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บทคัดย่ อ
โครงงานซี เรี ยลบาร์ ร สต้มย า งานวิจ ัยนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่ อเพิ่ม มูลค่ า ให้ก ับ ธัญ พืช และ
สมุนไพรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะและให้ทางเลือกใหม่กบั ลูกค้าได้
อีกทางหนึ่งด้วย โดยการนาวัตถุดิบมาแปรรู ป การทาในรู ปแบบซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา โดยใช้น้ าตาล
เป็ นส่ วนประกอบ ช่ วยให้ตวั ผลิตภัณฑ์ข้ ึ นรู ปและยึดเกาะเป็ นรู ปแบบบาร์ ได้ ทาการเคี่ยวน้ าตาล
และควบคุมอุณหภูมิ มีการปรุ งรสชาติให้เป็ นรสชาติตม้ ยาที่รู้จกั กันเพื่อพัฒนาธัญพืชให้มีค วาม
แปลกใหม่
หลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา คณะผูจ้ ดั ทาได้สารวจความความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิต ภัณ ฑ์โ ดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุ คคลทัว่ ไปจ านวน 30 คน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 53.33 มีอาชี พเป็ นนัก เรี ยน /
นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 56.67 และวุฒิการศึกษาปริ ญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 86.67 มีความพึงพอใจด้าน
ลักษณะทางประสาทสัมผัส เป็ นสี ของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ด้าน
รสชาติ เป็ นรสต้มยา / ความเปรี้ ยวของผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 4.27 ด้านเนื้อสัมผัสเป็ นความชอบ
โดยรวม คิ ด เป็ นร้ อยละ 4.52 ซี เรี ยลบาร์ รสต้มยา บรรจุ ภ ัณ ฑ์มีค วามสวยงาม รสชาติ สามารถ
รับประทานได้และมีรสชาติ อร่ อยถูกปากคนส่ วนมาก มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า
โครงงานซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.98
คาสาคัญ: ซีเรี ยลบาร์ , ธัญพืช, รสต้มยา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ทัว่ โลกทาให้นักท่องเที่ยว
หรื อผูใ้ ช้บริ การของโรงแรมต่างๆ ลดลง และส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศและส่ งผลกระทบ
ต่อโรงแรมเป็ นอย่างมาก ในโรงแรมลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าประจาที่ เคยมา เราไม่สามารถ
ปฏิเสธของที่เราเคยมีให้ใน Breakfast ได้ แต่ลดปริ มาณลงได้ ฉะนั้น จึงมีปริ มาณที่เหลือในแต่ละ
วัน ไม่มากนัก แต่ ถา้ เอามารวมกัน หลายๆวัน ก็ จ ะมีปริ มาณที่ มากพอที่ จ ะนามาทา Special food
เพื่อที่จะลดปริ มาณ Food Waste ได้ จึงเกิดความคิดว่าทาอย่างไรให้โรงแรมมีการลดต้นทุนในการ
ผลิตอาหารที่ลดลงและสามารถนาอาหารที่เหลือใช้มาทาให้เพิม่ มูลค่าได้
ในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยนั้น มีการนาเข้าอาหาร ขนมของชาวตะวันตกเข้ามาใน
ประเทศอย่างแพร่ หลาย ไม่ว่าจะเป็ นขนม อาหารว่าง ทาให้คนส่ วนมากหันไปบริ โภคอาหารและ
ขนมของชาวต่างชาติกนั มาก ไม่ว่าจะอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษา
ว่าสามารถทาอาหารแปรรู ปอะไรได้บ้างและมีประโยชน์ที่เสริ มสร้ างภู มิต ้านทานได้ อาหารที่
สามารถทนแทนอาหาร 1 มื้อได้และมีโภชนาการครบถ้วนหาซื้อได้ง่าย รับประทานได้ง่ายพกพาไป
ที่ต่างๆได้
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงสนใจนาธัญพืชที่เหลือในแต่ละวันมาทาเป็ นเมนูใหม่ และเพิ่มรสชาติ
โดยการนาวัตถุดิบที่เหลือจากการประกอบอาหาร เช่ น สมุนไพรและเครื่ องต้มยาต่างๆ มาทาใน
รู ปแบบซีเรี ยลบาร์ รสต้มยาซึ่งเป็ นการผสมผสานรสชาติที่คุน้ ปากคนไทย คุณลักษณะของต้มยาจะ
มีท้ งั ความเผ็ดร้ อน ความเปรี้ ยว และกลิ่น หอมของสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทย และยังมี
ประโยชน์ต่อร่ างกายช่วยสร้างภูมิคุม้ กันต้าน(COVID-19) ได้อีกด้วย ธัญพืชและสมุนไพรที่นามา
ทานั้นในแต่ละชนิ ดมีคุณสมบัติและประโยชน์ต่อร่ างกายมากมาย ในครั้ งนี้ ยังเป็ นประสบการณ์ที่
คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาขั้นตอนในการทาธัญพืชอัดแท่งรสต้มยา สามารถนาไปเป็ นอาชีพเพื่อเป็ นการ
สร้ า งรายได้เ สริ ม ได้ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการน าวัต ถุ ดิ บ ที่ เหลื อ ใช้ม าผลิ ต เป็ นอาหารอัน เป็ นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ ค่าที่สุด เพื่อให้เกิดเป็ นอาหารว่างชนิดแท่งรสชาติใหม่ คือ ซีเรี ยลบาร์รส
ต้มยา และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อนาวัตถุดิบเหลือใช้มาผลิตเป็ นซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
1.2.2 เพื่อศึกษาการผลิตซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
1.3 ขอบเขตของกำรทำโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพื้นที่
การเก็ บรวบรวมข้อมูลในการทาโครงงานสหกิ จในครั้งนี้ ทางคณะผูจ้ ัด ทาได้
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามและบุคคลทัว่ ไป
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
การทาโครงงานสหกิจครั้งนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้เริ่ มดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนกลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มประชำกร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามและบุคคลทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่ ำง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม และบุคคลทัว่ ไป จานวน 30 คน
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
1.4.2 สามารถนาไปเป็ นอาชีพเพื่อเป็ นการสร้างรายได้เสริ มได้อีกด้วย
1.4.3 ผูบ้ ริ โภคพึ่งพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นมา เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาโครงงาน
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ
1.4.4 เป็ นการเพิ่มมูลค่ าให้ก ับธัญพืช และสมุน ไพรที่ เหลือเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมได้ในอนาคต
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีการดาเนินงาน
2.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานที่ประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
: โรงแรมบางกอก แมริ ออท โฮเต็ล สุขุมวิท (Bangkok
Marriottb Hotel Sukhumvit)
ที่ต้งั ของสถานประกอบการ
: ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์
: 02-797-0000
เว็บไซต์
: https://www.marriott.com

รูปที่ 2.1 โลโก้โรงแรมบางกอก แมริ ออท โฮเต็ล สุขุมวิท
ที่มา : www.marriott.com (2563)

รูปที่ 2.2 แผนที่โรงแรมบางกอก แมริ ออท โฮเต็ล สุขุมวิท
ที่มา : www.marriott.com (2563)
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2.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้ บริการหลักขององค์กร
สัมผัสประสบการณ์ความหรู หราระดับ 5 ดาวในย่านที่ ได้รับความนิ ยมที่สุดแห่ งหนึ่งของ
เมืองที่ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit โรงแรมของเราตั้งอยู่บนถนนสุ ขุมวิทสะดวกต่อการ
เข้าถึ งแหล่ งช็ อปปิ้ งร้ านอาหารสถานบันเทิ งและสถานที่ ท่องเที่ ยวรวมถึงไบเทค ค้น หาที่ พกั ที่
ตกแต่ งอย่างดี พร้ อมที่ นอนปลอกหุ ้มหมอนห้องน้ าหิ นอ่อนและทิวทัศน์ของย่านสุ ขุมวิทยอดนิยม
อัพเกรดเป็ นห้องสวีทสุ ดหรู ของโรงแรมเพื่อรับสิ ทธิพิเศษระดับ 5 ดาวรวมถึงค็อกเทลฟรี และสิ ทธิ์
การใช้บริ การที่ Executive Lounge ตื่นเต้นกับเพดานปากของคุณด้วยอาหารที่ดีที่สุดของกรุ งเทพฯที่
สเต๊กเฮาส์และบาร์ บนชั้นดาดฟ้ าที่ได้รับรางวัลของเรา จากนั้นดื่มด่ากับขนมหวานที่ร้านขนมของ
เรา โฮสต์ก ารประชุ มที่ ไร้ ที่ติ งานแต่งงานและกิจ กรรมทางสังคมในพื้นที่ จดั กิจ กรรมที่ มีความ
ยืดหยุ่น 10,700 ตารางฟุตซึ่งได้รับการปรับปรุ งโดยนักวางแผนผูเ้ ชี่ยวชาญและการจัดเลี้ยงแบบ
ก าหนดเอง เพลิ ด เพลิ น กับ การเข้า พัก ระดับ 5 ดาวในใจกลางเมื อ งที่ น่ า ตื่ น เต้น ของโรงแรม
บางกอกแมริ ออทสุขุมวิท
สิ่งอานวยความสะดวก
ห้องพัก 295 ห้อง
ทุกวัน
3 ห้องอาหารและ 3 บาร์/เลานจ์
บริ การสปาครบวงจร
สระว่ายน้ ากลางแจ้ง
ดาดฟ้า
มีอาหารเช้าบริ การ
สโมสรสาหรับเด็กฟรี รถรับส่งสนามบิน
ฝ่ ายต้อนรับ 24 ชัว่ โมง

Wi-Fi ในล็อบบี้และที่จอดรถฟรี
ฟิ ตเนสที่เปิ ด 24 ชัว่ โมง
เปล/เตียงเด็กอ่อนฟรี
สระว่ายน้ าสาหรับเด็ก
บริ การดูแลเด็กในห้องพัก (คิดค่าบริ การ)
สโมสรสาหรับเด็ก (ฟรี )
เตียงพับ/เตียงเสริ ม (คิดค่าบริ การ)
มีหอ้ งที่เชื่อมต่อ/ติดกันให้บริ การ
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2.3 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
2.3.1 ชื่ อผู้ปฏิบัติ
: นางสาวกาญจนา เนื่องนิตย์
ตาแหน่ ง
: นักศึกษาสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
: 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563
รูปที่ 2.3 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)

2.3.2 ชื่ อผู้ปฏิบัติ
ตาแหน่ ง
ระยะเวลา

: นางสาวเพ็ญศิริ ศรี นงนุช
: นักศึกษาสหกิจศึกษา
: 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563
รูปที่ 2.4 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)

2.3.3 ชื่ อผู้ปฏิบัติ
ตาแหน่ ง
ระยะเวลา

: นางสาวสุพิศา ศรี ธรรัตน์กุล
: นักศึกษาสหกิจศึกษา
: 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563

รูปที่ 2.5 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)

2.4 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
2.4.1 ชื่ อพนักงานที่ปรึกษา
: นายทรงพล โชคอุดมมัน่
ตาแหน่ ง
: Chef de Partie

รูปที่ 2.6 พนักงานที่ปรึ กษา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
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2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงงานเรื่ อง ซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา มีดงั นี้
2.5.1 ศึกษาข้ อมูลที่ได้ รับมอบหมาย
ในขณะปฏิบตั ิงานทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ได้มีการปรึ กษาและสังเกตว่ามีธญั พืช
ที่เหลือเยอะและยังมีคุณภาพที่ สามารถนามาแปรรู ปได้ พร้อมทั้งปรึ กษาอาจารย์และพนัก งานที่
ปรึ กษาเกี่ยวกับคิดค้นการทาธัญพืชรสต้มยาในการทาโครงงานชิ้นนี้
2.5.2 คิดค้ นสู ตร
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรู ปของธัญพืชที่เราเลือกทั้งหมดมาคิดและออกแบบ
รสชาติตม้ ยาออกมาในรู ปแบบใหม่
2.5.3 ทดลองทาธัญพืชรสต้มยา
นาธัญพืชและสมุนไพรที่มีท้ งั หมดเตรี ยมไว้ เช่น ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ เม็ดมะม่วง
หิ มพานต์ เมล็ด ฟั ก ทอง เมล็ด ทานตะวัน ข่ า ตะไคร์ ใบมะกรู ด หอมแดง มาทาและทดลองตาม
ขั้นตอนต่างๆที่วางไว้ให้ได้รสชาติที่อร่ อยตามเป้าหมายที่วางไว้
2.5.4 ทาการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส
เมื่อทาธัญพืชรสต้มยาบาร์เสร็ จแล้วได้นาไปให้บุคคลทัว่ ไปจานวน 30 คนประเมิน
การยอมรับทางประสาทสัมผัส
2.5.5 พัฒนาสู ตรธัญพืชรสต้มยา
นาคาติ ชมและคาแนะนาทั้งหมดของบุคคลทัว่ ไปทั้งหมดมาปรับปรุ งรสชาติของ
ธัญพืชรสต้มยาให้มีรสชาติที่ดีข้ ึนและเพิ่มกลิ่นให้มีกลิ่นที่ดีข้ ึน
2.5.6 ประเมินผล
นาธัญพืชรสต้มยาที่ผ่านการปรั บปรุ งรสชาติ ให้มีรสชาติที่ดี ที่สุดแล้ว ให้บุค คล
ทัว่ ไปชิมพร้อมกับประเมินผล
2.5.7 จัดทาเอกสาร
ส่ งข้อมูลและเอกสารการทาโครงงานทั้งหมดให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจดู
ความถูกต้องและตามระเบียบการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา จากนั้นรวบรวมข้อมูลการทาโครงงานที่
ถูกต้องแล้วทั้งหมดจัดทาเป็ นรู ปเล่มให้เรี ยบร้อย และพร้อมสาหรับการนาเสนอ

7
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงงานเรื่ อง “ซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา” แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดค้นสูตร
3.ทดลองทาซีเรี ยลบาร์
4. ทาการทดสอบรสชาติ
5. พัฒนาสูตร
6. ผูร้ ่ วมงานประเมินผล
7. จัดทาเอกสาร
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)

พ.ค.

ระยะเวลาในการจัดทา
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.
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บทที่ 3
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การทาโครงงานเรื่ อง ซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาค้นคว้าและหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการทบทวนเอกสารและทฤษฎีต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความสาคัญและความเป็ นมาของซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
3.2 ประโยชน์ของธัญพืช
3.3 ประเภทของธัญพืชอัดแท่ง
3.4 ความสาคัญและความเป็ นมาเกี่ยวกับต้มยา
3.5 วัตถุดิบที่ใช้ในการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
3.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความสาคัญและความเป็ นมาของซีเรียลบาร์ รสต้มยา
คณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจที่จะทาธัญพืชอัดแท่งรสต้มยา ซึ่งต้มยาจัดว่าเป็ นแกงที่มีรสเปรี้ ยว
เผ็ด เป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก คุณลักษณะของต้มยาจะมีท้งั ความเผ็ดร้อน ความเปรี้ ยว และ
กลิ่นหอมของสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มาผสมผสานกับธัญพืช
ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็ นอาหารว่างชนิดแท่งรสชาติใหม่ คือ ซีเรี ยลบาร์รสต้มยา และเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอาหารต่อไป
ส่ ว นหนึ่ งของการใช้ชีวิตประจ าวัน ก็คือการรับประทานอาหารมื้อหลักในแต่ละมื้อ ซึ่ ง
สาหรั บบางคนหรื อบางกลุ่มจะมีความชอบรับประทานขนมขบเคี้ยว อาจขึ้ นอยู่กบั แต่ละช่วงของ
อายุ และกิ จ กรรมในการใช้ชี วิ ต ประจ าวัน ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ และการ
รับประทานขนมขบเคี้ยว(นาโน เซิร์ช, 2552)
เนื่ องจากขนมขบเคี้ยวส่ วนใหญ่มีส่วนประกอบ คือ แป้ง น้ ามัน เนย น้ าตาล รวมทั้งผงชูรส
เกลือแกงและสารอาหารที่จาเป็ นอื่นๆ จะมีอยูค่ ่อนข้างต่า เช่นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และ
วิตามินซี(รัชนี คงฉุยฉาย, 2552)
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิดแท่ง หรื อ Snack food bar ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมที่เป็ นชิ้น
ขนาดเล็กมาอัดเป็ นแท่งโดยยึดด้วยสารยึดเกาะ (binder) โดยอาจมีการเคลือบผิวนอกของชิ้นอาหาร
หรื อไม่มีก็ได้(วรรภา วงศ์แสงธรรม, 2547) สาหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ส่วนมากเป็ น
อาหารว่างแบบ พื้นบ้าน เช่น กระยาสารท ขนมนางเล็ด และถัว่ ตัด เป็ นต้น(ปาริ สุทธิ์ สงทิพย์, 2550)
ธัญพืชอัดแท่ง (Healthy Bar) จัดเป็ นอาหารเสริ มรู ปแบบหนึ่ งที่ทามาจาก ธัญพืช ถัว่ ชนิด
ต่างๆ เพิม่ ความหวานด้วยน้ าผึ้ง เป็ นอาหารเสริ มที่ให้คุณค่าทางสารอาหารสูง สามารถรับประทาน
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เป็ นของว่าง หรื อรั บประทานเล่นเป็ นมื้อระหว่างวันได้ สาหรับผูท้ ี่ไม่มีเวลารับประทานอาหารมื้อ
ใหญ่ เพียงนมหนึ่งกล่องกับ ธัญพืชอัดแท่งก็สามารถทาให้อ่มิ ท้อง(ธีรวิทย์ บุญราศรี , 2561)
3.2 ประโยชน์ ของธัญพืช
ธัญพืชเป็ นเมล็ดพืชขนาดเล็ก ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารต่างๆ เป็ นอาหารที่ช่วยลด
ความเสี่ ยงต่อโรคเรื้ อรั งบางชนิ ด และยังเป็ นแหล่งสาคัญของสารอาหารหลายชนิดรวมถึงไฟเบอร์
วิตามินและแร่ ธาตุ การบริ โภคอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์ เป็ นการทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยจะ
ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและอาจลดอาการท้องผูก(ธีรวิทย์ บุญราศรี , 2561)
Hellokhunmor.com(2563) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของธัญพืชไว้ ดังนี้
3.2.1 ช่วยลดความเสี่ ยงของโรคหัวใจ ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิต การบริ โภคธัญพืช
เพียง 28 กรัม ในสามมื้อต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ถึงร้อยละ 22
3.2.2 ธัญพืช มีสารประกอบบางอย่างในพืช เช่น ไฟเบอร์ วิตามินเค รวมไปถึงสารต้าน
อนุมูลอิสระสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
3.2.3 การบริ โภคอาหารที่มี เส้นใย สู งช่วยเติมเต็มคุณค่า ลดความเสี่ ยงต่อโรคอ้วน การ
บริ โภคธัญพืช 3 มื้อต่ อวัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับดัชนี มวลกาย (BMI) ที่ลดลงและไขมันหน้าท้องยัง
น้อยลงอีกด้วย
3.3 ประเภทของธัญพืชอัดแท่ ง
Organicfood.mju.ac.th(2561) ได้กล่าวถึงประเภทของธัญพืชอัดแท่งตามวัตถุประสงค์ของ
การรับประทาน ดังนี้
3.3.1 สแน็กบาร์ (Snack bar) เป็ นอาหารทานเล่นหรื อเป็ นอาหารเช้า โดยส่ วนผสมหลัก
มักจะเป็ นแป้ งจากข้าวสาลี ข้าวโอ๊ตผสมกับสารให้ความหวานหรื อน้ าตาลปริ มาณมาก นอกจาก
รสชาติหวานๆ จะถูกใจผูบ้ ริ โภคแล้วความหวานยังกระตุน้ สมองให้ตื่นตัว
3.3.2 เฮลตีบ้ าร์ (Healthy bar) เป็ นอาหารที่เหมาะกับคนรักสุ ขภาพที่สุด เพราะจุดขายอยู่
ตรงรสชาติ หวานน้อยหรื อไม่ เติ มน้ าตาล อีกทั้งใส่ วตั ถุดิบจากธรรมชาติที่มีคุณค่ าทางอาหารสู ง
อย่างอัลมอนด์ เมล็ดทานตะวันอบกรอบ เมล็ดฟักทอง กล้วยเชื่อมหรื อผลไม้อบแห้ง
3.3.3 เอเนอร์ จีบาร์ (Energy bar) เป็ นอาหารที่เหมาะกับคนเล่นกล้ามโดยเฉพาะ เพราะ
ผสมเวย์โปรตีน วิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับพลังงานและดึงไปใช้ในการออก
กาลังกายทันทีทนั ใด ดังนั้นผูท้ ี่ทานเอเนอร์จีบาร์กลุ่มนี้จึงมักรับประทานก่อนเข้าฟิ ตเนสเสมอ
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3.4 ความสาคัญและความเป็ นมาเกีย่ วกับต้มยา
Thaifoodheritage(2559) ต้มยาเป็ นอาหารไทยที่กลายเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศ
ไทย นิ ยมรั บประทานกันทุ กภาค และเป็ นที่นิยมสาหรับชาวต่างชาติดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้มยา
กุง้ ซึ่งมีท้ งั แบบน้ าข้นและน้ าใส ส่ วนมากนิ ยมรับประทานต้มยาน้ าข้น ที่มีครบรส คือ เปรี้ ยว เค็ม
เผ็ด และหวานเล็กน้อย ต้มยามี 2 ประเภท ได้แก่
3.4.1 ต้มยานา้ ใส
ต้มยาน้ าใสเป็ นต้นตารับของต้มยา เพราะอาหารไทยในอดีตนั้นมักจะไม่ใส่ น ม
หรื อกะทิและมักจะปรุ งอย่างง่ าย ๆ ไม่มีเครื่ องปรุ งอะไรมากนัก โดยต้มยาน้ าใสจะมีส่วนประกอบ
หลัก คื อ เนื้ อสัตว์ เช่ น กบ ปลาช่ อน ไก่บา้ น ฯลฯ และจะมีเครื่ องเทศหลัก คือ ตะไคร้ ใบมะกรู ด
พริ กทั้งสดและแห้ง ข่า เป็ นต้น
1) ส่ วนประกอบ
1.1) ข่าอ่อน ตะไคร้ ใบมะกูด ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง พริ กขี้หนู
เห็ดฟาง หอมแดง มะเขือเทศสีดา
1.2) น้ าปลา น้ ามะนาว น้ าตาล ชูรส
1.3) กุง้ หรื อ อย่างอื่นที่ตอ้ งการทาเช่น ไก่ หรื อว่าจะเป็ นทะเล
2) ขั้นตอนและวิธีทา
2.1) ใส่น้ าซุบลงไปในหม้อพอประมาณ เท่าที่เราต้องการทามาก
หรื อน้อย หรื อเกื อบ 1 ถ้วยถ้าเราจะทาแค่ 1 ถ้วย ตั้งน้ าให้เดือด แล้วใส่ เครื่ อง ตามข้อ 1.1) ให้หมด
ยกเว้น ผักชีไทย และ ผักชีฝรั่ง เอาไว้โรยหน้าทีหลัง แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เครื่ องสุกสักพัก
2.2) ปรุ ง โดยใส่ เครื่ องปรุ งตามส่ ว นประกอบข้อ 1.2) ลงไป
(โดยปริ มาณที่ใส่ แต่ละอย่างจะไม่บอกเป็ นสู ตรโดยตายตัวเนื่องจากปริ มาณและรสชาติที่ตอ้ งการ
ของผูท้ าไม่เหมือนกัน โดยจะบอกแบบประมาณเท่านั้น ) เช่น ถ้า 1 ถ้วยน้ าปลาจะอยูท่ ี่ประมาณ 2
ช้อนตวง น้ ามะนาว 2 ช้อนตวง น้ าตาลครึ่ งช้อนชา ชูรสเกือบครึ่ งช้อนชา
2.3) เมื่อชิมแล้วรสชาติได้ที่ ให้ใส่กงุ้ ลงไป
3.4.2 ต้มยานา้ ข้ น
ต้มยาน้ าข้นถูกเข้าใจว่าเป็ นต้นตารับของต้มยา แต่แท้ที่จริ งแล้วเป็ นเพียงการพัฒนา
มาจากต้มยาน้ าใสอีกทีหนึ่ง เพราะเริ่ มในสมัยรัชกาลที่ 6 ช่วงที่ท่านเสด็จประพาสไปเสวยเหลาแถว
สามย่าน สมัยนั้นมีเสหลาของคนจีนเข้ามาใหม่ร้านหนึ่ ง เสหลาแห่งนั้นทาต้มยากุง้ ใส่นมกลายเป็ น
น้ าข้น
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1) ส่ วนประกอบ
1.1) ข่าอ่อน ตะไคร้ ใบมะกูด ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง พริ กขี้หนู
เห็ดฟาง หอมแดง มะเขือเทศสีดา
1.2) น้ าปลา น้ ามะนาว น้ าตาล ชูรส น้ าพริ กเผา นมสด
1.3) กุง้ หรื อ อย่างอื่นที่ตอ้ งการทาเช่น ไก่ หรื อว่าจะเป็ นทะเล
2) ขั้นตอนและวิธีทา
2.1) ใส่น้ าซุบลงไปในหม้อพอประมาณ เท่าที่เราต้องการทามาก
หรื อน้อย หรื อเกือบ 1 ถ้วยถ้าเราจะทาแค่ 1 ถ้วย ตั้งน้ าให้เดือด แล้วใส่เครื่ อง ตามข้อ 1.1) ให้หมด
ยกเว้น ผักชีไทย และ ผักชีฝรั่ง เอาไว้โรยหน้าทีหลัง แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เครื่ องสุกสักพัก
2.2) ปรุ งโดยใส่เครื่ องปรุ งตามส่วนประกอบข้อ 1.2) ลงไป ถ้า 1
ถ้วยน้ าปลาจะอยู่ที่ประมาณ 2 ช้อนตวง น้ ามะนาว 2 ช้อนตวง น้ าตาลครึ่ งช้อนชา ชูรสเกือบครึ่ ง
ช้อนชา นมสดประมาณ 2 ช้อนตวง
2.3) เมื่อรสชาติได้ที่แล้วใส่กงุ้ ลงไป ต้มยาน้ าข้นจะต่างกับต้มยา
น้ าใสตรงที่ มีส่วนประกอบของ น้ าพริ กเผา และนมสด
3.5 วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา
วัตถุดิบที่ใช้ในการทาซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา มีดงั นี้
3.5.1 ข่ า (Galanga)
Medthai.com(2556) อธิบายคุณลักษณะของข่า ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Alpinia galanga (L.) Willd.
ชื่ อสามัญ
: Galanga
สรรพคุณ
: เป็ นยาแก้ทอ้ งขึ้น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม แก้โรค
อาหารเป็ นพิษ เป็ นยาแก้ลมพิษ เป็ นยากลาก
เกลื้อน โรคผิวหนัง ติดเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา

รูปที่ 3.1 ข่า (Galanga)
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/727753621008811624/?nic_v2=1a1DvDeHp
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3.5.2 ตะไคร้ (Lemongrass)
Honestdocs.co/the(2563) อธิบายคุณลักษณะของตะไคร้ ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Cymbopogon citratus Stapf.
ชื่ อสามัญ
: Lemon Grass, Lapine
สรรพคุณ
: ตะไคร้มีรสฉุน แก้หวัด ปวดศีรษะ แก้ไอ แก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียดขับลมในลาไส้
บารุ งไฟธาตุ ทาให้เจริ ญอาหาร แก้ปวดแผล
กระเพาะอาหาร แก้ปวดข้อ ปวดเมื่อย ฟกช้ า
จากหกล้ม ขาบวมน้ า แก้ปัสสาวะเป็ นเลือด

รูปที่ 3.2 ตะไคร้ (Lemongrass)
ที่มา : https://www.samunpri.com/kitchendrugs/ตะไคร้/
3.5.3 ใบมะกรูด (Leech Lime)
Medthai.com(2560) อธิบายคุณลักษณะของใบมะกรู ด ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Citrus hystrix DC.
ชื่ อสามัญ
: Leech lime, Mauritus papeda
สรรพคุณ
: ใช้กระทุง้ พิษ แก้ฝีภายในและแก้เสมหะ
เป็ นพิษมีน้ ามันหอมระเหยน้ าคั้นจากผล
ใช้แต่งกลิ่น สระผมรักษาชันนะตุ รังแค
ทาให้ผมสะอาดผิวจาก ผลปรุ งเป็ นยาขับ
ลม ในลาไส้ แก้แน่นเป็ นยาบารุ งหัวใจ
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รูปที่ 3.3 ใบมะกรู ด (Leech Lime)
ที่มา : https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_120658
3.5.4 อัลมอนด์ (Almond)
Maanow.com(2563) อธิบายคุณลักษณะของอัลมอนด์ ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Prunus dulcis
ชื่ อสามัญ
: Almond
สรรพคุณ
: อัลมอลด์มีสรรพคุณ ดังนี้
- บารุ งประสาท บารุ งสมอง ลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคอัลไซเมอร์ ในอัลมอนด์
- ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคพาร์กินสัน
- ให้พลังงานสูง ไขมันดี ทานแล้วไม่อว้ น
- ช่วยในเรื่ องโรคหัวใจโดยตรง เมื่อระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดน้อย เส้นเลือดที่ไป
เลี้ยง
- ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดการอุดตัน
ของไขมันในเส้นเลือด
- ป้ องกันโรคเบาหวาน เพราะจะไปช่ว ยทา
ให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง
- ช่วยลดการเกิดโรคกระดูกพรุ น ทาให้ฟัน
แข็งแรง เพราะอัลมอนด์มีแคลเซียมและ
- แมกนีเซียมอยูใ่ นปริ มาณที่สูง
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รูปที่ 3.4 อัลมอนด์ (Almond)
ที่มา : https://www.gangbeauty.com/103347
3.5.5 ข้ าวโอ๊ต (Oat)
Medthai.com(2563) อธิบายคุณลักษณะของข้าวโอ๊ต ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Avena sativa L.
ชื่ อสามัญ
: 0at
สรรพคุณ
: ข้าวโอ๊ตมีสรรพคุณ ดังนี้
- ช่วยลดคอเลสเตอรอล
- ลดความเสี่ยงที่จะมีความดันโลหิตสูง
- ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
- รักษาระดับน้ าตาลในเลือด
- ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
- กระตุน้ การทางานของระบบภูมิคุม้ กัน
- ควบคุมน้ าหนัก

รูปที่ 3.5 ข้าวโอ๊ต (Oat)
ที่มา : http://www.jsppharma.com/Pharma-knowledge/Oat-Bran-Powder.html
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3.5.6 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew)
Medthai.com(2560) อธิบายคุณลักษณะของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ดังนี้
: Anacardium occidentale L.
ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อสามัญ
: Cashew, Cashew nut (แคชชูนทั )
สรรพคุณ
: เม็ดมะม่วงหิมพานต์มีสรรพคุณ ดังนี้
- เม็ดมะม่วงหิมพานต์อุดมไปด้วยธาตุ
ทองแดง จึงช่วยบารุ งเส้นผม
- ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
- ช่วยป้องกันโรคมะเร็ ง ช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็ ง

รูปที่ 3.6 เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ที่มา : https://www.thaitradeshop.com/tts002.html
3.5.7 เมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed)
Honestdocs.co(2563) อธิบายคุณลักษณะของเมล็ดทานตะวัน ดังนี้
: Helianthus annuus L.
ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อสามัญ
: Sunflower seed.
สรรพคุณ
: ช่วยขับปัสสาวะ แก้น่ิวในทางเดินปัสสาวะ
นิ่ว ในไต ปัสสาวะ เป็ นเลือด ปัสสาวะขุ่น
ลดไอกรน แผลที่มีเลือดออก ทาให้ตาสว่าง
แก้วงิ เวียนหน้าบวม
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รูปที่ 3.7 เมล็ดทานตะวัน (Sunflower)
ที่มา : https://health.kapook.com/view204800.html
3.5.8 งาขาว (White sesame)
Sukkaphap-d.com(2559) อธิบายคุณลักษณะของงาขาว ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Sesamum orientale Linn.
ชื่ อสามัญ
: Sesame seeds (white)
สรรพคุณ
: ช่วยบารุ งกระดูกและฟัน ช่วยคลายกล้ามเนื้อ
ช่วยบารุ งเส้นผม ช่วยลดความเสี่ยงโรคเกี่ยว
กับหลอดเลือดและหัวใจ ช่วยให้หลับสบาย
ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดบรรเทาอาการ
ปวดข้ออักเสบรู มาตอยด์ บารุ งหัวใจ ช่วยใน
ระบบขับถ่ายบารุ งสมอง ลดโรคอัลไซเมอร์

รูปที่ 3.8 งาขาว ( WHITE SESAME)
ที่มา : HTTPS://SYNERGYJAPAN.COM/1754-2/ISTOCK-892994676_1/
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3.5.9 เมล็ดฟักทอง (PUMPKIN)
GOODLIFEUPDATE.COM(2563) อธิบายคุณลักษณะของเมล็ดฟักทอง ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: CUCURBITA MOSCHATA DUCHESNE
ชื่ อสามัญ
: PUMPKIN
สรรพคุณ
: เมล็ดฟักทองมีสรรพคุณ ดังนี้
- มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเคโรทีนอยด์
และ วิตามินอี ซึ่งสามารถลดการอักเสบ
- ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ งกระเพาะ
อาหาร มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปอด
- ควบคุมความดันโลหิต
- ลดความเสี่ยงในการเป็ นโรคหัวใจ
- การสร้างและรักษาความแข็งแรงของ
กระดูก
- ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด

รูปที่ 3.9 ฟักทอง (PUMPKIN)
ที่มา : HTTPS://WWW.POBPAD.COM/เมล็ดฟักทองกับคุณประโย
3.5.10 พริกแห้ ง (Dried Hot pepper)
Medthai.com(2560) อธิบายคุณลักษณะของพริ กแห้ง ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Capsicum annuum Linn. Var.
Acuminatum Fingerh.
ชื่ อสามัญ
: Dried Hot Pepper
สรรพคุณ
: มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัยช่วยให้
อารมณ์ดี ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้มี
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แข็งแรงมากยิง่ ขึ้น มีวิตามินซีที่ช่วยเสริ ม
สร้างคอลลาเจนในร่ างกาย ช่วยในการบารุ ง
และรักษาสายตา ช่วยกระตุน้ ให้เจริ ญอาหาร
ยิง่ ขึ้น ช่วยในการดีท็อกซ์ของร่ างกาย ช่วย
บรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ ามูก และลดเสมหะ

รูปที่ 3.10 พริ กแห้ง (Dried Hot Pepper)
ที่มา : https://sites.google.com/site/naphrikphakkrasang/xeksar-thi-keiywkhxng/phrik-haeng
3.5.11 มะนาว (Lemon)
Pobpad.com(2559) อธิบายคุณลักษณะของมะนาว ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Citrus aurantifolia (Christm. et Panz.) Swing.
ชื่ อสามัญ
: Common lime, Lime , Sour lime
: เป็ นยาอายุวฒั นะ ช่วยในการเจริ ญอาหาร
สรรพคุณ
ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ช่วยแก้อาเจียน
เป็ นลมวิงเวียนศีรษะ เมาเหล้าได้ ช่วยรักษา
โรคความดันโลหิตสูงและต่าเป็ นยาแก้ไข้ แก้
ไข้ทบั ระดู

รูปที่ 3.11 มะนาว (Lemon)
ที่มา : https://medthai.com/มะนาว/
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3.5.12 นา้ ตาลทราย (Sugar)
Medthai.com(2560) อธิบายคุณลักษณะของน้ าตาลทราย ดังนี้
: Sucrose
ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อสามัญ
: table sugar
สรรพคุณ
: น้ าตาลมีสรรพคุณ ดังนี้
- น้ าตาลทรายแดงมีคุณสมบัติร้อนและมีรส
หวาน มีสรรพคุณช่วยบารุ งกาลัง
- ช่ ว ยท าให้เ ลื อดไหลเวียนได้สะดวกมาก
ยิง่ ขึ้น
- น้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายกรวดมี
สรรพคุณช่วยดับร้อน ถอนพิษ แก้อกั เสบ
ช่วยรักษาปากเป็ นแผล มีอาการเจ็บคอ ไอมี
เสมหะ

รูปที่ 3.12 น้ าตาลทราย (Sugar)
ที่มา : https://www.matichon.co.th/columnists/news_813815
3.5.13 พริกเผา (Chili paste)
Puechkaset.com(2559) อธิบายคุณลักษณะของพริ กเผา ดังนี้
พริ ก เผา หมายถึง ผลิต ภัณ ฑ์พร้ อมบริ โภคที่ ทาจากเครื่ องเทศที่ เผา คัว่
หรื อทอด แล้ว ได้แ ก่ พริ ก แห้ง หอม กระเที ย มแล้ว น ามาบดผสมให้เ ข้ากัน ปรุ งแต่ ง รสด้ว ย
เครื่ องปรุ งแต่งรส เช่น น้ าปลา เกลือบริ โภค กะปิ น้ าตาล มะขามเปี ยก อาจมี เนื้อสัตว์ซ่ึงผ่านการทา
ให้สุกโดยการ อบ ต้ม เผา คัว่ หรื อทอด บดผสมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ได้ เช่น กุง้ แห้ง ปลาแห้ง ปลากรอบ
ปลาย่าง หรื อแมงดานา ทั้งนี้ อาจนาไปผัดหรื อคัว่ อีกครั้ง
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รูปที่ 3.13 พริ กเผา(chilli paste)
ที่มา : https://jarnprod.blogspot.com/2015/06/blog-post_48.html
3.5.14 นา้ ปลา (Fish sauce)
Mgronline.com(2561) อธิ บายคุ ณ ลัก ษณะของน้ าปลา ว่า ทามาจากปลา
หรื อชิ้นส่ วนของปลา ปลาที่ นิยมนามาผลิตน้ าปลามักเป็ นปลาขนาดเล็ก เนื่ องจากย่อยสลายได้ง่าย
และเร็ ว เช่น ปลาไส้ตนั ปลากะตัก ปลาทองแดง ปลาหลังเขียว และปลาสร้อย เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
สามารถใช้สัตว์น้ าประเภทอื่นมาผลิตเป็ นน้ าปลาได้ดว้ ยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กุง้ หอย และปู ส่ วน
เกลือที่นิยมใช้หมักปลาคือเกลือแกงหรื อเกลือทะเลนัน่ เอง
1) ประเภทของนา้ ปลา
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 203 พ.ศ.2532
เรื่ อง น้ าปลา ได้ให้ความหมายของคาว่า “น้ าปลา” ไว้ว่า น้ าปลา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของเหลว
รสเค็ม ใช้ปรุ งแต่งกลิ่นรสของอาหาร และให้น้ าปลาเป็ นอาหารที่กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน แต่
ไม่รวมถึงน้ าบูดู ในประกาศฉบับนี้ ได้กาหนดชนิดของน้ าปลาออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
1) น้ าปลาแท้ หมายถึง น้ าปลาที่ ได้จ ากการหมักหรื อย่อยปลา
หรื อส่วนของปลาหรื อกากของปลาที่เหลือจากการหมัก ตามกรรมวิธีการผลิตน้ าปลา
2) น้ าปลาที่ ทาจากสัต ว์อื่น หมายถึง น้ าปลาที่ ได้จ ากการหมัก
หรื อย่อยสัตว์อื่นซึ่งมิใช่ปลา หรื อส่ วนของสัตว์อื่น หรื อกากของสัตว์อื่นที่เหลือจากการหมัก ตาม
กรรมวิธีการผลิตน้ าปลา และให้หมายความรวมถึงน้ าปลาที่ทาจากสัตว์อื่นที่มีน้ าปลาแท้ผสมอยู่
ด้วย
3) น้ าปลาผสม หมายถึง น้ าปลาตาม (1) หรื อ (2) ที่มีส่ิ งอื่นที่ไม่
เป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคเจือปน หรื อเจือจาง หรื อปรุ งแต่งกลิ่นรส
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รูปที่ 3.14 น้ าปลา (Fish sauce)
ที่มา : https://www.bestshopreview.com/น้ าปลา-สาหรับคนเป็ นโร/
3.5.15 หอมแดง (Shallot)
Medthai.com(2560) อธิบายคุณลักษณะของหอมแดง ดังนี้
ชื่ อวิทยาศาสตร์
: Allium ascalonicum L.
ชื่ อสามัญ
: Shallots
สรรพคุณ
: ใช้หวั แก่จดั ๆ กินเป็ นยาขับลมในลาไส้ แก้
ปวดท้อง บารุ งธาตุ แก้หวัดคัดจมูก ใช้หวั
ตาสุมหัวเด็กแก้หวัด ตาผสมพิมเสนและ
เปราะหอมพอกกระหม่อมเด็กไว้ราว 1 ชม.
แก้หวัดคัดจมูกขยี้ดมแก้ซางชัก สลบ แก้ไข้
เพือ่ เสมหะ อันครื ดคราดอยูใ่ นทรวงอก แก้
ไข้ลดความร้อน แก้ไอ บารุ งผมให้งอกงาม
ทาเนื้อหนังให้สดชื่น แก้ไข้ที่ทาให้ร้อนใน
ปวดกระบอกตา แสบร้อนตา น้ าตาไหล

รูปที่ 3.15 หอมแดง (Shallot)
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/727753621008801552/?nic_v2=1a1DvDeHp

22
3.6 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
รัชดา สาดตระกูลวัฒนา (2542) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตอาหารเช้าพร้อมบริ โภคอัด
แท่งจากธัญพืช ในขั้นตอนแรกศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการอบจมูกข้าวสาลี (wheat germ) โดยใช้
fluidized bed dryer ที่ อุณ หภู มิ 3 ระดับ คื อ 80, 100 และ 120 ºC และใช้เวลา 5, 10 และ 15 นาที
พบว่าใช้อุณหภูมิ 100 ºC และเวลา 15 นาที จะให้ผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับมากที่สุดและมีการ
ทาลายเอนไซม์ peroxidase ไปบางส่ วน จากนั้นศึกษาภาวะที่ใช้ในการเตรี ยมปลายข้าวเหนียวพอง
โดยแปรเวลาที่ใช้ในการให้ความร้อนด้วยไอน้ านาน 5, 10 และ 15 นาที พบว่าการให้ความร้อนด้วย
ไอน้ านาน 10 นาที จะให้ปลายข้าวเหนียวพองที่มีปริ มาตรการพองตัวและอัตราส่วนการพองตัวสู ง
ที่สุด จากนั้นปรับให้ปลายข้าวเหนี ยวพองมีความชื้นก่อนทอด 12 14 และ 16% แล้วนาไปวัดค่าปริ
มาตรการพองตัวและอัตราส่ วนการพองตัว พบว่าปลายข้าวเหนี ยวที่ มีความชื้ น 14% จะให้ปริ
มาตรการพองตัวและอัตราส่ วนการพองตัวสู งที่สุด ต่อมาศึกษาอุณหภูมิในการทอดปลายข้าวพอง
โดยแปรอุณหภูมิเป็ น 170, 180 และ 190 ºC พบว่าที่อุณหภูมิการทอดเป็ น 190 ºC จะให้ปลายข้าว
เหนี ยวพองที่ มีการพองตัวสู งที่ สุด สาหรับถัว่ ลิสงคัว่ โดยใช้เครื่ องคัว่ ที่ 160 ºC นาน 10 นาที นา
วัตถุดิบที่ผ่านการเตรี ยมแล้วไปหาองค์ประกอบทางเคมีโดยจมูกข้าวสาลีมีปริ มาณโปรตีน 28.3%
ไขมัน 15.8% เส้น ใย 1.6% เถ้า 4.3% และคาร์ โบไฮเดรต 50.0% ปลายข้าวเหนี ยวพองปริ มาณ
โปรตีน 3.5% ไขมัน 22.2% เส้นใย 0.1% เถ้า 0.2% และคาร์โบไฮเดรต 74% และถัว่ ลิสงคัว่ มีปริ มาณ
โปรตีน 28.6% ไขมัน 47.0% เส้นใย 2.1% เถ้า 2.5% และคาร์ โบไฮเดรต 15.4% จากการคานวณ
พบว่าจะต้องใช้สดั ส่ วนของจมูกข้าวสาลีต่อปลายข้าวเหนียวพองต่อถัว่ ลิสงคัว่ เป็ น 20:40:40 ต่อมา
ศึกษาสัดส่ วนของมอลโตสไซรัปต่อน้ าผึ้งที่ใช้ โดยใช้ปริ มาณของแข็งเป็ น 100 ต่อของผสมที่เป็ น
สารเชื่อม 30 กรัม แบ่งการทดลองเป็ น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 มีสดั ส่วนมอลโตสไซรัปต่อน้ าผึ้งเป็ น 20:6,
20:10 และ 20:14 ชุดที่ 2 40:6, 40:10 และ 40:14 และชุดที่ 3 60:6, 60:10 และ 60:14 (w/w) พบว่า
สู ตรที่ ผบู ้ ริ โภคให้การยอมรั บสู งสุ ดในแต่ละชุดคือ สู ตรที่ใช้ปริ มาณมอลโตสไซรัปต่อน้ าผึ้งเป็ น
20:14, 40:10 และ 60:10 และค่ าความแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณน้ าผึ้งเพิ่มขึ้น จากนั้นนาผลิตภัณฑ์แต่
ละสู ตรมาแปรแรงกดที่ให้กบั ผลิตภัณฑ์เป็ น 1, 3 และ 5 กิโลกรัมต่อ 144 ตารางเซนติเมตร พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนความชอบสูงที่สุดในทุกสู ตรคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงกด 3 กิโลกรัมต่อ 144
ตารางเซนติเมตร และค่าความแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อใช้แรงกดมากขึ้น นาผลิตภัณฑ์ท้งั สามสูตรมาทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสเพื่อหาสูตรที่ผูบ้ ริ โภคชอบมากที่สุด ได้แก่ สูตรที่ใช้ ปริ มาณมอลโตสไซรัปต่อ
น้ าผึ้งเป็ น 20:14 และแรงกดที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์เป็ น 3 กิโลกรัมต่อ 144 ตารางเซนติเมตร เมื่อนาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่ามีปริ มาณโปรตีน ร้อยละ 17.8 คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 46.5
ไขมันร้อยละ 27.3 และปริ มาณเส้นใยร้อยละ 6.7 ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนามาศึกษาคุณภาพระหว่างเก็บ
โดยบรรจุ ผลิต ภัณ ฑ์ในภาชนะบรรจุ 2 ชนิ ด คื อ OPP/Metallised/PP และ OPP/Metallized/PET
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ตรวจสอบทางประสาทสัมผัส ค่าTBA ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้งั หมด และปริ มาณยีสต์และรา ตรวจสอบ
ทุกๆ 7 วัน เก็บผลิตภัณฑ์ที่อุณหภู มิ 30 ºC พบว่าผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บนาน 30 วันเมื่อเก็บใน
ภาชนะบรรจุชนิดที่ 1 และ ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บนาน 64 วัน เมื่อเก็บในภาชนะบรรจุชนิดที่ 2
วรรภา วงศ์แสงธรรม (2547) ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ธญั ชาติชนิดแท่ง
จากคัพภะข้าวโพด ในการทดลองนี้ ศึก ษาผลของความชื้ น ของคัพภะที่ แตกต่ างกัน คื อ ร้ อยละ
20,25,30,35 และ40ปละการนึ่ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 121 องศาเซลเซี ย ส นาน 10 นาที ต่ อ การพองตัว
ของคัพภะหลังผ่าน 2 กรรมวิธี คือ การทอดแบบน้ ามันท่วม และผ่านเครื่ องทาแห้งแบบลูก กลิ้ง
พบว่ าจากการศึ ก ษาการพองตัว ของคัพภะเพิ่มขึ้ น เมื่อคัพภะมีค วามชื้ น สู งขึ้ น โดยความชื้ น ที่
เหมาะสมต่อการพองตัวของคัพภะที่ผา่ นการทอด คือร้อยละ 25-35 ส่วนความชื้นที่เหมาะสมต่อการ
พองตัวของคัพภะที่ผ่านเครื่ องทาแห้งแบบลูกกลิ้งคือ ร้อยละ 40 ซึ่ งการพองตัวมีค่าเท่ากับ1.4211.1438 เท่ า และ1.270 เท่ าตามลาดับที่ ร ะดับความชื้ น เดี ยวกัน การนนึ่ งไม่มีผลต่ อการพองตัว
ของคัพภะที่ผ่านการทอด แต่ การนึ่ งมีผลให้การพองตัวของคัพภะที่ผ่านเครื่ องทาแห้งแบบลุกกลิ้ง
สู งขึ้ น ในส่ วนของการศึกษาผลการเติมแอลกอฮอลล์เข้มข้น ร้อยละ 95 ปริ มาณร้อยละ 0 -14 ของ
น้ าหนัก คัพภะเริ่ มต้น พบว่ า การใช้แอลกอฮอลล์ร้อยละ8-10 มีผลให้ก ารพองตัว ของคัพภะที่มี
ความชื้ น ร้ อยละ30 แล้ว ผ่านการทอดสู งขึ้ น จาก 1.421 เท่ า เป็ น 1.602-1.662 เท่ า แต่ ค ัพภะที่มี
ความชื้นร้อยละ 40 และผ่านการนึ่ง เมื่อนาไปผ่านการทาแห้งแบบลูกกลิ้ง การพองตัวต่ากว่าคัพภะ
ที่ไม่เติมแอลกอฮอลล์ โดยมีการพองตัวเป็ น 1.262-1.224 เท่า เมื่อนาคัพภะทอดที่มีก ารพองตัว
สูงสุดมาเป็ นผลิตภัณฑ์ธญั ชาติชนิดแท่ง โดยใช้สารยึดเกาะที่แตกต่างกัน 3 ชนิด พบว่าผลิตภัณฑ์ที่
ใฃ้สารยึดเกาะที่ประกอบด้วย น้ าตาลปี๊ บร้อยละ 45 แบะแซร้อยละ9 และเกลือร้อยละ1 ได้รับการ
ยอมรั บจากผูบ้ ริ โ ภคมากที่ สุด โดยเตรี ยมส่ วนผสมของเหลวผสมเข้าด้ว ยกันและให้ความร้อน
จนกระทัง่ ส่ วนผสมเดื อด ให้ความร้อนต่อไปจนอุณหภูมิประมาณ 108 องศาเซลเซียส และนามา
ผสมกับคัพภะข้าวโพด จากนั้นนามาอัดในแท่ งพิมพ์สแตนเลสขนาด 5x5x2 ลูกบาศก์เซนติเมตร
หนา 1 เซนติเมตร หนัก 25 กรัม และนาผลิตภัณฑ์อบให้แห้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากคัพภะทอดไดรับ
การยอมรั บมากกว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิตจากคัพภะที่ ผ่านเครื่ องทาแห้งแบบลูกกลิ้ง ผลิต ภัณ ฑ์มีค่า
ความชื้นร้ อยละ4.32 ค่ าปริ มาณน้ าอิสระ 0.522 ค่าแรงกดดันสู งสุ ด 15.402 นิ วตัน และค่าความ
สว่าง 64.94 ปละประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 47.8 โปรตีน ร้อยละ 5.65 ไขมันร้อยละ 37.36
เถ้าร้อยละ 2.7 และเส้นใยหยาบร้อยละ2.13 เมื่อนาผลิตภัณฑ์มาปรับปรุ งคุณภาพโดยการอบลด
ความชื้น พบว่าผูท้ ดสอบชิมชอบผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นร้อยละ4.76 ค่าปริ มาณน้ าอิสระ 0.515 และ
ค่าแรงกดดันสู งสุ ด15.402 นิ วตัน การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์
ลามิเนตที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียสและสภาวะเร่ งคือ 35 และ 45 องศาเซลเซียส พบว่าการ
ยอมรับจะลดลง ค่าปริ มาณน้ าอิสระ แรงกดดันสูงสุด และปริ มาณกรดไทโอบาร์ บิทูริก มีแนวโน้ม
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เพิ่มขึ้นตลอดการเก็บรั กษา อายุการเก็บรักษาที่ 3 อุณหภูมิเป็ น มากกว่า35,26 และ 14 ตามลาดับ
และอายุการเก็บที่ 30 องศาเซลเซียสที่ได้จากการคานวณ คือ35.46 วัน
นัท ธี ย า ภวภู ต านนท์ (2551) ศึ ก ษาการผลิ ต ขนมขบเคี้ ยวพองกรอบเสริ มบัว บกโดย
กระบวนการเอ็กซ์ทรู ชนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสู ตรและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบ
เคี้ยวพองกรอบเสริ มบัวบกโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรู ชนั (extrusion) ซึ่งมีสูตรพื้นฐานประกอบด้วย
ส่ วนผสมที่เป็ นแป้ งข้าวโพดบดหยาบผสมปลายข้าวหอมมะลิบดในอัต ราส่ วน 1:1 โดยน้ าหนัก
น้ าตาลทราย น้ ามันพืช และแคลเซียมคาร์บอเนตในอัตราส่วน 100 : 3 : 2 : 1 โดยน้ าหนัก พบว่า จาก
การศึกษาปริ มาณที่ เหมาะสมที่ สุดของใบบัวบกแห้งบดคื อ ร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก นอกจากนั้น
พบว่ า การใช้ใ บบัว บกแห้ ง บดเป็ นผงปรุ งรสท าให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ส ารเอเซี ย ติ โ คไซด์
สารประกอบฟี นอลทั้งหมดและฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
ชาญวิทย์ รัตนราศรี และ สุคนธ์ชื่น ศรี งาม (2548) ศึกษาอิทธิพลของสภาวะการแปรรู ปต่อ
ปริ มาณเบต้าแคโรทีนในโมโรเฮยะอบแห้ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรู ป
และการเก็บรักษาโมโรเฮยะบรรรจุแคปซูล พบว่า จากการศึกษาการลวกทาลายเอนไซม์ที่อุณ หภูมิ
95 องศาเซลเซียส 2.5 นาที แล้วแช่น้ าอุ่นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 5 นาที ทาให้เบต้าแคโรทีนลดล
งอย่างมีนัยสาคัญ การอบผักโดยไม่ผ่านการลวกและลด อุณหภูมิมีเบต้าแคโรทีนคงเหลือ ร้อยละ
91.16 ไม่แตกต่างจากตัวอย่างสดการอบแห้งที่ อุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส สามารถลดความชื้น
ของผักให้เหลือประมาณ ร้อยละ 3 ได้ภายใน 3 ชม. และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งไม่มีผลปริ มาณ
เบต้าแคโรทีน ได้เบต้าแคโรทีนคงเหลือร้อยละ 90.27-92.73
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจที่โรงแรมบางกอก แมรี ออท โฮเต็ล สุขุมวิท
(Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit) ในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน (Trainee) คณะผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้
กระบวนการในด้านต่างๆ เช่น การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบต่างๆ ที่นามาประกอบอาหารและ
สามารถนาวัตถุดิบมาประยุกต์ให้เข้ากันได้ดว้ ย จึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทาได้ความรู ้ในการทางานและมี
ประสบการณ์มากขึ้น
4.1 การเตรียมการและการวางแผนโครงานเรื่ อง “ซีเรียลบาร์ รสต้มยา” มีดังนี้
4.1.1 ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
4.1.2 ปรึ กษาหัวข้อโครงงานร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานที่ปรึ กษา
4.1.3 วางแผนและแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้
4.1.4 จัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาโครงงานและทาการทดลอง
4.2 ศึกษาการทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา
4.2.1 ศึกษาข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทาซีเรี ยลบาร์ และการทารสต้มยาจากข้อมูลทุ ติ ยภู มิ
อาทิ หนังสื อ ต าราต่ างๆ ตลอดบทความต่ างๆ ทางอิน เตอร์ เน็ ต และศึก ษาข้อมูลจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา และพนักงานที่ปรึ กษา
4.2.2 ทดลองทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา
ทาการทดลองในการทาซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา โดยใช้สูตรของคณะผูจ้ กั ทาที่ได้ศึกษา
จากสื่ อออนไลน์ โดยมีรายระเอียด ดังต่อไปนี้
4.2.2.1 การทดลองทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา ครั้งที่ 1
1) วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา ครั้งที่ 1 ดังนี้
1.1) ข้าวโอ๊ต
250 กรัม
1.2) เม็ดมะม่วงหิมพานต์
150 กรัม
1.3) อัลมอนด์
150 กรัม
1.4) เมล็ดทานตะวัน
60 กรัม
1.5) เมล็ดฝักทอง
60 กรัม
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1.6) งาขาว
1.7) ใบมะกรู ด
1.8) ตะไคร้
1.9) เกลือ
1.10) น้ าเชื่อม
1.11) พริ กเผา
1.12พริ กแห้ง
1.13) น้ ามะนาม

30 กรัม
45 กรัม
45 กรัม
6 กรัม
160 กรัม
80 กรัม
5 กรัม
30 กรัม

รูปที่ 4.1 วัตถุดิบในการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2) ขั้นตอนการทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา
ขั้นตอนการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา มีดงั นี้
2.1) ล้างทาความสะอาดตะไคร์ จากนั้นนามาซอยเป็ นชิ้นเล็กๆ
2.2) ล้างทาความสะอาดใบมะกรู ด จากนั้นซอยเป็ นชิ้นเล็กๆ
2.3) หัน่ พริ กแห้งให้เป็ นแว่นๆ ดังรู ปที่ 4.2
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รูปที่ 4.2 ซอยพริ กแห้ง ใบมะกรู ดและตะไคร้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.4) คัว่ งาให้มีสีเหลือง คัว่ อัลมอนด์ให้มีกลิ่นหอมและคัว่ ตะไคร้
เพื่อไล่ความชื้น ดังรู ปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 คัว่ งากับอัลมอนด์และใบมะกรู ด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.5) น าอัลมอนด์ ข้าวโอ๊ต เม็ด มะม่ว งหิ น พานต์ เมล็ด ฟั ก ทอง
เมล็ดทานตะวัน งาขาวคัว่ พริ กแห้งตะไคร้และใบมะกรู ดผสมรวมกัน
2.6) ตั้งหมอเตรี ยมสาหรับทาส่ วนผสมของน้ าเชื่อมต้มยา ใช้ไฟ
ปานกลาง นาพริ กเผาน้ าปลา คลุกเคล้าส่ วนผสมที่อยู่ในหม้อให้เข้ากัน เคี่ยวให้หนื ดพอประมาณ
แล้วปิ ดไฟ ถึงเติมน้ ามะนาวลงไปลงไป
2.7) เติมน้ าเชื่อมต้มยาที่เตรี ยมไว้ลงไปในถ้วย คลุกให้เข้ากัน ดัง
รู ปที่ 4.4
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รูปที่ 4.4 นาส่วนผสมต่างๆ มาคลุกให้เข้ากัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.8) นาธัญพืชที่เข้ากันแล้ว มาใส่ ในพาชนะที่ เป็ นถาดสี่ เ หลียม
เตรี ยมเข้าอบ เกลี่ยให้เสมอกัน เพื่อให้สุกทัว่ กัน
2.9) อบที่อุณหภูมิ 170 องศา ไฟบน-ล่าง ใช้เวลา 45 นาที

รูปที่ 4.5 ขั้นตอนการอบซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
3) ผลจากการทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา ครั้งที่1
ในการทาซี เรี ยลบาร์ ร สต้มย า ครั้ งที่ 1 มีลกั ษณะที่ ได้และแนว
ทางการปรับแก้ไข ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลจากการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา ครั้งที่1
ลักษณะทีไ่ ด้
แนวทางการปรับแก้ไข
1. รสชาติและกลิ่นยังไม่เข้าถึงเครื่ องต้มยา ซึ่ง - ต้องเพิ่มข่า กับหอมแดง
เป็ นหัวใจหลักของโครงงาน
2. สัดส่วนวัตถุดิบธัญพืชยังมีปริ มาณที่ไม่
- ต้องเพิ่มข้าวโอ๊ต 50 g
เพียงพอต่อความต้องการ
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ลักษณะทีไ่ ด้
3. ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ข้ ึนรู ป เพราะน้ าเชื่อมไม่
เข้มข้น ทาให้ธญั พืชไม่เกาะตัว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)

แนวทางการปรับแก้ไข
- ต้องเพิ่มปริ มาณน้ าเชื่อม 40 ml

4.2.2.2 ทดลองทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา ครั้งที่ 2
1) วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา ครั้งที่ 2 มีดงั นี้
1.1) ข้าวโอ๊ต
300 กรัม
1.2) เม็ดมะม่วงหิมพานต์
150 กรัม
1.3) อัลมอนด์
150 กรัม
1.4) เมล็ดทานตะวัน
60 กรัม
1.5) เมล็ดฝักทอง
60 กรัม
1.6) งาขาว
30 กรัม
1.7) ใบมะกรู ด
45 กรัม
1.8) ตะไคร้
45 กรัม
1.9) หอมแดง
45 กรัม
1.10) ข่า
30 กรัม
1.11) เกลือ
6 กรัม
200 กรัม
1.12) น้ าเชื่อม
1.13) พริ กเผา
80 กรัม
1.14) พริ กแห้ง
5 กรัม
1.15) น้ ามะนาว
1 ช้อนโต๊ะ
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รูปที่ 4.6 วัตถุดิบในการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2) ขั้นตอนการทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา
ขั้นตอนการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา มีดงั นี้
2.1) ล้างวัตถุดิบต่างๆ และเตรี ยมวัตถุดิบ โดยการนาใบมะกรู ด
นามาหัน่ เป็ นฝอยๆ ตาตะไคร้มาหัน่ เป็ นลิน้ เล็กๆ ซอยพริ กเป็ นแว่น หอมแดงและข่าหัน่ เป็ นชิ้นเล็ก
ดังรู ปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 ซอยพริ กแห้ง ใบมะกรู ด ตะไคร้ หอมแดง และข่า
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.2) คัว่ งาให้มีสีเหลือง คัว่ อัลมอนด์ให้มีกลิ่นหอมและคัว่ ตะไคร้
เพื่อไล่ความชื้น ดังรู ปที่ 4.8
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รูปที่ 4.8 คัว่ งากับอัลมอนด์และตะไคร้
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.3) นาใบมะกรู ด ตะไคร้ ข่า หอมแดง มาปั่ นรวมกันให้ละเอียด
1 รอบ
2.4) นาน้ าเชื่อที่ตม้ ไว้ปรุ งด้วยเกลือ
2.5) นาใบมะกรู ด ตะไคร้ ข่า หอมแดงที่ป่ัน ลงไปในน้ าเชื่อมคน
ให้เขากันแล้วเติมน้ ามะนาวลงและพริ กเผาลงไป ดังรู ปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ขั้นตอนการปรุ งซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.6) น าอัลมอนด์ ข้าวโอ๊ต เม็ด มะม่ว งหิ นพานต์ เมล็ด ฟั กทอง
เมล็ดทานตะวัน งาขาวคัว่ พริ กแห้งมาใส่พาชนะที่มีสมุนไพรที่ปรุ งไว้ คลุกให้เข้ากัน ดังรู ปที่ 4.10
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รูปที่ 4.10 การคลุกธัญพืชกับน้ าต้มยา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.7) นาธัญพืชที่เข้ากันแล้วมาผัดให้เกิดความเหนียว ใช้ไฟกลาง
2.8) นาไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศา ไฟบน-ล่าง ใช้เวลา 15 นาที
2.9) นามาปั้นเป็ นรู ปบาร์ทรงยาว รอให้เย็นแล้วนาไปแช่ตูเ้ ย็นใน
ช่องปกติ ประมาณ 20 นาที ดังรู ปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 ขั้นตอนการคลุกและการอบ
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
2.10) น าธัญพืชที่ ได้มาบรรจุ ใส่ ห่อที่ เตรี ยมไว้ให้เรี ยบร้อย ดัง
รู ปที่ 4.12
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รูปที่ 4.12 การบรรจุซีเรี ยลบาร์รสต้มยาที่ได้ลงบรรจุภณั ฑ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)
3) ผลจากการทาซีเรียลบาร์ รสต้มยา ครั้งที่ 2
ในการทาซี เรี ยลบาร์ ร สต้มย า ครั้ งที่ 2 มีลกั ษณะที่ ได้และแนว
ทางการปรับแก้ไข ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงผลจากการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา ครั้งที่ 2
ลักษณะทีไ่ ด้
แนวทางการปรับแก้ไข
1.รสชาติและกลิ่นของผลิตภัณฑ์เป็ นที่พอใจ - เพิ่มหอมแดง 45 กรัม
- เพิ่มข่า 30 กรัม
2. สัดส่วนของธัญพืชลงตัว
- เพิ่มปริ มาณของข้าวโอ๊ต 50 g
3. ผลิตภัณฑ์ข้ ึนรู ป น้ าเชื่อมเข้มข้น ทาให้
- เพิ่มปริ มาณของน้ าเชื่อม 40 ml
ธัญพืชเกาะตัว
- เพิ่มขึ้ น ตอนการผัด รอให้เย็น แล้ว น าไปแช่
ตูเ้ ย็นในช่องปกติ 20 นาที
ที่มา : ผูจ้ ดั ทา (2563)

4.3 การคานวณต้ นทุนซีเรียลบาร์ รสต้มยา
การคานวณต้นทุนการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา แสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การคานวณต้นทุนการผลิตซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

วัตถุดบิ

ปริมาณที่ใช้
300 กรัม
150 กรัม
150 กรัม
60 กรัม
60 กรัม
30 กรัม
45 กรัม
45 กรัม
45 กรัม
30 กรัม
200 กรัม
80 กรัม
5 กรัม
30 กรัม

ข้าวโอ๊ต
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
อัลมอนด์
เมล็ดทานตะวัน
เมล็ดฝักทอง
งาขาว
ใบมะกรู ด
ตะไคร้
หอมแดง
ข่า
น้ าเชื่อม
พริ กเผา
พริ กแห้ง
น้ ามะนาว
รวม

ราคา/หน่ วย
75/400 กรัม
156/250 กรัม
199/250 กรัม
75/200 กรัม
75/200 กรัม
12/40 กรัม
10/50 กรัม
10/50 กรัม
10/50 กรัม
10/50 กรัม
22/1 กิโลกรัม
28/57 กรัม
10/10 กรัม
25/50 กรัม

ต้นทุน (บาท)
56.25
93.60
119.00
22.50
22.50
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
4.40
39.30
5.00
15.00
400.20

ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.3 การคานวณต้นทุนในการทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยา โดยส่วนผสมทั้งหมดคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้นาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ที่สามารถนามาเป็ นอีกทางเลือก
ให้กบั ลูกค้า ซึ่งในส่วนของงบประมาณการจัดทาซีเรี ยลบาร์รสต้มยาจานวนทั้งหมด 30 ถุง ถุงละ
40 กรัมนี้ มีตน้ ทุนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 13.34 บาท/ถุง
4.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถาม
จากที่คณะผูจ้ กั ทาได้ทาการทดลองทาซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา จากนั้นได้ทาการทดสอบการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสจากบุคคลทัว่ ไปจานวน 30 คน ภายในมหาวิทยาลัยสยาม โดยได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
4.4.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และใช้
ค่าสถิติร้อยละ
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4.4.2 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์รสต้มยาใช้ค่าสถิติร้อยละและค่าเฉลี่ยในการ
คานวนค่าเฉลี่ยในการแปลผลความพึงพอใจ ให้การวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยวิธีการแปร
ผลของลิเคิร์ท (Likert, R.(1932) หรื อ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.4.1 ข้ อมูลทั่วไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
ร้ อยละ(%)
14
46.67
เพศ ชาย
หญิง
16
53.33
รวม
30
100.00
17
56.67
อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
13
43.33
รวม
30
100.00
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
4
13.33
ปริ ญาตรี
26
86.67
รวม
30
100.00
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตารางที่ 4.4 พบว่ ากลุ่มตัว อย่างที่ต อบแบบสอบถามในการทาโครงงานครั้งนี้ ส่วน
ใหยญ่ เป็ นเพศหญิงร้อยละ 53.33 มีอาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิ ด เป็ นร้อยละ 56.67 และก าลัง
ศึกษาอยูร่ ะหว่างปริ ญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 86.67
4.4.2 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ซีเรียลบาร์ รสต้มยา
ระดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์รสต้มยา แสดงตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 แสดงการแปลผลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
ประเด็นความคิดเห็น
ลักษณะทางประสาทสั มผัส
สี
กลิ่น
รสชาติ
1. รสหวาน/ ความหวานของผลิตภัณฑ์
2. รสต้มยา / ความเปรี้ ยวของผลิตภัณฑ์
3. รสเค็ม
4. รสเผ็ด
ด้ านเนื้อสั มผัส
1.ความร่ วน
2.ความเกาะตัว
3.ความชอบโดยรวม

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

การแปลผล

4.50
4.30

0.57
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด

3.93
4.27
2.76
3.50

0.78
0.52
0.43
0.63

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก

3.93
4.17
4.52

0.83
0.59
0.57

มาก
มาก
มากที่สุด

ค่ าเฉลี่ยโดยรวม

3.98

0.62

มาก

ที่มา: ผูจ้ ดั ทา (2563)
จากตาราง 4.5 แสดงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์ รสต้มยาใน ด้านลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส กลุ่มตัว อย่างมีค วามพึงพอใจคือ สี มีค่ าเฉลี่ย 4.50±0.57 และ กลิ่น มีค่ าเฉลี่ยคือ
4.30±0.65 ตามลาดับ มีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านรสชาติ กลุ่มตัว อย่างมีความพึ่ง
พอใจคือ รสต้มยา/ความเปรี้ ยวของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.27±0.52 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ผลที่ได้ความพึงพอใจในระดับมากคือรสหวาน/ ความหวานของผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยคือ 3.93±0.78 และความเผ็ดมีค่าเฉลี่ยคือ 3.50±0.63 ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถาม อาจชอบ
ทานเผ็ดน้อยๆ แต่หวานน้อย อาจมีผลต่อการเกาะตัวรวมทั้งความร่ วน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับปลานกลางคือ รสเค็มมีค่าเฉลี่ยคือ 2.76±0.43 อาจเป็ นเพราะผูต้ อบแบบสอบถามไม่ชอบ
รสเค็ม เพราะซีเรี ยลบาร์เป็ นของทานเล่น/ของว่าง ด้านเนื้อสัมผัส กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคือ
ความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.52±0.57 แล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากคือความเกาะตัวมีค่าเฉลี่ยคือ 4.17±0.59 และ ความร่ วนมี
ค่าเฉลี่ยคือ 3.93±0.83 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยโดยรวม ที่มีคะแนนฉลี่ย 3.98±0.62 ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีการยอมรับในระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา ปั ญหาทีพ่ บและการแก้ไขปัญหา
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการปฏิ บ ัติ ง านโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อง “ซี เ รี ย ลบาร์ ร สต้ม ย า” โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อนาวัตถุดิบเหลือใช้มาผลิตเป็ นซี เรี ยลบาร์ รสต้มยา 2) เพื่อศึกษาการผลิตซี เรี ยล
บาร์รสต้มยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อซีเรี ยลบาร์ รสต้มยา
ผลการลดลองการทาซี เรี ยลบาร์ รสต้มยาจากการนาวัตถุ ดิบที่เหลือใช้มาแปรรู ป
พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์ รสต้มยาตามที่คณะผูจ้ ดั ทาได้คิดไว้ เปลี่ยนจากธัญพืชและสมุนไพรที่
เหลือใช้มาเป็ นอาหารแปรรู ปที่สามารถทาให้อร่ อยและหน้าสนใจมากขึ้น ยังสามารถช่วยลดต้นทุน
ให้กบั ทางโรงแรมได้อีกด้วย และยังได้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
การศึกษาผลิตภัณฑ์ในการทาซี เรี ยลบาร์ รสต้มยาทาให้เกิดความรู้และความคิดที่
สร้างสรรค์ให้กบั คณะผูจ้ ดั ทา ดังนั้นผูท้ ี่สนใจศึกษาการทาซี เรี ยลบาร์ รสต้มยาสามารถนาไปศึกษา
และเพิ่มมูลค่าให้กบั ธัญพืช และสมุนไพรที่เหลือเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิ งอุตสาหกรรมได้ใน
อนาคตได้อีกด้วย
จากผลการสารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซีเรี ยลบาร์ รส
ต้ม ย า พบว่า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง จ านวน 16 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.33 เป็ นอาชี พ นัก เรี ย น/
นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 56.67 และเป็ นวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ
86.67 มากที่สุด
จากตารางค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน
ซีเรี ยลบาร์รสต้มยา ด้านลักษณะทางประสาทสัมผัส กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคือ สี มีค่าเฉลี่ยคือ
4.50±0.57 และ กลิ่น มีค่าเฉลี่ยคือ 4.30±0.65 ตามลาดับ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้าน
รสชาติ กลุ่มตัวอย่างมีความพึ่งพอใจคือ รสต้มยา/ความเปรี้ ยวของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.27±0.52
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผลที่ได้ความพึงพอใจในระดับมากคือรสหวาน/
ความหวานของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.93±0.78 และความเผ็ดมีค่าเฉลี่ยคือ 3.50±0.63 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม อาจชอบทานหวานน้อยๆ แต่หวานน้อย อาจมีผลต่อการเกาะตัวรวมทั้งความ
ร่ วน และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ รสเค็มมีค่าเฉลี่ยคือ 2.76±0.43 อาจเป็ น
เพราะผูต้ อบแบบสอบถามไม่ชอบรสเค็ม เพราะซีเรี ยลบาร์เป็ นของทานเล่น/ของว่าง ด้านเนื้อสัมผัส
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคือความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.52±0.57 แล้วมีความพึงพอใจอยู่
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ในระดับมากที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากคือความเกาะตัวมีค่าเฉลี่ยคือ
4.17±0.59 และ ความร่ วนมี ค่าเฉลี่ ยคือ 3.93±0.83 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ ยโดยรวม ที่มี
คะแนนเฉลี่ย 3.98±0.62 ผูต้ อบแบบสอบถามมีการยอมรับในระดับมาก
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
ปั ญหาที่พบในระหว่างการทาโครงงาน มีดงั นี้
1) จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ลองทาครั้งที่ 1 ผลที่ออกมารสชาติและกลิ่นของ
ซีเรี ยลบาร์ ยงั ไม่เข้าถึงรสของต้มยาซึ่งเป็ นหัวใจหลักของโครงงาน
2) จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาถึงขั้นตอนที่ตอ้ งขึ้นรู ปในลักษณะอัดแท่งผลิตภัณฑ์ยงั ไม่
ขึ้นรู ปเพราะน้ าเชื่ อมไม่เข้มข้นมากพอ ทาให้ธญ
ั พืชไม่เกาะตัวกับน้ าเชื่อม จึงไม่มีความกรอบแล้ว
ทาให้ธญ
ั พืชกับน้ าเชื่อมไม่เซตตัวกันและยังไม่ได้ปริ มาณของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
3) จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้กะปริ มาณสัดส่ วนของวัตถุดิบในแต่ละครั้งที่ทาการ
ทดลองผลคือไม่คงที่
5.2 การแก้ไขปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
การแก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะในการทาโครงงาน มีดงั นี้
1) จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาเห็นถึงปั ญหาที่รสชาติและสี ไม่เข้มข้นจึงคิดวิธีแก้ปัญหา
โดยการต้องเพิ่มหอมแดง 45 กรัม ข่า 30 กรัม เข้าไปทาให้มีความเป็ นเครื่ องต้มยามากขึ้น
2) มี การเพิ่มขึ้นตอน คือการนาไปผัดแล้วนาไปแช่ ในตู้เย็น ทาให้ลกั ษณะของ
ซีเรี ยลบาร์รสต้มยามีความเกาะติดกันและมีความแข็งตัวของซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบทดสอบการยอมรับทางประสาทสั มผัส
“ซีเรียลธัญพืชรสต้ มยา”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
10-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
40 ปี ขึ้นไป
3. อาชีพ
อาจารย์
นักเรี ยน-นักศึกษา
อื่นๆ ระบุ..............................................
4. วุฒิการศึกษา
มัธยมปลาย ปวช. ปวส. ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูช้ ิมอาหาร
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
โปรดใส่เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

ข้ อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

สี
กลิ่น
รสชาติ
รสหวาน / ความหวานของผลิตภัณฑ์
รสต้มยา / ความเปรี้ ยวของผลิตภัณฑ์
รสเค็ม
รสเผ็ด
เนื้อสัมผัส
ความร่ วน
การเกาะตัว
ความชอบโดยรวม
ความเห็นเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา

ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ

ซีเรียลบาร์ รสต้ มยา
Tomyum Crispy Cereals Bar
กาญจนา เนืองนิตย์, เพ็ญศิริ ศรี นงนุช, สุ พิศา ศรี ธรรัตน์กุล
ภาควิชาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : Kanjana_neu@siam.edu1 , Pensiri_sri@siam.edu2 , Supisa_sri@siam.edu3
ต้มยา มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
บทคัดย่อ
โครงงานซี เรี ยลบาร์ รสต้มยา งานวิจยั นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ธั ญ พื ช และ
สมุนไพรที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เป็ นการช่วยลด
ปริ มาณขยะและให้ทางเลือกใหม่กบั ลูกค้าได้อีกทาง
หนึ่งด้วย การทาในรู ปแบบซี เรี ยลบาร์ รสต้มยา โดย
ใช้น้ าตาลเป็ นส่วนประกอบ ช่วยให้ตวั ผลิตภัณฑ์ข้ ึน
รู ป และยึ ด เกาะเป็ นรู ป แบบบาร์ ไ ด้ ท าการเคี่ ย ว
น้ า ตาลและควบคุ ม อุณ หภูมิ มี ก ารปรุ ง รสชาติ ใ ห้
เป็ นรสชาติ ต ้ม ยาที่ รู้ จัก กัน เพื่ อพัฒ นาธัญ พื ช ให้มี
ความแปลกใหม่
หลังจากที่ ไ ด้ผ ลิ ตภัณฑ์ซีเรี ย ลบาร์ ร สต้ม ย า
คณะผูจ้ ัด ทาได้ส ารวจความความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคคลทัว่ ไปจานวน 30 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 53.33 มี อ าชี พ เป็ นนักเรี ยน /นักศึ กษา คิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 56.67 และวุฒิ การศึ กษาปริ ญาตรี คิ ด
เป็ นร้อยละ 86.67 มีความพึงพอใจด้านลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส เป็ นสี ของผลิ ต ภัณ ฑ์อ ยู่ใ นระดับ
มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 4.50 ด้านรสชาติ เป็ นรส
ต้มยา / ความเปรี้ ยวของผลิตภัณฑ์ คิ ดเป็ นร้ อยละ
4.27 ด้านเนื้ อสัมผัสเป็ นความชอบโดยรวม คิดเป็ น
ร้อยละ 4.52 ซี เรี ยลบาร์ รสต้มยา บรรจุภณ
ั ฑ์มีความ
สวยงาม รสชาติ ส ามารถรั บ ประทานได้แ ละมี
รสชาติ อ ร่ อ ยถูก ปากคนส่ ว นมาก มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ร่ างกาย ดังนั้นจึ งสรุ ปได้วา่ โครงงานซี เรี ยลบาร์ รส

รวม 3.98
คาสาคัญ: ซีเรี ยลบาร์ , ธัญพืช, รสต้มยา

Abstract
The purpose of this research was to
increase the value of remaining cereals and herbs.
This case reduced the amount of waste and
provided. Raw materials were used to make Tom
Yum serial bars by using sugar as a component,
which helped the product to be formed and

become a bar. After stewing the sugar and
temperature control, flavors of Tom Yum
were added to create the new product.
After receiving the Tom Yum serial bar, we
surveyed the satisfaction of the products by using a
questionnaire and sampled 30 people. The results
found most were female; 53.33% as students;
56.67% as the collegian and 86.67% had a
Bachelor's Degree. They were satisfied with the
sensory characteristics and color at 4.50%, which
was the most impressive. For taste, Tom
Yum/sourness got 4.27%. Overall of the texture
preference was 4.52% of Tom Yum serial bar. The
gorgeous package, and delicious tasting for most
people and healthy concluded that Tom Yum serial
bar was satisfied with high average score of 3.98.
Keywords: Serial bar, Cereal, Tom yum flavor

วัตถุประสงค์ โครงงาน

ผลทีไ่ ด้ จากการทาผลิตภัณฑ์

1. เพื่อนาวัตถุดิบเหลื อใช้มาผลิ ตเป็ นซี เรี ยล
บาร์รสต้มยา
2. เพื่อศึกษาการผลิตซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
3. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มี
ต่อซีเรี ยลบาร์รสต้มยา

ผลการลดลองการทาซี เรี ยลบาร์ รสต้มยาจากการนา
วัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้ม าแปรรู ป พบว่า ได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
ซี เ รี ยลบาร์ ร สต้ม ย าตามที่ ค ณะผู ้จัด ท าได้คิ ด ไว้
เปลี่ ย นจากธัญ พืชและสมุน ไพรที่ เหลื อ ใช้มาเป็ น
อาหารแปรรู ปที่สามารถทาให้อร่ อยและหน้าสนใจ
มากขึ้น ยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั ทางโรงแรม
ได้อีกด้วย และยังได้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปใหม่ที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ
สรุ ปผลโครงงาน
ได้ท าการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจ โดยมี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 30 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไป

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรู ปซี เรี ยลบาร์ รส
ต้มยา
2. สามารถนาไปเป็ นอาชี พเพื่อเป็ นการสร้าง
รายได้เสริ มได้อีกด้วย
3. ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นมา
เพื่อ เป็ นแนวทางในการศึ กษาโครงงานให้กับผูท้ ี่
สนใจ
4. เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ธั ญ พื ช และ
สมุ น ไพรที่ เ หลื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรมได้ในอนาคต

วิธีการดาเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดค้นสูตร
3. ทดลองทาธัญพืชรสต้มยา
4. ท าการประเมิ น การยอมรั บ ทางประสาท
สัมผัส
5. พัฒนาสูตรธัญพืชรสต้มยา
6. สรุ ปผล

ขั้นตอนการทาซีเรียลธัญพืชรสต้ มยา

สรุ ปผลโครงงาน
ได้ท าการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจ โดยมี ผู ้ต อบ
แบบสอบถามจานวน 30 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ผู้ ต อ บ จานวน (คน)
แบบสอบถาม
14
เพศ ชาย
หญิง
16
รวม
30
อาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา 17
อื่นๆ
13
รวม
30
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
4
ปริ ญญาตรี
26
รวม
30

ร้ อยละ
(%)
46.67
53.33
100.00
56.67
43.33
100.00
13.33
86.67
100.00

จ า ก ต า ร า ง ที่ 1 พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ต อ บ
แบบสอบถามในการทาโครงงานครั้ งนี้ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 53.33 มี อาชี พเป็ นนักเรี ย น/
นักศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ 56.67 และกาลังศึ กษาอยู่
ระหว่างปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 86.67
ผลการยอมรับความพึงพอใจของผูช้ ิมซี เรี ยลบาร์ รส
ต้มยา จากการทาแบบสอบถามทั้ง 4 ด้าน
รู ปที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านของผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคือ สี มี ค่าเฉลี่ย 4.50
และ กลิ่น มีค่าเฉลี่ยคือ 4.30 ตามลาดับ มีความพึง
พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ด้ า นรสชาติ กลุ่ ม
ตัวอย่างมี ความพึ่งพอใจคือ รสต้มยา/ความเปรี้ ยว
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า เฉลี่ ย คื อ 4.27 กลุ่ ม ตัว อย่า งมี
ความพึ ง พอใจในระดับ มากที่ สุ ด ด้านเนื้ อ สัม ผัส
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจคือความชอบโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยคือ 4.52 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
1. จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาเห็นถึงปั ญหาที่รสชาติ
และสี ไม่เข้มข้นจึ งคิดวิธีแก้ปัญหาโดยการต้องเพิ่ม
หอมแดง 45 กรั ม ข่า 30 กรัม เข้าไปทาให้มีความ
เป็ นเครื่ องต้มยามากขึ้น
2. มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ตอน คื อ การน าไปผัด แล้ว
นาไปแช่ ในตูเ้ ย็น ทาให้ลกั ษณะของซี เรี ยลบาร์ รส
ต้ม ย ามี ค วามเกาะติ ด กัน และมี ค วามแข็ ง ตัว ของ
ซีเรี ยลบาร์รสต้มยา
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ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

ซีเรี บลบาร์ รสต้มยา
(Tomyum Chispy Cereal Bar)
สถานประกอบการ

โรงแรมบางกอกแมริ ออท โฮเต็ล สุขมุ วิท

พนักงานที่ปรึ กษา

นายทรงพล โชคอุดมมัน่

อาจารย์ที่ปรึ กษา

นายสุนทร สอนกิจดี

คณะผูจ้ ดั ทา

นางสาวกาญจนา เนืองนิตย์
นางสาวเพ็ญศิริ ศรี นงนุช
นางสาวสุพิศา ศรี ธรรัตน์กุล

ภาคผนวก จ
ประวัติผ้ จู ัดทา

ประวัติผ้ จู ัดทา

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกาญจนา เนืองนิตย์

รหัสนักศึกษา

5904400084

การศึกษาปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 (หลักสู ตร 4 ปี )
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

ที่อยู่

127/156 ถนนพระราม3 ซอยหัวปลายช่องนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์มือถือ

085-075-9694

E-mail

Kanjana_neu@siam.edu

ประวัติผ้ จู ัดทา

ชื่อ-นาสกุล

นางสาวเพ็ญศิริ ศรี นงนุช

รหัสนักศึกษา

5904400085

การศึกษาปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 (หลักสู ตร 4 ปี )
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

ที่อยู่

859/17 ถนนพระราม3 ซอย41 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์มือถือ

094-960-3222

E-mail

Pensiri_@siam.edu

ประวัติผ้ จู ัดทา

ชื่อ-นาสกุล

นางสาวสุ พิศา ศรี ธรรัตน์กุล

รหัสนักศึกษา
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การศึกษาปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 (หลักสู ตร 4 ปี )
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม

ที่อยู่

160/467 หมู่ที่13 แขวงสวนหลวง เขตกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์มือถือ

097-104-9581

E-mail

Fahhh8740@gmail.com

