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โครงงานเรื่ อง ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) จัดทําขึ้นเพื่อศึกษา
การทําข้าวเกรี ยบปากหม้อในรู ปแบบใหม่ โดยทําในรู ปแบบของซุป และนําเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้
จํา พวกผัก และเครื่ อ งเทศจากงานจัด เลี้ ย งของโรงแรม อาทิ ขาเห็ ด หอม ผัก ต่ า งๆ กระเที ย ม
ปอกเปลือก รากผักชี เป็ นต้น ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นการช่ วยลดปริ มาณของขยะสด และเป็ นทางเลือก
ใหม่กบั ลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กบั โรงแรมได้อีกทางหนึ่ง
หลังจากที่ได้ทาํ การทดลองซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ ด ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสํารวจความ
พึงพอใจของผูท้ ดลองชิมจํานวน 20 คน โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ ดโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หาก
พิจารณารายด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้านคือ ด้านความนุ่ ม
ของแป้ ง มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านความกลมกล่อมของแป้ งมีค่าเฉลี่ย 4.70 ด้านภาพลักษณ์มีค่าเฉลี่ย
4.55 ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านความหอมมีค่าเฉลี่ย 4.35 ตามลําดับ
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Abstract
A variation of Mushroom rice roll soup was created to study how to create a new type of rice
cracker made with vegetables and spices from hotel banquets such as shiitake legs, vegetables
peeled garlic and coriander root. This process can be considered to help reduce the amount of
fresh waste offer a new choice for customers and can generate additional income for the hotel.
After creating the Mushroom rice roll soup, the organizer conducted a survey with a
questionnaire for a sample group of 20 people. The results showed that the respondents were
satisfied with the overall high level of the mushroom rice roll soup, with an average of 4.57; If
considering each aspect, the respondents were most satisfied with the softness of the flour had an
average of 4.75; the smoothness of the flour an average of 4.70; the visibility of the mean 4.55;
the flavor of the mean 4.50; and the aroma was 4.35; respectively.
Keywords : Mushroom / rice rolls / Mushroom rice rolls soup

Approved by
…………………………

ข

กิตติกรรมประกาศ
( Acknowledgement )
การที่ผจู ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรม เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส
เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ ตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 สิ งหาคม พ.ศ.2563 ส่ งผลให้
ผูจ้ ดั ทําได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสําหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาํ เร็ จ
ลงได้ดว้ ยความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. นายปกป้ อง
2. อาจารย์ปัญจมา

เพชรรัตน์
เปมะโยธิน

Commis 2
อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือในการจัดทํา
รายงาน คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับ
ชีวติ ของการทํางานจริ ง ซึ่งผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทํา
นางสาว จารุ วรรณ ดลโสภณ
29 สิ งหาคม 2563

สารบัญ

หน้า
จดหมายนําส่ งรายงาน
ก
กิตติกรรมประกาศ
ข
บทคัดย่อ
ค
Abstract
ง
บทที่ 1 บทนํา
1
1.1 ประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา……………………………………….1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน………………………………………………………...…..1
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน………………………………………………………..2
1.4 ขอบเขตของโครงงาน…………………………………………………………………2
บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
3
2.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ…………………………………………….……..3
2.2 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานองค์การ…………………………………...4
2.3 ลักษณะการประกอบการ การผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร………………5
2.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย…………………………………………11
2.5 ชื่อและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา…………………………………………..12
2.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน………………………………………………………………..12
2.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน………………………………………………………..12
2.8 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา…………………………………………………...13
2.9 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา……………………………………………..13
บทที่ 3 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
14
3.1 เห็ด…………………………………………………………………………………...14
3.2 ข้าวเกรี ยบปากหม้อ……………………………………………………………….….17
3.3 วัตถุดิบในการทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด……………………………………..18
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง…………………………………………………………………...29
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิงาน
31
4.1 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน……………………………………………………………31
4.2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด………………………..31
4.3 ขั้นตอนในการทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด……..……………………………...33
4.4 การคํานวณต้นทุนสําหรับการทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด……………………..43
4.5 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจในซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด………………..44

สารบัญ(ต่ อ)
หน้า
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
46
5.1 สรุ ปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา………………………………………………46
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา………………………………………...47
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………...48
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถาม
ภาคผนวก ข บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
ภาคผนวก ค บทความวิชาการ
ภาคผนวก ง โปสเตอร์
ภาคผนวก จ ประวัติผจู ้ ดั ทํา

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานโครงงาน……………………………..12
ตารางที่ 4.1 แสดงต้นทุนซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด …...……………………………………..43
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ…………………...44
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน………....45

สารบัญรู ปภาพ
หน้า
รู ปที่ 2.1 โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท กรุ งเทพฯ………………………………..3
รู ปที่ 2.2 ภาพที่ต้ งั โรงแรมเมอเวนพิคบีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ทกรุ งเทพฯ………………………..4
รู ปที่ 2.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานองค์การ………………………………………4
รู ปที่ 2.4 ห้องดีลกั ซ์เตียงคิงไซส์……………………………………………………………………5
รู ปที่ 2.5 ห้องดีลกั ซ์เตียงแฝด……………………………………………………………………….6
รู ปที่ 2.6 ห้องซูพิเรี ยร์เตียงคิงไซส์………………………………………………………………….6
่ ……………………………………………………………………...7
รู ปที่ 2.7 ห้องซูพิเรี ยร์เตียงคู…
รู ปที่ 2.8 ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท เตียงคิงไซส์……………………………………………………….7
รู ปที่ 2.9 ห้องเวลเนสสวีทเตียงคิงไซส์……………………………………………………………..8
รู ปที่ 2.10 ห้องเวลเนสสวีทแบบสองห้องนอน……………………………………………………..9
รู ปที่ 2.11 ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีท………………………………………………………………10
รู ปที่ 2.12 ห้องรอยัลสวีท………………………………………………………………………….10
รู ปที่ 2.13 นางสาว จารุ วรรณ ดลโสภณ…………………………………………………………..11
รู ปที่ 2.14 นายปกป้ อง เพชรรัตน์…………………………………………………………………12
รู ปที่ 3.1 เห็ด………………………………………………………………………………………14
รู ปที่ 3.2 ข้าวเกรี ยบปากหม้อ……………………………………………………………………...17
รู ปที่ 3.3 หอมแดง…………………………………………………………………………………18
รู ปที่ 3.4 รากผักซี………………………………………………………………………………….19
รู ปที่ 3.5 กระเทียม………………………………………………………………………………...20
รู ปที่ 3.6 พริ กไทย…………………………………………………………………………………21
รู ปที่ 3.7 นํ้าตาลปี๊ บ………………………………………………………………………………..22
รู ปที่ 3.8 ถัว่ ลิสง…………………………………………………………………………………...23
รู ปที่ 3.9 เกลือ……………………………………………………………………………………..24
รู ปที่ 3.10 แป้ งข้าวเจ้า……………………………………………………………………………..25
รู ปที่ 3.11 แป้ งมัน…………………………………………………………………………………26
รู ปที่ 3.12 ผักกาดขาว……………………………………………………………………………..26
รู ปที่ 3.13 หัวไชเท้า……………………………………………………………………………….28
รู ปที่ 4.1 การชัง่ ตวงแป้ ง…………………………………………………………………………..33
รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการร่ อนแป้ ง…………………………………………………………………….33

สารบัญรู ปภาพ(ต่ อ)
หน้า
รู ปที่ 4.3 การคนแป้ งในหม้อ………………………………………………………………………34
รู ปที่ 4.4 การล้างเห็ด………………………………………………………………………………34
รู ปที่ 4.5 การนําเห็ดไปต้ม…………………………………………………………………………35
รู ปที่ 4.6 การโขกส่ วนผสม………………………………………………………………………..35
รู ปที่ 4.7 การหัน่ หอมแดง…………………………………………………………………………36
รู ปที่ 4.8 การหัน่ เห็ดหอมให้ละเอียด……………………………………………………………...36
รู ปที่ 4.9 เทนํ้ามันลงในกระทะ……………………………………………………………………37
รู ปที่ 4.10 การผัดส่ วนผสมให้สุก…………………………………………………………………37
รู ปที่ 4.11 การนําหอมแดงที่หน่ั แล้วใส่ กระทะ……………………………………………………38
รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนการนําเห็ดหอมใส่ กระทะ……………………………………………………...38
รู ปที่ 4.13 การใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บ………………………………………………………………….……39
รู ปที่ 4.14 การใส่ ถว่ั ลิสง..…………………………………………………………………………39
รู ปที่ 4.15 การขึงผ้ากับปากหม้อนึ่ง……………………………………………………………….40
รู ปที่ 4.16 การตั้งหม้อนึ่ง………………………………………………………………………….40
รู ปที่ 4.17 การห่อไส้ขา้ วเกรี ยบปากหม้อ………………………………………………………….41
รู ปที่ 4.18 การตั้งนํ้าให้เดือด………………………………………………………………………41
รู ปที่ 4.19 การใส่ ส่วนผสมนํ้าซุป…………………………………………………………………41
รู ปที่ 4.20 การใส่ ส่วนผสมนํ้าซุป…………………………………………………………………42

บทที่ 1
บทนา
1.1 ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสถานการณ์แพร่ ระบาดของไวรัส Covid19 ในปั จจุบนั โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส
เวลเนสรี สอร์ ท กรุ งเทพฯร่ วมกับโรงพยาบาลกรุ งเทพ เสนอแพคเกจ 14 days Health Watch
ใช้สาหรับผูท้ ี่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรื อต้องการเฝ้ าสังเกตอาการ กรณี สงสัยว่าเป็ นผูต้ ิด
เชื้อหรื อไม่มีการบริ การต่างๆที่สะดวกสบาย และมีการบริ การอาหาร 3 มื้อ ประกอบกับปั จจุบนั คน
ส่ วนใหญ่มีการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น ด้วยการควบคุ มอาหาร ออกกาลังกาย เน้นการรั บประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ รับประทานเนื้อสัตว์นอ้ ยลง ดังนั้น อาหารที่จะให้โปรตีนแทนเนื้อสัตว์จึงเป็ น
ที่นิยม เช่น ถัว่ ต่างๆ ไข่ เต้าหู ้ และเห็ดต่างๆ เป็ นต้น สาหรับเห็ดนั้นเป็ นวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาไม่
แพงนัก อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่ างกาย เห็ ดนับเป็ นผักชนิ ดหนึ่ งที่ไม่มีไขมันมีน้ าตาลและเกลือ
ค่อนข้างต่า ช่วยต่อต้านอนุ มูลอิสระ และดูแลระบบต่างๆในร่ างกาย ช่วยกระตุน้ ทางานของระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย และช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเซลล์คุม้ กันธรรมชาติ ช่ วยควบคุม้ น้ าหนัก
และสามารถนาเห็ ดมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย ด้วยประโยชน์ของเห็ ดดังกล่าว ทาง
โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนสรี สอร์ท กรุ งเทพฯ ก็ยงั มีการนาเห็ดมากใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ทาเมนูต่างๆเช่นกัน
จากการศึกษาข้อมูลของโรงแรม และข้อมูลการปฏิบตั ิงานในแผนกครัว รวมทั้งสอบถาม
ข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษาในแผนกครัว โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนสรี สอร์ท กรุ งเทพฯ
พบว่าทางโรงแรมได้ใช้เห็ดหอมในการทาเมนูต่างๆ ซึ่ งในการนาเห็ดหอมมาประกอบอาหารนั้น
ต้องตัดขาเห็ดทิ้ง และใช้เพียงเนื้ อเห็ดในการประกอบอาหาร ผูจ้ ดั ทาจึงเห็นว่าควรนาขาเห็ดนั้นมา
ใช้ประโยชน์โดยการทาเป็ นเมนูใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่เน้นการดูแลสุ ขภาพ และเป็ น
การเพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรมอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อนาสิ่ งที่ไม่ใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์แก่โรงแรม
1.2.2 เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบั เมนูอาหารและเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่ดูแลสุ ขภาพ
1.2.3 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงแรม
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1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจากโครงงาน
1.3.1 โรงแรมมีแนวทางในการผลิตเมนูใหม่จากวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้แล้ว
1.3.2 ลูกค้าของโรงแรมมีเมนูเพื่อสุ ขภาพเป็ นทางเลือกใหม่
1.3.3 โรงแรมสามารถทารายได้เพิ่มขึ้นจากเมนูใหม่
1.4 ขอบเขตของโครงงาน
1.4.1 ด้านประชากร บุคคลทัว่ ไป จานวน 20 คน
1.4.2 ด้านระยะเวลาการทาโครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการในระหว่าง
วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 29 สิ งหาคม พ.ศ 2563

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ
2.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
สถานทีต่ ้งั
เบอร์ โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
เว็ปไซต์

: โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท กรุ งเทพฯ
(Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok)
: เลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
: 02 666 3333
: 02 659 3877
: Resort.Bdms.Reservation@movenpick.com
: https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok

รูปที่ 2.1 โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท กรุ งเทพฯ
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ท กรุ งเทพฯ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนอันเงียบสงบ
สําหรับวันหยุดพักผ่อนเพื่อดูแลสุ ขภาพในประเทศไทย ตั้งอยูใ่ กล้บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก สถาน
บริ การด้านสุ ขภาพแบบองค์รวมชั้นนําแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯเพียงเดิ นไปไม่ไกล คุณจะพบย่าน
ศูนย์การค้าของกรุ งเทพฯ รวมถึงเซ็นทรัลเอ็มบาสซี เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลเวิลด์ หากต้องการ
สํารวจกรุ งเทพฯ ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที จากรี สอร์ ทไปยังสถานี รถไฟฟ้ า BTS เพลินจิต ซึ่ ง
สามารถไปยังพื้นที่อื่นๆ ของกรุ งเทพ ฯ ได้อย่างสะดวกสบาย
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รู ปที่ 2.2 ภาพที่ต้ งั โรงแรมเมอเวนพิคบีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ทกรุ งเทพฯ
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
2.2 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ การ
EXEC.Chef
Kit. Admin
Sous Chef
EXEC.Sous Chef
Sous Chef de Cuisine

รู ปที่ 2.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานองค์การ
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
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2.3 ลักษณะการประกอบการ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
2.3.1 การให้ บริการห้ องพัก
2.3.1.1 ห้ องดีลกั ซ์
มีเตียง 2 ประเภทให้เลือก คือ เตียงคิงไซส์หรื อเตียงคู่ มีห้องพัก 119 ห้อง เป็ นห้องที่
ปรับปรุ งใหม่พร้อมกับพื้นที่กว่า 42 ตร.ม. มีลาํ โพงและโคมไฟข้างเตียงสําหรับบําบัดการนอนหลับ
ซึ่ งจะมอบการผ่อนคลายอย่างแท้จริ ง รวมไปถึ งเสื่ อโยคะ มี เตี ยงคิ งไซส์ หรื อเตี ยงคู่ให้เลื อกใช้
บริ การ พร้อมห้องนํ้าที่มีท้ งั อ่างอาบนํ้าและที่อาบนํ้าฝักบัวแยกต่างหาก นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องใช้ใน
ห้องนํ้า ผ้าขนหนู และไดร์ เป่ าผมให้ใช้บริ การเช่นกัน มีความครบครันด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง
อินเทอร์ เน็ตไร้สายฟรี และสมาร์ ททีวีขนาด 43 นิ้ วที่มีช่องทั้งในและต่างประเทศเพื่อความบันเทิง
นอกจากนี้ ยงั มีชุดชาและกาแฟ รวมทั้งมินิบาร์ มีโต๊ะทํางานให้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกมีตู ้
นิรภัยในห้องพัก เครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องตรวจจับควันไฟตามมาตรฐานพร้อมให้บริ การ แต่ละ
ห้องมีระเบี ยงเพื่อให้ผูเ้ ข้าพักเพลิดเพลินไปกับวิวของกรุ งเทพฯ หรื อวิวสวน ห้องดี ลกั ซ์รองรั บ
ผูใ้ หญ่ได้ 2 ท่านและเด็ก 2 คน (อายุต่าํ กว่า 12 ปี )

รู ปที่ 2.4 ห้องดีลกั ซ์เตียงคิงไซส์
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
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รูปที่ 2.5 ห้องดีลกั ซ์เตียงแฝด
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
2.3.1.2 ห้ องซูพเี รียร์
มีเตียง 2 ประเภทให้เลือก คือ เตียงคิงไซส์หรื อเตียง พร้อมการตกแต่งที่ทนั สมัย แต่ละห้อง
มีระเบียงเพื่อให้ผเู ้ ข้าพักเพลิดเพลินไปกับวิวของกรุ งเทพฯ หรื อวิวสวน อ่างอาบนํ้าและที่อาบนํ้า
ฝักบัวแยกต่างหาก มีไดร์ เป่ าผมและเครื่ องใช้ในห้องนํ้าให้บริ การฟรี เพื่อให้ผเู ้ ข้าพักได้ผ่อนคลาย
นอกจากนั้นยังมี อินเทอร์ เน็ตไร้สายฟรี และโต๊ะทํางาน เราบริ การนํ้าดื่ มบรรจุขวด ชุ ดชงชาและ
กาแฟฟรี เพื่อเติ มความสดชื่ น ผูเ้ ข้าพักสามารถใช้มินิบาร์ ได้เช่ นกัน ในห้องพักมีตูน้ ิ รภัย เครื่ อง
ตรวจจับควันไฟ และเครื่ องปรับอากาศตามมาตรฐาน ห้องซูพีเรี ยร์ รองรับผูใ้ หญ่ได้สูงสุ ด 2 ท่าน
และเด็ก 2 คน (อายุต่าํ กว่า 12 ปี )

รู ปที่ 2.6 ห้องซูพิเรี ยร์เตียงคิงไซส์
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok

7

รูปที่ 2.7 ห้องซูพิเรี ยร์เตียงคู่
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
2.3.1.3 ห้ องเอ็กเซ็กคูทฟี สวีท
เป็ นเตียงคิงไซส์ มี 25 ห้อง คุณจะเพลิดเพลินกับการพักผ่อนในห้องเอ็กเซคคิวทิฟสวีท
ขนาด 74 ตร.ม. ซึ่งมีหอ้ งนัง่ เล่นแยกเป็ นสัดส่ วน พร้อมทั้งเครื่ องชงกาแฟเอสเปรสโซ ชุดชงชา และ
มินิบาร์ ซ่ ึ งมีเครื่ องดื่มให้เลือกหลากหลาย รวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานคล้ายห้องซูพิเรี ยร์ ห้องเอ็กเซค
คิวทิฟสวีทมีจุดเด่นคือลําโพงและโคมไฟข้างเตียงที่ช่วยบําบัดการนอนหลับ เสื่ อโยคะ และบริ การ
ห้องรับรองพิเศษสําหรับผูเ้ ข้าพักห้องสวีททุกท่าน

รูปที่ 2.8 ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีท เตียงคิงไซส์
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
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2.3.1.4 ห้ องเวลเนสสวีท
มีให้เลือก 2 ประเภท สวีทเตียงคิงไซส์และสวีทแบบสองห้องนอน มีท้ งั หมด 84 ห้อง ห้อง
เวสเนสสวีท เตียงคิงไซส์ ประกอบไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกมากมายในพื้นที่กว่า 74 ตร.ม.
เช่น ลําโพงบําบัดการนอนหลับข้างเตียงซึ่ งช่วยให้ผเู ้ ข้าพักหลับสนิ ทและฟื้ นฟูร่างกาย เสื่ อโยคะ
ยางยืด โฟมโรลเลอร์ และลูกบอลทรงตัวให้บริ การ มีห้องนอนแยกจากห้องนัง่ เล่น นอกจากนี้ ยงั มี
พื้นที่นงั่ เล่นและโต๊ะเขียนหนังสื อ ผูเ้ ข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับเอสเปรสโซหรื อเครื่ องดื่มจากมินิ
บาร์ ห้องนํ้าถูกแบ่งเป็ นสัดส่ วนระหว่างอ่างอาบนํ้าและเรนชาวเวอร์ ชักโครกแบบญี่ปุ่น เสื้ อคลุม
อาบนํ้า และเครื่ องใช้ในห้องนํ้าบริ การฟรี ในห้องสมาร์ ททีวีขนาด 55 นิ้วหนึ่ งเครื่ องที่หอ้ งนัง่ เล่น
และหนึ่งเครื่ องที่หอ้ งนอน นอกจากนี้ยงั มีบริ การห้องรับรองพิเศษสําหรับผูเ้ ข้าพักห้องเวลเนสสวีท
ห้อ งเวลเนสสวี ท แบบสองห้ อ งนอนมี พ้ื น ที่ พ กั อาศัย อัน หรู ห รากว่ า 84 ตร.ม. พร้ อ ม
ห้องนอนและห้องนัง่ เล่นแยกเป็ นสัดส่ วน ห้องนอนหลักมีเตียงคิงไซส์ และห้องนอนรองมีเตียงคิง
ไซส์หรื อเตียงคู่ ห้องเวลเนสสวีทแบบสองห้องนอนรองรับผูใ้ หญ่ 4 ท่าน และเด็ก 2 คน(อายุต่าํ กว่า
12 ปี ) ยกระดับประสบการณ์การนอนหลับในห้องเวลเนสสลีพสวีท พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวก
ในห้องพักมากมาย รวมทั้ง YouBed เตียงเพื่อช่วยบําบัดการนอนหลับและหมอนคุณภาพสู ง ภายใน
ห้องขนาด 74 ตร.ม. แบ่งเป็ นห้องนอนและห้องนัง่ เล่น และอุปกรณ์มาตรฐานเช่นเดียวกับห้องสวีท
เตียงคิงไซส์ ห้องเวลเนสสวีทรองรับผูใ้ หญ่ได้ 2 ท่านและเด็ก 2 คน (อายุต่าํ กว่า 12 ปี )

รู ปที่ 2.9 ห้องเวลเนสสวีทเตียงคิงไซส์
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
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รูปที่ 2.10 ห้องเวลเนสสวีทแบบสองห้องนอน
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
2.3.1.5 ห้ องเพรสซิเดนเชียลสวีท
ห้องเพรสซิ เดนเชียลสวีทมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 164 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องนอนใหญ่หนึ่ งห้อง
ห้องนั่งเล่ น และพื้นที่ ทาํ งาน อี กทั้งยังมี ห้องรั บประทานอาหารที่ กว้างขวางเหมาะสําหรั บการ
รับรองแขก 8 คน และยังมีส่วนจัดเตรี ยมอาหารส่ วนตัว นอกจากนี้ยงั มีบริ การห้องรับรองพิเศษมอบ
สิ ทธิ์การเช็คอินและเช็คเอาท์ส่วนตัวแก่ผเู ้ ข้าพัก อาหารเช้า เครื่ องดื่ม และอาหารว่างเพื่อสุ ขภาพฟรี
ตลอดวัน ภายในห้องนอนมีเตียงคิงไซส์และห้องแต่งตัว เครื่ องช่วยบําบัดการนอนหลับข้างเตียงทํา
ให้ผูเ้ ข้าพักรู ้ สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องชงกาแฟพร้อมแคปซู ลกาแฟเมอเวนพิค มินิบาร์
ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีทรองรับผูใ้ หญ่ได้สูงสุ ด 2 ท่าน และเด็ก 2 คน (อายุต่าํ กว่า 12 ปี )
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รู ปที่ 2.11 ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีท
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
2.3.1.6 ห้ องรอยัลสวีท
ห้องรอยัลสวีทมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 164 ตร.ม. ตกแต่งด้วยการการออกแบบแบบไทยร่ วมสมัย
และเฟอร์ นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ห้องสวีทนี้ เหมาะสําหรั บนักเดิ นทางเพื่อธุ รกิ จระดับผูบ้ ริ หารและ
ครอบครัว ห้องนอนใหญ่มีเตียงขนาดคิงไซส์พร้ อมเครื่ องช่ วยบําบัดการนอนหลับข้างเตียงห้อง
รับประทานอาหารกว้างขวางเหมาะสําหรับแขก 8 คนและมีส่วนจัดเตรี ยมอาหารส่ วนตัวบริ การ
อาหารในห้องพัก 24 ชัว่ โมงและบริ การตูน้ ิรภัยในห้องพัก

รู ปที่ 2.12 ห้องรอยัลสวีท
ทีม่ า : https://www.movenpick.com/th/asia/thailand/bangkok
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2.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อ-นามสกุล
แผนก
ตําแหน่ ง
ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจ

: นางสาว จารุ วรรณ ดลโสภณ
: ครัว (Kitchen Department)
: นักศึกษาฝึ กงาน
: ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 29 สิ งหาคม 2563

รู ปที่ 2.13 นางสาว จารุ วรรณ ดลโสภณ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
ลักษณะงานตามตําแหน่ งงาน
- หัน่ ผักและเตรี ยมวัตถุดิบทําอาหารให้พร้อม
- ทําความสะอาดบริ เวณจัดเตรี ยมอาหารให้สะอาดเสมอ
- เช็ดโต๊ะครัวด้วยแอลกอฮอลล์เพื่อฆ่าเชื้อ
- ฝึ กทําอาหารเฉพาะด้าน เช่น ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้ขาเห็ด
- ล้างเครื่ องครัวหลังทําอาหารเสร็ จ
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2.5 ชื่อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุลพนักงานทีป่ รึกษา : นายปกป้ อง เพชรรัตน์
ตําแหน่ ง
: Commis2

รู ปที่ 2.14 นายปกป้ อง เพชรรัตน์
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

2.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 สิ งหาคม 2563
2.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของโครงงานซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด
(Mushroom rice rolls soup) แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
1. ศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
2. คิดค้นสูตร
3. ทดลองทํา
4. ทําการทดสอบรสชาติ
5. พัฒนาสูตร
6. ประเมินผลโดยแบบสอบถาม
7. จัดทําเล่มโครงงาน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

กรกฎาคม

สิ งหาคม
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2.8 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทํางานที่ถูกต้อง ทั้งงานใน
แผนกห้องครัวและนอกงานแผนกห้องครัว งานที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนกในองค์กร สิ่ งที่ได้รับ
จากการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้และสามารถนําไปพัฒนา
ตนเองให้มีความพร้อมในการทํางานในอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้และความเข้าใจในอาชีพ
รวมไปถึง ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีระเบียบวินยั มีความขยัน อดทน ยืนหยุน่
สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี รู ้จกั การเตรี ยมความพร้อมและการวางแผนงานล่วงหน้าเสมอ
การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาและสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้ดี
2.9 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2.9.1 ควรศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับวัตถุดิบให้มาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาหาร
2.9.2 มีความตั้งใจในเรี ยนรู ้และอดทน และบริ หารเวลาในการทํางาน
2.9.3 มีสติและความรอบคอบในการทํางานเพื่อลดปั ญหาผิดพลาด เมื่อเกิดปั ญหาแล้วต้อง
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทนั ที

บทที่ 3
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทําโครงงานเรื่ อง ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) นั้น
ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหาร ดังนี้
3.1 เห็ด
3.2 ข้าวเกรี ยบปากหม้อ
3.3 วัตถุดิบในการทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด
3.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 เห็ด

รูปที่ 3.1 เห็ด
ทีม่ า : https://farmerspace.co/
1. เห็ดหอม หรื อเห็ดชิ ตาเกะ เป็ นยาอายุวฒั นะ เพราะช่วยลดไขมันในเส้นเลือด อีกทั้งยัง
เพิ่มภูมิคุม้ กันต่อเชื้อไวรัสและมะเร็ งด้วย และมีกรดอะมิโนถึง 21 ชนิด มีวิตามิน บี 1 บี 2 สู ง พอ ๆ
กับยีสต์ มี วิ ตามิ น ดี สูงช่ ว ยบํารุ งกระดู ก และมี ปริ มาณโซเดี ย มตํ่า เหมาะสําหรั บผูท้ ี่ เป็ นโรคไต
นอกจากนี้ยงั มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ซึ่งช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยลด
ความเป็ นกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยบํารุ งกําลัง บรรเทาอาการไข้หวัด ชาวจีนยกให้เห็ดหอมเป็ น
อาหารต้นตํารับ “อมตะ” ถือเป็ นยาบํารุ งชั้นดีเพราะมีคุณประโยชน์ที่เพิ่มภูมิคุม้ กันต่อเชื้อไวรัสและ
มะเร็ ง มีวิตามิ นดี สูงช่ วยบํารุ งกระดูกและมีปริ มาณโซเดี ยมตํ่าเหมาะสําหรั บผูท้ ี่เป็ นโรคไต เรา
สามารถนําเห็ดหอมมาประกอบอาหารประเภทผัด แกงจืด หรื อตุ๋นเป็ นยาช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด
20
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2. เห็ดหูหนู เป็ นกลุ่มคาร์โบไฮเดรต สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวในผูส้ ู งอายุ
ทําให้ภูมิตา้ นทานร่ างกายดีข้ ึน รวมทั้งช่วยรักษาโรคกระเพาะและริ ดสี ดวง เห็ดหูหนูขาว ช่วยบํารุ ง
ปอดและไต เพิ่มความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวในผูส้ ู งอายุ ทําให้ภูมิตา้ นทานร่ างกายดีข้ ึน บรรเทา
การเป็ นตะคริ ว ช่วยป้ องกันอาการเจ็บคอ โรคโลหิ ตจาง และร้อนในใครที่ชอบกินเห็ดหู หนูตอ้ งไม่
พลาดเมนูเห็ดหูหนูผดั ไข่อร่ อยง่าย ๆ ได้คุณค่าเพียบ
3. เห็ดหลินจือ มีสารสําคัญ เบต้ากลูแคน ซึ่ งมีคุณสมบัติตา้ นมะเร็ ง คนญี่ปุ่นมักใช้ควบคู่
กับการรักษาโรคมะเร็ งและโรคผูส้ ู งอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง และโรคความ
ดันโลหิ ตสูงปั จจุบนั ยังมีการนําไปเป็ นส่ วนผสมของเครื่ องสําอางอีกด้วย เพราะมีคุณสมบัติช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเนื้อร้าย รวมทั้งกระตุน้ ภูมิคุม้ กันไวรัส
4. เห็ดกระดุมหรือเห็ดแชมปิ ญอง รู ปร่ างกลมมน คล้ายกระดุมที่มีขนาดใหญ่ ผิวเนื้ อนวล
มีให้เลือกทั้งแบบสดหรื อบรรจุกระป๋ อง มีบทบาทในการรักษาและป้ องกันการเกิดมะเร็ งเต้านมมาก
ที่สุด โดยสารบางอย่างในเห็ดนี้ ไปช่วยยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเตส (aromatase) ทําให้เกิดการยับยั้ง
การเปลี่ยนฮอร์โมนเอนโดรเจนเป็ นฮอร์โมนเอสโตรเจนในผูห้ ญิงวัยหมดประจําเดือน เมื่อร่ างกาย
ผลิตฮอร์ โมนเอสโตรเจนได้นอ้ ยลงก็ลดโอกาสการเจริ ญเติบโตของเซลล์ มะเร็ งเต้านมให้นอ้ ยลง
ตามไปด้วย
5. เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋ าฮื้อ เห็ดสามอย่างนี้ อยูต่ ระกูลเดียวกัน เจริ ญเติบโต
เป็ นช่อ ๆ คล้ายพัด เห็ดนางรมมีสีขาวอมเทา เห็ดนางฟ้ ามีสีขาวอมนํ้าตาล ขณะที่เห็ดเป๋ าฮื้อจะมีสี
คลํ้าและเนื้ อเหนี ยวหนาและนุ่ มอร่ อยคล้ายเนื้ อสัตว์ มากกว่า เชื่อว่าสามารถป้ องกันโรคหวัด ช่วย
การไหลเวียนเลือด และ โรคกระเพาะได้ บรรเทาอาการปวดเอว ปวดขา ชาตามแขนขา ขยายหลอด
เลือด และอาการเอ็นยึด อีกทั้งยังปรั บความดันโลหิ ตและความเข้มข้นของไขมันในเลือด ส่ วน
เมนูอาหารง่าย ๆ แค่ลองนําเห็ดนางรมเป็ นส่ วนผสมในไข่ต๋ ุนก็ช่วยให้น่ากินยิง่ ขึ้น
6. เห็ดฟาง เป็ นเห็ดยอดนิ ยมของคนไทย นิ ยมเพาะกันบนกองฟางข้าวชื้น ๆ โคนมีสีขาว
ส่ วนหมวกสี น้ าํ ตาลอมเทา หาซื้ อได้ง่ายตามท้องตลาด ให้วิตามินซี สูง และมีกรดอะมิโนสําคัญอยู่
หลายชนิด หากรับประทานเป็ นประจําจะช่วยเสริ มภูมิคุม้ กันการติดเชื้อต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยลดความ
ดันโลหิ ตและเร่ งการสมานแผล
7. เห็ดเข็มทอง เป็ นเห็ ดสี ขาว หัวเล็ก ๆ ขึ้นติ ดกันเป็ นแพ รสชาติ เหนี ยวนุ่ ม นํามา
รับประทานแบบสด ๆ ใส่ กบั สลัดผักก็ได้ ถ้าชอบสุ กก็นาํ ไปย่าง ผัดหรื อลวกแบบสุ ก้ ี ถ้ากิ นเป็ น
ประจําจะช่ วยรั กษาโรคตับ กระเพาะ และลําไส้อกั เสบเรื้ อรั ง ช่ วยให้ระบบการทํางานของตับ
สามารถทํางานได้เป็ นปกติ ขับสารพิษออกจากลําไส้ และกระตุน้ ระบบขับถ่ายให้ทาํ งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสามารถนําไปประกอบอาหารตามใจชอบ
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8. เห็ดโคนหรื อเห็ดปลวก ช่วยเจริ ญอาหาร บํารุ งกําลัง แก้บิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ
ละลายเสมหะ การทดลองทางเภสัชศาสตร์ พบว่านํ้าที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบาง
ชนิด เช่น เชื้อไทฟอยด์
9. เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ นิ ยมกัน คือ แกงเผ็ด เวลาเคี้ยวแล้วให้ความรู ้สึกกรอบมันเพราะ
เห็ดเผาะกรอบ ข้างในกลวง เวลาเคี้ยวแล้วดังเผาะทุก ๆ ครั้ง นิ ยมกินเห็ดระยะที่อ่อนอยู่ โดยนําไป
แกงคัว่ และผัด หรื อกินสดเป็ นผักจิ้มนํ้าพริ ก รักษาบาดแผล ทําให้กระชุ่มกระชวย บํารุ งร่ างกาย
ชูกาํ ลัง แก้ช้ าํ ใน
10. เห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะม่ วง เห็ดขอนมีสรรพคุณเป็ นยาบํารุ งร่ างกาย บํารุ งกําลัง แก้ไข
พิษ ช่วยระบบขับถ่ายทํางานดีข้ ึน สําหรับเห็ดกระด้างสดหรื อแบบแห้ง สามารถนํามาต้มกับนํ้าจน
เดือดให้ผทู ้ ี่มีร่างกายอ่อนเพลียจากการทํางานหรื อไม่แข็งแรงเนื่ องจากเพิ่งฟื้ นจากไข้ สมรรถภาพ
ทางเพศไม่ค่อยจะดี รับประทานทั้งนํ้าและเนื้ อเห็ดเป็ นประจําจะทําให้ร่างกายแข็งแรง จากงานวิจยั
พบว่า “แคปซูล” จากสารสกัดเห็ดกระด้าง สามารถลดไขมันในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวาน และผูต้ ิด
เชื้อ HIV ได้ผลดี จะทําให้ผปู ้ ่ วยมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีก สําหรับราคาของเห็ดกระด้างค่อนข้างสู ง
กว่าเห็ดพื้นเมืองชนิดอื่น ๆ จึงได้รับการพัฒนาเพื่อการเพาะปลูกเป็ นการค้า
20
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3.2 ข้ าวเกรียบปากหม้ อ

รูปที่ 3.2 ข้าวเกรี ยบปากหม้อ
ทีม่ า : https://www.tvpoolonline.com/content/795992
3.2.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของการทําข้ าวเกรียบปากหม้ อ
ข้าวเกรี ยบปากหม้อ Steamed Rice Dumplings เป็ นประเภทอาหารว่างโบราณที่เกิดจากภูมิ
ปั ญญาคนไทยสมัยก่ อน ทํา จากแป้ ง ห่ อหุ ้มไส้ชนิ ด ต่ างๆอยู่ด้านใน สัน นิ ษ ฐานถึ ง ที่ มาของชื่ อ
อาหารว่างนี้ มาจากการประกอบอาหารบนผ้าที่ขึงตึงบนปากหม้อ เมื่อนําแป้ งมาละเลงบนปากหม้อ
ลักษณะแป้ งที่ถูกความร้อนจากไอนํ้าในหม้อ แป้ งจะพองตัวคล้ายข้าวเกรี ยบว่าว เมื่อเริ่ มสุ กแป้ งจะ
พองกรอบ จากลักษณะข้างต้นทําให้มีชื่อเรี ยกรวมกันว่า ข้าวเกรี ยบปากหม้อ
ข้าวเกรี ยบปากหม้อ เมนูของว่างตั้งแต่สมัยโบราณที่ถูกปาก และอยูค่ ู่คนไทยมาตั้งแต่สมัย
โบราณนั้น จากสันนิ ษฐานเรื่ องความเป็ นมาของข้าวเกรี ยบปากหม้อนั้นก็คือ การประกอบอาหาร
โดยนําผ้ามาขึงให้ตึงบนหม้อ แล้วนําแป้ งมาทาด้านบน ให้ความร้อน และไอนํ้าจากหม้อทําให้ตวั
แป้ งพอง มีลกั ษณะคล้ายข้าวเกรี ยบว่าว จึงเป็ นที่มาว่า ทําไมถึงเรี ยกว่า “ข้าวเกรี ยบปากหม้อ” แต่นนั่
ก็เป็ นเพียงหนึ่งในข้อสันนิษฐาน อาจจะยังไม่ได้มีการยืนยันที่มาของข้าวเกรี ยบปากหม้อบันทึกไว้
3.2.2 ประเภทของข้ าวเกรียบปากหม้ อ
ในอาหารเวียดนามมีอาหารที่ลกั ษณะใกล้เคียงกันแต่ต่างกันตรงไส้และนํ้าจิ้ม คือบัญ๊ ก๊วน (
เวียดนาม) หรื อข้าวเกรี ยบปากหม้อญวน ใส่ ไส้หมูสบั ผัดกับต้นหอม รับประทานเคียงกับหมูยอ กับ
นํ้าจิ้มที่มีรสเปรี้ ยวหวานเผ็ดเค็ม ส่ วนอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาหารใกล้เคียงกัน เรี ยกว่า
ข้าวพัน สอดไส้ดว้ ยผักต่าง ๆ และไข่ รับประทานเคียงกับกากหมู หรื อนํ้าจิ้มต่าง ๆ
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3.3 วัตถุดิบในการทําซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
3.3.1 วัตถุดิบในการทําไส้
1. หอมแดง

รู ปที่ 3.3 หอมแดง
ทีม่ า : https://www.sanook.com/men/4573/
หอมแดง มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Shallot
มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Allium ascalonicum
หอมแดงอุดมด้วยวิตามิน และคุณค่าทางอาหารครบถ้วน
สรรพคุณเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย ช่ วยทําให้ร่างกายอบอุ่น ช่ วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดี
หอมแดงช่วยทําให้เจริ ญอาหาร (ผล ใบ) ร่ างกายซูบผอม แก้ดว้ ยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมนํามา
ต้มนํ้าดื่ม มีส่วนช่วยเสริ มสร้างความจํา ทําให้ความจําดีข้ ึน ช่ วยบํารุ งสมอง ช่ วยบํารุ งโลหิ ต ช่วย
บํารุ งหัวใจ ช่วยเจริ ญธาตุไฟ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดให้คงที่ไม่ข้ ึน
ไม่ลง ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิ ตให้ดีข้ ึน ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็ นลม
ช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจ ช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ ง
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2. รากผักซี

รูปที่ 3.4 รากผักซี
ทีม่ า : https://medthai.com
รากผักซี มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Coriandeer ชื่อวิทยาศาสตร์ คือCoriandrum sativum
วงศ์ คือ APIACEAE หรื อ UMBELLIFERAE)
มีถ่ินกําเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน สําหรับแหล่งเพาะปลูกสําคัญ ๆ ในประเทศไทย ได้แก่
จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และกรุ งเทพมหานคร ถ้าเป็ นต่างประเทศจะเพาะปลูกในแถบทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริ กาใต้ ในประเทศอินเดีย เป็ นพืชผักที่สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะที่สุด
คือฤดูหนาว เพราะจะทําให้ผกั ชีโตเร็ วมาก
สรรพคุณมีฤทธิ์ ในการขับลม ขับปั สสาวะ บํารุ งและรักษาสายตา ลดระดับนํ้าตาลในเลือด
แก้อาการหวัด อาการไอ แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน บํารุ งกระเพาะอาหาร ช่วยกระตุน้ การทํางานของ
เลือดพลาสมา
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3. กระเทียม

รูปที่ 3.5 กระเทียม
ทีม่ า : https://medthai.com
กระเทียม มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Garlic ชื่ อวิทยาศาสตร์ คือ Allium sativum วงศ์ คือ
AMARYLLIDACEAE
กระเทียมมีถิ่นกําเนิ ดดั้งเดิ มอยู่แถบตอนกลางของทวีปเอเชี ยแล้วแพร่ หลายไปทางทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนี ยน ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีคน้ พบกระเทียมถูกฝังอยูใ่ นหลุมฝังศพอายุ
ประมาณ 5,500 ปี มาแล้ว ต่อมาได้แพร่ ขยายไปทัว่ โลก เพราะสามารถปลูกได้ดีท้ งั ในเขตอบอุ่น
(Temperate) และเขตร้อน
สรรพคุ ณช่ วยบํารุ งผิวหนังให้มีสุขภาพดี และแข็งแรง ช่ วยเสริ มสร้ างการเจริ ญเติ บโตของ
เนื้ อเยื่อในร่ างกาย ช่วยป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ ง ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้แก่ร่างกาย ช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลและนํ้าตาลในเลือด ช่ วยปรับสมดุลในร่ างกาย ช่ วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ
อาการมึนงง ปวดศีรษะ หู อ้ือ ช่วยในเรื่ องระบบสื บพันธุ์และระบบทางเดินปั สสาวะ เพราะมีสารที่
ช่วยควบคุมฮอร์โมนทั้งหญิงและชาย ช่วยทําให้มดลูกบีบตัว เพิ่มพละกําลังให้มีเรี่ ยวแรง ช่วยรักษา
โรคความดันโลหิ ต ช่วยป้ องกันการเกิดโรคหัวใจ ลดความเสี่ ยงของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
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4. พริกไทยขาว

รูปที่ 3.6 พริกไทย
ทีม่ า : https://medthai.com
พริ กไทย มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Piper nigrum วงศ์ คือ
PIPERACEAE
พริ กไทยมีถิ่นกําเนิ ดดั้งเดิ มแถบอินเดี ย-เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งรวมถึงประเทศไทย
ด้วย การที่ได้ชื่อว่า “พริ กไทย” จึงนับว่าเหมาะสม เพราะเป็ นพริ กที่มีกาํ เนิดดั้งเดิมบนแผ่นดินไทย
ส่ วนพริ กชนิ ดต่างๆที่คนไทยนิ ยมกันมากในปั จจุบนั เช่น พริ กขี้หนู พริ กชี้ฟ้า พริ กหยวก พริ กแห้ง
(ใช้แกง) ฯลฯ นั้นเป็ นพืชที่มีถิ่นกําเนิ ดดั้งเดิมอยูใ่ นทวีปอเมริ กาใต้และเพิ่งมาถึงเมืองไทยไม่กี่ร้อย
ปี มานี้เอง
บัน ทึ ก เกี่ ย วกับ พริ ก ไทยบ่ ง ว่ า พริ ก ไทยแพร่ ห ลายเป็ นที่ นิ ย มของชาวยุโ รปตั้ง แต่ ค รั้ ง
อาณาจักรกรี โบราณ แล้วได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ชาวยุโรปประสบความสําเร็ จใน
การเดิ น เรื อ มายัง ประเทศอิ น เดี ย และเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้จึ ง เกิ ด การค้า ขายพริ ก ไทยและ
เครื่ องเทศอื่ น ๆมากขึ้ น ทําให้พ ริ ก ไทยเป็ นเครื่ องเทศที่ มีปริ มาณค้าขายมากที่ สุด ในโลกมาจน
ปั จจุบนั พริ กไทยจึ งถูกขนานนามว่า “ราชาแห่ งเครื่ องเทศ” ของโลก และในปั จจุบนั การผลิต
พริ กไทยก็ยงั คงมีศูนย์กลางอยูท่ ี่อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยูอ่ ย่างเดิม
สรรพคุ ณ เมล็ด พริ ก ไทยมี ส ารฟี นอลิ ก และสารพิ เ พอรี น ซึ่ ง ช่ ว ยต่ อ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(เมล็ด) ช่วยป้ องกันและต่อต้านสารก่อมะเร็ ง ช่วยเร่ งการทํางานของตับให้ทาํ ลายสารพิษได้มาก
เมล็ดพริ กไทยมีฤทธิ์ในการช่วยกระตุน้ ประสาท (เมล็ด) ช่วยแก้โรคลมบ้าหมูหรื อลมชักได้ (เมล็ด)
ช่วยบํารุ งธาตุในร่ างกาย (เมล็ด) ช่วยทําให้เจริ ญอาหาร ทําให้ลิ้นของผูส้ ู งอายุรับรสได้ดียง่ิ ขึ้น ช่วย
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บรรเทาอาการนอนไม่หลับ (เมล็ด) ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กบั ร่ างกายและเสริ มภูมิตา้ นทานไปด้วย
ในตัว (เมล็ด) ช่วยแก้ตาแดงเนื่องจากความดันโลหิ ตสูง(ดอก)
5. นํา้ ตาลปี๊ บ

รูปที่ 3.7 นํ้าตาลปี๊ บ
ทีม่ า : https://taza088.wordpress.com
นํ้าตาลปี๊ บ มีช่ือภาษาอังกฤษ คือ paste sugar นํ้าตาลปี๊ บเป็ นส่ วนผสมในอาหารและ
ขนมที่ใช้กนั ทัว่ ในเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ ซึ่งให้รสหวานเหมือนนํ้าตาล ทํามาจาก
นํ้าเลี้ ยงจากงวงเกสรตัว ผู ้ห รื อ"จั่น " ของพื ช วงศ์ ป าล์ ม ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ผ ลิ ต จาก
งวงมะพร้าว ซึ่ งเรี ยกอีกอย่างว่านํ้าตาลมะพร้าว ส่ วนนํ้าตาลที่ผลิตจากงวงตาลเรี ยกนํ้าตาลโตนด
ประเทศไทยมีการผลิตนํ้าตาลปี๊ บในหลายจังหวัดทางภาคกลาง เช่น เพชรบุรี และภาคใต้ เช่น
สุ ราษฎร์ธานี
สรรพคุณนํ้าตาลเป็ นสารที่ให้ความหวานและให้พลังงานแก่ร่างกาย (โดยนํ้าตาล 1 กรัม จะ
ให้พลังงาน 4 แคลอรี ) ทําให้ชีวิตมีรสชาติ ทําให้รู้สึกสดชื่อกระชุ่มกระช่วย นํ้าตาลเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น
ต่อชี วิตมาก เนื่ องจากการทํางานของอวัยวะภายในร่ างกายและเนื้ อเยื่อต่าง ๆ ของร่ างกาย ก็ลว้ น
แล้วแต่ตอ้ งใช้พลังงานจากนํ้าตาล นอกจากนี้ การหายใจ การขับปั สสาวะ การไหลเวียน การย่อย
อาหารก็ลว้ นแล้วแต่ตอ้ งการความร้อนจากนํ้าตาลแทบทั้งสิ้ น หรื อแม้แต่ต้ งั แต่การคลอดจากครรภ์
มารดา ในการดํารงชี วิตเราจะขาดนํ้าตาลไม่ได้ แม้อาหารที่จาํ เป็ นของทารกก็ยงั เป็ นนํ้านมที่ มี
นํ้าตาลผสมอยู่ สรุ ปก็คือ พลังงานในการเคลื่อนไหวของมนุ ษย์ 70% มาจากนํ้าตาล ถ้าขาดนํ้าตาล
มนุษย์กจ็ ะไม่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ กลูโคส (glucose) เป็ นแหล่งอาหารที่จาํ เป็ นของเซลล์ เนื้ อเยือ่
และอวัยวะภายในร่ างกาย ทําให้ ไกลโคเจน (glycogen) ในตับเพิ่มขึ้น ช่วยทําให้การเผาผลาญ
(Metabolism) ของเนื้ อเยื่อดีข้ ึน และในขณะที่น้ าํ ตาลในเลือดลดน้อยลง กลูโคสยังเป็ นสารที่ช่วย
กระตุน้ การทํางานของหัวใจได้เป็ นอย่างดี
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6. ถั่วลิสง

รูปที่ 3.8 ถัว่ ลิสง
ทีม่ า : https://www.sanook.com/health/6841/
ถัว่ ลิสง มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Peanut, Groundnut, Earthnut, Goober, Pindar, Monkeynut
ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Arachis hypogaea วงศ์ คือ (FABACEAE หรื อ LEGUMINOSAE) และอยูใ่ น
วงศ์ยอ่ ยถัว่ FABOIDEAE(PAPILIONOIDEAE หรื อ PAPILIONACEAE)
ถัว่ ลิสงมีถิ่นกําเนิ ดอยูใ่ นเขตร้อน และกึ่งร้อน ตอนกลางของทวีปอเมริ กาใต้ หลักฐานทาง
โบราณคดี ระบุไว้ว่า ชาวพื้นเมืองบริ โภคถัว่ ลิสง มานานกว่า 4,000 ปี ชาวยุโรปได้นาํ ไปปลูกใน
ทวีปแอฟริ กา เมื่อประมาณ 400-500 ปี ก่อน ต่อมาจึงได้แพร่ มายังทวีปเอเชีย และกลายเป็ นพืชนํ้ามัน
ที่สาํ คัญของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
ในปี พ.ศ. 2530 ทัว่ โลกมี พ้ืนที่ปลูกถัว่ ลิสงประมาณ 123 ล้านไร่ ได้ผลิตผล 2.2 ล้านตัน
อินเดี ยและจีนผลิตได้มากที่สุด คือ ประเทศละ 6 ล้านตัน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ เพาะปลูกถัว่ ลิสง
763,000 ไร่ ได้ผลิตผล (ถัว่ ทั้งเปลือก) 162,00 ตัน ใช้บริ โภคและ ทําพันธุ์เกือบทั้งหมด ส่ งเข้าสกัด
นํ้ามันเพียง 22,000 ตัน การเพาะปลูกมีอยู่ทว่ั ประเทศ แต่ ปลูกมากที่สุดในภาคเหนื อ เป็ นพื้นที่ถึง
433,000 ไร่ รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 213,000 ไร่ และภาคกลาง 106,000 ไร่
สรรพคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ช่วยในการเจริ ญเติบโต (เมล็ด) ช่วยบํารุ งสมองและประสาทตา
ช่วยเสริ มสร้างความจํา และยังมีโคลีนที่ช่วยควบคุมความจําอีกด้วย (เมล็ด) ช่วยให้ความอบอุ่นแก่
ร่ า งกาย (เมล็ด ) และช่ ว ยให้ค วามอบอุ่ น แก่ ผิว กาย (นํ้า มัน ถัว่ ลิ ส ง) ช่ ว ยลดความดัน โลหิ ต สู ง
(ใบ) โดยใช้ท้ งั ก้านและใบสดหรื อแห้ง (แห้งใช้ประมาณ 30 กรัม ถ้าสดใช้ประมาณ 40 กรัม) นํามา
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ต้มกับนํ้ากิน (เมล็ด) ถัว่ ลิสงมีสารต้านเอนไซม์โปรติเอส มีฤทธิ์ ต่อต้านมะเร็ ง และมีจีเนสเตอินซึ่ ง
ทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ งตีบลง

7. เกลือ

รูปที่ 3.9 เกลือ
ทีม่ า : https://www.sanook.com/health/19313/
เกลือ มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ salt ชื่อวิทยาศาสตร์ คือโซเดียมคลอไรด์ เกลือ เป็ นแร่ ธาตุ
ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดับสูงกว่าเกลือชนิดต่าง ๆ เกลือ
ในธรรมชาติก่อตัวเป็ นแร่ ผลึกรู ้จกั กันว่า เกลือหิ น หรื อแฮไลต์ เกลือพบได้ในปริ มาณมหาศาลใน
ทะเลซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของแร่ ที่สําคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเค็ม 3.5 %
เกลือเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อชี วิตสัตว์ ความเค็มเป็ นรสชาติพ้ืนฐานของมนุ ษย์ เนื้ อเยื่อสัตว์บรรจุเกลือ
ปริ มาณมากกว่าเนื้ อเยื่อพืช ดังนั้นอาหารของชนเผ่าเร่ ร่อนที่ ดาํ รงชี วิตในฝูงต้องการเกลื อเพียง
เล็กน้อย หรื อไม่ตอ้ งการเกลือเลย ขณะอาหารประเภทซี เรี ยลจําเป็ นต้องเพิ่มเกลือ เกลือเป็ นหนึ่งใน
เครื่ องปรุ งรสที่เก่าแก่ที่สุดและหาได้ง่ายที่สุด และการดองเค็มก็เป็ นวิธีการถนอมอาหารที่สาํ คัญวิธี
หนึ่ง
หลักฐานการทําเกลือยุคแรกที่สุดย้อนไปถึง 6,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช เมื่อคนที่อาศัยใน
ประเทศโรมาเนี ยต้มนํ้าเพื่อสกัดเกลือ การทํานาเกลือในจีนก็เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน เกลือถูกชาว
ฮีบรู กรี ก โรมัน ไบแซนไทน์ ฮิไทต์ และอียิปต์ ตีราคาสู ง เกลือกลายเป็ นวัตถุสาํ คัญและขนส่ งทาง
เรื อผ่านทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน ผ่านทางทางเกลือที่สร้างขึ้นเฉพาะ และผ่านทะเลทรายซาฮาราใน
คาราวานอูฐ ความขาดแคลนและความต้องการเกลือทัว่ โลกนําไปสู่ สงครามชิงเกลือ และใช้เกลือ
เพื่อเพิ่มภาษีเงินได้ เกลือยังถูกใช้ในพิธีทางศาสนา และวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วย
สรรพคุณ แก้ตะคริ ว ใช้เกลือละลายนํ้าดื่มแก้ตะคริ วได้บางท่านก่อนจะลงว่ายนํ้าถ้าได้ดื่ม
นํ้าเกลือก่อนจะช่วยให้ไม่เป็ นตะคริ ว แก้คลื่นไส้ เมาสุ รา ใช้เกลือ 1/2 ช้อนกาแฟต่อนํ้า 1 แก้ว ผสม
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กันแล้วดื่ม อาการคลื่นไส้จะหายไป แก้อาการร้อนในกระหายนํ้า ใช้เกลือละลายนํ้าสะอาด 1 แก้ว
ดื่มก่อนเข้านอนหรื อตื่นนอนตอนเช้าแก้อาการร้อนในกระหายนํ้าได้ผลดี รักษาโรคกระเพาะ
ใช้เกลือ 1 ช้อนชา ละลาย นํ้า 1 แก้ว กินทุกเช้าหลังจากตื่นนอน ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้แก้เป็ น
ลม เอาเกลือทะเลละลายกับนํ้าร้อน หรื อนํ้าเย็นดื่มแก้อาการเป็ นลม หน้ามืด วิงเวียน ตาลาย เพราะ
ร่ างกายอ่อนเพลียได้ผลดี แก้ถูกยาเบื่อ ใช้เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ละลายนํ้าอุ่น 1/2 แก้ว กินครั้งเดียวกัน
อาเจียนออกมา แก้แผลปากเปื่ อย ใส่ เกลือบริ เวณแผลแล้วอมไว้ ครั้งแรกจะรู ้สึกแสบ ครั้งต่อไปแผล
จะหาย แก้เผ็ด ถ้ากินอาหารรสจัด ๆ รู ้สึกแสบที่ปากอมเกลือแล้วทิ้งไว้สกั ครู่ กจ็ ะหาย
3.3.2 วัตถุดิบในการทําแป้ง
1. แป้งข้ าวเจ้ า

รูปที่ 3.10
ทีม่ า : http://www.thaikasetsart.com
ทํามาจากข้าวเจ้า ซึ่ งส่ วนมากมักใช้ทาํ ขนมหวาน ขนมจีน ก๋ วยเตี๋ยว เป็ นต้น ปั จจุบนั แป้ ง
ข้าวเจ้าที่ขายกันตามท้องตลาดมี 2 ชนิ ดคือ แป้ งข้าวเจ้าชนิ ดแห้งและเป็ นแป้ งป่ นละเอียดมาก ขาว
สะอาด บรรจุในถุงพลาสติก ผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรม อีกชนิดหนึ่งคือชนิดเปี ยก ชนิดนี้ทาํ ขาย
วันต่อวัน ถ้าค้างคืนจะเหม็นบูด บางคนที่ทาํ ขนมขายเป็ นอาชี พมักจะทําแป้ งข้าวเจ้าใช้เอง คือแช่
ข้าวสารหรื อปลายข้าง ซึ่ งเลือกและล้างสะอาดแล้วในนํ้าพอท่วมประมาณ 2-3 ชัว่ โมง แล้วบดให้
ละเอียดด้วยโม่หินหรื อเครื่ องบด ถ้าแห้งที่ออกมายังหยาบจะโม่หรื อบดซํ้าใหม่อีกจนกว่าจะได้แห้ง
ที่ละเอียดกรองด้วยถุงผ้า มัดปากถุงให้แน่นแล้วทับให้สะเด็ดนํ้า จะได้แป้ งข้าวเจ้าชนิดเปี ยก ในการ
ทําขนมจะต้องเติมนํ้าลงไปในแป้ ง และนวดจนกว่าจะได้ลกั ษณะของแป้ งตามต้องการที่ใช้ทาํ ขนม
ชนิดนั้น ๆ
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2. แป้งมัน

รูปที่ 3.11
ทีม่ า : https://gramho.com/media
ทําจากหัวมันสําปะหลัง ส่ วนใหญ่จะใช้เป็ นส่ วนผสมทําให้ขน้ เหนี ยว เช่น กระเพาะปลา
การผัด อาหารประเภทที่ ตอ้ งการให้น้ ําข้น เหนี ยวและใช้ทาํ นวลเมื่ อนวดแป้ ง แป้ งจะไม่ ติด มื อ
อาหารที่ทาํ จากแป้ งมัน เช่ น ขนมกุยช่ าย ขนมชั้น ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้ผสมกับแป้ งอื่น
เพื่อให้อาหารเหนียวใส
3.3.3 วัตถุดิบในการทํานํา้ ซุป
1. ผักกาดขาว

รูปที่ 3.12
ทีม่ า : https://mthai.com/health/45030.html
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ผักกาดขาว (Chinese Cabbage) มีตน้ กําเนิ ดจากประเทศจีนเมื่อ 6-7 พันปี ก่อน เป็ นผักที่
รับประทานง่าย และยังนํามาทําเป็ นอาหารได้หลากหลายเมนู เมนูที่นิยมก็คือ แกงจืดผักกาดขาวสุ ก้ ี
หรื อผัดผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมนํามาทํา กิมจิ เป็ นเครื่ องเคียงอาหารอีกด้วย ผักกาดขาวเป็ นผักที่
มีเส้นใยอยูส่ ู งมากและเป็ นเส้นใยที่ไม่ละลายนํ้าจึงสามารถโอบอุม้ นํ้าได้เป็ นอย่างดี
ประโยชน์ และสรรพคุณของผักกาดขาว
1. ช่วยลดความดันโลหิ ตสู ง ผักกาดขาวมีแคลเซี ยมสู งจึงช่วยให้กล้ามเนื้ อบีบตัวได้ดี แล้วยัง
ช่วยให้หลอดเลือดทํางานได้ดีข้ ึนจึงทําให้ความดันโลหิ ตลดลง
2. ลดนํ้าหนัก ผักกาดขาวเหมาะสําหรับคนที่ตอ้ งการควบคุมนํ้าหนัก เพราะมีเส้นใยสู งทั้งยัง
อุม้ นํ้าได้ดี จึงทําให้รับประทานแล้วอิ่มนานอยูท่ อ้ ง แล้วยังแคลอรี่ ต่าํ
3. บรรเทาอาการท้องผูก เพราะผักกาดขาวมี ไฟเบอร์ สูงมาก ในผักกาดยังมี น้ าํ อุ ม้ อยู่เป็ น
จํานวนมากจึงช่วยกระตุน้ ลําไส้ทาํ ให้กากอาหารนุ่มลง จึงขับถ่ายสะดวก แก้อาการท้องผูก
ได้ดี ดังนั้น หากใครที่ ชอบทานเนื้ อสัตว์แ ล้ว ถ่ายยาก ควรทานผักกาดขาวด้วยเพื่ อช่ ว ย
ระบายท้องได้ดี
4. แก้ไอและเสมหะ เพราะผักกาดขาวมีวิตามินซี สูงจึงช่วยสร้างภูมิคุม้ กันให้แข็งแรงขึ้น และ
วิตามินซียงั ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะได้เป็ นอย่างดี
5. ป้ องกันโรคมะเร็ งลําไส้ เส้นใยอาหารในผักกาดขาวมีสูงมากยังช่ วยป้ องกันสารอนุ มูล
อิสระ จึ งช่ วยกระตุน้ ลําไส้ ขจัดสารพิษ และช่ วยให้ขบั ถ่ายง่ ายสะดวก จึงลดการสะสม
หมักหมมของอาหารในลําไส้ได้
6. ป้ องกันกระดูกและฟั น ในผักกาดขาวมีแคลเซี ยมจึงช่วยลดความเสี่ ยงเกิดเป็ นโรคกระดูก
เสื่ อมในผูใ้ หญ่ และยังป้ องกันโรคกระดูกอ่อนในเด็กได้อีกด้วย แถมยังช่ วยเสริ มสร้ าง
กระดูกและฟันให้แข็งแรง
7. อุดมไปด้วยโฟเลต คุณแม่ท้ งั หลายควรทานผักกาดขาว เพราะมีโฟเลตที่ช่วยบํารุ งครรภ์ใน
ระยะ 3 เดื อนแรก หากได้รับน้อยเกินไปอาจส่ งผลเสี ยต่อพัฒนาการเจริ ญเติบโตของลูก
น้อยได้
8. แก้พิษสุ รา ผักกาดขาวมีฤทธิ์ในการขับสุ ราออกมาทางปั สสาวะ เพราะผักกาดขาวอุม้ นํ้าไว้
มาก เมื่อรับประทานก็จะลดอาการอึดอัดร้อนรุ่ มลงได้
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2. หัวไช้ เท้ า

รูปที่ 3.13
ทีม่ า : https://www.ladacosmetic2017.com
หัวไช้เท้า หรื อที่เราเรี ยกกันว่าหัวผักกาด เป็ นพืชผักที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสู ง ซึ่ ง
หัวใช้เท้ามีถ่ินกําเนิดมาจากประเทศจีนและได้แพร่ หลายในประเทศต่างๆตามการอพยพของชาวจีน
ส่ วนในไทยหัวไช้เท้านิ ยมมาทําเป็ นนํ้าซุ ป แกงจืด ซึ่ งนอกจากจะอร่ อยแล้วยังมีสรรพคุณที่เป็ น
ประโยชน์หลากหลายอีกด้วย
ประโยชน์ และสรรพคุณของหัวไช้ เท้ า
1.

2.
3.

ล้างสารพิษในร่ างกาย ตามตํารับยาจีนนําหัวไช้เท้าช่วยกระจายสิ่ งหมักหมมในร่ างกาย ซึ่ งใน
หัวไช้เท้าจะมีไฟเบอร์ที่ช่วยชําระล้างผนังกระเพาะอาหารและลําไส้ ช่วยขจัดสารพิษ ล้างพิษ
ในร่ างกาย
รักษาไข้หวัด เนื่ องจากหัวไช้เท้าอุดมด้วยวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี ที่ช่วยเสริ มสร้าง
ภูมิคุม้ กันของร่ างกายและช่วยร่ างกายต่อสูก้ บั เชื้อโรค
ช่ ว ยลดนํ้า หนัก หัว ไช้เ ท้า มี เ อนไซม์อ ะมัย เลส (Amylase)
เอสเทอร์ เ รส (Esterase)
ไดแอสเทส (Diastase) ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ที่สามารถกระตุน้ การเผาผลาญพลังงานในร่ างกาย
ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารโดยเฉพาะแป้ งและไขมันได้อีกด้วย

29
4.
5.

แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้ อท้องผูก ไฟเบอร์ ในหัวไชเท้าจะช่วยปรับสมดุลในระบบย่อยอาหาร ช่วย
แก้อาการท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย ท้องเฟ้ อ รวมไปถึงอาการท้องผูก
เสริ มการทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน หัวไชเท้าเป็ นผักที่มีวิตามินซี อยู่จาํ นวนหนึ่ ง และยัง
อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อื่น ๆ อีกมาก ดังนั้นการกินหัวไชเท้าจึงช่วยกระตุน้ การ
ทํางานของระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายให้ทาํ งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพมากขึ้นนัน่ เอง

3.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นานทรี หุ น้ เหี้ ยง (2556) การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างห้องเพาะเลี้ยง
เห็ดนางฟ้ าภูฐานด้วย วงบ่อซี เมนต์ตามแบบจําลองหม้อดินเก็บความเย็น และศึกษาความสัมพันธ์
ของปั จจัยทาง กายภาพที่มีผลต่อปริ มาณความชื้ นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศภายในห้อง
เพาะเลี้ยงที่ศึกษา ดังกล่าว โดยเปรี ยบเทียบกับค่าที่คาํ นวณได้ตามทฤษฎีของแบบจําลองหม้อดิน
เก็บความเย็น และ ค่าที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ ดนางฟ้ าภูฐาน จากนั้นจึงทดลอง
เพาะเลี้ยงเห็ดในห้อง เพาะเลี้ยงที่ศึกษาเทียบกับห้องเพาะเลี้ยงแบบปกติ โดยใช้ถุงเชื้อเห็ดห้องละ
34 ถุง บันทึกค่า ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในห้องเพาะเลี้ยงทั้งสองแบบ ตลอดจนเก็บเห็ดที่
ออกดอกและ เจริ ญเติบโตเต็มที่มาชัง่ มวล ในช่วงเวลา 60 วัน แล้วนํามาวิเคราะห์ อภิปรายและ
สรุ ปผล ผลการวิจยั พบว่า 1) สามารถออกแบบและสร้างห้องเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ าภูฐานตาม แบบ
จําลองหม้อดินเก็บความเย็นและใช้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ าภูฐานได้ซ่ ึ งเมื่อยังไม่ได้เพาะเลี้ยง เห็ดนั้น
พบว่าค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศที่บนั ทึกได้ในห้องเพาะเลี้ยงที่ศึกษา ดังกล่าว อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ดนางฟ้ าภูฐานและสอดคล้องกับทฤษฎี 2) เมื่อทดลอง
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้ าภูฐาน ปรากฏว่าค่าความชื้ นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศ ภายในห้อง
เพาะเลี้ยงที่ศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎี และอยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต ของเห็ดนางฟ้ า
ภูฐาน ขณะที่ในห้องเพาะเลี้ยงแบบปกติน้ นั จะมีช่วงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงตํ่ากว่าค่าที่เหมาะสม
ต่อการเจริ ญเติบโตของเห็ดนางฟ้ าภูฐานทุกวัน และอุณหภูมิก็มีความผันผวน มากกว่าในห้อง
เพาะเลี้ยงที่ศึกษา จึงมีผลทําให้เก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐานจากห้องเพาะเลี้ยงที่ ศึกษาได้ 5 รุ่ น ได้
มวลรวม 7,655 กรัม มวลเฉลี่ยต่อถุง 255.15 กรัม ขณะที่เก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้ า ภูฐานจากห้อง
เพาะเลี้ยงแบบปกติได้ 4 รุ่ น ได้มวลรวม 5,583 กรัม มวลเฉลี่ยต่อถุง 164.21 กรัม
กมลรัตน์ นนทรี (2546) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงเห็ดหอมใน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการเพาะเลี้ยงเห็ดหอม ประกอบด้วย
ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ โดยต้นทุนผันแปรประกอบด้วย ค่าแรงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเช่ าและค่าภาษีโรงเรื อน รวมถึงค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ต้นทุนการเพาะเลี้ยงเห็ดหอมของฟาร์ มเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่มี
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ต้นทุนรวม เฉลี่ยต่อก้อนเห็ดหอม 1,000 ก้อนเท่ากับ 6,470.69 บาท 5,822.45 บาท และ 5,510.73
บาท ตามลําดับ และจากการเปรี ยบเทียบต้นทุนของฟาร์ มเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ที่มีการเพาะเลี้ยง
แตกต่าง กันในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงหัวเชื้ อบริ สุทธิ์ และเชื้ อเห็ ดในเมล็ดข้าวฟ่ างในแบบที่ 2
จํานวนเท่ากับ 32.84 บาทต่อก้อนเห็ดหอม 1,000 ก้อน แต่ยงั มีขอ้ จํากัดในด้านเทคนิ คและความรู ้ใน
การเพาะเลี้ยง เชื้ อบริ สุทธิ์ และความคุม้ ค่ากับก้อนเห็ดหอมที่ตอ้ งมีปริ มาณมากในการเพาะเลี้ยง
สําหรับต้นทุนรวม เฉลี่ยของผูเ้ พาะเลี้ยงเห็ดหอมในอําเภอดอยสะเก็ด เท่ากับ 5,754.90 บาท
กัญญาพัชร เพชราภรณ์ (2556) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อขนมกุยช่ายและขนมข้าว
เกรี ยบปากหม้อ จากชะครามอบแห้ง ชะคราม (Suaeda maritima) เป็ นผักพื้นบ้าน พบได้ในป่ าชาย
เลนและเจริ ญเติบโตได้ดีในดินเค็ม และทนต่อความเค็ม โดยทัว่ ไปนั้นชะครามสด มักจะถูกนํา มา
ใช้ในการประกอบอาหาร เช่นนํา มาเป็ นส่ วน ประกอบของแกง ยํา รับประทานจิ้มกับนํ้าพริ ก เป็ น
เครื่ องเคียง แต่เนื่องด้วยชะครามสดไม่สามารถเก็บไว้ ได้นาน ผูว้ ิจยั เห็นว่าจะเป็ นการดีไม่นอ้ ยถ้า
สามารถยืดอายุการเก็บของชะครามโดยการอบแห้ง แล้วสามารถ นํา ชะครามอบแห้งนั้นมาใช้
ประกอบอาหารต่อไปได้ โดยเป็ นการถนอมอาหารและยังเป็ นการพัฒนารู ปแบบ การยืดอายุของ
ชะครามได้อีก รู ปแบบหนึ่ งด้ว ย โดยผูว้ ิจ ัย ได้ทาํ การพัฒ นาอาหารว่างที่ ค นไทยส่ ว นใหญ่ นิ ย ม
รับประทาน จากการใช้ชะครามอบแห้งในที่น้ ี คือขนมกุยช่ายและขนมข้าวเกรี ยบปากหม้อ จากแต่
เดิม ผักกุยช่ ายนั้นเป็ นผักที่มีกลิ่นฉุ น อีกทั้งในเทศกาลของการรับประทานเจนั้น ผูบ้ ริ โภคก็ไม่
สามารถรับประทาน ขนมกุยช่ายได้ แม้ว่าขนมกุยช่ายนั้นจะไม่มีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์ก็ตาม
ส่ ว นขนมข้าวเกรี ย บปากหม้อนั้น ก็เ ป็ นอาหารว่างที่ สามารถพบเห็ น ได้ทว่ั ไปตามท้องถนน มี
หลากหลายไส้ดว้ ยกัน อาทิไส้หมู ไส้ไก่ โดยเป็ นไส้ที่มีส่วนประกอบหลักจากเนื้อสัตว์ ผูว้ ิจยั เห็นว่า
จะเป็ นการดีไม่นอ้ ย ถ้ามีการพัฒนาไส้ของขนม ข้าวเกรี ยบปากหม้อให้มีความหลากหลายและ
น่าสนใจมากขึ้น ทั้งยังเป็ นแนวทางในการพัฒนาข้าวเกรี ยบ ปากหม้อไส้ใหม่ ๆ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็ นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย

บทที4่
ผลการปฏิบตั งิ าน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาวัตถุดิบที่เหลือใช้ในโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนสรี สอร์ท กรุ งเทพฯ
(Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) พบว่าทางโรงแรมได้ใช้เห็ดหอมในการทําเมนู
ต่างๆ ซึ่ งในการนําเห็ ดหอมมาประกอบอาหารนั้น ต้องตัดขาเห็ ดทิ้ง และใช้เพียงเนื้ อเห็ ดในการ
ประกอบอาหาร ผูจ้ ดั ทําจึงเห็นว่าควรนําขาเห็ดนั้นมาใช้ประโยชน์โดยการนํามาประยุกต์ใช้ทาํ เป็ น
เมนูใหม่ คือ ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) โดยการนําข้าวเกรี ยบ
ปากหม้อไส้เห็ดที่ปกติเป็ นอาหารว่างใช้รับประทานกับผักกาดหอม ผักชี มาทําเป็ นซุปข้าวเกรี ยบ
ปากหม้อเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่เน้นการดูแลสุ ขภาพ และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรม
อีกด้วย
ผูจ้ ัด ทําได้เ ริ่ มต้น ศึ ก ษาข้อ มูลเกี่ ย วกับการทํา ซุ ปข้า วเกรี ย บปากหม้อ ไส้เ ห็ ด และศึ ก ษา
วัตถุดิบที่จะนํามาใช้และประโยชน์ต่างๆ โดยในที่น้ ี วตั ถุดิบหลักที่เหลือใช้จากการประกอบอาหาร
ในแผนกครัว คือ ขาเห็ดหอม และเศษผักต่างๆ จากนั้นจึงทดลองทํา โดยมีวตั ถุดิบอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
รสชาติให้กลมกล่อม
4.2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ การทําซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด มีดังนี้
4.2.1 วัตถุดิบ
1. วัตถุดิบในการทําแป้ ง
- แป้ งข้าวเจ้า
1
- แป้ งมัน
1/2
- นํ้า
1
- นํ้าใบเตย
1/3
- นํ้าอัญชัน
1/3
2. วัตถุดิบในการทําไส้
- รากผักชี
- กระเทียมปอกเปลือก
- พริ กไทยขาวเม็ด
- นํ้ามันพืช

4
4
1
3

ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย

ราก
กลีบ
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
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3. วัตถุดิบในการทําซุป

- เห็ดหอมสับรวมขา
- นํ้าตาลปี๊ บ
- นํ้าเปล่า
- ถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น

200
150
1
100

กรัม
กรัม
ถ้วย
กรัม

- รากผักชี
- กระเทียมปอกเปลือก
- พริ กไทยขาว
- หัวหอมใหญ่
- ผักกาดขาว
- เกลือ
- นํ้าเปล่า

3
5
10
1
1
1
500

ราก
กลีบ
เม็ด
หัว
ต้น
ช้อนชา
กรัม

4.2.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้
เตาแก๊ส กะละมัง ถุงมือ ครก กระทะ ตะหลิว ผ้าขาวบาง หม้อนึ่ง พายพลาสติก
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4.3 ขั้นตอนในการทําซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด มีดังนี้
4.3.1 การทําแป้ง
1. นําแป้ งข้าวเจ้า และแป้ งมัน ตามปริ มาณที่กาํ หนด ผสมกัน

รูปที่ 4.1 การชัง่ ตวงแป้ ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
2. ร่ อนแป้ งเพือ่ ให้ได้เนื้อแป้ งที่ละเอียด

รูปที่ 4.2 ขั้นตอนการร่ อนแป้ ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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1. คนผสมแป้ งข้าวเจ้า แป้ งมัน และนํ้าเข้าด้วยกัน หากต้องการให้แป้ งออกสี ให้ใส่ น้ าํ
อัญชัน และใบเตยที่ค้ นั เตรี ยมไว้ การคนต้องคนให้แป้ งเป็ นเนื้อเดียวกัน

รู ปที่ 4.3 การคนแป้ งในหม้อ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
4.3.2 การทําไส้
1. นําเห็ดหอมมาล้างให้สะอาด ใช้ท้ งั ขาเห็ดที่เหลือใช้ และเนื้อเห็ดบางส่ วน

รูปที่ 4.4 การล้างเห็ด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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2. นําเห็ดไปต้มในหม้อประมาณ 5 นาที

รูปที่ 4.5 การนําเห็ดไปต้ม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

2. นํารากผักชี กระเทียมปอกเปลือก และพริ กไทยขาวเม็ดมาโขกในครก
จนละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน

รู ปที่ 4.6 การโขกส่ วนผสม
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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3. หัน่ หอมแดงให้ละเอียดพอสมควร

รูปที่ 4.7 การหัน่ หอมแดง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4. นําเห็ดหอมที่ตม้ แล้วมาหัน่ ให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ

รู ปที่ 4.8 การหัน่ เห็ดหอมให้ละเอียด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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5. นํากระทะขึ้นตั้งไฟควรใช้ไฟปานกลาง จากนั้นเทนํ้ามันลงในกระทะ

รูปที่ 4.9 เทนํ้ามันลงในกระทะ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

6. นํารากผักชี กระเทียมและพริ กไทยขาวเม็ดที่โขกละเอียดแล้วใส่ กระทะใช้ตะหลิวผัด
ไปมาให้สุกทัว่ กัน

รู ปที่ 4.10 การผัดส่ วนผสมให้สุก
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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7. นําหอมแดงหัน่ ละเอียดใส่ ลงไปในกระทะ

รู ปที่ 4.11 การนําหอมแดงที่หน่ั แล้วใส่ กระทะ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

8. นําเห็ดหอมที่หนั่ แล้วใส่ ลงในกระทะ จากนั้นผัดส่ วนผสมและเห็ดหอมให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.12 ขั้นตอนการนําเห็ดหอมใส่ กระทะ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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9. ใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บลงไป และผัดให้เข้ากัน

รู ปที่ 4.13 การใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

10. นําถัว่ ลิสงเทใส่ ในกระทะ และผัดให้เข้ากัน

รูปที่ 4.14 การใส่ ถว่ั ลิสง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.3.3 การทําตัวข้ าวเกรียบปากหม้ อ
1. ใส่ น้ าํ ในหม้อนึ่งประมาณครึ่ งหม้อ ขึงผ้าขาวบางให้ตึงกับปากของหม้อนึ่ง แล้วใช้ลวดมัด
หรื อหนังยางเส้นใหญ่รัดให้แน่นตรงคอของหม้อ จากนั้นพับสอดผ้าม้วนทับลวด แล้วมัด
เก็บม้วนปลายผ้าให้สวยงาม

รู ปที่ 4.15 การขึงผ้ากับปากหม้อนึ่ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
2. ตั้งหม้อนึ่งที่ใส่ น้ าํ ไว้เรี ยบร้อยเปิ ดไฟปานกลาง ปิ ดฝาหม้อไว้ให้น้ าํ เดือด

รู ปที่ 4.16 การตั้งหม้อนึ่ง
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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3. ละเลงแป้ งที่เตรี ยมไว้ลงบนปากหม้อ ปิ ดฝานึ่งจนแป้ งสุ กประมาณ 30 วินาที หรื อเป็ นใสๆ
นําไส้วางตรงกลาง ใช้พายปาดแป้ งขึ้นห่ อไส้ให้มิด

รูปที่ 4.17 การห่อไส้ขา้ วเกรี ยบปากหม้อ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

4.3.4 วิธีทาํ นํา้ ซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อ
1. ตั้งนํ้าให้เดือด

รู ปที่ 4.18 การตั้งนํ้าให้เดือด
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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2. นําหอมหัวใหญ่ และหั่นครึ่ ง ผักกาดขาว (ใช้ส่วนที่เหลือจากการตัดยอดผัก) ทุบรากผักชี
เบาๆ พริ กไทยขาวเป็ นเม็ด และเศษเห็ด(ที่เกินขนาดมาตรฐาน)นํามาใส่ รวมกัน

รูปที่ 4.19 การใส่ ส่วนผสมนํ้าซุป
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

1. นําส่ วนผสมลงไปต้ม ตั้งไฟอ่อน เท่านี้กจ็ ะได้น้ าํ ซุปหวานๆ
เคล็ดลับ: ตั้งไฟอ่อน และ ต้มไปเรื่ อยๆ ใส่ เกลือเล็กน้อย เพื่อให้รสชาติกลมกล่อม

รูปที่ 4.20 การใส่ ส่วนผสมนํ้าซุป
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)
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4.4 การคํานวณต้ นทุนสํ าหรับการทําซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
ตารางที่ 4.1 แสดงต้นทุนซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด แสดงดังตารางที่ 4.1
วัตถุดิบ
ปริมาณทีใ่ ช้
ราคา/หน่ วย
แป้ งข้าวเจ้า
1 ถ้วย=100 กรัม
25/1 กิโลกรัม
แป้ งมัน
½ ถ้วย
25/500 กรัม
รากผักชี
4 ราก
20/1 กิโลกรัม
หอมแดง
4 กลีบ
20/1 ถุง
กระเทียม
4 กลีบ
120/1กิโลกรัม
เห็ดหอม
200 กรัม
279/500 กรัม
ผ้าขาวบาง
1 ผืน
20/ ผืน
พริ กไทยขาวเม็ด
1 ช้อนชา
74/500 กรัม
นํ้ามันพืช
3 ช้อนโต๊ะ
36/1 ลิตร
นํ้าตาลปี๊ บ
150 กรัม
50/1 กิโลกรัม
ถัว่ ลิสง
100 กรัม
35/500 กรัม
นํ้า
2 ถ้วย
15/1.5 ลิตร
หัวผักกาดขาว
2 หัว
24/1 กิโลกรัม
หอมใหญ่
1 หัว
27/1 กิโลกรัม
รวมราคาต้ นทุน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทํา (2563)

ต้ นทุน/บาท
2.50
2.50
0.20
5.00
1.20
0
0
0.50
1.00
7.50
7.00
7.50
0
5.40
40.30

จากตารางที่ 4.1 การคํานวณต้นทุนในการทําซุ ปและข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ ด โดยมี
ส่ วนผสมได้แก่ เห็ ดหอม กระเที ยม รากผักชี และ ถัว่ ลิ สง ที่ ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ ขึ้ นมาเพื่อเป็ นการนํา
วัตถุดิบที่เหลื อใช้มาทําเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถนํามาเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ลูกค้า จากต้นทุน
ดังกล่าวจัดทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ดได้ จํานวน 10 ชิ้น แบ่งชามละ 5 ชิ้น ได้ 2 ชาม ต้นทุน
ชามละ 20.15 บาท ขายราคา 45 บาท ได้กาํ ไร 24.85 บาท
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4.5 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
โครงงานซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆของซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup)
จากบุคคลทัว่ ไปจํานวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็ นการประเมินผลความพึงพอใจ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบค่าเฉลี่ย
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามปลายเปิ ดเพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
ข้ อมูลทัว่ ไป
จํานวน(คน)
เพศ
6
ชาย
14
หญิง
รวม
20
อายุ
11
20-30 ปี
2
31-40 ปี
4
41-50 ปี
3
51 ปี ขึ้นไป
รวม
20
ระดับการศึกษา
9
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
11
ปริ ญญาตรี
0
ปริ ญญาโท
0
ปริ ญญาเอก
รวม
20

ร้ อยละ
30.00
70.00
100.00
55.00
10.00
20.00
15.00
100.00
45.00
55.00
0
0
100.00
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิงร้อยละ 70 และเพศชายร้อยละ 30
มีอายุระหว่าง 20-30 มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55 มีอายุ 41-50 คิดเป็ นร้อยละ 20 มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 15 มีอายุ 31-40 มีจาํ นวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ10 เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาปริ ญญาตรี
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55 ผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 45
ตอนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจในซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการสํารวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานซุปข้าวเกรี ยบปาก
หม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) ให้การวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
Likert, R. (1932) ได้จดั ลําดับค่าเฉลี่ยและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2560) ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน
ประเด็นทีป่ ระเมิน
ค่ าเฉลีย่
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
1. ภาพลักษณ์น่ารับประทาน
4.55
1.53
มากที่สุด
2. รสชาติของไส้ขา้ วเกรี ยบปากหม้อ
4.50
1.58
มากที่สุด
3. ความหอมของไส้ขา้ วเกรี ยบปากหม้อ
4.35
1.72
มากที่สุด
4. ความนุ่มของแป้ ง
4.75
1.32
มากที่สุด
5. ความกลมกล่อมของแป้ ง
4.70
1.38
มากที่สุด
ค่ าเฉลีย่ รวม
4.57
0.16
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้
เห็ดโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณารายด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้านคือ ด้านความนุ่มของแป้ ง มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านความกลมกล่อม
ของแป้ งมีค่าเฉลี่ย 4.70 ด้านภาพลักษณ์มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านความ
หอมมีค่าเฉลี่ย 4.35 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ ไม่มี

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม ถึง 29 สิ งหาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 14 สัปดาห์ ในแผนกครัว (Kitchen Department) ของโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส
เวลเนส รี สอร์ท กรุ งเทพฯ ผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นว่าในแผนกครัวมีวตั ถุดิบหลายอย่างที่สามารถนํามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น แป้ งข้าวเจ้า แป้ งมัน รากผักชี หอมแดง กระเทียม เห็ดหอม ถัว่ ลิสง นํ้ามัน
พืช และผักต่างๆ โดยนํามาแปรรู ปจนเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด
(Mushroom rice rolls soup)” ซึ่ งจะเป็ นการช่วยลดวัตถุดิบที่เหลือใช้และยังนํากลับมาแปรรู ปเพื่อ
เป็ นทางเลือกให้แก่ลูกค้า และยังสามารถสร้างรายได้ให้กบั โรงแรมอีกด้วย
จากการทดลองทําซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) ในครั้งแรก
ปรากฏว่าตัวไส้น้ นั มีความหวานมากเกินไป จากการใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บในปริ มาณมากเนื่ องจากเกรงว่า
ไส้จะไม่ยึดติดเป็ นเนื้ อเดียวกัน ใส่ ถวั่ ลิสงมากเกินไป ทําให้กลิ่นและรสชาติของเห็ดหอมและ
เครื่ องเทศอื่นๆ หายหมดไป ปั้นแป้ งชิ้นใหญ่เกินไปทําให้มีขนาดไม่พอดีคาํ ส่ วนของนํ้าซุปนั้น ใน
ครั้งแรกมีสีเข้มเกินไปจากการใส่ วตั ถุดิบในปริ มาณมากเกินควรและใช้เกลือปรุ งให้มีรสชาติกลม
กล่ อ ม ผู จ้ ัด ทํา จึ ง แก้ปั ญ หาโดยลดปริ ม าณนํ้า ตาลปี๊ บลงเพื่ อ ลดความหวาน และลดปริ ม าณ
ถัว่ ลิสงลง ทําให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ในส่ วนของแป้ งนั้น ได้ลดปริ มาณแป้ งลง ทําให้แป้ งบางลง
กว่าเดิม เมื่อห่ อไส้แล้วทําให้มีขนาดพอดีคาํ น่าลิ้มลอง
เมื่อได้ “ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ ด” ที่เหมาะสมแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การประเมินความ
พึงพอใจในด้านต่างๆของซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) จากบุคคล
ทัว่ ไป พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิงร้ อยละ 70 และเพศชายร้อยละ 30 มีอายุระหว่าง
20-30 มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55 มีอายุ 41-50 คิดเป็ นร้อยละ 20 มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
15 มีอายุ 31-40 มีจาํ นวนน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ10 เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 55 ผูท้ ี่มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 45
ในส่ วนของความพึงพอใจที่มีต่อ “ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup)”
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ดโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณารายด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในทุกด้านคือ ด้านความนุ่ มของแป้ ง มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านความกลมกล่อมของแป้ งมีค่าเฉลี่ย 4.70
ด้า นภาพลัก ษณ์ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.55 ด้านรสชาติ มี ค่า เฉลี่ ย 4.50 และด้านความหอมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.35
ตามลําดับ
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5.2 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
ในการทําโครงงานในส่ วนที่เป็ นการนําวัตถุดิบเหลือใช้กลับมาแปรรู ปเพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่น้ นั ควรมีการศึกษาประโยชน์ ของวัตถุดิบนั้นๆ ก่อน รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบ วันหมดอายุ
และการเข้ากันของวัตถุดิบต่างๆที่นาํ มาใช้
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจในเมนู“ซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด”
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ

ชาย

หญิง

20-30 ปี
41-50 ปี

31-40 ปี
51 ปี ขึ้นไป

อายุ

การศึกษา

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
ประเด็น
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ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

1. ภาพลักษณ์น่ารับประทาน
2. รสชาติของไส้ขา้ วเกรี ยบปากหม้อ
3. ความหอมของไส้ขา้ วเกรี ยบปากหม้อ
4. ความนุ่มของแป้ ง
5. ความกลมกล่อมของนํ้าซุป
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา

บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด เป็ นเมนูที่เหมาะกับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ เพราะมีจาํ นวนแคลอรี่ ต่าํ
ทําจากวัตถุดิบและสมุนไพรที่มีประโยชน์ เป็ นเมนูที่สามารถขายร่ วมกับชุด afternoon tea ของ
โรงแรม ในเมนู ดงั กล่าวก็จะจัดเป็ นชุดเล็กๆพอดีคาํ เช่น สลัดโรล แครอทเค้ก ยําส้มโอ สโม๊ค
แซลมอนแซนวิซ เป็ นต้น เนื่ องด้วยโรงแรมทําอาหารที่เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพอยูแ่ ล้วจึงเป็ นเมนู
ที่เหมาะสมที่จะนําเมนู ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ดมานําขายในโรงแรมด้วย เสริ์ ฟใส่ ถว้ ยเล็กๆมี
นํ้าซุป และอาจจะเสนอที่ราคา180-220 ต่อ 1 ที่ อนาคตอาจเป็ นเมนูที่ขายดีมากเมนูหนึ่ง

…………………………………..พนักงานที่ปรึ กษา
(นายปกป้ อง เพชรรัตน์)

ภาคผนวก ค
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ซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
(Mushroom rice rolls soup)
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Abstract

โครงงานเรื่ อง ซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้
เห็ด (Mushroom rice rolls soup) จัดทําขึ้นเพื่อศึกษา
การทําข้าวเกรี ยบปากหม้อในรู ปแบบใหม่ โดยทํา
ในรู ป แบบของซุ ป และนํา เอาวัต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้
จํา พวกผัก และเครื่ องเทศจากงานจั ด เลี้ ยงของ
โรงแรม อาทิ ขาเห็ ด หอม ผัก ต่ า งๆ กระเที ย ม
ปอกเปลื อก รากผักชี เป็ นต้น ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นการ
ช่ ว ยลดปริ มาณของขยะสด และเป็ นทางเลื อ ก
ใหม่กบั ลูกค้า อี กทั้งยังสามารถสร้ างรายได้ให้กบั
โรงแรมได้อีกทางหนึ่ง
หลังจากที่ได้ทาํ การทดลองซุปข้าวเกรี ยบปาก
หม้อ ไส้เห็ ด ผูจ้ ัดทําได้ท าํ การสํา รวจความ พึ ง
พอใจของผูท้ ดลองชิ ม จํานวน 20 คน โดยการใช้
แบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ดโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณาราย
ด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในทุกด้านคือ ด้านความนุ่มของแป้ ง มีค่าเฉลี่ย
4.75 ด้านความกลมกล่อมของแป้ งมีค่าเฉลี่ย 4.70
ด้า นภาพลัก ษณ์ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.55 ด้า นรสชาติ มี
ค่ า เฉลี่ ย 4.50 และด้า นความหอมมี ค่ า เฉลี่ ย 4.35
ตามลําดับ

A variation of Mushroom rice roll soup
was created to study how to create a new type of
rice cracker made with vegetables and spices from
hotel banquets such as shiitake legs, vegetables
peeled garlic and coriander root. This process can
be considered to help reduce the amount of fresh
waste offer a new choice for customers and can
generate additional income for the hotel.
After creating the Mushroom rice roll
soup, the organizer conducted a survey with a
questionnaire for a sample group of 20 people. The
results showed that the respondents were satisfied
with the overall high level of the mushroom rice
roll soup, with an average of 4.57; If considering
each aspect, the respondents were most satisfied
with the softness of the flour had an average of
4.75; the smoothness of the flour an average of
4.70; the visibility of the mean 4.55; the flavor of
the mean 4.50; and the aroma was 4.35;
respectively.

คําสําคัญ : เห็ ดหอม / ข้าวเกรี ยบปากหม้อ / ข้าว
เกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด

Key words: Mushroom / rice rolls / Mushroom
rice rolls soup

ทีม่ าของปัญหา
ในสถานการณ์ แ พร่ ระบาดของไวรั ส
Covid19 ในปั จจุบนั โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส
เวลเนส รี สอร์ ท กรุ ง เทพฯร่ ว มกับ โรงพยาบาล
กรุ งเทพ เสนอแพคเกจ 14 days Health Watch ใช้
สําหรั บ ผูท้ ี่ เพิ่งเดิ นทางกลับจากต่างประเทศ หรื อ
ต้องการเฝ้ าสังเกตอาการ กรณี สงสัยว่าเป็ นผูต้ ิดเชื้ อ
หรื อไม่ มีการบริ การต่างๆที่สะดวกสบาย และมีการ
บริ การอาหาร 3 มื้อ ประกอบกับปั จจุบนั คนส่ วน
ใหญ่ มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพมากขึ้ น ด้ว ยการควบคุ ม
อาหาร ออกกําลังกาย เน้นการรับประทานอาหารที่
มี ป ระโยชน์ รั บ ประทานเนื้ อ สั ต ว์น้อ ยลง ดัง นั้น
อาหารที่ จ ะให้โ ปรตี นแทนเนื้ อ สัตว์จึ งเป็ นที่ นิยม
เช่ น ถั่ว ต่ า งๆ ไข่ เต้า หู ้ และเห็ ด ต่ า งๆ เป็ นต้น
สําหรับเห็ดนั้นเป็ นวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาไม่แพงนัก
อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่ างกาย เห็ดนับเป็ นผักชนิ ด
หนึ่งที่ไม่มีไขมันมีน้ าํ ตาลและเกลือค่อนข้างตํ่า ช่วย
ต่อต้านอนุมูลอิสระ และดูแลระบบต่างๆในร่ างกาย
ช่วยกระตุน้ ทํางานของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
และช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพของเซลล์ คุ ้ ม กั น
ธรรมชาติ ช่วยควบคุม้ นํ้าหนัก และสามารถนําเห็ด
มาประกอบอาหารได้ อ ย่ า งหลากหลาย ด้ ว ย
ประโยชน์ของเห็ดดังกล่าว ทางโรงแรมเมอเวนพิค
บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ ก็ยงั มีการนํา
เห็ดมากใช้เป็ นวัตถุดิบในการทําเมนูต่างๆเช่นกัน
จากการศึกษาข้อมูลของโรงแรม และข้อมูล
การปฏิบตั ิงานในแผนกครัว รวมทั้งสอบถามข้อมูล
จากพนักงานที่ปรึ กษาในแผนกครัว โรงแรมเมอเว
นพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ พบว่า
ทางโรงแรมได้ใช้เห็ ดหอมในการทําเมนู ต่างๆ ซึ่ ง
ในการนําเห็ดหอมมาประกอบอาหารนั้น ต้องตัดขา
เห็ดทิ้ง และใช้เพียงเนื้ อเห็ดในการประกอบอาหาร
ผูจ้ ดั ทําจึ งเห็ นว่าควรนําขาเห็ ดนั้นมาใช้ประโยชน์
โดยการทํา เป็ นเมนู ใ หม่ เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้กับ
ลูกค้าที่เน้นการดูแลสุ ขภาพ และเป็ นการเพิ่มรายได้
ให้แก่โรงแรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อนําสิ่ งที่ ไม่ใช้แล้วมาทําให้เกิ ด
ประโยชน์แก่โรงแรม
2. เพื่ อ สร้ า งความแปลกใหม่ ใ ห้กับ
เมนู อ าหารและเป็ นทางเลื อ กให้ ก ับ ลู ก ค้า ที่ ดู แ ล
สุ ขภาพ
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงแรม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโครงงาน
1. โรงแรมมีแนวทางในการผลิตเมนูใหม่
จากวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้แล้ว
2. ลูกค้าของโรงแรมมีเมนูเพื่อสุ ขภาพเป็ น
ทางเลือกใหม่
3. โรงแรมสามารถทํารายได้เพิ่มขึ้นจาก
เมนูใหม่
วัตถุดบิ ในการทําซุ ปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
จากการที่ ค ณะผูจ้ ัด ทํา ได้ไ ปปฏิ บ ัติ ง าน
สหกิ จ ศึ กษา ณ เมอเวนพิค บี ดีเอ็ม เอส เวลเนส รี
สอร์ ท กรุ งเทพฯ ( Movenpick BDMS Wellness
Resort Bangkok ) แผนกห้องครัวในครั้งนี้ ทําให้
คณะผูจ้ ดั ทําได้เกิดแนวคิดที่จะนําก้านเห็ดที่เหลือใช้
มาทําให้เกิดเป็ นซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ดขึ้น
วัตถุดบิ ในการทําแป้ งซุ ปข้ าวเกรียบปากหม้ อมีดงั นี้
- แป้ งข้าวเจ้า
- แป้ งมัน
วัตถุดบิ ในการทําซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อมีดังนี้
- รากผักชี
- กระเทียมไทยแกะเปลือก
- พริ กไทยขาวเม็ด
- นํ้ามันพืช
- เห็ดหอมสับ
- นํ้าตาลปี๊ บ
- นํ้าเปล่า
- ถัว่ ลิสงคัว่ ป่ น

วิธีทาํ เมนูอาหาร
ขั้นตอนการทําไส้
1. นําเห็ดหอมมาล้างให้สะอาด ใช้ท้ งั ขา
เห็ดที่เหลือใช้ และเนื้อเห็ดบางส่ วน
2. นําเห็ดไปต้มในหม้อประมาณ 5 นาที
3. นํารากผักชี กระเทียมปอกเปลือก และ
พริ กไทยขาวเม็ดมาโขกในครก จนละเอียดเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน
4. หัน่ หอมแดงให้ละเอียดพอสมควร
5. นําเห็ ดหอมที่ ตม้ แล้วมาหั่นให้เป็ นชิ้ น
เล็กๆ
6. นํากระทะขึ้นตั้งไฟ ควรใช้ไฟ ปาน
กลางจากนั้นเทนํ้ามันลงในกระทะ
7. นําหอมแดงและเห็ ดหอมใส่ ลงใน
กระทะจากนั้นผัดส่ วนผสมและเห็ดหอมให้เข้ากัน
8. ใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บลงไป และผัดให้เข้ากัน
9. นํา ถัว่ ลิ ส งเทใส่ ใ นกระทะ และผัดให้
เข้ากัน
10. ใส่ น้ ํา ในหม้อ นึ่ งประมาณครึ่ งหม้อ
ขึงผ้าขาวบางให้ตึงกับปากของหม้อนึ่ ง แล้วใช้ลวด
มัด หรื อ หนัง ยางเส้ น ใหญ่ รั ด ให้ แ น่ น ตรงคอของ
หม้อ จากนั้นพับ สอดผ้าม้วนทับ ลวด แล้วมัดเก็บ
ม้วนปลายผ้าให้สวยงาม
11. ตั้งหม้อนึ่ งที่ใส่ น้ าํ ไว้เรี ยบร้อยเปิ ดไฟ
ปานกลาง ปิ ดฝาหม้อไว้ให้น้ าํ เดือด
ขั้นตอนการเตรียมแป้ ง
1. นํ า แป้ งข้ า วเจ้ า และแป้ งมั น ตาม
ปริ มาณที่กาํ หนด ผสมกัน
2. ร่ อนแป้ งเพื่อให้ได้เนื้อแป้ งที่ละเอียด
3. คนผสมแป้ งข้าเจ้า แป้ งมัน และนํ้าเข้า
ด้วยกัน หากต้องการให้แป้ งออกสี ให้ใส่ น้ าํ อัญชัน
และใบเตยที่ค้ นั เตรี ยมไว้ การคนต้องคนให้แป้ ง
เป็ นเนื้อเดียวกัน

วิธีทาํ ข้ าวเกรียบปากหม้ อ
1.
ละเลงส่ ว นผสมแป้ งลงบนปาก
หม้อ ปิ ดฝานึ่งจนแป้ งสุ กประมาณ 30 วินาที หรื อ
เป็ นสี ใส ๆ นําไส้วางตรงกลาง ใช้พายปาดแป้ งขึ้ น
ห่อไส้ให้มิด
วิธีทาํ ซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อ
1. ตั้งนํ้าให้เดือด
2. ป อ ก ห อ ม หั ว ใ ห ญ่ แ ล ะ หั่ น ค รึ่ ง
ผักกาดขาว(ใช้ส่วนที่ เหลือจากการตัดยอดผัก)ทุ บ
รากผักชี เบาๆ พริ กไทยขาวเป็ น และเศษเห็ด(ที่เกิน
ขนาดมาตรฐาน)นํามาใส่ รวมกัน
3. กระเทียมปอกเปลือกออก
4. นําส่ วนผสมลงไปต้ม ตั้งไฟอ่อน เท่านี้
ก็จะได้น้ าํ ซุปหวานๆแล้ว แบบไม่มีผงชูรส
เคล็ด ลับ : ตั้ง ไฟอ่ อ น และ ต้ม ไปเรื่ อ ยๆ ใส่ เ กลื อ
เล็กน้อย เพื่อให้รสชาติกลมกล่อม
สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 18
พฤษภาคม ถึ ง 29 สิ ง หาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้ งหมด 14 สั ป ดาห์ ในแผนกครั ว (Kitchen
Department) ของโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส
เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ ผูจ้ ดั ทําได้เล็งเห็นว่าใน
แผนกครัวมีวตั ถุดิบหลายอย่างที่สามารถนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ เช่น แป้ งข้าวเจ้า แป้ งมัน รากผักชี
หอมแดง กระเทียม เห็ดหอม ถัว่ ลิสง นํ้ามันพืช และ
ผัก ต่ า งๆ โดยนํา มาแปรรู ป จนเกิ ด เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์
ใ ห ม่ คื อ “ซุ ป ข้ า ว เ ก รี ย บ ป า ก ห ม้ อ ไ ส้ เ ห็ ด
(Mushroom rice rolls soup)” ซึ่ งจะเป็ นการช่วยลด
วัตถุดิบที่เหลือใช้และยังนํากลับมาแปรรู ปเพื่อเป็ น
ทางเลื อกให้แ ก่ลูกค้า และยังสามารถสร้ างรายได้
ให้กบั โรงแรมอีกด้วย

จากการทดลองทําซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อ
ไส้เห็ด (Mushroom rice rolls soup) ในครั้งแรก
ปรากฏว่าตัวไส้น้ ันมี ค วามหวานมากเกิ นไป จาก
การใส่ น้ าํ ตาลปี๊ บในปริ มาณมากเนื่ องจากเกรงว่าไส้
จะไม่ยึดติดเป็ นเนื้ อเดียวกัน ใส่ ถวั่ ลิสงมากเกินไป
ทําให้กลิ่นและรสชาติของเห็ ดหอมและเครื่ องเทศ
อื่นๆ หายหมดไป ปั้ นแป้ งชิ้นใหญ่เกินไปทําให้มี
ขนาดไม่พอดีคาํ ส่ วนของนํ้าซุ ปนั้น ในครั้งแรกมี
สี เข้มเกินไปจากการใส่ วตั ถุดิบในปริ มาณมากเกิ น
ควรและใช้เกลือปรุ งให้มีรสชาติกลมกล่อม ผูจ้ ดั ทํา
จึ ง แก้ปั ญ หาโดยลดปริ ม าณนํ้า ตาลปี๊ บลงเพื่ อ ลด
ความหวาน และลดปริ มาณ ถัว่ ลิ ส งลง ทําให้น่ า
รั บ ประทานยิ่ ง ขึ้ น ในส่ ว นของแป้ งนั้ น ได้ ล ด
ปริ มาณแป้ งลง ทําให้แป้ งบางลงกว่าเดิม เมื่อห่ อไส้
แล้วทําให้มีขนาดพอดีคาํ น่าลิ้มลอง
เมื่อได้ “ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด” ที่
เหมาะสมแล้ว ผูจ้ ัดทําได้ทาํ การประเมิ นความพึง
พอใจในด้านต่างๆของซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้
เห็ด (Mushroom rice rolls soup) จากบุคคลทัว่ ไป
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิงร้อยละ 70
และเพศชายร้ อ ยละ 30 มี อ ายุร ะหว่าง 20-30 มาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55 มีอายุ 41-50 คิดเป็ นร้อยละ
20 มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 15 มีอายุ 31-40
มี จ ํา นวนน้ อ ยที่ สุ ดคิ ด เป็ นร้ อ ยละ10 เป็ นผู้ที่ มี
การศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55 ผูท้ ี่
มี ก ารศึ ก ษาตํ่า กว่า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45
ในส่ วนของความพึงพอใจที่มีต่อ “ซุปข้าว
เกรี ยบปากหม้อไส้เห็ ด (Mushroom rice rolls
soup)” พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในซุ ปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ดโดยรวมในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณารายด้าน
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในทุกด้านคือ ด้านความนุ่มของแป้ ง มีค่าเฉลี่ย 4.75
ด้านความกลมกล่อมของแป้ งมี ค่าเฉลี่ ย 4.70 ด้าน
ภาพลัก ษณ์ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.55 ด้า นรสชาติ มี ค่ า เฉลี่ ย
4.50 และด้านความหอมมีค่าเฉลี่ย 4.35 ตามลําดับ

บรรณานุกรม
กมลรัตน์ นนทรี . (2546). ต้ นทุนการผลิต
, เห็ดหอม – ต้ นทุนและประสิ ทธิ ผล เข้าถึงได้
จาก http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&re
cord_id=10076702
กัญญาพัชร เพชราภรณ์. (2556). ขนม
กุยช่ ายและขนมข้ าวเกรี ยบปากหม้ อ จากชะคราม
อบแห้ ง เข้าถึงได้
จาก http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/501/article/view/143
จินดารัตน์ สิ ริวจิ กั ษณ์. (2562). มหั ศจรรย์
"ดอกเกลือ" กับคุณประโยชน์ รอบด้ าน เข้าถึงได้
จาก https://www.sanook.com/health/19313/
นานทรี หุ น้ เหี้ ยง. (2556). ออกแบบและ
สร้ างห้ องเพาะเลีย้ งเห็ดนางฟ้ า เข้าถึงได้
จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/5
6920165.pdf
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . (2560). การวิจัยและ
วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS.
กรุ งเทพฯ: บิซิเนส อาร์ แอนด์ ดี.
ศรี สมร คงพันธุ์. (2554) แป้ ง:แหล่ งที่ มา
และประโยชน์ ของแป้ งชนิดต่ าง ๆ เข้าถึงได้
จาก https://www.thaikasetsart.com
Likert, R. (1932). เกณฑ์ 5ระดับการวัด
แบบสอบถาม เข้ าถึงได้ จาก
http://etheses.psru.ac.th/libirpsru/sites/default/files/
site/default/thesis/ch3-01_0.pdf
MedThai. (2556). สรรพคุณและ
ประโยชน์ ของพริ กไทยดํา พริ กไทยอ่ อน 50 ข้ อ
เข้าถึงได้จาก https://medthai.com/
MedThai. (2557). กระเทียม สรรพคุณละ
ประโยชน์ ของกระเทียม 49 ข้ อ. เข้าถึงได้
จาก https://medthai.com
Men Sanook. (2557). หอมแดง
สรรพคุณม่ ธรรมดาพาไกลโรค. เข้าถึงได้
จาก https://www.sanook.com/
3

3

MovenpickBDMSWellnessResortBangkok
. (ม.ป.ป.). ข้ อมูลโรงแรม. เข้าถึงได้
จากhttps://www.agoda.com/th-th/movenpickbdms-wellness-resort-bangkok/hotel
Mövenpick BDMS Wellness Resort
Bangkok. (ม.ป.ป.). รู ปภาพห้ องนอนต่ างๆของโรม
แรม. เข้าถึงได้
จาก https://www.booking.com/hotel/th/movenpick-bdmswellness-resort-bangkok.th.html
Thaibis. (ม.ป.ป.). ภาพที่ตั้งโรงแรมเมอเว
นพิคบีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ทกรุ งเทพฯ.
เข้าถึงได้จาก http://www.thaibis.com/
Trueplookpanya. (ม.ป.ป.). ความเป็ นมา
ของนํา้ ตาลพืน้ บ้ าน. เข้าถึงได้
จาก https://taza088.wordpress.com/ความเป็ นมา
ของนํ้าตาลพื้นบ้าน
3

ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ซุปข้ าวเกรียบปากหม้ อไส้ เห็ด
(Mushroom rice rolls soup )
อาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ ปัญจมา เปมะโยธิน
พนักงานที่ปรึกษา นายปกป้ อง เพชรรัตน์
นางสาว จารุวรรณ ดลโสภณ
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ แพร่ ระบาดของไวรั ส Covid19 ในปั จจุ บนั
โรงแรมเมอเวนพิ ค บี ดี เ อ็ ม เอส เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯร่ วมกั บ
โรงพยาบาลกรุ งเทพ เสนอแพคเกจ 14 days Health Watch ใช้สาํ หรับผูท้ ี่
เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรื อต้องการเฝ้ าสังเกตอาการ กรณี สงสัยว่า
เป็ นผูต้ ิ ดเชื้ อหรื อไม่ มี การบริ ก ารต่ างๆที่ สะดวกสบาย และมี การบริ การ
อาหาร 3 มื้ อ ประกอบกับปั จจุบนั คนส่ วนใหญ่มีการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น
ด้ว ยการควบคุ ม อาหาร ออกกํา ลัง กาย เน้ น การรั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ รับประทานเนื้ อสัตว์น้อยลง ดังนั้น อาหารที่จะให้โปรตีนแทน
เนื้ อสัตว์จึงเป็ นที่นิยม เช่น ถัว่ ต่างๆ ไข่ เต้าหู ้ และเห็ดต่างๆ เป็ นต้น สําหรับ
เห็ดนั้นเป็ นวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาไม่แพงนัก อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อร่ างกาย
เห็ ด นับเป็ นผักชนิ ดหนึ่ งที่ ไ ม่ มี ไ ขมันมี น้ าํ ตาลและเกลื อค่อ นข้า งตํ่า ช่ ว ย
ต่อต้านอนุมูลอิสระ และดูแลระบบต่างๆในร่ างกาย ช่วยกระตุน้ ทํางานของ
ระบบภู มิ คุ ม้ กัน ของร่ า งกาย และช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพของเซลล์คุม้ กัน
ธรรมชาติ ช่ วยควบคุม้ นํ้าหนัก และสามารถนําเห็ ดมาประกอบอาหารได้
อย่างหลากหลาย ด้วยประโยชน์ของเห็ดดังกล่าว ทางโรงแรมเมอเวนพิค บี
ดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ ก็ยงั มีการนําเห็ดมากใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การทําเมนูต่างๆเช่นกัน
จากการศึกษาข้อมูลของโรงแรม และข้อมูลการปฏิบตั ิงานในแผนก
ครั ว รวมทั้งสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ ปรึ กษาในแผนกครั ว โรงแรม
เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รี สอร์ ท กรุ งเทพฯ พบว่าทางโรงแรมได้ใช้
เห็ ดหอมในการทําเมนู ต่างๆ ซึ่ งในการนําเห็ ดหอมมาประกอบอาหารนั้น
ต้องตัดขาเห็ดทิ้ง และใช้เพียงเนื้ อเห็ดในการประกอบอาหาร ผูจ้ ดั ทําจึงเห็น
ว่ า ควรนํา ขาเห็ ด นั้น มาใช้ป ระโยชน์ โ ดยการทํา เป็ นเมนู ใ หม่ เพื่ อ เพิ่ ม
ทางเลื อกให้กบั ลูกค้าที่เน้นการดูแลสุ ขภาพ และเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก่
โรงแรมอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อนําสิ่ งที่ไม่ใช้แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์แก่โรงแรม
2. เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบั เมนูอาหารและเป็ นทางเลือกให้กบั
ลูกค้าที่ดูแลสุ ขภาพ
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงแรม
ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
ในการทําโครงงานในส่ วนที่เป็ นการนําวัตถุดิบเหลือใช้กลับมา
แปรรู ปเพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั ควรมี การศึกษาประโยชน์ ของวัตถุดิบ
นั้นๆ ก่อน รวมถึ งคุณภาพของวัตถุดิบ วันหมดอายุ และการเข้ากันของ
วัตถุดิบต่างๆที่นาํ มาใช้

ขั้นตอนการทําไส้
1. นําเห็ดหอมมาล้างให้สะอาด ใช้ท้งั ขาเห็ดที่เหลือใช้ และเนื้ อเห็ดบางส่ วน
2. นําเห็ดไปต้มในหม้อประมาณ 5 นาที
3. นํารากผักชี กระเทียมปอกเปลือก และพริ กไทยขาวเม็ดมาโขกในครก จน
ละเอียดเป็ นเนื้ อเดียวกัน
4. หัน่ หอมแดงให้ละเอียดพอสมควร
5. นําเห็ดหอมที่ตม้ แล้วมาหัน่ ให้เป็ นชิ้นเล็กๆ
6. นํากระทะขึ้นตั้งไฟ ควรใช้ไฟ ปานกลางจากนั้นเทนํ้ามันลงในกระทะ
7. นําหอมแดงและเห็ดหอมใส่ลงในกระทะจากนั้นผัดส่ วนผสมและเห็ดหอม
ให้เข้ากัน
8. ใส่น้ าํ ตาลปี๊ บลงไป และผัดให้เข้ากัน
9. นําถัว่ ลิสงเทใส่ในกระทะ และผัดให้เข้ากัน
10. ใส่น้ าํ ในหม้อนึ่งประมาณครึ่ งหม้อ ขึงผ้าขาวบางให้ตึงกับปากของหม้อ
นึ่ง แล้วใช้ลวดมัดหรื อหนังยางเส้นใหญ่รัดให้แน่นตรงคอของหม้อ จากนั้นพับ
สอดผ้าม้วนทับลวด แล้วมัดเก็บม้วนปลายผ้าให้สวยงาม
11. ตั้งหม้อนึ่งที่ใส่ น้ าํ ไว้เรี ยบร้อยเปิ ดไฟปานกลาง ปิ ดฝาหม้อไว้ให้น้ าํ เดือด
ขั้นตอนการเตรียมแป้ ง
1. นําแป้ งข้าวเจ้า และแป้ งมัน ตามปริ มาณที่กาํ หนด ผสมกัน
2. ร่ อนแป้ งเพื่อให้ได้เนื้ อแป้ งที่ละเอียด
3. คนผสมแป้ งข้าเจ้า แป้ งมัน และนํ้าเข้าด้วยกัน หากต้องการให้แป้ งออกสี ให้
ใส่ น้ าํ อัญชัน และใบเตยที่ค้นั เตรี ยมไว้ การคนต้องคนให้แป้ งเป็ นเนื้อเดียวกัน
วิธีทําข้ าวเกรียบปากหม้ อ
1. ละเลงส่ วนผสมแป้ งลงบนปากหม้อ ปิ ดฝานึ่งจนแป้ งสุกประมาณ 30 วินาที
หรื อเป็ นสี ใส ๆ นําไส้วางตรงกลาง ใช้พายปาดแป้ งขึ้นห่อไส้ให้มิด
วิธีทําซุ ปข้ าวเกรียบปากหม้ อ
1. ตั้งนํ้าให้เดือด
2. ปอกหอมหัวใหญ่ และหัน่ ครึ่ ง ผักกาดขาว(ใช้ส่วนที่เหลือจากการตัดยอด
ผัก)ทุบรากผักชี เบาๆ พริ กไทยขาวเป็ น และเศษเห็ด(ที่เกินขนาดมาตรฐาน)นํามา
ใส่ รวมกัน
3. กระเทียมปอกเปลือกออก
4. นําส่ วนผสมลงไปต้ม ตั้งไฟอ่อน เท่านี้ กจ็ ะได้น้ าํ ซุปหวานๆแล้ว แบบไม่มี
ผงชูรส
เคล็ดลับ: ตั้งไฟอ่อน และ ต้มไปเรื่ อยๆ ใส่เกลือเล็กน้อย เพื่อให้รสชาติกลมกล่อม
สรุ ปผล
ในส่ วนของความพึงพอใจที่มีต่อ “ซุปข้าวเกรี ยบปากหม้อไส้เห็ด (Mushroom
rice rolls soup)” นั้นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในซุปข้าวเกรี ยบ
ปากหม้อไส้เห็ดโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณาราย
ด้านพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้านคือ ด้านความ
นุ่มของแป้ ง มีค่าเฉลี่ย 4.75 ด้านความกลมกล่อมของแป้ งมีค่าเฉลี่ย 4.70 ด้าน
ภาพลักษณ์มีค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านความหอมมี
ค่าเฉลี่ย 4.35 ตามลําดับ
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