รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ ง งาดํา อัญชัน)

HEALTHY THAI SHORTBREAD (Spinach, Black Sesame, Butterfly Pea)

นางสาว ศุฑาลักษณ์
นางสาว เสาวนิตย์
นางสาว พัชราพร
นางสาว พัชริดา

โดย

สันหพงศ์
สิงโหพล
โต๊ะหมัน
โต๊ะหมัน

5704400115
5804400178
5804400191
5804400192

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2564

ชื่ อโครงงาน
หน่ วยกิต
คณะผู้จัด

: ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ ( ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน )
: 5 หน่วยกิต
: นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์
: นางสาว เสาวนิตย์ สิ งโหพล
: นางสาว พัชราพร โต๊ะหมัน
: นางสาว พัชริ ดา โต๊ะหมัน
อาจารย์ที่ปรึกษา
: อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
ระดับการศึกษา
: ปริ ญญาตรี
สาขาวิชา
: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
คณะ
: ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
: 2/2563
บทคัดย่อ
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ขนมกลี บ ลํา ดวนเพื่ อ สุ ข ภาพ ( ปวยเล้ง งาดํา อัญ ชัน ) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทําขนมกลีบลําดวนจากผักและธัญพืช มีท้ งั ปวยเล้ง งาดํา และอัญชัน
การทําขนมกลีบลําดวนนี้ พัฒนาขึ้นโดยการออกแบบส่ วนประกอบเพิ่มเติม คือการนําผงผักต่างๆ
ของปวยเล้ง งาดํา และอัญชันมาเป็ นส่ วนผสมในการทําขนมกลีบลําดวนครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษา
อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบขนมกลีบลําดวนจากแป้ งสาลี (ตราพัดโบก) และศึกษาความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนจากผงปวยเล้ง งาดําและอัญชัน เมื่อทําการทดสอบ ส่ วนของ
อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ คือระดับอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 30 นาที และความพึงพอใจ
ต่อ ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนจากด้านความชอบโดยรวมของงาดํา มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.30 ± 0.49 รองลงมาด้านความชอบโดยรวมของอัญชันและปวยเล้ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
ที่คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 ± 0.50โดยสรุ ปแล้วพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากชอบสู ตรงาดํา
มากกว่าสู ตรอัญชันและปวยเล้ง ขนมกลีบลําดวนเป็ นขนมที่นาํ มาดัดแปลงเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่
แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ
คําสําคัญ : ขนมเพื่อสุขภาพ ,ขนมกลีบลําดวน , ผักอบแห้ง

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ัดทําได้มาปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสวนสามพรานริ
เวอร์ ไซด์ (sampran riverside) ตั้งแต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 22 มิถุนายน ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทํา
ได้รับ ความรู้และ สร้างประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ใน
ด้าน ของงานครัว ซึ่ งทางโรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ ไซด์ (sampran riverside) ได้ฝึกสอนและได้
เรี ยนรู้ใน การทดลองทําด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ความรู้ และเกิดความชํานาญ ในการรู้จกั แก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าโดยได้รับความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายทั้งคุณวันเพ็ญ ชนประชา หัวหน้า
ครัวเบเกอรี่ ที่เป็ นพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์สุนทร สอนกิจดี อาจารย์ที่ปรึ กษาและบุคคลท่าน
อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อ งทุกท่านที่มีส่วนรวมในการให้ขอ้ มูล และ
เป็ นที่ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจใน
ชีวิตการทํางานจริ ง ซึ่งผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทํา
นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์
นางสาว เสาวนิตย์
สิ งโหพล
นางสาว พัชราพร
โต๊ะหมัน
นางสาว พัชริ ดา
โต๊ะหมัน
11 มิถุนายน 2564

สารบัญ
จดหมายนําส่งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ในสังคมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของคนในยุคนี้
ได้มีการเปลี่ยนไป โดยมีการคํานึ งถึงสุ ขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการดําเนิ นชี วิต สิ่ งของอุปโภค
หรื อ บริ โภครวมไปถึงอาหารการกินขนมต่างๆ ปัจจุบนั มีการพูดถึงกระแสคนรักสุขภาพที่นิยมกิน
อาหารและขนมเพื่อสุขภาพกันโดยส่วนใหญ่
ผักและธัญพืชออร์แกนิคที่นาํ มาใช้ในการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ การเพาะปลูกผัก
ในกลุ่มนี้จะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ แต่จะปลูกโดยดัดแปลงสภาพการเพาะปลูกเลียนแบบธรรมชาติ
เช่ น ปุ๋ ยในดิ น การบํารุ งดิ น อากาศ ความชื้ น นํ้า ฯลฯ เพื่อ ให้พืชผักเจริ ญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบ
ธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติซ่ ึ งทางโรงแรมได้ไปรับซื้ อผักออร์ แกนิคจากชาวบ้านที่ปลูกมา
ขายในตลาดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านที่ปลูกผักออร์แกนิค
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ ไซต์ มีการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มและวัตถุดิบที่เป็ น
ออร์แกนิคให้บริ การแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรมในส่วนของห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา
ลานกิจกรรม คาเฟ่ และตลาดสุขใจเป็ นต้น และนอกจากนี้ขนมกลีบลําดวนเป็ นขนมที่ให้บริ การแก่
แขกอยูแ่ ล้วจึงอยากเพิ่มมูลค่าให้กบั ขนมกลีบลําดวนโดยการใช้ผกั ออร์แกนิคเข้ามาเป็ นส่วนผสมทํา
ให้นอกจากจะได้ขนมที่อร่ อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
คณะผูจ้ ดั ทําจึงมีความสนใจที่จะนําผักออร์ แกนิ ค (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มาผลิตเป็ นขนม
กลีบลําดวนจากผักและธัญพืชออร์ แกนิ ค (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) โดยนําปวยเล้ง งาดํา อัญชันมา
ผสมกับแป้ งสาลี นํ้าตาลทรายแดง แล้วนําไปร่ อ นเพื่อ ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนอกจากนี้ ยงั
สามารถนําขนมกลีบลําดวนที่ทาํ จากผักและธัญพืชออร์ แกนิคไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้และตอบสนองความต้องการในการทานขนมเพื่อสุขภาพได้ดว้ ย
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาการทํา ขนมกลี บลําดวนจากผักและธัญพื ช ออร์ แกนิ ค (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน)
1.2.2 เพื่อศึกษาและยอมรับที่มีต่อขนมกลีบลําดวนจากผักและธัญพืชออร์ แกนิ ค (ปวยเล้ง
งาดํา อัญชัน)
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การนําผักและธัญพืชออร์ แกนิ ค (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มาทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และสร้างรายได้ให้กบั ทางโรงแรม
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซต์ (Sampran Riverside ) แผนกครัวเบอเกอรี่
ครัวริ มนํ้า แม่บา้ น HR F&B Restaurant Front office
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลได้ดาํ เนินการระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่
11 มิถุนายน 2564
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ได้นาํ วัตถุดิบอย่างผักและธัญพืชออร์ แกนิคที่มาทําเป็ นขนมที่มีความแปลกใหม่และ
ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
1.4.2 ได้เรี ยนรู้ วิธีการทําขนมกลีบลําดวนจากผักและธัญพืชออร์ แกนิ ค (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน)

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ : โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์ (Sampran Riverside)
ที่ต้งั สถานประกอบการ : เลขที่ 21 ซอยยายชา 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลยายชา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย์ 73110
หมายเลขโทรศัพท์
: (034)-322 544 (034)-332 775
Website
: http://www.suansampran.com

รูปที่ 2.1 โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์ (Sampran Riverside)
ที่มา : http://www.suansampran.com

รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์ (Sampran Riverside)
ที่มา : http://www.suansampran.com
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รูปที่ 2.3 แผนที่ของโรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์ (Sampran Riverside)
ที่มา : http://www.suansampran.com
2.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
“สวนสามพราน” มีจุดเริ่ มต้นจากต้นพิกุลใหญ่อายุเกือบ 100 ปี กําลังจะโค่นล้มเพราะตลิ่ง
พัง ทําให้ดร.ชํานาญ และคุณหญิงวลียุวบูรณ์ตดั สิ นใจซื้ อที่ดินเพื่ออนุรักษ์พิกุลต้นนั้นจึงซื้ อ ที่ดิน
ผืนนี้เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศของครอบครัวจากการปลูกกุหลาบเป็ นงานอดิเรกในระยะแรกจน
กลายเป็ นธุรกิจในเวลาต่อมาความงดงามของกุหลาบสวนสามพรานทําให้ได้รับการขนานนามจาก
ชาวต่างประเทศว่า “โรสกาเด้น” หรื อชื่อ “สวนสามพราน” ในภาษาไทยจากวันวานจนถึงปั จจุบนั
สวนสามพรานได้กลายเป็ นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศไม่ต่าํ กว่า 15 ล้านคนได้มาเยือนรวมทั้งห้องจัดประชุมสัมมนาที่มีมาตรฐานระดับสากล
สนามกอล์ฟศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
“สวนสามพราน” เป็ นอาณาจักรแห่ งการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบทั้งความสวยงามของพืช
พรรณนานาชนิ ด ทั้ง ทํา เลภู มิ ป ระเทศที่ อ ยู่ริ ม แม่ น้ ํา นครชัย ศรี ก ารวางแผนภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม
ศิลปกรรมซึ่งได้บรรจุรายการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้อย่างเหมาะสมกลมกลืนจนเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยเป็ นที่นิยมของคนไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจนทุกวันนี้

5
2.2.1 ประเภทของห้ องพัก
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์ให้บริ การห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้
1) ห้ องสุ พีเรียฝั่งแม่นาํ้
มีพ้ืนที่ใช้สอยในห้อ ง 26 ตารางเมตร ห้องดีลกั ซ์ และห้องสวีท บริ การ
เตียงแบบเตียงคู่ เตียงเดี่ยวขนาดคิงส์ไซส์ และเตียงแบบพัก 3 ท่าน ตกแต่งเรี ยบง่ายสไตล์คลาสสิ ก
โทนสี อุ่น สบายตา สะดวกสบายด้วยเครื่ อ งปรับอากาศ ระเบียงส่ วนตัว อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์
ระหว่างประเทศ เคเบิ้ลทีวี มินิบาร์ ตูเ้ ซฟ เห็นวิวโค้งนํ้าแม่น้ าํ ท่าจีนที่สวยที่สุดในอําเภอสามพราน
ดื่มดํ่ากับวิวพระอาทิตย์ตกดินเต็มตา

รูปที่ 2.4 ห้องสุพีเรี ยฝั่งแม่น้ าํ
ที่มา : http://www.suansampran.com
2) ห้ องพักดีลักซ์
มีพ้ืนที่ใช้สอยในห้อง 33 ตารางเมตร ตกแต่งโทนสี อุ่น สบายตา เห็นวิว
โค้งนํ้าแม่ นํ้าท่าจีนที่สวยที่สุดในอําเภอสามพราน ดื่มดํ่ากับวิวพระอาทิตย์ตกดินเต็มตา บริ การเตียง
ขนาดคิงส์ไซส์

รูปที่ 2.5 ห้องพักดีลกั ซ์
ที่มา : http://www.suansampran.com
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3) ห้ องพักสวีท
ห้องชุดที่มาพร้อมด้วยความสะดวกสบายแบบพิเศษสุด ทั้งห้อง Executive
Suite, Family Suite มีพ้ืนที่ใช้สอยในห้อง 60 ตารางเมตร ตกแต่งโทนสี อุ่น สบายตา เห็นวิวโค้งของ
แม่น้ าํ ท่าจีนที่สวยที่สุดในอําเภอสามพราน ดื่มดํ่ากับวิวพระอาทิตย์ตกดินเต็มตา บริ การเตียงเดี่ยว
ขนาดคิงส์ไซส์ สําหรับห้อง Executive Suite และเตียงแบบพัก 3 ท่าน (เตียงใหญ่ 1 เตียงและเตียง
เล็ก 1 เตียง) สําหรับห้อง Family Suite

รูปที่ 2.6 ห้องพักสวีท
ที่มา : http://www.suansampran.com
2.2.2 ประเภทของบ้ านพัก
1) บ้ านเรื อนไทยโบราณ
ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมาผูก้ ่อ ตั้งสวนสามพรานได้รวบรวมบ้านเรื อ นไทย
โบราณสร้างด้วยไม้สักทั้งหมดจากทัว่ ประเทศไทย เป็ นบ้านที่ได้รับการบูรณะและดูแลเป็ นอย่างดี
ตั้งอยูร่ อบ ทะเลสาบ การตกแต่งภายในแบบไทยๆ พร้อมสิ่ งอํานวยความสะดวกทันสมัยที่จาํ เป็ นต่อ
การใช้ชีวิตในปั จจุบัน บ้านแต่ละหลังตั้งชื่อ ตามดอกไม้ไทยที่ปลูกไว้ทางเข้าของบ้านแต่ล ะหลัง
ได้แก่ ชมนาด การเวก พวงคราม ลัดดาวัลย์ และกุมาริ กา บ้านไทยทั้ง 5 หลังมีเอกลักษณ์ส่วนตัว
พร้อม เฉลียงริ มทะเลสาบและโรงจอดรถ บ้านพักและห้องพักทุกห้องมีเครื่ องปรับอากาศ ฝักบัว
อาบนํ้า โฮมเมดสบู่ แชมพู อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ มินิบาร์ เคเบิลทีวี และตู้
เซฟ

7
2) บ้ านชมนาด
บ้านชมนาด (บ้านหลังที่ 3) มี 4 ห้อ งนอน พักได้ 8 ท่าน ประกอบด้วย
ห้องเตียงคู่ 2 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว 2 ห้อง แต่ละห้องมีห้องนํ้าในตัว มีศาลาไม้ทรงไทยริ มทะเลสาบ
ใต้ถุนบ้านใช้ เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทํากิจกรรมได้

รูปที่ 2.7 บ้านชมนาด
ที่มา : http://www.suansampran.com
3) บ้ านการเวก
บ้านการเวก (บ้านหลังที่ 4) มี 1 ห้องนอนใหญ่แบบเตียงเดี่ยว และมี
1 ห้องนัง่ เล่น ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทํากิจกรรมได้

รูปที่ 2.8 บ้านการเวก
ที่มา : http://www.suansampran.com
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4) บ้ านพวงคราม
บ้านพวงคราม (บ้านหลังที่ 5) มี 1 ห้องนอนใหญ่แบบเตียงเดี่ยว และมี
1 ห้องนัง่ เล่น ท่านํ้าริ มทะเลสาบ ใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทํากิจกรรมได้

รูปที่ 2.9 บ้านพวงคราม
ที่มา : http://www.suansampran.com
5) บ้ านลัดดาวัลย์
บ้านลัดดาวัลย์ (บ้านหลังที่ 6) มี 2 ห้องนอน สําหรับ 4 ท่าน ทั้งสองห้อง
เป็ นห้องเตียงคู่ มีห้องนํ้าส่ วนตัว พื้นที่นั่งเล่นบนบ้านและศาลาไม้ทรงไทยริ มทะเลสาบใต้ถุนบ้าน
ใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทํากิจกรรมได้

รูปที่ 2.10 บ้านลัดดาวัลย์
ที่มา : http://www.suansampran.com
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6) บ้ านกุมาริกา
บ้านกุมาริ กา (บ้านหลังที่ 7) มี 2 ห้องนอนพักได้ 4 ท่าน เป็ นห้องเตียงคู่
1 ห้อง ห้องเตียงเดี่ยว 1 ห้องแต่ละห้องมีห้องนํ้าและห้องนัง่ เล่นใต้ถุนบ้านใช้เป็ นลานนัง่ เล่นหรื อทํา
กิจกรรมได้

รูปที่ 2.11 บ้านกุมาริ กา
ที่มา : http://www.suansampran.com
2.2.3 สระว่ายนํ้าระบบโอโซน
เป็ นสระว่ายนํ้ากลางแจ้งระบบโอโซนแห่ งแรกในประเทศไทยเหมาะสําหรับทุก
ท่านที่ตอ้ งการผ่อนคลาย ในสระนํ้าบรรยากาศสบายๆ ริ มแม่น้ าํ ท่าจีน สระว่ายนํ้าเปิ ดให้บริ การทุก
วันเวลา 07.00 – 19.00 น.

รูปที่ 2.12 สระว่ายนํ้าระบบโอโซน
ที่มา : http://www.suansampran.com
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2.2.4 สวนพรรณไม้
สวนสวยที่รายล้อมด้วยพรรณไม้ดอก ไม้ใบ พืชผัก สมุนไพร นานาชนิด บนเนื้ อที่
100 ไร่ ริ มแม่น้ าํ ท่าจีนท่ามกลางธรรมชาติน้ ี นกั ท่องเที่ยวผูม้ าเยือนสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจ
ด้วยระบบการปลูกแบบออร์แกนิคมาตรฐานสากล IFOAM EU และ Canada

รูปที่ 2.13 สวนพรรณไม้
ที่มา : http://www.suansampran.com
2.2.5 ห้ องอาหาร
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซต์ มีห้องอาหารจํานวน 3 ห้องดังนี้
1) ห้ องอาหารริมนํ้า
ให้บริ การอาหารไทย 4 ภาค และอาหารยุโรป เสิ ร์ฟแบบทาปาสขนาด
ย่อมให้ลูกค้าเลือกทานได้หลากหลายเมนูเน้นใช้วตั ถุดิบสดใหม่จากสวนเกษตรอินทรี ยข์ องเราเปิ ด
บริ การทุกวัน 2 ช่วงเวลา ระหว่างเวลา 07.00 - 11.00 น. และเวลา 11.00 - 21.00 น.

รูปที่ 2.14 ห้องอาหารริ มนํ้า
ที่มา : http://www.suansampran.com
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2) ห้ องอาหารอิน-จัน
ห้ อ งอาหารอิน-จัน เป็ นที่ รู้ จัก มาตั้ง แต่ พ.ศ.2507 ใช้ก รรมวิ ธี ก ารปรุ ง
อาหารแบบฉบับชาววังแต่ด้ งั เดิม โดยใช้วตั ถุดิบสดใหม่จากสวนไร่ นาในท้องถิ่นเป็ นประสบการณ์
ในการรับประทานอาหารที่ปรุ งแบบดั้งเดิมรสชาติอร่ อย ในบรรยากาศริ มแม่น้ าํ ท่าจีน เปิ ดให้บริ การ
ทุกวันเวลา 11.00 - 15.00 น. และเพิ่มช่วงเย็นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เวลา 17.00 - 22.00 น.

รูปที่ 2.15 ห้องอาหารอิน-จัน
ที่มา : http://www.suansampran.com
3) ห้ องอาหารแวนด้า
ห้องอาหารแวนด้า เป็ นห้องอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติเป็ น
ห้องอาหารปรับอากาศ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบ เปิ ดให้บริ การช่วงกลางวัน เวลา 11.30 - 14.30 น.

รูปที่ 2.16 ห้องอาหารแวนด้า
ที่มา : http://www.suansampran.com
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2.2.6 ห้ องสัมมนา/จัดเลีย้ ง
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซต์ มีห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง จํานวน 6 ห้อง ดังนี้
1) ห้ องมรกต
ห้อ งมรกตมีขนาด 22.50 x 11.50 เมตร เป็ นห้อ งประชุ ม ใหญ่ที่ สุ ด ของ
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์ ตกแต่งร่ วมสมัย สิ่ งอํานวยความสะดวกครบครันมีล็อบบี้ส่วนตัว
หน้าห้องประชุม และมีห้องประชุมย่อ ยอีก 4 ห้อง ซึ่ งมีประตูเชื่อมกับห้องประชุมใหญ่ส่วนช่ ว ง
อาหารว่างสามารถจัดเลี้ยงได้ตรงซุ้มทางเดิน หรื อบริ เวณใกล้กบั แม็กโนเลีย คอร์ท

รูปที 2.17 ห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง
ที่มา : http://www.suansampran.com
2) ห้ องไพลิน
ห้อ งไพลินมีขนาด 18.00 x 12.00 เมตร ห้อ งประชุ ม ไพลินตกแต่งแบบ
ไทยร่ วมสมัยตั้งอยูช่ ้ นั ล่างของโรงแรมฝั่งเพชรเกษม

รูปที่ 2.18 ห้องไพลิน
ที่มา : http://www.suansampran.com
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3) ห้ องนพรัตน์
ห้อ งนพรัตน์มีขนาด 18.00 x 10.00 เมตร ห้อ งประชุ มยอดนิ ยมตกแต่ ง
สไตล์ไทยทั้งภายนอกและภายใน อิงแอบกับทัศนียภาพของสวนสวยและแม่น้ าํ ท่าจีน ห้องนี้มีห้อง
ย่อ ย 2 ห้ อ งสามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ห้ อ งใหญ่ ไ ด้อ าหารว่ า งสามารถเสิ ร์ ฟ ทั้ ง ในห้ อ งหรื อ เปลี่ ย น
บรรยากาศมาเสิ ร์ฟตรงริ มแม่น้ าํ ได้ อีกทั้งเป็ นห้องจัดพิธีมงคลสมรสหรื องานจัดเลี้ยงต่างๆได้อีก

รูปที่ 2.19 ห้องนพรัตน์
ที่มา : http://www.suansampran.com
4) ห้ องคอรัล
ห้องคอรัลมีขนาด 17.00 x 11.50 เมตร ห้องคอรัล ห้องประชุมฝาแฝดกับ
ห้องเจดตั้งอยูบ่ นอาคารสัมมนาใกล้ๆกับโรงแรมสวนสามพรานมี 2 ห้องประชุมย่อยที่ใช้ร่วมกันคือ
ห้องเพิร์ล 1 และเพิร์ล 2 มีพ้ืนที่ดา้ นหน้าห้องสําหรับจัดเบรค

รูปที่ 2.20 ห้องคอรัล
ที่มา : http://www.suansampran.com
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5) ห้ องเจด
ห้องเจดมีขนาด 17.00 x 11.50 เมตร เป็ นห้องประชุมฝาแฝดกับห้องคอรัล
ตั้งอยูบ่ นอาคารสัมมนาใกล้ๆกับโรงแรม มี 2 ห้องประชุมย่อยที่ใช้ร่วมกันคือห้องเพิร์ล 1 และ เพิร์ล
2 และมีพ้ืนที่ดา้ นหน้าห้องสําหรับจัดเบรค

รูปที่ 2.21 ห้องเจด
ที่มา : http://www.suansampran.com
6) ห้ องโรสคอร์ เนอร์
โรสคอร์ เนอร์ เป็ นห้องประชุมโดดเด่น ที่มองเห็นด้วยสวนสวยรายรอบ
สามารถจัดเบรคได้ท้งั ในห้องปรับอากาศหรื อในบรรยากาศแบบเปิ ดโล่งในสวน เหมาะกับการจัด
ประชุม เปิ ดตัวสิ นค้า หรื อจากเวิร์คช็อปมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น โปเจคเตอร์ ไวท์
บอร์ด ฟลิปชาร์ตมีที่สาํ รองสําหรับผูพ้ ิการ

รูปที่ 2.22 ห้องโรสคอร์เนอร์
ที่มา : http://www.suansampran.com
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2.2.7 ปฐมออร์ แกนิคคาเฟ่
คาเฟ่ แห่ งใหม่ของปฐมตั้งอยู่บริ เวณปฐมออร์ แกนิ ค คุณจะถูกโอบล้อ มไปด้วย
ประวัติศาสตร์ และประเพณี ที่ยาวนานกว่า 50 ปี คาเฟ่ สวยท่ามกลางธรรมชาติเป็ นค่าเฟ่ เล็กๆ แต่
อบอุ่นโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ

รูปที่ 2.23 ปฐมออร์แกนิคคาเฟ่
ที่มา : http://www.suansampran.com
2.2.8 ตลาดสุ ขใจ
ตลาดสุ ขใจก่อตั้งเมื่อปี 2553 ในบริ เวณสวนสามพราน มีเป้ าหมายเป็ นพื้นที่เรี ยนรู้
วิถีเกษตรอินทรี ยแ์ ละช่องทางเชื่อมตรงระหว่างเกษตรกรอินทรี ยใ์ นเครื อข่ายสามพรานโมเดลกับ
ผูบ้ ริ โภคทําให้เกิดการเข้าถึงสิ นค้าอินทรี ยท์ ี่เชื่อมัน่ ได้ในราคาที่เป็ นธรรมในปัจจุบนั มีร้านค้ากว่า
70 ราย นําสิ นค้าข้าว ผัก ผลไม้ อาหารปรุ งสดอาหารแปรรู ปมาจํา หน่ า ยสร้ างรายได้ป ระมาณ
3,000,000 บาทต่อ เดื อน ตลาดสุ ขใจบริ หารงานโดยคณะกรรมการตลาดที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ หมุนเวียนทุกปี

รูปที่ 2.24 ตลาดสุขใจ
ที่มา : http://www.suansampran.com
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2.3 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่ อ-นามสกุล
: นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์
รหัสนักศึกษา
: 5704400115
ตําแหน่ งงาน
: ผูช้ ่วยกุ๊ก-เบเกอรี่ ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม

รูปที่ 2.25 นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1. แพ็คขนม เป็ น Organic box จัดใส่กล่อง ทําขนมตามออเดอร์
2. จัดขนมส่งตามงานจัดเลี้ยงและสัมนา
3. ตัดเย็บกระทงใบเตย ตักไอติม (กะทิ ช็อคโกแลต มะม่วง มะพร้าว)
4. ทําขนมขาย ขายข้าวเกรี ยบปากหม้อ ขนมครก ขนมถ้วยที่ตลาดสุขใจ
5. ล้างอุปกรณ์และทําความสะอาดห้องครัวเบเกอรี่
6. เตรี ยมวัตถุดิบในการทําขนม
7. ทําขนมตามใบงานในแต่ละวัน
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ชื่ อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
ตําแหน่ งงาน

: นางสาว เสาวนิตย์ สิ งโหพล
: 5804400178
: ผูช้ ่วยกุ๊ก-เบเกอรี่ ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม

รูปที่ 2.26 นางสาว เสาวนิตย์ สิ งโหพล
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1. แพ็คขนม เป็ น Organic box จัดใส่กล่อง ทําขนมตามออเดอร์
2. จัดขนมส่งตามงานจัดเลี้ยงและสัมนา
3. ตัดเย็บกระทงใบเตย ตักไอติม (กะทิ ช็อคโกแลต มะม่วง มะพร้าว)
4. ทําขนมขาย ขายข้าวเกรี ยบปากหม้อ ขนมครก ขนมถ้วยที่ตลาดสุขใจ
5. ล้างอุปกรณ์และทําความสะอาดห้องครัวเบเกอรี่
6. เตรี ยมวัตถุดิบในการทําขนม
7. ทําขนมตามใบงานในแต่ละวัน
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ชื่ อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
ตําแหน่ งงาน

: นางสาว พัชราพร โต๊ะหมัน
: 5804400191
: ผูช้ ่วยกุ๊ก-เบเกอรี่ ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม

รูปที่ 2.27 นางสาว พัชราพร โต๊ะหมัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1. แพ็คขนม เป็ น Organic box จัดใส่กล่อง ทําขนมตามออเดอร์
2. จัดขนมส่งตามงานจัดเลี้ยงและสัมนา
3. ตัดเย็บกระทงใบเตย ตักไอติม (กะทิ ช็อคโกแลต มะม่วง มะพร้าว)
4. ทําขนมขาย ขายข้าวเกรี ยบปากหม้อ ขนมครก ขนมถ้วยที่ตลาดสุขใจ
5. ล้างอุปกรณ์และทําความสะอาดห้องครัวเบเกอรี่
6. เตรี ยมวัตถุดิบในการทําขนม
7. ทําขนมตามใบงานในแต่ละวัน
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ชื่ อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
ตําแหน่ งงาน

: นางสาว พัชริ ดา โต๊ะหมัน
: 5804400192
: ผูช้ ่วยกุ๊ก-เบเกอรี่ ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม

รูปที่ 2.28 นางสาว พัชริ ดา โต๊ะหมัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1. แพ็คขนม เป็ น Organic box จัดใส่กล่อง ทําขนมตามออเดอร์
2. จัดขนมส่งตามงานจัดเลี้ยงและสัมนา
3. ตัดเย็บกระทงใบเตย ตักไอติม (กะทิ ช็อคโกแลต มะม่วง มะพร้าว)
4. ทําขนมขาย ขายข้าวเกรี ยบปากหม้อ ขนมครก ขนมถ้วยที่ตลาดสุขใจ
5. ล้างอุปกรณ์และทําความสะอาดห้องครัวเบเกอรี่
6. เตรี ยมวัตถุดิบในการทําขนม
7. ทําขนมตามใบงานในแต่ละวัน
2.4 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อพนักงานที่ปรึกษา : คุณวันเพ็ญ ชนประชา
ตําแหน่ ง
: หัวหน้าครัวเบเกอรี่

รูปที่ 2.29 คุณวันเพ็ญ ชนประชา
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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2.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงงานเรื่ องขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน) มีดงั ต่อไปนี้
2.5.1 ศึกษาข้อมูล โดยการสังเกตถึงปัญหาเพื่อนํามาใช้เป็ นหัวข้อโครงงาน
2.5.2 เขียนโครงร่ างรายงาน โดยคิดหัวข้อเพื่อนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา และ พนักงานที่
ปรึ กษาเพื่อขอคําแนะนําและส่งเพื่อรอการพิจารณา
2.5.3 กําหนดหัวข้อในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่จะทํา
2.5.4 ทําการทดลองขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) และนําปัญหาที่
พบไปปรับปรุ ง
2.5.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทําแบบสอบถาม
2.5.6 สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
2.5.7 จัดทําเอกสาร พร้อมนําเสนอ
2.5.8 ส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงงานเรื่ องขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน) แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ
2. เสนอหัวข้ออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. กําหนดหัวข้อในการหาข้อมูล
4. ทําการทดลอง
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6. สรุ ปข้อมูลและเขียนรายงาน
7. จัดทําเอกสาร
8. ส่งรายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564 )
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2.6 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สรุ ป ผลการปฏิ บัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา จากการที่ ผู ้จัด ทํา ได้ไ ปปฏิ บัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่
โรงแรมสวนสามพรานริ เ วอร์ ไ ซด์ ตั้ง แต่ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ ถึง วัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2564 เป็ น
ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ ใ นแผนกครั ว เบเกอรี่ ทางคณะผู ้จัด ทํา ได้ค วามรู้ ใ นการทํา งานและมี
ประสบการณ์ในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รู้ จักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งและวิธีการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทนั ที รู้ถึงปัญหาของงานและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งและยังได้เรี ยนรู้งานหลาย
ด้านของแผนกต่างๆ เช่น การเสิ ร์ฟอาหาร การจัดจาน การปูโต๊ะและยังได้นาํ ความรู้จากการเรี ยน
วิชาต่างๆ ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่อ งเที่ยวไปปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และได้รับคําแนะนําต่างๆ จากพี่ๆแผนกในโรงแรมอีกด้วย
2.7 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจ
ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจเรื่ องขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
มีดงั ต่อไปนี้
2.7.1 ประโยชน์ ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจ มีดงั นี้
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาํ เร็จตามเวลาที่กาํ หนด
2) ได้รับความรู้ใหม่ๆและได้ประสบการณ์ในการทํางานจริ ง
3) สามารถรับมือกับปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4) ฝึ กฝนให้เป็ นคนช่างสังเกตและรู้จกั ปรับปรุ งการพัฒนาการทํางานของตน
5) ฝึ กฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
6) ได้เรี ยนรู้และฝึ กฝนการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในครัว และได้ฝึกฝนการทําขนม
2.7.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจมีดงั นี้
1) ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานในด้านนี้
2) ยังขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์ภายในแผนกครัวเบเกอรี่
3) การปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในแผนกอาจจะมีการสื่ อสารที่ไม่ตรงกัน
เนื่องจากอาจมีคาํ ศัพท์ที่เป็ นศัพท์เฉพาะในการทํางาน
4) ยังจําสูตรขนมไม่ได้ จึงส่งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างล่าช้า
5) ความคล่อ งแคล่ว ว่อ งไวในการทํา งานช่ ว งแรกยัง คงช้า และไม่ ทันกับ ผู ้ที่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้ มาก่อน
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2.7.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
การปฏิบตั ิงานสหกิจนี้ปัญหาการทํางานในช่วงแรกยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทํางาน
และการสื่ อสารของแผนกครัวเบเกอรี่ จึงเกิดความผิดพลาดขึ้นหลายครั้งแต่เมื่อได้รับคําปรึ กษาจาก
พนักงานที่ปรึ กษาก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น ทําให้รู้ว่าการทํางานเรา
ควรมี ส ติ ต ลอดเวลาและทํางานด้ว ยความไม่ป ระมาทต้อ งมีความรั บผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายเพื่อให้งานนั้นออกมาสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ต้องสอบถามทาง มหาวิทยาลัยหรื ออาจารย์ที่
ปรึ กษาในการเลือกสถานประกอบการและการเลือกแผนกที่เหมาะสมและถนัด พยายามเรี ยนรู้งาน
จากพี่เลี้ยงให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนําความรู้ไปปฏิบตั ิงานเอง และนํามาพัฒนาฝึ กฝนในการลงมือ
ปฏิบตั ิงานจริ งในครั้งต่อไปได้

บทที่ 3
บททวนเอกสาร และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การจัดทําโครงงานเรื่ อง ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) คณะผูจ้ ดั ทํา
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 ขนมกลีบลําดวน
3.2 ปวยเล้ง
3.3 งาดํา
3.4 อัญชัน
3.5 การทําแห้ง
3.6 การอบ
3.7 ควันเทียน
3.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ความเป็ นมาของขนมกลีบลําดวน
3.1.1 ความเป็ นมาของขนมกลีบลําดวน
ขนมกลีบลําดวนเป็ นขนมไทยที่เป็ นที่รู้จกั กันมาอย่างช้านานด้วยรู ปลักษณ์ภายนอกที่ถูก
รังสรรค์ให้เหมือนดอกลําดวนจึงเป็ นที่มาของชื่อขนมชนิ ดนี้ ขนมกลีบลําดวนสมัยก่อนหากมีงาน
มงคลมักจะใช้ขนมชนิ ดนี้ นํามาประกอบพิธีร่วมกับขนมชนิ ดอื่นๆ ที่เป็ นขนมมงคลเนื่ องด้วยคน
โบราณมีความเชื่อกันว่าขนมกลีบลําดวนมีความหมายที่ดีช่วยทําให้ชื่อเสี ยงขจรขจายไปไกลและยัง
มีความหมายสร้างความงดงามให้กบั ชีวิตอาจจะเป็ นด้วยลักษณะของขนมกลีบลําดวน ที่มีกลีบดอก
สามกลีบนํามาประสานติดกันปั้นเกสรวางไว้ตรงกลางทําให้ขนมแลดูงดงามเหมือนดัง่ ดอกลําดวน
ดอกลําดวนนั้นเป็ นดอกไม้ที่มีเสน่ห์ยามคํ่าคืนจะส่ งกลิ่นหอมอบอวลถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กลีบลําดวนเป็ นขนมที่มีรสหวาน มัน เค็มเล็กน้อย ละลายในปากซึ่งวิธีการทําขนมกลีบลําดวนนั้นก็
ไม่ยากแต่อย่างไรทุกคนที่มีเตาอบหรื อหม้ออบลมร้อนที่บา้ นก็สามารถทําขนมนี้ ได้ดว้ ยส่ วนผสม
เพียงไม่กี่อย่างดังนี้ แป้งสาลีอเนกประสงค์ นํ้าตาลทรายแดง นํ้ามันมะพร้าว เทียนอบขนม
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รูปที่ 3.1 ขนมกลีบลําดวน
ที่มา : www.เมนู.net/30/ขนมกลีบลําดวน
3.1.2 ส่ วนประกอบของขนมกลีบลําดวน
ขนมกลีบลําดวนมีส่วนประกอบดังนี้
1) แป้งสาลี
แป้งข้าวสาลีอเนกประสงค์ (All-purpose flour) คือแป้งข้าวสาลีที่ผลิตจากการนํา
ส่วนที่เป็ นเอนโดเสปิ ร์มของเมล็ดข้าวสาลีซ่ ึงแยกส่วนที่เป็ นรําและคัพพะออกแล้วนํามาบดให้เป็ น
ผงละเอียด แป้ งอเนกประสงค์ผลิตจากข้าวสาลีชนิ ดแข็งหรื อจากการผสม Hard wheat และ Soft
wheat เข้า ด้ว ยกัน ใช้ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ ผลิ ต ขนมอบได้ห ลายชนิ ด ตามชื่ อ เรี ยก คื อ ใช้ ไ ด้
อเนกประสงค์ เช่น ใช้ทาํ ขนมปังที่ข้ นึ ฟูดว้ ยยีสต์ เค้ก คุก้ กี้ ปาท่องโก๋ พาย ผลิตมาจากข้าวสาลี ผ่าน
กรรมวิธีผลิตให้เป็ นผงแป้ งโดยปกติแล้วแป้งสาลีจะมีกลูเต็นเจ้ากลูเต็นที่มีผลทําให้แป้ งสาลีถูกแบ่ง
ออกมาเป็ นประเภทต่างๆ จะใช้ทาํ ขนมประเภทไหนจะเลือกใช้ประเภทไหนดีถึงเหมาะกับ ขนม
หรื ออาหารต่างๆ

รูปที่ 3.2 แป้งสาลี
ที่มา : www.cakehom.wordpress
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2) นํ้าตาลทรายแดง
นํ้าตาลทรายแดง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนํานํ้าอ้อยมาต้ม เคี่ยวจนข้น
เหนียว ทิ้งให้แห้ง แล้วนําไปบดให้ร่วน นํ้าตาลทรายแดง (Brown sugar) เป็ นนํ้าตาลทรายที่ไม่ผ่าน
การฟอกขาวมีลกั ษณะ เป็ นผงละเอียดหรื ออาจจับกันเป็ นก้อน มีสีน้ าํ ตาลอ่อนถึงเข้มมีความชื้นสูง
(0.7-3 เปอร์ เซ็นต์) ผลิตได้จากการเคี่ยวนํ้าอ้อยให้ระเหย และตกผลึก ในเครื่ องระเหยแบบกระทะ
เปิ ดหรื อหม้อเคี่ยวสุญญากาศผลึกซูโครสเคลือบด้วยกากนํ้าตาลหรื อโมลาสมีน้ าํ ตาลอินเวิร์ทแร่ ธาตุ
เล็กน้อ ย นํ้าตาลทรายแดงมี คุณสมบัติพิเศษ คือ มีความหอมธรรมชาติและรสของอ้อยที่เด่นกว่า
นํ้าตาลทรายขาวแต่มีความหวานน้อ ยกว่าการใช้ประโยชน์ใช้แทนนํ้าตาลทรายขาวได้เช่น ใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตซี อิ๊วผลิ ตนํ้าตาลมะพร้ า วใช้เป็ นส่ วนผสมในการทํา ขนมไทยและขนมต่ า งๆ
เหมาะสําหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการบริ โภคนํ้าตาลที่มีความหอมและรสชาติจากอ้อยที่แท้จริ ง เหมาะ
สําหรับเป็ นส่วนประกอบในการทําอาหารชีวจิต

รูปที่ 3.3 นํ้าตาลทรายแดง
ที่มา : www.th.depositphotos
3) นํ้ามันมะพร้ าว
นํ้ามันมะพร้าว (Coconut Oil) คือนํ้ามันที่ได้จากการสกัดแยกนํ้ามันจากเนื้ อผล
ของต้นมะพร้ าวซึ่ งเป็ นพืชในตระกูลปาล์ม (Arecaceaeหรื อ Palmae) ผลิตภัณฑ์น้ ํามันมะพร้ าวที่
จําหน่ ายในท้อ งตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ Virgin Coconut oil ซึ่ งหมายถึงนํ้ามัน
มะพร้าวที่ใช้วิธีการสกัดแยกจากเนื้ อมะพร้าวโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงและไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรู ป ทางเคมี วิ ธี ที่ ใ ช้ใ นการเตรี ย ม Virgin Coconut oil เช่ น วิ ธี บี บ เย็น เป็ นต้น
องค์ประกอบหลักของนํ้ามันมะพร้าวเป็ นกรดไขมันอิ่มตัว (มากกว่า 90% จากปริ มาณกรดไขมัน
ทั้งหมด) แต่กรดไขมันอิ่มตัวส่ วนใหญ่ที่พบในนํ้ามันมะพร้าวนั้นเป็ นกรดไขมันที่มีขนาดโมเลกุล
ปานกลาง (Medium chain fatty acid) เช่น กรดลอริ ก ซึ่งเมื่อรับประทานและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
แล้ว จะถูกเผาผลาญได้ดี จึงถูกสะสมในเนื้ อเยื่อไขมัน (Adipose tissue) เป็ นต้น
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รูปที่ 3.4 นํ้ามันมะพร้าว
ที่มา : www.makroclick
3.1.3 ขั้นตอนการทําขนมกลีบลําดวน
ขั้นตอนการทําขนมกลีบลําดวน ตามวิธีการทําของโรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซด์
(2562) มีดงั นี้
1) นําแป้งสาลีอเนกประสงค์กบั นํ้าตาลทรายแดงออร์แกนิค มาผสมกัน
2) จากนั้นนําไปปั่นให้ละเอียด
3) นําแป้งและนํ้าตาลทรายแดงที่ปั่นละเอียดมาร่ อน 2-3 ครั้ง
4) พอได้แป้งที่ร่อนไว้แล้ว นํานํ้ามันพืช มาเทลง ค่อยๆเทลงไปผสม และขยําเบาๆ
ไปเรื่ อย ๆจนเนื้ อแป้ งเกาะกัน อย่าให้เหลวจนเกินไปเวลาปั้ นแป้ งจะไม่ติด พักแป้ งไว้สัก 10 นาที
ก่อนนําไปปั้น
5) จากนั้นแบ่งแป้งออกมาเป็ นก้อนเล็กๆ แล้วปั้นเป็ นก้อนกลมๆตัดเป็ น 4 ส่วนจะ
ได้กลีบลําดวน 4 กลีบ เอา 1 กลีบไปปั้ นเป็ นลูกกลมๆ เพื่อจะเป็ นเกสร และประกอบสามกลีบ นํา
เกสรวางไว้ตรงกลาง กดให้แน่นเล็กน้อย วางไว้บนถาด
6) เมื่อได้กลีบลําดวนครบจํานวนแล้วนําเข้าเตาอบอุณหภูมิ 160 องศา ประมาณ
15 นาที อย่าให้สีเข้มเกินไปขนมจะไม่สวย
7) เมื่อนําออกจากเตาแล้วนํามาพักไว้ให้เย็น จากนั้นนําไปอบควันเทียน เพื่อให้มี
กลิ่นหอมควันเทียน สามารถเก็บไว้ได้นานในกล่องปิ ดฝา
3.2 ปวยเล้ง
3.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของผักปวยเล้ง
“ปวยเล้ง” (Spinach) หรื อ ที่ใครหลายๆ คนอาจจะเข้าใจว่าเป็ นผักโขม (Amaranth)
เป็ นอีกหนึ่ งผักดี มีประโยชน์ที่ชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาตินิยมรับประทานกันมาอย่างยาวนาน
เพราะปวยเล้งมีวิตามิน และเกลือแร่ ที่จาํ เป็ นต่อร่ างกายเยอะ หาทานได้ง่าย ราคาไม่แพง และรสชาติ

27
ดี จึงทําให้ปวยเล้งถูกดัดแปลงไปทําเป็ นเมนู อ าหารได้อ ย่างหลากหลายทั้งอาหารตะวันตกและ
อาหารตะวันออก (Puechkaset, 2560)
3.2.2 ประโยชน์ ของผักปวยเล้ง
ปวยเล้งมีท้งั ธาตุเหล็กบํารุ งเลือด แคลเซียมบํารุ งกระดูก โพแทสเซี ยมที่ช่วยควบคุม
การเต้นของหัวใจ และความดันเลือด มีวิตามินซี ป้องกันหวัด วิตามินบี2 ช่วยในการเจริ ญเติ บโต
บํารุ งเล็บ ผิวหนัง ผม มีกรดโฟลิกที่จาํ เป็ นต่อการสร้างสารที่ให้ความสุ ขอย่างซี โรโทนิ นที่มีส่วน
ช่วยบํารุ งสายตา กระดูก และผิวพรรณมีงานวิจยั ว่า “ปวยเล้ง” สามารถช่วยบํารุ งสมองได้ดี อีกด้วย
(Puechkaset, 2560)
3.2.3 ผลกระทบของผักปวยเล้งหรื อบริโภคมากเกินไป
แม้ว่าปวยเล้งจะมีประโยชน์มากมายแต่ผูท้ ี่เป็ นโรคเกาต์ หรื อ โรคนิ่ ว อาจจะต้อง
หลีกเลี่ยงการทานปวยเล้ง หรื อควบคุมการทานไม่ให้มากเกินไป เพราะปวยเล้งมีกรดออกซาลิคอยู่
มากพอสมควรซึ่ งเมื่อรวมตัวกับแคลเซี ยมก็อาจเพิ่มความเสี่ ยงในการเป็ นโรคนิ่วได้ และอาจทําให้
ร่ างกายดูดซึมธาตุเหล็กและโฟเลตได้นอ้ ยลง (Puechkaset, 2560)
3.2.4 คุณค่าทางโภชนาการของผักปวยเล้ง
คุณค่าทางโภชนาการของผักปวยเล้งในส่ วนที่กินได้ 100 กรัม ผักปวยเล้งมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ประกอบไปด้ว ยดังนี้ นํ้า 93.1 กรัม พลังงาน 25 กิ โลแคลอรี่ โปรตีน 2.6 กรัม
ไขมัน 0.9 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 1.6 กรัม ใยอาหาร 0.7 กรัม เถ้า 1.8 กรัม แคลเซี ยม 54 มิลลิกรัม
เหล็ก 0.1 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 60 มิลลิกรัม วิตามิน C 15 มิลลิกรัม ไทอะมีน 0.05 มิลลิกรัม ไรโบฟ
ลาวิน 0.48 มิลลิกรัม ไนอะซีน 0.4 มิลลิกรัม เบต้า-แคโรทีน 25.20 ไมโครกรัม (Puechkaset, 2560)

รูปที่ 3.5 ปวยเล้ง
ที่มา : www.puechkaset
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3.3 งาดํา
3.3.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของงาดํา
“งาดํา” จัดเป็ นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมาย การรับประทานเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ
อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจํา จะช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพให้แข็งแรง งาดําอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุ
ต่างๆเช่ น แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม โพแทสเซี ยม โซเดี ยม ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เป็ นต้น โดย
สามารถช่วยบํารุ งร่ างกายเกือบทุกสัดส่ วน ไม่ว่าจะเป็ น กระดูก ระบบขับถ่าย การบํารุ งหัวใจ จึง
เหมาะกับทุกวัย แม้กระทัง่ เด็ก หรื อผูห้ ญิงที่กาํ ลังก้าวเข้าสู่วยั ทอง งาดําจะจําเป็ นอย่างมาก เพราะจะ
ช่วยป้องกันโรคภาวะกระดูกพรุ นอย่างเป็ นอย่างดี (Happymatefood, 2561)
3.3.2 ประโยชน์ ของงาดํา
จัดเป็ นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมาย การรับประทานเป็ นอาหารเพื่อ สุ ขภาพอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นประจํา จะช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพให้แข็งแรง งาดําอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ
เช่น แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม โพแทสเซี ยม โซเดียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก เป็ นต้น โดยสามารถ
ช่วยบํารุ งร่ างกายเกือบทุกสัดส่ วน ไม่ว่าจะเป็ น กระดูก ระบบขับถ่าย การบํารุ งหัวใจ จึงเหมาะกับ
ทุกวัย แม้กระทั่งเด็ก หรื อ ผูห้ ญิงที่กาํ ลังก้าวเข้าสู่ วยั ทอง งาดําจะจําเป็ นอย่างมาก เพราะจะช่ วย
ป้องกันโรคภาวะกระดูกพรุ นอย่างเป็ นอย่างดี (Happymatefood, 2561)
3.3.3 ผลกระทบของงาดําหรื อบริโภคมากเกินไป
งาดํามีธาตุทองแดง (Copper) สู งมาก ดังนั้น เมื่อ กิ นงาดํามาก ๆ ร่ างกายจะสะสม
ทองแดงมหาศาลเพราะทองแดงเป็ นสารที่เสถียรสู งมาก ทองแดงเป็ นรองแค่ทองเท่านั้น ฉะนั้นหาก
กิน “งาดํา” เข้าไปทุกมื้อ อาจถึงตายได้ เนื่องจาก “งาดํา” มีไฟเบอร์สูงมากเกินไป ย่อยยาก จึงทําให้
แน่ นท้อ งตลอดเวลา ต้อ งกิ นยาขับลมในคนแก่ กระเพาะก็ไ ม่มีน้ ําย่อ ยแล้วหายไป 80% ดังนั้น
ร่ างกายไม่ย่อย เพราะงาดําที่สะสมในร่ างกายและมีทองแดงมาก มีความเป็ นพิษสู ง จนกระทัง่ ไป
สะสมอยูท่ ี่ใบหน้า เพราะใบหน้ารอยเลือดจะเห็นง่าย เห็นชัด และผิวบาง (Happymatefood, 2561)
3.3.4 คุณค่าทางโภชนาการของงาดํา
คุณค่าทางโภชนาการของงาดําในส่วนที่กินได้ 100 กรัม งาดํามีคุณค่าทางโภชนาการ
ประกอบไปด้วย พลังงาน 573 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 17.73 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 23.45 กรัม เส้นใย
อาหาร 11.8 กรัม ไขมัน 49.67 กรัม แคลเซียม 975 มิลลิกรัม เหล็ก 14.55 มิลลิกรัม ซีลีเนียม
5.7 ไมโครกรัม โซเดียม 11 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 629 มิลลิกรัม สังกะสี 7.75 มิลลิกรัม โพแทสเซียม
468 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 351 มิลลิกรัม แมงกานีส 2.460 มิลลิกรัม ทองแดง 4.082 มิลลิกรัม วิตามิน
เอ9 มิลลิกรัม วิตามินอี 0.25 มิลลิกรัม วิตามินบี1 0.791 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.247 มิลลิกรัม วิตามิน
บี3 4.515 มิลลิกรัม วิตามินบี5 0.050 มิลลิกรัม วิตามินบี6 0.790 มิลลิกรัม วิตามินบี9 97 ไมโครกรัม
(Medthai, 2561)
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รูปที่ 3.6 งาดํา
ที่มา : www.happymatefood
3.4 อัญชัน
3.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของอัญชัน
“อัญชัน” เป็ นพืชที่มีตน้ กําเนิดในแถบอเมริ กาใต้ ปลูกทัว่ ไปในเขตร้อน ลักษณะของ
ดอกอัญชันจะมีสีขาว สี ฟ้า สี ม่วง ส่ วนตรงกลางดอกจะมีสีเหลือง และรู ปทรงคล้ายหอยเชลล์ มี
สรรพคุณที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมีสารที่ชื่อว่า “แอนโทไซยานิ น” (Anthocyanin) ซึ่ งมี
หน้าที่ไปช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิ ต ทําให้เลือดไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น เช่น ไป
เลี้ยงบริ เวณรากผม ซึ่ งช่วยทําให้ผมดกดํา เงางาม หรื อไปเลี้ยงบริ เวณดวงตาจึงช่วยบํารุ งสายตาไป
ด้วยในตัว หรื อไปเลี้ยงบริ เวณปลายนิ้วมือ ซึ่งก็จะช่วยแก้อาการเหน็บชาได้ดว้ ย และที่สาํ คัญสารนี้
ยังมีความโดดเด่นที่ใครหลาย ๆ คนยังไม่ทราบ นั่นก็คือช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดเส้นเลือดอุด
ตันได้และการกินดอกอัญชันทุกวัน วันละหนึ่งดอก จะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบได้อีกด้วย
เนื่ อ งจากดอกอัญชันนั้นมีฤ ทธิ์ ในการละลายลิ่มเลือด สําหรับผูม้ ีเลือ ดจางห้ามรับประทานดอก
อัญชันเด็ดขาด หรื ออาหารเครื่ องดื่มที่ยอ้ มสี ดว้ ยอัญชันก็ไม่ควรรับประทานบ่อยๆหรื องดทานเลย
(Medthai, 2556)
3.4.2 ประโยชน์ ของอัญชัน
สารแอนโทไซยานิ น (Anthocyanin )ในดอกอัญชันทําให้การไหลเวียนของเลือ ดดี
ขึ้นช่วยลดอาการฟกชํ้าและยังบํารุ งร่ างกาย บํารุ งประสาทต้านอนุมูลอิสระสูง ทําให้ระบบภูมิคมุ้ กัน
แข็งแรงบํารุ งสมอง ลดอาการเสี่ ยงจากโรคร้ายและลดระดับนํ้าตาลในเลือด บรรเทาอาการหอบหื ด
โดยการนํามาต้มดื่มลดอาการอักเสบของหลอดลมทําให้ระบบการหายใจทํางานได้ดีข้ ึน มีส่วนช่วย
ในการชะลอวัยและริ้ วรอยแห่งวัย ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบและลดความเสี่ ยงของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (Medthai, 2556)

30
3.4.3 ผลกระทบของอัญชันหรื อบริโภคมากเกินไป
ดอกอัญชัน หากบริ โภคมากเกิน จะทําให้ไตทํางานหนักขึ้น เนื่ องจากไตต้องทําการ
ขับสารสี ของอัญชันออก และผูป้ ่ วยที่มีภาวะโลหิ ตจางไม่ควรจะรับประทานอัญชัน เพราะดอก
อัญชันมีฤทธิ์ ละลายลิ่มเลือด จะเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยโลหิ ตจาง และไม่ควรดื่มนํ้าสมุนไพรอัญชัน
ในขณะอุณหภูมิร้อนจัด (Medthai, 2556)
3.4.4 คุณค่าทางโภชนาการของอัญชัน
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของอัญ ชัน ในส่ ว นที่ กิ น ได้ 100 กรั ม อัญ ชัน มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ ประกอบไปด้วย โปรตีน 3.2 กรัม รวมไขมัน 1.09 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 9.88 กรัม เถ้า
1.28 กรัม พลังงาน 62 กิโลแคลอรี่ 84.55 กรัม ไฟเบอร์ 1.9 กรัม กรดไขมัน รวมอิ่มตัว 0.524 กรัม
กรดไขมัน Monounsaturated 0.372 กรัม กรดไขมัน 0.142 กรัม นํ้าตาลรวม 3.19 กรัม เคโรทีน เบต้า
1 ไมโครกรัม แคลเซียม Ca 12 มิลลิกรัม Thiamin 0.04 มิลลิกรัม ไรโบเฟลวิน 0.025 มิลลิกรัมไนอา
ซิ น 0.462 มิ ล ลิ ก รั ม วิ ต ามิ น บี 6 0.02 มิ ล ลิ ก รั ม โฟเลตรวม 1 ไมโครกรั ม โฟเลต 1 ไมโครกรัม
ไมโครกรั ม วิ ต ามิ น อี 0.09 มิ ล ลิ ก รั ม Choline รวม 13.2 มิ ล ลิ ก รั ม วิ ต ามิ น K 0.2 ไมโครกรั ม
(Calories24, 2556)

รูปที่ 3.7 อัญชัน
ที่มา : www.medthai
3.5 การทําแห้ ง
การทําผลิตผลทางการเกษตรให้แห้งนั้นเกษตรกรจะใช้วิธีตากแดดและผึ่งลม แต่
บางครั้งสภาพอากาศมีความชื้นสู งหรื อในฤดูฝนการตากแดดและผึ่งลมจะทําไม่ได้นอกจากนี้ ยงั มี
ปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะอาดเนื่องจากฝุ่ นละอองในขณะตากและการรบกวนจากสัตว์ ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็ นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการทําให้แห้งโดยสร้างเครื่ องมือขึ้นใช้สําหรับอบผลิตผล
ทางการเกษตรให้แ ห้ง จึ ง เรี ยกวิ ธีการนี้ ว่า “การอบแห้ง” และเรี ยกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้โดยวิ ธี น้ ี
ว่า “ผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง” หลักในการทําอาหารให้แห้งคือจะต้องไล่น้ าํ หรื อความชื้นที่มีอยูใ่ น
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ผลิตผลทางการเกษตรออกไปแต่จะยังมีความชื้ นเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์มากน้อ ยแล้วแต่ชนิ ดของ
อาหารการทําให้อาหารแห้ง (Foodnetworksolution, 2564)
3.5.1 การถนอมอาหารโดยการทําแห้ ง
การถนอมอาหารโดยการทําให้แห้ง หมายถึง การกําจัดนํ้าส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นอาหาร
ออกจากอาหาร ซึ่ งจะมีผลให้กระบวนการ Metabolism และการเจริ ญของจุลินทรี ยเ์ กิดได้ช้าลง ทั้ง
ยังเป็ นการลดอัตราเร็วของปฏิกิริยาการหืนของไขมันเนื่องจากปฏิกิริยา Hydrolysis
1) การทําให้อ าหารแห้งโดยอาศัยธรรมชาติ เป็ นการอาศัยแหล่งความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์หรื อผึ่งลม วิธีน้ ี นิยมใช้ในประเทศแถบร้อนเขตศูนย์สูตร เพราะต้นทุนตํ่า ทําได้ง่าย แต่
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพตํ่า เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอัตราเร็วในการทําแห้งได้
2) การทําให้อาหารแห้ง โดยอาศัยวิธีกลเข้าช่วย วิธีน้ี เป็ นการนําหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การใช้เมมเบรน การระเหย และการอบ การทําให้แห้ง
โดยวิธีกลต้องหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการถนอมอาหารแต่ละชนิ ดเพื่อให้มีการสู ญเสี ยคุณค่า
ทางโภชนาการน้อยที่สุด การทําให้แห้งส่ วนใหญ่จะอาศัยหลักการนําความร้อน และการพาความ
ร้ อ นการแผ่ รั ง สี ซึ่ ง วิ ธี น้ ี จ ะสามารถควบคุ มสภาวะแวดล้อ มได้ เช่ น อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ทํา ให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสมํ่าเสมอ (Foodnetworksolution, 2564)
3.5.2 วัตถุประสงค์ของการทําแห้ ง
วัตถุประสงค์ที่สําคัญในการทําแห้งคือ เพื่อเก็บรักษาถนอมผลิตภัณฑ์ยืดอายุการ
เก็บโดยการลดปริ มาณความชื้ นของผลิตภัณฑ์จนถึงระดับที่สามารถป้ องกันการเจริ ญเติบโตของ
จุลินทรี ยห์ รื อ ปฏิกิริยาอื่นๆนอกจากนี้ การลดปริ มาณความชื้นยังมีผลต่อการเก็บรักษากลิ่น รสและ
คุณค่าทางอาหาร วัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ การลดปริ มาตรของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งช่วยในการขนส่ง
และการเก็บรักษาองค์ประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑ์อาหารกระทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
วัต ถุ ป ระสงค์ สุ ด ท้า ยของการทํา แห้ ง เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซ่ ึ งสะดวกต่ อ การใช้ ข องผู ้บ ริ โภค
(Foodnetworksolution, 2564)
3.5.3 ประเภทการทําแห้ ง
ประเภทของการอบแห้ง พิจารณาการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของแข็งเปี ยก
กับก๊าซร้อนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งเป็ น 5 ประเภท
1) การอบแห้งแบบไหลเวียนผ่านผิว (Cross-Circulation drying) คือ การอบแห้งที่
ความร้อนไหลขนานกับผิวของของแข็ง อาจจะไหลผ่านผิวด้านบนหรื อผ่านผิวด้านล่าง หรื อผ่านทั้ง
สองด้าน ตัวอย่างเครื่ องอบแห้งประเภทนี้ คือ เครื่ องอบแห้งแบบถาด (Tray dryer) ข้อควรระวังใน
การใช้งาน ควรเรี ยงวัสดุของแข็งเป็ นชั้นเดียว หรื อเป็ นชั้นบางๆ
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2) การอบแห้งแบบไหลเวียนแทรกผ่าน (Through-Circulation drying) ของแข็งที่
จะทําการอบแห้ง ถูกวางบนตะแกรงและให้ก๊าซร้อนเคลื่อนที่แทรกผ่านชั้นของแข็ง ความร้อนอาจ
เคลื่อนที่จากผิวด้านบนสู่ ผิวด้านล่างของของแข็ง และผ่านตะแกรงออกไป ข้อควรระวังในการใช้
งาน ควรปรับความเร็วของก๊าซร้อนไม่ให้สูงเกินไป ถ้าก๊าซร้อนมีความเร็วสูง จะพัดพาของแข็งออก
จากเครื่ องได้
3) การอบแห้งแบบโปรย (Showering drying) คือ การอบแห้งที่ของแข็งถูกตักขึ้น
และโปรยลงสู่ดา้ นล่าง จะมีก๊าซร้อนเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มของแข็ง ตัวอย่างเครื่ องอบแห้งประเภทนี้ คือ
เครื่ อ งอบแห้งแบบหมุน (Rotary dryer) ข้อ ควรระวังในการใช้งาน วัสดุที่เป็ นผงละเอียดต้อ งใช้
ความระมัดระวังในการอบแห้ง เพราะก๊าซร้ อ นอาจพัดพาวัสดุอ อกจากเครื่ อ งอบทําให้เกิ ดการ
สูญเสี ยของแข็ง
4) การอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์ (Fluidized drying) คือ การอบแห้งที่วสั ดุของแข็ง
ถูกวางบนตะแกรงเป็ นชั้น ของแข็ งและมีก ารให้ก๊า ซร้ อ นเคลื่อ นที่ด้ว ยความเร็ ว เหมาะสมผ่ า น
ตะแกรงเข้าสู่ ดา้ นล่างของชั้นของแข็งและออกไปทางด้านบน ส่ งผลให้กลุ่มของแข็งมีลกั ษณะเป็ น
ฟลูอิดไดซ์ ข้อควรระวังในการใช้งาน ควรปรับความเร็วของก๊าซร้อนให้เหมาะสม ไม่ควรตํ่าเกินไป
เพราะจะทําให้ของแข็งไม่เกิดเอนเทรนเมนต์ของวัสดุที่เป็ นผงละเอียด
5) การอบแห้งแบบนิ วเมติก (Pneumatic drying) คือ การอบแห้งที่มีการขนส่ ง
วัสดุของแข็งเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยใช้ความเร็ วของก๊าซร้อนทําให้ของแข็งเคลื่อนที่ไปยังปลายทาง
พร้อมกับการลดความชื้นภายในวัสดุของแข็งนั้น (Foodnetworksolution, 2564)
3.5.4 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทําแห้ ง
อาหารที่นาํ มาทําแห้งมีหลายหลาย วัตถุดิบเริ่ มต้นที่นํามาทําแห้งอาจมีสถานะ
เป็ นของเหลว ของกึ่งแข็งหรื อของแข็ง ให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีสถานะเป็ นของแข็ง ซึ่ งอาจเป็ น
ชิ้น เป็ นแผ่น หรื อเป็ นผงที่มีลกั ษณะและคุณภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั กระบวนทําแห้งที่เลือ กใช้
ตัวอย่างอาหารแห้งที่พบทัว่ ไป ได้แก่ ผักผลไม้ ถัว่ เมล็ดแห้ง นมผง ชา กาแฟ โกโก้ นํ้าตาล เนื้อสัตว์
สัตว์น้ าํ อาหารทะเล เห็ด ก๋ วยเตี๋ยว พาสต้า สมุนไพร เครื่ องเทศ วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive)
เป็ นต้น เนื่องจากกระบวนการอบแห้งอาหารเกี่ยวข้องกับทั้งการถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อน
มวลที่ถ่ายเทระหว่างการทําแห้งอาหารส่วนใหญ่คือนํ้าที่มีอยูใ่ นอาหารระหว่างการอบแห้งอาหารจึ ง
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆขึ้ น มากมาย ทั้ง ที่ ต้อ งการและที่ ไ ม่ ต้อ งการ การทํา แห้ ง อาหารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งต้อ งคํานึ งถึงคุณภาพของอาหารที่ไ ด้หลังจากการทํา แห้ง เช่ น การนํามาคืนตัว
(Rehydration) ด้ว ยการดู ด นํ้ากลับเข้าไปใหม่ สี กลิ่ น รส รสชาติ เนื้ อ สั ม ผัส รู ป ทรง ทั้ง ยัง ต้อ ง
คํานึงถึงการประหยัดพลังงาน มีการนําพลังงานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกด้วย
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การทําแห้งโดยวิธีการใช้ เครื่ องอบแห้งด้วยลมร้อนแบบตูห้ รื อถาด มีลกั ษณะเป็ น
Deck oven เตาขนาดใหญ่ เหมาะสําหรับงานเบเกอรี่ โดยเฉพาะ อบขนมได้ทีละมากๆ อาจจะเป็ นเตา
อบไฟฟ้า แก๊ส หรื อระบบแก๊สแต่ควบคุมด้วยไฟฟ้าก็ได้ ตัวเตาลักษณะแบนๆ มีขาตั้งขึ้นมา อาจจะ
ซ้อนกัน 1-4 ชั้น เตาชนิ ดนี้ ให้ความร้อนจากด้านล่างหรื อ บริ เวณพื้นเตา (Deck) ซึ่ งอาจเป็ นเหล็ก
สเตนเลส เซรามิก หรื อหิน ก็แล้วแต่ เวลาอบขนมจะวางขนมบนพื้นเตา (Deck) โดยตรงเลย ดังนั้น
ข้อดีของเตาชนิดนี้คือความร้อนจากพื้นเตาโดยตรงถึงเนื้อขนมหรื อถาดที่ใส่ขนมโดยตรงเลย เหมาะ
สําหรับขนมปั งสไตล์ยุโรป พิซซ่า ต้องการความร้อนจากด้านล่างเป็ นหลัก ที่สําคัญ เพื่อทําให้เกิด
Texture พิเศษของขนมปังต่างๆ คือครัสกรอบๆที่ผิวขนมปัง เช่น บาร์แกต ซาวร์โด เป็ นต้น
(Foodnetworksolution, 2564)

รูปที่ 3.8 เตาอบไฟฟ้า
ที่มา : www.krua
3.6 การอบ
การอบ (Baking) คือ การทําอาหารให้สุก (Cooking) โดยใช้ความร้อนแห้ง (Dry heating)
อุปกรณ์ ได้แก่ เตาอบ การเปลี่ยนแปลงของอาหารระหว่างการอบ คือ ความร้อนระหว่างการอบทํา
ให้เกิดการถ่ายเทความร้อนทั้งแบบการพาความร้อนร่ วมกับการแผ่รังสี ไปที่ผิวหน้าของอาหาร และ
นําความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ ภายในชิ้นอาหาร ระหว่างการอบยังมีการถ่ายเทมวลออกจากผิวของ
อาหาร ทําให้อาหารมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะบริ เวณผิวหน้าของอาหารนํ้าในอาหารจะระเหย
ออกไป เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหาร ได้แก่ การทําให้อาหารสุก โดย
ทําให้แป้งเกิดการเจลาติไนซ์ (Gelatinization) และโปรตีนเสี ยสภาพธรรมชาติทาํ ให้เกิดการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์เบเกอรี จากปฏิกิริยาของสารที่ทาํ ให้ข้ ึนฟูเกิดเป็ นโครงสร้างที่มีรูอากาศ ภายในเกิด
เปลือกแข็งที่ผิวนอกของอาหารการเปลี่ยนแปลงสี โดยเฉพาะที่ผิวนอกของอาหารเกิดปฏิกิ ริยาสี
นํ้า ตาล เช่ น Maillard reaction, Caramelization ซึ่ งเป็ นปฏิ กิ ริ ยาสี น้ ํา ตาลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ เอนไซม์
รวมทั้งอาหารต่างๆ เช่น พิซซ่า ทอร์ทิลลา ขนมปัง พาย เป็ นต้น (Foodnetworksolution, 2560)
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3.7 ควันเทียน
เทียนอบขนมแต่ละเล่มมีสีและกลิ่นต่างกัน ทําให้เวลาอบออกมาขนมจะมีกลิ่นหอมต่างกัน
ผูเ้ ขียนมีโอกาสไปเวิร์คช็อปเทียนอบกับครู มด หรื อ คุณอดิ ศร วัฒนะกิ จ ที่จัดขึ้ นโดยชมรมพิพิธ
สยามได้เห็นขั้นตอนการการทําเทียนอบตั้งแต่การเตรี ยมขี้ผ้ ึง เครื่ องหอม และวิธีการฟั่นเทียน
3.7.1 ขั้นตอนการทําเทียนอบ
ขั้นตอนการทําเทียนอบต้องใส่ความหอมเข้าไปตั้งแต่ไส้เทียนซึ่งทําจากฝ้าย โดย
ต้อ งนํา ฝ้ า ยไปต้ม กับ นํ้า อบ ผึ่ ง ให้ แ ห้ ง แล้ว จึ ง นํา ไปอบรํ่ า ด้ว ยกํา ยานปรุ ง ซึ่ ง มี ส่ ว นผสมของ
จันทน์เทศ นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลทรายแดง ผิวมะกรู ด ขี้ผ้ ึงขูด ผงกํายาน (ยางไม้ชนิ ดหนึ่ ง) และ
นํ้ามันหอม จนไส้เทียนมีกลิ่นหอมดัง่ ใจ แล้วจึงลูบไส้เทียนด้วยนํ้ามันจันทน์อีกครั้ง ส่วนเนื้อเทียน
อบนั้นทําจากขี้ผ้ ึงแท้ บางสู ตรจะผสมพาราฟิ นเล็กน้อย ด้วยเหตุผลให้ติดไฟง่ายและเนื้ อเทียนไม่
เหลวไป นําขี้ผ้ ึงก้อนมาหลอมโดยใส่ หม้อตั้งไฟให้ละลายนําขี้ผ้ ึงที่ละลายแล้วมานวดผสมกับผง
กํายาน ชะลูด จันทน์เทศ ผิวมะกรู ด อบเชยและพิมเสน จนเครื่ องหอมเหล่านี้ เป็ นเนื้ อเดียวกันกับ
เทียน แล้วจึงนํามาหุ้มไส้เทียนที่เตรี ยมไว้ (Th.openrice, 2560)
3.7.2 ขั้นตอนการฟั่นเทียน
การฟั่นเทียนหรื อการคลึงให้เนื้ อเทียนเป็ นลําเทียน แล้วจึงนํามาดัดเป็ นรู ปตามที่
เราต้องการ ปั จจุบนั นิ ยมทําเทียนเป็ นรู ปตัวยูหรื อเกือกม้า เพื่อสะดวกต่อการใช้ ซึ่ งสมัยก่อนจะทํา
เป็ นรู ปทรงคล้ายงู หรื อไม่ก็กาํ ไล เมื่อเทียนเย็นสนิ ทแล้วเก็บไว้ในโหลปิ ดฝาสามารถใช้งานได้เป็ น
ปี (Krua, 2560)
3.7.3 เคล็ดลับการอบกลิ่นควันเทียน
1) ควรเลือกซื้ อเทียนอบที่มีกลิ่นหอม จับดูเนื้ อเทียนต้องไม่แข็งเกินไป เพราะถ้า
ทําจากขี้ผ้ ึงแท้จะอ่อน
2) ถ้าเป็ นเทียนที่ใช้มาแล้ว ก่อนจุดเทียนต้องเขี่ยขี้เถ้ารอบๆ เทียนทิ้งก่อน ตัดไส้
เทียนให้ส้ ันลงโดยเฉพาะปลายที่ไหม้ มิฉะนั้นจะเหม็นควันไฟและผงขี้เถ้าอาจตกใส่ขนมได้ เขี่ยไส้
เที ย นให้ แ ผ่ บ านออกก่ อ นเวลาจุ ด เปลวไฟจะลุ ก หลอมถึ ง เนื้ อ เที ย นได้เ ร็ ว เมื่ อ สั ง เกตว่ า เริ่ ม มี
นํ้าตาเทียนแล้วจึงเป่ าให้ไฟดับทรี บวางเทียนลงบนถ้วยตะไลที่อยูใ่ นภาชนะเตรี ยมไว้อบอีกที ปิ ดฝา
ภาชนะทันที อบทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หรื อข้ามคืนก็แล้วแต่สิ่งที่อบและคุณภาพเทียน
3) เทียนแต่ละเจ้ามีปริ มาณเครื่ องเทศหรื อนํ้ามันดอกไม้หอมไม่เท่ากัน ดังนั้นบาง
เล่มที่มีเครื่ องหอมเยอะอาจใช้เวลาอบไม่นาน ถ้าใช้ครั้งแรกให้ลองอบครั้ งเดียวดูก่อนหากอบซํ้า
กลิ่นอาจจะแรงเกินไป (Th.openrice, 2560)
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รูปที่ 3.9 เทียนอบ
ที่มา : www.th.openrice
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาค้นคว้า ทบทวน จากเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยมีผศู ้ ึกษาไว้เพื่อนํามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและประกอบการศึกษาในครั้งนี้
จุรีมาศ ดีอามาตย์ และ สุดารัตน์ สุวรรณดี(2561) ได้ศึกษาการทดสอบกายภาพคุกกี้ เนยใช้
ผงผักโขมเปรี ยบเทียบคุกกี้เนยสู ตรพื้นฐานดังแสดง ตารางที่ 3 ผลการทดสอบพบว่า ค่าสี ของคุกกี้
เนยใช้ผงผักโขม มีค่าความสว่างน้อยกว่า (L* เท่ากับ 60.58 และ 73.8) ค่าสี เขียวมากว่า (a*/-8.84
และ -7.56) และค่าสี เหลืองมากกว่า (b*32.62 และ 27.28) จากผลแสดงว่าคุกกี้เนยใช้ผงผักโขมมีสี
เข้มกว่าคุกกี้เนยสู ตรพื้นฐานเนื่ องจากมีผงผักโขมเป็ นส่ วนผสม ซึ่ งผงผักโขมมีสีเขียวเข้มจึงทําให้
คุกกี้เนยใช้ผงผักโขมมีสีเพิ่มขึ้นส่ วนค่า awไม่แตกต่างกัน ( aw เท่ากับ 0.294 และ 0.214) เนื่ องจาก
คุกกี้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นตํ่า ซึ่งไม่ก่อให้เกิดของเชื้อจุลินทรี ยใ์ นผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจุลินทรี ย์
เติ บ โตได้ดี เ มื่ อ มี ค่ า awอยู่ร ะหว่ า ง 0.88-0.96 ซึ่ งค่ า aw ที่ ก ํา หนดให้ ต่ าํ กว่ า 0.70 อาหารแห้ ง จึ ง
ปลอดภัยต่อเชื้อจุลินทรี ย์ (สุคนธ์ชื่น ศรี งาม, 2546) ดังนั้นคุกกี้จึงมีความชื้นที่ เหมาะสมต่อการเก็บ
รั ก ษา และผลการทดสอบเนื้ อ สัมผัส ไม่แ ตกต่างกัน ทั้ง ด้า นความแข็ง (Hardness) (835.95 และ
839.72 กรัม) และด้านความแตกหัก (Fracturability) (43.40 และ 43.63 มิลลิเมตร) เนื่ องจากผงผัก
โขมมีความแห้งอีกทั้งใช้ในคุกกี้ปริ มาณน้อยดังนั้นปริ มาณส่ วนผสมยังคงเดิมประกอบกับลักษณะ
คุกกี้ที่ได้มีความแห้งกรอบร่ วน มีความแข็ง คงตัวและยังคงลักษณะที่ดีของคุกกี้จึงทําให้ความแข็ง
และความแตกหักไม่แตกต่างกัน
สุ กัญ ญา สมสิ ง ห์ และ รั ม ภา ศิ ริ ว า (2556) ผลการศึ ก ษา ปริ ม าณแป้ ง ข้า วสั ง ข์ห ยดที่
เหมาะสมเพื่อใช้ทดแทนแป้ งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนนําขนมกลีบลําดวนสู ตรที่ไ ด้รับ
คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงสุด คือสูตรที่ 3 มาทดแทนแป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวสังข์หยด
ในอัตราส่ วนแป้ งข้าวสังข์หยดต่อ แป้ งสาลีที่ 0:100 (สู ตรควบคุม) 20:80 40:60 60:40 80:20 และ
100:0 ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิ ธีการเช่ นเดี ย วกับข้อ 1.1 พบว่าสู ตรที่ มี
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อัตราส่ วน 40:60 60:40 และ 80:20 คะแนน ด้านลักษณะปรากฏและสี ไ ม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ แต่สูงกว่าสู ตรที่มีอตั ราส่ วน 20:80 และ 100:0 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคะแนนการยอมรับ
ด้านกลิ่นที่อตั ราส่ วน40:60 สู งกว่าอัตราส่ วน 20:80 60:40 และ 80:20 และสู งกว่าอัตราส่ วน 100:0
และสู ง กว่ า อัต ราส่ ว น 100:0 อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ด้า นกลิ่ น รสที่ อ ัต ราส่ ว น 40:60 สู ง กว่ า
อัตราส่วน 60:40 และสูงกว่าอัตราส่วน 20:80 80:20 และ100:0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดา้ นรสชาติ
ที่อตั ราส่วน 40:60 สูงกว่าอัตราส่วน 60:40 และ 80:20 และสูงกว่าอัตราส่วน 20:80 และ 100:0 อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติอตั ราส่วนที่มีการทดแทนคะแนนการยอมรับของผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราส่วน 40:60
มีคะแนนการยอมรับทุกด้านสู งที่สุดซึ่งอยู่ ในช่วงชอบมากถึงชอบมากที่สุดจึงคัดเลือกอัตราส่ วนนี้
เพื่อทําการทดลองในวัตถุประสงค์ต่อไป

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการไปสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ไซต์ (Sampran Riverside)
ได้จดั ทําโครงงานเรื่ องขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
4.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทํา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําขนมกลีบลําดวน (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มีดงั นี้
1) เครื่ องปั่นอเนกประสงค์ เตาอบขนม
2) ใบมีดคัตเตอร์ มีดตัดกลีบดอกลําดวน
3) อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถาด ช้อน ถ้วยตวง ชามผสม แปรงทาเนย ที่ร่อนแป้ง
4) กระดาษไข เทียนอบ
5) กล่องอเนกประสงค์
6) เครื่ องชัง่ ดิจิตอล
4.1.2 วัตถุดิบในการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
วัตถุดิบในการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) แสดง
ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ปริ มาณส่วนขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
ส่ วนผสม
แป้งสาลีตราพัดโบก
นํ้าตาลออร์แกนิค ตราวังขนาย
นํ้ามันมะพร้าวตรา Naturel
เนยเทียม
งาดํา ตราไร่ ทิพย์
ผักปวยเล้ง
อัญชัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564 )

ปริมาณ ( หน่ วย )
80 กรัม
30 กรัม
40 กรัม
1 กรัม
½ ช้อนชา
1 ช้อนชา
1 ช้อนชา
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4.2 วิธีการทําผงผัก
4.2.1 ขั้นตอนการทําผงผักปวยเล้ง
วิธีการทําผงปวยเล้ง มีดงั นี้
1) นําผักปวยเล้งไปล้างแล้วนําไปตากแดดให้แห้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน
ดังรู ปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 การตากผักปวยเล้ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
2) นําผักปวยเล้งที่ตากแดดแห้งดีแล้วมาปั่นให้ละเอียด ดังรู ปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 นําผักมาปั่นให้ละเอียด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)

ดังรู ปที่ 4.3

3) จากนั้นนําผงของปวยเล้งที่ป่ันเสร็ จมาใส่ตะแกรงเพื่อร่ อน ประมาณ 2-3 รอบ

รูปที่ 4.3 นํามาร่ อน 2-3 ครั้ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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4) ผงจากการที่เรานําไปกรองจนละเอียดแล้ว ดังรู ปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 ผงที่สาํ เร็ จแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4.2.2 ขั้นตอนการทําผงอัญชัน
วิธีการทําผงอัญชัน มีดงั นี้
1) นําดอกอัญชันไปล้างแล้วนําไปตากแดดให้แห้งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน
ดังรู ปที่ 4.5

รูปที่ 4.5 การตากดอกอัญชัน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
2) นําดอกอัญชันที่ตากแดดดีแล้วมาปั่นให้ละเอียด ดังรู ปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 นําอัญชันมาปั่นให้ละเอียด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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ดังรู ปที่ 4.7

3) จากนั้นนําผงของอัญชันที่ปั่นเสร็จมาใส่ตะแกรงเพื่อร่ อน ประมาณ 2-3 รอบ

รูปที่ 4.7 นํามาร่ อน 2-3 ครั้ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4) ผงจากการที่เรานําไปกรองจนละเอียดแล้ว ดังรู ปที่ 4.8

รูปที่ 4.8 ผงที่สาํ เร็ จแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4.2.3 ขั้นตอนการทําผงงาดํา
วิธีการทําผงงาดํา มีดงั นี้
1) นํางาดํามาใส่ภาชนะแล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด 4-5 ครั้งจนนํ้าใส ดังรู ปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 ล้างงาดําด้วยนํ้าสะอาด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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ดังรู ปที่ 4.10

2) นํางาดําที่แห้งสนิทแล้วใส่กระทะคัว่ ด้วยไฟอ่อนจนไอนํ้าจากงาดําระเหย

รูปที่ 4.10 นํามาคัว่ ด้วยไฟอ่อน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
3) เมื่อไอนํ้าในงาดําระเหยจนหมด ให้ปรับเป็ นไฟอ่อนคัว่ ต่อเนื่องจนงาดําเริ่ มแห้ง
ไม่ติดตะหลิว เมื่องาดําส่งกลิ่นหอมแล้วดับไฟ ดังรู ปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 คัว่ ด้วยไฟอ่อน จนงาดําแห้ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4) นํางาดําออกจากกระทะ แล้วนํามาพักทิ้งไว้ให้เย็น ดังรู ปที่ 4.12

รูปที่ 4.12 นํามาพักทิง้ ไว้ให้เย็น
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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5) จากนั้นนําไปปั่นให้ละเอียด ดังรู ปที่ 4.13

รูปที่ 4.13 ปั่นให้ละเอียด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
6) ผงจากงาดําที่เรานํามาปั่นจนละเอียด ดังรู ปที่ 4.14

รูปที่ 4.14 ผงที่สาํ เร็จแล้ว
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4.3 ขั้นตอนการทําขนมกลีบลําดวนเพือ่ สุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
ขั้นตอนการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ มีดงั นี้
1) นําแป้งสาลีอเนกประสงค์กบั นํ้าตาลทรายแดงออร์แกนิคมาผสมกัน ดังรู ปที่ 4.15

รูปที่ 4.15 ผสมแป้งสาลีกบั นํ้าตาลทราย
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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2) นําแป้งสาลีอเนกประสงค์กบั นํ้าตาลทรายแดงที่ผสมไว้มาปั่นให้ละเอียด ดังรู ปที่ 4.16

รูปที่ 4.16 นํามาปั่นให้ละเอียด
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
3) นําแป้งและนํ้าตาลทรายแดงที่ปั่นจนละเอียดแล้วมาร่ อน 2-3 ครั้ง ดังรู ปที่ 4.17

รูปที่ 4.17 นํามาร่ อน 2-3 ครั้ง
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4) เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเป็ นเนื้อเดียวกันแล้วให้แยกออกเป็ น 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 ใส่
ปวยเล้ง ½ ช้อนชา ส่ วนที่ 2 ใส่งาดํา ½ ช้อนชา และส่วนที่ 3 ใส่อญั ชัน 1 ช้อนชา ดังรู ปที่ 4.18

รูปที่ 4.18 นําผง ปวยเล้ง งาดํา อัญชันมาใส่
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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5) นํานํ้ามันพืชมาเทลง ค่อยๆเทลงและขยําเบาๆ ไปเรื่ อยๆ จนเนื้ อแป้งเกาะกันอย่าให้แป้ง
เหลวจนเกินไปเวลาปั้นแป้งจะไม่ติด ดังรู ปที่ 4.19

รูปที่ 4.19 นํานํ้ามันพืชมาเทลงบนแป้งค่อยๆ ผสม
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
6) จากนั้นแบ่งแป้งออกมาเป็ นก้อนเล็กๆ แล้วปั้นเป็ นก้อนกลมๆ ตัด 4 ส่วนจะได้กลีบ
ลําดวน 4 กลีบ เอา 1 กลีบไปปั้นเป็ นลูกกลมๆ เพื่อจะทําเป็ นเกสร ดังรู ปที่ 4.20

รูปที่ 4.20 นํามาปั้นให้เป็ นรู ป
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
7) เมื่อได้ขนมกลีบลําดวนครบจํานวนแล้ว นําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 130 องศา ใช้เวลา
ประมาณ 25 นาที ดังรู ปที่ 4.21

รูปที่ 4.21 นําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 130 องศา ประมาณ 25 นาที
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
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8) เมื่อนําออกจากเตาแล้วนํามาพักไว้ให้เย็น จากนั้นนําไปอบควันเทียนเพื่อให้ขนมมีกลิ่น
หอมของควันเทียน ดังรู ปที่ 4.22

รูปที่ 4.22 นํามาพักให้เย็นและอบควันเทียน
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
9) ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) เสร็จสมบูรณ์ ดังรู ปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 ขนมกลีบลําดวนเสร็จสมบูรณ์
ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
4.4 การคํานวณต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
การคํานวณต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มีดงั นี้
4.4.1 ต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพือ่ สุ ขภาพ (ปวยเล้ง)
ต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง) แสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การคํานวณต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง)
ลําดับ

วัตถุดิบ

ราคา

ปริมาณที่ใช้

ต้นทุน (กรัม)

ต้นทุน (บาท)

1
2
3
4

แป้งสาลีตราพัดโบก
นํ้าตาลออร์แกนิค ตราวังขนาย
นํ้ามันมะพร้าวตรา Naturel
ปวยเล้ง

52.00
26.00
65.00
40.00

80.00
30.00
40.00
2.30

0.05
0.02
0.14
0.20

4.16
0.78
5.60
0.46

ต้นทุนวัตถุดิบ

11.00
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ต้นทุนแฝง 20 %
รวมต้นทุน ต่อ 1 สูตร ได้ 35 ชิ้น
ราคาต้นทุน ต่อ 1 ชิ้น
ราคาขาย
กําไร

13.20
24.20
0.69
59.00
34.80

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
จากสูตรดังกล่าวสามารถทําขนมกลีบลําดวนจากปวยเล้ง ได้จาํ นวน 35 ชิ้น คิดต้นทุนราคา
ต่อ 1 ชิ้น เท่ากับ 0.69 บาท
4.4.2 ต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (งาดํา)
ต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (งาดํา) แสดงดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การคํานวณต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (งาดํา)
ลําดับ
วัตถุดิบ
1 แป้งสาลีตราพัดโบก
2 นํ้าตาลออร์แกนิค ตราวังขนาย
3 นํ้ามันมะพร้าวตรา Naturel
4 งาดํา
ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้นทุนแฝง 20 %
รวมต้นทุน ต่อ 1 สูตร ได้ 35 ชิ้น
ราคาต้นทุน ต่อ 1 ชิ้น
ราคาขาย
กําไร

ราคา
52.00
26.00
65.00
24.00

ปริมาณที่ใช้
80.00
30.00
40.00
5.00

ต้นทุน (กรัม)
0.05
0.02
0.14
0.24

ต้นทุน (บาท)
4.16
0.78
5.60
1.20
11.74
14.08
25.82
0.74
59.00
33.18

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2556)
จากสูตรดังกล่าวสามารถทําขนมกลีบลําดวนจากงาดํา ได้จาํ นวน 35 ชิ้น คิดต้นทุนราคาต่อ
1 ชิ้น เท่ากับ 0.74 บาท
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4.4.3 ต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพือ่ สุ ขภาพ (อัญชัน)
ต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (อัญชัน) แสดงดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การคํานวณต้นทุนการผลิตขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (อัญชัน)
ลําดับ

วัตถุดิบ

1
แป้งสาลีตราพัดโบก
2
นํ้าตาลออร์แกนิค ตราวังขนาย
3
นํ้ามันมะพร้าวตรา Naturel
4
อัญชัน
ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้นทุนแฝง 20 %
รวมต้นทุน ต่อ 1 สูตร ได้ 35 ชิ้น
ราคาต้นทุน ต่อ 1 ชิน้
ราคาขาย
กําไร

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)

ราคา

ปริมาณที่ใช้

ต้นทุน (กรัม)

ต้นทุน (บาท)

52.00
26.00
65.00
20.00

80.00
30.00
40.00
2.30

0.05
0.02
0.14
0.40

4.16
0.78
5.60
0.92
11.46
13.75
25.21
0.72
59.00
33.79

จากสูตรดังกล่าวสามารถทําขนมกลีบลําดวนจากอัญชัน ได้จาํ นวน 35 ชิ้น คิดต้นทุนราคา
ต่อ1 ชิ้น เท่ากับ 0.72 บาท
4.5 สรุปผลการดําเนินโครงงาน
การศึกษาครั้งนี้ทาํ เพื่อศึกษาและทดลองการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา
อัญ ชัน ) โดยการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งจากพนัก งานโรงแรมสวนสามพรานริ เ วอร์ ไ ซด์ (Sampran
riverside) รวมทั้ง หมด 40 คน โดยใช้แ บบสอบถามความพึ ง พอใจที่มี ต่อ ขนมกลีบ ลําดวนเพื่อ
สุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) ซึ่งมี 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุและแผนก
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของที่ผบู ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน) นําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มาประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ แบบ 5-Point hedonic scale โดยให้คะแนน ความชอบจาก
5 (มากที่สุด) ถึง 1 (น้อยที่สุด) จากนั้นนํามาหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมา แปลผลระดับความพึง
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พอใจโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วง
คะแนนดังต่อไปนี้ (Thaiall , 2556)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
4.5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโครงงานเรื่ องขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
(ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) แสดงดังตรางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

อายุ

ตํ่ากว่า 20 ปี
20 – 40 ปี
41 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

แผนก ครัวเบเกอรี่
ครัวริ มนํ้า
แม่บา้ น
HR
F&B Restaurant
Front office
รวม

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)

จํานวน ( คน )

ร้ อยละ (%)

19
24

42.20
55.80

43

100.00

0
28
15
0

0.00
65.10
34.90
0.00

43

100.00

8
12
6
2
3
9

20.00
30.00
15.00
5.00
7.50
22.50

40

100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่าจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 43 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.80 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 40 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.10
และส่วนจํานวนแผนกครัวริ มนํ้า จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00
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4.5.2 วิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง
งาดํา อัญชัน)
จากการวิเคราะห์การยอมรับทางประสาทสัมผัส และความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูต้ อบแบบสอบถาม
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ที่มีต่อขนมกลีบลําดวนเพื่อ
สุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)

สู ตรปวยเล้ง
ค่าเฉลี่ย ± SD การแปลผล

สูตรงาดํา

สูตรอัญชัน

ค่ าเฉลี่ย ± SD การแปลผล ค่าเฉลี่ย ± SD การแปลผล

สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความละมุน
ความกรอบ
ความชอบโดยรวม

4.14 ± 0.60 มาก
4.35 ± 0.47 มาก
4.28 ± 0.49 มาก

4.30 ± 0.56 มาก
4.40 ± 0.49 มาก
4.33 ± 0.47 มาก

3.98 ± 0.64 มาก
4.35 ± 0.48 มาก
4.30 ± 0.51 มาก

4.14 ± 0.41 มาก
4.30 ± 0.51 มาก
4.33 ± 0.52 มาก

4.16 ± 0.53 มาก
4.26 ± 0.44 มาก
4.33 ± 0.47 มาก

4.21 ± 0.41 มาก
4.37 ± 0.54 มาก
4.33 ± 0.47 มาก

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.26 ± 0.50 มาก

4.30 ± 0.49 มาก

4.26 ± 0.50 มาก

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)
จากตารางที่ 4.6 พบว่าการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อขนม
กลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มีดงั นี้
สู ต รปวยเล้ง คนชอบด้า นกลิ่ น ได้รั บ คะแนนเฉลี่ ย 4.35 ± 0.47 คะแนน รองลงมาเป็ น
ความชอบโดยรวมได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.33 ± 0.52 คะแนน ถัดมาเป็ นด้านความกรอบโดยมีคะแนน
การแปรผลในระดับ มาก สู ต รงาดํา คนชอบด้า นกลิ่ น ได้รั บ คะแนนเฉลี่ ย 4.40 ± 0.49 คะแนน
รองลงมาเป็ นด้านของรสชาติและความชอบโดยรวมได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.33 ± 0.47 คะแนน ถัดมา
เป็ นด้านของสี โดยมีคะแนนการแปรผลในระดับมาก สู ตรอัญชันคนชอบด้านความกรอบได้รับ
คะแนนเฉลี่ ย 4.37 ± 0.54 คะแนน รองลงมาเป็ นด้า นของกลิ่ น ได้รั บ คะแนนเฉลี่ ย 4.35 ± 0.48
คะแนน ถัดมาเป็ นด้านความชอบโดยรวมโดยมีคะแนนการแปรผลในระดับมาก
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ตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจที่มีต่อขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
ความพึงพอใจที่มีต่อขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ

ค่าเฉลีย่ ± ค่า SD

ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านผลิตภัณฑ์
ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
การนําวัตถุดิบไปใช้อย่างคุม้ ค่า
ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์

4.16 ± 0.53
4.19 ± 0.59
4.44 ± 0.50
4.40 ± 0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

2. ด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4.33 ± 0.47
มีการแสดงรายละเอียดของราคาอย่างชัดเจน
4.33 ± 0.47
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับรสชาติของผลิตภัณฑ์ 4.35 ± 0.48

มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

มาก

ที่มา : ผูจ้ ดั ทํา (2564)

4.31 ± 0.52

จากตารางที่ 4.7 พบว่าความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีตอ่ ขนมกลีบลําดวนเพื่อ
สุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มีดงั นี้
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.16 ± 0.53 คะแนน ด้านความ
แปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.19 ± 0.59 คะแนน การนําวัตถุดิบไปใช้อย่างคุม้ ค่า
ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.44 ± 0.50 คะแนน ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนเฉลี่ย
4.40 ± 0.58 คะแนน ด้านของราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนเฉลี่ย
4.33 ± 0.47 คะแนน การแสดงรายละเอียดของราคาอย่างชัดเจนได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.33 ± 0.47
คะแนน ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนเฉลี่ย
4.35 ± 0.48 คะแนน ค่าเฉลี่ยโดยรวมได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.31 ± 0.52 คะแนน
สรุ ปจากแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากชอบสู ตรงาดํามากที่สุด รองลงมาเป็ นสู ตรของอัญชัน
และสูตรปวยเล้งมีคนชอบน้อยที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทําโครงงานสหกิจศึกษา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้ารับการฝึ กงานเป็ นระยะเวลา 4 เดือน ในแผนกครัวเบเกอรี่ ทาํ
ให้ไ ด้ปฏิบัติงานจริ ง ได้ฝึกความอดทนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ฝึกความตรงต่อเวลาและได้
เรี ยนรู้การทําขนมไทยและขนมต่างชาติ ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพที่ทาํ มา
จาก (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) เป็ นขนมที่นาํ มาดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ ซึ่งผลประเมินที่ได้รับจากแบบสอบถามนั้น
อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก
จากแบบสอบถามการยอมรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ขนมกลี บลํา ดวนเพื่ อ สุ ข ภาพ (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน) พบว่าข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.80 อายุ 20-40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 65.10 ด้านสถานะภาพส่ วนใหญ่อยู่ในสถานะโสดคิดเป็ นร้อยละ 58.10 ด้านแผนก
ส่ วนใหญ่อยู่ในแผนกครัวริ มนํ้า คิดเป็ นร้อยละ 30 ค่าเฉลี่ยการยอมรับโดยรวมทุกปั จจัยของสู ต ร
ของงาดําได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.30 ± 0.49 สูงกว่าปวยเล้งและอัญชันที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.26 ± 0.50
และค่าเฉลี่ยโดยรวมของความคิดเห็นที่มีต่อด้านผลิตภัณฑ์และราคาได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.31 ± 0.52
ดังนั้นแบบสอบถามการยอมรับของผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุ ขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากชอบสูตรงาดํามากกว่าสูตรอัญชันและปวยเล้ง
5.2 ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ข้อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน มีดงั นี้
5.2.1 ประเภทของขนมเป็ นสู ตรเพื่อสุ ขภาพ และเป็ นที่นิยมในกลุ่มคนสมัยใหม่ที่รักษา
สุ ขภาพ เนื่ องจากอาหารที่เรารับประทานอยู่ในทุกวัน มีการปรุ งรสแต่งสี ที่ค่อนข้างมากอาจทําให้
รสชาติและสี สันไม่ค่อยถูกใจคนที่รักสุขภาพ
5.2.2 ระยะเวลาที่ทาํ การประเมินมีอ ยู่จาํ กัด เนื่ องจากทางโรงแรมมีช่วงเวลาพักค่อ นข้า ง
จํากัดแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผูจ้ ดั ทําฝึ กปฏิบตั ิงานอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทําให้พนักงานมี
เวลาที่จะเข้าร่ วมในการทดสอบการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
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5.3 ข้อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อจํากัด หรื อปัญหาของโครงงาน มีดงั นี้
5.3.1 ควรปรึ กษาผูช้ าํ นาญในการทําขนมกลีบลําดวนเพือ่ สุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
5.3.2 ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการทําขนมกลีบลําดวนจากในอินเทอร์เน็ต
5.3.3 ควรพยายามปฏิบตั ิเองเพื่อให้เรี ยนรู้งานได้เร็วขึ้น
5.3.4 ควรเก็บเกี่ยวความรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิงานให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นาํ มาพัฒนา
และฝึ กฝนตนเองในการปฏิบตั ิงานจริ ง
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความพึงพอใจในขนมกลีบลําดวน เพื่อสุ ขภาพ ( ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน )

แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาสหกิจศึกษา ภาควิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําขนมกลีบลําดวนแบบดั้งเดิม มาดัดแปลงโดย
ใช้ผกั และธัญพืชในการผสมลงไปในแป้ง ทําให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กับโรงแรมสวนสามพราน ข้าพเจ้าขอความร่ วมมือ จากท่าน ตอบแบบสอบถามให้สมบูร ณ์
ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ตอบมา จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับโครงงานในครั้งนี้ ทุกความคิดเห็น
ของท่านจะเป็ นความลับและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
แบบสอบถาม ประกอบด้วยชุดคําถาม 3 ตอนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของที่ผบู ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1. หญิง
 2. ชาย
2. อายุ
 1. ตํ่ากว่า 20 ปี
 2. 20-40 ปี
 3. 41-60 ปี
 4. 60 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ  1. โสด
2. สมรส
 3. อย่าร้าง
4. แผนก
 1. ครัวเบอเกอรี่
 2. ครัวริ มนํ้า
 3. แม่บา้ น
 4. HR
 5. F&B Restaurant  6. Front office

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของที่ผบู ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส

ระดับความพึงพอใจ
สู ตรปวยเล้ง

สู ตรงาดํา

สู ตรอัญชัน

สี
กลิน่
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความละมุน
ความกรอบ
ความชอบโดยรวม

ความพึงพอใจที่มีต่อขนมกลีบลําดวนเพือ่ สุ ขภาพ

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

2. ด้านผลิตภัณฑ์
ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
การนําวัตถุดิบไปใช้อย่างคุม้ ค่า
ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์
3. ด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
มีการแสดงรายละเอียดของราคาอย่างชัดเจน
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับรสชาติของผลิตภัณฑ์

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก ข
ภาพปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การทําไอศรี มมะพร้าว

การทําขนมมะพร้าวแก้ว

การพับกล่อง ใส่ ขนม ( Organic Box )

การจัดขนมเบรกและสัมมนา

การทํากระทงใบเตย เพื่อใส่ ขนม

ขายขนม ( ตลาดสุขใจ )

งานจัดเลี้ยงและสัมมนา

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

กลีบลําดวน เพื่อสุ ขภาพ ( ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน )
HEALTHY THAI SHORTBREAD (Spinach, Black Sesame Seeds, butterfly pea)
นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์ , นางสาว เสาวนิตย์ สิงโหพล ,
นางสาว พัชราพร โต๊ะหมัน นางสาว พัชริดา โต๊ะหมัน
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
และความพึ ง พอใจต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมกลี บ
บทคัดย่อ
ลําดวนจากด้านความชอบโดยรวมของงาดํา
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ขนมกลี บ
มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ± 0.49
ลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน ) มี
รองลงมาด้านความชอบโดยรวมของอัญ ชัน
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการทํา ขนมกลี บ
และปวยเล้ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ที่คะแนน
ลําดวนจากผักและธัญพืช มีท้ งั ปวยเล้ง งาดํา
เฉลี่ย เท่ากับ 4.26 ± 0.50โดยสรุ ปแล้วพบว่า
และอั ญ ชั น การทํ า ขนมกลี บ ลํ า ดวนนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากชอบสู ตรงาดํา
พัฒ นาขึ้ น โดยการออกแบบส่ ว นประกอบ
มากกว่าสู ตรอัญชันและปวยเล้ง กลีบลําดวน
เพิ่มเติม คือการนําผงผักต่างๆของปวยเล้ง งา
เป็ น ข น ม ที่ นํ า ม า ดั ด แป ล ง เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ดํา และอัญชันมาเป็ นส่วนผสมในการทํากลีบ
ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ลํา ดวนครั้ งนี้ ได้ท ํา การศึ กษาอุณ หภูมิและ
ต้องการต่อผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ
ระยะเวลาในการอบขนมกลีบลําดวนจากแป้ ง
คําสําคัญ : เพื่อสุขภาพ ,กลีบลําดวน
สาลี (ตราพัดโบก) และศึกษาความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลําดวนจากผงปวยเล้ง
( ปวยเล้ง ,งาดํา, อัญชัน )
งาดําและอัญชัน เมื่อทําการทดสอบ โดยใช้
Abstract
วิธี 5-point hedonic scale พบว่า โดยคะแนน
ThePurpose of this Cooperative
เฉลี่ ย 4.50-5.00 แปลความว่ า พึ ง พอใจใน
education project on “Healthy Thai
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปล
Shortbread (Spinach, Black Sesame,
ความว่า พึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
Butterfly pea)” aims to To study the making
2.50-3.49 แปลความว่ า พึ ง พอใจในระดั บ
of Healthy Thai Shortbread from vegetables
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความ
and grains, including spinach, black sesame
ว่า พึงพอใจในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00and butterfly peas. Developed by designing
1.49 แปลความว่า พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
additional components It is the use of various
ในส่วนของอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ
vegetable powders of spinach, black sesame
คือระดับอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 30 นาที
and butterfly pea as ingredients for making
Healthy Thai Shortbread this time. The

temperature and time of baking Healthy Thai
Shortbread from wheat flour (Pan Bok brand)
were studied and the satisfaction of the
product from Spinach powder was studied.
Black Sesame and Butterfly Pea When tested
using the 5-point hedonic scale, it was found
that an average score of 4.50-5.00 implied
satisfaction at the highest level, mean score
3.50-4.49 implyed high level of satisfaction,
an average score of 2.50-3.49 implyed
satisfaction. Moderately satisfied, a mean
score of 1.50-2.49 means a low level of
satisfaction, a mean score of 1.00-1.49 means
a low level of satisfaction. in terms of
temperature and baking time is a temperature
of 130 degrees Celsius for 30 minutes. And
the satisfaction with Healthy Thai Shortbread
dessert products from the overall preference
of Black sesame was the highest, with the
mean score of 4.30 ± 0.49, followed by the
overall liking of butterfly pea and Spinach.
have the same average score The mean score
was 4.26 ± 0.50. In conclusion, it was found
that most of the respondents liked the black
sesame formula over the butterfly pea and
spinach formula Healthy Thai Shortbread is a
dessert that is adapted to create exotic
products. to meet the needs of consumers
who love health
Keywords: Healthy, Thai Shortbread

(Spinach ,Black Sesame, Butterfly Pea)
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ในสังคมเราจะสังเกตเห็นได้
ว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของ
คนในยุคนี้ได้มีการเปลี่ยนไป โดยมีการคํานึก
ถึงสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินชีวิต
สิ่ งของอุปโภคหรื อ บริ โภครวมไปถึงอาหาร
การกินขนมต่างๆ ปัจจุบนั มีการพูดถึงกระแส
คนรักสุ ขภาพที่นิยมกินอาหารและขนมเพื่อ
สุขภาพกันโดยส่วนใหญ่
ผักและธัญพืชออร์ แกนิ คที่นํามาใช้
ในการขนมทํากลีบลําดวนเพื่อ สุ ขภาพ การ
เพาะปลูกผักใ กลุ่มนี้ จะไม่มีการใช้สารเคมี
ใดๆ แต่ จ ะปลู ก โดดั ด แปลงสภาพการ
เพาะปลูกเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ปุ๋ ยในดิน
การบํารุ งดิน อากาศ ความชื้น นํ้า ฯลฯ เพื่อให้
พืชผักเจริ ญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติ
โดยอาหารจากธรรมชาติซ่ ึ งทางโรงแรมได้
ไปรับซื้ อผักออร์ แกนิ คจากชาวบ้านที่ปลูกมา
ขายในตลาดเพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ชาวบ้านที่ปลูกผักออร์แกนิค
โรงแรมสวนสามพรานริ เวอร์ ไ ซต์มี
การให้ บ ริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม และ
วัตถุดิบที่เป็ น organic ให้บริ การแก่แขกที่เข้า
พั ก ใ น โ ร ง แ ร ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ห้ อ ง พั ก
ห้องอาหาร ห้องประชุมสัมมนา ลานกิจกรรม
คาเฟ่ และตลาดสุ ขใจเป็ นต้น และนอกจากนี้
ขนมกลีบลําดวนเป็ นขนมที่ให้บริ การแก่แขก
อยู่ แ ล้ว จึ ง อยากเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กับ ขนมกลี บ
ลํา ดวนโดยการใช้ผ ักออร์ แ กนิ คเข้ามาเป็ น

ส่ ว นผสมทํา ให้ น อกจากจะได้ขนมที่ อ ร่ อ ย
แล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย
คณะผูจ้ ัดทําจึ งมีความสนใจที่จะนํา
ผักออร์ แกนิ ค ( ผักปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) มา
ผลิตเป็ นขนมกลีบลําดวนจากผักและธัญพื ช
ออร์แกนิค ( ผักปวยเล้ง งาดํา อัญชัน) โดยนํา
ผักปวยเล้ง อัญชันและงาดํา มาผสมกับแป้ ง
สาลี นํ้าตาลทรายแดง แล้วนําไปร่ อนเพื่อให้
ส่ วนผสมทุ ก อย่ า งเข้ า กั น นอกจากนี้ ยัง
สามารถนําขนมกลีบลําดวนที่ทาํ จากผักและ
ธัญพืชออร์ แกนิ คไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และตอบสนองความ
ต้องการในการทานขนมเพื่อสุขภาพได้ดว้ ย
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1 เพื่อ ศึกษาการทําขนมกลีบลําดวนจาก
ผัก และธัญ พื ช ออร์ แ กนิ ค (ปวยเล้ง อัญ ชัน
และงาดํา)
2 เพื่อ ศึกษาและยอมรับที่มีต่อขนมกลีบ
ลําดวนจากผักและธัญพืชออร์แกนิค (ปวยเล้ง
อัญชัน งาดํา)
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ได้นําวัตถุดิบอย่างผักและธัญ พื ช
ออร์ แ กนิ ค ที่ มาทํา เป็ นขนมที่มี ความแปลก
ใหม่และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
2 ได้เรี ยนรู้วิธีการทํากลีบลําดวนจาก
ผัก และธั ญ พื ช ออร์ แ กนิ ค (ปวยเล้ง งาดํา
อัญชัน)

ตารางที่ 2 ตารางวัตถุดิบในการทําขนมกลีบลําดวน
เพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน )
ปริ มาณ
ลําดับ
ส่วนผสม
(หน่วย)
1
แป้งสาลี
80 กรัม
2
นํ้าตาลออแกนิค
30 กรัม
3
นํ้ามันมะพร้าว
40 กรัม
4
เนยเทียม
1 กรัม
5
งาดํา
½ ช้อนชา
6
ปวยเล้ง
1 ช้อนชา
7
อัญชัน
1 ช้อนชา

วิธีการทําผงผัก
นําผักไปล้างแล้วนําไปตากแดดให้ แห้ ง ใช้
ระยะเวลาประมาณ 2 วัน
นําผักที่ตากแดดแห้ งดีแล้วมาปั่นให้ ละเอียด

จากนั้นนําผงของปวยเล้งที่ปั่นเสร็จมาใส่
ตะแกรงเพื่อร่ อน 2-3รอบ

รูปที่ 1 : ผงผัก

วิธีการทําขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ
(ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)

นําแป้งสาลีอเนกประสงค์กับนํ้าตาลทราย
แดงออร์ แกนิค มาผสมกัน
จากนั้นนําไปปั่นให้ ละเอียด
นําแป้งและนํ้าตาลทรายแดงที่ปั่นละเอียด
มาร่ อน 2-3 ครั้ง
นํานํ้ามันพืช มาเทลง ค่อยๆเทลงไปผสม
และขยําเบาๆ ไปเรื่อย ๆจนเนื้อแป้งเกาะกัน

จากนั้นแบ่งแป้งออกมาเป็ นก้อนเล็กๆ แล้ว
ปั้นเป็ นก้อนกลมๆ ตัดสี่ส่วน จะได้กลีบ
ลําดวน 4 กลีบ เอา 1 กลีบไปปั้นเป็ นลูก
กลมๆ เพื่อจะเป็ นเกสร

เมื่อได้กลีบลําดวนครบจํานวนแล้วนําเข้า
เตาอบอุณหภูมิ 130 องศาประมาณ 25 นาที

เมื่อนําออกจากเตาแล้วนํามาพักไว้ให้ เย็น
จากนั้นนําไปอบควันเทียน เพื่อให้ ขนมมี
กลิ่นหอมของควันเทียน

รูปที่ 2 : การทํากลีบลําดวนเพือ่ สุขภาพ
สรุปผลการทําโครงงานสหกิจศึกษา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้ารับการฝึ กงาน
เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ในแผนกครัวเบเกอรี่ ทาํ ให้ได้
ปฏิบตั ิงานจริ ง ได้ฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ฝึ กความตรงต่อเวลาและได้เรี ยนรู ้การทํา
ขนมไทยและขนมต่างชาติ ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ
ขนมกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
เป็ นขนมที่นํามาดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ความคิด
สร้างสรรค์แบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ ซึ่งผลประเมินที่ได้รับจาก
แบบสอบถามนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจมาก
จากแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์
ขอนกลีบลําดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดํา อัญชัน)
พบว่าข้อ มูล ทั่ว ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 55.8 อายุ 20-40 ปี
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

ภาคผนวก ฉ
แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านสหกิจ

ภาคผนวก ช

ประวัติผู้จัดทํา
รหัสนักศึกษา
ชื่ อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

: 5704400115
: นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์
: ศิลปศาสตร์
: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
: หมู่บา้ นสมพงษ์ 128/119 หมู่ 6 ตําบล
คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

รหัสนักศึกษา : 5804400178
ชื่ อ-นามสกุล : นางสาว เสาวนิตย์ สิ งโหพล
คณะ
: ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา
: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
ที่อยู่
: 123 ถนนราชมนตรี แขวงบางด้วน เขต
ภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
รหัสนักศึกษา : 5804400191
ชื่ อ-นามสกุล : นางสาว พัชราพร โต๊ะหมัน
คณะ
: ศิลปศาสตร์
สาขาวิชา
: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
ที่อยู่
: 999/29 เก้าวัฒนา แขวงบางแคเหนื อ
เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร
รหัสนักศึกษา
ชื่ อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

: 5804400192
: นางสาว พัชริ ดา โต๊ะหมัน
: ศิลปศาสตร์
: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
: 999/29 เก้าวัฒนา แขวงบางแคเหนื อ
เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร

