พิซซ่ าพะแนงไก่” พบว่าคุณลักษณะด้านกลิ่นของอาหาร มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสี ของอาหาร
มีคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.93 ด้านความนุ่ ม ของเนื้ อไก่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.90
คะแนน ด้านรสชาติของพะแนง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน และด้านความชอบ
โดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน
คาสาคัญ : พิซซ่าพะแนงไก่

ง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรม ริ วา เซอร์ ย า” (Riva Surya) เป็ นโรงแรมบู ที ค ที่ ต้ ั ง อยู่ ริ มแม่ น้ าเจ้ า พระยา
ระดับ 4 ดาว ตั้ง อยู่บ นถนนพระอาทิ ต ย์ เป็ นโรงแรมที่ อยู่ใ กล้ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ ใจกลาง
กรุ งเทพมหานครเน้นกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการมาพักผ่อนโดยห้องพักสไตล์โมเดิร์นและบรรยากาศติด
ริ ม แม่ น้ าใช้ไ ม้ในการตกแต่ งเพื่ อให้เป็ นโรงแรมที่ ท นั สมัย และคงเอกลัก ษณ์ ค วามเป็ นไทยเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุ รกิ จทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความสะดวก
สาหรั บ จัดการประชุ มการจัดเลี้ ยงตามโอกาสต่างๆแบบกะทัดรัดนอกจากนี้ โรงแรมยังมีบ าร์ ริม
ระเบียงและการบริ การอาหารในห้องพักภายในโรงแรมมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ข้าพักอัน
ได้แก่ ห้องอาหาร บาร์ แขกส่ วนใหญ่ที่เข้ามาพักที่โรงแรมส่ วนมากจะเป็ นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
เป็ นส่ วนใหญ่ลองมาจะเป็ นคนจากชาวเอเซียและมีส่วนน้อยมากที่จะมีคนไทยเข้ามาพัก
การให้ บ ริ ก ารด้า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี ห้ อ งอาหารให้ บ ริ ก ารอาหารสไตล์ไ ทยและ
ตะวันตกรสชาติ เดิ ม ๆที่ ไม่ มี อะไรแปลกใหม่ แขกที่ ม าใช้บ ริ การส่ วนใหญ่ เป็ นชาวต่ างชาติ ทาง
แผนกครัวจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาและผลิตอาหารชนิ ดอื่นขึ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มเมนูอาหารให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น
ผูจ้ ดั ท าจึงมีความสนใจที่จะนาวัตถุดิบ เหลือที่มีอยู่ภายในห้องครัวมาพัฒนาเป็ น “พิซซ่ า
พะแนงไก่” (Chicken Panaeng Curry Pizza) เพื่อใช้สาหรับการเป็ นเมนู ในการทานอาหารแต่ละมื้อ
เพื่อสร้ างความแปลกใหม่แก่ลูกค้าอีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่ผสมความ
เป็ นตะวันตกอย่างลงตัวอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพือ่ สร้างทางเลือกให้กบั โรงแรมในการผลิต “พิซซ่าพะแนงไก่” (Chicken Panaeng
Curry Pizza)
1.2.2 เพื่อนาวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์เมนูใหม่และลดต้นทุน
การผลิต
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
แผนกครัว โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
พนักงานแผนกครัว โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya) จานวน 30 คน
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้สร้างทางเลือกให้กบั โรงแรมในการผลิต“พิซซ่าพะแนงไก่” (Chicken Panaeng
Curry Pizza)
1.4.2 ได้เมนูอาหารใหม่จากวัตถุดิบเหลือใช้จากแผนกครัวภายในโรงแรม

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัด ท าโครงงานเรื่ อง “พิ ซ ซ่ า พะแนงไก่ ” (Chicken panaeng Curry Pizza) ผูจ้ ดั ท าได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 พิซซ่า
2.2 พะแนงไก่
2.1 พิซซ่ า
2.1.1 ประวัติของพิซซ่ า
ทัศนีย ์ โรจนไพบูลย์ (2559) กล่าวดังประวัติของ พิซซ่า (อิตาลี: pizza) เป็ นอาหาร
อิตาลีและอาหารจานด่วนประเภทหนึ่ง ซึ่งชาวอิตาลีเป็ นผูค้ ิดค้น มีลกั ษณะเป็ นแป้ งแผ่นกลมแบน
ราดด้วยซอสมะเขือเทศ แล้วทาให้สุกโดยการอบในเตาอบ

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

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

รู ปที่ 2.3 พิซซ่าหน้า Seafood Deluxe
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
3) พิซซ่า Super Deluxe มีลกั ษณะส่ วนผสมคือ เป๊ ปเปอโรนี เห็ด สัปปะ
รด หัวหอม พริ กหยวก แฮม เบคอนแผ่น ไส้กรอกหมูรมควัน ไส้กรอกอิตาเลียน มอสซาเรลล่าชีส
ซอสพิซซ่า ดังรู ปที่ 2.4

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

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

รู ปที่ 2.6 พิซซ่าหน้า Chicken Trio
ทีม่ า : https://1112.com/pizza
2.1.3 การทาพิซซ่ า
1) ส่ วนผสมแป้งพิซซ่ า สู ตรของ โรงแรม ริ วา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
โดยทัว่ ไปพิซซ่ ามีส่วนผสมดังนี้
1.1) แป้ งสาลีอเนกประสงค์ (ร่ อนแล้ว) 250 กรัม
1.2) ยีสต์
1 ช้อนโต๊ะ
1.3) น้ าตาลทรายขาว
1 ช้อนโต๊ะ
1.4) เกลือป่ นละเอียด
3/4 ช้อนชา
1.5) น้ าเปล่า
130 กรัม
1.6) เนยสด
45 กรัม

7

2) วิธีทาแผ่นแป้งพิซซ่ า มีดังนี้
2.1) ผสมแป้ ง และยีสต์ คนให้เข้ากัน ในอ่างผสม
2.2) ใส่ น้ าตาลทรายและเกลือ คนให้เข้ากันอีกครั้ง
2.3) เทน้ าและน้ ามันพืชลงในส่ วนผสมของแป้ ง ใช้มือผสมให้ทวั่ และเข้า
กันดี
2.4) นวดแป้ งให้จ ับ ตัวเป็ นก้อ น ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที จนแป้ ง
เนียนและนุ่มดี
2.5) ตะล่อมแป้ งเป็ นก้อนกลม วางในชามอ่างผสมที่ทาด้วยน้ ามันบาง ๆ
ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แป้ งจะขึ้นเป็ น 2 เท่า
2.6) นวดแป้ งเล็กน้อยเพื่อไล่ฟองอากาศ ตะล่อมเป็ นก้อนกลมอีกครั้งหนึ่ง
ทิง้ ไว้อีก 10 นาที ในอ่างผสมเดิม
2.7) นวดแป้ งไล่ฟองอากาศ และคลึงออกเป็ นแผ่นกลม หนา 1/8 นิ้ว แล้ว
กรุ ลงถาดที่ทาน้ ามันไว้ (ถาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว) จิ้มแผ่นแป้ งด้วยส้อมให้เป็ นรู ทวั่ ๆ เพื่อ
ไล่อากาศขณะอบ
2.8) ทาน้ ามันบาง ๆ บนแผ่นแป้ งให้ทว่ั ราดด้วย พิซซาซอสที่เตรี ยมไว้
เกลี่ยให้ทวั่ เว้นขอบแป้ งไว้เล็กน้อย
2.9) แต่งหน้าด้วย แฮม ไส้กรอก พริ กหวาน หอมใหญ่ และโรยหน้าด้วย
เนยแข็งโมซซ่าเรลล่า (mozzarella cheese)
2.10) อบที่อุณหภูมิ 425 องศาฟาเรนไฮด์ เป็ นเวลา 15-20 นาที
3) ส่ วนผสมซอสพิซซ่ า สู ตรของ โรงแรม ริ วา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
โดยทัว่ ไปซอสพิซซ่ ามีส่วนผสม มีดังนี้
3.1) น้ ามันพืช
1 ช้อนโต๊ะ
3.2) หอมใหญ่สับละเอียด
1/2 ถ้วยตวง
3.3) มะเขือเทศเข้มข้นชนิดกระป๋ อง
1 ถ้วยตวง
3.4) น้ าตาลทราย
2 1/2
ช้อนโต๊ะ
3.5) เกลือป่ น
2 ช้อนชา
3.6) พริ กไทย
3/4 ช้อนชา
3.7) ออริ กาโน (Oregano)
2 ช้อนชา
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4) วิธีทาซอสพิซซ่ า มีดังนี้
ตั้งกะทะใส่ น้ ามันใช้ไฟอ่อน พอร้อนจึงใส่ หอมใหญ่ผดั จนชิ้นหอมสุ กใส
และมีกลิ่นหอมดี จึงใส่ มะเขือเทศเข้มข้น และเครื่ องปรุ งทั้งหมด ระวังไหม้ ควรหรี่ ไฟลงผัดจน
หอมและเข้ากัน
ซอสพิซซ่ า มี 3 อย่างคือ
1) ซอสพิซซ่า (ซอสมะเขือเทศ ใส่ กบั พิซซ่าหน้าทัว่ ไป มีรสเปรี้ ยวๆ
เผ็ดๆ)
2) ซอสมาริ นาร่ า (รสจะเปรี้ ยวกว่า กลมกล่อมกว่า ซอสพิซซ่า แล้วมีรส
เผ็ดนิ ดนึ่ง เผ็ดน้อยกว่าซอสพิซซ่า เราว่าตัวนี้ อร่ อยว่าพิซซ่าซอสนะ เขาใส่ แต่หน้าที่เป็ น ซีฟุ๊ด
เดอลุ๊ค)
3) เทาซันไอส์แลนด์ (มีรสเปรี้ ยว แต่จะออกหวานมากกว่า จะใส่ กบั พิซ
ซ่าหน้าซี ฟุ๊ด)
ทั้ง 3 ซอส มีรสเปรี้ ยว แต่พออบมาแล้วลองกินดูก็ไม่รู้สึกว่ามีรสเปรี้ ยว
เลยอะ ยิง่ เทาซันไอแลนด์ มีรสออกหวาน
2.2 พะแนงไก่
2.2.1 ความหมายพะแนง
อดิพล ดิลกพิมล (2546)ได้กล่าวถึง พะแนงว่า เป็ นอาหารไทยประเภทแกง โดยมี
ส่ วนผสมหลักของเครื่ องแกง คือ พริ ก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยีห่ ร่ า กระเทียม อบเชย และ
เกลือ
2.2.2 ลักษณะของพะแนง
พะแนงเป็ นอาหารที่ได้รับอิทธิ พลจากอินเดี ย และอาจมีวฒั นธรรมการกิ นแบบ
เขมรผสมด้วยหรื อไม่ ไม่อาจยืนยันได้แต่มีการใช้ภาษาเขมร ที่เดิมใช้สาหรับการอธิ บายท่าเอาขา
ไขว้ หรื อขัดกัน ที่เรี ยกว่านัง่ ขัดสมาธิ หรื อขัดตะหมาด ที่คนไทยใช้ในภาษาพูดจริ งๆ แล้ว พะแนง
แปลว่าท่านัง่ แบบขัดสมาธิ ใช้อธิ บายคาในภาษาไทยตั้งแต่ตน้ หรื อก่อนอยุธยา คือ พระพะแนงเชิง
คือ นัง่ ขัดสมาธิ ซอ้ นกัน มีท้ งั พะแนง และเชิง ซึ่ งมีที่มาจากภาษาเขมร และกร่ อนเสี ยงเป็ นพระพนัญ
เชิง ในเวลาต่อมา
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ไก่ พ ะแนง จึ ง เป็ นการน าไก่ ท้ ัง ตัว มาขัด ขากั น และท าในหม้อ ใบใหญ่ ใช้
เครื่ องแกงแขก แบบแกงมุสลิ ม และเรี ยกว่าไก่พะแนง คัว่ ไปจนน้ าขลุกขลิก เหมือนอาหารอินเดีย
มุสลิมอื่นๆ ใช้เครื่ องเทศเฉพาะ

รู ปที่ 2.7 พะแนงไก่
ทีม่ า : https://www.google.com/search?q
2.2.3 วัตถุดิบในการทาพะแนงไก่
1) เนือ้ สั ตว์
1.1) ไก่
เนื้ อไก่ เป็ นสัตว์หนึ่ งที่นิยมนามารับประทาน และปรุ งอาหารได้
หลากหลายมากให้รสชาติที่ดีดว้ ยคุณสมบัติดูดซับเครื่ องปรุ งได้ดีและจัดได้วา่ เป็ นแหล่งอาหารที่มี
คุณภาพ มีคุณค่าสารอาหารโปรตีนครบถ้วนไม่ต่างจากเนื้อแดงอย่างเนื้อวัว หรื อเนื้อหมูเลย ที่สาคัญ
มีไขมันน้อยกว่า แคลอรี่ ต่ า (เนื้ อแดงมักจะมีมนั แทรกในเนื้ อมาก) กลิ่นคาวน้อยกว่า และย่อยง่าย
กว่า
1) ช่วยเสริ มสร้างกล้ามเนื้อ
เนื้ ออกไก่ เหมาะที่จะเป็ นตัวเลื อกที่ดีในการเสริ มสร้าง
กล้ามเนื้ อ เพราะในเนื้ อส่ วนอก นอกจากจะมีโปรสู งแล้วยังมีมีไขมันที่น้อยมีแค่เพียง 8.2% สังเกต
ได้ว่าสู ตรอาหารของนัก เพาะกายหลายๆสู ตร จะใช้เนื้ อไก่ ส่ วนนอกเป็ นอาหารเพื่ อเสริ ม สร้ าง
กล้ามเนื้อ
2)โปรตีนที่ยอ่ ยง่าย
ส าหรั บ อาหารจ าพ วกเนื้ อสั ต ว์ แ ล้ ว เนื้ อไก่ ก็ เป็ น
ทางเลือกที่ดีสาหรับคุณเช่นกันเมื่อกาลังมองหาอาหารที่ยอ่ ยง่าย เพราะกล้ามเนื้ อของไก่มีขนาดสั้น
จึงทาให้กินง่ายย่อยง่าย ไม่มีอาการท้องอืดง่ายจนไปถึงไม่สร้างปัญหาในระบบขับถ่ายอีกด้วย
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3) บารุ งระบบประสาท
สารอาหารวิ ต ามิ น บี 3 หรื อไนอาซิ นในเนื้ อไก่ มี
ประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองช่วยในการเรี ยนรู้ที่ดี การกกินเนื้ อไก่ช่วยบารุ งในเรื่ องของดี
เอ็นเอหรื อยีนทางพันธุ กรรมในร่ างกายของเราทาให้เราสามารถตอบสนองการเรี ยนรู้ในแต่ละช่วง
อายุได้ดียงิ่ ขึ้น
4) นาไปทาอาหารได้หลากหลายชนิด
ไม่ ว่ า จะเป็ นอาหารประเภทไหนก็ จ ะมี เนื้ อไก่ เป็ น
ส่ วนประกอบ แตกต่างกันไป อย่างเช่นเมนู ปิ้ งย่าง ก็จะมีการนา ไก่ หรื อหมูมาทาเป็ นอาหาร ไก่ปิ้ง
นมสด เป็ นต้น
5) ดีต่อคุณแม่ต้ งั ครรภ์และลูก
สารอาหารวิ ต ามิ น บี 3 หรื อไนอาซิ นในเนื้ อไก่ มี
ประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองช่วยในการเรี ยนรู้ที่ดี การกินเนื้ อไก่จะช่วยบารุ งในเรื่ องของ
ดีเอ็นเอหรื อยีนทางพันธุ กรรมในร่ างกายของเราทาให้เราสามารถตอบสนองการเรี ยนรู้ในแต่ละช่วง
อายุได้ดียงิ่ ขึ้น
6) ช่วยบารุ งสุ ขภาพ
นอกจากเนื้ อ ไก่ จ ะเต็ม ไปด้ว ยโปรตี น ชั้น ดี ไขมัน ต่ า
วิตามินครบครัน และมีแคลอรี่ ต่า สารอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุ ขภาพ บารุ งร่ างกายได้ดี จึงเหมาะ
เป็ นอาหารสาหรับคนที่อ่อนล้า ผูป้ ่ วย และผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี
7) ช่วยในการทางานของต่อมไทรอยต์
ซี ลีเนี ยม แหล่ งรวมไอโอดี น สารอาหารที่สาคัญที่ช่วย
บารุ งต่อมไทรอยด์ได้เป็ นอย่างดี และส่ งเสริ มการทางานให้ปกติดีเสมอ
8) ดีต่อผิวพรรณ
โปรตีนและสารอาหารสาคัญต่างๆ ช่ วยเสริ มสร้างและ
ซ่ อมแซมผิวพรรณของเราให้กบั มาแข็งแรงขึ้นอีกครั้ ง และยังต่านทานอาการเจ็บแสบปวดร้อน
ภายในปากลิ้นให้กบั เราได้ เพราะว่ามันก็มีวิตามินบี2 ที่ช่วยในการทางานของเซลล์ในร่ างกายให้
เป็ นปกติ
1.2) เนือ้
เนื้ อโคจัดว่าเป็ นแหล่งของสารอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดี ของ
คนไทยมาเป็ นเวลาช้า นาน โปรตี น ในเนื้ อ โคเป็ นโปรตี น ที่ มี ค่ าทางชี วภาพสู ง (high biological
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value) เนื่ องจากมี กรดอะมิ โนจาเป็ นครบถ้วนสาหรับมนุ ษ ย์เพื่อให้ร่างกายเจริ ญเติบโตอย่างเป็ น
ปกติ แ ละมี ก ารพัฒ นาของสมองอย่ า งสมบู ร ณ์ นอกจากนี้ ยัง เป็ นแหล่ ง ของสารอาหารรอง
(micronutrients) ได้ แ ก่ วิ ต ามิ น เอ, วิ ต ามิ น บี 6, วิ ต ามิ น บี 12, วิ ต ามิ น ดี , วิ ต ามิ น อี , ธาตุ เหล็ ก
1 โดยเฉพาะวิตามินบี 12 มักจะพบในปริ มาณน้อยในอาหารชนิดอื่น
1.3) หมู
เนื้ อ หมู เป็ นแหล่ ง โปรตี น ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด และได้รั บ ความนิ ย ม
สู งสุ ด ในปั จจุบนั เนื้ อส่ วนที่มีคุณภาพ(ของโปรตีน)มากที่สุดคือ เนื้ อสันใน และเนื้ อที่มีไขมันมาก
ที่สุดคือหมูสามชั้น ตามมาด้วยคอและซี่โครง เนื้อหมูที่สดจะมีสีชมพูอ่อน ใช้นิ้วกดลงไปแล้วไม่ยบุ
เนื้ อหมู นอกจากจะอุ ดมไปด้วยโปรตี น แล้ว ยังเป็ นแหล่ งของ
สารอาหารอื่นๆ เช่ นวิตามินบี 1 ช่วยลดอาการเหน็บชา วิตามินเอบารุ งสายตา และยังมีฟอสฟอรัส
และไนอาซี น(วิตามินบี3) ซึ่ งมีประโยชน์อย่างมากไม่วา่ จะเป็ นช่วยในการลดไขมัน ลดการอักเสบ
ของผิวหนัง หรื อแม้กระทัง่ บารุ งสมอง จะพบมากในเนื้อส่ วนที่ไม่ติดมัน
2) พริกแกงพะแนง
2.1) พริกชี้ฟ้าแห้ ง
ชื่อสมุนไพร:พริ กชี้ฟ้า
ชื่ออื่นๆ: Cayenne pepper, chili spur pepper, long fed pepper,
spur pepper
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum annuum Linn. Var acuminatum
Fingerh.
ชื่อวงศ์: Solanaceae
2.1.1) ลักษณะทัว่ ไป
ไม้ลม้ ลุก สู ง 0.5-1.5 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามหรื อ
ออกสลับ รู ปใบหอก กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ดอกสี ขาว ออกเดี่ยวตามซอกใบและ
ปลายกิ่ ง โคนกลีบดอกเชื่ อมกัน ปลายแยกเป็ น 5 แฉก ดอกห้อยลง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5
เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 5 อัน ผลรู ปทรงกระบอกยาว ปลายเรี ยวแหลม มักโค้งงอ ยาว 6-9 เซนติเมตร
ผิวเป็ นมันสี เขียว เมื่อสุ กเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองหรื อสี แดง มีเมล็ดแบนสี นวลจานวนมาก
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2.1.2) ประโยชน์
1) ผลอ่อนและผลแก่ใช้เครื่ องประกอบอาหาร
2) ยอดอ่อนและใบอ่อนสามารถนามาประกอบอาหาร
ได้ เช่น แกงอ่อม แกงเลียง เป็ นต้น
3) การรับประทานพริ กเป็ นประจาจะช่ วยลดความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็ งและป้ องกันการเป็ นโรคหัวใจและโรคหลอดลมอักเสบได้ เนื่องจากพริ กมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระอยูห่ ลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิตามินเอ
4) พริ กยังถูกนามาใช้เป็ นส่ วนผสมในขี้ผ้ งึ ทาถูนวด เพื่อ
แก้อาการปวดเมื่อยบวมและลดอาการอักเสบ เพราะทาให้ผิวหนังบริ เวณที่ทายามีเลือดมาเลี้ยงมาก
ยิง่ ขึ้น จึงช่วยแก้อาการเป็ นตะคริ วได้ดว้ ย
5) นอกจากนี้ พ ริ ก ยังใช้เป็ นส่ วนผสมในยาธาตุ ยาแก้
ปวดหลัง เนื่ องจากสารสกัด Capsaicin จากพริ กสามารถช่วยกระตุน้ การหลัง่ ของเอนไซม์บางชนิ ด
ได้ ซึ่ งทาให้กระเพาะอาหารและลาไส้เกิดการบีบตัวและคลายตัว
2.1.3) สรรพคุณ
1) สารแคปไซซิ นที่มีอยู่ในพริ กทุกชนิ ด จะมีสรรพคุ ณ
ช่วยระบบหายใจ หัวใจ และความดัน พริ กสามารถลดความดันโลหิ ตได้ เพราะทาให้เลือดอ่อนตัว
และทาให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็ นไปได้ดว้ ยดี ช่วยเร่ งการย่อยสลาย ขับเหงื่อ และช่วยลด
น้ าหนักได้ดี (ผล) ช่วยลดอาการหวัดคัดจมูก ช่วยแก้อาเจียน ช่วยขับเสมหะ พริ กมีสรรพคุณเป็ นยา
ระบายอ่อน ๆ ช่วยแก้หิด กลาก เกลื้อน ช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยบ์ างชนิดได้
2) พริ กมีสรรพคุ ณช่ วยท าให้เจริ ญอาหาร บารุ งธาตุใน
ร่ างกาย ช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอก แก้อาการปวดตามข้อ ปวดเมื่อยตามร่ างกาย ปวดตามบั้นเอว ฟก
ช้ าดาเขียว ช่วยทาให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน และช่วยแก้ตะคริ วได้
3) พริ ก สามารถช่ วยกระตุ ้น การท างานของกระเพาะ
อาหาร ทาให้ระบบการย่อยอาหารทางานได้ดีข้ ึน
4) ช่ ว ยแก้ ล มจุ ก เสี ยด แก้ อ าการท้อ งขึ้ นอื ด เฟ้ อ เรอ
เปรี้ ยว แก้แน่น ลดกรดในกระเพาะ ช่วยขับผายลม และช่วยในการย่อยอาหาร
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2.2) ตะไคร้ (เมฆ จันทน์ประยูร, 2548)
ชื่อสมุนไพร:ตะไคร้
ชื่ อ อื่ น ๆ: จะไคร (ภาคเหนื อ ), หั ว ซิ งไค (ภาคอี ส าน), ไคร
(ภาคใต้ ), คาหอม (แม่ ฮ่ อ งสอน), เชิ ด เกรย, เหลอะเกรย (เขมร-สุ ริ น ทร์ ), ห่ อ วอตะโป่
(กะเหรี่ ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus
ชื่อวงศ์: หญ้า (Poaceae)
2.2.1) ลักษณะทัว่ ไป
ตะไคร้เป็ นพืชที่มีอายุหลายปี ลาต้นรวมกันเป็ นกอ ใบ
ยาวเรี ยว ปลายแหลมสี เขียวออกเทา และมีกลิ่นหอม ดอกออกเป็ นช่อยาว มีดอกเล็กฝอยจานวนมาก
ผลมีขนาดเล็ก ไม่ค่อยติดดอกและผล ตะไคร้ปลูกง่าย เจริ ญงอกงามในดินแทบทุกชนิด
ส่ วนที่ใช้เป็ นยา : ลาต้นและเหง้าแก่ สดหรื อแห้ง
ช่วงเวลาที่เก็บเป็ นยา : เก็บเหง้าและลาต้นแก่
รสและสรรพคุณยาไทย : รสปร่ ากลิ่นหอม บารุ งธาตุไฟ แก้โรคทางเดินปัสสาวะ ขับลมในลาไส้ ทา
ให้เจริ ญอาหาร แก้คาว
2.2.2) ประโยชน์
ใช้ส่วนของเหง้าและลาต้นแก่ ใช้เป็ นส่ วนประกอบของ
อาหารที่สาคัญหลายชนิ ดเช่น ต้มยา และอาหารไทยหลายชนิ ด ให้กลิ่นหอม มีสรรพคุณทางยาเช่ น
บารุ งธาตุ แก้โรคทางเดิ นปั สสาวะ ขับลมในลาไส้ทาให้เจริ ญอาหาร แก้โรคหื ด แก้อหิ วาตกโรค
บารุ งสมอง ช่ วยให้สมาธิ ดี ต้มกับน้ าใช้ดื่มแก้อาเจียน ใช้ตน้ สดโขลกคั้นเอาน้ าดื่มแก้อาการเมาใน
กรณี ผทู ้ ี่เมามาก ๆ ช่ วยให้สร่ างเร็ ว ส่ วนหัวสามารถใช้แก้โรคเกลื้ อน ท้องอืดท้องเฟ้ อ โรคนิ่ ว มาก
ไปกว่านั้นยังสามารถทาเป็ นยาช่วยนอนหลับ ช่วยลดความดันสู ง น้ ามันตะไคร้หอมใช้ทากันยุงได้
ถ้าปลู ก ใกล้ผ กั อื่ น ๆ จะช่ วยกัน แมลงได้และยังให้ก ลิ่ นหอม ที่ ดับ กลิ่ น บางชนิ ดใช้ตะไคร้ เป็ น
ส่ วนผสมเพราะมีกลิ่นที่หอม และที่กาจัดยุงบางชนิดก็ใช้ตะไคร้เป็ นส่ วนผสมด้วยเนื่องจากมีกลิ่นที่
แรงจึงช่วยทาให้ไล่ยงุ ได้ นอกจากนี้ตะไคร้ยงั แก้กลิ่นคาวหรื อดับกลิ่นคาวของปลา และเนื้ อสัตว์ได้
ดีมาก ๆ
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2.2.3) สรรพคุณ
ทั้งต้น ใช้เป็ นยารักษาโรคหื ด แก้ปวดท้อง ขับปั สสาวะ
และแก้อหิ วาตกโรค หรื อทาเป็ นยาทานวดก็ได้ และยังใช้รวมกับสมุนไพรชนิดอื่นรักษาโรคได้ เช่น
บารุ งธาตุ เจริ ญอาหาร และขับเหงื่อ และมีกลิ่นฉุนสามารถไล่แมลงได้
หัว เป็ นยารักษาเกลื้อน แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อ แก้ปัสสาวะ
พิการ แก้นิ่ว บารุ งไฟธาตุ แก้อาการขัดเบา ถ้าใช้รวมกับสมุนไพรชนิดอื่น จะเป็ นยาแก้อาเจียน แก้ท
ราง ยานอนหลับลดความดันสู ง แก้ลมอัมพาต แก้กษัยเส้น และแก้ลมใบ ใบสด ๆ จะช่วยลดความ
ดันโลหิ ตสู ง แก้ไข้ ราก ใช้เป็ นยาแก้ไข้เหนื อ ปวดท้องและท้องเสี ย ต้น ใช้เป็ นยาแก้ขบั ลม แก้เบื่อ
อาหาร แก้ผ มแตก แก้โรคทางเดิ น ปั ส สาวะ นิ่ ว เป็ นยาบ ารุ ง ไฟธาตุ ใ ห้ เจริ ญ แต่ ถ้าเอาผสมกับ
สมุนไพรชนิดอื่น จะแก้โรคหนองใน และนอกจากนี้ยงั ใช้ดบั กลิ่นคาวได้ดว้ ย
2.3) ข่ า ( ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
ชื่อสมุน: ข่า
ชื่ออื่นๆ: กฎุกกโรหิ นี (กลาง) ข่าหยวก (เหนือ) ข่าหลวง
(ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ) สะเอเชย (กะเหรี่ ยง
แม่ฮ่องสอน) และ เสะเออเคย (กะเหรี่ ยง แม่ฮ่องสอน
2.3.1) ลักษณะทัว่ ไป
ข่าเป็ นไม้ล้มลุ ก สู ง 1.5-2 เมตรอยู่เหนื อพื้นดิ น เหง้ามี
ข้อและปล้องชัดเจน เนื้ อในสี เหลืองและมีกลิ่นหอมเฉฏฏพาะ ใบเดี่ยวเรี ยงสลับ รู ปใบหอก รู ปวงรี
หรื อเกื อบขอบขนาน กว้าง 7-9 ซม. ยาว 20-40 ซม. ดอก ช่ อ ออกที่ยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลี บ
ดอกสี ขาว โคนติดกันเป็ นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็ น 3 กลีบ กลีบใหญ่ที่สุดมีริ้วสี แดง ใบประดับรู ป
ไข่ ผล เป็ นผลแห้งแตกได้ ทรงกลม
2.3.2) ประโยชน์
1) เหง้า ช่วยให้เจริ ญอาหาร (ข่าหลวง)ช่วยบารุ งร่ างกาย
ข่ามีสาร 1-acetoxychavicol acetate (ACA) ซึ่ งมีฤทธิ์ ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ งจากการเหนี่ยวนาของ
สารก่อมะเร็ ง จึงช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ งไปด้วยในตัว (เหง้า)มีฤทธิ์ ช่วยยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของเซลล์มะเร็ ง (สารสกัดจากเหง้า)สารสกัดจากเหง้ามีฤทธิ์ ช่วยช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด (สาร
สกัดจากเหง้า)ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ (เหง้าแก่, สารสกัดจากเหง้า)ช่วยแก้ไข้สันนิบาตหน้า
เพลิ ง (เหง้าแก่)ข่าสรรพคุ ณทางยาช่ วยแก้เสมหะ (เหง้า, ราก)ช่ วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน เมารถ
เมาเรื อ ด้วยการใช้เหง้าข่าแก่สด ยาวประมาณ 1 นิ้วฟุตนามาตาจนละเอียดแล้วเติมน้ าปูนใส ใช้น้ ายา
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ดื่มครั้งละครึ่ งแก้ว หลังอาหาร วันละ 3 เวลา (เหง้า)ใช้เป็ นยาแก้ทอ้ งขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้ อ จุกเสี ยด
แน่ นท้อง ท้องเดิ น ด้วยการใช้เหง้าข่าแก่สด ยาวประมาณ 1 นิ้ วฟุต นามาตาจนละเอียดแล้วเติมน้ า
ปูนใส ใช้น้ ายาดื่ มครั้งละครึ่ งแก้ว หลังอาหาร วันละ 3 เวลา (เหง้า)ช่ วยขับลมในลาไส้ ด้วยการใช้
เหง้าข่าแก่สด ยาวประมาณ 1 นิ้ วฟุต นามาตาจนละเอียดแล้วเติมน้ าปูนใส ใช้น้ ายาดื่มครั้งละครึ่ ง
แก้ว หลังอาหาร วันละ 3 เวลา (เหง้า)ช่วยแก้อาการอาหารเป็ นพิษ (เหง้า)มีฤทธิ์เป็ นยาระบายอ่อน ๆ
(เหง้า)ช่ วยยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร (เหง้า)ช่ วยทาลายสารพิษที่ตกค้างในลาไส้ (สารสกัดจาก
เหง้า)ช่ วยลดการบีบตัวของลาไส้ (สารสกัดจากเหง้า)ช่วยขับน้ าดี (เหง้า)ช่ วยแก้ดีพิการ (ข่าหลวง)
ช่ วยขับ เลื อด ขับ น้ าคาวปลา ขับ รก ด้วยการใช้เหง้านามาตากับ มะขามเปี ยกและเกลื อ ให้ผูห้ ญิ ง
รั บ ประทานหลังคลอด (เหง้า)ใช้เป็ นยารั ก ษาแผลสด (สารสกัดจากเหง้า)ช่ วยลดอาการอัก เสบ
(เหง้า)สารสกัดจากเหง้ามีฤทธิ์ ช่วยต้านอาการแพ้ต่าง ๆ (สารสกัดจากเหง้า)ข่ามีสรรพคุณช่วยแก้บิด
ปวดมวนท้อง ลมป่ วง ด้วยการใช้เหง้าข่าแก่สด ยาวประมาณ 1 นิ้วฟุต นามาตาจนละเอียดแล้วเติม
น้ าปูนใส ใช้น้ ายาดื่มครั้งละครึ่ งแก้ว หลังอาหาร วันละ 3 เวลา (เหง้า)ใช้เป็ นยาแก้ลมพิษ ด้วยการใช้
เหง้าข่าแก่ ๆ ที่สด 1 แง่ง นามาตาจนละเอียด แล้วเติมเหล้าโรงพอแฉะ และใช้ท้ งั น้ าและเนื้ อนามา
ทาบริ เวณที่เป็ นลมพิษบ่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีข้ ึน (เหง้า)ช่วยแก้โรคน้ ากัด ด้วยการใช้เหง้าแก่สด
ขนาดเท่าหัวแม่มือ นามาตาให้ละเอียดแล้วเติมเหล้าโรงพอท่วม ทิ้งไว้ 2 วัน แล้วใช้สาลีชุบแล้วทา
บริ เวณที่เป็ นวันละ 3 รอบ (เหง้า)ช่ วยแก้ฟกช้ า ข้อเท้าแพลง เคล็ดขัดยอก ด้วยการใช้เหง้าแก่ ตา
ละเอียด นามาพอกบริ เวณที่มีอาการ หรื อตาให้ละเอียดแล้วนาไปแช่กบั เหล้าขาวหรื อน้ าส้มสายชูทิ้ง
ไว้ 1 วัน กรองเอาแต่น้ ามาใช้ทาบริ เวณที่เป็ น (เหง้า)ช่ วยแก้ตะคริ ว (เหง้า)ช่ วยแก้เหน็บชา (เหง้า)
ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กดั ต่อย (สารสกัดจากเหง้า)ใช้รักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ (เหง้า)ช่ วยฆ่าเชื้ อ
แบคทีเรี ยและเชื้ อรา (สารสกัดจากเหง้า)เหง้าของข่าลิง เอามาต้มน้ าแล้วนาน้ ามาผสมกับสุ รา จะช่วย
เพิ่มดีกรี ของสุ รา ทาให้ดีกรี ไม่ตก สุ รามีกลิ่นฉุ นแรงมากขึ้น (เหง้าของข่าลิง)ช่วยแก้กามโรค (เหง้า
ของข่าลิง)ช่วยบารุ งสมรรถภาพทางเพศสารสกัดจากเหง้าข่ามีฤทธิ์ ช่วยฆ่าแมงลงวันได้ (สารสกัด
จากเหง้า)ช่ วยไล่แมลง ด้วยการใช้เหง้านามาตาให้ละเอียดเพื่อเอาน้ ามันหอมระเหย แล้วนาไปวาง
ในบริ เวณที่มีแมลง (เหง้า)ข่ามี เหง้าที่มีน้ ามันหอมระเหย มีกลิ่นหอม สามารถใช้ดบั กลิ่ นคาวของ
เนื้ อสัตว์ กุง้ หอย ปู ปลาได้เป็ นอย่างดี (สารสกัดจากเหง้า)ในบางประเทศใช้ข่าเพื่อช่ วยระงับกลิ่ น
ปากและใช้ดบั กลิ่นกายนามาใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิดไม่วา่ จะเป็ น ต้มข่าไก่ ต้มยากุง้ ต้มยา
ปลา แกงมัส มั่น แกงเทโพ แกงไตปลา ผัด เผ็ด ลาบ ฯลฯมี ก ารน าข่ า ไปผลิ ต หรื อ แปรรู ป เป็ น
เครื่ องดื่มหรื อชา ทาลูกประคบ สเปรย์ดบั กลิ่น ฯลฯ
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2) หน่ อช่วยบารุ งธาตุไฟ (หน่อ) ช่วยแก้ลมแน่นหน้าอก
(หน่อ)
3) รากช่ ว ยขับ เลื อ ดลมให้ เดิ น สะดวก ช่ ว ยเพิ่ ม การ
ไหลเวียนของเลือดและเพิ่มการเผาผลาญของร่ างกายให้ดีข้ ึน (ราก)
4) ผลข่ าผงจากผลแห้งสามารถนามาใช้รักษาอาการปวด
ฟั นได้ ด้วยการนาผลไปบดแล้วนามาทาบริ เวณที่ปวด (ผลข่า) ช่ วยรักษาโรคท้องร่ วง (ผลข่า) เหง้า
ข่าแก่ช่วยย่อยอาหาร ช่วยแก้อาการอาหารไม่ยอ่ ย (เหง้าแก่, ผลข่า)
5) ดอกข่ าใช้รับประทานช่วยแก้อาการท้องเสี ยได้ (ดอก)
ช่ วยแก้ฝีดาษ (ดอกของข่าลิ ง) ดอกและลาต้นอ่อนสามารถใช้รับประทานเป็ นผักสดได้ (ลาต้น ,
ดอก)
6) ใบ ช่ วยฆ่ าพยาธิ (น้ ามันหอมระเหย, ใบ) ช่ วยรัก ษา
กลากเกลื้อน ด้วยการใช้เหง้าแก่เท่าหัวแม่มือ นามาตาจนละเอียดผสมกับเหล้าโรง ใช้ทาบริ เวณที่
เป็ นกลากเกลื้อนบ่อย ๆ จนกว่าจะหาย (เหง้า, ใบ) ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ อาการปวด
บวมตามข้อ ด้วยการใช้ตน้ ข่าแก่นามาตาผสมกับน้ ามันมะพร้าวแล้วทาแก้อาการ (ต้นแก่, ใบ, สาร
สกัดจากเหง้า)
2.3.3) สรรพคุณ
1) ข่าเป็ นพืชที่นามาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารมากมาย ใช้ใส่
ในต้มข่า ต้มยา น้ าพริ กแกงทุกชนิ ดใส่ ข่าเป็ นส่ วนประกอบ ยกเว้น แกงเหลืองและแกงกอและทาง
ภาคใต้ที่ไม่นิยมใส่ ข่า มีบทบาทในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา
2) หน่ อข่าอ่อน เป็ นหน่ อของข่าที่เพิ่งจะแทงยอดออกมาจากลา
ต้นใต้ดิน ถ้าอายุประมาณ 3 เดื อนเรี ยกหน่ อข่า ถ้าอายุ 6-8 เดื อนเรี ยกข่าอ่อน ถ้าอายุมากกว่า 1 ปี
จัดเป็ นข่าแก่ ปริ มาณน้ ามันหอมระเหยประมาณ 3% หน่ อข่าอ่อนทั้งสดและลวกใช้จิ้มหลนและ
น้ าพริ ก นามายาข่ายังมีฤทธิ์ ทางยา เหง้าแก่แก้ปวดท้อง จุกเสี ยด แน่นท้อง ดอกใช้ทาแก้กลากเกลื้อน
ผลช่วยย่อยอาหาร แก้คลื่นเหี ยน อาเจียน ต้นแก่นาไปเคี่ยวกับน้ ามันมะพร้าว ทาแก้ปวดเมื่อย เป็ น
ตะคริ ว ใบมีรสเผ็ดร้อน แก้พยาธิ สารสกัดจากข่ามีฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ย น้ ามันหอมระเหยจากข่ามี
ฤทธิ์ ทาให้ไข่แมลงฝ่ อ กาจัดเชื้ อราบางชนิดได้ ใช้ผสมกับสะเดาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด
แมลง[4] ข่า ลดการบีบตัวของลาไส้ ขับน้ าดี ขับลม ลดการอักเสบยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆ่า
เชื้อแบคทีเรี ย ฆ่าเชื้อราใช้รักษากลากเกลื้อน
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2.4) ผิวมะกรู ด (ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
ชื่อสมุนไพร:มะกรู ด
ชื่ออื่นๆ: Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC
ชื่อวงศ์: RUTACEAE
2.4.1) ลักษณะทัว่ ไป
ลักษณะของมะกรู ดเป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เนื้ อไม้แข็ง
ลาต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็ นใบประกอบชนิดลดรู ป มีใบย่อย 1 ใบ เรี ยงสลับ รู ปไข่ คือ
มีลกั ษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็ นตอน ๆ มีกา้ นแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่น
ใบ ทาให้เห็นใบเป็ น 2 ตอน กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบสี เขียวแก่พ้ืนผิวใบเรี ยบ
เกลี้ยง เป็ นมัน ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่ ซึ่ งผลแบบนี้ เรี ยกว่า ผลแบบส้ม
(hesperitium) ใบด้านบนสี เข้ม ใต้ใบสี อ่อน ดอกออกเป็ นกระจุก 3–5 ดอก กลีบดอกสี ขาว เกสรสี
เหลื อง ร่ วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสี เขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุ ขระ ขั้วหัว-ท้ายของผล
เป็ นจุก ผลอ่อนมีเป็ นสี เขียวแก่ เมื่ อผลสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุ ขระ
น้อยกว่าและไม่มีจุกที่ข้ วั ภายในมีเมล็ดจานวนมาก ๆ
2.4.2) ประโยชน์
1) ผิวของมะกรู ดสามารถช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้
โดยนาผิวของมะกรู ดบดรวมกับรากชะเอม ไพล เฉียงพร้า ขมิ้นอ้อย แล้วนามาต้มน้ าดื่ม
2) เป็ นยาบารุ งหัวใจ โดนนาผิวมะกรู ดฝานสดประมาณ
1 ช้อนโต๊ะ มาผสมกับพิมเสนหรื อการบูรชงในน้ าเดือดแล้วแช่ทิ้งไว้ จากนั้นนามาดื่ม
3) ช่ วยแก้อาการเป็ นลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ โดยนา
เปลือกมะกรู ดฝานบาง ๆ ชงกับน้ าเดือดแล้วเติมการบูรเล็กน้อย นามาดื่มเพื่อแก้อาการ
4) ช่ วยขับ ลมในลาไส้ แก้อาการจุกเสี ยด ท้องอืด แน่ น
ท้องได้
5) ช่วยขับสารพิษที่อยู่ในร่ างกายให้ออกมาทางผิวหนัง
โดยการนาผิวมะกรู ดมาใช้เป็ นส่ วนประกอบในการอบซาวน่าสมุนไพร
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2.4.3) สรรพคุณ
1) มะกรู ดเป็ นพืชสมุนไพรที่อยูค่ ู่กบั คนไทยมานาน ถูก
นามาใช้ในการปรุ งอาหารคาวหวานต่าง ๆ และยังนามาใช้ในพระราชพิธีสาคัญอย่างเช่ น พระราช
พิธีโสกันต์ ซึ่ งระบุ ไว้ว่าจะต้องมี ผลมะกรู ดและใบส้ม ป่ อยในการประกอบพิธี น้ าของมะกรู ดก็
สามารถนามาใช้แทน หรื อนามาผสมกับน้ ามะนาวเพื่อใช้ปรุ งอาหารได้อีกด้วย โดยน้ ามะกรู ดนั้นจะ
มีรสเปรี้ ยวกลมกล่อมและมีกลิ่นของน้ ามันหอมระเหยเพิม่ ขึ้น
2) มะกรู ดไล่ ยุง ไล่แมลงในมะกรู ดมีน้ ามันหอมระเหย
อยู่มาก มีกลิ่นฉุ น จึงสามารถนาไปใช้ไล่แมลงบางชนิ ดได้ เช่ น มอดและมดที่อยู่ในข้าวสาร ด้วย
การใช้ใบมะกรู ดสด ๆ ฉี กใบเป็ น 2 ส่ วน ให้กลิ่นออก แล้วใส่ ไว้ในถังข้าวสารก็จะทาให้มอดและ
มดไม่ข้ ึนข้าวสาร แล้วถ้าหากถูกปลิงกัดละก็ ให้นามะกรู ดมาถูตรงบริ เวณที่มีปลิงเกาะจะทาให้ปลิง
หลุดออกมาเอง นอกจากนี้ มะกรู ดสามารถใช้ในการไล่ยุงและกาจัดลูกน้ าโดยนาเปลือกมาตากแห้ง
แล้วนาไปเผาไฟก็จะสามารถไล่ยงุ ได้
3) ในปั จจุบนั มีการนามะกรู ดมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ป้ องกันยุงและแมลงต่าง ๆ ซึ่ งในการเกษตรก็ได้มีการนาน้ ามันหอมระเหยมะกรู ดมาผลิตในรู ปของ
แคปซู ลเพื่อใช้ไล่ แมลงและหนอนสาหรับเกษตรกร โดยนาไปโปรยยังบริ เวณที่ตอ้ งการไล่แมลง
แล้วน้ ามันจะค่อย ๆ ซึ มออกจากแคปซูล วิธีการนี้ ทาให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลงเป็ นผลให้พืชผล
ทางการเกษตรปลอดสารเคมีมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4) มะกรู ดบ ารุ งผม มะกรู ดช่ วยบ ารุ งผมให้เงางาม แก้
อาการผมร่ วง โดยการนามะกรู ดผ่าครึ่ ง มาชโลมบนศีรษะหลังสระผมเสร็ จทิ้งไว้สักพักแล้วล้าง
ออก ก็จะช่วยทาให้ผมดาเงางามและลดผมร่ วงได้ หรื อจะนาน้ ามะกรู ดมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 10
นาที ก็สามารถช่วยล้างสารพิษต่าง ๆ ที่มาจากสภาพแวดล้อมได้
5) ผมสวยไร้รังแคด้วยมะกรู ด สู ตรนี้เหมาะสาหรับขจัด
รังแค แก้คนั ศีรษะ ใช้หมักผมและหนังศีรษะ นามะกรู ดเผาไฟให้พอมีน้ ามันซึ มออกมาจากผิว และ
มีกลิ่นหอม แล้วนามาผ่าครึ่ งบีบน้ ามะกรู ดมาชโลมให้ทว่ั หนังศีรษะ หมักไว้ประมาณ 15-30 นาที
ล้างออกด้วยน้ าสะอาด
6) ผมนุ่ มลื่นสลวยด้วยมะกรู ดสู ตรนี้ สามารถสระแทน
แชมพูได้จะทาให้ผมนิ่ม ลื่น และรักษาอาการคันศีรษะได้อีกด้วยนามะกรู ดผ่าครึ่ ง ต้มกับน้ าเล็กน้อย
สัดส่ วน น้ า : มะกรู ด คือ 2 : 1 ตั้งไฟพอเดื อดยกลง ปิ ดฝาทิ้งไว้ จากนั้นนามาคั้นกรองด้วยผ้าขาว
บาง นาน้ ามะกรู ดที่ได้มาชโลมให้ทว่ั เส้นผมและหนังศีรษะ ใช้ทาความสะอาดเส้นผมแทนแชมพู
หรื อใช้เคลือบเส้นผมแทนครี มนวดผมก็ได้
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2.5) หอมแดง (ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2547)
2.5.1) ลักษณะทัว่ ไป
พืชที่มีลาต้น สั้นและฝั งอยู่ใต้ดิน ขนาดสู งประมาณ 30
เซนติเมตร กาบใบพองออกเพื่อสะสมอาหาร ดอกลักษณะเป็ นช่ อคล้ายร่ ม ประกอบด้วยดอกย่อย
จานวนมาก กลีบดอกสี ขาวอมม่วงมีกลีบดอก 6 กลีบ ออกดอกในช่วงฤดูร้อน
2.5.2) ประโยชน์
คนไทยนิยมนาหอมแดง มาเป็ นส่ วนประกอบเครื่ องแกง
เผ็ด เป็ นส่ ว นประกอบของไข่ เจี ย วหมู สั บ ซุ ป หางวัว รั บ ประทานสดโดยฝานเป็ นแว่น บางๆ
รับประทานร่ วมกับแหนมสด เมี่ยงคา ปลาเค็มทอดบีบมะนาว หอมแดงซอย กับพริ กขี้หนูสวนหั่น
ฝอย เป็ นส่ วนประกอบของน้ าพริ กกะปิ หอมแดงเผาต าผสมกั บ น้ าพริ กปลาร้ า และเป็ น
ส่ วนประกอบของหลนทุกอย่าง เป็ นส่ วนประกอบของขนมหวาน เช่น หอมแดงซอยเจียว ใส่ ในข้าว
เหนียวหน้าปลาแห้ง ขนมหม้อแกงถัว่ และไข่ลูกเขย ( อาหารคาวหวาน ) ฯ
2.5.3) สรรพคุณ
1) หัวหอม มีรสฉุ น ช่ วยขับลม แก้ทอ้ งอืด ช่วยย่อยและ
เจริ ญอาหาร แก้บวมน้ า แก้อาการอักเสบต่าง ๆ แก้บวมน้ า ขับพยาธิ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เมล็ด แก้
อาเจียนเป็ นเลือด แก้กินเนื้ อสัตว์เป็ นพิษ ร่ างกายซุ บผอม(ใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมต้มน้ าดื่ม) ตารายา
ไทยใช้หั วหอมแดง ผสมรวมกับ เหง้าเปราะหอมสุ ม หัวเด็ ก แก้ห วัดคัดจมู ก และกิ น เป็ นยาขับ
ลม หอมแดงมี ส ารเคอร์ ซิ ติ น และสารฟลาโวนอยด์ (quercetin และ flavonoid glycosides) อาจ
ป้ องกันโรคมะเร็ งได้
2) นอกจากนี้ หอมแดงยังมีคุณสมบัติ เป็ นยารักษาโรค
ใช้ลดไข้และรักษาแผลได้ โดยเอาหัวหอมแดงมาซอยเป็ นแว่นๆ ผสมกับน้ ามันมะพร้าวและเกลือ
ต้มให้เดือด แล้วนามาพอกแผล นอกจากนั้นหอมแดง ยังช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และยับยั้งเส้น
เลือดอุดตัน ด้วยการบริ โภคสด หรื อประกอบอาหาร หรื อบริ โภคชนิดผง
3) สรรพคุณทางยา ฟลาโวนอยด์ในหอมแดง มีฤทธิ์ เป็ น
สารต้านอนุ มูลอิสระ การบริ โภคหอมแดงเป็ นประจาจึงสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล และช่ วย
ให้การไหลเวียนของเลื อดดี ข้ ึน ลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็ นสาเหตุของโรคความดันโลหิ ตสู งและ
โรคหัวใจ สามารถป้ องกันการติดเชื้อ และช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ ทาให้เจริ ญอาหาร และช่วย
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ย่อยอาหาร ทั้งนี้ ฟลาโวนอยด์ปริ มาณสู งมากๆ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ ยงของโรคหัวใจแล้ว ยัง
ลดความเสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งได้ดว้ ยสารต่างๆ ดังกล่าวในหอมแดงยังมีคุณสมบัติตา้ นหรื อยับยั้งการ
เติ บ โตของจุลิ นทรี ยแ์ ละแบคที เรี ย ศึ กษาโดยใช้น้ าหอมหัวแดงถนอมเนื้ อหมูสด โดยใช้เนื้ อหมู
ขนาด 3x3x1 นิ้ว คั้นเอาน้ าหัวหอมประมาณ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร วางเนื้ อหมูลงในภาชนะ เติมน้ า
หัวหอมแดงให้ท่วมเนื้ อหมู แล้วเก็บใส่ กล่องพลาสติกปิ ดฝา หรื อใช้ใบตอง หรื อถุงพลาสติกห่ อไว้
ผลที่ ออกมาหอมแดงจะถนอมเนื้ อหมูไม่ให้บูดเน่ าได้ก่อนนาไปประกอบอาหารอย่างน้อย 5 วัน
โดยไม่ตอ้ งแช่เย็น แต่เนื้อหมูอาจมีสีซีดลงไปบ้าง
4) ในหอมแดงยังมีธาตุฟอสฟอรัสปริ มาณสู ง ช่ วยให้มี
ความจาดี นอกจากนี้ หอมยังใช้บารุ งรักษาหน้าได้ดว้ ยวิธีง่ายๆ คือ ทุบหรื อฝานหอมแดงให้เป็ นแว่น
บางๆ ทาบริ เวณที่เป็ นสิ ว ฝ้ า หรื อจุดด่างดา เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็เห็นผล
5) การรั บ ประทานหอมไม่ มี อนั ตรายหรื อผลข้างเคี ย ง
แต่เป็ นผลดี กบั ร่ างกายมากกว่าเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสู งมาก อุดมด้วยวิตามินเอ วิตามินบี
วิตามินซี วิตามินอี ในหอมแดง 100 กรัม มีโปรตีน 2.1 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 11 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม
น้ าตาลหลายๆ ชนิดรวม 10.6 กรัม และมีพลังงานเพียง 50-60 แคลอรี
2.6) กระเทียม (ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
2.6.1) ลักษณะทัว่ ไป
กระเทียมเป็ นไม้ลม้ ลุกและใหญ่ยาว สู ง 30 - 60 ซม. มี
กลิ่ นแรง มีหัวใต้ดิน[2] ลักษณะกลมแป้ น มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 - 4 ซม. มีแผ่นเยื่อสี ขาว
หรื อสี ม่วงอมชมพูหุ้มอยู่ 3 - 4 ชั้น ซึ่ งลอกออกได้ แต่ละหัวมี 6 - 10 กลี บ กลี บเกิ ดจากตาซอกใบ
ของใบอ่อน ลาต้นลดรู ปลงไปมาก ใบเดี่ ยว (Simple leaf) ขึ้ นมาจากดิ น เรี ยงซ้อนสลับ แบนเป็ น
แถบแคบ กว้าง 0.5 - 2.5 ซม. ยาว 30 - 60 ซม. ปลายแหลมแบบ Acute ขอบเรี ยบและพับทบเป็ นสัน
ตลอดความยาวของใบ โคนแผ่เป็ นแผ่นและเชื่ อมติดกันเป็ นวงหุ ้มรอบใบที่อ่อนกว่าและก้านช่ อ
ดอกทาให้เกิดเป็ นลาต้นเทียม ปลายใบสี เขียวและสี จะค่อย ๆ จางลงจนกระทัง่ ถึงโคนใบ ส่ วนที่หุ้ม
หัวอยู่มี สี ข าวหรื อขาวอมเขี ยว ช่ อดอกแบบช่ อซี่ ร่ม (Umbel) ประกอบด้วยตะเกี ย งรู ป ไข่ เล็ก ๆ
จานวนมากอยู่ปะปนกับดอกขนาดเล็กซึ่ งมีจานวนน้อย มีใบประดับใหญ่ 1 ใบ ยาว 7.5 - 10 ซม.
ลักษณะบาง ใส แห้ง เป็ นจะงอยแหลมหุ ้มช่อดอกขณะที่ยงั ตูมอยู่ แต่เมื่อช่อดอกบานใบประดับจะ
เปิ ดอ้าออกและห้อยลงรองรับช่อดอกไว้ ก้านช่อดอกเป็ นก้านโดด เรี ยบ รู ปทรงกระบอกตัน ยาว 40
- 60 ซม. ดอกสมบูรณ์ เพศ กลีบรวม 6 กลี บ แยกจากกันหรื อติดกันที่โคน รู ปใบหอกปลายแหลม
ยาวประมาณ 4 มม. สี ขาวหรื อขาวอมชมพู เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดที่โคนกลี บรวม อับเรณู และก้าน
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เกสรเพศเมียยื่นขึ้นมาสู งกว่าส่ วนอื่น ๆ ของดอก รังไข่ 3 ช่ อง แต่ละช่ องมีออวุล 1 - 2 เม็ด ผลเล็ก
เป็ นกระเปาะสั้น ๆ รู ปไข่หรื อค่อนข้างกลม มี 3 พู เมล็ดมีขนาดเล็ก สี ดา
ในประเทศไทยปลู ก มากทางภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อและภาคเหนื อ แต่ ก ระเที ยมที่ มี
ชื่อเสี ยงว่าเป็ นกระเทียมคุณภาพดี กลิ่นฉุน ได้แก่กระเทียมจากจังหวัดศรี สะเกษ
2.6.1) ประโยชน์
ปรั บ ความดัน โลหิ ต ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ปกติ ลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลื อ ด ควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลื อ ด จึ ง เหมาะกับ ผูป้ ่ วยเบาหวานบ ารุ งเลื อ ด
ป้ องกันอาการโลหิ ตจาง เพิ่มภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย ป้ องกันโรคหัวใจ ลดอาการท้องผูก ทาให้
ระบบขับ ถ่ ายท างานได้ดีข้ ึ น ช่ วยขับ ลม แก้อาการจุด เสี ยดแน่ นท้อง ป้ องกันไข้หวัด ยับ ยั้ง การ
เจริ ญเติบโตของไวรัส แบคทีเรี ย เชื้ อรา มีสารต้านอนุมูลอิสระ บารุ งผิวพรรณ และลดความเสี่ ยงใน
การเป็ นโรคมะเร็ ง
2.6.2) สรรพคุณ
ช่วยลดอาการจุกเสี ยดแน่ นท้อง ควบคุมระดับไขมันใน
เส้นเลื อด ช่ วยรักษาแผลทั้งแผลสดและแผลเรื้ อรัง ลดการเกิ ดลิ่มเลือด ช่ วยป้ องกันโรคหัวใจ และ
ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็ ง
2.7) ลูกผักชี (ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
2.7.1) ลักษณะทัว่ ไป
ลู ก ผั ก ชี เป็ น เม ล็ ด ข อ ง ผั ก ชี (Cilantro) ซึ่ งมี ชื่ อ
วิท ยาศาสตร์ คื อ Coriandrum sativum เป็ นพื ช ในตระกูล พาร์ ส ลี (parsley) แต่ ค าว่า colander ใช้
เฉพาะส่ วนของเมล็ด เมล็ดผักชีนามาใช้เป็ นเครื่ องเทศ มีสีขาวหม่นหรื อน้ าตาลซีด มีกลิ่นหอม ของ
น้ ามันหอมระเหย (essential oil) ความหอมจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความแก่ของเมล็ด ลูกผักชีจะมี
กลิ่ นรสคล้ายพื ชตระกูลส้ ม มะนาว เนื่ องจากมีส ารในกลุ่ ม terpenes linalool และ pinene คาที่ ใช้
อธิ บายกลิ่นรสของชะเอม ได้แก่ warm, nutty, spicy,และ orange-flavoured.
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2.7.2) ประโยชน์
1) ลูกผักชี มีสารต้านอนุ มูลอิสระ ลดการอักเสบ รักษา
ระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยย่อยไขมัน และอีกสรรพคุณคือ ช่วยขับลม แก้ทอ้ งอืด ช่วยย่อยอาหารและ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรี ย ์
2) ลู ก ผัก ชี ยังถู ก จัดให้เป็ นเครื่ องเทศอี ก ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ ง
ฝรั่งนามาใช้กนั บ่อยมาก ไม่ว่าจะใส่ ซุป ผักดอง ไส้กรอก ใส่ คุกกี้ ขนมปั ง ขนมเค้ก และสาหรับ
พวกที่ ชอบสู บ ไปป์ ก็มีเคยลองสู บ ใบยาผสมกลิ่ นลูกผักชี และผูด้ ื่ มเหล้าก็มี กลิ่ นลูกผักชี ผสมอยู่
เช่นกัน
3) ฤทธิ์ ของลูกผักชี ช่วยแก้ปวดท้อง ขับลม เช่นเดียวกัน
กับใบ และใช้อุดแก้ปวดฟัน และเชื่อว่าเคี้ยวลูกผักชีแก้อาการแฮงก์เมาเหล้าได้ดีอีกด้วย
2.7.1) สรรพคุณ
ลูกผักชี แก้พิษตานซาง แก้กระหายน้ า แก้ลมวิงเวียน แก้
บิด ถ่ายเป็ นเลือด แก้ริดสี ดวงทวาร แก้ปวดฟัน ช่วยย่อยอาหาร ขับลม บารุ งธาตุ ต้มน้ าอาบเมื่อเป็ น
หัด แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน ใช้ผลิตเป็ นน้ ามันเมล็ดผักชี ซึ่ งเป็ นน้ ามันหอมระเหย หากถูกผิวนานๆ
อาจระคายเคืองได้
2.8) ยีห่ ร่ า (ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
2.8.1) ลักษณะทัว่ ไป
เป็ นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็ นคู่ ๆ ลักษณะของเป็ นรู ป
กลมรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็ นฟันเลื่อย ใบสี เขียวสด ผิวใบสากมือ ใบยี่หร่ ามี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสร้อน จึงช่วยดับกลิ่นคาวจากอาหารจาพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็ นอย่างดี
2.8.2) ประโยชน์
ใบใช้เป็ นเครื่ องปรุ งหรื อเป็ นส่ วนประกอบในอาหาร
บางชนิด เช่น แกง ซุ ป ต้มยา เป็ นต้น และยังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
อาหารไทยบางชนิ ดนิ ย มใช้ยี่ห ร่ าในการช่ วยปรุ งแต่ ง
กลิ่นอาหาร ด้วยการคัว่ เมล็ดมาโขลกผสมกับเครื่ องแกง ทาเป็ นแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงกะหรี่
เป็ นต้น
เมล็ดช่วยในการถนอมอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ ด้วยการ
น ามาป่ นหรื อ ต าผสมในเนื้ อ สั ต ว์เวลาหมัก เนื่ อ งจากน้ ามัน หอมระเหยนั้ นมี ฤ ทธิ์ ในการฆ่ า
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เชื้ อจุลินทรี ย ์ จึงช่วยป้ องกันอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าเสี ยเร็ วขึ้น และยังช่วยป้ องกันกลิ่นเหม็นอับ
ของเนื้อสัตว์เวลาหมักก่อนนาไปตากแห้งอีกด้วย
น้ า มั น ยี่ ห ร่ า (Caraway oil) นอกจากจะใช้ แ ต่ ง กลิ่ น
อาหาร ยังนามาใช้แต่งกลิ่นสบู่ได้อีกด้วย
2.8.3) สรรพคุณ
สามารถช่ ว ยยับ ยั้ง หรื อช่ ว ยชะลอการขยายตัว ของ
เซลล์มะเร็ งได้ (ใบ) ช่ วยในการบารุ งธาตุในร่ างกาย (ใบ) ใบยี่หร่ าอุดมไปด้วยวิตามินซี และธาตุ
แคลเซี ย ม ซึ่ งมี ส รรพคุ ณ ในการช่ วยขับ เหงื่ อ ซึ่ งเป็ นของเสี ย ออกจากร่ า งกาย (ใบ) ใบยี่ห ร่ า มี
สรรพคุณช่วยแก้อาการคลื่นไส้ ด้วยการใช้ใบนามาชงเป็ นชาดื่มจนกว่าจะหาย (ใบ) ช่วยแก้โรคเบื่อ
อาหาร (ใบ) ช่ ว ยในการท างานของระบบย่อ ยอาหาร (ต้น , รากแห้ ง) ช่ ว ยแก้อ าการปวดท้อ ง
เนื่ องจากอาหารไม่ย่อย (ใบ) ต้นยี่หร่ ามีสรรพคุ ณช่ วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ อาการปวดท้อง
(ใบ, ต้น, รากแห้ง) ช่วยในการขับลมในลาไส้ (ใบ, ต้น, รากแห้ง) น้ ามันหอมระเหยจากยี่หร่ ามีฤทธิ์
ช่ วยระงับ อาการหดเกร็ ง ของไส้ (น้ า มัน หอมระเหย) ช่ วยฆ่ า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ด้ว ยการใช้ผ ลแห้ ง
ประมาณ 3-5 กรัมนามาชงกับน้ าเดือดประมาณ 1 ลิตร ทิ้งไว้สักระยะแล้วจึงนามาดื่มวันละ 3-4 ถ้วย
ตวง (ผล) ยีห่ ร่ ายังมีฤทธิ์ ทาให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว ซึ่ งจะช่วยลดอาการปวดประจาเดือนในสตรี
ได้ (ใบ)
2.9) พริกไทย (เมฆ จันทน์ประยูร, 2548)
2.9.1) ลักษณะทัว่ ไป
พริ กไทยเป็ นไม้เลื้ อย เจริ ญในแนวดิ่ ง สู งได้ป ระมาณ
10 เมตรหรื อมากกว่า มีลาต้นหลักและแตกแขนงออกเป็ นพุ่ม มีการสร้างรากพิเศษสั้นๆบริ เวณข้อ
เพื่อยึดเกาะสิ่ งรอบข้าง ช่ วยในการพยุงลาต้น ใบเดี่ ยว รู ปรี เรี ยงสลับ โคนใบและปลายใบแหลม
หลังใบสี เขียวเข้ม มันวาว ท้องใบสี เขียวอ่อน ชื่ อดอกแบบช่ อเชิ งลด ดอกย่อยสี ขาวหรื อสี เหลือง
อ่อน 50-150 ดอกต่อช่อ ผลทรงกลมแบบเมล็ดเดียวแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มม. ผลอ่อน
มีสีเขียวเมื่อสุ กมีสีแดง ติดผลประมาณ 50-60 เมล็ดต่อช่ อผล การเก็บเกี่ยว7-8เดือนนับจากการออก
ดอก หรื อเมื่อผลแหลืองถึงแดง
2.9.2) ประโยชน์
1) ด้านอาหาร ผลและเมล็ ดพริ ก ไทยมี รสเผ็ดร้ อน ใช้
ปรุ งรสได้ท้ งั อ่อนและแก่ แกงที่ ใช้พริ กไทยเป็ นองค์ประกอบมีหลายชนิ ด เช่ น แกงเผ็ด ฉู่ ฉี่ แกง
กะหรี่ แกงเลียง ทอดมัน ผัด โจ๊ก ข้าวผัด เป็ นต้น
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2) ด้านสรรพคุณทางยาพื้นบ้าน มีการใช้พริ กไทยในผา
อายุรเวทในแถบเอเชี ยใต้ ส่ วนมากใช้รักษาและบรรเทาอาการเกี่ ยวกับระบบย่อยอาหาร ขับพยาธิ
แก้ลมจุกเสี ยดแน่น ท้องอืดเฟ้ อ ขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับปั สสาวะ บารุ งธาตุแก้อาการอาหาร
ไม่ ย่อ ย ระงับ อาการอาเจี ย น ผ่อนคลายอาการไม่ ส บายจากอาหารเป็ นพิ ษ จากอาหารทะเลและ
เนื้อสัตว์
3) ด้านสรรพคุณทางยาแผนตะวันตก พริ กไทยดามีสาร
จาพวกอัลคาลอยด์ ชื่ อว่า ไพเพอร์ รีน (piperine) มีรายงานว่ามี ผลกดประสาทในระบบประสาท
ส่ วนกลาง ลดไข้ ลดอาการเจ็บปวด ลดการอักเสบ และฆ่าแมลงได้ รวมทั้งยังมีการรายงานว่าสาร
ไปเปอรี นมีส่วนช่วยในการเพิม่ ขึ้นของเม็ดสี ในผิวหนัง
4 )ส ร ร พ คุ ณ ข อ ง พ ริ ก ไ ท ย ด าใน ก าร ล ด ค ว าม
อ้วน พริ กไทยดานั้นได้รับการยอมรับและยืนยันจากทีมวิจยั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาว่า พริ กไทยดา
สามารถที่จะช่วยลดความอ้วนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและดีเยีย่ มด้วยสารประกอบที่ชื่อว่า Piperine
(ไพเพอร์ รีน) ซึ่ งมีคุณสมบัติในเรื่ องของการช่วยขจัดและต่อต้านไขมันส่ วนเกิน
2.9.3) สรรพคุณ
สรรพคุณพริกไทย ผลสด ผลแห้ง และเมล็ดพริ กไทยในตารา
ไทยมีการใช้เมล็ดพริ กไทยเป็ นสมุนไพรในด้านต่างๆ อาทิ
ช่วยย่อยอาหาร ช่วยเจริ ญอาหาร ช่วยกระตุน้ ระบบประสาท ช่วย
บารุ งธาตุ ต้านอนุมูลอิสระ ลดน้ าตาลในเลือด ต้านการอักเสบ ช่วยขับเสมหะ ช่วยขับเหงื่อ ช่วยขับ
ลม รักษาอาการปวดอักเสบ รักษาตุ่มหนอง แก้อาหารจุกเสี ยดแน่นท้อง รักษาอาการปวดตามข้อ
ช่วยบรรเทาอาหารปวดหัว รักษากระเพาะอาหาร แก้อาหารเป็ นพิษ รักษาโรคอุจจาระร่ วง รักษา
โรคบิด
2.10) รากผักชี (ทวีทอง หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
2.10.1) ลักษณะทัว่ ไป
ผักชี มีถ่ินกาเนิ ดในแถบเมดิเตอร์ เรเนี ยน สาหรับแหล่ง
เพาะปลูกสาคัญ ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และกรุ งเทพมหานคร ถ้า
เป็ นต่ างประเทศจะเพาะปลู กในแถบทวีป ยุโรป ทวีป อเมริ กาใต้ ในประเทศอินเดี ย เป็ นพืชผัก ที่
สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะที่สุดคือฤดูหนาว เพราะจะทาให้ผกั ชีโตเร็ วมาก
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2.10.2) ประโยชน์
ใบนามารับประทานเป็ นผักแนม รับประทานกับอาหาร
อื่น หรื อนามาใช้ปรับแต่งหน้าอาหาร (ใบ) ช่วยถนอมอาหาร (ใบ) ช่วยดับกลิ่นเนื้อและกลิ่นคาวต่าง
ๆ (ผล)
2.10.3) สรรพคุณ
ช่วยบารุ งและรักษาสายตา ช่วยให้เจริ ญอาหารมากยิง่ ขึ้น
ด้วยการใช้ผลแห้งนามาบดเป็ นผงรับประทานหรื อนามาต้มกับน้ าดื่ม (ผล, ใบ) ช่ วยบารุ งธาตุใน
ร่ างกาย (ใบ)ช่ วยแก้อาการกระหายน้ า (ใบ) ช่ วยลดระดับ น้ าตาลในเลื อด (ใบ) ช่ วยกระตุน้ การ
ทางานของเลือดพลาสมาและกล้ามเนื้ อ (ใบ)ช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ ง (ใบ) ช่วยขับ
เหงื่อ ด้วยการใช้ตน้ สดประมาณ 60 กรัมนาไปต้มกับน้ าดื่ม หรื อจะคั้นเอาเฉพาะน้ ามาดื่มแก้อาการ
ก็ได้ (ทั้งต้น) ใช้เป็ นน้ ากระสายยา ช่วยกระทุง้ พิษไข้หวั ไข้อีดาอีแดง (ราก) ช่วยแก้อาการหวัด (ใบ)
ช่วยแก้ไอ (ใบ) ช่วยละลายเสมหะ ด้วยการใช้ตน้ สดประมาณ 60 กรัมนาไปต้มกับน้ าดื่ม หรื อจะคั้น
เอาเฉพาะน้ ามาดื่ มแก้อาการก็ได้ (ทั้งต้น) ช่ วยแก้อาการสะอึก (ใบ) ช่ วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน
(ใบ) ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ (ใบ) ช่ วยแก้อาการอาหารเป็ นพิษ (ใบ) ใช้แก้อาการปวดฟั น เจ็บ
ปาก ด้วยการใช้ผลนามาต้มน้ า แล้วนามาอมบ้วนปากบ่อย ๆ (ผล) ช่วยบารุ งกระเพาะอาหาร ด้วย
การใช้ผลแห้งนามาบดเป็ นผงรับประทานหรื อนามาต้มกับน้ าดื่ ม (ผล) ผลแก่ใช้เป็ นเครื่ องเทศ มี
กลิ่นหอม เมื่อใช้ผสมกับตัวยาอื่น จะช่วยกระตุน้ ต่อมในกระเพาะอาหารและลาไส้ เพิ่มน้ าดีให้มาก
ขึ้น (ผลแก่) ช่วยรักษาอาการปวดท้อง (ผล) ช่วยแก้อาการบิด ถ่ายเป็ นเลือด ด้วยการใช้ผลประมาณ
1 ถ้วยชา นามาตาผสมกับน้ าตาลทรายแล้วนามาผสมน้ าดื่ ม (ผล) ช่ วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ
ด้วยการใช้ผลประมาณ 2 ช้อนชานามาต้มกับน้ าดื่ม (ผล) ช่ วยย่อยอาหาร (ผล, ใบ) ช่ วยขับลมใน
กระเพาะ (ใบ) ช่วยรักษาโรคริ ดสี ดวงทวาร มีเลือดออก ด้วยการใช้ผลสดนามาบดให้แตกผสมกับ
เหล้า ดื่มวันละ 5 ครั้ง หรื อจะใช้ตน้ สดประมาณ 120 กรัม นามาใส่ นม 2 แก้วผสมน้ าตาลดื่ม (ผล,
ต้นสด) ช่วยแก้พิษตานซาง (ใบ) ช่วยแก้ตบั อักเสบ (ใบ) ช่วยขับลมพิษ (ใบ) ช่วยแก้โรคหัด (ใบ) ใช้
รักษาเหื อด หิ ด อีสุกอี ใส (ราก) ช่วยต่อต้านเชื้ อรา เชื้ อแบคทีเรี ย และไข่ของแมลง (ใบ) ช่วยแก้เด็ก
เป็ นผื่นแดง ไฟลามทุ่ง ด้วยการใช้ตน้ สด นามาหั่นเป็ นฝอย ๆ ใส่ ลงไปในเหล้าแล้วต้ม ให้เดื อด
นามาใช้ทา (ต้นสด) ช่ วยให้ผื่นหัดออกเร็ วขึ้น โดยใช้ตน้ สดนามาหั่นเป็ นฝอย ๆ ใส่ ลงไปในเหล้า
ต้มให้เดือด นามาใช้ทา (ต้นสด)ช่วยลดอาการปวดบวมตามข้อ (ใบ)
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2.11) เกลือ (นิดดา หงส์ววิ ฒั น์, 2546)
2.11.1) ความหมายของเกลือ
เกลื อ เป็ นแร่ ธ าตุ ส่ วนใหญ่ ป ระกอบด้วยโซเดี ย มคลอ
ไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดับสู งกว่าเกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตัวเป็ นแร่ ผลึกรู้จกั
กันว่า เกลือหิ น หรื อแฮไลต์ เกลือพบได้ในปริ มาณมหาศาลในทะเลซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของแร่ ที่
สาคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อชีวิตสัตว์ ความ
เค็มเป็ นรสชาติพ้ืนฐานของมนุ ษย์ เนื้ อเยื่อสัตว์บรรจุเกลือปริ มาณมากกว่าเนื้ อเยื่อพืช ดังนั้นอาหาร
ของชนเผ่าเร่ ร่อนที่ดารงชี วิตในฝูงต้องการเกลือเพียงเล็กน้อย หรื อไม่ตอ้ งการเกลือเลย ขณะอาหาร
ประเภทซี เรี ยลจาเป็ นต้องเพิ่มเกลื อ เกลือเป็ นหนึ่ งในเครื่ องปรุ งรสที่เก่าแก่ที่สุดและหาได้ง่ายที่สุด
และการดองเค็มก็เป็ นวิธีการถนอมอาหารที่สาคัญวิธีหนึ่ง
2.11.2) ประโยชน์ ของเกลือ
เกลื อเป็ นยาสมุนไพรโบราณที่ มีฤทธิ์ เย็น ช่ วยถอนพิษ
และทาให้เลือดเย็นช่ วยบรรเทาอาการอาเจียน และช่วยระบายนามาใช้เป็ นส่ วนประกอบของตารับ
ยาอย่างหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นการรัก ษาอาการท้องผูก แก้เหงื่ อออกมา ผสมเป็ นเกลื อแร่ ตอน
ท้องเสี ยนามาใช้บรรเทาอาการคัดจมูกและอาการอัก เสบ ด้วยการนาเอาน้ าเกลือมาผ่านการเจือจาง
แล้วเทใส่ ขวดน้ าเกลือเพื่อล้างจมูก จะช่วยให้จมูกโล่งและฆ่าเชื้ อได้ลดอาการคอแห้งด้วยการดื่มน้ า
ผสมเกลื อเล็กน้อยช่ วยขับพิษด้วยการเร่ งให้อาเจียน ในกลุ่มคนที่รับประทานอาหารเป็ นพิษ ด้วย
การดื่ มน้ าเกลื อเข้มข้นเข้าไปแล้วกระตุน้ ให้อาเจียนออกมารักษาโรคกระเพาะอาหาร ด้วยการใช้
เกลือ 1 ช้อนชาผสมน้ าเปล่ า 1 แก้ว ดื่มหลังตื่นนอนทุกเช้า จะทาให้อาการค่อยๆ ดี ข้ ึนนอกจากนี้
ประโยชน์ของเกลือยังถูกนาไปใช้เป็ นเกลือขัดผิว เกลือพอกหน้า ส่ วนประกอบในการเติมรสชาติ
อาหาร เป็ นยาสมุนไพร หรื อแม้กระทัง่ ใช้ทาความสะอาด จนเรี ยกได้ว่าเกลือเป็ นแร่ ธาตุอศั จรรย์ที่
ล้วนมีติดบ้านไว้กนั ทุกคน
2.12) กะปิ (นิดดา หงส์ววิ ฒั น์. 2546)
2.12.1) ความหมายของกะปิ
กะปิ เป็ นเครื่ องปรุ งรสอย่างหนึ่ งที่แพร่ หลายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตอนใต้ของประเทศจีน
ในประเทศไทย มี ก ะปิ มากมายหลายชนิ ด ให้ เลื อ ก
รับประทาน กะปิ แต่ละชนิ ดจะมีความแตกต่างกัน ทั้งคุณภาพ วัตถุดิบ กรรมวิธีผลิต ตามแต่ทอ้ งถิ่น
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นั้น ๆ โดยส่ วนใหญ่ทาจากกุง้ เคย ซึ่ งมีมากในแทบชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงทาให้มีการผลิตกะปิ ใน
หลาย ๆ แห่ ง ในพื้นที่ชายฝั่ งติดกับทะเล โดยแต่ละท้องที่ในกะปิ จะมีปริ มาณของกรดอะมิโนและ
สารระเหยแตกต่างกันทาให้รสชาติและกลิ่นแตกต่างกัน
2.12.2) วัตถุดิบในการทากะปิ
1) กุง้ /เคย
2) เกลือ
3) ผงชูรส (อาจเติมหรื อไม่เติมก็ได้)
2.12.3) การผลิตกะปิ
เคย
เคยเป็ นแพลงก์ตอนน้ าเค็ม มีรูปร่ างลักษณะคล้ายกับกุง้
แต่ ตวั เล็ ก กว่า มี ข นาดยาว 1 – 2 เซนติ เมตร ชอบหากิ น เป็ นฝูง ใกล้ช ายฝั่ ง ห่ า งจากฝั่ งไม่ เกิ น 2
กิโลเมตร เป็ นสัตว์น้ าที่ชอบลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ าเหมือนกับฝูงปลาทู สามารถมองเห็นฝูงเคยได้แต่
ไกล แต่บางครั้งจะว่ายลงออกหากิ นบริ เวณหน้าดินเป็ นฝูงๆ มองเห็นได้ชดั เจนจากเรื อ ไม่มีแหล่ง
อาศัยเป็ นหลัก ชนิดของเคยที่ทา กะปิ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1) เคยหยาบ เป็ นเคยที่ อยู่ในสกุล Acetes ตัวอย่าง เช่ น
เคยใหญ่ เคยโกร่ ง เคยฝูง เคยแม่ลูก ลักษณะเด่นของเคยกลุ่มนี้ คือ หางจะมีจุดสี ชมพูปนแดง ชอบ
อยูร่ วมกันเป็ นฝูง พบชุกชุมตามชายหาดที่เป็ นทราย กะปิ จากเคยหยาบจะมีสีแดง
2) เคยตาดา หรื อเคยละเอียด อยู่ในสกุล Mesopodapsis
มักพบในบริ เวณน้ ากร่ อยที่มีพ้นื ที่เป็ นเลน เช่น ในจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสุ ราษฎร์ธานี กะปิ จากเคยตาดา จะมีเนื้อมาก รสดี และสี ดา
3) เคยส าลี อยู่ในสกุล Lucifer มี ขนาดเล็ก มากพบตาม
ชายทะเลที่มีพ้ืนที่เป็ นทรายหรื อโคลนเช่น ในจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรสาคร โดยทัว่ ไปไม่นิยม
นามาทา กะปิ เนื่องจากได้น้ าหนักน้อยและมีกลิ่นคล้ายปลาป่ น เหม็นเขียว
กุ้ง
1) กุง้ ฝอยน้ าจืด กะปิ ที่ทาจากกุง้ ชนิดนี้มีรสกร่ อย และสี
ขาวซีด
2) กุง้ ฝอยน้ าเค็ม กะปิ ที่ได้มีสีขาว ต้องใช้สีช่วยปรุ งแต่ง
คุณภาพ กะปิ ที่ได้เป็ นกะปิ ชั้นรอง
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วิธีทากะปิ
การทากะปิ อาศัยหลักการเช่ นเดียวกับการหมักน้ าปลา
คือ อาศัยจุลินทรี ยเ์ ข้าช่วยย่อยสลายในการหมัก และเอนไซม์จากเนื้ อปลาเป็ นตัวการที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการหมัก โดยใส่ เกลือในปริ มาณพอเหมาะเพื่อยับยั้งจุลินทรี ยช์ นิด
อื่นที่อาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดการเน่ าเสี ย ดังนั้น กระบวนการที่จาเป็ นและสาคัญที่สุดคือ การย่อย
สลายโดยเอนไซม์ โดยเฉพาะการย่อยโปรตีน และไขมัน ซึ่ งเป็ นผลให้เกิดสารประกอบที่ทาให้เกิด
กลิ่น รส ในผลิตภัณฑ์
2.13) ถั่วลิสง (นิดดา หงส์ววิ ฒั น์. 2546)
2.13.1) ลักษณะทัว่ ไป
ต้ น ถั่ ว ลิ ส ง จัด เป็ นพื ช ล้ม ลุ ก มี ล าต้น สู ง ตั้ง แต่ 15-70
เซนติเมตร ซึ่ งส่ วนต่าง ๆ ของต้นถัว่ ลิสงโดยทัว่ ไปแล้วจะมีขนเกิดขึ้น เช่น ตามลาต้น กิ่งก้านใบ หู
ใบ ใบประดับ ริ้ วประดับ และกลีบรองดอก ยกเว้นเพียงกลีบดอกเท่านั้นที่จะไม่มีขน โดยลาต้นของ
ถัว่ ลิ สงจะมี อยู่ 2 ประเภท อย่างแรกคือ มีลาต้นเป็ นพุ่ม ลาต้นตรง แตกกิ่ งก้านสาขามาก และฝั ก
ออกเป็ นกระจุกที่โคน ส่ วนอีกแบบเป็ นลาต้นแบบเลื้อยหรื อกึ่งเลื้อย เจริ ญเติบโตตามแนวนอนทอด
ไปตามพื้นผิวดิน มีลกั ษณะเป็ นพุม่ เตี้ย ฝักจะกระจายตามข้อของลาต้น
รากถั่วลิสง มีรากเป็ นแบบระบบรากแก้ว รากอันแรกที่
เจริ ญเรี ยกว่า “รากแก้ว” ส่ วนรากที่แตกออกมาจากรากแก้วจะเรี ยกว่า “รากแขนง” รากที่แตกออกมา
จากรากแขนงคือ “รากขนอ่อน” แต่มีนอ้ ยมาก บางสายพันธุ์อาจจะไม่มีเลย และโดยทัว่ ไปจะมีปม
เกิ ด ขึ้ น บนรากแก้ว และรากแขนง ปมมี สี น้ า ตาล ภายในปมมี สี แ ดงเข้ม ซึ่ งปมเหล่ า นี้ เกิ ด จาก
แบคทีเรี ยพวกไรโซเบียม เข้าไปอาศัยอยูภ่ ายในราก
ใบถั่ ว ลิ ส ง ใบเกิ ด สลั บ กั น อยู่ บ นข้ อ ล าต้ น หลั ก ใน
ลักษณะคล้ายเกลียว ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนก ประกอบด้วยใบย่อย 2 คู่อยูต่ รงข้ามกัน ลักษณะ
ของใบย่อยเป็ นรู ปไข่กลับหรื อรู ปขอบขนานแกมรู ปไข่ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร ขอบใบเรี ยบ ก้านใบรวมยาว ที่โคนก้านใบรวมมีหูใบอยู่ 2 อัน มี
ขนาดใหญ่ปลายแหลม เห็ นได้ชดั เจน ยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร ส่ วนก้านใบย่อยจะสั้นมาก
ที่โคนไม่มีหูใบ
ดอกถั่ว ลิส ง ออกดอกเป็ นช่ อ ในหนึ่ งช่ อประกอบไป
ด้วยดอกย่อย 3 ดอกขึ้นไป และดอกจะเกิ ดตามมุมใบของลาต้นหรื อกิ่ ง ส่ วนมากเกิ ดบริ เวณส่ วน
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โคนของลาต้น ในแต่ละช่อดอกจะบานไม่พร้อมกัน ดอกมีสีเหลืองส้ม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.9-1.4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ดอกเป็ นดอกแบบสมบูรณ์เพศ กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ ดอกมีใบประดับ 2 กลีบ มีริ้วประดับ 4 กลีบ และดอกยังมีกลีบรองดอกสี เขียว ส่ วน
ก้านดอกจะสั้นมาก
ฝั กถั่วลิสง ฝั กของถัว่ ลิ ส งจะเกิ ดอยู่ใต้ดิน ลักษณะการ
เกิดอาจจะแพร่ กระจายหรื อเกิดเป็ นกระจุกก็ได้ เปลือกมีลกั ษณะแข็งและเปราะ มีลายเส้นชัด ฝักมีสี
ขาวนวลหรื อสี น้ าตาลอ่อน ๆ ในหนึ่งฝักจะมีเมล็ดอยูป่ ระมาณ 1-6 เมล็ด
เมล็ดถั่วลิสง เมล็ดมีเยื่อหุ ้มตั้งแต่สีขาว สี ม่วงแดง สี แดง
และสี น้ าตาลอ่อน ถัดจากเยือ่ หุ ม้ เมล็ดจะพบใบเลี้ยงขนาดใหญ่และหนาจานวน 2 อัน
2.13.2) ประโยชน์
ถัว่ ลิ สงเป็ นพืชที่มี คุณค่าทางโภชนาการสู ง และเป็ นแหล่ งของ
โปรตีนและพลังงาน โดยมีโปรตีนเทียบเท่ากับถัว่ แดง ถัว่ ดา และถัว่ เขียว แต่นอ้ ยกว่าถัว่ เหลือง และ
ยังมีกรดอะมิโนอีกหลายชนิ ดที่จาเป็ นต่อร่ างกาย[2] ถัว่ ลิสงมีสารอาหารมากกว่า 30 ชนิ ด มีโปรตีน
มากกว่ า ถั่ ว เปลื อ กแข็ ง ชนิ ด อื่ น ๆ ให้ โ ซเดี ย มต่ า มี ไ ขมัน ไม่ อิ่ ม ตัว น้ อ ย และยัง ปราศจาก
คอเลสเตอรอลด้วย
ใช้เป็ นส่ วนประกอบในอาหารคาวหวานต่างๆ เมนู ถว่ั ลิสง เช่ น
แกงฮังเล น้ าพริ กคัว่ ถัว่ ลิสงต้มกระดูกหมู ถัว่ ลิสงนึ่ งข้าวเหนี ยวยัดไส้หมูสับ ไก่สามอย่าง เมี่ยงคา
ส้มตาไทย หรื อสารพัดน้ าจิ้ม เช่ น น้ าจิ้มหมูสะเต๊ะ น้ าจิ้มมันทอด น้ าพริ กเผาทรงเครื่ อง น้ าพริ กถัว่
ปลานึ่ ง หรื อใช้เป็ นเครื่ องปรุ งรสก๋ วยเตี๋ยว แหนม อาหารจาพวกยาต่าง ๆ และยังนาไปผสมกับข้าว
นึ่ งท าเป็ นข้า วต้ม มัดใส่ ข ้าววิตู ข้า วหลามข้าวเม่ า หรื อท าเป็ นไส้ ข นมชนิ ด ต่ าง ๆ เช่ น ขนมไส้
เทียน ถัว่ ลิสงคัว่ ถัว่ ลิสงทอด ถัว่ ลิสงต้ม ถัว่ ลิสงป่ น ถัว่ ลิสงบด ถัว่ ลิสงชุบแป้ งทอด ถัว่ ตัด ถัว่ ตุบ๊ ตับ๊
ถัว่ กระจก ถัว่ ลิสงเคลือบรสต่าง ๆ ถัว่ ลิสงทอดคลุกเนย เนยถัว่ ลิสงแป้ งถัว่ ลิสง ใช้ผสมในลูกกวาด
ช็อกโกแลต เป็ นต้น
ถัว่ ลิสงสามารถนามาเพาะเป็ นถัว่ งอกได้ เช่นเดียวกับถัว่ เขียว ถัว่
เหลือง ถัว่ แดง ถัว่ ดา และถัน่ ลันเตา แต่จะไม่เป็ นที่นิยมมากนัก
น้ ามันจากถัว่ ลิสงสามารถนามาใช้แทนน้ ามันมะกอกได้ สาหรับ
ถัว่ ลิสงป่ าที่เป็ นพืชยืนต้น สามารถนามาใช้เป็ นพืชอาหารสัตว์ได้
ลาต้นและใบนามาใช้ทาปุ๋ ยหรื อใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ เช่น วัว
แพะ แกะ เป็ นต้นส่ วนกากที่เหลื อจากการสกัดน้ ามันก็สามารถนามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ได้ดี ส่ วน
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เปลื อกฝั ก ใช้ท าเป็ นปุ๋ ยหมัก ใช้เพาะเห็ ด ท าเชื้ อเพลิ ง ใช้คลุ ม ดิ นปลู กต้นไม้ หรื อใส่ ในกระถาง
ต้น ไม้เพื่ อ เป็ นปุ๋ ยและรั ก ษาความชื้ น หรื อ น ามาใช้ ผ สมกับ กากน้ าตาลเพื่ อ ใช้เป็ นอาหารวัว
นอกจากนี้ ยัง ใช้เป็ นส่ วนผสมในวัส ดุ ก่ อ สร้ างโดยใช้ผ สมในพลาสติ ก คอนกรี ต แผ่น พื้ น ได้
เช่นเดียวกับเศษไม้ได้อีกด้วย และทาเป็ นยาฆ่าแมลงได้อีกด้วย
ถัว่ ลิ ส งสามารถนามาแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์สาเร็ จรู ป ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย
เนื่ องจากถัว่ ลิ ส งมี น้ ามันประมาณ 47% จึงนิ ยมนาเมล็ดของถั่ว
ของลิสงไปใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามัน
ท าเป็ น น้ ามั น ส าห รั บ ท อ ด อาห าร มี คุ ณ ส ม บั ติ ช่ วยล ด
คอเลสเตอรอล และไม่ทาให้เสี่ ยงต่อการเกิ ดอนุ มูลอิสระ แต่มีขอ้ เสี ยคือเป็ นน้ ามันที่เหม็นหื นง่าย
ใช้ทอดในความร้อนสู ง ๆ ไม่ได้ แต่ใช้ผดั ทอด ต้ม ทาน้ าสลัดได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ยงั ใช้ในอุตสาหกรรมสบู่หรื อแชมพู อุตสาหกรรมปั่ น
ด้าย ใช้ทาน้ ามันหล่อลื่ นสาหรับเครื่ องจักรใช้เป็ นตัวทาละลายของยาฉี ดที่ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้ อบาง
ชนิด หรื อนามาใช้ทาปลาสเตอร์ ทาเป็ นยาเตรี ยมพวก Liniments
2.14) กะทิ (นิดดา หงส์ววิ ฒั น์. 2546)
2.14.1) ความหมายของกะทิ
กะทิ หรื อ นา้ กะทิ (Coconut milk) เป็ นผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ไม่มี
เส้นใยที่ได้จากผลมะพร้าว ด้วยการสกัดหรื อการบีบอัดจากเนื้อมะพร้าว แต่อาจมีน้ ามะพร้าวปนอยู่
ซึ่ ง อาจใช้วิธี ก ารเติ ม น้ าหรื อไม่ ก็ ได้ และเมื่ อ ตั้งทิ้ งไว้จะเกิ ดการแยกชั้น ของสารละลาย ชั้น บน
เรี ยกว่า “หัวกะทิ” ชั้นล่าง เรี ยกว่า “หางกะทิ”
กะทิ ถื อ เป็ นส่ วนผสมส าคัญ ในการประกอบอาหารของไทย
เนื่องจากกะทิให้รสหวานมัน และมีกลิ่นหอม นิยมใช้ประกอบทั้งอาหารคาว และของหวาน อาหาร
คาว ได้แก่ แกงเขียวหวาน ต้มยาน้ าข้น ห่ อหมก และแกงมัสมัน่ เป็ นต้น ส่ วนของหวาน ได้แก่ บวช
แตงไทย ลอดช่อง เป็ นต้น
2.14.2) การทานา้ กะทิ
สาหรับการทาน้ ากะทิดว้ ยมือ หลังจากสับ และปอกเปลือกส่ วนที่
เป็ นเปลื อ กมะพร้ า วออกแล้ ว จะเป็ นการขู ด ผิ ว กะลาให้ เกลี้ ยง หลัง จากนั้ น จะท าการเฉาะ
กะลามะพร้าวให้แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ในแนวขวาง โดยแบ่งให้มีขนาดเท่ากัน
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การเฉาะกะลา ให้ เฉาะบางส่ ว นก่ อ น แล้ว ใช้มี ด งัด กะลาบริ เวณที่ แตกเพื่ อ เอาน้ า ออกให้ ห มด
หลังจากนั้น ค่อยเฉาะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ก็จะได้เนื้อมะพร้าวที่ติดกะลาพร้อมขูด
การขูดเนื้อมะพร้าว คนไทยเรามักใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า กระต่ายขูดมะพร้าว ที่ทาจากไม้ มีลกั ษณะ
เป็ นไม้นงั่ โดยมีส่วนปลายยึดติดกับแผ่นเหล็กที่ลกั ษณะครึ่ งวงกลม ขอบแผ่นเหล็กมีลกั ษณะเป็ น
ฟั นเลื่ อยที่ ทาหน้าที่ แยกเนื้ อมะพร้ าวให้มีขนาดเล็ก หลังการขูดมะพร้าวแล้วจะได้เนื้ อมะพร้าวที่
พร้อมสาหรับการทาน้ ากะทิ
2.14.3) ประโยชน์ และสรรพคุณของกะทิ
ประโยชน์ และสรรพคุณของกะทิ มีดงั นี้
1) กะทิยอ่ ยง่าย ทาให้ร่างกายสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างรวดเร็ ว โดยร่ างกายจะเผาพลาญกะทิให้กลายเป็ นพลังงานในตับ เพื่อให้ร่างกายสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างทันที
2)ในกะทิมีกรดลอริ ค ซึ่ งเป็ นกรดที่สามารถช่วยต่อต้าน
เชื้ อไวรัส และป้ องกันเชื้ อแบคทีเรี ย เชื้ อจุลริ นทีย ์ และต่อต้านเชื้ อราภายในร่ างกาย จึงจัดได้วา่ กะทิ
สามารถสร้างภูมิกนั เชื้อโรคต่างๆ ภายในร่ างกายได้เป็ นย่างดี
3) ช่ ว ยลดการสะสมของไขมัน เพราะเมื่ อ เราบริ โภค
กะทิเข้าไปแล้วนั้น กะทิจะมีส่วนในการช่ วยดึงไขมันตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกายที่ถูกสะสมไว้ไป
แปรเปลี่ยนเป็ นพลังงานได้อีกด้วย จึงสามารถช่วยลดการสะสมของไขมันได้เป็ นอย่างดี
4) กะทิมีฤทธิ์ ในการช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้ องกันความ
เสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง
5) ในกะทิ มี วิ ต ามิ น อยู่ ห ลายชนิ ด เช่ น วิ ต ามิ น บี 1,
วิตามินบี2, วิตามินบี3, วิตามินบี6 และ วิตามินซี วิตามินมีประโยชน์หลายอย่างต่อสุ ขภาพร่ างกาย
เช่น แก้โรคเหน็บชา ช่วยบารุ งผิวพรรณ ช่วยลดคอเลสตรอรอล ช่วยป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ ช่วย
บรรเทาอาการต่ างๆ ของระบบประสาท ลดอาการเครี ย ด ช่ วยบ ารุ งผิวหนังให้มี สุ ข ภาพดี และ
แข็งแรง
6) กะทิ ย ัง อุ ด มไปด้ ว ยแร่ ธ าตุ อี ก มากมาย เช่ น ธาตุ
แคลเซี ยม, ธาตุเหล็ก, ธาตุแมกนีเซียม, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุโพแทสเซียม, ธาตุสังกะสี เป็ นต้น และ
แร่ ธาตุเหล่านี้ ก็เป็ นแร่ ธาตุที่ให้ประโยชน์หลายอย่างสาหรับร่ างกายของเรา เช่ น แคลเซี ยม ช่วยทา
ให้กระดูกและฟั นแข็งแรง ช่วยกระตุน้ การทางานของเอนไซม์ในร่ างกาย ช่วยทาให้ระบบประสาท
ท างานได้อย่างเป็ นปกติ ธาตุ เหล็ ก ช่ วยเสริ ม สร้ างการเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกาย ป้ องกัน อาการ
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อ่อนเพลี ย และช่ วยป้ องกันการเกิ ดภาวะโลหิ ตจาง ธาตุแมกนี เซี ยม ช่ วยป้ องกันความดันโลหิ ต
ป้ องกัน การเกิ ดโรคหัวใจ และยังช่ วยป้ องกัน การเกิ ดภาวะกระดูก พรุ น ธาตุฟ อสฟอรัส ช่ วยให้
กระดู ก และฟั น แข็ ง แรง ช่ ว ยเผาพลาญไขมัน และช่ ว ยซ่ อ มแซมส่ ว นที่ สึ กหรอของร่ า งกาย
ธาตุ โพแทสเซี ยม ช่ วยควบคุ มให้ปริ มาณน้ าในร่ างกายมีความสมดุล ช่ วยลดความดันโลหิ ต และ
บรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ ธาตุสังกะสี ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันและการเจริ ญเติบโตให้กบั ร่ างกาย
2.2.4) ขั้นตอนการทาพะแนง (อรรถ ขันสี , 2561)
1) การทาพริกแกงพะแนง
ส่ วนผสมพริกแกง แกงพะแนง
1) พริ กแห้ง 8 เม็ด
2) ตะไคร้
2 ช้อนโต๊ะ
3) ข่า
2 ช้อนชา
4) ผิวมะกรู ด 1 ช้อนชา
5) หอมแดง 1/4 ถ้วยตวง
6) กระเทียม 1/4 ถ้วยตวง
7) ลูกผักชีควั่ 1 ช้อนโต๊ะ
8) ยีห่ ร่ าคัว่ ปั่ น 2 ช้อนชา
9) พริ กไทย 15 เม็ด
10) รากผักชี 1 ราก
11) เกลือป่ น 1 ช้อนชา
12) กะปิ
1 ช้อนชา
13) ถัว่ ลิสง
2 ช้อนโต๊ะ
วิธีทาพริกแกง แกงพะแนง
โขลกพริ กกับเกลือให้ละเอียดแล้วค่อยเติมส่ วนผสมลงโขลกทีละอย่างเริ่ มจาก ข่า
ตะไคร้ ผิวมะกรู ด พริ กไทย รากผักชี เครื่ องเทศ กระเทียม หอมแดง กะปิ และถัว่ ลิสงให้ละเอียด
2) ขั้นตอนการทาพะแนง
2.1) เลือกเนื้อไก่ที่สดใหม่ จากนั้นล้างเนื้อไก่ให้สะอาด จากนั้นหัน่ เนื้อไก่
ให้เป็ นชิ้นเล็กๆ บางๆ ขนาดพอคา เตรี ยมไว้
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2.2) จากนั้นล้างผักให้สะอาด จากนั้นซอยใบมะกรู ดให้ฝอยๆ จากนั้นหัน่
พริ กชี้ฟ้าแดงเป็ นชิ้นเล็กๆ ตามยาว จากนั้นเด็ดมะเขือพวงออกเป็ นลูกๆ เตรี ยมไว้
2.3) จากนั้นตั้งกระทะให้ร้อน ใช้ไฟอ่อนๆ จากนั้นนาพริ กแกงพะแนง ลง
ไปผัดในน้ ามัน ผัดจนกว่าจะมีกลิ่นหอม ตามด้วยใส่ กะทิครึ่ งนึงลงไป จากนั้นผัดให้กะทิแตกมัน
2.4) จากนั้นใส่ เนื้ อไก่ลงไป แล้วผัดให้พอสุ ก จากนั้นเติมเครื่ องปรุ งรสลง
ไป ใส่ น้ าตาลทราย น้ าปลา แล้วเติมกะทิที่เหลือลงไป จากนั้นเคี่ยวไฟโดยใช้ไฟอ่อนๆ เคี่ยวต่อจน
เดือด
2.5) จากนั้นใส่ ใบมะกรู ดซอย พริ กชี้ ฟ้ าแดงหั่นครึ่ งนึ งลงไป ตามด้วย
มะเขือพวงเด็ดลงไป จากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้ง จากนั้นเคี่ยวต่อประมาณ 5 นาที ให้มะเขือพวงพอ
สุ ก จากนั้นปิ ดไฟ
2.6) พะแนงไก่สุกร้อนๆ พร้ อมตักใส่ จานเสิ ร์ฟ จัดตกแต่งโรยหน้าด้วย
พริ กชี้ฟ้าแดงหัน่ และใบมะกรู ดซอยที่เหลือ
2.7) จัดเสิ ร์ฟ พะแนงไก่หอมๆ เนื้ อไก่นุ่มๆ รสชาติกลมกล่อมหอมอร่ อย
หอมกลิ่นกะทิและพริ กแกงพะแนงมาก

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

โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
เลขที่ 23 ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขต
พระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
Website:www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
Tel : 02-633-5000

รู ปที่ 3.1 โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com

รู ปที่ 3.2 สัญลักษณ์โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
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รู ปที่ 3.3 แผนที่โรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
“โรงแรมริ วาเซอร์ ยา” (Riva Surya) โรงแรมบูทีค ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา บนถนนพระ
อาทิตย์ แวดล้อมไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์และเต็ม ไปด้วยวัฒนธรรมบนเกาะรัตนโกสิ นทร์
ผูเ้ ข้าพักในโรงแรม สามารถเดินเท้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญได้หลายแห่ งบน
เกาะรัตนโกสิ นทร์ เช่ น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว พิ พิธ ภัณ ฑ์แห่ งชาติ เป็ นต้น และจาก
โรงแรมยังสามารถเดินไปยังย่านบันเทิง เช่น ถนนข้าวสารหากต้องการเดินทางไปยังย่านธุ รกิจและ
ย่านช้อปปิ้ งกลางเมืองก็สามารถนัง่ เรื อด่วนเจ้าพระยาจากท่าพระอาทิตย์ไปยังท่าสะพานตากสิ น ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของสถานี รถไฟฟ้ าตากสิ นได้ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการเดินทางที่สะดวกสบายแล้ว ยังถือเป็ น
ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์สองฟากฝั่งกรุ งเทพฯ
3.2.1 วิสัยทัศน์ ของโรงแรม ริวา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)
การให้บริ การห้องพัก ห้องอาหาร สิ่ งอานวยความสะดวก
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3.3 การให้ บริการของโรงแรม
3.3.1 การให้ บริการห้ องพัก
โรงแรมริ วาเซอร์ ยา ห้องพักที่กว้างขวางทั้งหมด 68 ห้อง เป็ นโรงแรมระดับสี่ ดาว
ที่ถูกออกแบบอย่างประณี ต และตกแต่งด้วยความหรู หรา ทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกและสื่ อความ
บันเทิงที่ทนั สมัย ห้องน้ าแต่ละห้องสัมผัสได้ถึงความทันสมัย พื้นที่ระเบียงที่กว้างขวางและเตียง
นอนที่สะดวกสบาย ทาให้สัมผัสได้ถึงการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบห้องพักที่ริวาเซอร์ยา แบ่งเป็ นห้อง
ออกเป็ น 4 ประเภทได้ แ ก่ Urban Room, Riva Room , Deluxe Riva Room, Premium Riva View
โดยห้องพักแต่ละประเภท
1) ห้อง Urban Room เป็ นห้องพักขนาดปานกลางสามารถเข้าพักได้ 2-3
คนและจะได้รับชมวิวรอบๆสนามหลวง ดังรู ปที่ 3.4

รู ปที่ 3.4 ห้อง Urban Room จานวน 30 ห้อง
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
2) ห้อง Riva Room เหมาะสาหรับพาคู่รักมาพักผ่อนหรื อฮันนิมูนแล้วยังมี
วิวยามเย็นของแม่น้ าเจ้าพระยาที่งดงามให้ได้สวีทกันอีกด้วย ดังรู ปที่ 3.5

รู ปที่ 3.5 ห้อง Riva Room จานวน 9 ห้อง
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
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3) ห้อง Deluxe Riva Room เป็ นห้องพักสาหรับ 2-3 คนและคุณจะต้อง
ตกใจกับการมีววิ ที่สวยงามอยูท่ ี่ระเบียงห้องตัวเอง ดังรู ปที่ 3.6

รู ปที่ 3.6 ห้อง Deluxe Riva Room จานวน 17 ห้อง
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
4) ห้อง Premium Riva View เป็ นห้องที่ เหมาะสมหรับ พาครอบครั วมา
พัก ผ่อ นและภายในห้ อ งนี้ มี ร ะเบี ย งลานกว้า งที่ ส ามารถออกไปยืน ชมวิว แม่ น้ าเจ้า พระยาได้
ดังรู ปที่ 3.7

รู ปที่ 3.7 Premium Riva View จานวน 12 ห้อง
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
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3.3.2 ห้ องอาหาร
โรงแรมริ วาเซอร์ ยาให้บริ การร้านอาหาร ห้องอาหารแบบเบิลแอนด์รัม (Babble
& Rum) ให้ บ ริ การอาห ารส ไตล์ ไ ทยและตะวัน ตก และห้ อ งอาห ารเดอะการ์ เดน (The
Garden) ให้บริ การอาหารสไตล์ไทยและตะวันตกเช่นกัน โดยร้านอาหารแต่ละร้านมีลกั ษณะ
1) ห้องอาหารแบบเบิลแอนด์รัม (Babble & Rum) ให้บริ การอาหาร
สไตล์ไทยและตะวันตก ดังรู ปที่ 3.8

รู ปที่ 3.8 ห้องอาหารแบบเบิลแอนด์รัม
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
2) ห้องอาหารเดอะการ์เดน (The Garden) ให้บริ การอาหารสไตล์ไทย
และตะวันตก ดังรู ปที่ 3.9

รู ปที่ 3.9 ห้องอาหารเดอะการ์เดน
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
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3.3.3 สิ่ งอานวยความสะดวก
โรงแรม ริ วา เซอร์ ยา กรุ งเทพฯ (Riva Surya)ให้บริ ก ารสิ่ งอานวยความสะดวก
หลายอย่าง อาทิ เช่น ห้องประชุมสุ ภาพรรณ สระว่ายน้ า ฟิ ตเนส เป็ นต้น
1) ห้องประชุมสุ ภาพรรณ ดังรู ปที่ 3.10

รู ปที่ 3.10 ห้องประชุมสุ ภาพรรณ
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
2) สระว่ายน้ า ดังรู ปที่ 3.11

รู ปที่ 3.11 สระว่ายน้ า
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
3) ฟิ ตเนส ดังรู ปที่ 3.12

รู ปที่ 3.12 ฟิ ตเนส
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com
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3.4 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กรของโรงแรม ริ วา เซอร์ยา กรุ งเทพฯ
(Riva Surya) ดังรู ปที่ 3.13
Managing Director
General Managing
Front
Office
Managing
Front
Office
Executive

House
Keeping
Manager
Executive
Housekeeping
Maid

Front
Office
Assistant

Trainee

Food and
Beverage
Manager
Assistant
Food and
Beverage
Manager

Executive
Chef

Engineering
Manager

Sous Chef

Engineering
Supervisor

Human
Resonrsces
Manager

Chef de
Partie

Caplain

Commis
Cook

Hostess

Steward

Waiter

Trainee

Reception
Hall Porter
Bartender
Trainee
Food Checker
Trainee

รู ปที่ 3.13 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
ทีม่ า: www.riva-suryabangkok.bangkokshotels.com

Assistant
Human
Resources
Manager

Financial
Director
Account
Supervisor
Account
Storekeeper
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3.5 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน
นาย ธีร์ ใจสมุทร
รหัสนักศึกษา
5704400262
ตาแหน่ งทีไ่ ด้ รับมอบหมาย แผนก Trainee Kitchen
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.14 นักศึกษาฝึ กงาน
ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา
1. ปฏิบตั ิงานในส่ วนของครัวยุโรป ครัวไทย ครัวเย็น
2. ทาเมนูอาหารเช้า
3. เตรี ยมวัตถุดิบ
4. เช็คของในที่เก็บของ
5. ล้างทาความสะอาดอุปกรณ์
6. ทาเมนูตามออเดอร์
3.6 ชื่อและตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา คุณพิพฒั ชัย กุศลทรามาส
ตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา Commis 1

รู ปที่ 3.15 พนักงานที่ปรึ กษา
คุณพิพฒั ชัย กุศลทรามาส
ทีม่ า: พนักงานที่ปรึ กษา
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3.7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิงาน วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31สิ งหาคม 2561 เป็ นระยะเวลา
15 สัปดาห์ ปฏิบตั ิงานเป็ น 2 ช่วงเวลา
1) เวลา 5.00-14.00 น.
2) เวลา 14.00-23.00น.
เป็ นเวลาทั้งสิ้ น 9 ชัว่ โมง และปฏิบตั ิงานอาทิตย์ละ 5 – 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดเดือนละ 6 วัน
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี้
3.8.1 กาหนดหัวข้อที่จะทาและสังเกตถึงปั ญหาที่สามารถนามาแก้ไขได้โดยมาเป็ นหัวข้อ
โครงงานสหกิจ
3.8.2 เขี ยนโครงร่ างรายงานศึ ก ษาหาข้อมูล หรื อปั ญ หาที่ ส มควรแก้หรื อน ามาปรั บ ปรุ ง
พัฒนาจากการสอบถามจากพี่พนักงาน
3.8.3 คิ ดค้น เมนู สู ตร เมื่ อได้ปั ญ หาน ามาปรั บ ปรุ ง พัฒ นาโดยการคิ ดรสชาติ ข้ ึ นมาใหม่
กาหนดส่ วนผสม
3.8.4 ผูจ้ ดั ทาได้มีการทดลองประกอบอาหารพิซซ่ าพะแนงไก่ ปรากฏว่ารสชาติยงั ไม่ค่อย
พึงพอใจมากนัก จึงปรับปรุ งเพื่อให้รสชาติที่พึงพอใจ
3.8.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาการสอบถาม
ข้อมูลกับพนักงานที่ปรึ กษา
3.8.6 วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาแบบสอบถามขึ้นและนาผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.8.7 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงานโดยทาการเขียนรายงานสรุ ปผลที่ไดรับเพื่อเตรี ยมนาส่ ง
3.8.8 น าเสนออาจารย์น ารายงานส่ ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ท าการตรวจสอบและรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการแก้ไขการดาเนินงานโครงการพิซซ่าพะแนงไก่ แสดงดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
พ.ค.
ตั้งหัวข้อโครงงาน
รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
เริ่ มเขียนโครงงาน
ตรวจสอบโครงงาน
โครงการเสร็ จเรี ยบร้อย

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.
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3.9 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
3.9.1 วัตถุดิบทีท่ าพิซซ่ าพะแนงไก่ (ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา)
1) แป้ ง
55
2) เซโมลิน่า
40
3) ยีส
30
4) น้ าตาล
40
5) เกลือ
5
6) น้ าแข็ง
10
7) น้ าเปล่า
40
8) เนื้อไก่
200
9) เครื่ องแกงพะแนง
10
10) น้ ามัน
80
11) กะทิ
200
12) น้ าตาล
100
13) ใบมะกรู ด
5
14) พริ กชี้ฟ้า
5

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

3.9.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาพิซซ่ าพะแนงไก่ (ทีม่ า: ผูจ้ ดั ทา)
1) ไม้รีดแป้ ง
2) ถาด
3) เครื่ องชัง่ น้ าหนักอาหาร
4) หม้อ
5) แผ่นซิ ลิโคนอบขนม
6) เครื่ องตีแป้ ง
7) ช้อน
8) ลูกกลิ้งตัดแป้ ง
9) เขียง
10) มีด
11) ตูอ้ บ
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3.9.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ในหารประมวลผล
- โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel
- โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติ
จากการทาพิซซ่ าพะแนงไก่ได้มีการทดสอบชิ มพิซซ่ าพะแนงไก่เพื่อทาการประเมินความ
พึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ การหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของพิซซ่ าพะแนงไก่ โดยใช้เกณฑ์การแปรผล ประเมินดังต่อไปนี้ (ที่มา:วิเชี ยร เกตุสิงห์.ข่าวสาร
การวิจยั การศึกษา พ.ศ 2538)
4.50 – 5.00
ชอบมากที่สุด
3.50 – 4.49
ชอบมาก
2.50 – 3.49
ชอบปานกลาง
1.50 – 2.49
ชอบน้อย
1.00 – 1.49
ชอบน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และรายละเอียดของโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
เนื่องจากโรงแรมนี้ แขกส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ ผูจ้ ดั ทาจึงอยากนาเสนอพิซซ่ าพะแนงไก่
ซึ่ งเป็ นการรวมอาหารไทยและอาหารตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างที่ทราบกันดีว่าพิซซ่ าเป็ นอาหารที่
ชาวต่างชาตินิยมทานและถ้าให้พูดถึงอาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จกั ก็คงหนี ไม่พน้ ต้มยากุง้ ผูจ้ ดั ทา
จึงอยากนาเสนอเมนูใหม่ของไทยให้ชาวต่างชาติรู้จกั มากขึ้น นัน่ คือพะแนงไก่ และเมื่อนาพิซซ่ ากับ
พะแนงไก่มารวมกันจะมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งความกรอบของแป้ งพิซซ่าและความเผ็ดนิดๆของ
พะแนงไก่ ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นการตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้แขกชาวต่างชาติเป็ นอย่างมาก
4.2 อุปกรณ์ ส่วน วัตถุดิบและขั้นตอนในการทา พิซซ่ าพะแนงไก่
4.2.1 อุปกรณ์ ในการทาพิซซ่ าพะแนงไก่
อุปกรณ์ในการทาพิซซ่าพะแนงไก่ มีดงั นี้

ไม้รีดแป้ ง

ถาด

เครื่ องชัง่ น้ าหนักอาหาร

หม้อ

แผ่นซิ ลิโคนอบขนม

เครื่ องตีแป้ ง

ช้อน

ลูกกลิ้งตัดแป้ ง

เขียง

มีด
ตูอ้ บ
รู ปที่ 4.1 อุปกรณ์ในการทาพิซซ่าพะแนงไก่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
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4.2.2 วัตถุดิบในการทาพิซซ่ าพะแนงไก่
วัตถุดิบในการทาพิซซ่าพะแนงไก่ มีดงั นี้

แป้ งขนมปัง

น้ ามันโอลีฟออย

ยีสต์

พริ กชี้ฟ้า

ชีสพาเมซาน

เกลือ

น้ าตาล

พริ กแกงพะแนง

ใบมะกรู ด

ชีสมอสซาเรลล่า
รู ปที่ 4.2 วัตถุดิบในการทาพิซซ่าพะแนงไก่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561

แป้ งเซโมลินา

น้ าแข็ง

กะทิ

น้ าตาลปี๊ บ
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4.2.3 ขั้นตอนการทาพิซซ่ าพะแนงไก่
1) การทาแป้งพิซซ่ า
1.1) ใส่ เกลือ 5 กรัม ใส่ แป้ งเซโมลิน่า 40 กรัม ใส่ น้ าตาล 10 กรัม ใส่ แป้ ง
55 กรัม ใส่ น้ ามันโอลี ฟ ออย 10 กรัม ใส่ น้ าและน้ าแข็ง 50 กรั ม น ามาใส่ เครื่ องตี แป้ งประมาณ
5 นาที
1.2) ตี แป้ งจนร่ อนออกจากเครื่ องตีแป้ ง นาออกมาจากเครื่ องตีแป้ ง เพื่ อ
เตรี ยมปั้นแป้ งนวดจนแป้ งเนียนและปั้ นเป็ นวงกลม นาแป้ งมาพัก ให้แป้ งฟู
1.3) พอแป้ งฟูแล้วจึงนาแป้ งขนมปั งมาโรยให้ไม่ติดมือกดแป้ งให้แบน
รี ด แป้ งให้เป็ นทรงกลมตามขนาดที่ ต้องการน าลงใส่ ถ าดและเจาะรู น าเข้าตู้อบที่ ไ ฟ 190 องศา
เซลเซียส อบ 6 นาที นาทีอบเสร็ จนาแป้ งมาพัก

รู ปที่ 4.3 แป้ งพิซซ่า
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
2) การทาซอสพะแนงไก่
2.1) นาเครื่ องแกงพะแนงมาผัด กับน้ ามันจนหอม ค่อยๆเติมกะทิลงไปที
ละนิด ปรุ งรสด้วยน้ าตาลปี๊ บและเกลือ นาเนื้อไก่ใส่ ลงไป
2.2) นาพริ กชี้ฟ้าและใบมะกรู ดใส่ ลงไป เคี้ยวไฟอ่อนไปเรื่ อยๆจนไก่สุก
2.3) นาน้ าแกงพะแนงมาทาบนแป้ งพิซซ่ า นาเนื้ อไก่ ชี สมอสเซอเรลล่ า
และชีสพาเมซานมาใส่

รู ปที่ 4.4 ซอสพะแนงไก่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
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3) การอบ
3.1) นาเข้าตู้อบที่ ไ ฟ 186 องศาเซลเซี ยส อบ 8 นาที เมื่ อชี ส เริ่ ม ละลาย
รอจน ชีสเปลี่ยนสี
3.2) หลังนาออกจากเตาอบจึง ตกแต่งด้วยพริ กและใบมะกรู ด
3.4) ตัดแบ่งชิ้นพิซซ่าพะแนงไก่เสร็ จเรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.5 พิซซ่าพะแนงไก่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
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4.3 การคานวณต้ นทุนในการผลิต“พิซซ่ าพะแนงไก่ ”
จากการคานวณต้นทุนทั้งหมด 258.19 บาท จากสู ตรดังกล่าวสามารถทา “พิซซ่ าพะแนง
ไก่ ” ได้จ านวน 1 จาน คิ ด ราคาต่ อ 1 ถาด เท่ า กับ 258.19 บาท ราคาที่ จ ะขายถาดละ 350 บาท
งบประมาณในการผลิตพิซซ่าพะแนงไก่ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ต้นทุนในการผลิต“พิซซ่าพะแนงไก่”
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ส่ วนผสม
แป้ งขนมปัง
เกลือ
ยีสต์
แป้ งเซโมลินา
เครื่ องแกงพะแนง
ใบมะกรู ด
พริ กชี้ฟ้า
กะทิ
น้ าตาลปี๊ บ
เนื้อไก่
ชีสพาเมซาน
ชีสมอสซาเรลล่า
น้ ามันโอลีฟออย
น้ าแข็ง
น้ าเปล่า
น้ าตาล

ปริมาณ
550 กรัม
5 กรัม
30 กรัม
450 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
200 มิลลิตร
5 กรัม
200 กรัม
50 กรัม
100 กรัม
80 มิลลิตร
10 กรัม
40 กรัม
100 กรัม
รวมราคาต้ นทุน

ราคา/หน่ วย
38/1000 กรัม
6/500 กรัม
110/500 กรัม
50/500 กรัม
40/500 กรัม
40/1000 กรัม
30/1000 กรัม
23/250 มิลลิตร
56/1000 กรัม
60/1000 กรัม
250/450 กรัม
150/200 กรัม
153/250 มิลลิตร
22/1000 กรัม

ราคา (บาท)
20.90
0.060
6.60
45.00
0.80
0.20
0.15
18.40
0.28
12.00
27.70
75.00
48.90
2.20
258.19
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4.4 สรุ ปผลการปฏิบัติตามโครงงาน
แบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวและ
แขกที่มาใช้บริ การในโรงแรม จานวน 30 คน เกี่ยวกับเมนูใหม่ “พิซซ่ าพะแนงไก่” ทางผูจ้ ดั ทาได้
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรความหมายตามลาดับดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ โดย
ใช้ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวและแขกที่มาใช้บริ การในโรงแรม เกี่ยวกับ
เมนูใหม่ “พิซซ่าพะแนงไก่”โดยใช้ค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม และคานวณค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูล

จานวน
14
16

ร้ อยละ
46.67
53.33

รวม

30

100.00

3
2
7
18
30

10.00
6.67
23.33
60.00
100.00

15
15
30

50.00
50.00
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-25 ปี
25-30 ปี
30 ปี ขึ้นไป
รวม
แผนก
พนักงานแผนกครัว
แขกที่เข้ามาใช้บริ การ
รวม

กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามด้านเพศ เพศหญิงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 53.33 และ
เพศชายร้อยละ 46.67 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ที่เหลืออีกได้แก่ อายุระหว่าง
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25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.33อายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และอายุระหว่าง 20-25 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 6.67 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 30 คน ด้านอาชี พ พนักงานแผนกครัว
คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และแขกที่ เข้ามาใช้บริ การ คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00 จากผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 30 คน
4.5 ผลการประเมิน “พิซซ่ าพะแนงไก่ ”
1) ด้ านสี ของอาหาร
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านสี ของอาหาร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.33 มีความพึงพอใจระดับ มาก คิดเป็ นร้อยละ16.67 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ดังรู ปที่ 4.6

ด้ านสี ของอาหาร

มากที่สุด
มาก

16.67

ปานกลาง
83.33

น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.6 ด้านสี อาหาร
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
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2) ด้ านกลิน่ ของอาหาร
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านกลิ่ นของอาหาร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 86.67 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ13.33
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

ด้ านกลิน่ ของอาหาร

มากที่สุด
มาก

13.33

ปานกลาง
86.67

น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.7 ด้านกลิ่นของอาหาร
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
3) ด้ านความนุ่มของเนือ้ ไก่
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้ า นความนุ่ ม ของเนื้ อไก่ พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจระดับ มาก คิด
เป็ นร้อยละ10.00 จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

ด้ านความนุ่มของเนือ้ ไก่

มากที่สุด
มาก

10.00

ปานกลาง
90.00

น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.8 ด้านความนุ่มของเนื้ อไก่
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
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4) ด้ านรสชาติของพะแนง
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านรสชาติของพะแนง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 96.67 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ3.33
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

ด้ านรสชาติของพะแนง
3.33

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

96.67

น้อย
น้อยที่สุด

รู ปที่ 4.9 ด้านรสชาติของพะแนง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561
5) ด้ านความชอบโดยรวม
ผลจากการตอบแบบสอบถามด้านความชอบโดยรวม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.33 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 16.67
จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน

ด้ านความชอบโดยรวม

มากที่สุด
มาก

16.67

ปานกลาง
83.33

รู ปที่ 4.10 ด้านความชอบโดยรวม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา 2561

น้อย
น้อยที่สุด
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4.6 การประเมินความพึงพอใจของ “พิซซ่ าพะแนงไก่ ”
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ “พิซซ่าพะแนงไก่”
ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
คุณลักษณะของอาหาร
1. ด้านสี ของอาหาร
2.ด้านกลิ่นของอาหาร
3.ด้านความนุ่มของเนื้อไก่
4.รสชาติของพะแนง
5.ด้านความชอบโดยรวม

ค่ าเฉลีย่
𝑋̅

4.93
4.97
4.90
4.90
4.90

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.25
0.18
0.30
0.30
0.30

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจของ “พิซซ่ าพะแนงไก่ ” พบว่าคุ ณลักษณะด้านกลิ่ นของ
อาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านสี ของอาหารมีคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.93 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุ ด
ด้านความนุ่มของเนื้ อไก่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด ด้านรสชาติของพะแนง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน ซึ่ งมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด และด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.90 คะแนน ซึ่ งมีความพึ ง
พอใจระดับมากที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล ปัญหาทีพ่ บ การแก้ ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ทาพิซซ่าพะแนงไก่ ในครั้งที่ 1 ปัญหาเกิดจากการใช้ไฟอบแรง
ไป ท าให้ ข อบพิ ซ ซ่ า สี เข้ม ไป และกะปริ ม าณน้ าไม่ พ อดี ท าให้ เนื้ อ พิ ซ ซ่ า เหลว ครั้ งที่ 2 การ
แก้ปั ญ หาคื อ ลดไฟเหลื อ 180 องศาเซลเซี ย ส 7 นาที จาก 186 องศาเซลเซี ย ส 8 นาที และเติ ม
ส่ วนผสมเพิ่มลงไปให้พอดีกบั ปริ มาณน้ า จึงได้ศึกษาข้อมูลและสอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา จน
ทาให้ทาพิซซ่าพะแนงไก่ นั้นเกิดความสมบูรณ์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูจ้ ดั ทาได้มีการ
ทาแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานในครัวและแขกที่เข้ามาใช้บริ การที่มีต่อพิซซ่ าพะแนง
ไก่ จานวน 30 ชุด
5.1.2 จากผลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลจากการจากตารางประเมินความพึงพอใจเมนูอาหารใหม่ “พิซซ่ าพะแนงไก่ ”
พบว่าคุ ณลักษณะด้านกลิ่ นของอาหาร มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่ งมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสี ของอาหารมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.93 ด้านความนุ่ม
ของเนื้ อไก่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน ด้านรสชาติของพะแนง มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน และด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 คะแนน
5.1.3 ปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากการทาอาหารต้องใช้เวลาฝึ กฝนและประสบการณ์ในการทาผูท้ าโครงงาน
อาจยัง ท ารสชาติ ข องพิ ซ ซ่ า พะแนงไก่ ไ ด้ย งั ไม่ ดี พ อต้อ งใช้ระยะเวลาฝึ กฝนซึ่ งผูจ้ ัด ท ายังขาด
ประสบการณ์การทาอาหารหรื อ พิซซ่ าพะแนงไก่อาจทาให้ออกมาไม่ได้มาตรฐานหรื อรสชาติที่ดี
พอ
5.1.4 การแก้ไขปัญหา
ควรจดจาในการฝึ กฝนภายในครัว และจารสชาติของวัตถุดิบต่างๆ เพื่อมาปรับใช้
กับเมนูและหากไม่เข้าใจในงานที่รับมอบหมายควรสอบถามจากพนักงานพี่เลี้ยงภายในครัวเพื่อให้
มีรสชาติถามมาตราฐานและต้องใช้ระยะเวลาเพื่อฝึ กฝนซึ่ งก่อให้เกิดอุปสรรค์มากมายระหว่างการ
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ฝึ กฝนทาพิซซ่ าพะแนงไก่เพราะผูจ้ ดั ทายังขาดประสบการณ์ในการทาอาหารควรสังเกตและศึกษา
ระบบต่างๆภายในครัวควรระมัดระวังในการทางานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ ผูจ้ ดั ท าได้ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านเป็ นระยะเวลา 4 เดื อ น ในต าแหน่ ง Trainee
Kitchen ครัวยุโรป ครัวไทย และครัวเย็น ทาให้ได้ฝึกทัก ษะในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ได้เรี ยนรู้ การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ปฏิ บตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของสถานประกอบการอย่างเคร่ งครัด ได้ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
และยังได้รับความรู้ในเรื่ องของการอาหารไทย อาหารยุโรปและอาหารชนิดต่างๆ เนื่องจากผูจ้ ดั ทา
ได้ฝึกงานในส่ วนของครัวจึงได้มีการสังเกตพบว่าในกระบวนการผลิตนั้นจะมีวตั ถุดิบคงเหลือจาก
สาเหตุ ต่างๆ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้เกิ ดความคิดและนาวัตถุ ดิบ คงเหลื อมาท า “พิซซ่ าพะแนงไก่ ” เพื่ อ
สร้างสรรค์ให้เกิดเมนูใหม่ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
5.2.1 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบัติงานสหกิจ
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามักจะพบปั ญหาในเรื่ องของอุบตั ิเหตุจากการทางาน
เช่น การเกิดบาดแผลจากกรหัน่ ของการถูกของมีคมบาดเป็ นต้นและการสื่ อสารในเรื่ องภาษาอังกฤษ
ยังไม่ดีพอและเจอศัทพ์ในหลายๆเชื้อชาติและทั้งในด้านการฟังและการพูด
5.2.2 ข้ อเสนอแนะ
ในการปฏิบตั ิงานในส่ วนงานของครัวค่อนข้างที่จะต้องใช้เทคนิคมากดังนั้นควรมี
การ เตรี ยมตัวและฝึ กหัดเทคนิ คการทางานในส่ วนครัวในการทางานมีการใช้คาศัพ ท์เฉพาะทาง
และต้องมีความอดทนเพราะต้องยืนนานและมีใจรักในการทาอาหารหรื อทางานในครัวมาก การ
ฝึ กงานสหกิจศึกษาควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ และปฏิบตั ิงานอย่าง
ระมัดระวังมีสติโดยไม่เกิดความประมาทในการทางาน
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บรรยากาศการทางาน และ บรรยากาศการนาเสนอ
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บรรยากาศการทางาน
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บรรยากาศการทางาน
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บรรยากาศการทางาน
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แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของพนักงานทีม่ ตี ่อสลัด “พิซซ่ าพะแนงไก่”
คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นส่วนประกอบในการทาโครงงานวิจยั ให้สาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ทางผูจ้ ดั ทาใคร่ ขอความร่ วมมือในการกรอกแบบสอบถาม ด้วยข้อมูลตามความจริ ง ( ข้อมูลจาก
แบบสอบถามนั้นจะถูกเก็บเป็ นความลับเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจยั นี้เท่านั้น )
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ต่ากว่า 20 ปี
 2. 20-25 ปี
 3. 25-30 ปี
 4. 30 ปี ขึ้นไป
3. ตาแหน่ง
 1. พนักงานแผนกครัว
 2. แขกที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานแผนกครัวและแขกทีเ่ ข้ ามาใช้ บริการโรงแรมทีม่ ตี ่ อ “พิซซ่ าพะแนงไก่”
คาชี้แจง กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง “ระดับความพึงพอใจ”

คุณลักษณะของอาหาร

ชอบ
มากทีส่ ุ ด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ชอบ
ชอบ
มาก
ปานกลาง
(4)
(3)

ชอบ
น้ อย
(2)

ชอบ
น้ อยทีส่ ุ ด
(1)

1. ด้านสี ของอาหาร
2. ด้านกลิ่นของอาหาร
3. ด้านความนุ่มของเนื้อไก่
4. รสชาติของพะแนง
5. ความชอบโดยรวม
ความคิดเห็นเพิม่ เติม
……………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง

65

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
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บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
ผูจ้ ดั ทา : โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการนี้ อย่างไรบ้าง
พนักงานที่ปรึ กษา : โครงงานของนักศึกษาถือเป็ นเมนูที่มีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากโรงแรมริ วา
เซอร์ ยา แขกที่เข้ามาใช้บริ การส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวต่างชาติ ซึ่ งจะชื่นชอบอาหารไทยเป็ นพิเศษ และ
การนาพิซซ่ ามาใช้กบั พะแนงไก่ ถือเป็ นการผสมผสานกันระหว่างอาหารตะวันตกและอาหารไทย
คาดว่าชาวต่างชาติน่าจะชื่ นชอบเมนูน้ ีและอาจจะสามารถกระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางโรงแรมได้อีก
ด้วย

..................................................พนักงานที่ปรึ กษา
(คุณพิพฒั น์ชยั กุศลทรามาส)
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