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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท เป็ นโรงแรมที่มีความโดดเด่นอย่างมากใน
เรื่ องของการให้บริ การห้องพัก ที่ภายในมีการออกแบบและตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความเป็ น
ไทย ซึ่ งถื อว่าเป็ นอีกหนึ่ งโรงแรมในกรุ งเทพมหานครฯ ที่มีเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทยอยู่อย่าง
เต็ม เปี่ ยม ท าให้ มี นัก ท่ อ งเที่ ย วมากมาย ทั้ง นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ างชาติ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ ยวที่ มาจากประเทศจีน และ เกาหลี นิ ยมเข้ามาใช้บริ การห้องพักของโรงแรม โดยทาง
โรงแรมไม่ เพี ยงแต่ ให้ บ ริ ก ารทางด้านห้องพัก เพี ยงเท่ านั้น ทางโรงแรมยังมี บ ริ ก ารในส่ วนของ
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ มที่เป็ นตัวเลือกให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การถึง 12 ร้าน ซึ่ งนอกเหนื อจาก
การให้ บ ริ ก ารที่ เป็ นเลิ ศ กับ ลู ก ค้าผูม้ าเข้า พัก แล้ว ทางโรงแรมยัง ให้ค วามส าคัญ กับ พนัก งานผู้
ให้บริ การอีกด้วย เช่ น มีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การอบรมในหัวข้อต่างๆที่สามารถนาไป
ปรับใช้กบั การทางานได้จริ ง อีกทั้งทางโรงแรมยังให้ความสาคัญกับเมนูอาหารต่างๆในโรงอาหาร
สาหรับพนักงาน หรื อ แคนที น ซึ่ งมีการจัดเตรี ยมอาหารที่หลากหลาย สารอาหารครบ 5 หมู่ เป็ น
สวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนในแต่ละวัน
ทั้งนี้ จากการใช้ห้องแคนทีนเป็ นประจาของคณะผูจ้ ดั ทา จึงได้ทาการสอบถามพูดคุ ยกับ
พนักงานและผูด้ ูแลจากแผนกแคนทีน ทาให้ทราบและเห็นว่าในแผนกแคนทีนมีปริ มาณวัตถุดิบที่
เหลื อใช้เป็ นจานวนมากในทุกๆวันโดยเฉพาะสมุนไพรไทย เช่ น ขิง ข่า ตระไคร้ ใบมะกรู ด ทาให้
บางครั้ งจ าเป็ นต้อ งน าไปทิ้ ง เป็ นจานวนมาก ซึ่ งจริ ง ๆแล้ว สมุ น ไพรเหล่ า นี้ สามารถน าเอามา
สร้างสรรค์ให้เป็ นเมนูอาหารหรื อขนมได้อย่างน่าสนใจ โดยเป็ นการเพิ่มมูลค่าจากสิ่ งที่เหลือใช้และ
ต้องน าไปทิ้ งมาท าให้ ให้มี คุ ณ ค่ าทางโภชนาการมากขึ้ น ซึ่ งในปั จจุ บ นั กระแสการดู แลสุ ข ภาพ
และการออกกาลังกายควบคุ มน้ าหนัก เป็ นเรื่ องที่หลายๆคนให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก อีกทั้ง
ภายในโรงแรมยังมีลูกค้าจานวนไม่นอ้ ยที่เลือกทานเฉพาะอาหารวีแกน และต้องการตัวเลือกอาหาร
ที่หลากหลายมากขึ้น
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงเห็นว่าการสร้างสรรค์เมนูอาหารในรู ปแบบของขนมหรื อของว่างเพื่อ
สุ ขภาพ จะเป็ นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นให้กบั ลูกค้าที่กาลังอยูใ่ นช่วงควบคุมน้ าหนัก รวมถึงลูกค้าที่ทาน
อาหารวีแกน ซึ่ งในกลุ่ ม คนที่ ไ ม่ ท านเนื้ อ สั ต ว์น้ ัน ร่ างกายอาจจะได้รับ โปรตี น ในปริ ม าณที่ ไ ม่
เพียงพอได้ในแต่ละวัน คณะผูจ้ ดั ทาจึงสร้างสรรค์เมนูของว่างชนิดนี้ ในลักษณะของลูกบอลกลมๆ
ที่มีส่วนผสมของธัญพืชมากมาย เช่น ถัว่ ชนิดต่างๆ ข้าวโอ๊ต กราโนล่า ลูกเกด เนยถัว่ มาผสมผสาน
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ให้ เป็ น Energy Ball ของว่ า งเพิ่ ม พลั ง งาน โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรตเชิ ง ซ้ อ น และไขมัน ดี
ให้ประโยชน์กบั ร่ างกายอย่างมี คุณภาพ ไม่ทาให้อว้ น เหมาะกับผูท้ ี่กาลังอยู่ในช่ วงออกกาลังกาย
และต้องการเสริ มโปรตีน อีกทั้งคณะผูจ้ ดั ทาตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยตามรู ปแบบการ
นาเสนอของโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท โดยการนาเอาสมุนไพรไทย เช่ น ขิง
ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ดที่เหลื อใช้จากแผนกแคนทีน มาเป็ นส่ วนผสมของขนมชนิ ดนี้ ซึ่ งสมุนไพร
เหล่านี้มีสรรพคุณทางยามากมายเช่นกัน ทาให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้รู้จกั สมุนไพรไทยในอีกรู ปแบบ
หนึ่ ง เป็ นการสร้างสรรค์เมนูขนมที่แปลกใหม่ เป็ นตัวเลือกหนึ่ งให้กบั ลูกค้าที่รักสุ ขภาพ ซึ่ งลูกค้า
ทัว่ ไปก็สามารถทานได้ และเป็ นการนาวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วหรื อวัตถุดิบที่เหลือใช้ เอามาทาให้เกิ ด
มูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ งด้วย สามารถเพิ่มตัวเลือกให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การในร้านขนม ภายใน
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท ได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มผูท้ ี่ไม่ทานเนื้อสัตว์
1.2.2 เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารวีแกน สาหรับเป็ นแนวทางในการเลือกใช้
วัตถุดิบให้เหมาะสม
1.2.3 เพื่อนาเอาวัตถุดิบเหลือใช้จานวนมาก(สมุนไพรจากแผนกแคนทีน)มาแปรรู ปให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น
1.2.4 เพื่อศึกษาปริ มาณสารอาหารและโภชนาการของ Energy Ball
1.2.5 เพื่อศึกษาวิธีการทา Energy Ball และนามาปรับปรุ งสู ตรให้มีรสชาติที่ เหมาะสมกับ
สมุนไพรไทย
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตในด้านเนื้ อหา เพื่อศึกษาวิธีการทา Energy Ball และมาปรับปรุ งสู ตรให้เข้า
กับสมุนไพรไทย
1.3.2 ขอบเขตในด้า นระยะเวลา ช่ ว งเวลาตั้ง แต่ ว นั ที่ 19 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 จนถึ ง
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1.3.3 ขอบเขตในด้านประชากร พนักงานภายโรงแรมโดยแยกเป็ นแผนกต่างๆทั้งหมดเป็ น
จานวน 30 คน เพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ทางโรงแรมมีตวั เลือกที่เป็ นเมนูของว่างมากขึ้นสาหรับกลุ่มที่ไม่ทานเนื้ อสัตว์
1.4.2 ลดปริ มาณการเหลื อทิ้งของวัตถุดิบ(สมุนไพรไทย)โดยนามาแปรรู ปร่ วมกับของว่าง
เพื่อสุ ขภาพในรู ปแบบของ Energy ball

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดท าโครงงานเรื่ อง “Energy Ball รสแกงเขี ย วหวานสู ตรวีแกน (Vegan Green
Curry Energy ball)” ในครั้ งนี้ เพื่ อ สร้ างสรรค์เมนู อ าหารให้ เป็ นทางเลื อ กใหม่ ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ที่
ไม่ทานเนื้ อสัตว์ และเพื่อนาเอาวัตถุ ดิบที่เป็ นสมุนไพรไทย ซึ่ งเหลือใช้เป็ นจานวนมากจากแผนก
แคนที นมาแปรรู ปให้เกิ ดประโยชน์มากขึ้นโดยเป็ นการลดการเหลื อทิ้งของวัตถุดิบที่นาไปสร้าง
ประโยชน์ต่อได้ และสามารถต่อยอดเพื่อสร้ างรายได้ ต่อไปได้ในอนาคต คณะจัดทาจึงได้ศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย(Thai Herb)
2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารวีแกน(Vegan Food)
2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Energy Ball
2.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2.5 หลักแนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหารหลัก 5 หมู่
2.6 แนวโน้มในการเพิ่มจานวนของผูท้ านอาหารแบบ Vegan ในสหราชอาณาจักร
จากการสารวจของ Vegan Society
2.7 งานวิจยั จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดพบว่า “การทานอาหาแบบวีแกนเป็ นการ
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมบนโลกนี้ได้ที่ดีที่สุด”
2.1 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสมุนไพรไทย (Thai Herb)
สานักงานราชบัณฑิตยสภา(2556) สมุนไพรไทย หมายถึง ผลิตผลทางธรรมชาติของไทย
ที่มีสรรพคุณทางยาในการช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่ วยต่างๆ ถ้าเรานาเอาสมุนไพรที่แตกต่างกันตั้งแต่
2 ชนิ ดขึ้นไปมาผสมผสานกัน จะเรี ยกได้วา่ เป็ น ยารักษาโรคได้ ในตารับของยา และสามารถนามา
เป็ นส่ วนประกอบของอาหารต่างๆได้ม ากมาย ซึ่ งในส่ วนของทางการค้านั้น สมุนไพรมักจะถู ก
ดัดแปลงในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การหั่นให้มีลกั ษณะหรื อรู ปร่ างที่เล็กลง การบดเพื่อให้เป็ น
ผงละเอียด และ การนาเอามาอัดเป็ นแท่ง เป็ นต้น
2.1.1 รู ปแบบของสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทยนั้นเมื่อเรานามาเพื่อบริ โภคเราจะต้องมีการนาไปแปรรู ปเพื่อทาให้
อยูใ่ นลักษณะที่สามารถนาไปใช้ในการรักษาโรคได้อย่างเห็นผลมากขึ้นซึ่งแยกหรื อจาแนกรู ปแบบ
สมุนไพรได้ดว้ ยรู ปแบบต่างๆเช่น
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1) สมุ น ไพรที่ อ ยู่ใ นลัก ษณะของเหลว คื อ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ วิธี ก ารน าไปต้ม กับ
น้ าเปล่า หรื อ การใช้วิธีการคั้นเอาน้ าจากตัวสมุนไพร เพื่อให้ได้ของเหลวที่มาจากสมุนไพรชนิ ด
นั้นๆ หรื อ การนาเอาสมุนไพรชนิดต่างๆมาดองกับสุ รา เพื่อเป็ นยาดอง
2) สมุนไพรที่อยูใ่ นลักษณะของแข็ง คือ สมุนไพรที่ใช้วิธีการตากแห้งหลังจากนั้น
จึงนามาบดให้เป็ นผงผสมน้ าเพื่อใช้ดื่ม หรื อบางคนก็นามาผสมกับน้ าผึ้งเพื่อให้มีรสชาติที่ดื่มง่ายขึ้น
หรื อเป็ นการเพิ่มรสชาติให้อร่ อยมากขึ้น
3) สมุนไพรที่อยูใ่ นลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว คือ การนาเอาสมุนไพรมาพอกโดยใช้
วิธีการนาไปตาเพื่อให้แหลกหลังจากนั้นนาเอาไปพอก
4) สมุนไพรที่อยูใ่ นลักษณะอื่นๆ เช่น การนาเอามารมควันเพื่อใช้ในการสู ดดมเพื่อ
แก้อาการวิงเวียน หรื อ ใช้รักษาโรคบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

รู ปที่ 2.1 แสดงรู ปภาพของสมุนไพรไทย
ทีม่ า : https://www.thaihealth.or.th/
2.1.2 สรรพคุณของสมุนไพรไทย
การที่เรานาสมุ นไพรไทยมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ มีวิธีที่ค่อนข้างที่จะหลากหลาย
แต่ก่อนที่ เราจะนาเอาสมุ นไพรต่างๆไปใช้ทานเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อร่ างกาย เราต้องรู้ ก่อนว่า
สมุนไพรแต่ละชนิ ดนั้นมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่ องใดบ้าง ซึ่ งสรรพคุณของสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ มี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
1) ขิง (Ginger)
ขิงเป็ นพืชที่มีลกั ษณะแบบล้มลุก มีเหง้าอยูบ่ ริ เวณใต้ดิน เนื้ อด้านในของ
ขิงมีสีนวล มีกลิ่นหอมที่เฉพาะตัว ซึ่งขิงมีการขยายพันธุ์ดว้ ยการใช้เหง้า สามารถปลูกได้ในดินที่มี
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รู ปที่ 2.2 แสดงรู ปภาพของขิง
ทีม่ า : https://health.kapook.com/view95236.html
ลักษณะร่ วนซุ ยและผสมปุ๋ ยหมัก หรื อ ดินเหนี ยวที่ปนกับทราย ขิงมักจะ
ขึ้นได้เองในบริ เวณที่ช้ื นและระบายน้ าได้ดี ซึ่ งขิงนอกจากนามาปรุ งอาหาร ยังมีประโยชน์ที่ดีต่อ
ร่ างกายมากมายหลายอย่าง
1.1) สรรพคุณของขิง
ข้อ มู ล ของที ม แพทย์จ ากเว็บ ไซต์ Honestdocs.com (2557) ได้ใ ห้
รายละเอียดที่บอกถึงสรรพคุ ณต่างๆของขิงที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายและบรรเทาอาการของโรค
ต่างๆดังต่อไปนี้
- ช่วยแก้อาการเมารถหรื อเมาเรื อได้ กลิ่นของขิงนั้นถือได้วา่ เป็ นกลิ่น
ที่ค่อนข้างแรง อีกทั้งยังมีรสชาติที่เผ็ดและมีความอมเปรี้ ยวเล็กน้อย จึงนามาบรรเทาอาการเมารถ
หรื อเมาเรื อได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั ช่วยบรรเทาอาการแพ้ทอ้ งของผูห้ ญิงที่กาลังตั้งครรภ์ได้ดี
- ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ อ ในผูท้ ี่รู้สึกอาหารไม่ยอ่ ย สามารถ
จิบน้ าขิงหรื อรับประทานขิงสดเพื่อช่ วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่ นท้องได้อย่างดี เนื่ องจากขิงนั้น
เรี ยกได้วา่ เป็ นสมุนไพรไทยที่มีฤทธ์ร้อน มีส่วนช่วยในการขับลม และสามารถกระตุน้ การทางาน
ของลาไส้ได้อย่างดี
- ช่ วยบรรเทาอาการคลื่ น ไส้ อาเจี ยน ขิ ง มี ส่ วนช่ วยในเรื่ อ งของการ
บรรเทา และการป้ องกันอาการคลื่ นไส้อาเจียนในผูท้ ี่ป่วยเป็ นมะเร็ งและอยู่ในช่ วงได้รับยาเคมี
บาบัด รวมถึงบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังจากการผ่าตัดอีกด้วย
- ช่ ว ยป้ องกั น การเกิ ด โรคมะเร็ ง ขิ ง มี คุ ณ สมบัติ ใ นการช่ ว ยต้า น
โรคมะเร็ งได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากในขิง มีสารเคมีซ่ ึ งสามารถที่จะไปกระตุน้ เอนไซม์กลูตาไธโนเอส-ทรานสเฟอรเรส เรี ย กได้ว่า เอนไซม์ช นิ ด นี้ นั้ น เป็ นสารต้านอนุ มู ล อิ ส ระ ที่ ต่ อ ต้า นกับ
โรคมะเร็ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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- ช่ วยลดระดับของน้ าตาลในเลือดได้ ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ขิง
สามารถออกฤกธิ์ ที่เข้าไปช่ วยลดระดับน้ าตาลในเลือดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ(เมื่อทานในปริ มาณที่
พอดี)
- ช่ วยลดความเสี ยงต่อการเกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู ง เนื่ องจากขิงเป็ น
สมุนไพรที่มีปริ มาณโซเดียมค่อนข้างที่จะต่ามากและมีรสจัด ซึ่ งจะช่วยในการลดความดันในเลือด
สู งได้
- ช่ ว ยในการรั ก ษาโรคกรดไหลย้อ นได้ ขิ ง แก่ ส ด 2-3 แง่ ง ทุ บ ให้
ละเอียดจากนั้นนามาต้มกับน้ าให้เดือด กรองและนามาดื่มเป็ นประจาช่ วยรักษาและบรรเทาอาการ
กรดไหลย้อนได้เป็ นอย่างดี
2) ข่ า (Galangal)
ข่าเป็ นพืชแบบล้มลุก มีขนาดความสู ง 1.5 – 2 เมตร จะอยูบ่ ริ เวณ
เหนื อพื้นดิ น โดยส่ วนของเหง้าจะมีลกั ษณะเป็ นข้อหรื อป้ องที่เห็นได้อย่างชัดเจน เนื้ อส่ วนในจะ
ออกสี เหลื องและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มี ใบเดี่ยวที่เรี ยงสลับกัน สามารถนาไปประกอบอาหารได้
มากมาย ทั้งต้มยา ต้มข่า และเป็ นส่ วนผสมในพริ กแกงหลายๆชนิ ด ซึ่ งข่ามีสรรพคุณที่ส่งผลดีกบั
ร่ างกายมากมาย เช่นเดียวกัน

รู ปที่ 2.3 แสดงรู ปภาพของข่า
ทีม่ า : https://health.mthai.com/howto/thai-medicine/5580.html
2.1) สรรพคุณของข่ า
ข้อมูลของทีมแพทย์จากเว็บไซต์ Honestdocs.com (2557) ได้
ให้รายละเอียดที่บอกถึง สรรพคุ ณต่างๆของข่าที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายและบรรเทาอาการของ
โรคต่างๆดังต่อไปนี้
- ช่ วยในเรื่ องของการย่อยอาหาร ในส่ วนของเหง้าของข่ ามี
สารที่ เรี ยกว่า ยูจีนอล (Eugenol) มีฤทธิ์ ที่ช่วยในการขับน้ าดี จึงทาให้ช่วยบรรเทาอาการแน่ นท้อง
เนื่ องจากอาหารไม่ยอ่ ยได้ ช่วยลดอาการจุกเสี ยดท้องจากการที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารมากไป ซึ่ ง
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ทางประทรวงสารธารณะสุ ขได้มีการแนะนาให้รับประทานเหง้าข่าสด ปริ มาณ 5 กรัม จากนั้นนาไป
ต้มกับน้ าจนเดือด แล้วนามาดื่มเพื่อบรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ย
- ช่ วยรักษาโรคผิวหนังกลากและเกลื้อนได้ ได้มีการวิจยั และ
พบว่า ข่านั้นสามารถรักษาโรคผิวหนังชนิดกลากเกลื้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการนาเอาสาร
สกัดจากข่าด้วยน้ ากลัน่ ชนิ ด เมทานอล ,ไดคลอโรมีเทน , เฮกเซน หรื อนาเอาแอลกอฮอล์มาใช้ ทา
ให้พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อเราที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคกลากเกลื้อนได้
- ช่วยรักษาอาการคลื่นไส้ที่มีสาเหตุมาจากการเมารถ โดยการ
ใช้เหง้าข่าสดที่ค่อนข้างแก่ ยาว 30 เซนติเมตรโดยประมาณ นาเอามาตาหรื อทุบให้ละเอียด จากนั้น
จึงเติมน้ าปูนใสเพิ่มลงไปครึ่ งแก้วโดยประมาณ ซึ่ งควรจะดื่มทั้งหมดสามเวลาคือ เช้า-กลางวัน-เย็น
โดยดื่มครั้งละ 1 แก้ว และต้องดื่มหลังจากรับประทานอาหารเพื่อประสิ ทธิภาพที่มากขึ้น
- มีสรรพคุ ณในการขับน้ าคาวปลา สาหรับผูห้ ญิ งหลังคลอด
ลูก ข่าสามารถช่วยขับน้ าคาวปลาได้ รวมถึงขับเลือดตกค้างหลังการคลอดลูกของผูห้ ญิงอีกด้วย
- ช่วยบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดในระบบทางเดินหายใจ เพราะ
ข่านั้นเป็ นสมุ นไพรมี รสชาติ ที่ ค่อนข้างเผ็ดร้ อน ซึ่ งเหมาะกับ การนาไปช่ วยบรรเทาอาการหวัด
ในช่วงฤดูหนาว และที่สาคัญนั้นข่าสามารถนามาบรรเทาอาการหอบหืดได้เป็ นอย่างดี
3) ตะไคร้ (Lemongrass)
ตะไคร้น้ นั เป็ นพืชที่อยู่ในตระกูลเดี ยวกับหญ้า ซึ่ งค่อนข้างที่จะ
เจริ ญเติ บ โตได้ง่ายบางต้นอาจจะเป็ นทรงพุ่มสู งได้ถึง 1 เมตร แต่มีลาต้นจริ งขนาดประมาณ 4-7
เซนติเมตร โดยรอบของลาต้นจะมีการถูกห่ อหุ ้มด้วยกาบใบ ในส่ วนใบของตะไคร้อุดมเต็มไปด้วย
น้ ามันหอมระเหย มีกลิ่นหอมที่มีความเฉพาะตัว ส่ วนมากจะนิยมปลูกเป็ นพันธุ์พืชพื้นเมืองที่ปลูก
กันโดยทัว่ ไป และสามารถนาไปประกอบอาหารได้หลายประเภท อีกทั้งยังมีสรรพคุณที่ดีมากมาย
โดยเฉพาะอาหารไทยส่ วนใหญ่จะนาเอาตะไคร้มาประกอบอาหาร ไม่วา่ จะเป็ น อาหารประเภทแกง
อาหารประเภทผัด หรื อ การนาเอาไปเป็ นวัตถุ ดิบ ในการหมักเนื้ อสัตว์ให้มีความหอมอร่ อยมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสมุนไพรไทยเลยก็วา่ ได้

รู ปที่ 2.4 แสดงรู ปภาพของตะไคร้
ทีม่ า : www.honestdocs.co
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3.1) สรรพคุณของตะไคร้
ข้อมูลของทีมแพทย์จากเว็บไซต์ Honestdocs.com (2556) ได้ให้
รายละเอียดที่บอกถึงสรรพคุ ณต่างๆของตะไคร้ที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายและบรรเทาอาการของ
โรคต่างๆดังต่อไปนี้
- ช่วยในเรื่ องของการขับปั สสาวะและช่วยล้างสารพิษในร่ างกาย
เนื่ องจากตะไคร้เป็ นสมุนไพรที่ค่อนไปทางรสชาติจืด มีสรรพคุณในการช่ วยขับปั สสาวะในผูท้ ี่มี
ปั ญหาการขับปั สสาวะติดขัด หรื อ บางคนที่ปัสสาวะไม่ออก เมื่อรับประทานตะไคร้จะช่วยบรรเทา
และรักษาอาการดังกล่าวได้
- ช่ ว ยในเรื่ อ งการบ ารุ ง ระบบประสาท ตะไคร้ มี ส่ ว นในการ
ซ่ อมแซมการท างานภายในสมอง เสริ มสร้ างในส่ วนของความจา ลดความตึ งเครี ยดและท าให้
อารมณ์ดีข้ ึน
- ช่ วยท าความสะอาดระบบการย่อยอาหาร ตะไคร้ สามารถลด
กรดแก๊ ส ในกระเพาะอาหารได้เป็ นอย่างดี ช่ วยท าความสะอาดและช าระล้างสารพิษ ต่างๆที่ อยู่
ภายในร่ างกายได้ดี เช่ น ไต ตับ และตับอ่อน โดยทาให้อวัยวะเหล่านี้ มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย
- ช่วยทาให้รู้สึกเจริ ญอาหารมากขึ้น ในคนที่มีความรู้สึก ไม่อยาก
อาหารหรื อรู้ สึก เบื่ ออาหารและรับประทานอาหารได้น้อย แนะนาให้ท านลาต้นแก่ ของตะไคร้
เพราะนอกจากจะมี กลิ่ นที่ หอมแล้วยังมีสรรพคุ ณในเรื่ องของการบ ารุ งธาตุ ท าให้ผูท้ ี่ เบื่ออาหาร
กลับมาอยากอาหาร และรับประทานอาหารได้มากขึ้น
- ช่ วยลดอาการปวดตามข้อ โดยการน าตะไคร้ ม าต้ม กับ น้ าให้
เดื อด หลังจากนั้นนา เตยหอมมาผสม ควรดื่ มวันละ 2 แก้ว ในช่ วงเวลา เช้าและเย็น จะสามารถ
บรรเทาอาการปวดตามข้อต่างๆได้ดี เช่ น ข้อเข่า ข้อมือ ข้อเท้า รวมไปถึงช่ วยในการไหลเวียนของ
โลหิต ด้วย
- ช่วยแก้แผลร้อนในช่องปาก การดื่มน้ าตะไคร้เป็ นประจานั้น จะ
ช่วยสร้างความสดชื่นให้กบั ร่ างกาย ช่วยทาให้ลดความกระหายน้ า และที่สาคัญทาให้ลดการอักเสบ
ของแผลร้อนใน ทาให้แผลร้อนในหายเร็ วขึ้น
4) มะกรู ด (Bergamot)
มะกรู ดเป็ นพืชตระกูลเดียวกันกับส้ม ซึ่ งเป็ นไม้ยืนต้นที่มีขนาด
เล็ก ในส่ วนของลาต้นมีหนามอยูเ่ ล็กน้อย เป็ นไม้ชนิ ดเนื้ อแข็ง ใบมีสีเขียวแก่ที่มีพ้ืนผิวเกลี้ ยงและ
เรี ยบ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ เป็ นเอกลักษณ์ ซึ่ งค่อนข้างที่จะหอมมากเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่ ส่ วน
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ใหญ่ นิ ย มใช้ใบมะกรู ด และผิวของมะกรู ด ในการเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ใช้ในการประกอบอาหารได้
หลากหลายชนิด และมะกรู ดยังมีสรรพคุณต่างๆอีกมากมาย

รู ปที่ 2.5 แสดงรู ปภาพของมะกรู ด
ทีม่ า : https://medthai.com/
4.1) สรรพคุณของมะกรู ด
ข้อมูลของทีมแพทย์จากเว็บไซต์ Honestdocs.com (2557)
ได้ให้รายละเอียดที่บอกถึงสรรพคุณต่างๆของมะกรู ดที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายและบรรเทาอาการ
ของโรคต่างๆดังต่อไปนี้
- มะกรู ดสามารถช่วยในการลดความตึงเครี ยดได้ เนื่องจาก
มะกรู ดมีกลิ่นหอมมากซึ่ งจะช่ วยในเรื่ องของการผ่อนคลายได้เป็ นอย่างดี สาหรับคนที่กาลังอยูใ่ น
ภาวะเครี ยด สามารถนามะกรู ดมาสู ดดมเพื่อสร้างความผ่อนคลาย แต่เราควรที่จะเลือกความเข้มข้น
ไม่ควรเกิน 1% เพราะอาจจะทาให้เกิดการระคายเคืองได้
- มะกรู ดช่ วยลดการช้ าใน หลายคนคิดว่าพืชผักที่ช่วยลด
อาการช้ าใน จะมีแค่ใบบัวบกเท่านั้น ซึ่ งจริ งๆแล้วมะกรู ดก็มีสรรพคุณในการช่วยแก้อาการช้ าในได้
เช่นเดียวกัน
2.2 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับอาหารวีแกน (Vegan Food)
2.2.1 ประวัติทมี่ าของอาหารวีแกน
ณปภัส สร ต่อเทียนชัย(2018) ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ อาหารวีแกน(Vegan
Food) ว่า เป็ นการทานอาหารที่ เป็ นมังสวิรัติ อีก หนึ่ งประเภท ซึ่ งการทานวีแ กนนั้น จะมี ค วาม
เคร่ งครัดมากกว่าการทานอาหารแบบ Veggie ซึ่ งการทานอาหารมังสวิรัติประเภท Veggie จะไม่
ทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เลยโดยทานแต่อาหารประเภทผักและผลไม้เท่านั้น แต่ก็ยงั มีการทานอาหาร
ที่ได้จากสัตว์บางอย่าง เช่น ไข่ , ชีส , เนย , ยีสต์ และ น้ าผึ้ง ซึ่ งในกลุ่มคนที่เป็ นวีแกนจะไม่ใช่เพียง
การงดทานอาหารที่ผลิตจากสัตว์เท่านั้น แต่รวมไปถึงไลฟ์ สไตล์และการใช้ชีวิตจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
ใดๆ ที่ ผลิ ตจากสั ตว์เลย เช่ น เสื้ อผ้า , กระเป๋ า , รองเท้า , เครื่ องส าอางที่ ผลิ ตมาจากสัตว์ รวมถึ ง
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เครื่ องใช้ในห้องน้ าบางชนิ ด ซึ่ งจริ งๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสัตว์มีเยอะมากจนทาให้เราคาดไม่
ถึ ง จึ ง มี ก ารรั บ รองสิ น ค้า และบริ ก ารด้ว ย Vegan Trademark เป็ นการยืน ยัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ วีแ กน
โดยเฉพาะ ซึ่ งมี ม ากกว่า 22,000 รายการ จากสมาคมวีแ กนของประเทศอัง กฤษ (The Vegan
Society)

รู ปที่ 2.6 แสดงรู ปภาพสัญลักษณ์ของการรับรองสิ นค้าและบริ การด้วย Vegan Trademark
ทีม่ า : www.pinterest.com
1.2.2 ประเภทของอาหารวีแกน
ในการรับ ประทานอาหารแบบวีแกน ปั จจุ บ ัน เป็ นที่ นิ ย มมากขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่อง และผูค้ นเริ่ มนาเอาหลักการทานอาหารวีแกนมาประยุกต์เพื่อใช้ในการช่วยเรื่ องของการลด
น้ าหนักอีกทางหนึ่ ง ดังนั้นเป้ าหมายหรื อเหตุผลหลักของการทานอาหารวีแกนคือ การทานอาหาร
เพื่อส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพและที่สาคัญคือเป็ นการไม่เบียดเบียนชี วิตสัตว์ โดยข้อมูลของ The Vegan
Society ได้มีการเปิ ดเผยว่าคนที่หนั มาทานอาหารวีแกนซึ่ งเป็ นเทรนด์จากทัว่ โลกเพิ่มมากขึ้นสู งถึง
978% ในปี 2018 ซึ่ งถือได้วา่ เพิ่มสู งขึ้นมาก และกลุ่มคนที่ไม่ทานอาหารประเภทเนื้ อสัตว์นอกจาก
จะเป็ นเภทที่ เรี ยกว่าวีแกนแล้ว ยังมีป ระเภทของกลุ่ มคนที่ละเว้นการทานเนื้ อสัตว์อีกหลายชนิ ด
ดังต่อไปนี้
1) Lacto-Ovo Vegetarian หรื อผูท้ ี่ ไม่ ท านเนื้ อสัตว์ทุ กชนิ ด แต่ สามารถที่จะทานผลิ ตผล
จากสัตว์อย่าง เนย นม และไข่ ได้
2) Ovo Vegetarian หรื อ ผู้ที่ ไ ม่ ท านเนื้ อ สั ต ว์แ ต่ เน้ น ไปที่ ก ารทานพื ช ผัก ไข่ นม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากนม
3) Lacto Vegetarian หรื อผู้ ที่ ไ ม่ ท านเนื้ อสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด รวมไปถึ ง ไข่ แต่ ส ามารถ
รับประทานอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากนม
4) Fruitarian หรื อผูท้ ี่ ทานแต่ผลไม้เป็ นอาหารหลักโดยไม่ได้มีการนาไปปรุ งรสหรื อแต่ง
กลิ่นใดๆเลย
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2.2.3 กระแสการรับประทานอาหารวีแกน
ระยะเวลาจากปี 2017 จนถึ ง ปี ปั จ จุ บ ัน คื อ 2019 ได้พ บว่า ในสหราช
อาณาจักรนั้นมี ป ระชากรที่ หันมาเป็ นวีแกนเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่ งตรงกับ ผลการส ารวจของ
บริ ษทั มาร์ เก็ตติ้งรี เสิ ร์ช(Mintel) ได้เผยแพร่ วา่ การเพิ่มจานวนของร้านอาหารที่เป็ นวีแกนภายในส
หราชอาณาจักรนั้นเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าตัว โดยปกติในปี ที่ผา่ นมาจะอยูท่ ี่ 8% ทาให้ภายในสหราช
อาณาจักรมีอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆมากเป็ นอันดับ 1 ในโลกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ปัจจัยหนึ่ งที่
ส่ งผลท าให้กลุ่ ม วีแกนขยายตัวขึ้ นมาจากเหล่ าศิล ปิ นคนดังที่ เป็ นหนึ่ งในชาววีแกน เช่ น Ariana
Grande, Miley Cyrus , Venus Williams ซึ่ งทาให้คนทัว่ ไปสนใจ

รู ปที่ 2.7 แสดงไลฟ์ สไตล์ความแตกต่างระหว่างการทานอาหารแบบ มังสวิรัติ วีแกน และเจ
ทีม่ า : https://goodlifeupdate.coml
2.2.4 การเริ่มต้ นในการทานอาหารวีแกน
ในการเริ่ ม ต้นทานอาหารประเภท Vegan เราไม่ควรหักดิ บ และหักโหม
เพื่อเปลี่ยนมาทานทันที แต่เราควรเริ่ มที่จะค่อยๆลดปริ มาณการทานเนื้ อสัตว์ให้นอ้ ยลง โดยอาจจะ
เริ่ มจากการงดรับประทาน ไข่, เนย, นม, เพียงแค่บางวัน หลังจากนั้นจึงค่อยๆเพิม่ จานวนวันของการ
ทานให้มากขึ้นเรื่ อยๆ นอกจากนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็ นเนื้ อสัตว์ปลอม เช่ น
โปรตีนเกษตร แต่ให้เราเลื อกรับประทานเป็ นเต้าหู้จะเป็ นการดีกว่า สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการทาอาหาร
รับประทานเอง ควรเลือกใช้วตั ถุดิบและเครื่ องปรุ งที่เป็ นวีแกน จะสามารถทาเพื่อรับประทานเองได้
ในทุกๆมื้อ
2.2.5 สิ่ งทีค่ วรรู้ในการทานอาหารวีแกน
ในการทานอาหารวีแกนนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าจะเน้นการทานผักและ
ผลไม้เพียงอย่างเดียว ซึ่ งจริ งๆแล้วการทานอาหารวีแกนจะต้องเน้นความหลากหลาย โดยมีการ ถัว่
เต้าหู ้ และข้าวกล้อง มาใช้ในการเป็ นส่ วนประกอบ แต่การทานอาหารวีแกนหลายคนสงสัยว่าการที่
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ทานอาหารโดยที่ ไม่มีเนื้ อสัตว์น้ ันจะทาให้ร่างกายขาดโปรตีนและสารอาหารอื่นๆหรื อเปล่า ซึ่ ง
จริ งๆแล้วถึ งแม้ว่าการรับประทานอาหารแบบวีแกนจะไม่มีเนื้ อสัตว์เป็ นส่ วนประกอบ แต่ร่างกาย
เราสามารถรับสารอาหารเหล่านี้ ได้จากพืชผักได้เช่นเดียวกัน โดยจะได้รับจากธัญพืชเป็ นส่ วนใหญ่
เช่น เมล็ดฟักทอง ถัว่ เหลือง และ ถัว่ ลูปิน
2.2.6 อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งโปรตีนสาหรับผู้ทที่ านอาหารวีแกน
เนื่องจากผูท้ ี่ทานอาหารประเภทวีแกนจะต้องงดการทานเนื้ อสัตว์ทุกชนิด
รวมถึง นม , ไข่ และ ชี ส จะทานอาหารได้เพียงผัก ผลไม้ ถัว่ หรื อธัญพืชต่างๆเพียงเท่านั้นนั้น ซึ่ ง
ทาให้หลายๆคนคิดว่าการที่ทานอาหารแบบวีแกน อาจจะทาให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารประเภท
โปรตีนได้ แต่จริ งๆแล้วมีอาหารมากมายที่เป็ นแหล่งโปรตีน ซึ่ งสามารถทดแทนการทานเนื้ อสัตว์
ได้เป็ นอย่างดี ตัวอย่างอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปนตีนมีดงั ต่อไปนี้
1) ข้ าวโอ๊ต (Oat)
ข้าวโอ๊ตเป็ นวัตถุดิบที่ชาววีแกนจะต้องมีติดบ้านไว้อย่างแน่นอน
เพราะถ้าเปรี ยบเที ยบกับธัญพืชอื่นๆข้าวโอ๊ต ถือว่ามีปริ มาณโปรตีนที่สูงกว่า ในปริ มาณข้าวโอ๊ต
จานวน 120 มิ ล ลิ ลิ ตรให้ส ารอาหารโปรตีนอยู่ที่ ป ระมาณ 6 กรัม นอกจากนี้ ขา้ วโอ๊ตยังสามารถ
นาไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างอีกด้วย

รู ปที่ 2.8 แสดงรู ปภาพของข้าวโอ๊ต
ทีม่ า : https://www.fitterminal.com
2) นมจากพืช (Plant Based Milk)
นมจากพืชเป็ นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสาหรับชาววีแกนที่อยากทาน
นม ซึ่ งนมที่ได้มาจากพืชนั้นมีหลากหลายชนิ ด อีกทั้งยังสามารถหาซื้ อได้ง่ายตามท้องตลาด และที่
สาคัญให้ประโยชน์กบั ร่ างกายไม้แพ้นมจากสัตว์เลย ซึ่ งชนิดของนมที่ได้จากพืช มีดงั ต่อไปนี้
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2.1) นมถั่วเหลือง (Soy Milk)
นมถัว่ เหลืองนั้นมีประโยชน์มากมายและอุดมณ์ ไปด้วย
โปรตีนที่มีมากใกล้เคียงกับนมวัว ช่ วยในเรื่ องของการดูดซึ มแคลเซี ยมและเสริ มสร้างภูมิตา้ นทาน
ให้กบั ร่ างกายได้เป็ นอย่างดี

รู ปที่ 2.9 แสดงรู ปภาพของนมถัว่ เหลือง
ทีม่ า : https://www.pobpad.com/
2.2) นมข้ าว (Rice Milk)
นมข้าวเป็ นนมที่ มี ไ ขมัน ไม่ อิ่ ม ตัว ซึ่ งมี ป ระโยชน์ ต่ อ
สุ ขภาพ ถึ งแม้ว่าจะมี ป ริ ม าณโปรตี นและคาร์ โบไฮเดรตที่ น้อยกว่านมวัว แต่ การดื่ ม นมข้าวนั้น
ร่ างกายสามารถนาไปดูดซึ มได้อย่างง่ายดายกว่าการดื่มนมวัว และนมข้าวยังมีสารที่เรี ยกว่า โอรี ซา
นอล ซึ่ งเรี ยกได้วา่ เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอีถึงจานวน 6 เท่า

รู ปที่ 2.10 แสดงรู ปภาพของนมข้าว
ทีม่ า : health.mthai.com
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2.3) นมอัลมอนด์ (Almond Milk)
นมอัลมอนด์เป็ นนมจากพืชที่มี น้ าตาลน้อย ให้แคลอรี่
ต่า อีกทั้งยังมีปริ มาณโปรตีน ที่สูง อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 วิตามินอี นอกจากนี้ยงั มี แมกนีเซียมและ
โพแทสเซี ยมในปริ มาณที่สูง ช่วยในการควบคุมความดันโลหิต และ ลดอาการอ่อนเพลียให้ดีข้ ึนได้

รู ปที่ 2.11 แสดงรู ปภาพของนมอัลมอนด์
ทีม่ า : health.mthai.com
2.4) นมข้ าวโพด (Corn Milk)
นมข้าวโพดช่วยทาให้ระบบในส่ วนของการย่อยอาหาร
ทางานได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้วา่ จะมีปริ มาณโปรตีนน้อยกว่านมวัว แต่มีสารที่เรี ยกว่า ลูทีน ที่ช่วยใน
เรื่ องการบารุ งประสาทตาทาให้ชะลอการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่ อม อีกทั้งทาให้ลดความเสี่ ยงจาก
โรคมะเร็ งลาไส้อีกด้วย

รู ปที่ 2.12 แสดงรู ปภาพของนมข้าวโพด
ทีม่ า : health.mthai.com
2.5) นมมะพร้ าว
นมมะพร้ าวมี ป ระโยชน์ อย่างมาก ซึ่ งอุดมไปด้วยกรด
ไขมัน ที่ เรี ยกได้ว่าเป็ นกรดไขมันสายกลางที่ได้จากน้ ามันมะพร้าว ช่ วยสร้างภูมิคุม้ กันที่แข็งแรง
ให้กบั ร่ างกายได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยชะลอวัย ให้ดูอ่อนเยาว์มากยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 2.13 แสดงรู ปภาพของนมมะพร้าว
ทีม่ า : health.mthai.com
3) ถั่วชนิดต่ างๆ
แหล่ งโปรตีนที่สาคัญอีกหนึ่ งอย่าง คือผลผลิตต่างๆที่ทามาจาก
ถัว่ เพราะในถัว่ จานวน 1 กรัม สามารถให้ปริ มาณสารอาหารประเภทโปรตีนได้ประมาณ 5 – 7
กรัม แต่ปริ มาณโปรตี นจะมี ความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั ประเภทหรื อชนิ ดของถัว่ ซึ่ งนอกจาก
ปริ ม าณโปรตี นแล้ว ในถั่วยังเป็ นแหล่ งของสารอาหารอื่ น ๆอี ก มากมาย เช่ น ไขมัน ดี ไฟเบอร์
วิตามินอี วิตามินบี แคลเซี ยม เซเลเนียม แมกนิเซียม ฟอสฟอรัส รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ ง
ถั่ว ไม่ เพี ย งแค่ น ามาทานเล่ น เป็ นของว่า งเท่ า นั้ น เรายัง สามารถน าถั่ว ไปประกอบอาหารเป็ น
เมนูอาหารต่างๆได้อีกมากมายเหมาะสาหรับผูท้ ี่ทานอาหารแบบวีแกนอย่างมาก

รู ปที่ 2.14 แสดงรู ปภาพของถัว่ ชนิดต่างๆ
ทีม่ า : www.parrythailand.com
4) เต้ าหู้
เต้า หู้ ที่ ท ามากจากถั่ว เหลื อ งเป็ นอาหารอี ก หนึ่ งชนิ ด ที่ เหมาะ
สาหรับผูท้ ี่ทานอาหารแบบวีแกน ซึ่งเต้าหูน้ ้ นั ถือได้วา่ เป็ นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยทีเดียว โดยในเต้าหู้
ปริ มาณ 100 กรัม จะให้สารอาหารประเภทโปรตีน ได้สูงถึง 10 – 19 กรัม นอกจากนี้ ยงั มีแคลเซี ยม
ธาตุเหล็ก สารต้านอนุ มูลอิสระ และกรดอะมิโนที่สาคัญต่อร่ างกาย ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่หาซื้ อได้ง่าย
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และนาไปประกอบอาหารได้หลากหลายรู ปแบบ กลุ่มผูท้ านอาหารแบบวีแกนจึงนิยมทานเต้าหูเ้ พื่อ
เสริ มสร้างโปรตีนให้กบั ร่ างกาย เป็ นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีของกลุ่มผูท้ านอาหารแบบวีแกน

รู ปที่ 2.15 แสดงรู ปภาพของเต้าหู้
ทีม่ า : www.baanlaesuan.com
5) ธัญพืชต่ างๆ
แหล่ ง โปรตี นที่ ส าคัญ และมี ป ระโยชน์ ต่อร่ างกายของผูท้ ี่ ท าน
อาหารแบบวีแกนส่ วนหนึ่ งก็มาจากธัญพืชต่างๆมากมายที่ช่วยทาให้ผทู้ ี่ทานอาหารแบบวีแกนขาด
สารอาหารประเภทโปรตีน ซึ่ งธัญพืชต่างๆที่มีโปรตีนสู งนั้น มีดงั ต่อไปนี้

5.1) เมล็ดเจีย(Chia Seed)
เมล็ ด เจี ย นอกจากจะเป็ นอาหารที่ เป็ นที่ นิ ย มกับ คนที่
ก าลัง ต้อ งการจะลดน้ า หนัก แล้ว ยัง เป็ นแหล่ งโปรตี น ที่ ส าคัญ กับ ผูท้ ี่ ท านอาหารวีแ กนอี ก ด้ว ย
เนื่ องจากในเมล็ดเจีย ปริ ม าณ 35 กรัม จะสามารถที่ จะให้ส ารอาหารประเภทโปรตีน ได้มากถึ ง
6 กรัม นอกจากนี้ยงั มีสารอาหารต่างๆอีกมากมายที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย

รู ปที่ 2.16 แสดงรู ปภาพของเมล็ดเจีย
ทีม่ า : www.honestdocs.co
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5.2) ถั่วลันเตา
ถั่ ว ลั น เตาน อกจากจะมี รส ชาติ ที่ อร่ อยแล้ ว ยัง มี
ประโยชน์ที่ดีต่อร่ างกายอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น สังกะสี ไฟเบอร์ แมงกานีส อีกทั้งยังเหมาะกับผูท้ ี่
ทานอาหารวีแกนด้วยเช่ นเดี ยวกัน เพราะในถัว่ ลันเตา ปริ ม าณ 100 กรัม สามารถให้โปรตี นต่ อ
ร่ างกายได้ถึง 5 กรัม นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปประกอบอาหารต่างๆได้มากมาย ทั้ง เมนู ซุป ผัด
หรื อนาไปทานเป็ นเครื่ องเคียงกับอาหารชนิดอื่น

รู ปที่ 2.17 แสดงรู ปภาพของถัว่ ลันเตา
ทีม่ า : www.thai-thaifood.com
5.3) ควินัว (Quinoa)
ควินัว โดยในทางเทคนิ ค ได้มีก ารเรี ยกว่า ธัญพืช เที ยม
เนื่องจากควินวั ไม่ได้มีการเจริ ญเติบโตในลักษณะของหญ้าเหมือนกับธัญพืชอื่นๆ ซึ่ งในเมล็ดควินวั
ในปริ ม าณ 240 มิ ล ลิ ลิ ต ร จะให้ ป ริ ม าณโปรตี น ได้สู ง ถึ ง 8 - 9 กรั ม อี ก ทั้ง ยัง มี ไ ฟเบอร์ แ ละ
สารอาหารมากมาย

รู ปที่ 2.18 แสดงรู ปภาพของควินวั
ทีม่ า : http://www.theseedsthai.com/
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5.4) เทมเป้
เทมเป้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากจากถัว่ เหลือง และนาไป
ผ่านกรรมวิธีการหมักกับเชื้ อรา ซึ่ งในเทมเป้ นั้นประกอบไปด้วยปริ มาณโปรตีนที่มีอยูใ่ นระดับสู ง
ถึง 38% หรื อในปริ มาณเทมเป้ 100 กรัม จะให้โปรตีนสู งถึง 19 กรัม ซึ่ งเป็ นธัญพืชที่เหมาะกับผูท้ ี่
ทานวีแกนอย่างมาก

รู ปที่ 2.19 แสดงรู ปภาพของเทมเป้
ทีม่ า : http://ojioji77.blogspot.com/
5.5) ข้ าวป่ า
ข้าวป่ าเป็ นข้าวที่มีลกั ษณะที่ยงั ไม่ได้มีการแยกส่ วนออก
จากราข้าว จึงท าให้อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมาย ซึ่ งข้าวป่ าในปริ มาณ 240 มิลลิ ลิตร ให้
โปรตีนได้ถึง 7 กรัม

รู ปที่ 2.20 แสดงรู ปภาพของข้าวป่ า
ทีม่ า : www.htgetrid.com
2.3 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับ Energy Ball
Energy Ball เป็ นของว่า งที่ มี ล ัก ษณะเป็ นลู ก กลมๆคล้า ยกับ ขนมไข่ ห งส์ โดย
ประกอบไปด้วยส่ วนผสมต่างๆมากมาย เช่น ข้าวโอ๊ต มะพร้าวป่ น อินทผาลัม เมล็ดเซีย เนยถัว่ และ
ถัว่ ชนิดต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นขนมที่ให้พลังงานและโปรตีนในปริ มาณที่สูง เหมาะสาหรับคนที่กาลัง
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อยู่ในช่ วงควบคุมน้ าหนัก ดูแลรู ปร่ าง หรื อ อยู่ในช่ วงออกกาลังกาย เพราะ Energy Ball 1 ลูก มี
ประโยชน์ แ ละสารอาหารต่ างๆอี ก มากมาย เช่ น คาร์ โบไฮเดรดเชิ ง ซ้อน ไขมัน ดี โปรตี น และ
วิตามินต่างๆ อีกทั้งยังไม่ผา่ นการใช้น้ ามันหรื อการทอด ไม่มีสารที่เป็ นสารสังเคราะห์ และวัตถุดิบ
ส่ วนมากที่นามาใช้เป็ นส่ วนผสมจะเป็ นวัตถุดิบที่เป็ นแบบ ออแกนิค
2.3.1 ปริมาณทีแ่ นะนาในการทาน Energy Ball
ในการทานของว่างอย่าง Energy Ball ควรทานครั้งละ 2 – 3 ลูก เพราะใน
Energy Ball 1 ลูก จะให้พลังงานประมาณ 50 – 70 แคลอรี่ ซึ่ งก็ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของแต่ละลูกด้วย
เรี ยกได้วา่ เป็ นการทานขนมหวานที่ให้พลังงาน แต่ให้ความรู้สึกอิ่มเหมือนทานข้าว แต่ที่สาคัญนั้น
Energy Ball ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลและแป้ งที่เป็ นเชิงเดี่ยว จึงเหมาะสาหรับคนที่กาลังอยูใ่ นช่วง
ลดน้ าหนัก มีประโยชน์มากมาย เมื่อหิ วหรื อโหยสามารถนามาเป็ นของว่างได้อย่างสบายใจ พร้อม
ทั้งช่วยทาให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอีกด้วย

2.3.2 สู ตรการทา Energy Ball
Energy Ball เราสามารถทาเองที่บา้ นได้อย่างง่ายดาย เพียงเตรี ยมวัตถุดิบที่
เราต้องการมาผสมผสานรวมกัน ให้เกิ ดรสชาติ และประโยชน์ ท างโภชนาการที่ เราต้องการ ซึ่ ง
Energy Ball ก็ มี สู ตรการท าที่ ห ลากหลาย ซึ่ งได้มาจากเว็บ ไซต์ Healthplatz.com โดยเป็ นสู ตรที่
คิดค้นขึ้นจากผูท้ ี่ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่า Bella Khor มีดงั ต่อไปนี้
1) สู ตร เอ็นเนอร์ จีบอลพลังงานชาเขียว (Matcha Energy Balls)
เป็ นสู ตรที่เหมาะสาหรับคนที่ชอบทานชาเขียว หรื อ ผูท้ ี่หลงใหล
ในความเข้มข้นของชาเขียว ซึ่ งไม่มีส่วนผสมของน้ าตาลและนม และใช้วตั ถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ ผูท้ ี่
ชอบรสชาติ เข้มๆ หอมๆ ของชาเขียว สามารถรับประทานได้โดยไม่ตอ้ งกลัวอ้วน

รู ปที่ 2.21 แสดงรู ปภาพของ Energy Ball สู ตร Matcha Energy Balls
ทีม่ า : https://healthplatz.co/clean-energy-ball-recipes/

21
1.1) ส่ วนผสม
1) ผงชาเขียวแบบออแกนิค
2
ช้อนชา
2) เม็ดมะม่วงหิมพานต์
3 / 4 ถ้วยตวง
3) อินทผาลัม (Pitted dates)
13 ลูก
4) ถัว่ พิสตาชิโอ
1 / 4 ถ้วยตวง
5) น้ ามันมะพร้าวแบบสกัดเย็น 1
ช้อนโต๊ะ
1.2) วิธีทา
1) นาส่ วนผสมทุกอย่างมาปั่นรวมกันพอหยาบ
2) นามาปั้นให้เป็ นลูกบอลกลมๆ
3) นาแช่ตเู้ ย็นเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ก่อนจะนามาทาน
2) สู ตร คาเคาเอนเนอร์ จีบอล (Cacao Energy Balls)
เป็ นสู ตรที่เหมาะสู ตรนี้เรี ยกได้วา่ เป็ นสู ตรที่คนนิยมรับประทาน
กันอย่างมากเพราะมีส่วนผสมของคาเคาซึ่ งให้ความรู้สึกคล้ายกับการทานโกโก้ แต่ให้สารอาหารที่
มีประโยชน์ที่เยอะมากกว่า ให้รสชาติที่มีความหวานด้วยวัตถุดิบที่เป็ นธรรมชาติ หอม กรุ บกรอบ
และได้ประโยชน์จากธัญพืชมากมาย

รู ปที่ 2.22 แสดงรู ปภาพของ Energy Ball สู ตร Cacao Energy Balls
ทีม่ า : https://healthplatz.co/clean-energy-ball-recipes/
2.2) ส่ วนผสม
1) ข้าวโอ๊ต (Oat)
2) อินทผาลัม (Pitted dates)
3) เกล็ดมะพร้าวอบแห้ง (Coconut Flakes)
4) ผงคาเคา 100% (Natural Cacao Powder)
5) เนยถัว่ (Nut Butter)
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2.3) วิธีทา
1) สามารถนาวัตถุดิบทั้งหมดมาปั่ นรวมกัน
2) นามาปั้นให้เป็ นลูกบอลกลมๆ
3)นาไปแช่ในตูเ้ ย็นเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงก่อนนามาทาน
3) สู ตร บลูเบอร์ รี่เอนเนอร์ จีไบท์ (Blueberry Energy Balls)
สู ตรนี้ มีส่วนผสมของผลไม้อบแห้งอย่าง บลูเบอร์รี่ สาหรับใครที่
ชอบทานเค้กหรื อคุกกี้ที่มีความเป็ นผลไม้ ควรลองทา Energy Balls สู ตรนี้

รู ปที่ 2.23 แสดงรู ปภาพของ Energy Ball สู ตร Blueberry Energy Balls
ทีม่ า : https://healthplatz.co/clean-energy-ball-recipes/
3.1) ส่ วนผสม
1) เม็ดอัลมอนด์
1
ถ้วย
2) อินทผาลัม
10
ลูก
3) บลูเบอร์รี่อบแห้ง
1 / 2 ถ้วยตวง
4) กลิ่นวนิลา
1
ช้อนโต๊ะ
5) เมล็ดเจีย
1/2 ช้อนโต๊ะ
3.2) วิธีทา
1) นาอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาปั่น
2) จากนั้นใส่ บลูเบอร์รี่อบแห้ง และ อินทผาลัมลงไป
3) เมื่อปั่นจนได้ความละเอียด นามาเทใส่ ถว้ ยใบใหญ่
4) แต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวนิลา
5) นาเมล็ดเจียมาคลุกเคล้าเพิ่มให้เข้ากับวัตถุดิบอื่นๆ
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6.) ปั่ นเป็ นลูกบอลกลมๆ ให้สวยงาม
7.) นาไปแช่ในตูเ้ ย็นเป็ นระยะเวลา 2 ชัว่ โมงก่อนทาน
4.) สู ตร เอนเนอร์ จีบอลวานิลลาแครนเบอร์ รี่ (Vanilla Cranberry Energy Balls)

รู ปที่ 2.24 แสดงรู ปภาพของ Energy Ball สู ตร Vanilla Cranberry Energy Balls
ทีม่ า : https://healthplatz.co/clean-energy-ball-recipes/
4.1) ส่ วนผสม
1.) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ
1/2 ถ้วยตวง
2.) เม็ดอัลมอนด์ดิบ
1/2 ถ้วยตวง
3.) อินทผาลัม
1/2 ถ้วยตวง
4.) แครนเบอร์รี่อบแห้ง
1/2 ถ้วยตวง
5.) กลิ่นวนิลา
5
หยด
4.2) วิธีทา
1.) นาอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาปั่น
2.) จากนั้นใส่ แคนเบอร์รี่ และ อินทผาลัมลงไปปั่ นเพิ่ม
3.) เมื่อปั่นจนได้ความละเอียดแล้ว และนามาเทใส่ ถว้ ย
4.) แต่งกลิ่นด้วยกลิ่นวนิลา และ คลุกให้เข้ากัน
5.) ปั่ นเป็ นลูกบอลกลมๆ ให้สวยงาม
6.) นาไปแช่ในตูเ้ ย็น 2 ชัว่ โมง ก่อนนาออกมาทาน
5) สู ตร เอนเนอร์ จีบอลเติมพลังจากแฟลกซ์ (Flaxseed Energy Balls)
เป็ นสู ต รที่ ช่ ว ยในการเพิ่ ม โปรตี น และไขมัน ดี ใ ห้ ก ับ ร่ า งกาย
นอกจากนี้ ย งั ช่ วยต้านโรคมะเร็ ง ช่ วยท าให้ผิวมี สุ ข ภาพดี ช่ วยปรั บ สมดุ ล ในฮอร์ โมน และ ลด
คอเลสเตอรอล เนื่องสู ตรนี้ มีเมล็ดแฟลกซ์ป่น ซึ่ งให้กลิ่นที่หอมมีรสชาติที่เปรี้ ยวอมหวานจากแครน
เบอร์ รี่อบแห้ง มีไฟเบอร์ สูง ช่วยทาให้ทานแล้วรู้สึกอิ่มนานขึ้น และลดการทานขนมคบเคี้ยวอื่นๆ
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ได้ สู ต รนี้ จึ ง เป็ นตัว ช่ ว ยที่ ดี ใ ห้ ก ับ คนที่ อ ยู่ใ นช่ ว งลดน้ าหนั ก หรื อ ออกก าลัง กาย นอกจาก
สารอาหารที่เยอะแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่ อยอีกด้วย

รู ปที่ 2.25 แสดงรู ปภาพของ Energy Ball สู ตร Flaxseed Energy Balls
ทีม่ า : https://healthplatz.co/clean-energy-ball-recipes/
5.1) ส่ วนผสม
1) เมล็ดฟักทอง
2) เมล็ดแฟลกซ์
3) โอ๊ต
4) แครนเบอร์รี่อบแห้ง
5) งาดาดิบป่ น
6) นมถัว่ เหลือง
7) วอลนัท (Walnuts)
5.2) วิธีทา
1) นาเมล็ดแฟลกซ์มาปั่ นให้ละเอียดก่อนเป็ นอย่างแรก
2) จากนั้นพักเมล็ดแฟลกซ์ที่เราปั่ นไว้สักครู่
3) นา โอ๊ต วอลนัท เมล็ดฟักทอง เมล็ดแฟลกซ์
4) จากนั้นนางาดาป่ นผสมลงไป และปั่นรวมกัน
5) จากนั้นเติมนมอัลมอนด์ หรื อ นมถัว่ เหลือง ใส่ ลงไป
6) เพิ่มเติมแครนเบอร์รี่อบแห้งลงไปและคลุกให้เข้ากัน
7) เมื่อส่ วนผสมเหนียวได้ที่ ให้ป้ ั นเป็ นลูกบอลกลมๆ
8) นาไปแช่ตเู้ ย็นประมาณ 2 ชัว่ โมง ก่อนนาออกมาทาน
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2.4 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
พิม พ์เพ็ญ พรเฉลิ มพงศ์(2553) ให้ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับ อาหารเพื่อสุ ขภาพว่า อาหารเพื่ อ
สุ ข ภาพ (Functional Food) คื อ อาหารชนิ ด ต่ า งๆที่ ท านเข้า ไปแล้ว ส่ ง ผลดี ต่ อ ร่ า งกาย ไม่ ท าให้
ร่ างกายทรุ ดโทรม ไม่ทาให้ป่วยด้วยโรคเรื้ อรัง และต้องไม่ทาให้น้ าหนักเกินเกณฑ์ปกติ ที่สาคัญคือ
การลดปริ มาณ ความเค็ม ความหวาน ความมัน และเพิ่มผัก ผลไม้ในแต่ละมื้อให้มากขึ้น
ในปั จจุบนั นั้นอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นที่นิยมในกลุ่มคนมากขึ้นทุกวัน ไม่วา่ จะเป็ นทางด้าน
การวิจยั และในเชิ งพาณิ ชย์ซ่ ึ งเรี ยกได้วา่ เป็ นมูลค่าอย่างมาก และเนื่องจากผูค้ นหันมาบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพกันมากขึ้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆในรู ปแบบอาหารเสริ ม เช่น วิตามิน กรดไขมัน
และเส้นใยที่มีความสาคัญกับร่ างกาย ซึ่ งการทานอาหารเพื่อสุ ขภาพจะส่ งผลดีให้กบั ทั้งร่ างกาย และ
สุ ขภาพจิตที่ดีข้ ึน

รู ปที่ 2.26 แสดงรู ปภาพของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ทีม่ า : http://www.sanitariumthailand.com/s

รู ปที่ 2.27 แสดงรู ปภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพที่พฒั นามาจากอาหาร
ทีม่ า : https://www.sanook.com/health/2329/
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับโภชนาการและสารอาหารหลัก 5 หมู่
วรวุฒิ เจริ ญ ศิริ (2552) ได้ให้ข ้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่ องของโภชนาการดังนี้ โภชนาการ
(Nutrition) หมายถึ ง อาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วสามารถที่จะนาไปเสริ มสร้าง ซ่ อมแซม
หรื อเป็ นประโยชน์ต่ออวัยวะต่างๆภายในร่ างกาย ซึ่ งเราสามารถแบ่งแยกประเภทของอาหารโดยใช้
หลักโภชนาการได้ดงั นี้ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน ไขมัน น้ า และเกลือแร่ ซึ่ งทั้งหมดนี้มีส่วน
ส าคัญ ที่ ช่ ว ยเสริ มสร้ า งร่ า งกายด้ ว ยกั น ทั้ง สิ้ น ในสารอาหารประเภทโปรตี น ไขมัน และ
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คาร์ โบไฮเดรต เมื่อรับประทานเข้าสู่ ร่างกายจะให้ประโยชน์ในด้านพลังงาน ในส่ วนของ วิตามิน
เกลื อแร่ และน้ า จะให้ประโยชน์มากในเรื่ องของการทาให้วงจรต่างๆภายในร่ างกายดาเนินไปด้วย
ความปกติตามสมดุลของร่ างกาย
สารอาหาร คือ องค์ประกอบหรื อโครงสร้างของสารประกอบทางเคมีของธาตุ ต่างๆ ซึ่ งได้
จากอาหารที่ รับประทานเข้าไปในร่ างกาย สารอาหารนั้นมีโครงสร้างของโมเลกุลที่เราไม่สามารถ
มองเห็ นได้ด้วยตาเปล่ า ซึ่ งอาหารแต่ละชนิ ดที่เรารับ ประทานเข้าจะมีโมเลกุลของสารอาหารได้
หลากหลายชนิ ด โดยร่ างกายของเรานั้นจะต้องการสารอาหารที่ เข้าไปซ่ อมแซมหรื อเสริ มสร้ าง
ส่ วนต่างๆมากถึง 40 ชนิด ซึ่ งการจะแยกสารอาหารตามหลักของโภชนาการนั้นจะพิจารณาโดยการ
ดูจากปริ มาณสารอาหารที่มีมากที่สุด ในอาหารแต่ละชนิดเป็ นหลัก สามารถแบ่งแยกประเภทของ
สารอาหารต่างๆได้เป็ น 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และ เกลือแร่

รู ปที่ 2.28 แสดงรู ปภาพความสาคัญของสารอาหารแต่ละประเภทที่สาคัญต่อร่ างกาย
ทีม่ า : https://www.sanook.com/health/2329/
สารอาหารต่างๆสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 หมู่ ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน วิตามิน และ เกลือแร่ ซึ่ งสารอาหารแต่ละชนิดให้ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ดังต่อไปนี้
2.5.1 คาร์ โบไฮเดรต (Carbohydrates)
คาร์ โบไฮเดรตนั้นเป็ นสารชีวโมเลกุลที่สาคัญมากและเป็ นองค์ประกอบ
ในสิ่ งมีชีวิตทุกชนิ ด จึงเป็ นสารอาหารที่สาคัญมากที่สุดในร่ างกายต่อการสะสมพลังงานในร่ างกาย
ซึ่ งสามารถพบได้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน โดยทั่ว ไป เช่ น แป้ ง น้ าตาล ไกลโคเจน และเซลลู โ ลส
คาร์ โ บไฮเดรตสามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ 1.คาร์ โ บไฮเดรตเชิ ง เดี่ ย ว เป็ น
คาร์ โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลที่เล็กที่สุด ร่ างกายไม่สามารถที่จะย่อยสลายให้โมเลกุลมีขนาดเล็ก
ลงได้อีกแล้ว ได้แก่ กลูโคส ฟลุคโทส กาแลกโทส เมื่อรับประทานเข้าสู่ ร่างกายจะสามารถที่จะดูด
ซึ มได้ทนั ที และ 2.คาร์ โบไฮเดรตเชิ งซ้อน เป็ นกลุ่มคาร์ โบไฮเดรตที่มีโมเลขนาดใหญ่และมีความ
ซับซ้อน ไม่มีรสชาติที่ให้ความหวาน เป็ นการรวมกันของน้ าตาลชั้นเดียวหลายๆจานวน ซึ่ งได้แก่
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แป้ งจากพืชต่างๆ เซลลูโลส ไกลโคเจน เดกซ์ทริ น ร่ างกายจะไม่ดูดซึ มทันทีหลังจากรับประทาน
แต่จะค่อยๆใช้ระยะเวลาในการดูดซึม ซึ่งในคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงานจานวน 4 แคลอรี่
ประโยชน์ ของคาร์ โบไฮเดรต
- ให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่ างกาย
- ช่ ว ยท าให้ ร่ างกายสามารถที่ จ ะน าสารอาหารประเภทโปรตี น
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
- ช่วยให้การเผาไหม้ไขมันในร่ างกายเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์
- สามารถใช้ในการเป็ นแหล่งพลังงานสารองให้กบั ร่ างกายในรู ปแบบ
ไขมัน และจะนามาใช้เมื่อร่ างกายรู ้สึกขาดแคลนพลังงานที่เพียงพอ
- มีส่วนช่วยในเรื่ องของการขับถ่าย จากการกระตุน้ การทางานภายใน
ลาไส้ของเซลลูโลส ทาให้มีส่วนช่วยในการขับถ่ายที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ถ่ายยาก
- ช่ ว ยในการท าลายสารพิ ษ ต่ า งๆและขจัด สารที่ พิ ษ ที่ ต กค้างไปใน
อาหารที่รับประทานเข้าไปในร่ างกาย ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของคาร์ โบไฮเดรต
- ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวสาลีที่ใช้ในการทาขนมปัง ข้าวโพด
- ถัว่ เมล็ดแห้ง เช่น ถัว่ ดา ถัว่ ลิลง ถัว่ เหลือง และถัว่ เขียว
- น้ าตาลในลักษณะต่างๆ เช่ น น้ าตาลปี๊ บ น้ าตาลมะพร้าว น้ าผึ้ง รวม
ไปถึงน้ าตาลทรายด้วย

รู ปที่ 2.29 แสดงรู ปภาพของอาหารที่เป็ นแหล่งที่มาของคาร์โบไฮเดรต
ทีม่ า : https://www.amadothailand9.com
2.5.2 โปรตีน (Protein)
โปรตีนเป็ นสารอาหารที่มีส่วนประกอบเป็ นกรดอะมิโนที่มีความสาคัญ
มากกับ ทุ ก ๆเซลล์ ใ นร่ า งกายตั้ง แต่ เลื อ ด ผิ ว หนั ง กล้า มเนื้ อ เส้ น ผม ไปจนถึ ง เล็ บ ล้ว นเป็ น
ส่ วนประกอบของโปรตีนทั้งหมด ถึงแม้วา่ ร่ างกายของเรานั้นจะสามารถสร้างกรดอะมิโนขึ้นมาเอง
ได้ 9 ชนิ ด แต่ร่างกายก็ยงั ต้องการกรดอะมิโนอีกจานวน 11 ชนิด เพื่อเพิ่มเติมจากเนื้ อสัตว์ ธัญพืช
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และ ถัว่ ชนิ ดต่างๆ ซึ่ งจะทาให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนอย่างครบถ้วน ซึ่ งโปรตีนที่ได้จากพืชและ
สัตว์ จะมีความแตกต่างกัน โดยโปรตีนที่ได้จากสัตว์ จะเป็ นโปรตีนแบบสมบูรณ์ มีกรดอะมิโนที่
ร่ างกายต้องการครบถ้วนสมบูรณ์ ส่ วนโปรตีนที่ได้จากพืชผักส่ วนใหญ่เป็ นโปรตีนแบบไม่สมบูรณ์
ผูท้ ี่งดการทานเนื้ อสัตว์จึงควรที่จะรับประทาน อาหารประเภท ถัว่ เหลือง ถัว่ ชนิดต่างๆ ธัญพืช และ
ผลไม้ที่หลากหลายในแต่ละวัน เพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน
ประโยชน์ ของโปรตีน
- ช่วยในการซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอต่างๆภายในร่ างกาย
- ช่วยในการเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
- ช่วยในการสร้างฮอร์โมน น้ าย่อย ไปจนถึงการสร้างภูมิคุม้ กันให้
- ช่วยในการให้พลังงานกับร่ างกายเมื่อร่ างกายเหลือพลังงานน้อยลง
- ช่วยทาให้เกิดการกระตุน้ การผลิตของกลูโคส ต่อจากนั้นคลูโคสจะมี
การเดิ นทางไปที่ ตบั จะทาให้ร่างกายรู้ สึกถึ งความอิ่ม และส่ งสัญญาณไปที่สมองเพื่อสั่งให้หยุด
รับประทาน
- รักษาสมดุลต่างๆในร่ างกาย เช่น เนื้ อเยื้อ น้ าตาลในเลือด เซลล์ต่างๆ
ในร่ างกาย ไปจนถึงควบคุมความเป็ นกรดเป็ นด่างในร่ างกายอีกด้วย
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของคาร์ โบไฮเดรตทีไ่ ด้ จากพืช
- ถัว่ ลันเตา ถัว่ ชนิดต่างๆ เนยถัว่ อัลมอนด์ อะโวคาโด ควินวั
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของคาร์ โบไฮเดรตทีไ่ ด้ จากสั ตว์
- ปลาทูน่า
- อกไก่
- ไข่ไก่

รู ปที่ 2.30 แสดงรู ปภาพของอาหารที่เป็ นแหล่งที่มาของโปรตีน
ทีม่ า : https://www.healthfoodsnetwork.com/
2.5.3 ไขมัน (Fat)
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ไขมันเป็ นสารประกอบที่รวบรวมกันหลายชนิ ด โดยมีลกั ษณะที่ร่วมกัน
คือสามารถละลายได้ในตัวทาละลายแบบอินทรี ย ์ แต่ไม่สามารถที่จะละลายในน้ าได้ ซึ่ งความหมาย
ของไขมันในทางเคมี คือ ลิพิด(Lipid) ทาหน้าที่ในการห่อหุม้ อวัยวะต่างๆในร่ างกาย ทาให้ผวิ หนังมี
ความยืดหยุน่ ชุ่มชื่ น และใน วิตามินเค วิตามินอี วิตามินดี วิตามินเอ ล้วนก็ตอ้ งใช้ไขมันในการช่วย
ดู ดซึ มเข้าสู่ ร่างกายทั้งสิ้ น ซึ่ งไขมันแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทได้แก่ ไขมันอิ่ม ตัว ไขมันทรานส์
ไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยว ไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อน โดยในไขมันจานวน 1 กรัม ให้พลังงานเท่ากับ 9 แคลอรี่
ประโยชน์ ของไขมัน
- ให้ความอบอุ่นและให้พลังงานกับร่ างกาย
- ไขมัน เป็ นส่ วนส าคัญ ในการรั ก ษาความชุ่ ม ชื่ น ของเซลล์ต่ างๆใน
ร่ างกาย
- ไขมันเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในสมอง และ ช่วยดูดซึมวิตามินต่างๆ
- ช่วยป้ องกันแรงกระแทกหรื อการกระทบกระเทือนของอวัยวะต่างๆ
ภายในร่ างกาย
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของไขมันทีไ่ ด้ จากพืช
- ถัว่ เปลือกแข็ง
- น้ ามันมะกอก
- อะโวคาโด
- อัลมอนด์
- หอมหัวใหญ่
- น้ ามันมะพร้าว
- น้ ามันเมล็ดฟักทอง
- เนยถัว่
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของไขมันทีไ่ ด้ จากสั ตว์
- ไขมันจากเนื้อสัตว์ และ ปลาทะเลน้ าลึก

รู ปที่ 2.31 แสดงรู ปภาพของอาหารที่เป็ นแหล่งที่มาของไขมัน

30
ทีม่ า : https://www.matichon.co.th/lifestyle/health-beauty/news_749303
2.5.4 วิตามิน (Vitamin)
วิตามินเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ร่างกายของเราต้องการในปริ มาณที่ไม่มาก แต่ก็
ขาดไม่ได้เพราะเริ่ มตั้งแต่การหายใจและการนาสารอาหารต่างๆ ทั้ง คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
มาใช้ในการสร้างพลังงานหรื อการผลิตเนื้ อเยื่อต่างๆในการดารงชี วิต ล้วนแต่ตอ้ งใช้วิตามินทั้งสิ้ น
โดยวิตามิ นที่ มีความจาเป็ นต่อร่ างกายสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ดสาคัญ คือ 1.วิตามิ นที่ส ามารถ
ละลายได้ในน้ า เช่ น วิตามิ นบี วิตามินซี ไบโอติน กรดโฟลิ ก อีกทั้งเป็ นวิตามินที่ไม่สะสมอยู่ใน
ร่ างกาย เมื่อร่ างกายได้รับในปริ มาณมาก จะสามารถขับออกมาได้ทางปั สสาวะ 2.วิตามินที่ละลาย
ได้ในไขมัน เช่น วิตามินเค วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินดี ซึ่ งสามารถดูดซึ มร่ วมกันกับอาหารที่เป็ น
ไขมันและเข้าสู่ ส่วนต่างๆของร่ างกาย
ประโยชน์ ของวิตามิน
- วิต ามิ น ซี ช่ วยในเรื่ อ งของการเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ให้ ก ับ ร่ า งกาย
ป้ องกันการเกิดโรคหวัด ทาให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น
- วิตามินดี มีส่วนช่ วยให้สามารถดูดซึ มแคลเซี ยมเข้าสู้ร่างกายได้เป็ น
อย่างดี ป้ องกันโรคที่เกี่ยวกับกระดูก
- วิตามินเอ มีส่วนช่วยในการบารุ งสายตา และ ช่วยลดอาการสาหรับผู้
ที่มีปัญหาแพ้แสงสว่างหรื อใช้สายตาเยอะ
- วิตามินบี ช่ วยในเรื่ องของการบารุ งเส้ นประสาท สามารถเผาผลาญ
คอเลสเตอรอลได้เป็ นอย่างดี และทาให้ระบบการทางานของหัวใจเป็ นไปอย่างปกติ
- วิตามินอี ช่ วยป้ องกันการเกิ ดโรคมะเร็ งได้หลายชนิ ด ชะลอวัยให้ดู
อ่ อ นเยาว์ล ง ลดความเสี่ ยงที่ อ าจจะท าให้ เกิ ด โรคต้อ กระจก ช่ ว ยยับ ยั้ง การเจริ ญ เติ บ โตของ
เซลล์มะเร็ งในเต้านม และช่วยในการสลายลิ่มเลือด
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของวิตามิน
- วิตามินบี 1 พบได้ใน ราข้าว ข้าวกล้อง นม ขนมปังโฮลวีท
- วิตามินบี 2 พบได้ใน ข้าวกล้อง นม ตับ ไข่ และ ปลา
- วิตามินบี 6 พบได้ใน ถัว่ เหลือง ราข้าว แคนตาลูป กะหล่า และ ไข่
- วิตามินบี 12 พบได้ใน เนื้อสัตว์ทุกชนิด ตับ ไข่ กะปิ และ น้ าปลา
- วิตามินซี พบได้ใน ผลไม้สดทุกชนิด
- วิตามินอี พบได้ใน ไข่ เมล็ดธัญพืช ราข้าว จมูกข้าว
- วิตามินเอ พบได้ใน แครอท มะละกอ ฟักทอง บร็ อคโคลี่ คะน้า ตาลึง
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รู ปที่ 2.32 แสดงรู ปภาพของอาหารที่เป็ นแหล่งที่มาของวิตามิน
ทีม่ า : http://thai-hhc.blogspot.com/
2.5.5 เกลือแร่ (Mineral)
เกลื อแร่ เป็ นสารประกอบอนิ นทรี ยเ์ รี ยกได้วา่ เป็ นองค์ประกอบในอาหาร
ซึ่ งเป็ นสารอาหารที่ ร่างกายของเรานั้นต้องการในปริ มาณที่ น้อย แต่ก็ไม่สามารถขาดเกลื อแร่ ได้
เนื่ อ งจากเกลื อ แร่ มี ส่ วนช่ ว ยในการควบคุ ม เสริ ม สร้ า งความแข็ง แรง ควบคุ ม การท างานของ
ฮอร์ โมนในร่ างกาย และ เป็ นโครงสร้างที่สาคัญภายในร่ างกาย ซึ่ งโดยปกติแล้วร่ างกายเราจะมีเกลือ
แร่ เป็ นหนึ่งในส่ วนประกอบ 4 % ในน้ าหนักตัว
ประโยชน์ ของเกลือแร่
- มี ส่วนช่ วยในการกระตุน้ ระบบการทางานของเอนไซม์ ช่ วยดูดซึ ม
วิตามิน
- มีส่วนช่ วยควบคุ มการท างานของกล้ามเนื้ อและการเติบโตของเนื้ อ
เยื้อ
- ช่วยในการปรับสมดุลต่างๆในร่ างกายให้กลับมาปกติ
- ช่วยในการควบคุมการทางานของระบบประสาท
- ช่วยเรื่ องของการควบคุมสมดุลของน้ าภายในร่ างกาย
อาหารทีเ่ ป็ นแหล่งทีม่ าของเกลือแร่
- แคลเซี ยมพบได้จาก เนื้ อ นม ไข่ สัตว์ที่สามารถกินได้ท้ งั เปลือก เช่น
ปลาเล็ก ปลาน้อย หรื อ กุง้ แห้ง
- ฟอสฟอรัสพบได้จาก เห็ด มะเขือ ไข่ นม ถัว่ แล เนื้อสัตว์
- โซเดียมพบได้จาก ไข่ เกลือแกง นม สาหร่ าย
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-

ไอโอดีนพบได้จาก อาหารทะเล เกลือไอโอดีน เกลือสมุทร
เหล็กพบได้จาก ตับ ไข่ ถัว่ เนื้อสัตว์ และผักสี เขียว
ฟลูออรี นพบได้จาก ชาและอาหารทะเล
วิต ามิ น เอพบได้จาก แครอท มะละกอ ฟั ก ทอง บร็ อ คโคลี่ คะน้ า
ตาลึง

รู ปที่ 2.33 แสดงรู ปภาพของอาหารที่เป็ นแหล่งที่มาของเกลือแร่
ทีม่ า : https://medthai.com

2.6 การรับประทานอาหารแบบวีแกน (Vegan) ในปัจจุบัน
จากการส ารวจของ Vegan Society (2018) ได้ค วามว่า อาหารประเภท Vegan (อาหารที่
ไม่ได้มีส่วนผสมของ นม ชี ส ไข่ ยีสต์ น้ าผึ้ง เนย เจลาติน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสัตว์) เป็ น
ที่นิยมเพิ่มมากขึ้นภายในสหราชอาณาจักร ซึ่ งในปัจจุบนั นี้ชาวสหราชอาณาจักรที่หนั ไปทานอาหาร
แบบ Vegan โดยประมาณแล้วมีจานวนมากถึง 542,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ในผูท้ ี่ ทานอาหาร
แบบ Vegan จะอยูใ่ นช่วงอายุ 15 – 34 ปี
ภายในสหราชอาณาจักร เรี ยกได้ว่าเป็ นตลาดของอาหาร Vegan ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดใน
โลก ส่ วนรองลงมาจากสหราชอาณาจักร ก็คือ สหรัฐอเมริ กา โดยชาวสหราชอาณาจักรจะนิยมหัน
มาทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพเป็ นจานวนมากในช่ วงเดื อนมกราคม 2018 เพื่ อช่ วยในเรื่ องของการ
Detox ร่ างกาย หลังจากการเฉลิ มฉลองในช่ วงเทศกาลคริ สต์มาสและเทศกาลปี ใหม่ ทาให้มีความ
ต้อ งการรั บ ประทานอาหารแบบ Vegan เพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ชื่ อ เรี ย กว่า Veganuary โดยในเดื อ น
มกราคม 2018 ที่ผ่านมา มีผทู ้ ี่รับประทานอาหารแบบ Vegan จานวน 52,000 คน โดยประมาณ ซึ่ ง
จากจานวนผูท้ านอาหารแบบ Vegan ดังกล่ าว เพิ่มมากขึ้นจากเดื อนมกราคม ของปี 2014 มากถึ ง
50,000 ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวนี้น้ ีได้มาจาก The Telegraph
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ภายในสหราชอาณาจักรได้มีการเพิม่ จานวนสิ นค้าที่เป็ น Vegan
ซึ่ งภายในห้างต่างๆมากมาย ได้มี การนาเอาผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ มีส่ วนประกอบหลักเป็ นพืช เช่ น
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เบอร์เกอร์กะหล่าดอก ไส้กรอกเห็ด บาร์ บีคิวเนื้อขนุน และร้านอาหารที่เป็ น Chain ขนาดใหญ่ในส
หราชอาณาจัก รมี ก ารตอบรั บ ในการเพิ่ ม เติ ม เมนู อาหารที่ เป็ น Vegan ไม่ ว่าจะเป็ นร้ าน Zizzi ,
Nando’s, Wagamama และรวมไปถึงร้าน Pizza Hut โดยในเดือน พฤศจิกายน 2018 ที่ผา่ นมานั้นได้
มี ก ารประกาศออกกฎให้ ใช้ค าจากัดความเกี่ ย วกับ อาหาร Vegan และบังคับให้ใ ช้ในฉลากของ
อาหาร Vegan จากคณะกรรมมาธิการของยุโรป

รู ปที่ 2.34 แสดงรู ปภาพของร้าน Pizza Hut ทาพิซซ่าในรู ปแบบ Vegan
ทีม่ า : https://www.riseofthevegan.com
2.7 งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ ฟอร์ ดพบว่า “การทานอาหาแบบวีแกนเป็ นการลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมบนโลกนีไ้ ด้ ดีทสี่ ุ ด”
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ(2018) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การทานอาหาแบบวีแกน
เป็ นการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมบนโลกนี้ ได้ที่ดีที่สุด” ผลการวิจยั พบว่า การงดอาหารที่ทามา
จากเนื้ อสัตว์ หรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากนมสามารถที่จะลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซได้มาก
ถึง 73% ซึ่ งการเลือกทานอาหารวีแกนนั้น นอกจากจะช่ วยลดการปล่อยก๊าชเรื อนกระจกได้อย่างมี
นัยสาคัญแล้ว ยังเป็ นการเพิ่มพื้นที่และลดการสู ญพันธุ์ของสัตว์ป่าอีกด้วย ตัวอย่างเช่ นการเลี้ยงโค
เนื้ อในทุง้ หญ้าตามธรรมชาติและนาไปผลิตอาหารจะนาไปสู่ การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้มากถึง
12 เท่ า ซึ่ งตรงข้ามกับ การผลิ ตอาหารจาพวกถัว่ หรื อเต้าหู้ เพราะฉะนั้นควรตระหนัก ถึ งสิ่ งที่ จะ
ตามมาก่อนที่จะเลือกรับประทานอาหารต่างๆ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ
: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีต่ ้งั
: เลขที่ 257 ถนนเจริ ญนคร เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600
เบอร์ โทร : 02-365-9110
อีเมล
: reserveanantara@anantara.com
Website
: https://www.anantara.com/

รู ปที่ 3.1 แสดงภาพแผนที่และตั้งของโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : http://www.hotelandresortthailand.com/
3.1.1 ข้ อมูลของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รีสอร์ ท
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท มีการก่อตั้งมานานถึง 26 ปี โดยผู้
ก่อตั้งคือ Mr.william Ellwood Heinecke โรงแรมแห่ งนี้อยูใ่ นการบริ หารงานในเครื อข่ายของบริ ษทั
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท เป็ น
โรงแรมระดับ 5 ดาว ในกรุ งเทพมหานครฯ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณใจกลางเมือง อีกทั้งยังอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ า
เจ้าพระยา ซึ่ งทางโรงแรมมีส่วนของเรื อรับส่ งที่คอยให้บริ การอีกด้วย การตกแต่งของทางโรงแรม
มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ ที่แสดงถึ งความเป็ นไทยอย่างชัดเจน มีห้องอาหารที่ให้บริ การลูกค้า
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มากถึ ง 12 ห้องอาหาร โดยแต่ละร้านอาหารจะมีประเภทของอาหารและรู ปแบบการตกแต่งร้ าน
ที่ มี ค วามแตกต่ างกัน ออกไป นอกจากนี้ ยังมี ก ารบริ ก ารอื่ น ๆมากมาย เช่ น บริ ก ารห้ องจัด เลี้ ย ง
ห้องประชุม สระว่ายน้ าที่มีความสวยงาม สปาร์ ฟิ ตเนส เป็ นต้น

รู ปที3่ .2 แสดงภาพโลโก้ของโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : https://searchlogovector.com
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ห้ องพัก
โรงแรมอนั น ตรา ริ เวอร์ ไ ซด์ กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท มี จ านวนห้ อ งพัก ทั้ง หมด
376 ห้อง ภายในมี ก ารตกแต่ งที่ ห รู หราสวยงามแสดงถึ งเอกลัก ษณ์ ค วามเป็ นไทยอย่างโดดเด่ น
ส่ วนใหญ่ ทางโรงแรมใช้เฟอร์ นิเจอร์ ที่ ผลิ ตจากไม้ เนื่ องจากให้ความเหมาะสมกับ รู ป แบบของ
โรงแรมอย่างลงตัว ซึ่ งในทุ กๆห้องของโรงแรมจะสามารถมองเห็ นวิวต่ างๆได้อย่างชัดเจนและ
สวยงาม เช่ น สระว่ายน้ าที่มีลกั ษณะการดีไซน์ที่เป็ นเอกลักษณ์ สวนที่มีความเขียวขจีของต้นหญ้า
และต้น ไม้ภ ายในโรงแรม และวิวจากแม่ น้ า เจ้าพระยา โดยทางโรงแรมอนัน ตรา ริ เวอร์ ไ ซด์
กรุ งเทพฯ รี สอร์ท ได้มีการแบ่งประเภทของห้องพักต่างๆ ดังนี้
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1) ห้ องดีลกั ซ์ (Deluxe Room)

รู ปที่ 3.3 แสดงภาพห้องประเภทดีลกั ซ์และข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
2) ห้ องดีลกั ซ์ จูเนียร์ สวีท (Deluxe Junior Suite Room)

รู ปที่ 3.4 แสดงภาพห้องประเภทดีลกั ซ์จูเนียร์สวีทและข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
3) ห้ องดีลกั ซ์ ริเวอร์ ววิ (Deluxe River View)

รู ปที่ 3.5 แสดงภาพห้องประเภทดีลกั ซ์ริเวอร์ววิ และข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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4) ห้ องดีลกั ซ์ ริเวอร์ ฟร้ อนท์ (Deluxe Riverfront Room)

รู ปที่ 3.6 แสดงภาพห้องประเภทดีลกั ซ์ริเวอร์ฟร้อนและข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
5) ห้ องแฟมิลสี่ วีท (Family Suite Room)

รู ปที่ 3.7 แสดงภาพห้องประเภทดีลกั ซ์ริเวอร์ฟร้อนและข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
6) ห้ องห้ องจูเนียร์ ริเวอร์ ววิ สวีท (Junior River View Suite Room)

รู ปที่ 3.8 แสดงภาพห้องประเภทจูเนียร์ริเวอร์ววิ สวีทและข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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7) ห้ องอนันตราริเวอร์ ฟร้ อนท์สวีท (Anantara Riverfront Suite Room)

รู ปที่ 3.9 แสดงภาพห้องประเภทห้องอนันตราริ เวอร์ฟร้อนท์สวีทและข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
8) ห้ องริเวอร์ ววิ เจ้ าพระยาสวีท 2 ห้ องนอน (Two Bedroom River ChaoPhraya Suite)

รู ปที่ 3.10 แสดงภาพห้องประเภทห้องริ เวอร์ววิ เจ้าพระยาสวีท 2 ห้องนอนและข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
9) ห้ องครู ซสเตท (Dream Stateroom)

รู ปที่ 3.11 แสดงภาพห้องประเภทครู ซสเตท และ ข้อมูลของห้อง
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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3.2.2 ห้ องอาหาร
ภายในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท มีบริ การร้านอาหารและบาร์
มากมายซึ่ งแต่ละร้านจะมีความแตกต่างกันในส่ วนของประเภทของอาหาร และการตกแต่งภายใน
ร้าน ซึ่ งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริ การร้านต่างๆได้ตามต้องการ โดยมีจานวนร้านอาหารต่างๆดังนี้
1) คาเฟ่ นูเมโร อูโน (Numero Uno Cafe)

รู ปที่ 3.12 แสดงภาพห้องอาหารคาเฟ่ นูเมโร อูโน
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
2) เดอะมาร์ เก็ต (The market)

รู ปที่ 3.13 แสดงภาพห้องอาหารเดอะมาร์เก็ต (The market)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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3) เบนิฮาน่ า (Benihana)

รู ปที่ 3.14 แสดงภาพห้องอาหารเบนิฮาน่า (Benihana)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
4) บริโอ้ (Brio)

รู ปที่ 3.15 แสดงภาพห้องอาหารบริ โอ้ (Brio)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
5) เทรเดอร์ วิคส์ (Trader Vic’s)

รู ปที่ 3.16 แสดงภาพห้องอาหารเทรเดอร์ วิคส์ (Trader Vic’s)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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6) ลอยนา้ บาร์ (Loy Nam Bar)

รู ปที่ 3.17 แสดงภาพห้องอาหารลอยน้ าบาร์ (Loy Nam Bar)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
7) ลองเทลบาร์ (Long Tail Bar)

รู ปที่ 3.18 แสดงภาพห้องอาหารลองเทลบาร์ (Long Tail Bar)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
8) อีเลเฟ่ น บาร์ (Elephant Bar)

รู ปที่ 3.19 แสดงภาพห้องอาหารอีเลเฟ่ น บาร์ (Elephant Bar)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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9) ริเวอร์ ไซด์ เทอร์ เรส (Riverside Terrace)

รู ปที่ 3.20 แสดงภาพห้องอาหารริ เวอร์ไซด์ เทอร์เรส (Riverside Terrace)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
10) เรือมโนราห์ (Manorha Cruise)

รู ปที่ 3.21 แสดงภาพห้องอาหารเรื อมโนราห์ (Manorha Cruise)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
3.2.3 สิ่ งอานวยความสะดวกอืน่
ภายในโรงแรมนอกเหนือจากการบริ การในด้านห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่มแล้ว
ยังมีส่ิ งอานวยความสะดวกอื่นๆให้ลูกค้าได้เข้าไปใช้บริ การ เช่ น สระว่ายน้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ ของ
ทางโรงแรม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มากมาย อนันตราสปาที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของน้ ามันหอม
ระเหยที่สกัดจากตะไคร้ ซึ่ งตัวเลื อกในการนวดแบบต่างๆให้กบั ลูกค้าได้เลือกใช้บริ การเพื่อความ
ผ่อนคลายมากมาย รวมไปถึงห้องออกกาลังกายหรื อ ฟิ ตเนส ที่มีเครื่ องออกกาลังกายครบถ้วนซึ่ งมี
ผูด้ ูแลและให้คาแนะนา เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการดูแลรู ปร่ าง และ อยูใ่ นช่วงดูแลสุ ขภาพ
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1) สระว่ายนา้

รู ปที่ 3.22 แสดงภาพสระว่ายน้ าในโรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
2) อนันตราสปา (Anantara Spa)

รู ปที่ 3.23 แสดงภาพอนันตราสปา (Anantara Spa)
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
3) ฟิ ตเนส

รู ปที่ 3.24 แสดงภาพฟิ ตเนสในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : https://www.anantara.com/th/riverside-bangkok
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
3.3.1 โครงสร้ างขององค์ กร

รู ปที่ 3.25 แสดงภาพโครงสร้างขององค์กรภายใน โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
ทีม่ า : โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซต์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท (2562)
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รู ปที่ 3.26 แสดงภาพโลโก้ Minor International Company
ทีม่ า : https://www.efinancethai.com

รู ปที่ 3.27 แสดงภาพโลโก้โรงแรมในเครื อ Minor International Company
ทีม่ า : https://www.airlinestaffrates.com

รู ปที่ 3.28 แสดงภาพโลโก้ร้านอาหารในเครื อ Minor International Company
ทีม่ า : https://www.marketingoops.com/
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.29 รู ปภาพภาพของนักศึกษาที่ปฎิบตั ิสหกิจศึกษา 2562
นายอานนท์ บุญทรัพย์
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ชื่อ-นามสกุล
สถานทีฝ่ ึ กงาน
ตาแหน่ ง
แผนก
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

:
:
:
:
:

อานนท์ บุญทรัพย์
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
ทรัพยากรบุคคล Human Resource (Training)
ระหว่างวันที่ 19 สิ งหาคม ถึง 6 ธันวาคม 2562

ลักษณะงานและหน้ าทีท่ ปี่ ฏิบัติ
- ดูแลความเรี ยบร้อยโดยรวมของนักศึกษาฝึ กงานทั้งหมดที่อยู่ในการฝึ กงานภายใน
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
- ดู แลความเรี ย บร้ อยของห้อง Talent Studio หรื อห้องที่ ใช้ Train พนัก งานภายใน
โรงแรม ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด สวยงาม มีอุปกรณ์ ครบ เช่ น ดินสอ สมุด รวมถึงเครื่ องดื่ ม
และแก้วน้ าให้พร้อมสาหรับการอบรมในแต่ละวัน
- เตรี ยมเอกสารแต่ ละวิช าที่ จะมี การอบรมให้กบั พนัก งานในโรงแรมให้พ ร้ อมอยู่
เสมอจัดบอร์ดอัพเดต Review Pro ซิ่งเป็ นข้อมูลการจัดอันดับของโรงแรม
- จัด ห้ องตามธี ม ต่ างๆให้ ต รงกับ ช่ วงเทศกาลหรื อ กิ จกรรมที่ ก าลัง เกิ ด ขึ้ น ภายใน
โรงแรม เพื่อให้พนักงานรู ้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆที่กาลังจะมาถึง
- ช่ วยงานกิ จกรรมต่างๆภายในโรงแรม เช่ น งานกี ฬ าสี หรื อ งานที่ เกิ ดขึ้นภายใน
โรงแรมในทุกๆครั้ง
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- ตรวจเช็ค โปรโมชัน่ และอัพเดตกิ จกรรมต่างๆ หน้าบอร์ ดภายในโรงแรม รวมถึ ง
ตกแต่งให้สวยงาม เพื่อให้พนักงานได้ดูถึงกิจกรรมต่างๆที่ผา่ นไปแล้ว และกาลังจะมาถึง
- นับจานวนพนักงานที่เข้ามาอบรมวิชาต่างๆในทุกๆเดือน เพื่อคานวณและทาสถิติ
- ช่วยเตรี ยมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในแผนกฝ่ ายบุคคลเพื่อให้พร้อมสาหรับ
พนักงานทุกคนภายในโรงแรมและอัพเดตพนักงานดีเด่นในแต่ละเดือน

รู ปที่ 3.30 รู ปภาพภาพของนักศึกษาที่ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา 2562
นางสาว กนกวรรณ เกตขุนทด
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ชื่อ-นามสกุล
สถานทีฝ่ ึ กงาน
ตาแหน่ ง
แผนก
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

:
:
:
:
:

กนกวรรณ เกตขุนทด
โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee)
Kitchen (Loy Nam Kitchen)
ระหว่างวันที่ 19 สิ งหาคม ถึง 6 ธันวาคม 2562

ลักษณะงานและหน้ าทีท่ ปี่ ฏิบัติ
- ทาออเดอร์ อาหารต่างๆ เช่น คลับแซนวิช , สโมกแซลมอน , เฟรนฟราย, เบอร์ เกอร์ เนื้ อ
เบอร์ เกอร์ ไก่, ผัดไท, ข้าวผัดสับปะรด, ยาส้มโอ, ส้มตา, ไก่ยา่ ง
- ทาการเปิ ดครัวและดูแลความเรี ยบร้อยต่างๆก่อนที่จะทาออเดอร์ต่างๆ
- เตรี ยมวัตถุดิบต่างๆให้พร้อมสาหรับการทาออเดอร์ อยูเ่ สมอ
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.31 แสดงรู ปภาพของพนักงานที่ปรึ กษา คุณสุ นนั ทา ฝักสุ วรรณ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
ตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
สถานทีท่ างานพนักงานทีป่ รึกษา

: นางสาว สุ นนั ทา ฝักสุ วรรณ
: Training Coordinator
: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท

รู ปที่ 3.32 แสดงรู ปภาพของพนักงานที่ปรึ กษา คุณยุวดี หรั่งอินทร์
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
: คุณ ยุวดี หรั่งอินทร์
ตาแหน่ งงานพนักงานทีป่ รึกษา
: Commis I
สถานทีท่ างานพนักงานทีป่ รึกษา
: โรงแรมอนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม ถึง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ วัน เวลา
ในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น.-18.30 น. (10 ชัว่ โมงรวมเวลาพัก)

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและกาหนดหัวข้อโครงงาน ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อ
ก าหนดหั วข้อ โครงงานให้ ต รงกับ ปั ญ หาและสิ่ ง ที่ ส นใจ ภายใน โรงแรมอนัน ตรา ริ เวอร์ ไ ซด์
กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
3.7.2 ทาการวิเคราะห์โครงงาน โดยการสอบถามและรวบรวมข้อ มูลในการทาโครงงาน
กับพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 กาหนดหัวข้อโครงงานโดยทาการปรึ กษาและสอบถามข้อคิดเห็นจากพนักงานที่
ปรึ กษาถึงหัวข้อของโครงงาน ขอข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
หัวข้อโครงงาน
3.7.4 ออกแบบราชาติของ Energy Ball ให้เหมาะสมกับสมุนไพรไทย
3.7.5 ได้ทาการรวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสาร พิมพ์เอกสาร ดาเนิ นการในส่ วนของการ
จัดทารู ปเล่ม และ สรุ ปผล
3.7.6 ตรวจสอบและทาการแก้ไขรู ปเล่มเมื่อจัดทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนาไปให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและช่ วยแก้ไขส่ วนที่ผิดพลาดของโครงงาน เพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้องและ
สมบูรณ์แบบ
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ตารางที่ 3.1 การดาเนินงาน โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “Vegan Green Curry Energy Ball”
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาปัญหาที่สนใจ
2.ก าหนดหัวข้อโครงงานให้ ตรง
กับสิ่ งที่เราสนใจ
3.ลงมือปฏิบตั ิงาน
4.นาปัญหาที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน
มาแก้ไข
5.วิเคราะห์ขอ้ มูล
6.สรุ ปผลแลจัดทารายงาน

ส.ค. 62

เดือน
ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ศ. 62

ธ.ค. 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ในส่ วนของการจัดทาโครงงาน ในหัวข้อเรื่ อง “Energy Ball รสแกงเขียวหวานสู ตรวีแกน
(Vegan Green Curry Energy Ball)” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เห็นถึงประโยชน์ในการนาเอาสมุนไพรไทยที่ เหลือใช้ในโรงอาหาร
ของพนักงานมาสร้ างสรรค์เมนู ของว่างโดยเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูท้ ี่กาลังดูแลสุ ขภาพ และ
เป็ นอี กตัวเลื อกหนึ่ งให้กบั กลุ่ มลูกค้าที่เลื อกรับประทานอาหารแบบ Vegan ผูจ้ ดั ท าจึงได้ทาการ
รวบรวมข้อมูล ค้นคว้า และศึกษาวิธีการทานอาหารแบบ Vegan ประโยชน์ของสมุนไพรไทยแต่ละ
ชนิ ด และหลักของการโภชนาการ เพื่อนามาสร้ างสรรค์เมนู ข องว่าง ที่ มีรสชาติอร่ อย และดี ต่อ
สุ ข ภาพของผูร้ ั บ ประทาน คณะผูจ้ ดั ท าโครงงานได้จดั ท าโครงการและด าเนิ น งานตามล าดั บ
ดังต่อไปนี้
4.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทาโครงงานเรื่ อง “Vegan Green Curry Energy Ball”
4.2 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
4.3 ความพึงพอใจของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.4 การคานวณคุณค่าทางโภชนาการของ “Vegan Green Curry Energy Ball”
4.5 การคานวณต้นทุนของการผลิต
4.1 วัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดทาโครงงาน
วัส ดุ และอุปกรณ์ ในการจัดทาโครงงานเรื่ อง “Energy Ball รสแกงเขียวหวานสู ตรวีแกน
(Vegan Green Curry Energy ball)” มีดงั นี้
1. ข่า
10
กรัม
2. ตะไคร้
40
กรัม
3. ใบมะกรู ด
10
กรัม
4. ข้าวพอง
50
กรัม
5. เมล็ดอัลมอนด์
50
กรัม
6. อินทผาลัม
40
กรัม
7. เกล็ดมะพร้าว
30
กรัม
8. นมอัลมอนด์
15
มิลลิลิตร
9. พริ กแกงเขียวหวานเจ 30
กรัม
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วัตถุดิบในการทา Vegan Green Curry Energy Ball ดังรู ปภาพ 4.1

รู ปที่ 4.1 แสดงรู ปภาพของวัตถุดิบทั้งหมดในการทา Vegan Green Curry Energy Ball
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
4.2 ขั้นตอนในการดาเนินงาน
ในการทาโครงงานในครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้สร้างสรรค์เมนู ของว่างที่ชื่อว่า Vegan Green
Curry Energy Ball ซึ่ งมีวธี ี การดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) นาตระไคร้ ข่า และใบมะกรู ดไปตากแห้ง และนามาอบในเตาอบอีกครั้งให้มีกลิ่นหอม
น่ารับประทาน ดังรู ปที่ 4.2 – 4.4

รู ปที่ 4.2 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนา ขิง ข่า และ ตะไคร้ เข้าอบในเตาอบ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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รู ปที่ 4.3 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนหลังจากอบ ขิง ข่า และ ตะไคร้ เสร็ จแล้วนาออกมาพักไว้
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562

รู ปที่ 4.4 แสดงรู ปภาพของตะไคร้และข่าที่อบแห้งเรี ยบร้อยแล้ว
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
2) นาข้าวพองมาทุบหรื อใช้มือขยาให้ขา้ วพองมีความแตกตัวเพื่อง่ายต่อการปั่ น ดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนาข้าวพองมาขยาให้แตกตัว
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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3) นาเม็ดของอิทผาลัมออกและจากนั้นหั่นอินทผาลัมให้เป็ นชิ้ นเล็กๆเพื่อสะดวกต่อการ
นาไปปั่นในเครื่ องปั่น ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.6 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนาเอาเม็ดอินทผาลัมออกและหัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
4) นาส่ วนผสมต่างๆไม่วา่ จะเป็ น ตะไคร้ ข่า ใบมะกรู ด อบแห้ง เมล็ดอัลมอนด์ อินทผาลัม
ที่ห่ันแล้ว ข้าวพอง เกล็ดมะพร้ าวอบแห้ง พริ กแกงเขียวหวาน และ นมอัลมอนด์ ปั่ นรวมกันใน
เครื่ องปั่ นให้พอหยาบ ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนาเอาวัตถุดิบทั้งหมดมาปั่นในเครื่ องปั่ น
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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5) เมื่อปั่ นส่ วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันพอหยาบแล้ว ให้เทส่ วนผสมลงภาชนะ และทิ้งไว้
เป็ นเวลาทั้งสิ้ น 3 - 5 นาที เพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเกาะตัวกัน ดังรู ปที่ 4.8

รู ปที่ 4.8 แสดงรู ปภาพหลังจากนาวัตถุดิบทั้งหมดปั่ นรวมกัน และพักไว้ในภาชนะ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
6) นาส่ วนผสมทั้งหมดที่ป่ั นเรี ยบร้อยมาปั้ นเป็ นลูกกลมๆให้สวยงามซึ่ งจะสามารถปั้ นได้
ทั้งหมด 12 ลูก ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนาวัตถุดิบที่ปั่นรวมกันมาปั่นเป็ นทรงกลม
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
7) นา Energy Ball ที่ได้ มาคลุกกับเกล็ดมะพร้าวอบแห้ง เพื่อเพิ่มรสชาติและความสวยงาม
และนาไปอบในเตาอบโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นนาใส่ ตเู้ ย็น เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และ
นามาใส่ ในบรรจุภณั ฑ์ พร้อมกับติดโลโก้ และ ฉลากโภชนาการ ดังรู ปที่ 4.10 – 4.12
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รู ปที่ 4.10 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนาเอาลูก Energy ball มาคลุกกับเกล็ดมะพร้าว
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562

รู ปที่ 4.11 แสดงรู ปภาพของขั้นตอนการนา Energy ball ไปอบในเตาอบ
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562

รู ปที่ 4.12 แสดงรู ปภาพของ Vegan Green Curry Energy Ball ในบรรจุภณั ฑ์
ทีม่ า : คณะผูจ้ ดั ทา 2562
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4.3 การคานวณต้ นทุนของการผลิต
ตารางที่ 4.1 แสดงตารางผลการคานวณหาต้นทุนในการผลิต ของว่าง “Vegan Green Curry Energy
Ball”
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุดิบ

ปริ มาณในการใช้

ราคาต่อหน่วย

ข้าวพอง
50 กรัม
60 บาท / 130 กรัม
เมล็ดอัลมอนด์
50 กรัม
125 บาท / 145 กรัม
อินทผาลัม
40 กรัม
235 บาท / 200 กรัม
เกล็ดมะพร้าวอบแห้ง
30 กรัม
205 บาท / 250 กรัม
ตะไคร้
40 กรัม
10 บาท / 1 กิโลกรัม
ใบมะกรู ด
10 กรัม
43 บาท / 1 กิโลกรัม
ข่า
10 กรัม
25 บาท / 1 กิโลกรัม
นมอัลมอนด์
15 มิลลิลิตร
25 บาท / 180 ML
พริ กแกงเขียวหวานเจ
30 กรัม
13 บาท / 50 กรัม
ผลรวมของต้นทุนการผลิต
ปริ มาณดังกล่าวสามารถทา Vegan Green Curry Energy Ball ได้จานวน 12 ลูก เฉลี่ยราคา
ต้นทุนต่อชิ้น

ราคาต้นทุน
(บาท)
23.00
43.00
47.00
24.00
0.40
0.43
0.25
2.00
7.00
147.00
12.25

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการคานวณหาต้นทุนในการผลิต ของว่าง “Vegan Green Curry
Energy Ball” ในการผลิต 1 ครั้ง มีตน้ ททุนอยูท่ ี่ 147.00 บาท และ สามารถปั้ นเป็ นลูกกลมๆออกมา
ได้ 12 ลูก เฉลี่ยราคาต้นทุน ต่อ 1 ลูก อยูท่ ี่ 12.25 บาท
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4.4 การคานวณคุณค่ าทางโภชนาการของ “Vegan Green Curry Energy Ball”
ตารางที่ 4.2 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของ ของ Vegan Green Curry Energy Ball
ปริ มาณโภชนาการของ Vegan Green Curry Energy Ball
ลาดับ

วัตถุดิบ

1
ข้าวพอง
2
เมล็ดอัลมอนด์
3
อินทผาลัม
4
เกล็ดมะพร้าวอบแห้ง
5
ตะไคร้
6
ใบมะกรู ด
7
ข่าอบ
8
นมอัลมอนด์
9
พริ กแกงเขียวหวานเจ
รวมสารอาหารและน้ าหนัก
แบ่งได้ป็น 12 ลูก เฉลี่ยต่อ 1 ลูก

ปริ มาณที่ใช้
50.00 กรัม
50.00 กรัม
40.00 กรัม
30.00 กรัม
40.00 กรัม
10.00 กรัม
10.00 กรัม
15.00 มิลลิลิตร
30.00 กรัม
275.00 กรัม
23.00 กรัม

โปรตีน
(g)
10.00 กรัม
12.00 กรัม
1.00 กรัม
1.50 กรัม
0.70 กรัม
1.80 กรัม
0.12 กรัม
0.09 กรัม
1.30 กรัม
28.51 กรัม
2.37 กรัม

คาร์โบไฮเดต
(g)
20.00 กรัม
10.00 กรัม
30.00 กรัม
6.00 กรัม
10.00 กรัม
2.50 กรัม
0.15 กรัม
0.08 กรัม
5.00 กรัม
83.73 กรัม
6.97 กรัม

ไขมันไม่
อิ่มตัว
(g)
0 กรัม
25.00 กรัม
0.20 กรัม
7.20 กรัม
0.20 กรัม
0.50 กรัม
0.05 กรัม
0.16 กรัม
0.80 กรัม
34.11 กรัม
2.84 กรัม

Kcal
120.00
260.00
112.00
105.00
39.00
17.00
7.00
2.00
30.00
692.00
57.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของ ของ Vegan Green Curry Energy Ball ซึ่ ง
ปริ ม าณน้ าหนัก ทั้งหมดในการท า Energy Ball ทั้ง หมดอยู่ที่ 275.00 กรั ม สามารถแบ่ ง ออกได้
12 ลูก โดยแต่ละลูกจะมีน้ าหนักอยู่ที่ 23.00 กรัม โดยใน 1 ลูก จะให้พลังงานอยู่ที่ 57.00 แคลอรี่
สารอาหารประเภทโปรตีนอยู่ที่ 2.37 กรัม สารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตอยู่ที่ 6.97 กรัม และ
ปริ มาณไขมันไม่อิ่มตัว อยูท่ ี่ 2.84 กรัม
4.3 ความพึงพอใจของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.3.1 กลุ่มประชากรในการวิจัย
พนักงานที่ทางานภายในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
4.3.2 กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
พนั ก งานที่ ท างานภายในโรงแรม อนั น ตรา ริ เวอร์ ไ ซด์ กรุ ง เทพฯ รี สอร์ ท
ในแผนกต่างๆเป็ นจานวนทั้งหมด 30 คน
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4.6 ผลในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการจัดทาโครงงาน สร้างสรรค์เมนูของว่างที่มีชื่อว่า “Vegan Green Curry Energy Ball”
เพื่อเป็ นการนาเอาสมุ นไพรไทยที่ ใช้ไม่หมดในห้องอาหารสาหรับ พนักงานโรงแรม อนันตรา ริ
เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท มาสร้างสรรค์เป็ นเมนูของว่าง นอกจากจะเป็ นวิธีลดการเหลือทิ้งของ
วัตถุดิบที่ยงั ใช้ได้แล้ว ยังเป็ นการเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆให้กบั ลูกค้า สาหรับเมนูของว่างเพื่อสุ ขภาพที่
เหมาะกับผูท้ ี่ ไม่ทานเนื้ อสัตว์ และสอดแทรกความเป็ นไทยลงไปด้วย ทาให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้
รู ้จกั สมุนไพรไทยหรื ออาหารไทยในอีกรู ปแบบหนึ่ งที่แปลกใหม่และดีต่อสุ ขภาพ อีกทั้งยังสามารถ
นาไปต่ อยอดเพื่ อเป็ นสิ นค้าที่ นาไปขายได้จริ งภายในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี
สอร์ ท หลังจากทาการทดลองผลิตภัณฑ์ ได้สูตรที่สาเร็ จแล้ว จึงได้ทาการสารวจความพึงพอใจของ
ตัวผลิตภัณฑ์ “Vegan Green Curry Energy Ball” โดยการแจกแจงแบบสอบถาม พร้อมทั้งนะเสนอ
“Vegan Green Curry Energy Ball” ให้ แ ก่ พ นัก งานได้ท ดลองชิ ม จ านวน 30 คน และได้น ามา
วิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
4.6.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ข้ อมูลด้ านเพศ
ตอนที่ 1 จานวนและปริ มาณร้ อยละในข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ทาแบบสอบถามซึ่ งได้จาแนก
ตามตัวแปรเพศ
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและปริ มาณร้อยละในข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ทาแบบสอบถามซึ่ งได้
จาแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

18

60.00

หญิง

12

40.00

จานวนรวม

30

100.00

จากตารางที่ 4.3 แสดงถึ งข้อ มูล ที่ แยกตามเพศของพนัก งานกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ท าการตอบ
แบบสอบถามในโครงงานครั้ง นี้ พบว่า เพศชายที่ ท าแบบสอบถามมี จานวน 18 คน ซึ่ งคิ ดเป็ น
ร้อยละ 60.00 และเพศหญิงที่ทาแบบสอบถามมีจานวน 12 คน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 40.00 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด ผลสรุ ปในการตอบแบบสอบถามพบว่า มีจานวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง
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2) ข้ อมูลด้ านอายุ
ตอนที่ 2 จานวนและปริ มาณร้ อยละในข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ทาแบบสอบถามซึ่ งได้จาแนก
ตามตัวแปรอายุ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและปริ มาณร้อยละในข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ทาแบบสอบถามซึ่ งได้
จาแนกตามตัวอายุ
อายุ

จานวน(คน)

ร้ อยละ

18 – 24 ปี

6

20.00

25 – 31 ปี

3

10.00

32 – 38 ปี
39 – 45 ปี

8
9

27.00
30.00

มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
จานวนรวม

4
30

13.00
100.00

จากตารางที่ 4.4 ตารางแสดงถึงข้อมูลที่แยกตามช่วงอายุของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ทาการ
ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้งนี้ พบว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 18 – 24 ปี มีจานวนทั้งหมด
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 25 – 31 ปี มีจานวน
ทั้งหมด 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 32 – 28 ปี
มีจานวนทั้งหมด 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ของกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด ผูท้ ี่อยู่ในช่ วงอายุระหว่าง
39 – 45 ปี มี จ านวนทั้ งหมด 9 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.00 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ งหมดผู้ที่ อ ยู่
ในช่ วงอายุม ากกว่า 45 ปี ขึ้ นไป มี จานวนทั้งหมด 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.00 ของกลุ่ ม ตัวอย่าง
ทั้งหมด
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3) ข้ อมูลด้ านแผนก
ตอนที่ 3 จานวนและปริ มาณร้ อยละในข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ทาแบบสอบถามซึ่ งได้จาแนก
ตามตัวแปรแผนก
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและปริ มาณร้อยละในข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานที่ทาแบบสอบถามซึ่ งได้
จาแนกตามตัวแผนก
แผนก
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกครัว
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
แผนกต้อนรับ
แผนกแม่บา้ น
จานวนรวม

จานวน(คน)
9
16
2
1
2

ร้ อยละ
30.00
53.30
6.70
3.30
6.70

30

100.00

จากตารางที่ 4.5 ตารางแสดงถึงข้อมูลที่แยกตามแผนกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ทาการ
ตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้ง นี้ พบว่า จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างจากแผนกทรั พ ยากรบุ คคลมี
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแผนกครัวมี
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแผนกอาหาร
และเครื่ องดื่ ม มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากแผนกต้อนรับ มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ของกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด และจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างจากแผนกแม่บา้ น มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตอนที่ 4 ข้อมู ลที่ แสดงถึ งความพึ งพอใจกับของว่างที่ มี ชื่อว่า “Vegan Green Curry Energy Ball”
ของพนักงานภายในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับต่างๆซึ่ ง
ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ โดยได้ใช้แนวคิดของลิเคร์ท (Likert) ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 – 5.00 มีความหมายว่า มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 – 4.49 มีความหมายว่า มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.50 – 3.49 มีความหมายว่า มีคะแนนความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.50 – 2.49 มีความหมายว่า มีคะแนนความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.49 มีความหมายว่า มีคะแนนความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ที่มา : https://www.thaiall.com/blog/burin/1165/
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ตารางที่ 4.6 แสดงถึ งปริ ม าณค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจจากพนัก งานภายในโรงแรม อนันตรา
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
N = 30
ข้ อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

รายการทีป่ ระเมิน
ด้ าน รสชาติ รู ปลักษณ์ และโภชนาการ
รสชาติ ของ Energy Ball เมื่อนามาผสมกับสมุนไพรไทยแล้วมี ความเข้า
กันและให้รสชาติที่อร่ อย
เป็ นเมนู ของว่างที่ ไม่มีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์ทาให้เหมาะกับผูท้ าน
Vegan
ปริ มาณโภชนาการของ Vegan Green Curry Energy Ball ในจานวน 1 ลูก
มีความเหมาะสม
รู ปทรงของผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะพอดีและสวยงาม
เป็ นของว่างที่ทานแล้วไม่อว้ นถ้าทานในปริ มาณที่พอดี เหมาะสาหรับผูท้ ี่
กาลังลดน้ าหนัก
ด้ าน โครงงาน
เป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ นาไปต่อยอดได้
เป็ นการนาของที่ใช้ไม่หมดมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อพัฒนาเพื่อนาไปสร้างรายได้ให้กบั องค์กร
ได้ในอนาคต
ผลรวมค่ าเฉลีย่

X

S.D

ระดับของ
ความพึงพอใจ

4.30

0.46

มาก

4.93

0.25

มากที่สุด

4.46
4.26

0.50
0.44

มาก
มาก

4.50

0.49

มากที่สุด

4.80
4.60

0.40
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.55

0.44
0.05

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.6 แสดงตารางผลของค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของพนักงานภายในโรงแรม
อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด อยู่ที่ 4.55 ของค่าเฉลี่ยทั้งหมด
และ พนั ก งานภายในโรงแรมมี ค วามพึ ง พอใจเป็ นอัน ดั บ ที่ 1 คื อ เป็ นเมนู ข องว่ า งที่ ไ ม่ มี
ส่ วนประกอบของเนื้ อสั ตว์ท าให้เหมาะกับ ผูท้ าน Vegan ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.93 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และ เป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ นาไปต่อยอดได้เป็ นอันดับที่ 2
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รวมไปถึง ความพึงพอใจเรื่ องของ รสชาติ
ของ Energy Ball เมื่อนามาผสมกับสมุนไพรไทยแล้วมีความเข้ากันและให้รสชาติที่อร่ อย ความพึง
พอใจเรื่ องของปริ ม าณโภชนาการของ Vegan Green Curry Energy Ball ในจานวน 1 ลู ก มี ความ
เหมาะสม และความพึงพอใจเรื่ องของรู ปทรงของผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะพอดีและสวยงาม อยูใ่ นระดับ
ความพึ งพอใจมาก และการให้ ค ะแนนภายในหัวข้อ เป็ นของว่างที่ ท านแล้วไม่ อ้วนถ้าทานใน
ปริ มาณที่พอดี เหมาะสาหรับผูท้ ี่กาลังลดน้ าหนัก เป็ นเมนูของว่างที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์

63
ทาให้เหมาะกับผูท้ าน Vegan เป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ นาไปต่อยอดได้ เป็ น
การนาของที่ใช้ไม่หมดมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อพัฒนาเพื่อ
นาไปสร้างรายได้ให้กบั องค์กรได้ในอนาคต มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในส่ วนของการสรุ ปผลผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผลสรุ ปมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ ค ณะผูจ้ ดั ท าโครงงานได้เข้าไปปฏิ บ ัติส หกิ จภายในโรงแรม
อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี ส อร์ ท ด้วยระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ท าให้พ บปั ญ หาจาก
แผนกแคนทีนว่ามีวตั ถุดิบเหลือใช้เป็ นจานวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะสมุนไพนไทย อีกทั้งยัง
ได้พ บว่าลู ก ค้าภายในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี ส อร์ ท มี จานวนไม่ น้อยที่ ท าน
มังสวิรัติ หรื อเป็ นกลุ่มผูท้ านอาหาร Vegan ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงนาเอาสมุนไพรไทยที่เหลื อใช้จาก
แผนกแคนที น มาสร้ างสรรค์เป็ นเมนู ข องว่างในรู ป แบบของ Energy Ball ที่ ชื่ อว่า Vegan Green
Curry Energy Ball อีกทั้งยังไม่ใช้วตั ถุดิบใดๆที่ผลิตมาจากสัตว์เลย จึงเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั
ผูท้ ี่ทานอาหารแบบวีแกน ซึ่ งดี ต่อสุ ขภาพ อีกทั้งยังเหมาะกับผูท้ ี่กาลังออกกาลังกาย ดูแลสุ ขภาพ
และผูท้ ี่ ควบคุ มน้ าหนัก โดยการจัดท าวิจยั ในครั้งนี้ น้ ัน คณะผูจ้ ดั ท าได้ทาการสารวจระดับความ
พึ งพอใจโดยการใช้แบบสอบถาม และพบว่า ผลของการประเมิ นเป็ นที่ น่าพึ่ งพอใจมาก เพราะ
นอกจากจะเป็ นการลดปริ มาณของเหลื อใช้เพื่อมาทาเป็ นของทานเล่ นสาหรับลูกค้าที่เป็ น Vegan
แล้ว ยังสามารถนาไปต่อยอดหรื อสร้างรายได้ให้กบั โรงแรมได้จริ งในอนาคตอีกด้วย และจากการ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า พนักงานภายในโรงแรมให้คะแนนเรื่ องของความเหมาะสม
ของเมนู Energy Ball ชนิ ด นี้ กับ ผูท้ ี่ ท านอาหารแบบ Vegan เป็ นอัน ดับ ที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.93
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด และ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ นาไปต่อยอดได้
เป็ นอัน ดั บ ที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.80 ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด และมี ค่ า เฉลี่ ย รวม
อยูท่ ี่ 4.55 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1) ในการทา Vegan Green Curry Energy Ball ต้องใช้การคานวณปริ มาณ
ที่ มี ค วามพอดี และต้อ งปรั บ เปลี่ ย นสู ต รเป็ นจ านวนหลายครั้ งเพื่ อ ให้มี รสชาติ ที่ อ ร่ อ ย และถู ก
ปากมากยิง่ ขึ้น
2) ตัวของว่าง Vegan Green Curry Energy Ball ยังมีความชื้นอยูใ่ นระดับ
มากมีโอกาสขึ้นลาหรื อเสี ยได้ง่าย
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3) ต้องเลื อ กวัตถุ ดิ บ ที่ เหมาะส าหรั บผูท้ านอาหารแบบวีแกน โดยตรง
เพราะไม่เช่นนั้น ในวัตถุดิบบางอย่างจะยังมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มาจากสัตว์
4) การเลื อกวัตถุ ดิบ บางอย่างมาเพื่อผสมกันแต่อาจจะไม่เข้ากันในด้าน
ของรสชาติทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนสู ตรหรื อปริ มาณที่ใช้หลายครั้ง
5) ในการปั่ น วัต ถุ ดิบ ทุ ก อย่างเข้าด้วยกัน ละต้อ งน ามาปั่ น บางครั้ งปั่ น
ละเอี ย ดไปจนเมื่ อ ปั้ นเป็ นก้อ นแล้ว จะแตกตัว ง่ า ย หรื อ ปั่ น หยาบไปท าให้ มี เศษวัต ถุ ดิ บ ที่ ย งั
ไม่ละเอียดพอส่ งผลทาให้กินยาก
5.1.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาของโครงงาน
1) ควรจะมีความหลากหลายในรสชาติและสู ตรของการทาให้มากขึ้น เพื่อ
ทาให้มีความแตกต่างและตัวเลือกที่มากขึ้น
2) ในส่ วนผสมของ Vegan Green Curry Energy Ball อาจจจะยัง ให้
สารอาหารประเภทโปรตีนในปริ มาณที่นอ้ ยอยู่ ควรจะเพิ่มวัตถุดิบอื่นๆที่ให้โปรตีนให้มีมากขึ้น
3) ควรก าหนดระยะเวลาการน าเอา Vegan Green Curry Energy Ball
ไปอบในเตาอบโดยใช้เวลาที่สมควร เพื่อกาจัดความชื้นและไม่ทาให้เสี ยง่าย
4) ควรเลื อกวัตถุ ดิบต่างๆในการทาที่ให้รสชาติเข้ากันได้ เมื่อนามาผสม
กัน
5) ควรกาหนดระยะเวลาการปั่ นวัตถุดิบทุกอย่างให้มีความพอดี
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ ของการฝึ กงานภายในโรงแรมอนั น ตรา ริ เวอร์ ไ ซด์
กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท ได้พบว่า การได้ปฏิบตั ิงานจริ ง หรื อ การได้เป็ นส่ วนหนึ่งของโรงแรมอนันตรา
ริ เวอร์ ไ ซด์ กรุ ง เทพฯ รี ส อร์ ท ท าให้ เรารู้ ว่ า งานทุ ก อย่ า งล้ว นต้อ งใช้ท ัก ษะหลากหลายด้า น
ต้องลองผิดลองถูกในสิ่ งที่ตวั เองไม่มีประสบการณ์ มาก่อนเลย จึงต้องใช้ความพยายามและความ
อดทนอย่างสู ง นอกจากนี้ ยงั ต้องมีความรอบคอบในงานที่สูงมาก เพราะ เนื้ องานค่อนข้างละเอียด
การได้ปฏิ บตั ิสหกิจในครั้งนี้ ทาให้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน เปลี่ยนให้
เราเป็ นคนที่รอบคอบขึ้น เติบโตขึ้นโดยรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดว้ ยความแข็งแกร่ ง สามารถ
นาเอาความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวติ การปฏิบตั ิงานในอนาคตได้เป็ นอย่าง
ดี และพัฒนาตัวเองได้เร็ วขึ้น
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของภาคปฏิบัติงาน
- ในตัว เนื้ อ งานที่ ท าค่ อนข้างที่ จะใช้ค วามละเอี ย ดมากเป็ นพิ เศษ เพราะฉะนั้น
จะต้องใช้ความรอบคอบอย่างสู ง
- มีประสบการณ์นอ้ ยมากเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร ทาให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่คล่อง
ในช่วงแรก เช่น การใช้เครื่ องถ่ายเอกสารที่มีฟังก์ชน่ั ที่หลากหลาย การใช้เครื่ องถ่ายเอกสารในการ
ส่ ง Email เพื่อนาเอาข้อมูลไปใช้ในการทางานต่อ
- มีปัญหาเรื่ องของการจดจาเรื่ องต่างๆ และไม่ได้จดงานที่ได้รับมอบหมายลงใน
สมุดบันทึก ทาให้มีงานบางอย่างที่ลืมทาในช่วงแรกๆ
- มีความกดดันในตัวเองอยู่บ่อยครั้ง กลัวจะทาในสิ่ งที่รับมอบหมายได้ไม่เต็มที่
เท่าที่ตามที่เราได้คาดหวังไว้
- ปั ญ หาในเรื่ องของการสื่ อสารกับ ลู กค้าชาวต่ างชาติ ยังไม่ ส ามารถท าได้อย่าง
เต็มที่เท่าที่ควร ยังต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจ
- การสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานยังทาได้ไม่ดีพอในช่วงแรก ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับตัวอยูเ่ ป็ นระยะเวลาหนึ่ง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- ถ้าเป็ นไปได้อยากลองปฏิบตั ิงานในหลากหลายแผนกเวียนกันไป เพื่อจะได้รับ
ความรู ้และทักษะการทางานต่างๆในแผนกอื่นๆเพิ่มเติมด้วย
- ควรเพิ่ ม ระยะเวลาในการออกปฏิ บ ตั ิ ส หกิ จของนัก ศึ กษาให้ม ากขึ้ น เช่ น จาก
ระยะเวลาในการออกปฏิบตั ิสหกิจ 4 เดือน เป็ น 6 เดือน
- ควรมีการออกปฏิ บตั ิสหกิ จจานวน 2 ครั้ง ในช่ วง ปี 3 และ ปี 4 เพื่อเพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ให้มีมากขึ้นสาหรับนักศึกษาเพื่อนาไปใช้ในชีวติ การทางานจริ ง
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานภายในโรงแรมเกีย่ วกับ
อาหารว่างทีม่ ีชื่อว่า “Energy Ball รสแกงเขียวหวานสู ตรวีแกน”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงใน  ที่ท่านต้องการเลือก
1.เพศ
 1.ชาย

 2.หญิง

 1. 18 – 24 ปี

 2. 25 – 31 ปี

 4. 39 – 45 ปี

 5. มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป

2.อายุ
 3. 32 – 38 ปี

3.สถานภาพ
 1.โสด

 2.สมรส

 3.หม้าย/หย่าร้าง

4.ระดับการศึกษา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ประกาศนียาบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3.ประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) 4.ระดับปริ ญญาตรี
5.สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
5.แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
1.แผนกทรัพยากรบุคคล

2.แผนกครัว

3.แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม

4.แผนกแม่บา้ น

5.แผนกต้อนรับ

6.แผนกช่าง

7.แผนกการขาย/การตลาด

ตอนที2่ แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อขนมที่ชื่อว่า “Vegan Thai Herb Energy
Ball”
คาชี้แจง กรุ ณาประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อขนมที่ชื่อว่า “Vegan Thai Herb
Energy Ball”
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ห้ อข้ อความคิดเห็น

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

6.รสชาติของ Energy Ball เมื่อนามาผสมกับสมุนไพรไทยแล้วมี
ความเข้ากันและให้รสชาติที่อร่ อย
7.เป็ นของว่างที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทาให้เหมาะกับผู้
ทาน Vegan
8.ปริ มาณโภชนาการของ Vegan Thai Herb Energy Ball ใน
จานวน 1 ลูก มีความเหมาะสม
9.รู ปทรงของผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะพอดีและสวยงาม
10.เป็ นของว่า งที่ ท านแล้ว ไม่ อ้ว นถ้ า ทานในปริ ม าณที่ พ อดี
เหมาะสาหรับผูท้ ี่กาลังลดน้ าหนัก
11.เป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และ ต่อยอด
ได้
12.เป็ นการนาของที่ใช้ไม่หมดมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
13.สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรื อพัฒนาเพื่อนาไปสร้างรายได้
ให้กบั องค์กรได้ในอนาคต
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ……………………........................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
การปฏิบัติงานในโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ ท

การปฏิบตั ิงานในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท นาย อานนท์ บุญทรัพย์

รู ปภาพที่ 1 การฝึ กอบรมพนักงานที่เริ่ มงานใหม่ที่เข้ามาเริ่ มงานวันแรก

รู ปภาพที่ 2 การจัดทาอุปกณ์ต่างๆสาหรับจัดห้องฝึ กอบรมในเทศกาลคริ สต์มาส

รู ปภาพที่ 3 ภาพการทาหน้าที่บาร์ น้ า ในงานเลี้ยงของพนักงานในโรงแรม

รู ปภาพที่ 4 ภาพการทาหน้าที่ดูแลความเรี ยบร้อยต่างๆในงานกีฬาสี ภายในโรงแรม

การปฏิบตั ิงานในโรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท นางสาว กนกวรรณ เกตขุนทด

รู ปภาพที่ 4 ภาพการทาหน้าที่จดั ทาอาหารให้กบั ลูกค้าบริ เวณครัวลอยน้ า

รู ปภาพที่ 5 ภาพการทาหน้าที่จดั ทาอาหารให้กบั ลูกค้าบริ เวณครัวลอยน้ า

รู ปภาพที่ 6 ภาพของเมนูอาหารที่ได้ทาในช่วงปฏิบตั ิสหกิจ

รู ปภาพที่ 7 ภาพช่วงปฏิบตั ิงานในช่วงเทศกาลต่างๆในโรงแรม
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Energy Ball รสแกงเขียวหวานสู ตรวีแกน
Vegan Green Curry Energy ball
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38 ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริ ญ กทม. 10160
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บทคัดย่ อ
โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี
สอร์ ท นอกเหนื อ จากการให้ บ ริ ก ารในส่ ว นของ
ห้องพักที่ ยอดเยี่ยม การใส่ ใจดูแลลูกค้าที่ มาเข้าพัก
ด้วยความเป็ นเลิศ ทางโรงแรมยังให้ความสาคัญกับ
พนักงานบริ การในองค์กรเช่นเดี ยวกัน โดยเฉพาะ
ห้ อ งอาหารแคนที น ซึ่ งมี ก ารจัด เตรี ย มอาหารที่
หลากหลาย สารอาหารครบ 5 หมู่ เป็ นสวัสดิ การ
ให้แก่พนักงานทุกคนในแต่ละวัน โดยในแต่ละวัน
จะมีปริ มาณวัตถุดิบเหลือใช้และต้องนาไปทิ้งเป็ น
จานวนมากโดยเฉพาะสมุนไพรไทย และ เนื่ องด้วย
ลู ก ค้า ผู ้ม าเข้า พัก จ านวนไม่ น้ อ ยเป็ นกลุ่ ม ผู ้ท าน
อาหารวีแกน คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาและหาวิธีการ
แก้ไขร่ วมกันโดยนาวัตถุดิบเหลือมาสร้างสรรค์เป็ น
เมนู ข องว่า งที่ ชื่ อ ว่ า “Vegan Green Curry Energy
Ball” เพื่ อลดการเหลื อทิ้ งและเพิ่ มทางเลื อกให้กับ
ลูกค้ากลุ่ม วีแกน โดยได้ท าการสอบถามความพึ ง
พอใจจากพนักงานในโรงแรมเกี่ยวกับเมนูของว่างที่
คณะผูจ้ ดั ทาสร้างสรรค์ข้ ึน โดยแจกแบบสอบถาม
เป็ นจ านวน 30 ชุ ด และได้ ท ราบถึ ง ผลวิ จั ย ว่ า
พนักงานโรงแรมมีความพึงพอใจมากในด้านความ
เหมาะสมของเมนู ข องว่างชนิ ด นี้ ต่ อ กลุ่ ม ผูท้ านวี
แกน ลดการเหลื อทิ้ งของสมุน ไพรไทยจากแผนก
แคนทีน และเป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความ

น่ าสนใจ สามารถนาไปต่อยอด หรื อ สร้ างรายได้
ต่อไปในอนาคตได้
คาสาคัญ : วีแกน เอนเนอร์จีบอล สมุนไพรไทย
Abstract
Anantara Riverside Bangkok Resort is a
luxury resort in Bangkok providing excellent
accommodations and attentive care for guests as
well as concerning its service personnel.
Especially, a canteen restaurant with a variety of
food, with 5 food groups, was prepared as welfare
for all employees daily. Each day a large amount
of raw materials was left, especially Thai herbs.
Also the number of guests were a group of vegan
dinners. Therefore, the authors studied and
determined the solutions to the problem by using
waste materials to create a snack menu entitled
" Vegan Green Curry Energy Ball" in order to
reduce waste and increase choices for vegan
guests. Data were collected by distributing 30
copies of questionnaire to ask employees
satisfaction with the developed menu. The results
showed that employees satisfaction with the
suitability of this menu for vegan consumers was
at a high level. This could reduce the waste of Thai

herbs from the Canteen Department and create an
attractive product for further expansion or
generating revenue in the future.
Keywords : Vegan, Energy Ball, Thai herbs
ทีม่ าของปัญหา
ทางโรมแรมนอกจากจะให้ค วามสาคัญ
กับ ลู ก ค้า ที่ เข้า มาพัก แล้ว ยัง ให้ ค วามส าคัญ กั บ
พนักงานภายในโรงแรมโดยเฉพาะสวัสดิ การด้าน
อาหาร หรื อ ห้องแคนทีน ซึ่ งมีอาหารให้พนักงานที่
มีคุณภาพในทุกวัน แต่ก็มีวตั ถุดิบเหลือใช้มากมาย
โดยเฉพาะสมุนไพรไทย และ ลูกค้าภายในโรงแรม
จานวนไม่น้อยที่ ทานอาหารแบบวีแกน ผูจ้ ดั ทาจึ ง
ศึกษาวิธีการนาเอา สมุนไพรไทยมาสร้างสรรค์เป็ น
เมนูที่เหมาะสาหรับกลุ่มผูท้ านอาหารวีแกน
แนวคิดในการทาโครงงาน
ท างคณ ะผู ้ จั ด ท าเล็ ง เห็ น ว่ า ป ริ มาณ
สมุนไพรไทยที่เหลือใช้จากแผนกแคนทีน มีอยูม่ าก
ในแต่ ล ะวัน ซึ่ งสามารถน ามาสร้ างประโยชน์ ไ ด้
มากกว่าการน าไปทิ้ ง อี กทั้งทางโรงแรมยังมี กลุ่ ม
ลูกค้าชาวต่างชาติจานวนไม่นอ้ ยที่เป็ นผูท้ านอาหาร
กลุ่มวีแกน คณะผูจ้ ัดท าจึ งน าเอาสมุ นไพรไทยมา
สร้ า งสรรค์เป็ นของว่า งแบบวี แ กนที่ ส อดแทรก
ความเป็ นไทยในรู ป แบบแกงเขี ยวหวาน เพื่ อเป็ น
การลดปริ มาณของเหลื อทิ้ ง และเป็ นทางเลื อกให้
กลุ่มผูท้ านวีแกน อักทั้งสามารถนามาสร้างรายได้
ให้กบั องค์กรในอนาคตได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งสรรค์ เ มนู อาหารให้ เ ป็ น
ทางเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มผูท้ ี่ไม่ทานเนื้อสัตว์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ
อาหารวีแกน สาหรั บ เป็ นแนวทางในการเลื อ กใช้
วัตถุดิบให้เหมาะสม

3. เพื่อนาเอาวัตถุดิบเหลื อใช้จานวนมาก
(สมุ น ไพรจากแผนกแคนที น )มาแปรรู ป ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากขึ้น
4. เพื่ อ ศึ กษาปริ มาณสารอาหารและ
โภชนาการของ Energy Ball
5. เพื่อศึ กษาวิธีการทา Energy Ball และ
น ามาปรั บ ปรุ ง สู ต รให้ มี ร สชาติ ที่ เหมาะสมกั บ
สมุนไพรไทย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทางโรงแรมมี ต ัวเลื อ กที่ เป็ นเมนู ข อง
ว่างมากขึ้นสาหรับกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์
2. ลดปริ ม าณการเหลื อ ทิ้ ง ของวัต ถุ ดิ บ
(สมุ น ไพรไทย)โดยน ามาแปรรู ป ร่ วมกับ ของว่าง
เพื่อสุขภาพในรู ปแบบของ Energy ball
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้
1. ข่า
2. ตะไคร้
3. ใบมะกรู ด
4. ข้าวพอง
5. เมล็ดอัลมอนด์
6. อินทผาลัม
7. เกล็ดมะพร้าว
8. นมอัลมอนด์
9. พริ กแกงเจ

10
40
10
50
50
40
30
15
30

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
กรัม

ขั้นตอนดาเนินการ
1. น าตะไคร้ ข่ า และใบมะกรู ด ไปตาก
แห้ง และนามาอบในเตาอบอีกครั้งให้มีกลิ่นหอมน่า
รับประทา
2. นาข้าวพองมาทุบหรื อใช้มือขยาให้ขา้ ว
พองมีความแตกตัวเพื่อง่ายต่อการปั่ น
3. น าเม็ด ของอิ ท ผาลัม ออกและจากนั้ น
หั่น อิ น ทผาลัม ให้เป็ นชิ้ น เล็กๆเพื่ อ สะดวกต่อ การ
นาไปปั่ นในเครื่ องปั่ น

4. นาส่ วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ตะไคร้
ข่า ใบมะกรู ด อบแห้ง เมล็ดอัลมอนด์ อินทผาลัมที่
หั่นแล้ว ข้าวพอง เกล็ดมะพร้าวอบแห้ง พริ กแกง
เขียวหวาน และ นมอัลมอนด์ ปั่ นรวมกันในเครื่ อง
ปั่ นให้พอหยาบ
5. เมื่อปั่ นส่ วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันพอ
หยาบแล้ว ให้เทส่ วนผสมลงภาชนะ และทิ้งไว้เป็ น
เวลาทั้งสิ้น 3 - 5 นาที เพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเกาะ
ตัวกัน
6. นาส่ วนผสมทั้งหมดที่ ปั่นเรี ยบร้อยมา
ปั้ นเป็ นลูก กลมๆให้ สวยงามซึ่ งจะสามารถปั้ นได้
ทั้งหมด 12 ลูก
7. นา Energy Ball ที่ ได้ มาคลุกกับเกล็ด
มะพร้าวอบแห้ง เพื่อเพิ่มรสชาติและความสวยงาม

และนาไปอบในเตาอบโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
หลังจากนั้นนาใส่ตเู ้ ย็น เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และ
7. นา Energy Ball ที่ ได้ มาคลุกกับเกล็ด
มะพร้าวอบแห้ง เพื่อเพิ่มรสชาติและความสวยงาม
และนาไปอบในเตาอบโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที
หลัง จากนั้ นน าใส่ ตู ้เย็น เป็ นเวลา 2 ชั่ว โมง และ
น ามาใส่ ใ นบรรจุ ภัณ ฑ์ พร้ อ มกับ ติ ด โลโก้ และ
ฉลากโภชนาการ
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
1. พนักงานที่ทางานภายในโรงแรม อนัน
ตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
2. พนักงานที่ทางานภายในโรงแรม อนัน
ตรา ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท ในแผนกต่างๆ
เป็ นจานวนทั้งหมด 30 คน

ตารางที่ 4.1 การคานวณคุณค่ าทางโภชนาการของ “Vegan Green Curry Energy Ball
ปริ มาณโภชนาการของ Vegan Green Curry Energy Ball
ลาดับ

วัตถุดิบ

1
ข้าวพอง
2
เมล็ดอัลมอนด์
3
อินทผาลัม
4
เกล็ดมะพร้าวอบแห้ง
5
ตะไคร้
6
ใบมะกรู ด
7
ข่าอบ
8
นมอัลมอนด์
9
พริ กแกงเขียวหวานเจ
รวมสารอาหารและน้ าหนัก
แบ่งได้ป็น 12 ลูก เฉลี่ยต่อ 1 ลูก

ปริ มาณที่ใช้
50.00 กรัม
50.00 กรัม
40.00 กรัม
30.00 กรัม
40.00 กรัม
10.00 กรัม
10.00 กรัม
15.00 มิลลิลิตร
30.00 กรัม
275.00 กรัม
23.00 กรัม

ผลในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการจัดทาโครงงาน สร้างสรรค์เมนู ของ
ว่ า ง ที่ มี ชื่ อ ว่ า “Vegan Green Curry Energy Ball”

ไขมันไม่
โปรตีน
คาร์โบไฮเดต
อิ่มตัว
Kcal
(g)
(g)
(g)
10.00 กรัม
20.00 กรัม
0 กรัม
120.00
12.00 กรัม
10.00 กรัม 25.00 กรัม 260.00
1.00 กรัม
30.00 กรัม
0.20 กรัม
112.00
1.50 กรัม
6.00 กรัม
7.20 กรัม
105.00
0.70 กรัม
10.00 กรัม
0.20 กรัม
39.00
1.80 กรัม
2.50 กรัม
0.50 กรัม
17.00
0.12 กรัม
0.15 กรัม
0.05 กรัม
7.00
0.09 กรัม
0.08 กรัม
0.16 กรัม
2.00
1.30 กรัม
5.00 กรัม
0.80 กรัม
30.00
28.51 กรัม
83.73 กรัม 34.11 กรัม 692.00
2.37 กรัม
6.97 กรัม
2.84 กรัม
57.00
เพื่ อ เป็ นการน าเอาสมุ น ไพรไทยที่ ใ ช้ไ ม่ ห มดใน
ห้ อ งอาหารส าหรั บ พนั ก งานโรงแรม อนั น ตรา
ริ เวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท มาสร้างสรรค์เป็ นเมนู
ของว่ า ง นอกจากจะเป็ นวิ ธี ล ดการเหลื อ ทิ้ ง ของ

วัตถุดิบที่ยงั ใช้ได้แล้ว ยังเป็ นการเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆ
ให้กบั ลูกค้า สาหรับเมนู ของว่างเพื่อสุ ขภาพที่เหมาะ
กับ ผู ้ที่ ไ ม่ ท านเนื้ อสั ต ว์ และได้มี ก ารสอดแทรก
ความเป็ นไทยลงไปด้วย ทาให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้
รู ้จกั สมุนไพรไทยหรื ออาหารไทยในอีกรู ปแบบหนึ่ ง
ที่แปลกใหม่และดีต่อสุ ขภาพ อีกทั้งยังสามารถนาไป
ต่ อ ยอดเพื่ อ เป็ นสิ น ค้า ที่ น าไปขายได้จ ริ งภายใน
โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท
หลังจากทาการทดลองผลิตภัณฑ์ ได้สูตรที่สาเร็ จ
แล้ ว จึ ง ได้ ท าการส ารวจความพึ ง พอใจของตั ว
ผลิ ต ภัณ ฑ์ “Vegan Green Curry Energy Ball” โดย
การแจกแจงแบบสอบถาม พร้ อ มทั้ งนะเสนอ
“Vegan Green Curry Energy Ball” ให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ได้ทดลองชิ ม จานวน 30 คน และได้นามาวิเคราะห์
โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ข้อ มู ล ที่ แ ยกตามเพศของพนั ก งานกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทาการตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้ง
นี้ พบว่า เพศชายที่ทาแบบสอบถามมีจานวน 18 คน
ซึ่ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ 60.00 แ ละ เพ ศ ห ญิ งที่ ท า
แบบสอบถามมี จ านวน 12 คน ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ
40.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผลสรุ ปในการตอบ
แบบสอบถามพบว่า มี จานวนเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง
ข้อมูลที่แยกตามช่วงอายุของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้ง
นี้ พบว่ า ผู ้ ที่ อยู่ ใ นช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 18 – 24 ปี
มี จ านวนทั้ง หมด 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.00 ของ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ งหมด ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง
25 – 31 ปี มี จ านวนทั้ง หมด 3 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
10.00 ของกลุ่ ม ตัว อย่างทั้งหมด ผู ้ที่ อ ยู่ในช่ ว งอายุ
ระหว่าง 32 – 28 ปี มี จานวนทั้งหมด 8 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 27 ของกลุ่ ม ตัว อย่างทั้งหมด ผูท้ ี่ อ ยู่ในช่ ว ง
อายุระหว่าง 39 – 45 ปี มี จานวนทั้งหมด 9 คน คิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 30 ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ งหมด ผู ้ที่ อ ยู่
ในช่ ว งอายุม ากกว่า 45 ปี ขึ้ น ไป มี จ านวนทั้งหมด
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ข้อมูลที่ แยกตามแผนกของพนักงานกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทาการตอบแบบสอบถามในโครงงานครั้ง
นี้ พบว่า จานวนกลุ่ ม ตัว อย่างจากแผนกทรั พ ยากร
บุคคลมีจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแผนกครัวมี
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.60 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแผนกอาหารและ
เครื่ องดื่ ม มี จ านวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.7 0
ของกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด จานวนกลุ่ ม ตัว อย่างจาก
แผนกต้อนรั บ มี จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.30
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และจานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากแผนกแม่บา้ น มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
สรุปผลโครงงาน
จากการที่ คณะผูจ้ ัดท าโครงงานได้เข้าไป
ปฏิ บัติ สหกิ จภายในโรงแรม อนัน ตรา ริ เวอร์ ไซด์
กรุ งเทพฯ รี สอร์ ท ด้วยระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
ทาให้พบปั ญหาจากแผนกแคนที นว่ามีวตั ถุดิบเหลือ
ใช้เป็ นจานวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะสมุนไพน
ไทย อีกทั้งยังได้พบว่าลูกค้าภายในโรงแรม อนันตรา
ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ รี สอร์ท มีจานวนไม่นอ้ ยที่ทาน
มังสวิรัติ หรื อ เป็ นกลุ่มผูท้ านอาหาร Vegan ทาง
คณะผูจ้ ัด ท าจึ งน าเอาสมุ น ไพรไทยที่ เหลื อ ใช้จ าก
แผนก แคนที น มาสร้ างสรรค์เป็ นเมนู ข องว่า งใน
รู ป แ บ บ ข อ ง Energy Ball ที่ ชื่ อ ว่ า Vegan Green
Curry Energy Ball อีกทั้งยังไม่ใช้วตั ถุดิบใดๆที่ ผลิต
มาจากสัตว์เลย จึ งเป็ นทางเลื อกใหม่ให้กับ ผูท้ ี่ ทาน
อาหารแบบวีแกน ซึ่งดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเหมาะกับ
ผูท้ ี่ กาลังออกกาลังกาย ดูแลสุ ขภาพ และผูท้ ี่ ควบคุม
น้ าหนัก โดยการจัดทาวิจยั ในครั้งนี้ น้ นั คณะผูจ้ ดั ทา
ได้ท าการส ารวจระดับ ความพึ ง พอใจโดยการใช้
แบบสอบถาม และพบว่า ผลของการประเมินเป็ นที่
น่าพึ่งพอใจมาก เพราะนอกจากจะเป็ นการลดปริ มาณ
ของเหลือใช้เพื่อมาทาเป็ นของทานเล่นสาหรับลูกค้า
ที่เป็ น Vegan แล้ว ยังสามารถนาไปต่อยอดหรื อสร้าง

รายได้ให้กบั โรงแรมได้จริ งในอนาคตอี กด้วย และ
จากการป ระเมิ นโดยใช้ แ บ บสอบ ถาม พบ ว่ า
พนักงานภายในโรงแรมให้ค ะแนนเรื่ องของความ
เหมาะสมของเมนู Energy Ball ชนิ ด นี้ กับ ผู ้ที่ ท าน
อาหารแบบ Vegan เป็ นอันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.93

ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และ เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีความคิ ดสร้ างสรรค์ นาไปต่อยอดได้
เป็ นอันดับที่ 2 ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.80 ความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่ สุด และมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูท่ ี่ 4.55
ของค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ตารางที่ 4.6 แสดงถึงปริมาณค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจจากพนักงานโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ ท

N = 30
ข้ อ
ที่

รายการทีป่ ระเมิน

X

S.D

ระดับของ
ความพึงพอใจ

ด้ าน รสชาติ รู ปลักษณ์ และโภชนาการ
1. รสชาติของ Energy Ball เมื่อนามาผสมกับสมุนไพรไทยแล้วมีความเข้า
กันและให้รสชาติที่อร่ อย
4.30 0.46
มาก
2. เป็ นเมนู ของว่างที่ ไม่มีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์ทาให้เหมาะกับผูท้ าน
Vegan
4.93 0.25
มากที่สุด
3. ปริ มาณโภชนาการของ Vegan Green Curry Energy Ball ในจานวน 1 ลูก
มีความเหมาะสม
4.46 0.50
มาก
4. รู ปทรงของผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะพอดีและสวยงาม
4.26 0.44
มาก
5. เป็ นของว่างที่ทานแล้วไม่อว้ นถ้าทานในปริ มาณที่พอดี เหมาะสาหรับผูท้ ี่
กาลังลดน้ าหนัก
4.50 0.49
มากที่สุด
ด้ าน โครงงาน
6. เป็ นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ นาไปต่อยอดได้
4.80 0.40
มากที่สุด
7. เป็ นการนาของที่ใช้ไม่หมดมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.60 0.49
มากที่สุด
8. สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ห รื อ พัฒ นาเพื่ อ น าไปสร้ า งรายได้ใ ห้ กับ
องค์กรได้ในอนาคต
4.73 0.44
มากที่สุด
4.55 0.05
มากที่สุด
ผลรวมค่ าเฉลีย่
3. ต้องเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสาหรับผูท้ าน
อาหารแบบวีแกน โดยตรง เพราะไม่เช่นนั้น
ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในวัต ถุ ดิ บ บางอย่ า งจะยัง มี ส่ ว นประกอบของ
1. ในการท า Vegan Green Curry Energy
วัตถุดิบที่มาจากสัตว์
Ball ต้องใช้การคานวณปริ มาณที่ มีความพอดี และ
4. การเลื อกวัตถุดิบบางอย่างมาเพื่อผสม
ต้องปรับเปลี่ยนสู ตรเป็ นจานวนหลายครั้งเพื่อให้มี
กันแต่อาจจะไม่เข้ากันในด้านของรสชาติทาให้ตอ้ ง
รสชาติที่อร่ อย และถูกปากมากยิง่ ขึ้น
ปรับเปลี่ยนสูตรหรื อปริ มาณที่ใช้หลายครั้ง
2. ตัวของว่าง Vegan Green Curry Energy
5. ในการปั่ นวัตถุดิบทุ กอย่างเข้าด้วยกัน
Ball ยังมี ค วามชื้ น อยู่ในระดับมากมี โอกาสขึ้ นลา
ละต้องนามาปั่ น บางครั้งปั่ นละเอียดไปจนเมื่อปั้ น
หรื อ เสี ยได้ง่าย

เป็ นก้อนแล้วจะแตกตัวง่าย หรื อ ปั่ นหยาบไปทาให้
มีเศษวัตถุดิบที่ยงั ไม่ละเอียดพอส่งผลทาให้กินยาก

ต่างๆที่ ได้รับไปปรั บใช้ในชี วิต การปฏิ บัติงานใน
อนาคตได้เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจะมี ค วามหลากหลายในรสชาติ
และสู ต รของการท าให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ท าให้ มี ค วาม
แตกต่างและตัวเลือกที่มากขึ้น
2. ในส่ ว นผสมของ Vegan Green Curry
Energy Ball อาจจจะยัง ให้ ส ารอาหารประเภท
โปรตีนในปริ มาณที่นอ้ ยอยู่ ควรจะเพิ่มวัตถุดิบอื่นๆ
ที่ให้โปรตีนให้มีมากขึ้น
3.ควรกาหนดระยะเวลาการนาเอา Vegan
Green Curry Energy Ball
ไปอบในเตาอบ
โดยใช้เวลาที่ สมควร เพื่อกาจัดความชื้ นและไม่ทา
ให้เสี ยง่าย
4. ควรเลื อ กวัตถุ ดิบ ต่างๆในการท าที่ ให้
รสชาติเข้ากันได้ เมื่อนามาผสมกัน
5. ควรก าหนดระยะเวลาการปั่ น วัตถุดิ บ
ทุกอย่างให้มีความพอดี
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