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บทคัดย่อ
โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดำว ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ทำ
ให้นกั ท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริ กำรเป็ นจำนวนมำก ซึ่ งในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจ ในแผนกครัว
เย็น พบว่ำในแต่ละวันทำงโรงแรมจะต้องซื้ อวัตถุดิบเป็ นจำนวนมำก ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของผูเ้ ข้ำมำใช้บริ กำร มีผลให้วตั ถุดิบอำหำรบำงชนิดเหลือใช้ โดยเฉพำะวัตถุดิบที่เป็ นของสดและมี
อำยุกำรเก็บรักษำสั้นที่มีเหลื อจำนวนมำก ได้แก่ ผักสด และเห็ด คณะผูจ้ ดั ทำจึงมีแนวคิดที่จะนำ
วัตถุดิบเห็ด มำแปรรู ปเป็ นน้ ำสลัดครี มเห็ด ซึ่ งเป็ นกำรลดกำรสู ญเสี ยวัตถุดิบและเป็ นทำงเลื อกน้ ำ
สลัดให้แก่ลูกค้ำในโรงแรมได้
ดังนั้นในกำรทำโครงงำนครั้งนี้ ได้พฒั นำสู ตรน้ ำสลัดให้ตรงกับควำมต้องกำรของลู กค้ำ
จำกกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อน้ ำสลัดเห็ด พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจใน
ด้ำน 1) ด้ำนลักษณะปรำกฏและสี สัน 2) รสชำติอำหำร 3) กลิ่นของน้ ำสลัดเห็ด 4) ควำมกรอบของ
อำหำรทะเลทอด 5) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของอำหำร 6) กำรเพิ่มมูลค่ำให้กบั วัตถุดิบ มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ±
0.54, 4.45 ± 0.66, 3.70 ± 0.71, 3.85 ± 0.57, 4.40 ± 0.58 และ 3.90 ± 0.53 ตำมล ำดับ ซึ่ งจัด อยู่ ใ น
ระดับควำมพึงพอใจมำกในทุกประเด็นดังกล่ำว

คาสาคัญ : สลัด, นา้ สลัด, เห็ดออรินจิ, เห็ดแชมปิ ญอง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok ตั้ง อยู่ ที่ ถ นนเจริ ญนคร เขตธนบุ รี ซึ่ งใกล้แ หล่ ง
สถานที่ท่องเที่ ยวสาคัญมากมาย เช่ น ASIATIQUE The Riverfront ห้างสรรพสิ นค้าไอคอนสยาม
ตลาดคลองสาน และมีห้างสรรพสิ นค้าเป็ นของตนเอง คือห้างสรรพสิ นค้ารี เวอร์ ไซด์พลาซ่ า โดยมี
ร้านค้าและร้านอาหารในเครื อของ Minor ครอบคลุมทั้งด้าน อาหาร โรงแรม และไลฟ์ สไตล์ เช่ น
Swensen’s, Basil Thai Kitchen, The Pizza Company, Burger King เป็ นต้น เนื่ อ งจากว่ า โรงแรม
ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ จึงทาให้มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง ทั้งทางน้ าและทาง
บก โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok ได้รั บ การยอมรั บ ว่า เป็ นโรมแรมที่ มี วิว สวยที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับทุกโรงแรมในแบรนด์ Avani จึงทาให้มีสัญลักษณ์ + หรื อ Plus เข้ามาเป็ นตัวบ่งบอก
ถึงความเป็ นเอกลักษณ์ มีที่เดียวในประเทศไทย สไตล์การตกแต่งของโรงแรมมีความทันสมัยเข้ากับ
ยุคปั จจุ บนั ทาให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น บริ การห้องพัก รับประทาน
อาหาร ประชุมต่างๆ และงานจัดเลี้ยง เป็ นต้น
เนื่ องจากว่า โรงแรมได้รับ การยกย่องว่า เป็ นโรงแรมที่ มี วิวที่ สวยที่สุ ด ท าให้โรงแรมมี
ชื่ อเสี ยงและมีลูกค้ามาใช้บริ การมากมาย ทั้งในเอเชี ย ยุโรป และอเมริ กา ทางโรงแรมได้มีการขาย
คอร์ ส อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ และงานจัดเลี้ยงต่างๆ จึงต้องเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับอาหารให้เพียงพอ
ในแต่ละวัน เนื่ องจากจานวนแขกที่มากในแต่ละวัน ทางโรงแรมจะต้องสั่งซื้ อวัตถุดิบต่างๆให้มาก
พอกับความต้องการของลูกค้า วัตถุดิบบางชนิดนั้นมีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่ส้ นั จึงเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้วตั ถุดิบมีมากกว่าความต้องการ เพราะทางโรงแรมจะเสิ ร์ฟอาหารที่สดใหม่แก่ลูกค้าที่มาใช้
บริ การเสมอ เป็ นภาพลักษณ์และมาตรฐานที่ดีของโรงแรม เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การที่โรงแรม
อี ก ครั้ ง วัต ถุ ดิ บ ทั้ง หมดมี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาสั้ น เช่ น เห็ ด และผัก ใบต่ า งๆ จะถู ก ทิ้ ง โดยเปล่ า
ประโยชน์
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงเห็นถึงปั ญหาในข้อนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนาวัตถุดิบเหล่านั้นมาทาให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด จึ ง ท าให้เห็ นว่า เห็ ด เป็ นวัตถุ ดิบ ที่ ส ามารถนามาแปรรู ป ได้หลายอย่า ง และมี
สรรพคุ ณหลายอย่าง หากนามาเป็ นส่ วนผสมของเมนู อาหาร จะทาให้เกิ ดมีคุณประโยชน์มากขึ้น
และได้สังเกตเห็ นอี ก ว่า เมนู สลัดเป็ นเมนู ป ระจาของอาหารประจาของอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ เพื่อเป็ น
ทางเลื อกใหม่ ใ ห้แก่ ลู ก ค้า ทางคณะผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้คิ ดค้น เมนู น้ า สลัดขึ้ นมาใหม่ โดยใช้เห็ ด เป็ น
ส่ วนผสมหลัก คื อ Mushroom Dressing จึ ง ได้เพิ่ม เมนู ที่ ท านคู่ก ับน้ า สลัด คื อเมนู Seafood Salad
เพื่อทาให้เกิดความแปลกใหม่ของเมนูสลัด และเกิดเมนูที่แปลกใหม่ให้กบั ทางโรงแรม
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อแปรรู ปวัตถุดิบอาหารที่เหลือใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดปริ มาณการทิ้งวัตถุดิบอาหารที่
เหลือใช้ภายในโรงแรม Avani+ Riverside Bangkok
1.2.2 เพื่อเพิ่มชนิ ดน้ าสลัดแก่ เมนู สลัด และเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่เข้ามารับประทาน
อาหารภายในโรงแรม Avani+ Riverside Bangkok
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่ในการปฏิบตั ิงานระหว่างวันที่ 13 มกราคม –
30 เมษายน 2563 ณ โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหาคือ ศึกษาสู ตรน้ าสลัด
1.3.3 ขอบเขตด้า นประชากร ประชาชนทัว่ ไปซึ่ ง เป็ นตัวแทนของกลุ่ ม ลู ก ค้า ท าแบบสอบถาม
จานวน 20 คน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้ลดปริ มาณการทิ้งวัตถุดิบอาหารในโรงแรม โดยการทาเป็ นเมนูใหม่ให้แก่โรงแรม
1.4.2 เมนูน้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซี ฟู้ดได้เป็ นเมนูที่เพิ่มความแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า
1.4.3 น้ าสลัดครี มเห็ดเป็ นทางเลือกให้แก่ผทู ้ ี่ชื่นชอบสลัด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทาโครงงานในการสร้างเมนู น้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซี ฟู้ด (Mushroom Dressing with
Seafood Salad) ในครั้งนี้เพื่อเสนอแนวคิดใหม่และได้ดดั แปลงสู ตรมาจากน้ าสลัดซีซาร์ และน้ าสลัด
เทาซันด์ไอแลนด์ ดังนั้นผูจ้ ดั ทาได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร
โดยมีการนาเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลวัตถุดิบ
2.2 การทาน้ าสลัดครี มเห็ด
2.3 การทาสลัดซี ฟู้ด
2.4 สู ตรน้ าสลัดเทาซันด์ไอแลนด์
2.5 สู ตรน้ าสลัดซี ซาร์
2.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้ อมูลวัตถุดิบ
1) เห็ดออรินจิ

รู ปที่ 2.1 เห็ดออริ นจิ
ทีม่ า : https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/685012
ลักษณะของเห็ดออรินจิ
เห็ดออริ นจิ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วา่ Pleurotus eryngii และชื่อภาษาอังกฤษทัว่ ไป
เรี ยกว่า King Oyster Mushroom เป็ นเห็ดในตระกูลเห็ดนางรม มีตน้ กาเนิดมาจากแถบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน เป็ นเห็ดที่ชาวเอเชียนิยมนามาปรุ งอาหาร เนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการสู ง สามารถใช้แทน
เนื้อสัตว์ได้ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม จึงทาให้เป็ นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่ชอบรับประทานเห็ดและ
ผูท้ ี่รักสุ ขภาพ
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เห็ดออริ นจิ เป็ นเห็ดในตระกูลเห็ ดนางรมอีกชนิ ดหนึ่ งที่มีลกั ษณะรู ปร่ างแตกต่าง
อย่า งเห็ นได้ชัด จากเห็ ดออริ นจิ ช นิ ด อื่ น ๆ ที่ พ บเห็ นอยู่ท ว่ั ไปในตลาด จุ ดเด่ นของเห็ ด ชนิ ด นี้
คือ ก้านดอกจะมีขนาดใหญ่ และหมวกดอกหนา ออกดอกไม่เป็ นกลุ่ม ก้านดอกมีสีขาว ส่ วนด้านบน
ของหมวกดอกจะมีสีเทาอ่อน ถ้าเพาะเห็ดภายในโรงเรื อนที่ควบคุมสภาพแวดล้อมจะได้ดอกเห็ดที่มี
ก้านดอกอวบ ใหญ่ ยาว และมีหมวกดอกเล็ก ซึ่ งเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค แต่ถา้ เพาะในโรงเรื อนเปิ ด
ก้านดอกเห็ดจะมีขนาดเล็กและสั้นกว่า แต่หมวกจะใหญ่กว่า (Choochat Thongnark, 2017)
สรรพคุณและประโยชน์ ของเห็ดออรินจิ (Choochat Thongnark, 2017)
1) ช่วยต้านมะเร็ ง สารเบต้ากลูแคนในเห็ดออริ นจิข้ ึนชื่อว่าเป็ นสารที่มีคุณสมบัติ
ในการต้านมะเร็ งแบบดีเยีย่ ม อีกทั้งยังช่วยสร้างเสริ มระบบภูมิคุม้ กันให้แข็งแรง ต่อต้านเชื้อไวรัส
และยังมีฤทธิ์ ในการต้านการอักเสบและเป็ นยาปฏิชีวนะตามธรรมชาติได้ดีอีกด้วย
2) ช่ วยเพิ่มพลังงาน เห็ดออริ นจิข้ ึนชื่ อว่าเป็ นแหล่งพลังงานชั้นดีที่ไม่ทาให้อ้วน
นักกีฬา จานวนมากนิ ยมนาเห็ดออริ นจิมาเป็ นมาเป็ นส่ วนผสมในอาหารที่รับประทานหลังจากการ
แข่งขันเพื่อฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย หรื อรับประทานเพื่อเสริ มสร้างพลังงานเพิ่มระดับฮีโมโกลบินใน
เลือด สาหรับคนที่เป็ นโรคโลหิ ตจาง เห็ดออริ นจิถือเป็ นอาหารที่ควรเลือกรับประทานเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะสามารถช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินในเลือดได้ ในวงการการแพทย์ได้มีการแนะนาให้ผปู ้ ่ วยที่
มีอาการของโรคโลหิตจางรับประทานเห็ดออริ นจิเป็ นประจา
3) อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เห็ดออริ นจิมีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ช่วยป้องกัน
การถูกทาลายของเซลล์ อันเนื่องมาจากสารอนุมูลอิสระต่างๆ โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยูใ่ นเห็ด
ออริ นจิ มี ชื่ อว่า สารเออโกไธโอนี น เป็ นกรดอะมิ โนชนิ ดหนึ่ ง โดยกรดชนิ ดนี้ เมื่ อเข้า ไปอยูใน
ร่ างกายแล้วจะช่ วยลดสภาวะความเครี ยดออกซิ เดชัน (Oxidative Stress) ในอวัยวะต่างๆ เช่ น ไต,
ตับ และดวงตา เป็ นต้น
4) ช่ วยในเรื่ องระบบขับถ่าย ในเห็ดออริ นจิมีไฟเบอร์ สูง เหมาะกับคนที่มีปัญหา
เรื่ องการขับถ่าย
5) แคลอรี ต่าช่วยในการลดน้ าหนัก สาหรับคนที่กาลังลดน้ าหนัก เพราะมีแคลอรี
ต่า อีกทั้งยังมีปริ มาณน้ าอยูภ่ ายในเห็ดมาก รวมทั้งไฟเบอร์สูงจึงช่วยให้อิ่มท้องได้นาน
6) ช่ วยลดคอเลสเตอรอล สารโลวาสแตติ น (Lovastatin) สารส าคัญในการลด
ระดับคอเลสเตอรอลซึ่ งอยูใ่ นยาลดไขมันในเส้นเลือด เป็ นอีกหนึ่งสารที่พบได้มากมายในเห็ดออริ น
จิ ทาให้การรับประทานเห็ดชนิ ดนี้สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิ ดไม่ดีในเลือดได้อย่างดี
เยี่ยม อีกทั้งยังช่ วยเสริ มสร้ างสุ ขภาพหัวใจให้แข็งแรง นอกจากนี้ ปริ มาณไฟเบอร์ ที่สูงมากยังช่วย
ป้ องกันความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
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2) เห็ดแชมปิ ญอง

รู ปที่ 2.2 เห็ดแชมปิ ญอง
ทีม่ า : https://www.เกร็ ดความรู ้.net/เห็ดกระดุม/
ลักษณะของเห็ดแชมปิ ญอง
เห็ดแชมปิ ญองมีชื่อทางวิทยาศาตร์ วา่ Agaricus bisporus เป็ นเห็ดจากต่างประเทศ
โดยที่ มีถิ่นกาเนิ ดในประเทศฝรั่ ง เศส ต่อมาเมื่อแพร่ หลายมายังประเทศไทยเราก็ เริ่ มเป็ นที่ นิย ม
รับประทานกันมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นเห็ดที่มีรสชาติอร่ อยและมีคุณประโยชน์เป็ นอย่างมาก โดยใน
ไทยเราจะมี ก ารเพาะเห็ ด ชนิ ด นี้ ทางภาคเหนื อ เนื่ อ งจากมี ส ภาพอากาศที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของเห็นชนิดนี้ (Toomtum , 2019)
สรรพคุณและประโยชน์ ของเห็ดการดุม/เห็ดแชมปิ ญอง (Toomtum, 2019)
1) ช่วยขับหรื อล้างสารพิษที่สะสมอยูใ่ นร่ างกายออกมา
2) ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังงานที่เพียงพอ
3) ช่วยทาให้ระบบขับถ่ายทางานได้ดีข้ ึน
4) ช่วยทาให้ระบบเลือดภายในร่ างกายไหลเวียนได้ดีข้ ึน
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3) มายองเนส

รู ปที่ 2.3 มายองเนส
ที่มา : https://women.thaiza.com/beauty/319714/
ลักษณะของมายองเนส
มายองเนส คื อ ซอสที่เกิ ดจากการผสม ไข่แดง น้ าส้มสายชู น้ าตาล เกลื อ และ
น้ า มัน จะได้ซ อสสี ค รี ม ข้น นิ ย มใช้เ ป็ นเบสของซอสอื่ น หรื อ เป็ นซอสส าหรั บ จิ้ ม ในทาง
วิทยาศาสตร์ มายองเนส ถื อว่าเป็ น อิมลั ชั่น (Emulsion) หรื อการที่ของเหลว 2 ชนิ ด ซึ่ งปกติไ ม่
สามารถรวมกันได้มารวมกัน ตัวอย่างเช่นน้ า กับ น้ ามัน ในกรณี ของมายองเนส คือ น้ ามันพืช และ
น้ ามะนาวหรื อน้ าส้มสายชู การที่ของเหลวทั้งสองอย่างนี้ รวมกันได้เกิดจากการตีอย่างรวดเร็ ว แต่
เมื่ อ รวมตัว กัน แล้ว ก็ จ ะแยกเป็ นชั้น เมื่ อ ตั้ง ทิ้ ง ไว้ การที่ อิ ม ัล ชั่น จะสามารถคงตัว ผสมอยู่ ไ ด้ดี
จาเป็ นต้องใส่ สารทีเรี ยกว่า Emulsifier ในกรณี ของมายองเนส Emulsifier คือ เลซิ ธิน (Lecithin) ที่
อยูใ่ นไข่แดง หรื อบางสู ตรอาจจะใส่ มสั ตาร์ ดเพื่อเพิ่มรสชาติ (สารยูไนเต็ด คอลัมภ์ เลือกก่อนใช้รู้
ก่อนกิน, 2549)
ประโยชน์ ของมายองเนส (สารยูไนเต็ด คอลัมภ์ เลือกก่อนใช้รู้ก่อนกิน, 2549)
1) ครี มนวดผม มายองเนสสามารถเอามาหมักเส้นผม โดยสามารถใช้เป็ นครี มนวด
ได้ ซึ่ งมายองเนสจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กบั เส้นผม และป้องกันผมแห้งเสี ย
2) ฟื้ นฟูผวิ ไหม้แดด สามารถใช้ทาเพื่อปรับผิวที่แห้งเสี ยแทนครี มบารุ งผิวได้
3) บารุ งเล็บ หากนามายองเนสมาพอกมือหรื อเล็บจะทาให้มีสุขภาพดี
4) ผลัดเซลล์ผิวบริ เวณเท้า โดยสามารถนามายองเนส มาทาให้ทว่ั บริ เวณเท้า
สามารถปรับผิวให้กลับมาชุ่นชื้นเหมือนเดิม
5) ฆ่าเหาได้ หากนามายองเนสมาชโลมให้ทว่ั หนังศรี ษะ จะช่วยฆ่าเหาและมีส่วน
ทาให้สุขภาพผมดีข้ ึน
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ส่ วนผสมของมายองเนส
1) ไข่ไก่ เป็ นอาหารที่มีค่าทางโภชนาการสู ง เป็ นแหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพดี
ที่สุด เนื่ องจากโปรตีนไข่มีกรดแอมิโนชนิดที่จาเป็ นต่อร่ างกายของมนุษย์ และปริ มาณเป็ นอาหารที่
มีความสมบูรณ์ที่สุด (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
2) น้ าส้มสายชู กลัน่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาแอลกอฮอล์กลัน่ เจือจาง (Dilute
Distilled Alcohol) มาหมักกับเชื้ อน้ าส้มสายชู หรื อเมื่อหมักแล้วนาไปกลัน่ อีก หรื อได้จากการนา
น้ าส้มสายชู หมักมากลัน่ จะได้น้ าส้มสายชูกลัน่ จะต้องมีลกั ษณะใส ไม่มีตะกอนและมีปริ มาณกรด
น้ าส้มไม่นอ้ ยกว่า 4% เป็ นน้ าส้มที่ได้จากการกลัน่ แอลกอฮอล์ รสเปรี้ ยวแหลม ไม่มีกลิ่น มีปริ มาณ
กรด อะซิ ติ ก 5% ใช้ ท าน้ าสลั ด ทุ ก ชนิ ด ราคาไม่ แ พงสามารถหาซื้ อได้ ท ่ัว ไป (Copyright
FoodieTaste, 2559)
3) น้ าตาลคื อ สารประกอบคาร์ โ บไฮเดรตประเภทโมโนแซ็ ก คาไรด์ แ ละ
ไดแซ็กคาไรด์ ซึ่ งมีรสหวานโดยมากได้จาก ตาล มะพร้าว อ้อย น้ าตาลในประเทศไทยผลิตได้จาก
พืชหลายชนิ ด ตั้งแต่ออ้ ย ตาลโตนด มะพร้าว ในระดับอุตสาหกรรมจะผลิตน้ าตาลจากอ้อยและหัว
ผักกาดหวานหรื อหัวบีท (Beet roots) เป็ นหลัก สาหรับประเทศไทยผลิตน้ าตาลเป็ นอันดับสามของ
โลก รองจากอินเดียและบราซิล
น้ าตาลสามารถแบ่งประเภทตามลักษณะโมเลกุลได้ 3 ประเภท คือ
น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว หรื อ โมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) เป็ นคาร์ โบไฮเดรต
ที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด มีรสหวาน ละลายน้ าได้ดี ร่ างกายนาไปใช้ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งย่อย มีรสหวาน
ละลายน้ าได้ดี
น้ าตาลโมเลกุลคู่ หรื อ ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) เป็ นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบ
ขึ้นจากน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล น้ าตาลโมเลกุลคู่ที่สาคัญมีดงั นี้ น้ าตาลซูโครส (sucrose) หรื อ
น้ าตาลทราย หรื อน้ าตาลอ้อยพบได้มากในอ้อย ตาล มะพร้าว ผลไม้ที่มีรสหวานทุกชนิด
น้ าตาลโมเลกุลใหญ่ หรื อ โพลีแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) หรื อน้ าตาลเชิงซ้อน
เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่เกิดจากน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายๆโมเลกุลรวมกัน ไม่มีรสหวาน ละลายน้ าได้
ยากหรื อไม่ละลายเลย แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ แป้ง เซลลูโลส และไกลโคเจน
(Medthai, 2557)
4) เกลื อ ไอโอดี น คื อ แร่ ธ าตุ ที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งมากต่ อ การท างานของต่ อม
ไทรอยด์ ซึ่ งช่วยควบคุมระบบเผาผลาญอาหารในร่ างกาย แต่ร่างกายของเราไม่ได้มีความต้องการ
มากนัก และเมื่ อร่ า งกายได้รับ ไอโอดี นก็ จะเปลี่ ย นให้เ ป็ นไอโอไดด์ โดยร่ า งกายของเราจะมี
ไอโอดีนอยูป่ ระมาณ 25 มิลลิกรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.0004 ของน้ าหนักตัว ซึ่ งครึ่ งหนึ่ งจะถูกเก็บ
ไว้ที่ต่อมไทรอยด์ (Amprohealth, 2560)
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5) น้ ามันพืช คือ ไขมันที่สกัดจากพืชชนิ ดต่างๆ เช่ น ถัว่ เหลือง มะพร้าว ปาล์ม ฯ
น้ ามันพืชถู กนามาใช้แทนน้ ามันจากสัตว์ เนื่ องจากว่าน้ ามันพืชไม่มีสารคอเลสเตอรอลเหมือนใน
น้ ามันจากสัตว์ คนส่ วนมากจึงนิ ยมใช้น้ ามันพืชมาประกอบอาหารมากกว่าน้ ามันจากสัตว์ (ทรู ปลูก
ปัญญา , 2560)
4) นา้ มันมะกอก

รู ปที่ 2.4 น้ ามันมะกอก
ทีม่ า : https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-olive-oil
ลักษณะของนา้ มันมะกอก
น้ ามันมะกอก เป็ นน้ ามันธรรมชาติที่เกิดจากการนาเอาผลมะกอกมาสกัดเอาน้ ามัน
หากมองดูจากภายนอกน้ ามันมะกอกก็อาจจะเหมือนกับน้ ามันพืชทัว่ ไป แต่หากเจาะลึกในเรื่ องของ
คุ ณสมบัติ สรรพคุ ณ และประโยชน์ของน้ ามันมะกอกแล้วจะเห็ นได้ว่ามีประโยชน์มาก โดยใน
ปั จ จุ บ ัน น้ ามัน มะกอกเริ่ มเป็ นนิ ย มในการน ามาประกอบอาหารเมนู ต่ า งๆ ใช้ ใ นงานด้ า น
อุตสาหกรรม และใช้ในด้านความงามอย่างแพร่ หลาย (กองบรรณาธิการ, 2560)
สรรพคุณและประโยชน์ ของนา้ มันมะกอก (กองบรรณาธิการ, 2560)
1) ลดความอ้วน น้ ามันมะกอกสามารถลดความอ้วนลงได้ ผูท้ ี่บริ โภคอาหารที่มี
น้ า มันมะกอกร่ วมกับ การรั บ ประทานอาหารไขมันต่ า ออกก าลัง กายและพัก ผ่อนอย่า งเพีย งพอ
สามารถทาให้น้ าหนักตัวลดลงได้มากกว่าผูท้ ี่อดอาหารทัว่ ไป เนื่ องจากน้ ามันมะกอกมีส่วนช่ วย
กระตุน้ สมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไขมัน
2) ต่ อ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ ภายในน้ า มัน มะกอกประกอบไปด้ว ยสารไลโคปี น
(Lycopene) จานวนมาก ซึ่ ง มี ส่ วนช่ วยในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระและลดสารออกซิ เ ดชัน ท าให้มี
สุ ขภาพผิวที่ดีข้ ึน ผิวหนังอ่อนเยาว์กว่าวัย ริ้ วรอยลดเลือน และยังลดสาเหตุของการเกิดสิ วได้
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3) บ ารุ ง หัวใจ น้ า มันมะกอกประกอบไปด้วยไขมันไม่ อิ่ม ตัวเชิ ง เดี่ ย วอยู่เ ป็ น
ส่ วนมาก โดยมีส่วนช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอล (LDL) ได้ ควบคุมระดับ (LDL) ให้ต่าลง ช่วย
ให้ไขมันในเลือดลดลง ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหรื อโรคหลอดเลือดหัวใจรั่ว เป็ นผลดีต่อ
ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจตาย ลดความเสี่ ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) และ
ทาให้หวั ใจทางานได้อย่างแข็งแรงยิง่ ขึ้น
4) ควบคุมความดันโลหิ ต น้ ามันมะกอกประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3
จานวนมาก ซึ่ งเป็ นกรดไขมันที่จาเป็ นต่อร่ างกายและร่ างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ โดยมีส่วน
ช่ วยควบคุ มความดันโลหิ ตของร่ างกายให้ดีข้ ึน สารโพลีฟีนอลจะช่ วยปรับการทางานของหลอด
เลื อดหัวใจของคนที่มีความดันโลหิ ตสู งให้กลับมาเป็ นปกติ และช่ วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรค
ความดันโลหิ ตสู งได้เป็ นอย่างดี
5) บรรเทาอาการท้องผูก น้ ามันมะกอกมีส่วนช่ วยรักษาความผิดปกติในช่ อง
ท้องหรื อภาวะท้องผูกต่างๆ ให้ดีข้ ึน สามารถเลือกรับประทานน้ ามันมะกอกบริ สุทธิ์ เพื่อแก้อาการ
ได้
6) บรรเทาอาการอัก เสบหรื อติดเชื้ อต่า งๆ น้ ามันมะกอกมีความพิเศษหลาย
อย่าง โดยช่ วยบรรเทาอาการอักเสบที่ เกิ ดจากโรครู มาตอยด์ได้ดี เพราะอุดมไปด้วยสารโอลี โ อ
แคนธัล (Oleocanthal) ที่ ช่ ว ยยับ ยั้ง เอมไซม์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด อาการอัก เสบ รวมไปถึ ง การก าจัด เชื้ อ
แบคทีเรี ยเอชไพโลไร ที่เป็ นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายหลายชนิด
7) ลดความเครี ยด น้ ามันมะกอกสามารถช่ วยลดความเครี ยด ความวิตกกังวล
หรื ออาการซึ ม เศร้ า ได้ ท าให้ไ ม่ เกิ ดอาการอ้วนลงพุงจากความเครี ยด ท าให้จิตใจแจ่ ม ใสร่ า เริ ง
อารมณ์ดี
8) ลดความเสี่ ยงในการเกิ ดโรคอัลไซเมอร์ ปั จจุบนั โรคอัลไซเมอร์ เริ่ มพบเจอ
ได้บ่อยครั้งขึ้นในทุกวันนี้ แต่หากรับประทานน้ ามันมะกอกเป็ นประจาจะช่วยลดความเสี่ ยงในการ
เกิ ดโรคอัลซัล เมอร์ ไ ด้ เนื่ องจากน้ า มันมะกอกอุ ดมไปด้วยโอลี โอแคนธัล (Oleocanthal) เหมาะ
สาหรับผูส้ ู งอายุที่ความจาไม่ดี และต้องใช้ความคิดอยูเ่ สมอ
9) กระดูกและฟั นแข็งแรงขึ้น น้ ามันมะกอกมีส่วนประกอบของแคลเซี ยมที่ช่วย
เสริ มสร้างกระดูกและฟั นให้แข็งแรง ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุ น ทาให้มีมวลกระดูก
เพิ่มขึ้น และช่วยให้ร่างกายดูดซับแคลเซียมได้ดียงิ่ ขึ้น
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5) เกลือ

รู ปที่ 2.5 เกลือ
ทีม่ า : https://today.line.me/th/pc/article/7
ลักษณะของเกลือ
เกลือ หมายถึงเกลือแกง หรื อโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride) มีสูตร NaCl ใน
เกลือที่ใช้บริ โภคที่ไม่มีความชื้นอยู่ มีปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 95.5 - 98.5 และมีสารอื่นเจือ
ปนในปริ มาณน้อย เช่น แมกนี เซี ยม (Mg) แคลเซี ยม (Ca) และ ซัลเฟต (SO4) เกลือมีส่วนผสมของ
ไอดดีน ซึ่ งเป็ นธาตุอาหารที่สาคัญต่อร่ างกายช่วยให้ระบบเผาผลาญอาหารในร่ างกายทางานได้ดีข้ ึน
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
สรรพคุ ณและประโยชน์ ของเกลื อ (พิ มพ์เพ็ญ พรเฉลิ มพงศ์ และ นิ ธิ ย า รั ตนาปนนท์ ,
ม.ป.ป)
1) รักษาความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ เนื่ องจากเกลือโซเดียมเป็ นตัวควบคุ ม
ความสมดุลของน้ าในเซลล์และน้ านอกเซลล์
2) รักษาสมดุลอุณหภูมิของร่ างกาย การขับเหงื่อเป็ นจากการรักษาอุณหภูมิของ
ร่ างกาย และเกลือโซเดียมก็เป็ นแร่ ที่เสี ยมากเมื่อมีเหงื่อออกมา
3) การทางานของสมอง เนื่ องจากเกลือโซเดียมเป็ นเกลื อที่สาคัญในเนื้ อสมอง
การเปลี่ยนแปลงของเกลือโซเดียมเพียงเล็กน้อยก็ทาให้สมองทาหน้าที่เสี ยไป หากเกลือโซเดียมใน
เลือดต่าก็จะทาให้ชกั ซึ ม และหมดสติ
4) ตะคริ ว เมื่อร่ างกายขาดน้ าและเกลือจะทาให้เกิดตะคริ ว
5) เกลือโซเดียมจะทาให้เซลล์มีการใช้กลูโคสเพิ่มขึ้น
6) เกลือโซเดียมจะช่วยให้ท้ งั กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อทางานดีข้ ึน
7) เกลือโซเดียมจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยผิวหนังเหี่ ยวย่น
น้อยลง
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6) พริกไทย

รู ปที่ 2.6 พริ กไทย
ทีม่ า : https://medthai.com/พริ กไทย/
ลักษณะของพริกไทย
พริ ก ไทย เป็ นต้น ไม้ที่ มี อ ายุยืน จัด อยู่ใ นประเภทไม้เ ลื้ อ ยสู ง ประมาณ 5 เมตร
ลักษณะของลาต้นจะเป็ นข้อ ๆ ลักษณะของใบพริ กไทยจะมีสีเขียวสด ใบใหญ่คล้ายใบโพ ส่ วน
ลักษณะของดอกพริ กไทยจะมีขนาดเล็ก จะออกช่ อตรงข้อของลาต้น มีลกั ษณะเป็ นพวง ซึ่ งจะมี
เมล็ดกลมๆ ติดกันอยู่เป็ นพวง มีถ่ินกาเนิ ดในประเทศอินเดีย บริ เวณเทือกเขาทางภาคตะวันออก
เฉี ย งใต้ ส าหรั บ ในประเทศไทย พริ ก ไทยถื อเป็ นพืช เศรษฐกิ จที่ สาคัญชนิ ดหนึ่ ง โดยนิ ย มปลู ก
พริ กไทยกันมากในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง พริ กไทยที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 6 สาย
พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ใบหนา พันธุ์บา้ นแก้ว พันธุ์ปรางถี่ธรรมดา พันธุ์ปรางถี่หยิก พันธุ์ควายขวิด และ
สายพันธุ์คุชชิ่ง (Metthai, 2556)
สรรพคุณและประโยชน์ ของพริกไทย (Metthai, 2557)
1) เมล็ดพริ กไทยมีสารฟี นอลิกและสารพิเพอรี น ซึ่ งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
2) เมล็ดพริ กไทยมีสารพิเพอรี น (Piperine) ซึ่ งเป็ นสารอัลคาลอยด์ที่มีส่ว นช่ วย
รักษาและป้ องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผูส้ ู งอายุได้
3) ช่ วยป้ องกันและต่ อต้า นสารก่ อ มะเร็ ง ช่ วยเร่ ง การท างานของตับ ให้ท าลาย
สารพิษได้มากขึ้น
4) เมล็ดพริ กไทยมีฤทธิ์ ในการช่วยกระตุน้ ประสาท
5) ช่วยแก้โรคลมบ้าหมูหรื อลมชักได้
6) ช่วยทาให้เจริ ญอาหาร ทาให้ลิ้นของผูส้ ู งอายุรับรสได้ดียงิ่ ขึ้น
7) ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ
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7) เลมอน

รู ปที่ 2.7 เลมอน
ทีม่ า : https://medthai.com/เลมอน/
ลักษณะของเลมอน
เลมอน เป็ นผลไม้ที่จดั อยูใ่ นตระกูลส้ม มีลกั ษณะเป็ นไม้พมุ่ ปลายยอดมีหนาม
แหลม ลักษณะของใบเป็ นใบเดี่ยว เมื่อนามาขยี้จะมีกลิ่นหอมแรง ลักษณะของดอกเลมอน มีกลิ่น
หอมและมีสีขาว ลักษณะของผลเลมอนเป็ นรู ปกลมรี ที่ปลายผลจะมีติ่งแหลม ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อ
สุ กจะเป็ นสี เหลืองในผลมีเมล็ดหลายเมล็ด เนื้อผลฉ่ าน้ าและมีรสเปรี้ ยว (Metthai, 2557)
สรรพคุณและประโยชน์ของเลมอน (Metthai, 2557)
1) น้ าเลมอนช่ วยบารุ งตับและกระตุน้ ให้ตบั ผลิ ตน้ าดี ไ ด้มากยิ่งขึ้ น จึงส่ งผลให้
ระบบย่อยอาหารทางานได้อย่างเป็ นปกติตลอดทั้งวัน
2) ช่วยทาความสะอาดลาไส้ กาจัดของเสี ยที่ตกค้างอยูใ่ นลาไส้
3) ช่วยรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสี ยดแน่นท้อง
4) ช่วยลดขนาดและละลายก้อนนิ้วในถุงน้ าดีและไตให้ขบั ออกมาทางปัสสาวะ
5) ช่วยลดปริ มาณของกรดฟอสฟอริ กในปั สสาวะให้นอ้ ยลงจาก 1% เหลือ 0.13%
ซึ่งเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกาย
6) ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย
7) บางครั้งก็มีการนาเปลือกหรื อกากมาใช้ทาเป็ นอาหารและของหวาน
8) ความเปรี้ ยวของเลมอนสามารถนามาใช้ดับกลิ่ นคาวปลา ทาให้รสชาติ ก ลม
กล่อมมากยิง่ ขึ้น
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8) นม

รู ปที่ 2.8 นม
ทีม่ า : https://www.honestdocs.co/
ลักษณะของนม
นม หรื อ น้ านม คือ ของเหลวสี ขาวที่มีสารอาหารที่จาเป็ นสาหรับเด็กหรื อสัตว์เกิด
ใหม่ ที่ผลิ ตออกมาจากเต้านมของสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม เช่ น มนุ ษย์ วัว แพะ แกะ ควาย ม้า ลา อูฐ
จามรี เรนเดียร์ ลามะ แมวน้ า และยังรวมไปถึงเครื่ องดื่มที่ใช้แทนนมด้วย เช่น นมถัว่ เหลือง น้ านม
ข้าว นมข้าวโพด นมอัลมอนด์เป็ นต้น
นมเหมาะกับทุ กเพศทุกวัย เพราะร่ างกายจาเป็ นต้องได้รับสารอาหารในนมมา
สร้างเสริ มร่ างกายให้แข็งแรงอยูต่ ลอดเวลา และสาหรับหญิงตั้งครรภ์ควรดื่มนมที่มีแคลเซี ยมสู ง ซึ่ง
จะช่วยเสริ มสร้างกระดูกทั้งมารดาและทารกในครรภ์ นมเปรี้ ยวยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทางาน
เป็ นปกติ ขับถ่ายสะดวก ป้ องกันอาการท้องผูก ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันได้อีก
ด้วย แต่สาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานควรรับประทานนมพร่ องมันเนยหรื อนมขาดมันเนย และควร
หลีกเลี่ยงนมที่มีรสหวาน (Metthai, 2557)

สรรพคุณและประโยชน์ ของนม (Metthai, 2557)
1) น้ านมมีสารอาหารครบ 5 หมู่ จึงช่วยในการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
2) ประโยชน์ของการดื่มนม ช่ วยทาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่ วยเสริ มสร้าง
ภูมิตา้ นทานโรค
3) ช่วยซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกายในวัยผูใ้ หญ่
4) ไขมันจากนมช่วยเพิ่มพลังงานให้กบั ร่ างกาย
5) มีความสาคัญอย่างมากต่อพัฒนาการทางร่ างกายและสมองของเด็ก ๆ
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6) นมมีวติ ามินบี 1 ช่วยบารุ งประสาทและหัวใจ
7) นมมีวติ ามินบี 2 ช่วยในการทางานของเซลล์ผวิ หนัง
8) ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
9) นม ช่ วยให้กระดูกเจริ ญเติบโตและแข็งแรง ซึ่ งจาเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะเด็ก
ในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่ นและช่วงวัยรุ่ น
10) ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกในวัยเด็ก
11) ดื่มนมในช่วงวัยเด็กหรื อวัยรุ่ น ช่วยทาให้ตวั สู งขึ้น เพราะแคลเซี ยมจะช่ วยทา
ให้กระดูกยาวขึ้น
12) ช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุ น กระดูกเปราะ
13) นมมีแคลเซี ยมช่วยลดความดันโลหิต
9) แป้ งทอดกรอบ

รู ปที่ 2.9 แป้งทอดกรอบ
ทีม่ า : https://www.bakenpack.com/product/
ส่ วนผสมของแป้ งทอดกรอบ
แป้ งทอดกรอบ คือ แป้ งที่ผสมกับส่ วนประกอบอื่น และใช้ชุบอาหารก่อนนาไป
ทอดเพื่ อท าให้ก รอบ อาหารที่ มี ก ารชุ บ แป้ ง ทอดได้แก่ อาหารทะเลต่ า งๆ เช่ น กุ้ง ชุ บ แป้ ง ทอด
ปลาหมึกชุ บแป้ งทอด ไก่ชุบแป้ งทอด หมูชุบแป้ งทอด ผักชุบแป้ งสาลีทอด และ ผลไม้ชุบแป้ งทอด
เช่น กล้วยแขก เป็ นต้น
ชนิ ดและส่ วนประกอบของแป้ ง น้ าตาล เกลือ ปูนแดง และงามีผลต่อลักษณะเนื้ อ
สัมผัสและการพองตัวของผลิตภัณฑ์ชุบทอด ที่แตกต่างกันไป เช่น เบานุ่ม เปราะง่าย พองมาก และ
แข็ง (ศิริลกั ษณ์, 2519)
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10) ไข่ ไก่

รู ปที่ 2.10 ไข่ไก่
ทีม่ า : https://www.siamhealth.net/public_html/Health/
ข้ อมูลทัว่ ไปของไข่
ไข่ไก่ 1 ฟอง มีน้ าหนักประมาณ 40 - 60 กรัม เป็ นไข่ขาวประมาณ 30 - 35 กรัม ไข่
แดงประมาณ 13 - 20 กรัม ไข่เป็ นแหล่งโปรตีนสมบูรณ์ (Complete Protein) มีกรดอะมิโนที่จาเป็ น
(Essential Amino Acids) อยูค่ รบถ้วนในปริ มาณที่พอเหมาะ มีกรดอะมิโนพวกซัลเฟอร์ อยูค่ ่อนข้าง
สู งทั้งในไข่ขาวและไข่แดง เพื่อประโยชน์ในการสร้างเซลล์ผิวหนัง เล็บและผม แร่ ธาตุที่พบมากใน
ไข่แดง คือ กามะถัน โซเดียม โพแทสเซี ยม ส่ วนแร่ ธาตุที่พบได้บา้ งคือ แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม และ
เหล็ ก ในไข่ ข าวมี โ ปรตี น ที่ ส าคัญ เช่ น อะวิดิ น (Avidin) ในไข่ ดิ บ อะวิดิ น จะจับ กับ ไบโอทิ น
(Biotin) ซึ่ งเป็ นวิตามิ นที่ ช่วยในการทางานของเอมไซน์ต่าง ๆ ในร่ างกาย เมื่อจับกันจะเกิ ดเป็ น
สารประกอบที่ น้ าย่อยไม่สามารถย่อยได้ ไบโอทินดู ดซึ มไม่ได้ จึงไม่ควรกิ นไข่ดิบหรื อไข่ ล วก
(พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
สรรพคุณและประโยชน์ ของไข่ ไก่ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
1) โปรตีนในไข่จะทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
2) สมองทางานดีข้ ึนไข่จะมีแร่ ธาตุและวิตามินซึ่ งใช้บารุ งสมองและความจา
3) ทาให้ร่างกายใช้พลังงานอย่างเต็มที่ไข่จะมีแร่ ธาตุและวิตามินที่ช่วยในการสร้าง
พลังงาน
4) ทาให้ภูมิร่างกายแข็งแรงเนื่องจากไข่มีท้ งั วิตามินเอ,วิตามินบี Selenium
5) ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจ Choline ช่วยในการย่อยสลาย Homocysteine
ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ
6) ช่วยให้ครรภ์แข็งแรง เนื่องจากไข่มีสารอาหารที่จาเป็ นสาหรับการตั้งครรภ์
7) บารุ งสายตา ลูทีน และ ซีนแซนทิน ป้องกันการเกิดจอประสาทตาเสื่ อม
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11) นา้ มันปาล์ม

รู ปที่ 2.11 น้ ามันปาล์ม
ทีม่ า : https://thai.alibaba.com/product-detail/
ลักษณะของนา้ มันปาล์ม
น้ ามันปาล์ม เป็ นน้ ามันที่สกัดได้จากผลของต้นปาล์มน้ ามันซึ่ งได้รับความนิยมทัว่
โลก มักถูกนามาใช้ในการประกอบอาหารประเภททอดและยังถูกนามาใช้ในการผลิตเครื่ องสาอาง
สบู่ ยาสี ฟั น เป็ นต้น นอกจากนี้ น้ า มันปาล์ม ยัง อาจมี ป ระโยชน์ต่อสุ ข ภาพในหลายด้า นทั้ง ช่ วย
ป้ องกันภาวะขาดวิตามินเอ ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีและอาจช่วยบารุ งสมองได้ (พิมพ์เพ็ญ
พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
ประโยชน์ ของนา้ มันปาล์ม (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
1) ป้ องกันภาวะขาดวิตามินเอ เป็ นวิตามินชนิ ดหนึ่ งที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบ โต
ของกระดูก ช่วยบารุ งสุ ขภาพผิวหนังและสายตา ซึ่ งหากขาดวิตามินเออาจทาให้เกิ ดผลกระทบต่อ
การมองเห็น มีอาการตาแห้ง และอาจนาไปสู่ การเกิดภาวะโลหิตจางได้
2) ลดคอเลสเตอรอลชนิ ด ที่ ไ ม่ ดี หากมี ค อเลสเตอรอลชนิ ด นี้ มากเกิ น ไปอาจ
นาไปสู่ การเกิ ดโรคเกี่ ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่ น ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน โรค
หลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลายตีบ เป็ นต้น
3) ช่ วยบารุ งสมอง เนื่ องจากน้ ามันปาล์มเป็ นแหล่งของวิตามินอี ซึ่ งมีสารโทโค
ไตรอีนอลที่เชื่ อกันว่าอาจช่ วยลดการแตกตัวของไขมันไม่อิ่มตัวในสมองชะลอการเกิดภาวะสมอง
เสื่ อมลดความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดสมอง และยังช่วยป้องกันการเจริ ญเติบโตของแผลในสมอง
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12) ปลาหมึกกล้วย

รู ปที่ 2.12 ปลาหมึกกล้วย
ทีม่ า : https://www.simummuangmarket.com/en/product/677
ลักษณะของปลาหมึกกล้วย
ลักษณะของปลาหมึกกล้วย รู ปร่ างยาวเรี ยว ลาตัวกลม ครี บเป็ นรู ปสามเหลี่ยมอยู่
ด้านท้าย ครี บด้านซ้ายและขวาเชื่ อมต่อกันทางด้านหลัง มีหนวดสั้น 4 คู่ และหนวดยาว 1 คู่ หนวด
สั้นอันที่สี่ขา้ งซ้ายของเพศผู ้ ปุ่ มดู ดที่อยู่บนหนวดเปลี่ยนรู ปเป็ นขนสั้น ๆ เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์
นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ในปากมีฟันเขี้ยวคล้ายปากนกแก้ว ในลาตัวมีกระดองใสเหมือนแผ่นพลาสติก
รู ปร่ างคล้ายขนนก (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
ประโยชน์ ของปลาหมึก
ปลาหมึ ก มี หลากหลายสายพันธุ์ แต่ ที่ นิย มนามาบริ โภค ได้แก่ ปลาหมึ ก กล้วย
โดยสารอาหารที่ ไ ด้จ ากปลาหมึ ก กล้ว ยสดที่ ห นัก 85 กรั ม ได้แ ก่ โปรตี น 13.2 กรั ม ไขมัน
คอเลสเตอรอล 198 มิลลิกรัม ไขมันอิ่มตัว 0.3 กรัม ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.09 กรัม และไขมันไม่
อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.4 กรัม แม้จะอุดมไปด้วยไขมัน แต่ปลาหมึกก็มีโปรตีนสู ง ซึ่งเป็ นสารอาหารสาคัญ
ที่ช่วยสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย ช่วยในการทางานของกระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนังและไขมันบาง
ชนิ ดที่ พบในปลาหมึ กก็เป็ นไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิ มพงศ์ และ นิ ธิยา
รัตนาปนนท์, ม.ป.ป)
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13) กุ้งขาว

รู ปที่ 2.13 กุง้ ขาว
ทีม่ า : http://www.wasineeotop.com/article/detail/3/
ลักษณะของกุ้งขาว
กุง้ ขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Litopenaeus Vammamei มีลกั ษณะลาตัวมี 8 ปล้อง
และมีสีขาว หน้าอกใหญ่การเคลื่ อนไหวเร็ ว ส่ วนหัวมี 1 ปล้อง มีกรี อยู่ในระดับยาวประมาณ 0.8
เท่าของความยาวเปลือกหัวสันกรี สูง ปลายกรี แคบ ส่ วนของกรี มีลกั ษณะเป็ นสามเหลี่ยมมีสีแดงอม
น้ าตาล กรี ดา้ นบนมี 8 ฟั น กรี ดา้ นล่างมี 2 ฟัน ร่ องบนกรี มองเห็นได้ชดั เปลือกหัวสี ขาวอมชมพูถึง
แดง ขาเดินมีสีขาวเป็ นลักษณะที่โดดเด่น หนวดแดง 2 เส้นยาว ตาแดงเข้ม ส่ วนตัวมี 6 ปล้อง เปลือก
ตัวสี ขาวอมชมพูถึงแดง เปลื อกบาง ขนาดตัวที่โตสมบูรณ์เต็มที่ของกุง้ สายพันธุ์น้ ี จะมีขนาดที่เล็ก
กว่ากุง้ กุลาดา หากินทุกระดับความลึกของน้ า ลอกคราบเร็ วทุกๆสัปดาห์ (วีร์ ศรี วราธนบูลย์, 2560)
สรรพคุณและประโยชน์ ของกุ้งขาว (วีร์ ศรี วราธนบูลย์, 2560)
1) แหล่ งโปรตี นชั้นดี กุ้งเป็ นอาหารที่มี โปรตี นจานวนมากไม่ ต่า งจากเนื้ อสั ต ว์
ประเภทอื่น โดยกรดอะมิโนในกุง้ เป็ นกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่ างกายหรื อ ‘Essential Aminoacid’
ที่ร่างกายขาดไม่ได้ เนื่ องจากกุง้ เป็ นสัตว์น้ าที่มีคอเลตเตอรอลต่า โปรตีนสู ง จึงทาให้กรดอะมิโนที่
ได้จากกุง้ เป็ นชนิ ดย่อยง่าย ร่ างกายนาไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที เมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากสัตว์
ชนิดอื่น
2) ช่ วยลดความอ้วนได้ ส่ วนเปลือกของกุง้ จะมีสารที่เรี ยกว่า ไคติน (Chitin) เป็ น
สารที่ไม่ดูดซึ มเข้าร่ างกาย อีกทั้งยังมีส่วนช่ วยในการเคลื่อนตัวของกากอาหารในลาไส้ คล้ายกับ
อาหารจาพวกไฟเบอร์ นอกจากมีส่วนช่วยในการขับถ่ายแล้ว ไคตินในเปลือกกุง้ ยังมีความสามารถ
ในการดักจับคอเลสเตอรอลและ ไขมัน ก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ ซึ่งปัจจุบนั
ไคตินจากเปลือกกุง้ ได้ถูกนามาเป็ นส่ วนผสมในยาเสริ มอาหารประเภทลดน้ าหนักอย่างแพร่ หลาย
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3) สารอาหารในกุง้ ช่ วยเสริ มสร้างพัฒนาการของทารกในครรภ์ เนื่ องจากกุง้ เป็ น
สั ตว์น้ า ที่ มี ส ารอาหารหลากหลายไม่ ว่า โปรตี น คอเลสเตอรอลชนิ ดดี รวมไปถึ ง โพแทสเซี ย ม
โดยเฉพาะในกุง้ ขาวที่มีประโยชน์กบั คุณแม่ต้ งั ครรภ์มากเพราะสารอาหารเหล่านี้ จะมีส่วนเพิ่มการ
พัฒนาด้านสมองและสติปัญญาของทารกในครรภ์
4) ช่ วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลื อด ช่ วยรักษาอาการหื ด ไขข้ออักเสบและ
ความจาเสื่ อมได้
5) ช่ วยบ ารุ ง สมอง เพราะแร่ ธ าตุ ที่ สู ง ในกุ้ง จึ ง มี ส่ วนช่ วยส่ ง เสริ ม ในเรื่ องของ
ความจาและการพัฒนาสมอง จึงมีส่วนช่ วยป้ องกันการเสื่ อมสภาพของสมองและป้ องกันการเกิ ด
โรคร้าย เกี่ยวกับสมองได้เป็ นอย่างดี
6) ช่ วยป้ องกันโรคมะเร็ ง กุ้ง อุ ดมไปด้วยซี ลี เนี ย ม ที่ ส ามารถช่ วยต่ อ ต้า นและ
ป้ องกันการเกิ ดโรคมะเร็ งปอดและโรคมะเร็ งต่ อมลู กหมาก อีกทั้งยังช่ วยสร้ างภูมิคุม้ กัน ให้กบั
ร่ างกายได้ดีอีกด้วย
7) ช่ วยบรรเทาอาการปวดประจาเดือน มีการศึกษาพบว่า กุง้ ที่อุดมไปด้วยไขมัน
ชนิ ดดี และโอเมก้า 6 มี ส่วนช่ วยในการ ทาให้การไหลเวียนของเลื อดดี จึงสามารถช่ วยบรรเทา
อาการปวดระหว่างการมีประจาเดือนได้
14) เรดโอ๊ค

รู ปที่ 2.14 เรดโอ๊ค
ทีม่ า : https://www.propdna.net/living-in-style/10ลักษณะของเรดโอ๊ค
เป็ นผักตระกูลผักสลัด มีลกั ษณะเป็ นผักใบสี แดงเข้ม ซึ่ งจะตรงข้ามกับกรี นโอ๊คที่ใบและ
ต้นเป็ นสี เขียว อายุที่เหมาะสาหรับเก็บรับประทานคือ ช่วง 40-45 วัน เป็ นผักที่มีใบซ้อนกันเป็ นชั้น
ปลายใบหยิกแยกเป็ นแฉก เป็ นพุ่มหยักสี สวยงาม นอกจากนี้ ยงั มีกากใยอาหารมากมาย ซึ่ งช่ วยใน
เรื่ องระบบการย่อย บารุ งสายตา บารุ งกล้ามเนื้ อ ป้ องกันโรคปากนกกระจอก ช่ วยล้างผนังลาไส้
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กาจัดพวกไขมันมีธาตุเหล็กและวิตามินซี สูง นิ ยมใช้ทาอาหารประเภทสลัดคู่กบั กรี นโอ๊คเพื่อเป็ น
การเพิ่มสี สันให้อาหารสวยงามขึ้น (Thonspaak, 2562)

สรรพคุณและประโยชน์ ของเรดโอ๊ค (Thonspaak, 2562)
1) บารุ งสายตา อุดมไปด้วยวิตามินเอสู ง ชะลอการเสื่ อมสภาพของจอประสาทตา
ลดความเสี่ ยงเป็ นต้อกระจก
2) ช่วยให้เลือดแข็งตัว มีวิตามินเค ซึ่ งมีความสาคัญต่อการแข็งตัวของเลือด บารุ ง
เลือดและกระดูก
3) บารุ งเลือด มีวติ ามินและแร่ ธาตุเหล็กสู ง ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดงในร่ างกาย เหมาะ
สาหรับผูเ้ ป็ นโลหิตจาง
4) มีกากใยอาหารมาก ช่ วยย่อยอาหารได้ดีช่วยล้างลาไส้แก้อาการท้องผูกและยัง
ป้ องกันเป็ นริ ดสี ดวง
5) ป้ องกันโรคปากนกกระจอก มีธาตุเหล็กจึงช่วยป้องกันเป็ นโรคปากนกกระจอก
6) บารุ งการตั้งครรภ์ มีโฟเลตสู ง ซึ่ งมีผลต่อการเจริ ญเติบโตทารกในครรภ์
15) ผักกาดแก้ว

รู ปที่ 2.15 ผักกาดแก้ว
ทีม่ า : https://www.thai-thaifood.com/th/ผักกาดแก้ว/
ลักษณะของผักกาดแก้ว
ผักกาดแก้ว (Head lettuce) เป็ นพืชล้มลุ กขนาดเล็ก ลาต้นเดี่ ยว มีลกั ษณะกลมๆ
อวบอ้วน มีขอ้ สั้นๆ จะมีกา้ นใบหนาและอวบน้ าหุ ้มอยู่ ออกเรี ยงสลับโดยรอบๆ ปกคลุมที่โคนลา
ต้น จะห่ อหัวกลม สี ขาวนวล เป็ นใบเลี้ ยงเดี่ยว ออกตรงโคนลาต้น ออกตามข้อสั้น ออกเรี ยงสลับ
รอบๆ ใบอยู่ดา้ นนอกใหญ่กว่าใบข้างในเล็กกว่า ห่ อหัวกลมแน่ น ใบมีลกั ษณะทรงกลมรี โคนใบ
กว้างใหญ่กว่า มีใบหนาเป็ นคลื่น เห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบเว้า ใบมีสีเขียวอ่อน สี ขาวนวล มีกา้ น
ใบสั้น เป็ นกาบหนาอวบน้ า ก้านมีสีขาวนวล รสชาติหวานกรอบ มีถิ่นกาเนิดอยูใ่ นทวีปเอเชีย และ
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ทวีป ยุโรป เป็ นที่ นิย มปลู ก กันทัว่ ไป ในหลายประเทศ ในประเทศไทยมีป ลู ก หลายสายพันธุ์ มี
ประโยชน์สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง ใช้รับประทานเป็ นผักสลัด นามาประกอบอาหารเมนู ต่างๆ
ได้หลายเมนู (ม.ป.พ, 2562)
สรรพคุณและประโยชน์ ของผักกาดแก้ว
ช่ วยบารุ ง ร่ า งกาย ช่ วยขับน้ า นม ช่ วยบารุ ง ตับ แก้ปวด แก้ปวดเอว แก้กระหาย
น้ า ช่ วยป้ องกันโรคโลหิ ตจาง ช่ วยป้ องกันโรคมะเร็ ง ช่ วยป้ องกันโรคเบาหวาน แก้ไ อ แก้ไ ข้
ช่ วยขับเสมหะ ช่ วยรั กษาเจ็บคอ ช่ วยขับเหงื่ อ แก้ทอ้ งผูก ช่ วยระบบขับถ่ าย เป็ นยาระบาย ช่ วย
ขับ ลม ช่ วยขับ ปั ส สาวะ ช่ วยขับ พยาธิ ช่ วยรัก ษาริ ดสี ดวงทวาร ช่ วยบารุ ง สายตา ช่ วยลดความ
ดันโลหิ ตสู ง แก้ทอ้ งอื ด แก้ทอ้ งเฟ้ อ (ม.ป.พ, 2562)
16) แครอท

รู ปที่ 2.16 แครอท
ทีม่ า : https://medthai.com/แครอท/
ลักษณะของแครอท
เป็ นพืชในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง เป็ นที่นิยมปลูกและรับประทานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และมีหลากหลายสี
เช่ น สี เหลื อง สี ม่วง แต่ที่นิยมรับประทานนั้นจะเป็ นแครอทสี ส้มและยังจัดเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ
(Medthai, ม.ป.ป)
สรรพคุณและประโยชน์ ของแครอท (Medthai, ม.ป.ป)
1) ช่วยบารุ งสุ ขภาพผิวให้สดใสเปล่งปลัง่
2) ช่วยป้ องกันเซลล์ผวิ ไม่ให้ถูกทาลายได้ง่ายจากมลภาวะแสงแดดต่าง ๆ
3) ช่วยเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
4) ช่วยบารุ งกระดูก ฟัน เหงือก เล็บ ให้แข็งแรงยิง่ ขึ้น
5) มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้ วรอย
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6) ช่วยสร้างสร้างภูมิตา้ นทานโรคของร่ างกายให้แข็งแรงยิง่ ขึ้น
7) ช่วยยับยั้งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ ง
8) ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่ างกาย
9) ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
2.2 ขั้นตอนการทานา้ สลัดครีมเห็ด
1) นาเห็ดออริ นจิและเห็ดแชมปิ ญองที่หน่ั แล้วมาคลุกกับน้ ามันมะกอก เกลือ พริ กไทย และ
นาไปผัดให้สุกโดยใช้ไปปานกลาง
2) นานมไปต้มให้เดือดแล้วน้ ามาปั่นรวมกับเห็ดที่อบเสร็ จแล้ว
3) นานมที่ผสมกับเห็ดมาผสมกับมายองเนส และปรุ งรสด้วย น้ าเมลอน และเกลือ
พริ กไทย
2.3 ขั้นตอนการทาสลัดซีฟ้ ูด
1) นากุง้ มาแกะเปลือกและถอดหัวออก จากนั้นผ่าหลังกุง้ และล้างทาความสะอาดอีกครั้ง
และพักไว้ในภาชนะที่แห้ง
2) นาปลาหมึกที่ทาความสะอาดแล้วมาหัน่ ให้เป็ นแว่นเป็ นชิ้นพอดีคา และพักไว้ในภาชนะ
ให้แห้ง
3) เตรี ยมไข่และแป้ งทอดกรอบเตรี ยมใส่ ภาชนะไว้ โดยแยกกัน
4) นากุง้ และปลาหมึกมาชุบไข่และแป้ง ตามลาดับ
5) ตั้งน้ ามันในกระทะให้ร้อนตั้งไฟกลาง พอน้ ามันเดือดได้ที่ใส่ กุง้ และปลาหมึกลงไปทอด
ให้เห็ดมีสีเหลืองน่ารับประทาน เสร็ จแล้วตักขึ้นมาให้สะเด็ดน้ ามัน
6) เตรี ยมผักกาดแก้ว เรดโอ๊ค และแครอท หัน่ แล้วจัดใส่ จานพร้อมกับกุง้ และปลากหมึก
ทอดให้สวยงาม
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2.4 สู ตรนา้ สลัดเทาซันด์ ไอแลนด์
ตารางที่ 2.1 สู ตรน้ าสลัดเทาซันด์ไอแลนด์
วัตถุดิบ
มายองเนส
ซอสมะเขือเทศ
พาสลี่ยส์ ับ
พริ กหวานสามสี
เกลือ
พริ กไทย
Tabasco
หอมใหญ่

จานวน (g)
500 g
150 g
20 g
50 g
10 g
10 g
20 g
50 g

ทีม่ า : Avani+ riverside Bangkok (2563)
2.5 สู ตรนา้ สลัดซีซาร์
ตางรางที่ 2.2 สู ตรน้ าสลัดซีซาร์
วัตถุดิบ
จานวน (g)
มายองเนส
500 g
แอนโชวีสับ
150 g
กระเทียมสับ
50 g
เกลือ
10 g
พริ กไทย
10 g
พาสลียส์ ับ
20 g
Tabasco
30 g
Blasamixco
20 g
พาเมซานซีส
200 g
Red Wine Vinegar
20 g
นม
50 g
ทีม่ า : Avani+ riverside Bangkok (2563)

24

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เห็ ดจัดเป็ นอาหารประเภทผักชนิ ดหนึ่ ง แต่ในทางวิทยาศาสตร์ น้ ัน เห็ ดจัดเป็ นรา
ชนิ ดหนึ่ ง เห็ ดมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสู ง เนื่ องจากมีโปรตีนกากใยอาหารสู ง ปราศจาก
ไขมัน ปริ มาณน้ าตาลและเกลือค่อนข้างต่า รวมทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดรวมทั้งวิตามิน
บีรวม และสารไนอาซิ น ซึ่ งช่วยควบคุมระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้กรดอะมิโนหลายชนิดในเห็ด
ทาหน้าที่ช่วยกระตุน้ ประสาทการรับรู ้รสอาหารของลิ้นให้ไวกว่าปกติ ดังนั้นเห็ดจึงจัดเป็ นอาหาร
เพื่อสุ ขภาพของมนุษย์มีคุณสมบัติเป็ นยาป้องกันและรักษาโรค (นพวรรณ หาแก้ว, 2560)
เห็ ดประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายและมีคุณสมบัติเป็ นสารต้าน
อนุมูลอิสระ หากทาให้เห็ดสุ กจะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ ได้มากกว่าเห็ดสด โดยเฉพาะเห็ดออริ นจิ
จากการทดสอบพบว่าการทาให้สุกจะเป็ นการสู ญเสี ยสารต้านอนุ มูลอิสระน้อยกว่าเห็ดสด (ภาวดี
ช่วยเจริ ญ, 2552)
เห็ดแชมปิ ญอง มีคุณสมบัติที่สามารถช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ งต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะโรคมะเร็ งเต้านมที่เกิดในผูห้ ญิง นอกจากนี้เห็ดแชมปิ ญองยังมี
สรรพคุณทางยาที่ช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง อันเนื่องมาจากภูมิคุม้ กันในร่ างกายมีระบบการ
ทางานที่ดีข้ ึน ช่วยต้านทานโรค และการกินเห็ดแชมปิ ญองยังส่ งผลดีต่อระบบการไหลเวียนของ
เลือด ซึ่ งจะทาให้สารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่ างกายได้ดี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ม.ป.ป)
สลัด ถือว่าเป็ นอาหารที่ให้พลังงานต่าและมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง ซึ่งตัวแปรที่
สาคัญที่ทาให้สลัดมีพลังงานมากขึ้น คือ น้ าสลัดที่รับประทานคู่กบั ผักเพื่อเพิ่มรสชาติ ซึ่ งน้ าสลัดแต่
ละชนิดมีส่วนผสมต่างกัน โดยจะแบ่งประเภทน้ าสลัดเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ สลัดน้ าข้น และสลัด
น้ าใส ซึ่ งสลัดน้ าข้นเป็ นประเภทน้ าสลัดที่ให้พลังงานสู ง เนื่องจากประกอบไปด้วยโปรตีน และ
ไขมัน จึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการพลังงานสู ง เช่นนักกีฬา หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการเพิ่มน้ าหนัก แต่ควรที่จะ
รับประทานไม่มากจนเกินไปน้ าสลัดครี ม ปริ มาณ 1 ช้อนโต๊ะ ให้พลังงาน 70-100 พลังงานแคลอรี่
ไม่เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยโรคหัวใจและผูท้ ี่มีน้ าหนักเกิน (อดิเรก ล้อมวงษ์, ม.ป.ป)

บทที่ 3
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok Hotel
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ เลขที่ 250 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพ 101600
3.1.3 หมายเลขโทรศัพท์
0 2431 9100
3.1.4 E-mail
avaniplus.bangkok@avanihotels.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo)โรงแรมAvani+ Riverside Bangkok
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/
Avani+ Riverside Bangkok Hotel ตั้งอยูบ่ นถนนเจริ ญนคร ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมโรงแรมริ มน้ า
ชื่อดัง โรงแรมแห่งนี้ถือเป็ นหนึ่งในที่พกั ริ มน้ าที่ดีที่สุดที่จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การ
พักผ่อนริ มแม่น้ าเจ้าพระยากับบริ การระดับพรี เมี่ยม ด้วยทาเลที่เดินทางสะดวกสบาย จึงสามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของเมืองหลวงของไทยแห่งนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
Avani+ Riverside Bangkok Hotel ให้บริ การห้องพักที่กว้างขวาง และมีไฮไลท์อยูท่ ี่ววิ
แม่น้ าเจ้าพระยาที่สวยงาม ทุกๆ ห้องได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถนั โดยคานึงถึงความต้องการของ
ผูเ้ ข้าพักเป็ นสาคัญ ครบครันด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น นอกจากนี้ โรงแรมยังมีสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายไว้คอยให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นร้านอาหารและบาร์ ภายในโรงแรมที่มีให้
เลือกถึง 4 แห่ง ห้องออกกาลังกาย และสนามเทนนิส หากกาลังมองหาสถานที่สาหรับจัดประชุม
และอีเวนท์ต่างๆ มีหอ้ งจัดงานหลากหลายขนาดและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงาน
สาคัญๆ หากกาลังมองหาที่พกั ระดับพรี เมี่ยมริ มแม่น้ าเจ้าพระยา เลือกให้ Avani+ Riverside
Bangkok Hotel ได้ตอ้ นรับ
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รู ปที่ 3.2 แผนที่โรงแรมAVANI+ Riverside Bangkok
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ห้ องพัก ห้องพักที่ให้บริ การมีท้ งั หมด 248 ห้อง 5 ประเภท
1) ห้ อ งอวานี ริเวอร์ วิว (AVANI River View Room ) มี พ้ื นที่ ที่ เหมาะกับ ทั้ง การ
พักผ่อน ทางานหรื อนอนพัก ขณะอยูท่ ี่โรงแรมอย่างผ่อนคลาย มีท้ งั มินิบาร์ และ Wi-Fi ดื่มด่ากับวิว
แม่น้ าเจ้าพระยา หลับอย่างเต็มอิ่มพร้ อมต้อนรับวันใหม่จากหนึ่ งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโรงแรมริ ม
แม่น้ าในกรุ งเทพฯ

รู ปที่ 3.3 ห้องอวานีริเวอร์ววิ
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/
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2) ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท (AVANI River View Junior Suite) เพลิดเพลินไปกับ
ความสะดวกสบายที่ ต กแต่ ง สไตล์ ร่ ว มสมัย กับ ห้ อ งริ เ วอร์ วิ ว จู เ นี ย ร์ ส วี ท มี Wi-Fi ดื่ ม ด่ า กับ
บรรยากาศในอ่างอาบน้ า หรื อหันไปชมวิวแม่น้ า

รู ปที่ 3.4 ห้องอวานี ริ เวอร์ วิว จูเนียร์ สวีท
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/
3) ห้ องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว (AVANI Panorama River View Room) ให้พ้นื ที่ที่
เหมาะกับการผ่อนคลาย ทางาน และนอนพักผ่อน มีบริ การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต Wi-Fi. ให้คุณได้
พักผ่อนตัวเองไปพร้อมกับมินิบาร์ เต็มรู ปแบบ จากมุมที่สูงกว่าทาให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั
งดงามของแม่น้ าเจ้าพระยาและเส้นขอบฟ้าของกรุ งเทพฯ ได้ เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายที่
จาเป็ นด้วยระบบ IPTV นอนหลับพักผ่อนอย่างมีสไตล์ และเติมพลังให้กบั วันใหม่ที่สดใส

รู ปที่ 3.5 ห้ องอวานี พาโนรามา ริเวอร์ วิว
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/
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4) ห้ องอวานี ริเวอร์ วิวสวีท สองห้ องนอน (AVANI Riverside View Twobadroom Suite)
ห้องพักขนาดใหญ่ ที่สามารถลองรับผูใ้ หญ่ 5 คน มี 2ห้องนอน 2 ห้องอาบน้ า 2 ห้องน้ า มีวิวแม่น้ า
เจ้าพระยาแบบพาโนรามา มีเตียงขนาดคิงไซส์หรื อเตียงเดี่ยว 2 เตียง และสิ่ งอานวยความสะดวกอีก
มากมาย

รู ปที่ 3.6 ห้องอวานีริเวอร์ววิ สวีทสองห้องนอน
ทีม่ า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok
5) ห้ องอวานี ริเวอร์ วิว สวีทสามห้ องนอน (AVANI River View Threebadroom
Suit) ที่นี่ตกแต่งแบบร่ วมสมัยและเรี ยบง่ายห้องสวีท 3 ห้องนอนออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การผัก
ผ่อนหย่อนใจ มีหอ้ งครัวและมินิบาร์ มี 1 ห้องน้ าที่มีท้ งั ฝักบัวละอ่างอาบน้ า และ 2 ห้องน้ าที่มีฝักบัว
อย่างเดียวห้องนอนขนาดใหญ่ 3 ห้องนอนและสิ่ งอานวยความสะดวกมากมาย

รู ปที่ 3.7 ห้องอวานีริเวอร์ววิ สวีทสามห้องนอน
ทีม่ า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok
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3.2.2 สถานทีจ่ ัดประชุ มและงานเลีย้ ง
ทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม พื้ น ที่ อ ัน กว้า งขวาง ด้ว ยพื้ น ที่ 4,500 ตารางเมตร
สาหรับจัดการประชุม และงานเลี้ยง ครอบคลุมตั้งแต่การประชุมเล็กๆ ไปจนถึงงานเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุด
หนึ่งในห้องแกรนด์บอลล์รูมที่ใหญ่ที่สุด สามารถจัดกิจกรรมหรื อแบ่งเป็ นพื้นที่ที่ประชุม 9 ส่ วนได้
ห้องประชุ มทุกห้องเตรี ยมพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีภาพและเสี ยง
สามารถเปลี่ยนจากห้องประชุมรองรับได้ 18 คน ไปยังห้องจัดเลี้ยงสาหรับ 800 คนได้อย่างง่ายดาย

รู ปที่ 3.8 Air Room
ทีม่ า : https://www.venuee.co/venues/avani-riverside-bangkok-hotel

รู ปที่ 3.9 Grand Riverside Ballroom
ทีม่ า : https://www.venuee.co/venues/avani-riverside-bangkok-hotel
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3.2.3 ห้ องอาหารและบาร์
1) ลองบาร์ (Long Bar) พักผ่อนและผ่อนคลายที่ล็อบบี้บาร์ ด้วยการตกแต่งแบบ
อบอุ่นและร่ วมสมัย จึงเป็ นที่สาหรับผ่อนคลายและพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนฝูงได้เป็ นอย่างดี หลบ
ร้ อ นมาจิ บ เครื่ องดื่ ม เย็ น ๆกั บ ค็ อ กเทลสู ตรเฉพาะไวน์ ร สดี แ ละเบี ย ร์ ขึ้ นชื่ อของเอเชี ย
เปิ ดให้บริ การเวลา 11:00 น. - 23.00 น. Afternoon tea : 15.00 น. – 18.00 น.

รู ปที่ 3.10 Long Bar
ทีม่ า : https://www.avanihotels.com/th/riverside-bangkok/restaurants
2) เดอะ แพนทรี (The Pantry) ห้องอาหารเดลี่ จานด่วน มีทุกความอร่ อยที่จะให้
ท่านนากลับไปอย่างเต็มอิ่ม สลัดแบบธรรมชาติ แซนด์วชิ น้ าผลไม้สกัดเย็น และอีกมากมาย พบกับ
อาหารที่ ท าให้สุ ข ภาพดี และมี ค วามสุ ข หาที่ นั่ง หรื อนากลับ ไปรั บ ประทานในห้องพัก ของท่ า น
เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.11 The Pantry
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/Avani-Riverside-Bangkok-Hotel
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3) ห้ อ งอาหาร สกายไลน์ (Skyline) ลิ้ ม ลองอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
มากมายที่ห้องอาหารสกายไลน์ อาหารเช้า กลางวัน และเย็น พร้อมวิวที่สวยงามน่าประทับใจของ
แม่น้ าเจ้าพระยา สลัด, แกงต่างๆที่ยวั่ ต่อมน้ าลายอาหารทะเลสดๆ และอีกมากมาย

รู ปที่ 3.12 Skyline
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/Avani-Riverside-Bangkok-Hotel
4) ซีนเรสเตอรองท์แอนด์ บาร์ (Seen Restaurant & Bar) บาร์ ชื่อดังชั้นที่ 26 มีพอ่
ครัวชื่อดังอย่าง Olivier da Costa ที่จะมาปรุ งอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั แขกที่มาใช้บริ การ อักทั้งยัง
สามารถชมความงามของทัศนีย ภาพได้แบบ 180 องศาและยังมีในส่ วนของสระว่ายน้ าที่เปิ ดให้ใช้
บริ การอีกด้วย

รู ปที่ 3.13 Seen Restaurant&Bar
ทีม่ า : https://www.sawadee.co.th/hotel/620064/Avani-Riverside-Bangkok-Hotel
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3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.3.1 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. ชื่ อ-นามสกุล น.ส.อารี ยา ปลื้มสุ ด
รหัสนักศึกษา 5904400069
ตาแหน่ งงาน Cool Kitchen Banquet
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับหมอบหมาย
- จัดผลไม้ ให้สาหรับแขก VIP ในแต่ละวัน
- จัดเตรี ยมผลไม้สาหรับงานจัดเลี้ยง
- เตรี ยมคานาเป้ สาหรับงานจัดเลี้ยง
- จัดของต่างๆลงไลน์อาหารเมื่อใกล้ถึงเวลาที่แขกจะรับประทาน
อาหาร
- รับวัตถุดิบ

รู ปที่ 3.14 เตรี ยมของสาหรับคานาเป้

33
2. ชื่ อ-นามสกุล น.ส.นวรัตน์ เพ็งหนุน
รหัสนักศึกษา 5904400072
ตาแหน่ ง
Cool Kitchen Skyline
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับหมอบหมาย
- เดินเติมไลน์อาหารเช้า
- เก็บไลน์อาหารเช้า
- เตรี ยมของไลน์อาหารเช้าในวันต่อไป
- เตรี ยมวัตถุดิบเติมของ
- ทาแซนด์วชิ ออก The Pantry
- ล้างผัก-ผลไม้
- เปลี่ยนผลไม้ที่ The Pantry
- เตรี ยมของออก Long Bar
- รับวัตถุดิบ
- ขนของเติมตูเ้ ย็นที่หอ้ งครัว
- ทา Musli สาหรับลงไลน์อาหารเช้า

รู ปที่ 3.15 รู ปชุดพนักงานครัว
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3.4 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา






ชื่อ-นามสกุล
แผนก
ตาแหน่ง
เบอร์โทร

รู ปที่ 3.16 พนักงานที่ปรึ กษา
นาย ปรี ดา
ผลประเสริ ฐ
ครัวเย็นจัดเลี้ยง
Commis I
086-384-1438

3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน 16 สัปดาห์
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
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3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563
ขั้นตอนการดาเนินงาน
มกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
1.ปรึ กษาพนักงานและอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.เสนอหัวข้อโครงงาน
3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.วิเคราะห์ขอ้ มูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.เริ่ มดาเนินการจัดทาโครงงาน
6.ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข้สิ่งที่
ผิด
7.สรุ ปผล
8.จัดส่ งโครงงานให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษา
9.นาเสนอโครงงาน
3.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.7.1 ฮาร์ ดแวร์
- กล้องโทรศัพท์มือถือ
- เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน
3.7.2 ซอร์ ฟแวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Powerpoint
- โปรแกรม Microsoft Excel
- โปรแกรม Google Drive

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
โครงงาน น้ าสลั ด ครี มเห็ ด กั บ สลั ด ซี ฟู้ ด (Mushroom Dressing with Seafood Salad) มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อนาเห็ ดที่เหลือใช้ในการประกอบอาหารมาดัดแปลงเป็ นเมนู ใหม่ เนื่ องจากเห็ดที่
ทางโรงแรมสั่งมามีปริ มาณเกินความต้องการที่ใช้ในแต่ละวัน และมีเห็ดเหลือทิ้งจานวนมาก ดังนั้น
ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้คิดค้นสร้างเมนูน้ าสลัดครี มเห็ดให้กบั ทางโรงแรมเพื่อให้ทางโรงแรมได้
มีเมนูอาหารออกในไลน์บุฟเฟต์ให้แขกได้มีทางเลือกในการรับประทานสลัดของทางโรงแรมมาก
ขึ้น ซึ่ งเป็ นการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้ หรื อวัตถุดิบที่ตอ้ งกาจัดทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4.2 การเตรียมการและการวางแผนโครงงาน
4.2.1 ศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ถึงปั ญหาในโรงแรม โดยสังเกตวัตถุดิบภายในแผนกครัว
ต่างๆ ที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กฝน และวิเคราะห์ถึงวัตถุดิบที่น่าสนใจในการทาเมนูใหม่
ขึ้นมา
4.2.2 ปรึ กษากันทั้งภายในกลุ่ม พนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อวางแผนการ
ทางาน และการแก้ปัญหา อย่างถูกวิธี
4.2.3 จัดเตรี ยมวัตถุดิบ ทดลองทาน้ าสลัดจากเห็ด และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทา
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ตารางแสดงสู ตรการทดลองเมนูนา้ สลัดครีมเห็ด
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงสู ตรการทดลองทาเมนู น้ าสลัดครี มเห็ด
ส่ วนผสม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1.เห็ดออริ นจิ
2.เห็ดแชมปิ ญอง
30 กรัม
30 กรัม
3.เกลือ
3 กรัม
3 กรัม
4.พริ กไทย
3 กรัม
3 กรัม
5.มายองเนส
100 กรัม
150 กรัม
6.นม
50 กรัม
100 กรัม
7.เลมอน
5 กรัม
5 กรัม
8.น้ ามันมะกอก
5 กรัม
5 กรัม

ครั้งที่ 3
50 กรัม
50 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
200 กรัม
150 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ครั้งที่ 1 ตัวน้ าสลัดมีลกั ษณะเป็ นก้อน ข้น และหนืด ไม่สามารถทานคู่กบั
สลัดได้
ครั้งที่ 2 เห็ดที่ใส่ ไปมีปริ มาณน้อยเกินไป ทาให้ลกั ษณะของน้ าสลัดไม่มี
กลิ่นของเห็ด และปริ มาณของน้ าสลัดน้อยเกินไป
ครั้งที่ 3 เพิม่ เห็ดออริ นจิและเพิม่ มายองเนสและนม ทาให้น้ าสลัดพอดีกบั
สลัด และมีกลิ่นของเห็ดเวลาทาน
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4.3 วัตถุดิบการทา นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟ้ ูด
4.3.1 เห็ดออริ นจิ
50 กรัม
4.3.2 เห็ดแชมปิ ญอง
50 กรัม
4.3.3 เกลือ
3 กรัม
4.3.4 พริ กไทย
3 กรัม
4.3.5 มายองเนส
200 กรัม
4.3.6 นม
150 กรัม
4.3.7 เลมอน
5 กรัม
4.3.8 น้ ามันมะกอก
5 กรัม
4.3.9 ปลาหมึกกล้วย 100 กรัม
4.3.10 ผัดกกาดแก้ว
50 กรัม
4.3.11 เรดโอ๊ค
50 กรัม
4.3.12 แครอท
20 กรัม
4.3.13 น้ ามันปาล์ม
300 กรัม
4.3.14 แป้งทอดกรอบ 200 กรัม
4.3.15 ไข่
50 กรัม
4.3.16 กุง้
100 กรัม

รู ปที่ 4.1 วัตถุดิบในการทาน้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
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4.4 ขั้นตอนการทานา้ สลัดครีมเห็ด
4.4.1 หัน่ เห็ดทั้ง 2 ชนิดเป็ นท่อนเล็กๆ

รู ปที่ 4.2 หัน่ เห็ด
4.4.2 คลุกเห็ดกับ เกลือ,พริ กไทย,น้ ามันให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.3 ใส่ เกลือและพริ กไทย
4.4.3 นาเห็ดไปผัดจนสุ กโดยใช้ไฟปานกลาง

รู ปที่ 4.4 นาเห็ดไปผัดจนสุ ก
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4.4.4 เมื่อเห็ดสุ กแล้ว นาไปใส่ ในเครื่ องปั่ น

รู ปที่ 4.5 ใส่ เครื่ องปั่ น
4.4.5 นานมไปตั้งไฟให้เดือด โดยใช้ไฟกลาง

รู ปที่ 4.6 ตั้งนมให้เดือด
4.4.6 นานมที่ตม้ แล้วไปใส่ ในเครื่ องปั่ นที่ใส่ เห็ดไว้

รู ปที่ 4.7 ใส่ นมที่เครื่ องปั่น

41
4.4.7 ปั่ นเห็ดกับนมให้เป็ นเนื้อเดียวกัน

รู ปที่ 4.8 ปั่ นส่ วนผสมให้เข้ากัน
4.4.8 นาเห็ดที่ป่ันเสร็ จแล้วไปผสมกับมายองเนส ในอัตราส่ วน 1 : 1

รู ปที่ 4.9 ผสมเห็ดที่ป่ั นในมายองเนส
4.4.9 ใส่ น้ าเลมอน,เกลือ,พริ กไทย และผสมให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.10 ใส่ น้ าเลมอน เกลือ และพริ กไทย
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4.5 ขั้นตอนการทาสลัดซีฟ้ ูดทอด
4.5.1 ทาความสะอาดกุง้ และตกแต่งให้สวยงาม

รู ปที่ 4.11 ทาความสะอาดและตกแต่งกุง้
4.5.2 ทาความสะอาดและตกแต่งปลาหมึกให้สวยงาม

รู ปที่ 4.12 ทาความสะอาดปลาหมึก
4.5.3 นากุง้ และปลาหมึกที่หน่ั ไว้ไปชุบกับไข่ไก่และแป้งทอดกรอบตามลาดับ

รู ปที่ 4.13 ชุบไข่และแป้งทอดกรอบ
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4.5.4 นาไปทอดให้แป้งมีสีเหลืองสวย

รู ปที่ 4.14 ทอดกุง้ และปลาหมึก
4.5.5 นาไปสะเด็ดน้ ามัน

รู ปที่ 4.15 พักน้ ามัน
4.5.7 นา ผักกาดแก้ว เรดโอ๊ค แครอทหัน่ ฝอยมารวมกัน

รู ปที่ 4.16 คลุกผักสลัด
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4.5.8 นากุง้ ทอดและปลาหมึกจัดใส่ ผกั สลัดที่เตรี ยมไว้เสิ ร์ฟพร้อมกับซอสเห็ด

รู ปที่ 4.17 จัดแต่งใส่ จานพร้อมเสิ ร์ฟ
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4.6 ต้ นทุนเมนู นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟ้ ูด
ตารางที่ 4.2 ตารางคานวนต้นทุน น้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
รายการ
ปริมาณ(ซื้อ)
ราคา(บาท) ปริมาณ(ใช้ )
1.เห็ดออริ นจิ
1000 g
80
50 g
2.เห็ดแชมปิ ญอง
1000 g
350
50 g
3.มายองเนส
1000 g
359
200 g
4.น้ ามันมะกอก
1000 g
219
5g
5.เกลือ
220 g
26
3g
6.พริ กไทย
1000 g
450
3g
7.เลมอน
1000 g
75
20 g
8.นม
2000 g
91
150 g
9.เรดโอ๊ค
1000 g
60
50 g
10.ผักกาดแก้ว
1000 g
60
50 g
11.แครอท
1000 g
25
20 g
12.ปลาหมึกกล้วย
1000 g
180
100 g
13.กุง้
1000 g
250
100 g
14.แป้งทอดกรอบ
1000 g
43
200 g
15.ไข่ไก่
1000 g
9
50 g
16.น้ ามันปาล์ม
1000 g
42
300 g
รวม

ราคา(บาท)
4
17.5
71.8
1.09
0.35
1.35
1.5
6.82
3
3
0.5
18
25
8.6
4.9
12.6
180.01

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ต้นทุนในการทาน้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ด มีตน้ ทุนเท่ากับ
180 บาท สาหรับทานได้ 4 ที่
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4.7 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ อาชี พ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ดัง
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
คน
ค่าร้อยละ
เพศ
ชาย
6
30.00
หญิง
14
70.00
รวม
20
100.00
อายุ
13 – 17 ปี
2
10.00
18 – 22 ปี
4
20.00
23 – 27 ปี
8
40.00
28 -32 ปี
6
30.00
33 ปี ขึ้นไป
0
0
รวม
20
100.00
อาชีพ
ข้าราชการ
1
5.00
พนักงานทัว่ ไป
12
60.00
นักเรี ยน/นักศึกษา
4
20.00
ฟรี แลนซ์
2
10.00
แม่บา้ น
1
5.00
รวม
20
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70.00 ด้านอายุ ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23 - 27 จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 โดยส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานทัว่ ไป จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00
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4.8 ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อเมนู นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟ้ ูด
ในการสารวจความพึงพอใจที่มีผลต่อเมนูน้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ดใช้การวัดระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับกาหนดความพึงพอใจเฉลี่ยเพื่อการแปรผลโดยใช้กาหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ยแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1981)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่ ± SD

1) ลักษณะปรากฏและสี สัน

4.00 ± 0.54

การแปลผล
มาก

2) ความพึงพอใจในรสชาติอาหาร

4.45 ± 0.66

มาก

3) กลิ่นของน้ าสลัดเห็ด

3.70 ± 0.71

มาก

4) ความกรอบของอาหารทะเลทอด

3.85 ± 0.57

มาก

5) ความคิดสร้างสรรค์ของอาหาร

4.40 ± 0.58

มาก

6) การเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ

3.90 ± 0.53

มาก

ค่ าเฉลีย่ รวม

4.05 ± 0.60

มาก

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน ปัญหาทีพ่ บแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานได้เข้าไปปฏิบตั ิงานสหกิจที่โรงแรม Avani+ Riverside
Bangkok ในแผนกครัวเย็น ทาให้ได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับงานต่างๆภายในโรงแรม ได้ทราบถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นภายในครัว และรวมถึงปั ญหาที่ผจู ้ ดั ทาได้ยกตัวอย่างขึ้นมา คือปัญหาเกี่ยวกับเห็ดที่มีอายุการ
เก็บรักษาสั้น ทาให้ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อเป็ นการนาวัตถุดิบที่มี
อยูท่ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และลดปั ญหาที่นาวัตถุดิบที่ใช้ไม่ทนั ไปทิ้งโดยเปล่าปะโยชน์ อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างเมนู อาหารที่มีความหลากหลายในไลน์บุฟเฟ่ ต์ของโรงแรม ในส่ วนของผูจ้ ดั ทาได้
สร้ างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การในโรงแรมโดยสร้างแบบสอบถาม
ทั้งหมด 20 ชุ ด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การในโรงแรม ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ 1. ลักษณะปรากฏและสี สัน 2. รสชาติอาหาร 3. กลิ่นของน้ าสลัดเห็ด 4.
ความกรอบของอาหารทะเลทอด 5. ความคิดสร้างสรรค์ของอาหาร 6. การเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ± 0.54, 4.45 ± 0.66, 3.70 ± 0.71, 3.85 ± 0.57, 4.40 ± 0.58 และ 3.90 ± 0.53 ตามลาดับ
ซึ่งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากในทุกประเด็นดังกล่าว
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บ
- เนื่ องจากเกิ ดปั ญหาของโรคระบาด Covid-19 ทาให้การทาโครงงานเป็ นไปด้วย
ความยากลาบากผูจ้ ดั ทาไม่สามารถทาโครงงานร่ วมกันได้และไม่สามารถออกไปหาซื้ อวัตถุดิบได้
ครบตามสู ตร จึงทาให้การทาโครงงานเกิดความล่าช้า
- ปริ มาณของเหลวในสู ตรน้ าสลัดมีปริ มาณที่น้อยเกิ นไปทาให้น้ าสลัดรวมตัวกัน
เป็ นก้อน จึงต้องทาการปรับสู ตรเพื่อให้น้ าสลัดมีลกั ษณะที่ดี
- กลิ่นของเห็ดมีนอ้ ยเกินไปทาให้ลกั ษณะน้ าสลัดไม่มีกลิ่นของเห็ด
5.1.3 การแก้ปัญหา
- แบ่งหน้าที่ในการทางาน
- ทางานให้เสร็ จทันตามเวลาที่กาหนดไว้
- เปลี่ยนจากการใช้ครี มเทียมเป็ นการใช้มายองเนส ทาให้น้ าสลัดมีความเหลวมาก
ขึ้น
- เพิม่ เห็ดออริ นจิลงไปในน้ าสลัด ทาให้น้ าสลัดมีกลิ่นของเห็ดมากขึ้นเวลาทาน
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5.2 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กงานสหกิจศึกษา
- ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบมากขึ้น มีความตรงต่อ
เวลา มีความขยันและอดทนในการทางาน
- ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับงานต่างๆภายในโรงแรม ได้รู้จกั พนักงานและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพื่อนร่ วมงานเพื่อให้งานมีประสิ ทธิภาพและผ่านไปด้วยดี
- ได้รู้จกั การควบคุมอารมณ์ไม่เอาเรื่ องส่ วนตัวมาเกี่ยวกับงานที่ทา รู ้จกั แยกแยะ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ไม่ทราบชื่ อของส่ วนผสมต่ างๆ เนื่ องจากผูจ้ ดั ทายังไม่มี ความรู ้ มากพอเกี่ ย วกับ
ส่ วนผสม
- การสื่ อสารกับแขก เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีความรู ้ดา้ นภาษาไม่มากพอ
- การจัดเมนูอาหาร เนื่องจากเมนูอาหารที่ไม่ซ้ ากันของไลน์อาหารจึงทาให้เกิดความ
สับสน
- จาโค้ดของวัตถุดิบไม่ได้บางชนิด เนื่องจากว่ามีวตั ถุดิบมากที่มีโค้ดใกล้เคียงกัน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- ศึกษาเกี่ยววัตถุดิบให้มากขึ้น
- ศึกษาและฝึ กฝนภาษาให้มากขึ้น
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพการปฏิบัติงานสหกิจ

กำลังปฏิบตั ิงำนยืนไลน์สเตชัน่ อำหำร งำนประชุมของลูกค้ำในเวลำพัก

กำลังปฏิบตั ิงำน เตรี ยมผลไม้ ไลน์อำหำรเช้ำ

จัดเตรี ยมผลไม้

เตรี ยมวัตถุดิบสำหรับทำอำหำร

ทำควำมสะอำดตูเ้ ย็น

ทำควำมสะอำดครัว

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจใน นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟ้ ูด
สอบถำมควำมพึงพอใจในน้ ำสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ดของนักศึกษำวิชำสหกิจศึกษำ
พ.ศ.2563 ณ สถำนประกอบกำร โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok ตั้งแต่วนั ที่ 13 มกรำคม
พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ.2563
ส่ วนที่1 ประวัติพืน้ ฐาน
เพศ (Sex)
ชำย (Man)
หญิง (Woman)
23-27 ปี
28-32 ปี
33 ปี ขึ้นไป
อายุ (Age)
13-17 ปี
18-22 ปี
อาชีพ (Career)
ข้ำรำชกำร
พนักงำนทัว่ ไป
นักเรี ยน/นักศึกษำ
อื่นๆ
ส่ วนที่ 2แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ีต่อเมนู นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟ้ ูด
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจใน น้ ำสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
ควร
รำยกำร
มำกที่สุด
มำก
พอใช้
น้อย
ปรับปรุ ง
1.ลักษณะปรำกฏและสี สัน
2.ควำมพึงพอใจรสชำติของ
อำหำร
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Abstract

โ ร ง แ ร ม Avani+ Riverside Bangkok
เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดำว ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
ทำให้นกั ท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริ กำรเป็ นจำนวนมำก
ซึ่ งในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจ ในแผนกครัว
เย็น พบว่ ำ ในแต่ ล ะวัน ทำงโรงแรมจะต้อ งซื้ อ
วัต ถุ ดิ บ เป็ นจ ำนวนมำก ให้ เ พี ย งพอต่ อ ควำม
ต้อ งกำรของผูเ้ ข้ำ มำใช้บ ริ ก ำร มี ผ ลให้ ว ตั ถุ ดิ บ
อำหำรบำงชนิ ดเหลือใช้ โดยเฉพำะวัตถุดิบที่เป็ น
ของสดและมีอำยุกำรเก็บรักษำสั้นที่มีเหลือจำนวน
มำก ได้ แ ก่ ผัก สด และเห็ ด คณะผู ้จั ด ท ำจึ ง มี
แนวคิดที่จะนำวัตถุดิบเห็ด มำแปรรู ปเป็ นน้ ำสลัด
ครี มเห็ด ซึ่งเป็ นกำรลดกำรสูญเสี ยวัตถุดิบและเป็ น
ทำงเลือกน้ ำสลัดให้แก่ลูกค้ำในโรงแรมได้
ดั ง นั้ นในกำรท ำโครงงำนครั้ งนี้ ได้
พัฒนำสู ตรน้ ำสลัดให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ จำกกำรทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อ
น้ ำสลัดเห็ ด พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมมีควำมพึง
พอใจในด้ำน 1. ด้ำนลักษณะปรำกฏและสี สัน 2.
รสชำติ อ ำหำร 3. กลิ่ น ของน้ ำ สลัด เห็ ด 4. ควำม
กรอบของอำหำรทะเลทอด 5. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ของอำหำร 6. กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ให้ กับ วัต ถุ ดิ บ มี
ค่ำเฉลี่ย 4.00 ± 0.54, 4.45 ± 0.66, 3.70 ± 0.71, 3.85
± 0.57, 4.40 ± 0.58 และ 3.90 ± 0.53 ตำมลำดับ ซึ่ง
จัดอยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกในทุกประเด็น
ดังกล่ำว
คาสาคัญ : สลัด, นา้ สลัด, เห็ดออรินจิ, เห็ดแชมปิ
ญอง

The Avani+ Riverside Bangkok Hotel is
a five star hotel, located on the Chao Phraya River.
During internship project in the Cold Kitchen
department, our team found that the hotel had to
buy many ingredients for guests. However some
ingredients were in surplus, especially fresh
ingredients and expire shortly, such as fresh
vegetables and mushrooms. Our team had an idea
to create a new menu item called “Mushroom
Dressing.” This would reduce the loss of
ingredients and be a choice of Salad Dressing for
the hotel customers.
Therefore, in this project, the team
developed Salad Dressing recipes to meet the need
of customer. From the satisfaction questionnaire
for “Mushroom Dressing” the team found that the
respondents were satisfied in : 1) Appearance and
color; 2) The taste; 3) The smell of “Mushroom
Dressing”; 4) The crispy of fried seafood; 5)
Creativity; 6) Value added raw material, with a
mean 4.00 ± 0.54, 4.45 ± 0.66, 3.70 ± 0.71, 3.85 ±
0.57, 4.40 ± 0.58 and 3.90 ± 0.53 respectively. The
overall level was “Very satisfied” in all of the
above issues.
Keyword : Salad, Dressing, Eringi Mushroom,
Champignon Mushroom

รายละเอียดโครงงาน
โครงงำน “น้ ำสลัดครี มเห็ดกับสลัดซี ฟ้ดู ”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนำเห็ดที่ไม่ได้ใช้ในกำรประกอบ
อำหำรมำดัดแปลงเพิ่มเมนูใหม่ เนื่ องจำกเห็ดที่ทำง
โรงแรมสั่งมำมีปริ มำณมำก แต่นำใช้ในแต่ละวันมี
น้อย ดังนั้นทำงผูจ้ ดั ทำโครงงำนได้คิดค้นสร้ำงเมนู
น้ ำสลัด ครี มเห็ ด ให้ กับ ทำงโรงแรมเพื่ อ ให้ ท ำง
โรงแรมได้มีเมนูอำหำรออกในไลน์บุฟเฟต์ให้แขก
ได้เลือกทำนมำกขึ้น ซึ่ งเป็ นกำรนำวัตถุดิบที่ เหลื อ
ใช้ หรื อวั ต ถุ ดิ บที่ ต้ อ งก ำจั ด ทิ้ ง มำใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
ปัญหาทีพ่ บ
- เนื่ อ งจำกเกิ ด ปั ญ หำของโรคระบำด
Covid-19 ทำให้กำรทำโครงงำนเป็ นไปด้วยควำม
ยำกล ำบำกผู ้จั ด ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถท ำโครงงำน
ร่ วมกันได้และไม่สำมำรออกไปหำซื้ อ วัตถุ ดิ บ ได้
ครบตำมสู ต ร จึ ง ท ำให้ก ำรท ำโครงงำนเกิ ดควำม
ล่ำช้ำ
-ปริ มำณของเหลวในสู ตรน้ ำสลั ด มี
ปริ มำณที่ น้อยเกิ นไปทำให้น้ ำสลัดรวมตัวกันเป็ น
ก้อน
- กลิ่นของเห็ดมีนอ้ ยเกินไปทำให้ลกั ษณะ
น้ ำสลัดไม่มีกลิ่นของเห็ด
วัตถุดบิ การทา นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
1) เห็ดออริ นจิ 50
กรัม
2) เห็ดแชมปิ ญอง 50
กรัม
3) เกลือ
3
กรัม
4) พริ กไทย
3
กรัม
5) มำยองเนส
200
กรัม
6) นม
150
กรัม
7) เลมอน
5
กรัม
8) กุง้
100
กรัม
9) ปลำหมึกกล้วย 100
กรัม

10) ผัดกกำดแก้ว 50
11) แป้ งทอดกรอบ200
12) ไข่
50
13) น้ ำมันปำล์ม 300
14) เรดโอ๊ค
50
15) แครอท
20
16) น้ ำมันมะกอก 5

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

รู ปที่ 1 วัตถุดิบ
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ แปรรู ป วัต ถุ ดิ บ อำหำรที่ เ หลื อ ใช้
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และลดปริ มำณกำรทิ้งวัตถุดิบ
อำหำรที่ เหลือใช้ภำยในโรงแรม Avani+ Riverside
Bangkok
2. เพื่อเพิ่มชนิ ดน้ ำสลัดแก่ เมนู สลัด และ
เ ป็ น กำร เ พิ่ ม ท ำง เ ลื อ กใ ห้ แ ก่ ลู กค้ ำ ที่ เ ข้ ำ มำ
รั บ ป ร ะ ท ำน อ ำห ำร ภำ ยใ น โ ร ง แ ร ม Avani+
Riverside Bangkok
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ได้ลดปริ มำณกำรทิ้งวัตถุดิบในโรงแรม
โดยกำรทำเป็ นเมนูใหม่ให้แก่โรงแรม
2) เมนู น้ ำ สลัด ครี มเห็ ดกับ สลัด ซี ฟู้ด ได้
เป็ นเมนูที่เพิ่มควำมแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้ำ
3) น้ ำสลั ด ครี มเห็ ด กั บ สลั ด ซี ฟู้ ด เป็ น
ทำงเลือกให้แก่ผทู ้ ี่ชื่นชอบสลัด
ขั้นตอนการทานา้ สลัดครีมเห็ด
รู ปที่ 1 น้ ำสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟ้ดู

1) หัน่ เห็ดทั้ง2ชนิดเป็ นท่อนเล็กๆ

ขั้นตอนการทาสลัดซีฟู้ดทอด
1) ทำควำมสะอำดกุง้ และตกแต่งให้

2) คลุกเห็ดกับ เกลือ,พริ กไทย,น้ ำมันให้เข้ำ
กัน
3)นำเห็ดไปผัดจนสุกโดยใช้ไฟปำนกลำง

4) เมื่อเห็ดสุกแล้ว นำไปใส่ในเครื่ องปั่ น
5) นำนมไปตั้งไฟให้เดือด โดยใช้ไฟกลำง

สวยงำม
2) ทำควำมสะอำดและตกแต่งปลำหมึก
ให้สวยงำม
3) นำกุง้ และปลำหมึกที่หนั่ ไว้ไปชุบกับไข่ไก่
และแป้ งทอดกรอบตำมลำดับ
4) นำไปทอดให้แป้งมีสีเหลืองสวย
5) นำไปพักสะเด็ดน้ ำมัน

6) นำนมที่ตม้ แล้วไปใส่ในเครื่ องปั่ นที่ใส่
เห็ดไว้
7) ปั่ นเห็ดกับนมให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
8) นำเห็ดที่ป่ั นเสร็ จแล้วไปผสมกับมำยอง
เนส ในอัตรำ 1 : 1

6) นำ ผักกำดแก้ว เรดโอ๊ค แครอทหัน่ ฝอยมำ
รวมกัน

7) นำกุง้ ทอดและปลำหมึกจัดใส่ผกั สลัดที่
เตรีปยผลโครงงาน
มไว้เสิ ร์ฟพร้ปัอญมกัหาที
บซอสเห็
ด
สรุ
พ่ บแนวทางการแก้
ไข
สรุปผลโครงงาน

9) ใส่น้ ำเลมอน,เกลือ,พริ กไทย และผสมให้
เข้ำกัน

จำกกำรที่ ผู ้จัด ท ำโครงงำนได้
เข้ำไปปฏิบตั ิงำนสหกิจที่โรงแรม Avani+ Riverside
Bangkok ในแผนกครัวเย็น ทำให้ได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับ
งำนต่ำงๆภำยในโรงแรม ได้ทรำบถึงปั ญหำที่เกิดขึ้น
ภำยในครั ว และรวมถึ งปั ญหำที่ ผู ้ จั ด ท ำ ได้
ยกตัวอย่ำงขึ้นมำ คือปั ญหำเกี่ยวกับเห็ดที่มีอำยุกำร
เก็บรักษำสั้น ทำให้ทิ้งโดยเปล่ำประโยชน์ จึงได้คิด
หำแนวทำงแก้ปัญหำเพื่อเป็ นกำรนำวัตถุดิบที่ มีอยู่
ท ำให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และลดปั ญ หำที่ น ำ
วัตถุดิบที่ใช้ไม่ทนั ไปทิ้งโดยเปล่ำปะโยชน์ อีกทั้งยัง

สำมำรถสร้ ำ งเมนู อ ำหำรที่ มี ค วำมหลำกหลำย
ในไลน์บุฟเฟ่ ต์ของโรงแรม ในส่ วนของผูจ้ ดั ทำได้
สร้ำงแบบสอบถำมเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มลูกค้ำที่มำ
ใช้ บ ริ กำรในโรงแรมโดยสร้ ำ งแบบสอบถำม
ทั้งหมด 20 ชุด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือกลุ่มลูกค้ำที่มำใช้
บริ กำรในโรงแรม ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ผลกำร
ประเมิ นควำมพึงพอใจต่อ 1. ลักษณะปรำกฏและ
สี สัน 2. รสชำติ อำหำร 3. กลิ่ นของน้ ำสลัดเห็ ด 4.
ควำมกรอบของอำหำรทะเลทอด 5. ควำมคิ ด
สร้ ำ งสรรค์ ข องอำหำร 6. กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ให้ กับ
วัต ถุ ดิ บ มี ค่ ำ เฉลี่ ย 4.00 4.45 3.70 3.85 4.40 และ
3.90 ตำมลำดับ ซึ่ งจัดระดับควำมพึงพอใจมำกใน
ทุกประเด็นดังกล่ำว
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
- ต่ อ ยอดเป็ นเมนู ให้กับทำงโรงแรมหรื อ
สร้ำงเป็ นอำชีพ
- สำมำรถเพิ่มเติมรสชำตินอกเหนือจำก
สูตรได้
- สำมำรถทำนคู่กบั สลัดอื่นๆได้
นอกเหนือจำกตัวโครงงำนได้
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

โครงงาน นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
(Mushroom Dressing with Seafood Salad)
คณะผู้จัดทา

นางสาว อารียา ปลืม้ สุ ด 5904400069
นางสาว นวรัตน์ เพ็งหนุน 5904400072
อาจารย์ จินต์ จุฑา ไชยศรีษะ
นาย ปรีดา ผลประเสริฐ
การโรงแรม
Avani+ Riversied Bangkok Hotel

อาจารย์ที่ปรึกษา
พนักงานที่ปรึกษา
สาขาวิชา
สถานประกอบการ

ความสาคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

จำกกำรที่ผูจ้ ดั ทำโครงงำนได้เข้ำไปปฏิ บตั ิง ำนสห
กิ จที่ โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok Hotel ในแผนกครั ว
เย็น ทำให้ได้เรี ยนรู้เกี่ ยวกับงำนต่ำงๆภำยในโรงแรม ได้ทรำบ
ถึ งปั ญหำที่ เ กิ ดขึ้ นภำยในครั ว และรวมถึ งปั ญหำที่ ผูจ้ ดั ทำได้
ยกตัวอย่ำงขึ้นมำ คือปั ญหำเกี่ ยวกับเห็ดที่ใช้ไม่ทนั ทำให้ทิง้ โดย
เปล่ำประโยชน์ จึงได้คิดหำแนวทำงแก้ปัญหำเพื่ อเป็ นกำรน ำ
วัตถุ ดิบที่ มีอยู่ทำให้เ กิ ดประโยชน์ สู งสุ ด และลดปั ญหำที่ น ำ
วัตถุดิบที่ใช้ไม่ทนั ไปทิ้งโดยเปล่ำปะโยชน์

- เพื่ อ แปรรู ป วัต ถุ ดิ บ อำหำรที่ เ หลื อ ใช้เ ป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และลดปริ มำณกำรทิ้งวัตถุดิบ
อำหำรที่ เ หลื อ ใช้ ภ ำยในโรงแรม Avani+
Riverside Bangkok
- เพื่อเพิ่มชนิ ดน้ ำสลัดแก่ เ มนู สลัด และเป็ น
ก ำรเ พิ่ ม ทำงเ ลื อกให้ แ ก่ ลู ก ค้ ำ ที่ เข้ ำ มำ
รั บ ประทำนอำหำรภำยในโรงแรม Avani+
Riverside Bangkok

- ได้ล ดปริ ม ำณกำรทิ้ งวัตถุ ดิ บ ในโรงแรม โดย
กำรทำเป็ นเมนูใหม่ให้แก่โรงแรม
- เมนู น้ ำสลัดครี มเห็ ดกับสลัดซี ฟ้ ูด (Mushroom
Dressing with Seafood Salad)ได้ เ ป็ นเมนู ที่ เ พิ่ ม
ควำมแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้ำ
- น้ ำสลัดเห็ด เป็ นทำงเลือกให้แก่ผทู ้ ี่ชื่นชอบสลัด

วัตถุดบิ การทา นา้ สลัดครีมเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
(Mushroom Dressing with Seafood Salad)
เห็ดออริ นจิ 50
เห็ดแชมปิ ญอง 50
เกลือ
3
พริ กไทย
3
มำยองเนส 200
นม
150
เลมอน
5
มันมะกอก 5

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

ผัดกกำดแก้ว
เรดโอ๊ค
แครอท
กุง้ ขำว
ปลำหมึกกล้วย
น้ ำมันปำล์ม
แป้งทอดกรอบ
ไข่

50
50
20
100
100
300
200
50

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

สรุปผลโครงงาน
จำกกำรที่ผจู ้ ดั ทำโครงงำนได้เข้ำไปปฏิ บตั ิงำนสหกิ จ
ที่ โ รงแรม Avani+ Riverside Bangkok ในแผนกครั ว เย็น ท ำให้ ไ ด้เ รี ยนรู้
เกี่ยวกับงำนต่ำงๆภำยในโรงแรม ได้ทรำบถึงปั ญหำที่เกิดขึ้นภำยในครัว และ
รวมถึงปั ญหำที่ผจู้ ดั ทำได้ยกตัวอย่ำงขึ้นมำ คือปั ญหำเกี่ ยวกับเห็ ดที่มีอำยุกำร
เก็บรักษำสั้น ทำให้ทิง้ โดยเปล่ำประโยชน์ จึงได้คิดหำแนวทำงแก้ปัญหำเพื่อ
เป็ นกำรน ำวัต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ท ำให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และลดปั ญ หำที่ นำ
วัตถุดิบที่ใช้ไม่ทนั ไปทิ้งโดยเปล่ำปะโยชน์ อีกทั้งยังสำมำรถสร้ ำงเมนู อำหำร
ที่มีควำมหลำกหลำยในไลน์บุฟเฟ่ ต์ของโรงแรม ในส่ วนของผูจ้ ดั ทำได้สร้ ำง
แบบสอบถำมเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรในโรงแรมโดยสร้ ำง
แบบสอบถำมทั้งหมด 20 ชุด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือกลุ่มลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรใน
โรงแรม ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลกำรประเมิ นควำมพึงพอใจต่อ 1. ลักษณะ
ปรำกฏและสี สนั 2. รสชำติอำหำร 3. กลิ่นของน้ ำสลัดเห็ด 4. ควำมกรอบของ
อำหำรทะเลทอด 5. ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ของอำหำร 6. กำรเพิ่มมูลค่ำให้กบั
วัตถุดิบ มีค่ำเฉลี่ย 4.00 4.45 3.70 3.85 4.40 และ 3.90 ตำมลำดับ ซึ่ งจัดอยูใ่ น
ระดับควำมพึงพอใจมำกในทุกประเด็นดังกล่ำว

ขั้นตอนการทานา้ สลัดครีมเห็ด
- หัน่ เห็ดทั้ง 2 ชนิ ดเป็ นท่อนเล็กๆ
- คลุกเห็ดกับ เกลือ,พริ กไทย,น้ ำมันให้เข้ำกัน
- นำเห็ดไปผัดลงในกระทะ โดยใช้ไฟกลำง ประมำณ 10 นำที
- เมื่อเห็ดสุ กแล้ว นำไปใส่ ในเครื่ องปั่ น
- นำนมไปตั้งไฟให้เดือด โดยใช้ไฟกลำง
- นำนมที่ตม้ แล้วไปใส่ ในเครื่ องปั่ นที่ใส่ เห็ดไว้
- ปั่ นเห็ดกับนมให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน
- นำเห็ดที่ปั่นเสร็ จแล้วไปผสมกับมำยองเนส ในอัตรำส่ วน 1 : 1
- ใส่ น้ ำเลมอน,เกลือ,พริ กไทย และผสมให้เข้ำกัน
- ทำควำมสะอำดกุง้ ขำวและตกแต่งให้สวยงำม
- ทำควำมสะอำดและตกแต่งปลำหมึกให้สวยงำม
- นำกุง้ และปลำหมึกที่หนั่ ไว้ไปชุบกับไข่ไก่และแป้ งทอดกรอบตำมลำดับ
- นำไปทอดให้แป้งมีสีเหลืองสวย
- นำไปสะเด็ดน้ ำมัน
- นำผักกำดแก้ว เรดโอ๊ค แครอทหัน่ ฝอยมำรวมกัน
- นำกุง้ ทอดและปลำหมึกจัดใส่ ผกั สลัดที่เตรี ยมไว้เสิ ร์ฟพร้ อมกับซอสเห็ด

ภาคผนวก ฉ
บันทึกการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ช
ประวัติผู้จัดทา

ประวัติคณะผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่
ผลงาน

:
:
:
:
:
:

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ผลงาน

:

5904400069
อารี ยา ปลื้มสุ ด
ศิลปศาสตร์
การโรงแรม
410 สุ ขสวัสดิ์ 35 เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพ 10140
น้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ด
5904400072
นวรัตน์ เพ็งหนุน
ศิลปศาสตร์
การโรงแรม
ที่อยู่ 185 ซ.อินทราปั จ 11
ถ.เพชรเกษม 69 แยก 7 แขวง หลักสอง เขต
บางแค กรุ งเทพ 10160
น้ าสลัดครี มเห็ดกับสลัดซีฟู้ด

