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บทคดัย่อ 

 โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงแรม
ในเครือ Minor International โดยการบริหารงานของ Mr. William Heinecke จุดเด่นของโรงแรมน้ี
คือการให้บริการลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่และใชเ้ทคโนโลยีอนัล ้าสมยั มีเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม
แบบนานาชาติ สะทอ้นตวัตนและจุดยนืการเป็นโรงแรมคุณภาพระดบั 4 ดาวระดบันานาชาติ 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ปฏิบติังาน ณ โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ 
สปา ระหว่างวนัท่ี8 มกราคม- 30 เมษายน 2560 ซ่ึงวตัถุประสงค์ของคณะผูจ้ดัท าคือการน าเอา
วตัถุดิบท่ีเหลือใชม้าแปรรูปเป็นเมนูใหม่ให้กบัโรงแรม ท าให้ประหยดัตน้ทุน ยงัมีส่วนช่วยลดขยะ
โดยการน าวตัถุดิบท่ีเหลือจากการใชง้าน ท่ีมีการท้ิงโดยเปล่าประโยชน์มากกวา่200 กิโลกรัมต่อวนั 
โดยเลือกวตัถุดิบท่ีสามารถน ามาประยุกต์เป็นเมนูใหม่ได้ มาท าให้เกิดประโยชน์ โดยทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกแบบรายการอาหารชุดประกอบดว้ย Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon, 
Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie ซ่ึงเป็นรายการอาหารชุดท่ีประยุกตม์าจาก
วตัถุดิบท่ีเหลือจากการใช้งานน ามาแปรรูป ให้เกิดเป็นเมนูท่ีแปลกใหม่แต่ยงัคงเอกลักษณ์ของ
อาหารไทยอีกทั้งยงัเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ : เส้นจนัท,์ ปลาแซลมอน, มะม่วง, แครอท, สมูทต้ี 
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Abstract 

 
AVANI Pattaya Resort and Spa is a quality hotel based on the standard of Minor 

International Public Company Limited. The hotel is managed by William Ellwood Heinecke, the 
CEO and Chairman of Minor Corporation. Furthermore, the distinctive points of the hotel 
demonstrate the high quality of an international four-star hotel; for instance, an excellent service 
mind, an advanced technology, and various types of international food and drinks. 

The researchers attended to work for AVANI Pattaya Resort and Spa between January 
8th, 2018 and April 30th, 2018 with the aim to process remaining ingredients into new menu 
items in order to reduce the hotel’s operating costs, and resolve the problem of wasted 
ingredients, which were more than 200 kilograms per day. Additionally, the researchers 
developed new Thai style menu item for health-lovers with the purpose of making better use of 
those remaining ingredients: spicy stir-fried rice noodles with salmon, mango sticky rice sushi, 
and carrot soymilk smoothie. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อาหารไทย คือ อาหารประจ าชาติของไทยท่ีไดรั้บถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลกัษณ์
ประจ าชาติ และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั การแบ่งลกัษณะของอาหารไทยตามยุคของ
ประวติัศาสตร์ไทย  ไดแ้ก่  สมยัสุโขทยั หลกัฐานจากศิลาจารึก และวรรณคดี ซ่ึงในวรรณคดีไตรภูมิ
พระร่วงของพญาลิไท กล่าวถึงอาหารไทยสมยันั้นว่า มีขา้วเป็นอาหารหลกั กินร่วมกบักบัขา้วท่ีส่วน
ใหญ่ไดม้าจากปลา และมีเน้ือสัตวอ่ื์นๆ  
 ต ารับอาหารการกินของไทยเร่ิมมีการบนัทึกเป็นหลกัฐานชดัเจนมากข้ึนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 
4 และต่อเน่ืองมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงพบไดใ้นบทพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ รวมถึงบนัทึกต่าง ๆ ท่ีผา่น
ทางการบอกเล่าสืบทอดทางเครือญาติ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บนัทึกเหล่าน้ีสะทอ้นให้
เป็นความหลากหลายของอาหารไทย ทั้งท่ีเป็น กบัขา้ว อาหารจานเดียว อาหารวา่ง และอาหารหวาน แต่
เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ อาหารไทยบางชนิดในปัจจุบนั มีวิธีการปรุงหรือส่วนประกอบของอาหารผิดเพี้ยน
ไปจากของเดิม จึงท าใหร้สชาติของอาหารอาจจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากวตัถุดิบท่ีใส่เปล่ียนแปลงจาก
เดิมในสมยัโบราณ อาหารไทยถูกสืบทอดมายาวนาน มีการสั่งสม ผสมผสาน ปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา แต่อาหารไทยในปัจจุบนัยงัคงมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบบไทยอยู ่
 อาหารสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท เช่น ประเภทอาหารคาว อาหารหวาน และยงั
สามารถแบ่งไดต้ามประเภทแหล่งท่ีมาหลากหลายชาติ เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารฝร่ัง เป็นตน้ 
แสดงให้เห็นถึงปัจจยั 4 ท่ีมีความจ าเป็นมากต่อการด ารงชีวิตมนุษย ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะดี
หรือไม่ดี ทุกคนจ าเป็นตอ้งบริโภคอาหาร  
 เน่ืองดว้ยคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฏิบติังาน ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนพนกังานในโรงแรม 
อวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ในแผนกครัวไทย ครัวร้อนและครัวเยน็ ในแต่ละวนัจะตอ้งเตรียม
วตัถุดิบในการประกอบอาหารส าหรับให้บริการแก่ลูกคา้ การปฏิบติังานน้ีคณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดท่ีจะน า
วตัถุดิบเหลือใชม้าแปรรูปเป็นอาหารเมนูใหม่เน่ืองจากการใชว้ตัถุดิบนั้นยงัมีส่วนท่ีเหลือใชแ้ละทิ้งเป็น
จ านวนมากในทุกๆวนั คณะผูจ้ดัท าจึงท าการศึกษาและคิดคน้วิธีการแกปั้ญหาเพื่อจะน าวตัถุดิบท่ีเหลือ
ใชต่้างๆ เหล่าน้ีท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 จากปัญหาดั้งกล่าวน้ีคณะผูจ้ดัท าจึงได้ปรึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหากบั
พนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยการน าวตัถุดิบท่ีเหลือจากการเตรียมวตัถุดิบในแต่ละวนัและ
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จากไลน์บุปเฟ่ต ์ท่ีเหลือทิ้งในแต่ละวนั ทางคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นประโยชน์ของวตัถุดิบและไดคิ้ดแปร
รูปใหเ้ป็นประโยชน์โดยการน ามาท าเป็น เมนูใหม่เพื่อบริการใหก้บัแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการในหอ้งอาหาร  
 ในการประกอบอาหารตอ้งใช้วตัถุดิบท่ีสดใหม่ซ่ึงในโรงแรมมีการใช้ปลาแซลมอนท่ีสด
ใหม่ทุกวนัและมีบางส่วนท่ีเหลือจากการใช้งาน ตอ้งทิ้งเป็นประจ าในทุกๆวนั ทางคณะผูจ้ดัท าเห็น
ประโยชน์ในส่วนดังกล่าว จึงคิดเป็นเมนู เส้นจนัท์ผดัฉ่าแก้มปลาแซลมอนข้ึนมาใหม่ เป็นเมนูท่ี
ผสมผสานระหวา่งอาหารไทยและต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกใหก้บัแขกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
 ประเภทของหวาน ขา้วเหนียวมะม่วงเป็นเมนูยอดนิยมมกัน าไปจดังาน Outside หรืองาน
พิเศษต่างๆ ซ่ึงมกัจดัใส่ในขวดแกว้เล็กๆสะดวกในการหยิบรับประทานแต่ไม่สะดวกนกัในเวลาเก็บ
เน่ืองดว้ยอุปกรณ์มีจ านวนมาก จึงท าใหเ้กิดความเสียหายง่าย เพราะขวดแกว้ค่อนขา้งบอบบาง ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงคิดเป็นเมนู Mango Sticky Rice Sushi 
 ส่วน Carrot Soymilk Smoothie  น ้ าแครอทเป็น Fresh Juice ท่ีท าทุกวนัส าหรับบุฟเฟ่ตใ์ห้
แขกในตอนเชา้และ Soymilk ตม้ทุกวนัและเป็นวตัถุดิบท่ีเสียง่าย จึงคิดวา่สองอยา่งน้ีจะน ามาท าให้เกิด
ประโยชน์อยา่งไรได ้ จึงคิดวา่ควรน ามาท า Smoothie ให้ความสดช่ืนเหมาะส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพและ
ยงัเป็นการน าของท่ีมีอยูแ่ลว้มาท าใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด เหลือทิ้งใหน้อ้ยท่ีสุด 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เป็นการเพิ่มเมนูท่ีแปลกใหม่คงแต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย  
 1.2.2 ลดตน้ทุนของสถานประกอบการ 
 1.2.3 เพื่อลดขยะภายในครัว 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
- ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
- ขอบเขตดา้นประชากร 
 พนกังานในแผนกครัว ห้องอาหาร Garden Cafe จ านวน 15 คน 
 ครัวเยน็ 5 คน  , ครัวร้อน 5 คน , ครัวไทย 5 คน 
-ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 8มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2561 
- ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 จากการสอบถามพนกังานแผนกครัว จากเวบ็ไซตโ์รงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
และขอ้มูลจาก Internet ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 โรงแรมไดเ้มนูอาหารใหม่เพื่อบริการลูกคา้ 
 1.4.2 โรงแรมสามารถลดตน้ทุนของวตัถุดิบ 
 1.4.3 โรงแรมสามารถลดขยะไดจ้ริง 
 1.4.4 ไดช่้วยสังคมในการน าของท่ีเหลือทิ้งมาแปรรูปใหเ้กิดมูลค่า

 



 

 

บทที2่ 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการจดัท าโครงงานเร่ือง Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon, Mango 
Sticky Rice Sushi and Carrot Soy Milk Smoothie ท่ี  โรงแรม  อวานี พทัยา  รีสอร์ท แอนด ์สปา ซ่ึง
เมนูดงักล่าวมีวตัถุดิบแบบไทยๆ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาประโยชน์ของ
วตัถุดิบเหล่าน้ีท่ีมีต่อสุขภาพ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
 2.1 Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 
 2.2 Mango Sticky Rice Sushi 
 2.3 Carrot Soy Milk Smoothie 
2.1 Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 
2.1.1 เส้นจนัท ์

 
รูปท่ี 2.1 เส้นจนัท ์

( ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/ ) 
เส้นจนัท์ ท ามาจากแป้งขา้วเจา้ เส้นมีความเหนียวนุ่ม  เหมือนเส้นก๋วยเต๋ียวอ่ืนๆ นางเพชร

รัตน์ สมารักษ ์ผูผ้ลิตเส้นจนัท ์กล่าววา่ "การท าก๋วยเต๋ียวเราตอ้งมีความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่
ส่วนผสม คือ แป้งขา้วเจา้ท่ีใชเ้ราโม่จากขา้วสามส่วน หรือท่ีเรียกวา่ ขา้วซาฮอ้ ขา้วทั้งหมด มี 4 เกรด คือ 
ขา้วเต็มเม็ด ขา้วคร่ึงท่อน ขา้วสามส่วนและปลายขา้วละเอียด แป้งกบัน ้ าเราตอ้งผสมให้มีความข้น
พอเหมาะ จากนั้นละเลงเป็นแผน่ใหญ่ น่ึงดว้ยความร้อนจากไอน ้ า พอสุกดีก็แซะวางบนตะแกรงไมไ้ผ่
ตากแดดพอหมาด ๆ แลว้ก็น ามาหัน่ซอยเป็นเส้น จากนั้นก็น าไปตากแดดอีกคร้ังจนแหง้สนิท  
ประโยชน์ของเส้นจนัท ์ไดรั้บพลงังานต่างๆ เช่น โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต และ   ไฟเบอร์ 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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2.1.2 ปลาแซลมอน 

 
รูปท่ี2.2 ปลาแซลมอน 

(ท่ีมา : http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/india/forced.htm ) 
  ปลาแซลมอน  หรือ ปลาแซมอน  (องักฤษ: Salmon) เป็นช่ือสามญัของปลาทะเลท่ีวา่ยเขา้สู่
แม่น ้ าเพื่อวางไข่ โดยค าวา่ "แซลมอน" มาจากภาษาละตินค าวา่ Salmon ซ่ึงมาจากค าวา่ Salire หมายถึง 
"ท่ีจะกระโดด"  ปลาแซลมอน คือ ปลาท่ีอยูใ่นอนัดบั Salmoniformes และวงศ ์Salmonidae พบกระจาย
พนัธ์ุอยูใ่นซีกโลกทางเหนือ คือ อเมริกาเหนือ, อลาสกา, ไซบีเรีย, ยุโรปเหนือ, เอเชียเหนือ และเอเชีย
ตะวนัออก ปลาแซลมอนผสมพนัธ์ุในน ้ าจืดแต่ชีวิตส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นมหาสมุทร (ปลาน ้ ากร่อย) มี
เพียงส่วนนอ้ยท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ ปลาแซลมอนวางไข่ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในทะเลสาบน ้ าจืด
หรือแม่น ้ าท่ีมีปริมาณออกซิเจนสูง เท่านั้นโดยปลาแซลมอนเพศเมียจะขุดรังดว้ยปลายหางและวางไข่ 
หลงัจากนั้นตวัผูจ้ะปล่อยสเปิร์มมาปฏิสนธิกบัไข่ ตวัเมียจะใชห้างกลบไข่เพื่อให้ไข่ไม่ถูกกระแสน ้ าพดั
พาไปแลว้ลูกปลาแซลมอนจะวา่ยตามกระแสน ้าออกสู่ทะเลในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน เม่ือออกจาก
ไข่ลูกปลาแซลมอนก็จะอพยพไปสู่มหาสมุทรซ่ึงเป็นแหล่งอาหาร และเจริญเติบโต และเม่ือถึงฤดู
วางไข่ลูกปลาแซลมอนก็จะกลบัไปวางไข่ท่ีบา้นเกิดของตวัเอง งานวจิยัทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีศึกษาพบวา่
ปลาแซลมอนท่ีถูกวจิยัทั้งหมดอพยพกลบัมาเพียงร้อยละ 10 ส่วนท่ีเหลือสูญหายในทะเล ปลาแซลมอน
ในโลก แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ 
 - แอตแลนติกแซลมอน (Atlantic Salmon) 
ในเมืองไทยเองจะคุน้เคยกบั แซลมอนจากทะเลแอตแลนติกมากกวา่ครับ เพราะท าเป็นธุรกิจ มีฟาร์ม
เพาะเล้ียงกบัทัว่ไปท าใหมี้จ านวนเพียงพอต่อผูบ้ริโภค  ซ่ึงแซลมอนแอตแลนติกจะแบ่งตามแหล่งท่ีมา
ได ้อีก 3 ท่ี คือ 
 -นอร์วเีจียนแซลมอน จากประเทศนอร์เวย ์(Norwegian salmon) 
นอร์วเีจียนแซลมอน เน้ือจะแน่น  มีสีส้มนวล มีกา้งนอ้ย ไขมนัพอเหมาะ เป็นท่ีนิยมในบา้นเรามากท่ีสุด 
เน่ืองจากราคาไม่แพง หาซ้ือไดง่้าย 
 -แทสมาเนียนแซลมอน จากประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian salmon) 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/india/forced.htm
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แทสมาเนียนแซลมอน สีปลาจะออกส้มอ่อน กล่ินไม่คาวมาก เน้ือนุ่ม ความมนัก าลงัดี ราคาใกลเ้คียงกบั 
นอร์วเีจียนแซลมอน 
 -สก็อตติชแซลมอน จากประเทศสก็อตแลนด ์(Scottish salmon)                                        
สก็อตติชแซลมอน เน้ือปลามีสีแดงอมส้ม มีไขมนัมากกวา่อีกสองชนิด ซ่ึงมีรสชาติดีและมีราคาสูงกวา่ 
นอร์วเีจียนแซลมอน กบั แทสมาเนียนแซลมอน 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ มีวติามินสูง ลดความเส่ียงของอาการซึมเศร้า ช่วยรักษาโรคขอ้กระดูกอกัเสบ 
ช่วยพฒันาสมองทารกในครรภ ์
 
2.1.3 พริกไทย 

 
รูปท่ี 2.3 พริกไทย 

( ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ ) 
 ช่ือสามญัพริกไทย (Pepper) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Piper nigrum L. 
 วงศพ์ริกไทย (PIPERACEAE) 
 พริกไทย มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ วา่ พริกข้ีนก, พริกไทยด า, พริกไทยขาว, พริกไทยล่อน,พริกนอ้ย 

(ภาคเหนือ), พริก (ใต)้  
(อรุณศรี ปรีเปรม, 2556 ) เป็นพืชท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นราชาของเคร่ืองเทศท่ีมีกล่ินฉุน และเป็น
เคร่ืองเทศท่ีให้รสเผด็ร้อน สามารถน ามาท าพริกไทยแห้งเป็นเคร่ืองปรุงอาหาร ซ่ึงถา้ท าแห้งทั้งเปลือก
จะไดพ้ริกไทยด าเน่ืองจากเปลือกเม่ือท าให้แห้งจะมีสีด า ส่วนพริกไทยขาวไดจ้ากการลอกเปลือกออก
ก่อน พบทั้งการใชป้ระกอบอาหารทั้งผลแห้งและผลสดท่ีมีสีเขียว หรือผลแห้งป่นเป็นผงเรียกพริกไทย
ป่น ซ่ึงพริกไทยเป็นพืชคนละสายพนัธ์ุกบัพริก พริกไทยเป็นพืชประจ าถ่ินในแถบตอนใตข้องเทือกเขา
กาตของรัฐเกรละในประเทศอินเดีย นอกจากนั้นยงัเป็นพืชเศรษฐกิจในเขตร้อน เช่น ในประเทศ
เวยีดนาม อินโดนีเซีย บราซิล และอินเดีย ซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตหลกั  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นอาหาร ผลและเมล็ดพริกไทยมีรสเผด็ร้อน ใชป้รุงรสไดท้ั้งอ่อนและแก่ แกงท่ีใช้
พริกไทยเป็นองคป์ระกอบมีหลายชนิด ดา้นสรรพคุณทางยาพื้นบา้น มีการใชพ้ริกไทยในยาอายุรเวทใน

https://th.wikipedia.org/wiki/
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แถบเอเชียใต ้ส่วนมากใช้รักษาและบรรเทาอาการเก่ียวกบัระบบย่อยอาหาร ขบัพยาธิ แกล้มจุกเสียด
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ขบัลม ขบัเสมหะ ขบัเหง่ือ ขบัปัสสาวะ บ ารุงธาตุแกอ้าการอาหารไม่ยอ่ย ระงบัอาการ
อาเจียน ผอ่นคลายอาการไม่สบายจากอาหารเป็นพิษจากอาหารทะเลและเน้ือสัตว ์
2.1.4 กระชาย 

 
รูปท่ี 2.4 กระชาย 

( ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ ) 
 ช่ือทางวทิยาศาสตร์   Boesenbergia  pandurata (Roxb. ) Schitr (ภานุทรรศน์,2543) 
 ช่ือวงศ ์ ZINGLBERACEAE (ดร.วทิย ์ เท่ียงบูรณธรรม) 

 กระชาย หรือ ขิงจีน เป็นพืชสมุนไพรท่ีปลูกเล้ียงกนัในประเทศจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ กระชายมี 3 ชนิด คือ กระชายด า กระชายแดง กระชายเหลือง ลกัษณะของกระชาย เป็นไมล้ม้ลุกไม่
มีล าตน้บนดิน มีเหงา้ใตดิ้นซ่ึงแตกรากออกไปเป็นกระจุกจ านวนมาก อวบน ้ า ตรงกลางพองกวา้งกว่า
ส่วนหัวและทา้ยใบเด่ียวเรียงสลบัเป็นระนาบเดียวกนั รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ตรงกลางดา้นในของ
กา้นใบมีร่องลึก ดอก ช่อ ออกแทรกอยู่ระหวา่งกาบใบท่ีโคนตน้ ใบประดบัรูปใบหอกสีม่วงแดง ดอก
ยอ่ยบานคร้ังละ 1 ดอก กระชาย ถือวา่เป็นเคร่ืองเทศชนิดหน่ึงท่ีคนไทยคุน้เคยกนัมานานแลว้ จะมีถ่ิน
ก าเนิดในแถบร้อนอยูท่ี่บริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะพบข้ึนอยูบ่ริเวณในป่าดิบร้อนช้ืน เป็นไมล้ม
ลุกท่ีมีล าตน้อยูใ่ตดิ้นซ่ึงจะเรียกว่า เหงา้ และเหงา้ท่ีอยูใ่ตดิ้นจะแตกรากออกไปเป็นกระจุกจ านวนมาก 
จะเป็นท่ีสะสมอาหาร ส่วนตรงกลางจะพองกวา้งกว่าส่วนหัวและส่วนท้าย ส่วนเน้ือด้านในจะมีสี
แตกต่างไปตามชนิดของกระชาย และจะมีกล่ินหอม ส่วนท่ีอยูเ่หนือดินจะประกอบดว้ยโคนกา้นใบท่ี
เป็นกาบหุ้มซ้อนกนั กาบใบจะมีสีแดงเรือๆตรงแผ่นใบจะเป็นรูปวงรี ส่วนปลายจะแหลม ส่วนตรง
กลางดา้นในของกา้นใบจะมีช่องลึก ดอกช่อออกแทรกอยู่ระหว่างกาบใบท่ีโคนตน้ กลีบดอกมีสีขาว
หรือสีชมพอู่อน  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ เป็นพืชท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารโดยเฉพาะรากกระชาย ใชเ้ป็น
เคร่ืองจ้ิมหรือเป็นส่วนประกอบของน ้ าพริกแกงโดยเฉพาะแกงท่ีใส่ปลา เช่น แกงป่า ต้มโฮกอือ 
กระชายดบักล่ินคาวของปลาไดดี้ ต ารายาไทยใช้เหงา้แกโ้รคในปากเช่นปากเป่ือย ปากเป็นแผล ปาก
แหง้ ขบัฤดูขาว ขบัปัสสาวะ รักษาโรคบิด แกป้วดมวนทอ้ง จากการทดลองในสารสกดัแอลกอฮอล์และ
คลอโรฟอร์ม พบวา่มีฤทธ์ิตา้นเช้ือราท่ีท าใหเ้กิดโรคผวิหนงัและในปากไดดี้ 
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 2.1.5 ใบมะกรูด 

 
รูปท่ี 2.5 ใบมะกรูด 

(ท่ีมา : http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/india/forced.htm) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus hystrix DC. 
 ช่ือวงศ ์: RUTACEAE 
 ช่ือสามญั : Leech Lime, Kaffir Lime, Porcupine orange 

 มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถ่ินก าเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองปรุงอาหาร
หลายชนิดนอกจากในประเทศไทยและลาวแล้ว ยงัมีความนิยมในกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย (โดยเฉพาะบาหลี)  เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เน้ือแข็ง ล าตน้และก่ิงมีหนามยาว
เล็กนอ้ย ใบเป็นใบประกอบชนิดลดรูป มีใบยอ่ย 1 ใบ เรียงสลบั รูปไข่ คือมีลกัษณะคลา้ยกบัใบไม ้2 
ใบต่อกนัอยู ่คอดก่ิวท่ีกลางใบเป็นตอน ๆ มีกา้นแผอ่อกใหญ่เท่ากบัแผน่ใบ ท าให้เห็นใบเป็น 2 ตอน ใบ
สีเขียวแก่พื้นผิวใบเรียบเกล้ียงเป็นมนัค่อนขา้งหนา มีกล่ินหอมมากเพราะมีต่อมน ้ ามนัอยู ่ซ่ึงผลแบบน้ี
เรียกวา่ hesperidium (ผลแบบส้ม) ใบดา้นบนสีเขม้ ใตใ้บสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบ
ดอกสีขาว เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกล่ินหอม มีผลสีเขียวเขม้คลา้ยมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัว
ทา้ยของผลเป็นจุก ผลอ่อนมีเป็นสีเขียวแก่ เม่ือผลสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสด พนัธ์ุท่ีมีผลเล็ก ผิวจะ
ขรุขระนอ้ยกวา่และไม่มีจุกท่ีขั้วภายในมีเมล็ด  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ เป็นยาบ ารุงหวัใจ ขบัลมในล าไส้ แกแ้น่นทอ้งจุกเสียด กระทุง้พิษ แกฝี้ภายในและ 
แกเ้สมหะเป็นพิษ  
 
 
 
 
 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/india/forced.htm
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2.1.6 พริกข้ีหนู 

 
รูปท่ี 2.6 พริกข้ีหนู 

( ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/en ) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์: Capsicum annuum 
 ช่ือวงศ ์: วงศ ์Solanaceae 

 พริกข้ีหนู  มีลกัษณะเป็นไมต้น้ ความสูง 30-120 cm ใบมีลกัษณะแบนและเรียบมนั ผลมี
ขนาดเล็กเรียวยาวประมาณ 2-3 ซ.ม. เม่ือดิบผลมีสีเขียวเขม้ เม่ือสุกจะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีแดง มีรสเผด็
จดั นิยมใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลากหลายชนิด ช่ือในภาษาองักฤษมีหลายช่ือ ไดแ้ก่ Chilli 
Padi, Bird's Eye Chilli, Bird Chilli, และ Thai pepper   
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลมีรสเผด็ร้อน ใชข้บัลม  ขบัปัสสาวะ แกท้อ้งอืด ผลดองสุราใชท้าแกฟ้กช ้าด าเขียว 
ตน้มีรสเผด็ ใชข้บัลม แกก้ษยั รากใชฝ้นกบัมะนาวแทรกเกลือ เป็นยากวาดคอ ใบใชแ้กห้วดั ต าใบสด
ผสมกบัดินสอพองพอกขมบัแกป้วดศีรษะได ้
 
 2.1.7 ใบโหระพา 

 
รูปท่ี 2.7 ใบโหระพา 

( ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants ) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์: Ocimum basilicum Linn 
 ช่ือ วงศ:์ LABIATAE 
 ช่ืออ่ืน: อ่ิมคิมขาว, ฉาน 

https://www.minorhotels.com/en
https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants
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 โหระพาเป็นไมล้ม้ลุก ล าตน้เป็นส่ีเหล่ียมมีก่ิงอ่อนสีม่วงแดง ใบเป็นใบเด่ียวออกตรงขา้ม 
รูปไข่หรือรูปรี ปลายแหลม โคนมน ขอบจะเป็นฟันเล่ือยห่างๆ ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน ออกเป็นช่อท่ี
ปลายก่ิงยาว 7 - 12 เซนติเมตร ใบประดบัสีเขียวอมม่วงจะคงอยูเ่ม่ือเป็นผล กลีบดอกโดยเช่ือมกนั ปลาย
แยกเป็น 2 ส่วน มีเกสรตวัผู ้4 อนั มีผลขนาดเล็ก โหระพามีสรรพคุณทางยาสมุนไพรท่ีหลากหลาย ใบ
สดของโหระพามีสรรพคุณแกท้อ้งอืด เฟ้อ ขบัลมจากล าไส้ ตม้ด่ืมแกล้มวิงเวียน ช่วยยอ่ยอาหาร ใชต้  า
พอกหรือประคบแก้ไขขอ้อกัเสบ แผลอกัเสบ ตม้ใบและตน้สดเขา้ดว้ยกนั ตม้เอาน ้ าด่ืม แก้หวดั ขบั
เหง่ือ ถา้เด็กปวดทอ้ง ใช้ใบโหระพา 20 ใบ ชงน ้ าร้อนและน ามาชงนมให้เด็กด่ืมแทนยาขบัลมได ้ใบ
โหระพาแห้งตม้กบัน ้ า มีสรรพคุณตา้นเช้ือก่อโรค การใชป้ระโยชน์ใบโหระพา เป็นแหล่งบีตา-แคโร
ทีน ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการป้องกนัโรค เช่น มะเร็ง ใบโหระพามีกล่ินเฉพาะใช้เป็นผกัสด ใช้ปรุงแต่ง
กล่ินอาหารและมีธาตุแคลเซียมสูง 
 

2.1.8 กระเทียม 

 
รุปท่ี 2.8 กระเทียม 

( ท่ีมา : https://www.hotelthailandtomorrow.com/avani-pattaya/ ) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Allium sativum 
 ช่ือวงศ ์ Allioideae 

(วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม, 2557) กระเทียม เป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นเคร่ืองเทศชนิดหน่ึง โดยมกัใส่ใน
อาหารหลายชนิด ทั้งอาหารไทย อาหารอินเดีย กระเทียมเป็นไมล้ม้ลุกและใหญ่ยาว สูง 30-60 ซม. มี
กล่ินแรง มีหัวใตดิ้น ลกัษณะกลมแป้น เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-4 ซม. มีแผ่นเยื่อสีขาวหรือสีม่วงอมชมพู
หุม้อยู ่3-4 ชั้น ซ่ึงลอกออกได ้แต่ละหวัมี 6-10 กลีบ กลีบเกิดจากตาซอกใบของใบอ่อน ล าตน้ลดรูปลง
ไปมาก ใบเด่ียว ข้ึนมาจากดิน เรียงซ้อนสลบั แบนเป็นแถบ ปลายแหลมแบบ Acute ขอบเรียบและพบั
ทบเป็นสันตลอดความยาวของใบ โคนแผเ่ป็นแผน่และเช่ือมติดกนัเป็นวงหุม้รอบใบท่ีอ่อนกวา่และกา้น
ช่อดอกท าให้เกิดเป็นล าตน้เทียม ปลายใบสีเขียวและสีจะค่อยๆ จางลงจนกระทัง่ถึงโคนใบ ส่วนท่ีหุ้ม
หวัอยูมี่สีขาวหรือขาวอมเขียว  ช่อดอกแบบช่อซ่ีร่ม (Umbel) ประกอบดว้ยตะเกียงรูปไข่เล็กๆ จ านวน

https://www.hotelthailandtomorrow.com/avani-pattaya/
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มากอยูป่ะปนกบัดอกขนาดเล็กซ่ึงมีจ านวนนอ้ย มีใบประดบัใหญ่ 1 ใบ ยาว 7.5-10 ซม. ลกัษณะบาง ใส 
แหง้ เป็นจะงอยแหลมหุ้มช่อดอกขณะท่ียงัตูมอยู ่ แต่เม่ือช่อดอกบานใบประดบัจะเปิดอา้ออกและห้อย
ลงรองรับช่อดอกไว ้กา้นช่อดอกเป็นกา้นโดด  เรียบ รูปทรงกระบอกตนั ยาว 40-60 ซม. ดอกสมบูรณ์
เพศ กลีบรวม 6 กลีบ แยกจากกนัหรือติดกนัท่ีโคน รูปใบหอกปลายแหลม ยาวประมาณ 4 มม. สีขาว
หรือขาวอมชมพู  ประโยชน์ท่ีได้รับ คือ ช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นทอ้ง ควบคุมระดบัไขมนัในเส้น
เลือด ช่วยรักษาแผลทั้งแผลสดและแผลเร้ือรัง ลดการเกิดล่ิมเลือด ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ และช่วยยบัย ั้ง
การเกิดมะเร็ง 
 

2.1.9 พริกช้ีฟ้าแดง 

 
รูปท่ี 2.9 พริกช้ีฟ้าแดง 

( ท่ีมา : https://poolkead555.wordpress.com/ ) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ Capsicum annuum Linn 
 ช่ือวงศ ์ Solanaceae 
 ช่ือองักฤษ: Cayenne pepper, chili spur pepper, long fed pepper, spur pepper 

 เป็นไมล้ม้ลุก สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเด่ียวออกตรงกนัขา้มหรือออกสลบั รูปใบหอก กวา้ง 1-4 
เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ดอกสีขาว ออกเด่ียวตามซอกใบและปลายก่ิง โคนกลีบดอกเช่ือมกนั 
ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกห้อยลง เม่ือบานเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1-1.5 เซนติเมตร เกสรตวัผู ้5 อนั ผลรูป
ทรงกระบอกยาว ปลายเรียวแหลม มกัโคง้งอ ยาว 6-9 เซนติเมตร ผิวเป็นมนัสีเขียว เม่ือสุกเปล่ียนเป็นสี
เหลืองหรือสีแดง มีเมล็ดแบนสีนวลจ านวนมาก  
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ช่วยใหเ้จริญอาหาร บ ารุงธาตุในร่างกาย ลดความดนัโลหิต เพราะท าให้เลือดอ่อนตวั 
และท าให้ระบบการไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ดว้ยดี ช่วยเร่งการย่อยสลาย ขบัเหง่ือ และช่วยลด
น ้าหนกัไดดี้ ช่วยกระตุน้การท างานของกระเพาะ      ท าให้ระบบการยอ่ยอาหารท างานไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
พริกช้ีฟ้ามีรสชาติท่ีเผด็ร้อนนอ้ยกวา่พริกข้ีหนูมาก 

 

https://poolkead555.wordpress.com/
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2.1.10 น ้าปลา 

รูปท่ี 2.10 น ้าปลา 
( ท่ีมา : https://www.sanook.com/women/65991/ ) 

 เป็นเคร่ืองปรุงรสท่ีไดจ้ากการหมกัปลา กบัเกลือให้มีรสเค็มและกล่ินชวนรับประทาน เป็น
ส่วนผสมส าคญัของแกงและน ้ าจ้ิมหลายชนิด น ้ าปลาเป็นส่วนผสมส าคัญของอาหารในประเทศ
เวียดนาม, ไทย, ลาว, กมัพูชา และฟิลิปปินส์ และใชใ้นอีกหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
นอกจากน้ีน ้ าปลายงัใชเ้ป็นน ้ าจ้ิมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปลา, กุง้, หมู และไก่ ส่วนทางตอนใตข้องจีน 
จะใช้น ้ าปลาเป็นส่วนผสมของน ้ าซุปและอาหารตุ๋น น ้ าปลาได้มาจากการหมกัปลาสดกับเกลือ                  
โดยแบคทีเรียในล าไส้ปลาจะยอ่ยโปรตีนในตวัปลาให้เป็นกรดอะมิโนในน ้ าปลา ในทางกฎหมายแบ่ง
น ้าปลาเป็น 3 ประเภทคือ น ้าปลาแท ้น ้าปลาจากสัตวอ่ื์น และน ้าปลาผสม 
 2.1.11 น ้ามนัหอย 

 
รูปท่ี 2.11 น ้ามนัหอย 

( ท่ีมา : https://www.sanook.com/women/65991/ ) 
 ซอสหอยนางรม หรือมกัเรียกกนัติดปากว่า น ้ ามนัหอย เป็นซอสปรุงรสในการท าอาหาร    
มีลกัษณะขน้ หนืดและมีสีเขม้ ในประเทศมีหลายยี่ห้อเช่น เด็กสมบูรณ์ ภูเขาทอง แม่ครัว ง่วนเชียง นก
แพนกวินสามตวั เด็กคู่ เด็กข่ีมงักร เด็กข่ีกิเลน เด็กข่ีหงส์ เด็กอว้น เมกาเชฟ ผลิตจากส่วนผสมของ
น ้ าตาล เกลือ ซีอ๊ิวและน ้ าหอยนางรมหรือสารสกัดจากหอยนางรม ซอสหอยนางรมนิยมใช้เป็น
เคร่ืองปรุงในอาหารจีน ไทย เวยีดนามและกมัพชูา 
  
 
 
 

https://www.sanook.com/women/65991/
https://www.sanook.com/women/65991/
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 2.1.12 น ้าตาลทราย 

 
รูปท่ี 2.12 น ้าตาลทราย 

( ท่ีมา : https://medthai.com/  ) 
เป็นช่ือเรียกทัว่ไปของคาร์โบไฮเดรตชนิดละลายน ้ า โซ่สั้ น และมีรสหวาน ส่วนใหญ่ใช้

ประกอบอาหาร น ้ าตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน         
มีน ้ าตาลหลายชนิดเกิดมาจากท่ีมาหลายแหล่ง น ้ าตาลเรียกอย่างง่ายว่าโมโนแซ็กคาไรด์และ                      
หมายรวมถึงกลูโคส (หรือ เด็กซ์โตรส) ฟรุกโตส และกาแลกโตส น ้ าตาลโต๊ะหรือน ้ าตาลเม็ดท่ีใชเ้ป็น
อาหารคือซูโครส เป็นไดแซ็กคาไรด์ชนิดหน่ึง (ในร่างกาย ซูโครสจะรวมตวักบัน ้ าแลว้กลายเป็นฟรุก
โตสและกลูโคส) ไดแซ็กคาไรด์ชนิดอ่ืนยงัรวมถึงมอลโตส และแลกโตสดว้ย โซ่ของน ้ าตาลท่ียาวกว่า
เรียกวา่ โอลิโกแซ็กคาไรด์ สสารอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัเชิงเคมีอาจมีรสหวาน แต่ไม่ไดจ้ดัว่าเป็นน ้ าตาล 
บางชนิดถูกใช้เป็นสารทดแทนน ้ าตาลท่ีมีแคลอรีต ่า เรียกว่าเป็น วตัถุให้ความหวานทดแทนน ้ าตาล 
(artificial sweeteners)  
 

2.1.13 ไข่ไก่ 

 
รูปท่ี 2.13 ไข่ไก่ 

( ท่ีมา : https://www.kingfreshfarm.com/product/kaffir-lime-leaves/ ) 
ไข่ไก่เป็นของขวญัท่ีไดม้าจากธรรมชาติ อุดมดว้ยคุณค่าทางอาหาร ถือเป็นคลงัโภชนาการ

ของมนุษย ์ไข่ไก่มีโปรตีน เลซิธิน (lecithin) วติามิน A วติามิน B1 วติามิน B2 วิตามิน D แคลเซียม และ
ธาตุเหล็ก ลว้นเป็นสารโภชนาการท่ีร่างกายตอ้งการ อยา่งเช่น เลซิธ มีคุณประโยชน์ในการบ ารุงสมอง 
เพราะส่วนประกอบส าคญัของสมองคือเลซิธิน ไข่แดงอุดมดว้ยเลซิธิน สามารถช่วยบ ารุง ท าให้สมอง
ฟ้ืนฟูความสดใสได ้วติามิน B มีประโยชน์คลายความเครียด ช่วยท าให้น ้ าตาลกลายเป็นพลงังาน ในไข่
แดงทุก 100 กรัม มีธาตุเหล็กถึง 150 มิลลิกรัม 

https://medthai.com/
https://www.kingfreshfarm.com/product/kaffir-lime-leaves/
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2.2 Mango Sticky Rice Sushi 
 2.2.1 ขา้วเหนียวเข้ียวงู 

 
รูปท่ี 2.14 ขา้วเหนียวเข้ียวงู 

(ท่ีมา : http://www.farmthailand.com/1129 ) 
ขา้วเหนียวเขียวงูเป็นพนัธ์ุขา้วเหนียวท่ีมีคุณภาพดีและเป็นสายพนัธ์ุหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งมาก และแหล่งเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ทางภาคเหนือของประเทศ มีการปลูกมากในจงัหวดั
เชียงราย ส าหรับพนัธ์ุท่ีขายกนัอยู่ทัว่ไปในทอ้งตลาดจะเป็นขา้วเหนียวเข้ียวงู พนัธ์ุ กข.6 ซ่ึงไดรั้บการ
ขดัสีใหมี้ขนาดของเมด็ท่ีเรียวยาวแหลมและมีสีขาวแตกต่างจากขา้วเหนียวพนัธ์ุอ่ืนประโยชน์ท่ีไดรั้บ มี
สารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยลดคลอเลสเตอรอล เม่ือรับประทานเป็นประจ าจึงช่วยป้องกนัการเกิดโรค
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดอุดตนั โรคหวัใจ โรคปอด  
 
 2.2.2 กะทิ 

 
รูปท่ี 2.15 กะทิ 

( ท่ีมา: https://www.bigc.co.th/fresh/2000000615561.html ) 
 กะทิ เป็นส่วนประกอบในการท าอาหาร มีลกัษณะเป็นน ้ าสีขาวขน้คลา้ยนม ไดม้าจากการคั้น
น ้าจากเน้ือมะพร้าวแก่ สีและรสชาติท่ีเขม้ขน้ของกะทิมาจากน ้ ามนัมะพร้าวและน ้ าตาลมะพร้าวท่ีอยูใ่น
เน้ือมะพร้าว โดยมีรสชาติมนัและหวาน กะทิไดม้าจากการน าเน้ือมะพร้าวท่ีขดูแลว้ มาใส่น ้ าอุ่นเล็กนอ้ย
ใหพ้อชุ่ม เคลา้ใหท้ัว่ และคั้นส่วนผสมผา่นกระชอนหรือผา้ขาวบาง น ้ากะทิท่ีไดใ้นคร้ังแรกน้ีเรียกวา่หวั
กะทิ น ้ ากะทิท่ีไดจ้ากการคั้นคร้ังท่ีสองหรือสามเรียกว่าหางกะทิ หัวกะทิจะเขม้ขน้กว่าหาง และเป็น
ส่วนผสมหลกัในการท าอาหาร การน าไปใชใ้ชไ้ดม้ากมายหลายแบบ เช่น น าไปผดักบัพริกแกง ตม้พอ
เหนียวผสมเกลือท าหนา้ขนม 

http://www.farmthailand.com/1129
https://www.bigc.co.th/fresh/2000000615561.html
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2.2.3 เกลือ 

 
รูปท่ี 2.16 เกลือ 

( ท่ีมา : https://beezab.com ) 
เกลือ เป็นแร่ธาตุส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบในระดบัสูง

กวา่เกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตวัเป็นแร่ผลึกรู้จกักนัวา่ เกลือหิน หรือแฮไลต ์เกลือพบไดใ้น
ปริมาณมหาศาลในทะเลซ่ึงเป็นองค์ประกอบของแร่ท่ีส าคญั ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร 
ความเค็ม 3.5% เกลือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตสัตว ์ความเค็มเป็นรสชาติพื้นฐานของมนุษย ์เน้ือเยื่อสัตว์
บรรจุเกลือปริมาณมากกว่าเน้ือเยื่อพืช ดงันั้นอาหารของชนเผ่าเร่ร่อนท่ีด ารงชีวิตในฝูงตอ้งการเกลือ
เพียงเล็กน้อย หรือไม่ตอ้งการเกลือเลย เกลือเป็นหน่ึงในเคร่ืองปรุงรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและหาไดง่้ายท่ีสุด 
และการดองเคม็ก็เป็นวธีิการถนอมอาหารท่ีส าคญัวธีิหน่ึง  
 

2.2.4 มะม่วงอกร่อง 

 
รูปท่ี 2.17 มะม่วงอกร่อง 

( ท่ีมา : http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=107036.0 ) 
 ช่ือวงศ ์: Anacardiaceae 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ : Mangifera indica Linn. 
 ช่ือสามญั : Mango (Nam Dok Mai) 
 ช่ือทอ้งถ่ิน : มะม่วงอกร่อง 

(ธีระ วฒันศิริเวช, 2545) มะม่วงอกร่อง  เป็นมะม่วงท่ีนิยมรับประทานสุก ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจาก ผลสุกมีสีเหลืองทอง สวยงาม เน้ือมีสีเหลืองอมครีม 

https://beezab.com/
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=107036.0
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เน้ือแน่นปานกลาง มีความนุ่ม และรสหวาน นิยมรับประทานเป็นผลไมสุ้กหรือใช้ท าขนมหวาน อาทิ 
ขา้วเหนียวมะม่วง ไอศกรีม และแยม เป็นตน้ มะม่วงอกร่อง เป็นมะม่วงทอ้งถ่ินในไทย ปัจจุบนัพบปลูก
ในทุกภาค และมีการปลูกเพื่อการคา้มากในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวนัออก และภาค
ตะวนัตก ลกัษณะทางพฤษาศาสตร์ ล าตน้ มะม่วงอกร่อง เป็นไมย้ืนตน้ไม่ผลดัใบขนาดกลาง มีอายุ
ประมาณ 15-20 ปี ล าตน้สูงประมาณ 10-15 เมตร ล าตน้แตกก่ิงนอ้ย แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกล าตน้
สีด าอมเทา  ใบ มะม่วงอกร่อง ออกเป็นใบเด่ียว เรียงสลบักนับนก่ิงแขนง ใบมีรูปหอก โคนใบสอบ
แหลม ปลายใบแหลม ขอบใบโค้งเป็นลูกคล่ืน แผ่นใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน ดอก  
มะม่วงอกร่อง ออกดอกเป็นช่อแขนงท่ีปลายก่ิง บนช่อแขนงมีดอกย่อยจ านวนมาก แต่ละดอกย่อยมี
กลีบเล้ียง 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ ทั้งน้ี ดอกมะม่วงอกร่อง มีทั้งดอกกระเทย และดอกสมบูรณ์เพศ 
ท่ีมีเกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมียในดอกเดียวกนั ผล และเมล็ด 
ผลมะม่วงน ้ าอกร่อง มีลกัษณะอว้นจนถึงเกือบกลม ผลดา้นขั้วผลมีขนาดใหญ่ และเล็กลงท่ีทา้ยผล มี
น ้ าหนักต่อผลประมาณ 250-400 กรัม หรือมากกว่า ผลอ่อนมีสีเขียวนวล ผลสุกมีสีเหลืองครีมหรือ
เหลืองทอง เปลือกค่อนขา้งบาง จึงซ ้ าง่าย ส่วนเน้ือผลมีสีเหลืองอมครีม เน้ือละเอียด มีรสหวาน และมี
กล่ินหอม ส่วนเมล็ดมีขนาดเล็ก และแบนลีบ ไม่มีเส้นใย 
 
 2.2.5 ใบเตย 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.18 ใบเตย 
( ท่ีมา : http://naturaltrendies.com/ ) 

 ช่ือวทิยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb 
 ช่ือสามญั Pandan leaves, Fragrant pandan, Pandom wangi 

 จดัเป็นไมย้นืตน้พุม่เล็ก ข้ึนเป็นกอ มีใบเป็นใบเด่ียวเรียงสลบัเวยีนเป็นเกลียวจนถึงยอดใบ 
ลกัษณะของใบเป็นทางยาว สีเขียวเป็นมนั ใบค่อนขา้งแข็ง มีขอบใบเรียบ เราสามารถน าใบเตยมาใชไ้ด้
ทั้งใบสดและใบแหง้ ในใบเตยจะมีกล่ินหอมของน ้ามนัหอมระเหย (Fragrant screw pine) โดยกล่ินหอม
ของใบเตยนั้นมากจากสารเคมีท่ีช่ือวา่ 2-acetyl-1-pyrroline ซ่ึงเป็นกล่ินเดียวกนักบัท่ีไดใ้น ขา้วหอม
มะลิ ขนมปังขาว และดอกชมนาด ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ช่วยบ ารุงหวัใจใหชุ่้มช่ืน และช่วยลดอตัราการเตน้

http://naturaltrendies.com/
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ของหวัใจ ช่วยบรรเทาอาการอาการและดบัพิษไข ้ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดบัน ้าตาลใน
เลือด และ ช่วยดบัพิษร้อนภายในไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.2.6 งาขาว 

 
รูปท่ี 2.19 งาขาว 

( ท่ีมา : http://sukkaphap-d.com  ) 
งาขาวเป็นเมล็ดของพืชชนิดหน่ึงท่ีภายในอุดมไปดว้ยน ้ ามนั และยงัเป็นแหล่งของโปรตีน 

สารตา้นอนุมูลอิสระ และวิตามินท่ีหลากหลาย ดว้ยสารอาหารพร้อมคุณค่าท่ีมีอยูม่ากมายท าให้เช่ือกนั
วา่งาด าและงาขาวนั้นมีสรรพคุณในการรักษาโรคนานาชนิด ประโยชน์ทางสุขภาพ เช่น รักษาเบาหวาน   
อลัไซเมอร์ มะเร็ง ขอ้เข่าอกัเสบ กระดูกเส่ือม วยัทอง ภาวะมีบุตรยาก ลดระดบัคอเลสเตอรอล ลด
น ้าหนกั บรรเทาอาการปวด ทอ้งผกู ป้องกนัโรคหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง กล่ินและรส ของเมล็ด
งาคลา้ยกบัถัว่ องคป์ระกอบส าคญัในเมล็ดก็คือน ้ามนั ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 44-60% น ้ ามนังานั้นต่อตา้นการ
เกิดออกซิไดซ์ได้ดี มีการใช้ในอาหารพวกสลดั หรือเป็นน ้ ามนัปรุงอาหาร มาการีในการผลิตสบู่ ยา 
และน ้ามนัหล่อล่ืน และยงัเป็นส่วนผสมของเคร่ืองส าอางบางชนิด  
 
2.3 Carrot SoyMilk Smoothie 

2.3.1 แครอท 

 
รูปท่ี 2.20 แครอท 

( ท่ีมา :  https://www.pstip.com/ ) 
 ช่ือวทิยาศาสตร์  Daucus carota L. 
 ช่ือวงศว์งศ ์(APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) 

http://sukkaphap-d.com/
https://www.pstip.com/


18 
 

 

 แครอท เป็นพืชในแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียกลาง เป็นท่ีนิยมปลูกและรับประทานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ มีหลายขนาดตั้ งแต่ขนาดเล็กเท่าดินสอไปจนถึงขนาดใหญ่ และมี
หลากหลายสี เช่น สีเหลือง สีม่วง แต่ท่ีนิยมรับประทานนั้นจะเป็นแครอทสีส้มและยงัจดัเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพอีกด้วย แครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ เช่น เบตาแคโรทีน วิตามินเอ 
วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก 
และยงัมีสารส าคญัคือสาร “ฟอลคารินอล” (falcarinol) ซ่ึงช่วยต่อตา้นเซลล์มะเร็ง เป็นตน้ ประโยชน์
ของแครอท  จะเป็นการน ามาใชป้ระกอบอาหารไดอ้ยา่งหลากหลายเมนู ไม่วา่จะเป็นของหวานของคาว 
ทั้งผดั ทอด แกง ตม้ ซุป สลดั ย  า ก็มีแครอทเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น และยงัมีเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพอยา่ง
น ้ าแครอทป่ันอีกด้วย ยงัไม่หมดเท่าน้ี สรรพคุณของแครอทท่ีใช้เป็นยารักษาโรคก็ใช้รักษาได้อย่าง
หลากหลาย  
สรรพคุณของแครอท 

 ช่วยบ ารุงสุขภาพผวิใหส้ดใสเปล่งปลัง่ 
 ช่วยป้องกนัเซลลผ์วิไม่ใหถู้กท าลายไดง่้ายจากมลภาวะแสงแดดต่าง ๆ 
 ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 
 ช่วยบ ารุงกระดูก ฟัน เหงือก เล็บ ใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน 

 
2.3.2 Soy Milk (น ้าเตา้หู)้ 

 
รูปท่ี 2.21 น ้าเตา้หู้ 

( ท่ีมา : https://www.pobpad.com  ) 
 น ้ าเตา้หู้ หรือ นมถัว่เหลือง เป็นเคร่ืองด่ืมซ่ึงท าจากการบดถัว่เหลืองและน าไปตม้กรองจนเจือ
จางลง อาจปรุงดว้ยน ้ าตาลและอ่ืน ๆ รับประทานไดท้นัที ประโยชน์ของน ้ าเตา้หู้หรือนมถัว่เหลือง ถัว่
เหลืองมีโปรตีนสูง ถัว่เหลืองจึงเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับผูท่ี้ไม่บริโภคเน้ือสัตว ์เพราะถัว่เหลืองมีคุณค่า
ทางโภชนาการใกลเ้คียงกบัโปรตีนจากสัตว ์ถา้เราบริโภคถัว่เหลืองในปริมาณท่ีสูงพอ ร่างกายจะไดรั้บ
โปรตีนเพียงพอกบัความตอ้งการได ้นอกจากถัว่เหลืองเป็นแหล่งไขมนัและโปรตีนท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายแลว้ ในถัว่เหลืองยงัอุดมไปดว้ยสารอาหารอีกมากมาย คือ คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

https://www.pobpad.com/
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วิตามิน A, B, B1, B2, B6, B12, ไนอาซิน และวิตามิน C, D, E อีกดว้ย ในเมล็ดถัว่เหลืองนั้นยงัมี เลซิ
ทิน ช่วยบ ารุงสมอง เพิ่มทกัษะความจ า ลดไขมนั และลดโคเลสเตอรอลในร่างกายไดอี้กดว้ย การด่ืมนม
ถั่วเหลืองจะได้รับประโยชน์กว่าเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ถ้าเทียบกับนมแล้วนมถั่วเหลืองจะมีข้อดีกว่า แม้
บางอยา่งจะสู้นมไม่ได ้แต่นมถัว่เหลืองใหโ้ปรตีนเกือบเท่านม มีไขมนัท่ีดีกวา่คือให้กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั
มากกวา่นม ช่วยลดโคเลสเตอรอล  
 
 2.3.3 น ้าเช่ือม 

 
รูปท่ี 2.22 น ้าเช่ือม 

( ท่ีมา : http://blog.etcpool.com/2016/10/08/syrup-to-cure-the-wound/ ) 
น ้าเช่ือม เป็นส่วนประกอบหลกัของการเพิ่มความหวานใหรู้้สึกสดช่ืนหรือมีรสชาติท่ีดีข้ึน

กวา่เดิม น ้าเช่ือม คือ การน าน ้าตาลทรายมาเค่ียวกบัน ้าตม้จนเดือด แลว้ค่อย ๆ คนจนน ้าตาลละลายเขา้
กบัน ้า แต่เราสามารถก าหนดใหมี้ความหวานได ้ แต่ปกติแลว้จะตามสัดส่วน 1:1 แต่ถา้หากจะใหห้วาน
มากข้ึน ก็สามารถเพิ่มน ้าตาลเป็นสัดส่วน 1:2 ได ้ แลว้เรายงัสามารถแต่งกล่ินของน ้าเช่ือมไดต้ามความ
ตอ้งการ เช่นใส่ดอกมะลิก็จะท าใหมี้กล่ินมะลิติดกบัน ้าเช่ือมดว้ย 
 

http://blog.etcpool.com/2016/10/08/syrup-to-cure-the-wound/


บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ขอ้มูลโรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 

 
รูปท่ี 3.1 โลโกโ้รงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 

ระดบั 
 

 
รูปท่ี 3.2 ตวัอยา่งภาพอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya) 
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ช่ือหน่วยงาน  อวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
สถานท่ีตั้ง   218/2-4   หมู1่0   ถนนเรียบชายหาดพทัยา   ต าบลหนองปรือ   อ าเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี 20260 
โทรศพัท ์  038412120 
เวบ็ไซต ์  https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/ 
หอ้งอาหาร  Garden Café , Elephant Bar , Manao Bar , Sala Rim Nam ,  Dicey reilly's , Benihana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.3 แผนท่ี อวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 

(ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/hotel/638138/AVANI-Pattaya-Resort-and-Spa) 
สถานท่ีน่าสนใจใกลเ้คียง 
ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท , รอยลั การ์เดน้ พลาซ่า , ถนนคนเดิน, หาดเซ็นทรัลเฟสติวลัพทัยาบีช  
และโรงพยาบาลพทัยาเมโมเรียล  
การเดินทาง 
อู่ตะเภา(UTP-สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) , สถานีรถไฟพทัยา , สถานีรถไฟพทัยาใต ้ 
และรถรับส่งสนามบิน  
สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 ปราสาทสัจธรรม , สวนนงนุช , สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน , เกาะลา้น(เกาะปะการัง) ,  
สวนน ้าการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซน ประเทศไทย และพิพิธภณัฑริ์บลีส์ เช่ือหรือไม่ 

3.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
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อวานี โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท ก่อตั้งข้ึนในปี 2554 (2011) ในประเทศศรีลงักา โดยเป็น 
แบรนดโ์รงแรมในกลุ่มตลาดบน (upscale) ท่ีเขา้มาเสริม อนนัตรา ซ่ึงเป็นแบรนด์โรงแรมระดบัห้าดาว
ของเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยอวานีน าเสนอความสะดวกสบายระหวา่งการพกัผอ่นในแบบร่วมสมยั
ทั้งโรงแรมในเมืองและรีสอร์ทตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ส าหรับแขกผูท่ี้มองหาความใส่ใจแมแ้ต่ใน
รายละเอียดเล็กๆ นอ้ยๆ โดยปัจจุบนัไดมี้โรงแรมภายใตอ้วานีเปิดให้บริการแลว้จ านวน 16 แห่ง ใน 12 
ประเทศ ทั้งในประเทศไทย ศรีลงักา  เวยีดนาม มาเลเซีย ซีเชลส์ โมซมับิก บอตวานา  เลโซโธ นามิเบีย 
แซมเบีย และอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีโครงการจะเปิดโรงแรมเพิ่มทั้งในภูมิภาคเอเชีย และตะวนัออกลาง 
 โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา ใหบ้ริการหอ้งพกัและหอ้งสวทีจ านวน 299 หอ้ง 
โดยทุกหอ้งมีระเบียงท่ีใหแ้ขกผูเ้ขา้พกัไดอ้อกมาสัมผสับรรยากาศท่ีรอบลอ้มดว้ยสวนพื้นท่ีกวา่ 35 ไร่ 
นอกจากน้ีทางรีสอร์ทยงัมีห้องอาหารและบาร์จ านวน 6 หอ้ง ใหบ้ริการอาหารนานาชนิด ตั้งแต่อาหาร
ไทย ไปจนถึงอาหารนานาชาติ 
นอกจากน้ีทางรีสอร์ทยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูท่ี้รักสุขภาพทั้งสระวา่ยน ้าขนาดใหญ่ท่ีมา
พร้อมจากุซซ่ี ฟิตเนส สนามเทนนิส 2 สนาม และสปา โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา ตั้งอยู่
บนถนนเลียบชายหาด ใจกลางเมืองพทัยา ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่องเท่ียว และสถานบนัเทิง และห่างจาก
สนามบินสุวรรณภูมิเพียงประมาณ 90 นาที โดยทางรถยนต ์ โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
นบัเป็นโรงแรมในเครืออวานีในประเทศไทยแห่งท่ี 4 โดยไดเ้ปิดตวั อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เป็น
โรงแรมอวานีแห่งแรกในปี 2557 ตามดว้ย อวานี ขอนแก่น และ อวานี ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ  
 

รูปท่ี 3.4   ภาพรวมบริเวณสระน ้าโรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya) 
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 ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels หรือ MH) บริษทัผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ
เซอร์วิส สวีท ในฐานะเจ้าของ ผูบ้ริหาร และผูล้งทุน โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส สวีท จ านวน
ทั้งหมด 152 แห่ง ใน 22 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง ยุโป อเมริกาใต ้แอฟริกา 
และมหาสมุทรอินเดีย ประกาศ รีแบรนด์ พทัยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ซ่ึงไมเนอร์โฮเทลส์ เป็น
เจา้ของ เป็น อวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ก่อตั้ง อวานี โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท ข้ึนในปี 2004 โดยเป็นแบรนด์โรงแรม
ระดบัอพัสเกล (upscale) ในคอนเซ็ปต์ร่วมสมยั ท่ีเน้นการน าเสนอการพกัผ่อนนกัเดินทางรุ่นใหม่ท่ี 
มองหาคุณภาพและความคุม้ค่า ทั้งน้ี ไมเนอร์ โฮเทลส์ เร่ิมธุรกิจโรงแรมในพทัยาตั้งแต่ปี 2524 โดยเร่ิม
เปิดโรงแรมแห่งน้ีในนาม รอยลั การ์เดน้ รีสอร์ท ซ่ึงเป็นโรงแรมแห่งแรกท่ีทางกลุ่มไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ 
ปัจจุบนัมีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วสิ สวที จ านวนทั้งหมด 152 แห่ง ภายใต ้
แบรนด์ อนนัตรา (Anantara), อวานี (AVANI), เปอร์ อควมั (PER AQUUM), โอ๊คส์ (OAKS), เอเลวา
น่า (Elewana), ทิโวลี (Tivoli), โฟร์ซีซัน่ส์ , เซ็นต ์รีจิส, แมริออท และ โรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล ใน 22 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป
และอเมริกาใต ้โดยมีแผนการขยายธุรกิจ และการเขา้ซ้ือกิจการในตลาดท่ีมีแนวโนน้เติบโตท่ีดีทัว่โลก  

 
 

รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งโรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ 
(ท่ีมา : http://www.minorinternational.com/mbiz/hotel.php?lang=th) 

 
 
 
 
 

http://www.minorinternational.com/mbiz/hotel.php?lang=th
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3.2 ลกัษณะการประกอบการให้บริการหลกัของโรงแรม 
โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา ใหบ้ริการหอ้งพกัและหอ้งสวทีจ านวน 299 หอ้ง 

โดยทุกหอ้งมีระเบียงท่ีใหแ้ขกผูเ้ขา้พกัไดอ้อกมาสัมผสับรรยากาศท่ีรอบลอ้มดว้ยสวนพื้นท่ีกวา่ 35 ไร่ 
นอกจากน้ีทางรีสอร์ทยงัมีห้องอาหารและบาร์จ านวน 6 หอ้ง ใหบ้ริการอาหารนานาชนิด ตั้งแต่อาหาร
ไทยรวมไปจนถึงอาหารนานาชาติ 

 
รูปท่ี 3.6 AVANI Garden View Room 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-garden-view-room) 
AVANI Garden View Room 

Garden View Room ในแต่ละห้องจะมีระเบียงส่วนตวัซ่ึงสามารถมองออกไปยงัสวนและ
สระน ้าภายในโรงแรมได ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยเตียงคิงส์ไซส์ มีห้องน ้ าภายในตวั ราคา 2,720 / คืน ขนาด
หอ้ง 38 ตารางเมตร จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 3 คน และ เด็ก 1 คน 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 AVANI Garden Plus Room 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-garden-plus-room) 

AVANI Garden Plus Room 
Garden Plus Room มีบริการส าหรับแขกท่ีมาพกัสามารถเช็คอินและเช็คเอา้ทไ์ดต้ลอด 24 

ชม.และสามารถใชบ้ริการท่ีอวานีคลบั เอก็เซ็กคิวทีฟ เลานจ ์รวมทั้งบริการนวดสปาฟรี 
 ราคา 3,995/ คืน ขนาดหอ้ง 38 ตะรางเมตร จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 3 คน และเด็ก 1 คน 
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รูปท่ี 3.8 AVANI Sea View Room 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-sea-view-room) 

AVANI Sea View Room 
Sea View Room แต่ละห้องท่ีจะมีระเบียงส่วนตวัซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ และ

บรรยากาศภายในห้องถูกตกแต่งออกแบบอยา่งไทยๆซ่ึงประกอบไปดว้ยเตียงคิงส์ไซส์ ห้องน ้ าภายใน
ตวั และรวมทั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ราคา 4,420 / คืน ขนาดหอ้ง 38 ตารางเมตร 
จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 3 คน และเด็ก 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 AVANI Terrace Junior Suite 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-terrace-junior-suite) 

AVANI Terrace Junior Suite 
Terrace Junior Suite สวทีภายในหอ้งมีพื้นท่ีกวา้งประกอบดว้ยเตียงคิงส์ไซส์ อ่างน ้ าส่วนตวั

ภายในห้องน ้ า ภายในห้องมีบริการอาหารว่าง ขนมหวาน และค็อกเทล รวมทั้งสามารถใช้บริการท่ี 
อวานีคลบั เอก็เซ็กคิวทีฟ เลานจ ์ฟรีทั้งวนั ราคา 5,780 /คืน ขนาดหอ้ง 52 ตารางเมตร 
จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 3 คน และเด็ก 1 คน 
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รูปท่ี 3.10 AVANI Spa Villa 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-spa-villa) 

AVANI Spa Villa 
Spa Villa ภายในห้องตกแต่งดว้ยบรรยากาศไทยๆให้ความรู้เหมือนอยู่บนสวรรค์ และมี

ระเบียงส่วนตวัท่ีสามาถมองเห็นวิวสวนและสระว่ายน ้ าได้ รวมทั้งมีบริการนวดสปาเพื่อสุขภาพฟรี
ตลอดทั้งวนั ราคา 7,310 /คืน ขนาดหอ้ง 40 ตารางเมตร จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
 
 

 
รูปท่ี 3.11 AVANI One Bedroom Suite 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-one-bedroom-suite) 
AVANI One Bedroom Suite 

One Bedroom Suite ภายในห้องมีระเบียงส่วนตวัสามารถมองเห็นวิวทะเลได ้และมีบริการ
รีดผา้ฟรีจวบจนถึงบตัรผ่านเขา้ใช้บริการท่ีคลบั เลานจ์ เพื่อรับประทานอาหารว่าง ขนมหวาน และ
คอ็กเทลท่ีมีบริการฟรีตลอดทั้งวนั ราคา 12,920 /คืน ขนาดหอ้ง 70 ตารางเมตร 
จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 3 คน และเด็ก 1คน 
 
 



27 
 

 
รูปท่ี 3.12 AVANI Presidential Suite 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/rooms/avani-presidential-suite) 
AVANI Presidential Suite 

Presidential Suite ภายในห้องมีพื้นท่ีกวา้งขวางเหมาะส าหรับแขกท่ีมาพกัแบบครอบครัว
หรือหมู่คณะ บรรยากาศในหอ้งตกแต่งแบบไทยๆประกอบดว้ยระเบียงส่วนตวัสามารถมองเห็นวิวทะเล 
พร้อมทั้ งห้องนอน 2 ห้องมีห้องนั่งเล่นแยกกับพื้นท่ีรับประทานอาหาร ห้องน ้ าภายในห้องพกั
ประกอบดว้ยอ่างจาคุซซ่ี อ่างอาบน ้ า ฝักบวัแบบเรนชาวเวอร์ และอ่างลา้งมือแบบคู่ ห้องครัวมีอุปกรณ์
ครบครันในการประกอบอาหาร และมีบริการรีดผา้ฟรีไม่เกิน 5 ช้ินต่อการส่งซักหน่ึงคร้ัง การเขา้พกั
ราคา 23,200 บาท ขนาดหอ้ง 120 ตารางเมตร จ านวนผูเ้ขา้พกั ผูใ้หญ่ 6 คน และเด็ก 2 คน 
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โรงแรม อวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา มีห้องอาหาร ผบั บาร์ และร้านกาแฟ ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 หอ้งอาหาร Garden Cafe 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/garden-cafe) 

Garden Cafe 
เป็นห้องอาหารหลกัของโรงแรม มีบริการ Breakfast Lunch และ Dinner เป็นบุฟเฟ่ตท์ั้ง

อาหารไทยและอาหารนานาชาติ และแบบสั่ง A La Carte 
เวลาเปิดท าการ อาหารเชา้  6.00 น. – 11.00 น. อาหารกลางวนั  12.00 น. เท่ียงวนั – 15.00 น. 
อาหารเยน็  18.00 น. – 23.00 น. 
 

 
รูปท่ี 3.14 หอ้งอาหารBenihana 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/benihana) 
Benihana 
 เป็นห้องอาหารท่ีอยูติ่ดกบัชายหาด ท่ีมีโชวก์ารการท าอาหารต่อหนา้แขก โดยอาหารส่วน
ใหญ่จะเป็นอาหารญ่ีปุ่น เวลาเปิดท าการ 12.00 น. เท่ียงวนั – 24.00 น. 
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รูปท่ี 3.รูปท่ี 3.15 Sala Rim Nam 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/sala-rim-nam) 

Sala Rim Nam 
 เป็นห้องอาหารกลางแจง้อยูติ่ดกบัสระน ้าท่ีตกแต่งดว้ยไมใ้นรูปแบบศาลา มีบริการอาหาร
ไทยแบบดั้งเดิมและทุกๆวนัเสาร์จะมีการจดับุฟเฟตอ์าหารไทย 
เวลาเปิดท าการ 12.00 น. เท่ียงวนั – 22.00 น 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.16 หอ้งอาหาร Dicey Reilly 
(ท่ีมา : https://www.diceyspub.com/) 

Dicey Reilly 
 เป็นห้องอาหารก่ึงผบั มีบริการทั้งในห้องและกลางแจง้ติดกบัถนน อาหารส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารอิตาเล่ียนแต่สามารถสั่งอาหารไทยได ้เปิดทั้งกลางวนัและกลางคืน 
เวลาเปิดท าการ 11:00 น. – 00:00 น. 
 
 

https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/sala-rim-nam
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รูปท่ี 3.17 Elephant Bar 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/elephant-bar) 

Elephant Bar 
 เป็นบาร์ท่ีอยูติ่ดกบัฟอนตโ์รงแรม มีบริการเคร่ืองด่ืม คอ็กเทล และแขกสามารถสั่งอาหาร
มาทานบริเวณน้ีได ้เวลาเปิดท าการ 10.00 น. – 23.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.18 Manao Bar 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/manao-bar) 
Manao Bar 
 เป็นบาร์ท่ีอยูติ่ดกบัสระน ้า ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมและของวา่ง โดยภาชนะท่ีใชจ้ะเป็นพลาสติก
ทั้งหมด เวลาเปิดท าการ 6.00 น. - 20.00 น 
 
 
 
 
 

https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/restaurants/manao-bar
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รูปท่ี 3.19 AVANI Pantry 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/en/avani/pattaya/restaurants/pantry-at-avani) 

AVANI Pantry 
 เป็นร้านคาเฟ่ในโรงแรมท่ีให้บริการ ชา กาแฟ และของวา่ง ภายในร้านมีของท่ีระลึก
จ าหน่าย เวลาเปิดท าการ 10.00 น. – 23.00 น. 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.20 AVANISPA 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/spa) 

AVANISPA 
 หอ้งนวดสปาแบบไทย ท่ีมีทั้งเคร่ืองเทศแบบดั้งเดิม สครับ ไอน ้า และการท าทรีทเมนตท่ี์
เป็นสูตรเฉพาะของอวานี อีกทั้งยงัมีผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิวางจ าหน่ายใหก้บัแขกท่ีมาใชบ้ริการ 
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รูปท่ี 3.21 AVANIFIT 

(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/avanifit) 
AVANIFIT 
 หอ้งอวานีฟิตมีบริการส าหรับแขกทุกคนท่ีเขา้มาพกัภายในโรงแรม ภายในหอ้งมีเคร่ืองออก
ก าลงัท่ีครบคร่ันและทนัสมยั 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.22 AVANIKIDS 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/kids-club) 

AVANIKIDS 
 เป็นห้องท่ีมีไวส้ าหรับเด็กท่ีมาพกักบัครอบครัวใหไ้ดเ้ล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ และไดพ้บปะ
เพื่อนใหม่ 
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หอ้งประชุมภายในโรงแรมมีทั้งหมด 6 หอ้ง ดั้งน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 3.23 หอ้งบอลรูม 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/meeting) 

หอ้งบอลรูม 
 ภายในหอ้งสามารถจุคนได ้300 คน บรรยากาศในหอ้งตกแต่งแบบร่วมสมยั เหมาะส าหรับ
จดังานเล้ียงไปจนถึงการประชุม งานแสดงและงานอีเวน้ท ์มีเทคโนโลยภีาพและเสียงท่ีทนัสมยั  
 

 
 

รูปท่ี 3.24 หอ้งออร์คิดการ์เดน้ 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/meeting) 

หอ้งออร์คิดการ์เดน้ 
 ภายในหอ้งสามารถจุคนได ้ 150 คน เหมาะส าหรับจดังานคอ็กเทล งานเล้ียง การประชุม 
หรืองานแสดง มีWiFi ฟรีและ เทคโนโลยภีาพและเสียง 
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รูปท่ี 3.25 หอ้งโรสการ์เดน้ 
 (ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/meeting) 

หอ้งโรสการ์เดน้ 
 ภายในหอ้งตกแต่งอยา่งร่วมสมยั สามารถจุคนได ้ 120 คน เหมาะส าหรับจดังานค็อกเทล 
งานเล้ียง การประชุม หรืองานแสดง  
 

 
 

รูปท่ี 3.26 หอ้งชบา 
(ท่ีมา : https://www.minorhotels.com/th/avani/pattaya/meeting) 

หอ้งชบา 
 ภายในหอ้งสามารถจุคนได ้40 คนเหมาะส าหรับจดัประชุมเล็กๆ มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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3.3ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปท่ี 3.27 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
ประวติัผูจ้ดัท า 
ช่ือ- นามสกุล  นางสาวนุศรา นรินยา 
รหสันกัศึกษา  5704400255 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สาขา  การโรงแรม 
ต าแหน่ง   Cook Helper หอ้งอาหาร Benihana 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  Support งานในครัว 
ช่วงเวลาการท างาน 10.00น. – 22.00น. 
 -ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 จะตอ้งเตรียมการแกะผกัสลดัและส่วนผสมของสลดัใหพ้นกังานเสร์ิฟ 
 -ช่วงเวลา 13.00 – 14.00 จดัเตรียมวตัถุดิบส าหรับการท า Appitizer 
 -ช่วงเวลา 15.00 – 17.00 เตรียมวตัถุดิบท่ีขาดเหลือไวเ้พื่อความรวดเร็วในการประกอบอาหาร 
 -ช่วงเวลา 18.00 – 20.00 ยนืบาร์ซูชิ เพื่อท าการขายเม่ือมีลูกคา้สั่งเมนู 
 -ช่วงเวลา 21.00 -  22.00 ช่วยเชฟประกอบอาหาร จดัเก็บเคร่ืองปรุงบนรถเชฟใส่ในตูเ้ยน็ และท าความ
สะอาดอ่างลา้งมือ 
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รูปท่ี 3.28 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

ประวติัผูจ้ดัท า 
ช่ือ- นามสกุล  นางสาวธนัยภรณ์ เขม็ทอง 
รหสันกัศึกษา  5704400260 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สาขา  การโรงแรม 
ต าแหน่ง   Cook Helper หอ้งอาหาร Garden Cafe 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  Support งานในครัว 
ช่วงเวลาท างาน  ครัวร้อน13:00 น. – 23:00 น. 
- ช่วงเวลา 13:00 – 16:00  จะตอ้งเตรียมวตัถุดิบเพื่อท าเมนูบุฟเฟต์Dinner ตม้ซีฟู้ ดจดัลงจานส าหรับกรุ๊ป
ทวัร์และจดัตูโ้ชวซี์ฟู้ ด 
- ช่วงเวลา 16:00 – 17:00 จดัอาหารวา่ง พวก Canape ลงในรถเขน็น าไปเซตเบรกท่ีห้อง Avani Club 
- ช่วงเวลา 17:00 – 21:00 เช็คและเติมอาหารในไลน์บุฟเฟ่ต ์เสิร์ฟซีฟู้ ดท่ีจดัเตรียมใหก้รุ๊ปทวัร์ 
- ช่วงเวลา 21:00 - 23:00 ทยอยเก็บอาหารและของท่ีเหลือในวนันั้นแยกประเภทน าใส่รถเขน็และน าไป  
เก็บในตูเ้ยน็ เช็ดตูเ้ยน็ลา้งอ่างลา้งจานและเปล่ียนน ้ายาแช่มีด 
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รูปท่ี 3.29 นกัศึกษาขณะปฏิบติังาน 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

ประวติัผูจ้ดัท า 
ช่ือ- นามสกุล  นางสาวขวญัลกัษณ์ เลิศรัมย ์
รหสันกัศึกษา  5704400275 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สาขา  การโรงแรม 
ต าแหน่ง   Cook Helper หอ้งอาหาร Garden Cafe 
ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  Support งานในครัว 
ช่วงเวลาท างาน  ครัวไทย 13:00 น. – 23:00 น. ครัวเยน็  05:00 น. –15:00น. 
- ช่วงเวลา 13:00 – 17:00 จะตอ้งเตรียมวตัถุดิบเพื่อท าเมนูบุฟเฟต์Dinner และเตรียมวตัถุดิบไลน์
ก๋วยเต๋ียวและไลน์ผดัมองโกเลียน 
- ช่วงเวลา 17:00 – 21:00 ตอ้งยนืเฝ้าไลน์ก๋วยเต๋ียว และท าเสิร์ฟใหก้บัแขกท่ีมารับประทาน 
- ช่วงเวลา 21:00 – 22:00 จดัเตรียมวตัถุดิบบางส่วนส าหรับ Dinner วนัต่อไป 
- ช่วงเวลา 22:00 – 23:00 ท าความสะอาดภายในครัวและเช็ดตูเ้ยน็ 
-  ช่วงเวลา 05:00 – 06:00 เตรียมไลน์บุฟเฟ่ต ์Breakfast ใหพ้ร้อมเปิดบริการ 
- ช่วงเวลา 06:00 – 08:00 หัน่ผลไมใ้หเ้พียงพอส าหรับไลน์บุฟเฟ่ต ์
- ช่วงเวลา 08:00 – 11:00 เดินไลน์บุฟเฟ่ตแ์ละคอยเติมสลดั ผลไม ้ซีเรียล ซูซิ   
- ช่วงเวลา 11:00 – 15:00 เตรียมผลไมส้ าหรับวนัถดัไป และ เก็บตลาดผลไมเ้ขา้ Store 
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3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 คุณ สมยั ฉวพีรรณ์    ต าแหน่ง Executive Sous Chef 
 คุณ ทูนขวญั นิลวงศ ์ ต าแหน่ง  Ecommerce Manager 

           
3.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
วนัท่ี 8 มกราคม 2561 – วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูลของสถานประกอบการ 
2. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
ปรึกษาพนกังานพี่ปรึกษาถึงหวัขอ้โครงงานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
3. เขียนโครงร่างโครงงาน 
เขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่เล้ียงเพื่อขอค าแนะน าและร่าง เอกสาร
โครงงานใหก้บัส านกัสหกิจศึกษา 
4. ทดลองท า Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi and 
Carrot Soymilk Smoothie และจดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ พร้อมกบัร่วมกนัปฏิบติัจริง 
5. จดัท าแบบประเมิน 
หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองท า Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,   
Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบประเมินข้ึนเพื่อ
ประเมิน คุณภาพของรายการอาหารชุดอาหาร โดยการให้พนกังานแผนกครัว จ านวน 15 คน เป็นผูท้  า
การประเมิน 
6. สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน 
จดัท าโครงงานฉบบัสมบูรณ์และ PowerPoint เพื่อเตรียมส่งและน าเสนอ 
7. น าเสนออาจารย ์
น าโครงงานส่งอาจารยเ์พื่อตรวจสอบขอ้มูลและรับขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาแกไ้ข 
8. ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละส านกัสหกิจศึกษา 
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ตารางขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 

1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของ
สถานประกอบการ 

     

2. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน      

3. เขียนโครงร่างโครงงาน      

4. ทดลองท า Set Menu : Spicy 
Stir Fried Rice Noodle with 
Salmon ,  Mango Sticky Rice 
Sushi and Carrot Soymilk 
Smoothie 

     

5. จดัท าแบบประเมิน      

6. สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน      

7. น าเสนออาจารย ์      

8.ส่งรูปเล่มโครงงานและ
น าเสนอต่ออาจารยแ์ละโครงการ
สหกิจศึกษา 

     

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนด าเนินงาน 
 
3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท าโครงงาน 
3.7.1 กลอ้งถ่ายภาพ 
3.7.2 คอมพิวเตอร์ 
3.7.3 อุปกรณ์และวตัถุดิบในการประกอบอาหาร  
3.7.4 เคร่ือง Printer 
3.7.5 แบบประเมินผล 
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Executive Chef 

Executive  Sous Chef 

Admin Assistant Sous Chef 

Junior Sous Chef 

Chef De Partie  

Demi Chef 

Commis  l Commis ll Commis lll 

Cook Helper 

Indian Chef 

 
Kitchen Organization Chart 

 



 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 
4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 
         
 
 
  รูปท่ี 4.1 Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi       
 and Carrot Soymilk Smoothie 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
 
4.2 วตัถุดิบส่วนผสมและข้ันตอนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.2 Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 



 
42 

 

 4.2.1 Spicy Stir Fried Noodle with Salmon (ส าหรับ 1 จาน) 
 
 
 
 
 

                  
 

                     
รูปท่ี 4.3 วตัถุดิบในการท าเมนู Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
วตัถุดิบและส่วนผสม 
1. ปลาแซลมอน150 กรัม                                         8. กระชายหัน่ฝอย 1 ชอ้นโตะ๊  
2. ใบโหระพา50 กรัม                                      9. น ้ามนัหอย 2 ชอ้นโตะ๊ 
3. ใบมะกรูด 50 กรัม                                  10. น ้าปลา 1 ชอ้นโตะ๊ 
4. พริกช้ีฟ้าแดง 50 กรัม                                           11. น ้าตาลทราย 1 ชอ้นโตะ๊ 
5. พริกโคลกละเอียด 1 ชอ้นโตะ๊                             12. เส้นจนัท ์600 กรัม 
6. กระเทียมโคลกละเอียด 1 ชอ้นโตะ๊                      13. ไข่ไก่ 1ฟอง 
7. พริกไทยเมด็สด 1 ชอ้นโต๊ะ 
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ขั้นตอนการปฎิบติั  
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนการผดั 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
เปิดแก๊ส ตั้งกระทะใส่น ้ามนัเล็กนอ้ยพอน ้ามนัร้อนใส่พริกกระเทียมลงไปผดัจนกระเทียมเร่ิมเปล่ียนสี 
จึงใส่กระชายพริกไทยอ่อนและใบมะกรูดลงไปผดัใหเ้ขา้กนั พอเร่ิมมีกล่ินหอม จึงใส่เส้นจนัท ์

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนในการใส่เส้น 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
ใส่เส้นจนัทล์งไปผดั พร้อมกบัตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองเพื่อใหเ้ส้นไม่ติดกนัเป็นกอ้น หลงัจากนั้นจึงใส่
ปลาแซลมอนลงไปผดัจนทุกอยา่งเขา้กนัและสุกดี 
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รูปท่ี 4.6 ขั้นตอนการปรุงรสชาติ 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

พอเส้นเร่ิมอ่อนตวัลงและเร่ิมเปล่ียนจากสีขาวขุ่นเป็นสีใสๆจึงเร่ิมปรุงรสดว้ยน ้ามนัหอย น ้าปลา น ้าตาล
อยา่งพอดี ผดัจนทุกอยา่งเขา้กนั ใส่ใบโหระพาและพริกช้ีฟ้าเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ตกัใส่จานและตกแต่ง
ดว้ยใบโหระพาและพริกช้ีฟ้าใหส้วยงาม 
 
 4.2.2 Mango Sticky Rice Sushi 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

รูปท่ี 4.7 Mango Sticky Rice Sushi 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
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วตัถุดิบและส่วนผสม 
1.ขา้วเหนียวเข้ียวงู 600กรัม 
2.กะทิ 300 กรัม 
3.เกลือ 1 ชอ้นโตะ้ 
4.น ้าตาลทราย 100 กรัม  
5.ใบเตย 100กรัม 
6.งาขาว 1ชอ้นชา 
7.มะม่วงอกร่อง 300กรัม 
 
ขั้นตอนการปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.8 ขั้นตอนการเตรียมขา้วเหนียว 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
น าขา้วเหนียวมาแช่ในน ้าสะอาดและเปล่ียนน ้าจนกวา่น ้าจะใส หลงัจากนั้นเติมน ้าสะอาดใหพ้อท่วมขา้ว
เหนียว แช่ทิ้งไวป้ระมาณ 3 ชัว่โมงจึงเปล่ียนน ้า เติมน ้ าลงไปใหม่ให้พอท่วมขา้วเหนียว แช่ต่อไปอีก 3–
5 ชัว่โมงหลงัจากนั้นตั้งหวดหรือลงัถึงใส่น ้ าเยอะพอประมาณน ้ าจะไดเ้ดือดแรงระหว่างน่ึง และกรอง
เอาน ้าออกจากขา้วเหนียวท่ีแช่ไว ้แลว้เทขา้วเหนียวลงบนผา้ขาวบาง เม่ือน ้ าเดือดพล่านดีแลว้ให้วางขา้ว
เหนียวใส่ลงในหวดหรือบนลงัถึงปิดฝาให้แน่นน่ึงประมาณ 10 นาที คอยเปิดฝาใชท้พัพีหรือไมพ้ายตกั
ขา้วเหนียวดา้นบนสลบัไปดา้นล่างเพื่อใหค้วามร้อนกระจายอยา่งทัว่ถึงปิดฝา น่ึงต่อไปอีกประมาณ  
10 นาที 
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รูปท่ี 4.9น ้ากะทิส าหรับมูลขา้วเหนียว 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

หลงัจากท่ีน่ึงขา้วเหนียวจนสุกดีแลว้ ตกัขา้วเหนียวมาพกัไวใ้นภาชนะพกัไว ้หลงัจากนั้นมาท าน ้ ากะทิ
ส าหรับมูลขา้วเหนียว ขั้นตอนแรก เทกะทิใส่หมอ้ตั้งไฟจนพอร้อน ใส่ใบเตยลงไปประมาณ4ใบเพื่อ
ความหอม ปรุงรสด้วยน ้ าตาลและตดัเค็มดว้ยเกลือเล็กน้อย ตั้งไฟจนน ้ ากะทิเร่ิมเดือดได้ท่ี จึงปิดไฟ 
หลงัจากนั้นเทน ้ ากะทิลงไปในขา้วเหนียวพกัไว ้คนจนผสมเขา้กนัดี หลงัจากนั้นปิดฝาทิ้งไวป้ระมาณ 
10 นาที ให้ขา้วเหนียวดูดซึมน ้ ากะทิจนหมดจึงเสร็จส้ิน เสิร์ฟพร้อมกบัมะม่วงอกร่องราดดว้ยน ้ ากะทิ
และงาขาวคัว่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี4.10 ซูชิขา้วเหนียวมะม่วง 

(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
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 4.2.3 Carrot Soymilk Smoothie 
 
 
 
 
 

 
                                  
 

รูปท่ี 4.11 Carrot Soymilk Smoothie 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 

วตัถุดิบและส่วนผสม 
1.แครอท 300กรัม 
2. นมถัว่เหลือง 1แกว้ 
3.น ้าเช่ือม 1 ชอ้นโตะ๊ 
 
 
 
 

 
 
                                  
                                      
 
 

รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนการท า Carrot Soymilk Smoothie 
(ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า) 
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ขั้นตอนการปฏิบติั 
        ลา้งแครอทใหส้ะอาดหลงัจากนั้นจึงปลอกเปลือกแครอท  หัน่แครอทเป็นแวน่ให้ช้ินพอดีเพื่อท่ีจะ
ไดส้ะดวกในตอนป่ันและเขา้กนักบัส่วนผสมอ่ืน  ตามดว้ยนมถัว่เหลือง  และน ้าเช่ือมเพียงเล็กนอ้ยเพื่อ
เพิ่มรสชาติและท าใหรั้บประทานง่ายยิง่ข้ึน ก่อนจะใส่น ้าแขง็ลงไปป่ัน ระยะเวลาในการป่ันประมาณ15
วนิาทีถา้ป่ันนานไปอาจจะท าใหต้วั Smoothieมีความเหลวเกินไปไม่น่ารับประทาน พอส่วนผสมทุก
อยา่งเขา้กนัดีแลว้ จึงเทใส่แกว้และตกแต่งดว้ยแครอท เป็นเคร่ืองด่ืมคลายร้อนเพื่อสุขภาพ 
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4.3 ต้นทุนการผลติ 
4.3.1 รายการอาหารSpicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon มีราคาตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 
ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณ ราคา/หน่วย ตน้ทุน 
1. ปลาแซลมอน 150 กรัม 600บาท/1กิโลกรัม 150*600/1000=90 
2. ใบกระเพรา 50 กรัม 20บาท/1กิโลกรัม 50*20/1000=1 
3. ใบมะกรูด 50 กรัม 35บาท/1กิโลกรัม 50*35/1000=1.75 
4. พริกช้ีฟ้าแดง 50 กรัม 50บาท/1กิโลกรัม 50*50/1000=2.5 
5. พริก โคลกละเอียด 1 ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 50บาท/1กิโลกรัม 15*50/1000=0.8 
6. กระเทียมโคลกละเอียด 1 ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 80บาท/1กิโลกรัม 15*80/1000=1.2 
7. พริกไทยเมด็ 1 ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 100บาท/1กิโลกรัม 15*100/1000=1.5 
8. กระชาย หัน่ฝอย 1 ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 30บาท/1กิโลกรัม 15*30/1000=0.45 
9. น ้ามนัหอย 2 ชอ้นโตะ๊(30กรัม) 28บาท/1,000กรัม 30*28/1,000=0.85 
10. น ้าตาลทราย 1 ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 21บาท/220กรัม 15*21/220=1.5 
11. น ้าปลา 1 ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 23บาท/700มิลลิลิตร 15*23/700=0.5 
12. เส้นจนัท ์ 400กรัม 35บาท/500กรัม 400*35/500=28 
13. ไข่ไก่ 1ฟอง ฟองละ5บาท 5 
รวมตน้ทุน 135.5 
เคร่ืองปรุง10% 135.5*10/100=13.55 
รวมตน้ทุนทั้งหมด 135.5+13.55=149.5 
ราคาขาย 230 
ตน้ทุนจริงจากราคาขายจริง 149.5*100/230=65 
ก าไร 230-135.5= 94.5 

 
ตารางท่ี4.1ตารางตน้ทุนค านวณรายการอาหาร Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 

จากตาราง 4.1 สรุปไดว้า่ราคาตน้ทุนของรายการอาหาร Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 
เท่ากบั 135.5บาท และมีราคาขายจริงเท่ากบั230  บาท ดงันั้น ก าไร เท่ากบั 94.5บาท 
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4.3.2 รายการอาหาร Mango Sticky Rice Sushi มีราคาตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 
ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณ ราคา/หน่วย ตน้ทุน 
1. ขา้วเหนียวเข้ียวงู 600กรัม 70บาท/1กิโลกรัม 600*70/1000=42 
2. กะทิ 300กรัม 35บาท/500มิลลิลิตร 300*35/500=21 
3. เกลือ 1ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 12บาท/1000กรัม 15*12/1000=0.18 
4. น ้าตาลทราย 100กรัม 21บาท/220กรัม 100*21/220=9.5 
5. มะม่วงอกร่อง 300กรัม 65บาท/1000กรัม 300*65/1000=19.5 
6. ใบเตย 100กรัม 18บาท/1กิโลกรัม 100*18/1000=1.8 
7. งาขาว 1ชอ้นชา(5กรัม) 24บาท/100กรัม 5*24/100=1.2 
รวมตน้ทุน 95.18 
เคร่ืองปรุง10% 95.18*10/100=9.5 
รวมตน้ทุนทั้งหมด 95.18+9.5=104.7 
ราคาขาย 220 
ตน้ทุนจริงจากราคาขายจริง 104.7*100/220=47.5 
ก าไร 220-95.18= 125 

ตารางท่ี4.2ตารางตน้ทุนค านวณรายการอาหาร Mango Sticky Rice Sushi 
จากตาราง 4.2 สรุปไดว้า่ราคาตน้ทุนของรายการอาหาร Mango Sticky Rice Sushi เท่ากบั 95.18บาท 
และมีราคาขายจริงเท่ากบั220  บาท ดงันั้น ก าไร เท่ากบั 125บาท 
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4.3.2 รายการเคร่ืองด่ืม Carrot Soymilk Smoothie มีราคาตน้ทุนการผลิตดงัน้ี 
ล าดบั วตัถุดิบ ปริมาณ ราคา/หน่วย ตน้ทุน 
1. แครอท 300กรัม 32บาท/1กิโลกรัม 300*32/1000=9.6 
2. นมถัว่เหลือง 200กรัม 47บาท/1000มิลลิลิตร 200*47/1000=9.4 
3. น ้าเช่ือม 1ชอ้นโตะ๊(15กรัม) 37บาท/1200กรัม 15*37/1200=0.46 
รวมตน้ทุน 19.46 
เคร่ืองปรุง10% 19.46*10/100=0.2 
รวมตน้ทุนทั้งหมด 19.46+0.2=19.66 
ราคาขาย 89 
ตน้ทุนจริงจากราคาขายจริง 19.66*100/89=22.08 
ก าไร 89-19.46= 69.54 

ตารางท่ี4.3ตารางตน้ทุนค านวณรายการเคร่ืองด่ืม Carrot Soymilk Smoothie 
จากตาราง 4.3 สรุปไดว้า่ราคาตน้ทุนของรายการเคร่ืองด่ืม Carrot Soymilk Smoothie เท่ากบั 19.46บาท 
และมีราคาขายจริงเท่ากบั89  บาท ดงันั้น ก าไร เท่ากบั 69.54บาท 
ดั้งนั้น รายการอาหารชุดน้ีมีราคาตน้ทุนรวม 135.5 + 95.18 + 19.46 = 250.14 บาท/ชุด 
และมีราคาขายรวม 230 + 220 + 89 = 539 บาท/ชุด 
 
4.4 ขั้นตอนการทดลองท า 
ในการทดลองเมนูท่ี1 เส้นจนัทผ์ดัฉ่าแกม้ปลาแซลมอน 

-  ทางคณะผูจ้ดัท าไดใ้ชแ้กม้ปลาแซลมอนในการท าเมนูผดัฉ่า แต่ดว้ยเน้ือแกม้ของปลาท่ีนอ้ย
ท าให้หน้าตาอาหารไม่น่ารับประทาน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเน้ือปลาแซลมอนท่ีเหลือจากการใชม้า
ผสมใหเ้กิดความสวยงามและน่ารับประทานมากข้ึน 

- ในตอนแรกทางคณะจดัผูจ้ดัท าไดน้ าเส้นเล็กมาประกอบเมนู แต่ปัญหาคือเส้นเล็กติดกนัเป็น
กอ้นและเหนียวเกินไป จึงไดน้ าเส้นจนัทม์าใชท้ดแทน  

- การผดัเส้นในขั้นตอนแรกท าให้เส้นจบัตวักนัเป็นกอ้น จึงไดใ้ส่ไข่ลงไปเล็กนอ้ยเพื่อให้เส้น
ไม่ติดกนั 
ในการทดลองเมนูท่ี 2 ซูชิขา้วเหนียวมะม่วง 

- ในตอนแรกทางคณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดเป็นซูซิผลไมร้วม แต่เพื่อใหเ้ขา้กบัฤดูกาลผลไมจึ้งประยุกต์
เป็นซูซิขา้วเหนียวมะม่วงแทน 
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ในการทดลองเมนูท่ี 3 Carrot Soymilk Smoothie 

-ไดท้ดลองท า Carrot Smoothie โดยใช ้Soymilk ผสมกบัส่วนผสมต่างๆจนไดร้สชาติตามท่ี
ตอ้งการ 
 
4.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเร่ือง Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  
Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie 

ในการจดัท าโครงงาน Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon , Mango Sticky 
Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie ทางคณะผูจ้ดัท ามีวตัถุประสงค์ในการลดตน้ทุนและน า
วตัถุดิบท่ีเหลือมาแปรรูปเป็นเมนูใหม่ๆ  อีกทั้งยงัศึกษาความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อโครงงานเร่ือง 
Set Menu Spicy Stir Fried Rice Noodle With Salmon , Mango Sticky Rice Sushi And Carrot Soymilk 
Smoothie เพื่อช่วยเสนอแนะและเป็นแนวทางในการท าเมนูอาหารให้ดียิ่งข้ึน ในการท าโครงงานคร้ังน้ี
คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าแบบสอบถามจากพนกังานแผนกครัวจ านวน  15  ชุด โดยสามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามท่ีแจกใหก้บัพนกังานแผนกครัวโรงแรมอวานี พทัยา  
รีสอร์ท แอนด ์สปา 
1.ดา้นเพศ 

 
 

ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชาย 
 คิดเป็นร้อยละ53 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 47 
2. ดา้นอายุ 

47% 

53% ชาย 

หญิง 



 
53 

 

 
 

ผลสรุปจากแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายตุั้งแต่31ปี ข้ึนไปมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ40 รองลงมามีอาย ุ20-25ปีคิดเป็นร้อยละ33 อาย2ุ6-30ปี ร้อยละ33 และไม่มีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอายตุ  ่ากวา่20ปี 

 
เกณฑก์ารประเมินวดัระดบัความพึงพอใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.4 เกณฑก์ารประเมินวดัระดบัความพึงพอใจ 
 ใชแ้บบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช ้ 5 ระดบั ท่ีเรียกวา่วดัเจตคติตามเทคนิคของ
ลิเคิร์ท (Likert technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ทสเกล สถิติท่ีใช ้
คือ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซ่ึงมีเกณฑก์ าหนดไว ้2 แบบคือ เกณฑก์ารใหค้ะแนน และ
เกณฑก์ารประเมิน 
อา้งอิงจากลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดบั โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert) 
Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company 
Inc. 

0% 

33% 

27% 

40% ต ่ากวา่20ปี 

20-25ปี 

26-30ปี 

31ปีขึน้ไป 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

มากท่ีสดุ              = 5 มากท่ีสดุ               4.21-5 

มาก                      =4 มาก                       3.41-4.20 

ปานกลาง             =3 ปานกลาง              2.61-3.40 

น้อย                     =2 น้อย                       1.81-2.60 

น้อยท่ีสดุ             =1 น้อยท่ีสดุ               1.00-1.80 
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Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 
ส่วนท่ี2 ผลสรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4.5 ผลสรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจเมนูSpicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของเมนู Spicy Stir Fried Rice Noodle with 
Salmon  อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.48 ถา้พิจารณาโดยค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น ค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ดา้นความสะอาดถูกหลกัอนามยัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาดา้น
การตกแต่งความสวยงามและดา้นคุณค่าประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 อยูใ่นระดบัมาก
และดา้นรสชาติของอาหารโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียด ค่าเฉล่ีย ค่าSD 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1.ดา้นรสชาติของอาหาร 
3.40 0.51 ปานกลาง 

2. ดา้นการตกแต่งและความสวยงาม 
3.47 0.64 มาก 

3. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ 
3.47 0.52 มาก 

4. ดา้นความสะอาดถูกหลกัอนามยั 
3.60 0.51 มาก 

รวม 3.48 0.54 มาก 
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Mango Sticky  Rice Sushi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.6 ผลสรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจเมนู Mango Sticky  Rice Sushi 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของเมนู Mango Sticky  Rice Sushi อยูใ่นระดบั
มากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.48 ถา้พิจารณาโดยค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นความ
สะอาดถูกหลกัอนามยัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาดา้นการตกแต่งความ
สวยงามและดา้นคุณค่าประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 อยูใ่นระดบัมาก และดา้นรสชาติ
ของอาหารโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียด ค่าเฉล่ีย ค่าSD 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1.ดา้นรสชาติของอาหาร 
3.40 0.51 ปานกลาง 

2. ดา้นการตกแต่งและความสวยงาม 
3.47 0.64 มาก 

3. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ 
3.47 0.52 มาก 

4. ดา้นความสะอาดถูกหลกัอนามยั 
3.60 0.51 มาก 

รวม 3.48 0.54 มาก 
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Carrot Soymilk Smoothie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลสรุปค่าเฉล่ียความพึงพอใจเมนู Carrot Soymilk Smoothie 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของเมนู Carrot Soymilk Smoothie อยูใ่น
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.44 ถา้พิจารณาโดยค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้น
คุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาดา้นคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และดา้นการตกแต่งและความสวยงามโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.43 อยูใ่นระดบัมาก และดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืมโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง

1 

 

 
รายละเอียด ค่าเฉล่ีย ค่าSD 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

1.ดา้นรสชาติของเคร่ืองด่ืม 
3.07 0.70 ปานกลาง 

2. ดา้นการตกแต่งและความสวยงาม 
3.43 0.63 มาก 

3. ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ 
3.73 0.46 มาก 

4. ดา้นความสะอาดถูกหลกัอนามยั 
3.53 0.52 มาก 

รวม 3.44 0.58 มาก 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานภายในโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา  
 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  า Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango 
Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie คณะผูจ้ดัท าและพนกังานท่ีปรึกษาไดท้  าการคิดและ
ทดลองผสมวตัถุดิบต่างๆหลายคร้ังเพื่อให้ไดอ้าหารเมนูใหม่ ซ่ึงไดจ้ากใช้วตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งจากไลน์
บุฟเฟตใ์นช่วง Breakfast และช่วง Dinner มาประยกุตใ์หเ้กิดเป็นเมนูใหม่ๆเพื่อลดตน้ทุนและใชว้ตัถุดิบ
ท่ีมีเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด จึงท าให้เกิดเป็น Set Menu : Spicy Stir 
Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหม่ให้กบัแขกท่ีมาพกัในโรงแรมท่ีตอ้งการอาหารแปลกใหม่  หลงัจากนั้นคณะผูจ้ดัท าไดท้  า
แบบประเมินใหก้บัพนกังานแผกครัว โดยไดจ้ดัท าแบบประเมินข้ึนมาเพื่อตอ้งการทราบผลตอบรับและ
ความคิดเห็น รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยคณะผูจ้ดัท าสามารถน าส่วนท่ีไดรั้บจากการประเมินนั้นมา
ปรับปรุง แกไ้ขให้ดีข้ึนในการท า Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango 
Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie ในคร้ังต่อไป  
 5.1.1 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
 - การถ่ายภาพขณะท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานบางภาพทางสถานประกอบการไม่อนุญาตให้ถ่าย
ไดเ้น่ืองจากมีแขกเขา้ใชบ้ริการตลอดเวลา 
 5.1.2 อุปสรรคในการท าโครงงาน  
  - มีเวลาจ ากดัในการทดลองท าเมนูอาหาร เน่ืองจากตอ้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้นัเวลา 

    -  นกัศึกษายงัขาดความเขา้ใจในการท าโครงงานและมีเวลานอ้ยในการท าโครงงาน  
    - วนัหยดุและเวลาท างานของนกัศึกษาไม่ตรงกนัท าใหก้ารประสานงานยุง่ยากและมีปัญหา 

 5.1.3 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการท าโครงงาน 
 - ควรสอบถามขอ้มูลจากแผนกท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและคน้ควา้จากทางอินเตอร์เน็ต 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา16 สัปดาห์นั้น ไดเ้ห็นถึงปัญหา
ต่างๆมากมายในขณะท่ีปฏิบติังาน จึงไดคิ้ดริเร่ิมท า Set Menu: Spicy Stir Fried Rice Noodle with 
Salmon , Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie ส่วนประกอบน ามาประยุกตเ์พื่อเพิ่ม
มูลค่าจากของท่ีเหลือจากการใชง้านและตอ้งทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ มาท าให้เกิดประโยชน์ เป็นการ
ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตเมนูอาหาร และยงัช่วยสร้างเมนูแปลกใหม่ให้กบัโรงแรมเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัถือเป็นการช่วยโรงแรมและช่วยเหลือสังคมในการลดขยะท่ีจะตอ้งท้ิงไป
อยา่งไร้ประโยชน์ น ามาท าใหเ้กิดประโยชน์ประยกุตใ์ชใ้หคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 5.2.1 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน 
 - ในการเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก นกัศึกษายงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ดา้นงานครัวมากนกั 
จึงท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 

 - ในการเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก นกัศึกษามีความเกรงใจต่อพนกังานทุกคนจึงยงัไม่กลา้ท่ี
จะสอบถามถึงรายละเอียดการ ท างานมากเกินไป และยงัไม่ค่อยรู้หนา้ท่ีงานท่ีตอ้งท า 

 - เกิดอุบติัเหตุในการท างาน เช่น ถูกมีดบาด นา้มนักระเด็น โดนความร้อน เป็นตน้ 
 - ในขณะท่ีปฏิบติังานเม่ือมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ท าให้นกัศึกษาปฏิบติังาน

ไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 - ในการปฏิบติังานช่วงแรก นกัศึกษาไม่กลา้ส่ือสารกบัแขกต่างชาติ 

 5.2.2 การแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการท างาน 
 - ควรจดบนัทึกหน้าท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมายและสอบถามงานจากพนกังานก่อนลงมือท า

เพื่อป้องกนัการผดิพลาด 
- ควรสังเกตและศึกษาถึงระบบการท างานภายในครัว หรือสอบถามจากพนักงานท่ี

ปรึกษา 
- ควรระมดัระวงัในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
- นกัศึกษาควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหป้ฏิบติังานรวดเร็วข้ึน 
- นกัศึกษาควรทบทวนภาษาองักฤษเพิ่มเติมและพยายามพดูคุยทกัทายกบัแขก

ชาวต่างชาติใหม้ากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 

เร่ือง Set Menu Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango Sticky  Rice Sushi and Carrot 
Soymilk Smoothie 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจ้ง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน         ใหต้รงกบัควำมเป็นจริง 

1. เพศ               ชำย                         หญิง 
2. อำย ุ              ต  ่ำกวำ่20ปี               20-25ปี               26-30ปี             31ปีข้ึนไป 

ตอนที ่2 ควำมพึงพอใจต่ออำหำรและเคร่ืองด่ืม 

2.1 Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 

 

รำยละเอียด 

ระดบัควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.ดำ้นรสชำติของอำหำร      

2. ดำ้นกำรตกแต่งและควำมสวยงำม      

3. ดำ้นคุณค่ำและประโยชน์ต่อสุขภำพ      

4. ดำ้นควำมสะอำดถูกหลกัอนำมยั      
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2.2 Mango Sticky  Rice Sushi 

 

รำยละเอียด 

ระดบัควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดำ้นรสชำติของอำหำร      

2. ดำ้นกำรตกแต่งและควำมสวยงำม      

3. ดำ้นคุณค่ำและประโยชน์ต่อสุขภำพ      

4. ดำ้นควำมสะอำดถูกหลกัอนำมยั      

2.3 Carrot Soymilk Smoothie 

 

รำยละเอียด 

ระดบัควำมคิดเห็น 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ดำ้นรสชำติของเคร่ืองด่ืม      

2. ดำ้นกำรตกแต่งและควำมสวยงำม      

3. ดำ้นคุณค่ำและประโยชน์ต่อสุขภำพ      

4. ดำ้นควำมสะอำดถูกหลกัอนำมยั      

ตอนท่ี3 ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
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จดัไลน์บุฟเฟ่ต ์                         ท ำเมนูซูชิ เม่ือมีลูกคำ้สั่ง 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตกแต่งหนำ้ซูชิและตกแต่งจำน                        ท ำเมนูซูชิ และ ตกแต่งจำนใหส้วยงำม  
            เพื่อควำมสวยงำมน่ำรับประทำน 
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ป้ันซูชิออกงำน outside ภำยในโรงแรม 

 

 
 จดัไลน์บุฟเฟตใ์นวนั Easter Day 
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ผดัพำสตำ้ลงในไลน์บุฟเฟ่ต์ 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

จดัจำนซีฟู้ ดส ำหรับกรุ๊ปทวัร์ 
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    คั้นน ้ำมะนำว                                             บดเน้ือววัและปรุงรสส ำหรับท ำเบอร์เกอร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จดัเรียงอำหำรในตูโ้ชว ์
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เตรียมวตัถุดิบ และหัน่ผลไมว้ำงบนไลน์บุฟเฟ่ต ์
 

 
มีหนำ้ท่ีประจ ำ Station ก๋วยเต๋ียว 
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จดัเก็บวตัถุดิบใหเ้ขำ้ท่ี 

 

 
 

รับใบ certificate จำก คุณ สมศกัด์ิ ตนัเรืองศรี 
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รับใบ certificate ในวนัสุดทำ้ยของกำรท ำงำน



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประโยชน์ของโครงงานทีม่ต่ีอสถานประกอบการ 
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ประโยชน์ของโครงงานทีม่ต่ีอสถานประกอบการ 
 โครงงำน  Set Manu Spicy Stir Fried Rice Noodle With Salmon ,  Mango Sticky Rice 
Sushi And Carrot Soymilk Smoothie มีประโยชน์ต่อโรงแรมอวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ เพรำะ 
สำมำรถน ำวตัถุดิบท่ีเหลือทิ้งจำกกำรประกอบอำหำรและในไลน์บุฟเฟ่ตม์ำแปรรูปเป็นเมนูแปลกใหม่ 
และยงัเป็นกำรลดตน้ทุนของสถำนประกอบกำร และ เพิ่มเป็นเซ็ทเมนูใหม่ๆใหก้บัทำงโรงแรม เป็นอีก
ทำงเลือกใหก้บัแขกท่ีมำใชบ้ริกำรในโรงแรม 
 
          
 

         
          คุณ สมยั ฉวพีรรณ์                 
         ต  ำแหน่ง Executive sous chef



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 บทความทางวชิาการ  
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รายการอาหารชุด 
เส้นจันท์ผดัฉ่าแก้มปลาแซลมอน  

ซูซิข้าวเหนียวมะม่วง และ น ้าเต้าหู้แครอทป่ัน 
Set Menu 

 Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon  
Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie 

นุศรำ  นรินยำ1 , ธนัยภรณ์  เขม็ทอง2 , ขวญัลกัษณ์  เลิศรัมย ์3 
ภำควชิำกำรโรงแรม คณะศิลปศำสตร์  มหำวทิยำลยัสยำม 

E-mail : nussaranook@gmail.com1 , ink.tanyaporn@gmail.com2 , kwanluk27@gmail.com 3 
บทคดัย่อ 
 โรงแรมอวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ 
เป็นโรงแรมท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนโรงแรมในเครือ 
Minor international โดยกำรบริหำรงำนของ Mr. 
william heinecke จุดเด่นของโรงแรมน้ีคือกำร
ให้บริกำรลูกคำ้ดว้ยควำมเอำใจใส่และใชเ้ทคโนโลยี
อนัล ้ ำสมยั มีเมนูอำหำรและเคร่ืองด่ืมแบบนำนำชำติ 
สะท้อนตัวตนและจุดยืนกำรเป็นโรงแรมคุณภำพ
ระดบั 5 ดำวระดบันำนำชำติ 
จำกกำรท่ีคณะผูจ้ ัดท ำโครงงำนได้เขำ้ปฏิบัติงำน ณ 
โรงแรมอวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ ระหวำ่งวนัท่ี
8 มกรำคม- 30 เมษำยน 2561 ซ่ึงวตัถุประสงค์ของ
คณะผูจ้ดัท ำคือกำรน ำเอำวตัถุดิบท่ีเหลือใชม้ำแปรรูป
เป็นเมนูใหม่ใหก้บัโรงแรม ท ำใหป้ระหยดัตน้ทุน ยงัมี
ส่วนช่วยลดขยะโดยกำรน ำวตัถุดิบท่ีเหลือจำกกำรใช้
งำน ท่ี มีกำรท้ิงโดยเปล่ำประโยชน์มำกกว่ำ200 
กิโลกรัมต่อวนั โดยเลือกวัตถุดิบท่ีสำมำรถน ำมำ
ประยกุตเ์ป็นเมนูใหม่ได ้มำท ำให้เกิดประโยชน์ โดย
ทำงคณะผู ้จัดท ำจึงได้ออกแบบรำยกำรอำหำรชุด
ประกอบดว้ย Spicy Stir Fried Rice Noodle with 
Salmon, Mango Sticky Rice Sushi and Carrot 
Soymilk Smoothie ซ่ึงเป็นรำยกำรอำหำรชุดท่ี
ประยุกต์มำจำกวตัถุดิบท่ีเหลือจำกกำรใช้งำนน ำมำ

แปรรูป ใหเ้กิดเป็นเมนูท่ีแปลกใหม่แต่ยงัคงเอกลกัษณ์
ของอำหำรไทยอีกทั้งยงัเป็นเมนูเพ่ือสุขภำพอีกดว้ย 
Abstract 
 AVANI Pattaya Resort and Spa is a 
quality hotel base on the standard of Minor 
International Public Company Limited. The hotel is 
managed by William Ellwood Heinecke, the CEO 
and Chairman of Minor Corporation. Furthermore, 
the distinctive points of the hotel demonstrate the 
high quality of an international four-star hotel; for 
instance, an excellent service mind, an advanced 
technology, and various types of international food 
and drinks. 
The researchers attended to work for AVANI Pattaya 
Resort and Spa between January 8th, 2018 and April 
30th, 2018 with the aim to process remaining 
ingredients into a new menu in order to reduce the 
hotel’s operating costs, and resolve the problem of 
wasted ingredients. Additionally, the researchers 
developed new menus for health-lovers: Spicy Stir 
Fried Rice Noodles with Salmon, Mango Sticky Rice 
Sushi, and Carrot Soymilk Smoothie.

mailto:nussaranook@gmail.com
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วตัถุประสงค์ 
1. เป็นกำรเพ่ิมเมนูท่ีแปลกใหม่คงแต่ยงัคงเอกลกัษณ์
ของควำมเป็นไทย  
2. ลดตน้ทุนของสถำนประกอบกำร 
ขอบเขต 
- ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ี 
                 โรงแรมอวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ 
- ขอบเขตดำ้นประชำกร 
                พนักงำนในแผนกครัว ห้องอำหำร Garden 
Cafe จ ำนวน 15 คน 
                ครัวเยน็ 5 คน , ครัวร้อน 5 คน , ครัวไทย 5 
คน 
-ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ 
                  ตั้งแต่วนัท่ี 8มกรำคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 30 
เมษำยน พ.ศ.2561 
- ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 
 จำกกำรสอบถำมพนักงำนแผนกครัว 
จำกเวบ็ไซตโ์รงแรมอวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 
และขอ้มูลจำก Internet ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.โรงแรมไดเ้มนูอำหำรใหม่เพ่ือบริกำรลูกคำ้ 
2. มีรำยไดเ้พ่ิมจำกวตัถุดิบท่ีเหลือใช ้
ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
1. ศึกษำขอ้มูลถึงปัญหำของสถำนประกอบกำร 
2. ก ำหนดหวัขอ้โครงงำน 
3. เขียนโครงร่ำงโครงงำน 
4. ทดลองท ำ Set Menu : Spicy Stir Fried Rice 
Noodle with Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi and 
Carrot Soymilk Smoothie 
5. จดัท ำแบบประเมิน 
6. สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงำน 
7. น ำเสนออำจำรย ์
8.ส่งรูปเล่มโครงงำนและน ำเสนอต่ออำจำรย์และ
ส ำนกัสหกิจศึกษำ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมอืในการท าโครงงาน 
1. กลอ้งถ่ำยภำพ 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. อุปกรณ์และวตัถุดิบในกำรประกอบอำหำร  
4. เคร่ือง Printer 
5. แบบประเมินผล 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
Spicy Stir Fried Noodle with Salmon 
1.เ ปิดแก๊ส ตั้ งกระทะใส่พอน ้ ำมัน ร้อนใส่พริก
กระเทียมลงไปผดัจนกระเทียมเร่ิมเปล่ียนสี จึงใส่
กระชำยพริกไทยอ่อนและใบมะกรูดลงไปผดัให้เขำ้
กนั จึงใส่เสน้จนัท ์
2.พอเส้นเร่ิมอ่อนตวัลงและเร่ิมเปล่ียนจำกสีขำวขุ่น
เป็นสีใสๆจึงเร่ิมปรุงรสดว้ยน ้ ำมนัหอย น ้ ำปลำ น ้ ำตำล
อย่ำงพอดี ผดัจนทุกอย่ำงเขำ้กนั ใส่ใบโหระพำและ
พริกช้ีฟ้ำเป็นขั้น 
ตอนสุดทำ้ย 
Mango Sticky Rice Sushi 
1.น ำข้ำวเหนียวมำแช่ในน ้ ำสะอำดและเปล่ียนน ้ ำ
จนกวำ่น ้ ำจะใส แช่ท้ิงไวป้ระมำณ 3 ชัว่โมงและกรอง
เอำน ้ ำออกจำกขำ้วเหนียวท่ีแช่ไว ้แลว้เทขำ้วเหนียวลง
บนผำ้ขำวบำง เม่ือน ้ ำเดือดให้วำงขำ้วเหนียวใส่ลงใน
หวดหรือบนซ้ึงถึงปิดฝำให้แน่นน่ึงประมำณ 10 นำที 
เม่ือสุกแลว้ใหน้ ำขำ้วใส่ภำชนะใหเ้ยน็ 
2.หลังจำกนั้ นมำท ำน ้ ำกะทิส ำหรับมูลข้ำวเหนียว 
ขั้นตอนแรก เทกะทิใส่หม้อตั้ งไฟจนพอร้อน ใส่
ใบเตยลงไปประมำณ4ใบ เพื่อควำมหอม ปรุงรสดว้ย
น ้ ำตำลและเกลือ 
ตั้งไฟจนน ้ ำกะทิเร่ิมเดือดไดท่ี้ จึงปิดไฟ หลงัจำกนั้น
เทน ้ ำกะทิลงไปในขำ้วเหนียวพกัไว ้และคนจนผสม
เขำ้กนัดี 
3.จำกนั้นป้ันขำ้วใหมี้ลกัษณะคลำ้ยซูซิเป็นค ำ แลว้หั่น
มะม่วงบำงๆแปะบนขำ้วรำดด้วยน ้ ำกะทิโรยด้วยงำ
ขำว 
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Carrot Soymilk Smoothie 
1.หั่นแครอทเป็นแว่นให้ช้ินเล็กพอดี ตำมดว้ยนมถัว่
เหลือง น ้ ำแครอท และน ้ ำเช่ือมเพียงเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิม
รสชำติและท ำให้รับประทำนง่ำยยิ่งข้ึน ก่อนจะใส่
น ้ ำแข็งลงไปป่ัน ระยะเวลำในกำรป่ันประมำณ15
วินำทีถำ้ป่ันนำนไปอำจจะท ำให้ตวั Smoothieมีควำม
เหลวเกินไปไม่น่ำรับประทำน พอส่วนผสมทุกอย่ำง
เขำ้กนัดีแลว้ จึงเทใส่แก้วและตกแต่งดว้ยแครอทให้
สวยงำมพร้อมเสิร์ฟ 
สรุปผลการปฏิบัติงานภายในโรงแรมอวานี พัทยา รี
สอร์ท แอนด์ สปา  
 ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำ Set Menu : Spicy 
Stir Fried Rice Noodle with Salmon ,  Mango Sticky 
Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie คณะ
ผูจ้ดัท ำและพนกังำนท่ีปรึกษำไดท้ ำกำรคิดและทดลอง
ผสมวตัถุดิบต่ำงๆหลำยคร้ังเพ่ือให้ไดอ้ำหำรเมนูใหม่ 
ซ่ึงไดจ้ำกใชว้ตัถุดิบท่ีเหลือท้ิงจำกไลน์บุฟเฟตใ์นช่วง 
Breakfast และช่วง Dinner มำประยกุตใ์ห้เกิดเป็นเมนู
ใหม่ๆเพ่ือลดตน้ทุนและใชว้ตัถุดิบท่ีมีเพ่ิมคุณค่ำทำง
อำหำรให้คุม้ค่ำและเกิดประโยชน์มำกท่ีสุด จึงท ำให้
เกิดเป็น Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle 
with Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi and Carrot 
Soymilk Smoothie เพ่ือเพ่ิมทำงเลือกใหม่ให้กบัแขก
ท่ีมำพักในโรงแรมท่ีต้องกำรอำหำรแปลกใหม่  
หลังจำกนั้ นคณะผูจ้ ัดท ำได้ท ำแบบประเมินให้กับ
พนักงำนแผกครัว โดยได้จัดท ำแบบประเมินข้ึนมำ
เพ่ือตอ้งกำรทรำบผลตอบรับและควำมคิดเห็น รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ โดยคณะผูจ้ดัท ำสำมำรถน ำส่วนท่ี
ไดรั้บจำกกำรประเมินนั้นมำปรับปรุง แกไ้ขให้ดีข้ึน
ในกำรท ำ  
Set Menu : Spicy Stir Fried Rice Noodle with 
Salmon ,  Mango Sticky Rice Sushi and Carrot 
Soymilk Smoothie ในคร้ังต่อไป 

 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบัติงำนสห
กิจศึกษำเป็นเวลำ16 สัปดำห์นั้ น ได้เห็นถึงปัญหำ
ต่ำงๆมำกมำยในขณะท่ีปฏิบัติงำน จึงได้คิดริเร่ิมท ำ 
Set Menu: Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon 
, Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk 
Smoothie ส่วนประกอบน ำมำประยกุต์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
จำกของท่ีเหลือจำกกำรใชง้ำนและตอ้งท้ิงไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ มำท ำให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรช่วยลด
ตน้ทุนในกำรผลิตเมนูอำหำร และยงัช่วยสร้ำงเมนู
แปลกใหม่ใหก้บัโรงแรมเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลูกค้ำ อีกทั้ งย ังถือเป็นกำรช่วยโรงแรมและ
ช่วยเหลือสังคมในกำรลดขยะท่ีจะตอ้งท้ิงไปอย่ำงไร้
ประโยชน์ น ำมำท ำให้เกิดประโยชน์ประยุกต์ใช้ให้
คุม้ค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
กติตกิรรมประกาศ 
จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดป้ฎิบติังำนในโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ ณ โรงแรมอวำนี พทัยำ  รีสอร์ท แอนด์ สปำ 
ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกรำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 
ส่งผลให้คณะผู ้จัดท ำได้รับควำมรู้  เทคนิคและ
ประสบกำรณ์ต่ำงๆท่ีมีประโยชน์ส ำหรับรำยงำนสห
กิจศึกษำฉบบัน้ี รำยงำนฉบบัน้ีส ำเร็จลงไดด้ว้ยดี จำก
ควำมร่วมมือและสนบัสนุนจำกหลำยฝ่ำยดงัน้ี 
1.อำจำรย ์ปัญจมำ เปมะโยธิน 
 ต  ำแหน่ง อำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
2.คุณ สมยั ฉวพีรรณ์   
ต ำแหน่ง Executive sous chef 
3. คุณ ทูนขวญั นิลวงศ ์ 
ต ำแหน่ง  Ecommerce Manager  
และบุคคลท่ำนอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่ำวนำมทุกท่ำน ท่ีไดใ้ห้
ค  ำแนะน ำชวยเหลือและช้ีแนะแนวทำงท่ีถูกตอ้งใน
กำรจดัท ำรำยงำนในคร้ังน้ี  
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คณะผูจ้ ัดท ำขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ท่ำนท่ีมีส่วนในกำรให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษำในกำร
ท ำรำยงำนฉบบัน้ีจนเสร็จส้ินอยำ่งสมบูรณ์ ตลอดจน
ให้ควำมรู้ ควำมเอำใจใส่ดูแลอย่ำงใกลชิ้ด ทั้งน้ีคณะ
ผูจ้ดัท ำจะน ำประสบกำรณ์ท่ีดีในคร้ังน้ีไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ ำวนัใหเ้กิดประโยชน์ 
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(ออนไลน์). https://www.minorhotels.com 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561) 
ธีระ วฒันศิริเวช, 2545 ควำมเป็นมำของมะม่วง
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(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561) 
นิรนำม, ประวติัเสน้จนัท ์
(ออนไลน์). https://th.wikipedia.org/wiki/ 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
ประเภทหอ้ง โรงแรม อวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด ์
สปำ 
(ออนไลน์). https://www.minorhotels.com 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
ผกำกรอง ขวญัขำ้ว, 2556 สรรพคุณของใบโหระพำ 

(ออนไลน์). : 
https://www.hotelthailandtomorrow.com 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
แผนท่ี อวำนี พทัยำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ 
(ออนไลน์). http://www.sawadee.co.th 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ, 2544 ควำมเป็นมำของกะทิ 
(ออนไลน์).  
https://www.bigc.co.th/fresh/2000000615561.html 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม, 2557 สรรพคุณของกระเทียม 
(ออนไลน์).  https://www.hotelthailandtomorrow.com 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
สมพร ภูติยำนนัต,์ 2551 ควำมเป็นมำของใบเตย 
(ออนไลน์).  http://naturaltrendies.com 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
สุธำทิพ ภมรประวติั, 2552 ควำมเป็นมำใบมะกรูด 
(ออนไลน์). 
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackh
istory/india/forced.htm 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2561) 
สุรพงษ ์โกสิยะจินดำ,2545 ควำมเป็นมำของงำขำว 
(ออนไลน์).  http://sukkaphap-d.com 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2561) 
อนงคน์ำฏ ศรีบุญแกว้ , 2554 ประโยชน์ของแครอท 
(ออนไลน์). https://www.pstip.com 
(สืบคน้เมือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2561)
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รายการอาหารชุด 

เสน้จนัทผ์ดัฉ่าแกม้ปลาแซลมอน  

ซซิูขา้วเหนียวมะม่วง และ น ้าเตา้หูแ้ครอทป่ัน 

Set Menu 

Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon  

Mango Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie 

ภาควิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

นางสาวนุศรา  นรินยา
1
 , นางสาวธนัยภรณ ์ เขม็ทอง

2
 , นางสาวขวญัลกัษณ ์ เลิศรัมย์

3 

อาจารยปั์ญจมา  เปมะโยธิน 

พนักงานที่ปรึกษาสมยั ฉวพีรรณ ์ ต าแหน่ง Executive sous chef 

โรงแรมอวานี พทัยา รีสอร์ท แอนด ์สปา 

   

 

 

 

 

   

 

 

 
ทางคณะผูจ้ดัท าน าเอาวตัถุดบิที่ เหลือใชม้าแปรรูปเป็นเมนูใหมใ่หก้บัโรงแรม ท าใหป้ระหยดัตน้ทุน ยงัมสีว่นชว่ยลดปัญหาวตัถุดบิ

เหลือทิ้งไดอ้กีดว้ย  ผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกแบบเซตเมนูอาหารประกอบดว้ย Spicy Stir Fried Rice Noodle with Salmon, Mango 

Sticky Rice Sushi and Carrot Soymilk Smoothie ซ่ึงเป็นอาหารที่น ามาแปรรูปเพ่ือเป็นเมนูใหม ่

วตัถุประสงค ์

1. เป็นการเพิ่มเมนูที่แปลกใหมค่งแตย่งัคงเอกลกัษณข์อง

ความเป็นไทย  

2. ลดตน้ทุนของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการปฎิบตัิ 

Spicy Stir Fried Noodle with Salmon 

1.เปิดแกส๊ ต ัง้กระทะใสพ่อน ้ามนัรอ้นใสพ่ริกกระเทยีมลงไป

ผดัจนกระเทยีมเร่ิมเปลี่ยนส ีจึงใสก่ระชายพริกไทยออ่นและ

ใบมะกรูดลงไปผดัใหเ้ขา้กนั จึงใสเ่สน้จนัท ์

2.พอเสน้เร่ิมออ่นตวัลงและเร่ิมเปลี่ยนจากสขีาวขุน่เป็นสี

ใสๆจึงเร่ิมปรุงรสดว้ยน ้ามนัหอย น ้าปลา น ้าตาลอยา่งพอด ี

ผดัจนทุกอยา่งเขา้กนั ใสใ่บโหระพาและพริกชี้ฟ้า 

Mango Sticky Rice Sushi 

1.น าขา้วเหนียวมาแชใ่นน ้าสะอาดและเปลี่ยนน ้าจนกวา่น ้า

จะใส แชท่ิ้งไวป้ระมาณ 3 ชัว่โมงและกรองเอาน ้าออกจาก

ขา้วเหนียวที่แชไ่ว ้แลว้เทขา้วเหนียวลงบนผา้ขาวบาง เม่ือ

น ้าเดือดใหว้างขา้วเหนียวใสล่งในหวดหรือบนซ้ึงถึงปิดฝาให ้

แน่นน่ึงประมาณ 10 นาท ีเม่ือสุกแลว้ใหน้ าขา้วใสภ่าชนะ

ใหเ้ยน็ 

2.หลงัจากนั้นมาท าน ้ากะทสิ าหรับมูลขา้วเหนียว ข ัน้ตอน

แรก เทกะทใิสห่มอ้ต ัง้ไฟจนพอรอ้น ใสใ่บเตยลงไปประมาณ

4ใบ เพ่ือความหอม ปรุงรสดว้ยน ้าตาลและเกลือ 

ตัง้ไฟจนน ้ากะทเิร่ิมเดือดไดท้ี่ จึงปิดไฟ หลงัจากนั้นเท

น ้ากะทลิงไปในขา้วเหนียวพกัไว ้และคนจนผสมเขา้กนัด ี

3.จากนั้นป้ันขา้วใหม้ลีกัษณะคลา้ยซูซิเป็นค า แลว้หัน่

มะมว่งบางๆแปะบนขา้วราดดว้ยน ้ากะทโิรยดว้ยงาขาว 

Carrot Soymilk Smoothie 

1.หัน่แครอทเป็นแวน่ใหช้ิ้นเลก็พอด ีตามดว้ยนมถัว่เหลือง 

น ้าแครอท และน ้าเช่ือมเพยีงเลก็นอ้ยเพ่ือเพิ่มรสชาตแิละท า

ใหร้ับประทานงา่ยยิ่ งข้ึน กอ่นจะใสน่ ้าแขง็ลงไปป่ัน 

ระยะเวลาในการป่ันประมาณ15วินาทถีา้ป่ันนานไปอาจจะ

ท าใหต้วั Smoothieมคีวามเหลวเกนิไปไมน่่ารับประทาน  

พอสว่นผสมทุกอยา่งเขา้กนัดแีลว้ จึงเทใสแ่กว้และตกแตง่

ดว้ยแครอทใหส้วยงามพรอ้มเสิร์ฟ
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ประวตัิผู้จัดท า 
 

 
ประวตัิผู้จัดท า 
ช่ือ- นามสกุล  นำงสำวนุศรำ นรินยำ 
รหัสนักศึกษา  5704400255 
คณะ   ศิลปศำสตร์ 
สาขา  กำรโรงแรม 
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ประวตัิผู้จัดท า 
ช่ือ- นามสกุล  นำงสำวธนัยภรณ์ เขม็ทอง 
รหัสนักศึกษา  5704400260 
คณะ   ศิลปศำสตร์ 
สาขา  กำรโรงแรม
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ประวตัิผู้จัดท า 
ช่ือ- นามสกุล  นำงสำวขวญัลกัษณ์ เลิศรัมย ์
รหัสนักศึกษา  5704400275 
คณะ   ศิลปศำสตร์ 
สาขา  กำรโรงแรม 

 



ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
ช่ือ- นำมสกุล  นางสาวนุศรา นรินยา 
รหัสนักศึกษำ  5704400255 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สำขำ  การโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ประวตัิผู้จัดท ำ 
ช่ือ- นำมสกุล  นางสาวธนัยภรณ์ เขม็ทอง 
รหัสนักศึกษำ  5704400260 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สำขำ  การโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ประวตัิผู้จัดท ำ 
ช่ือ- นำมสกุล  นางสาวขวญัลกัษณ์ เลิศรัมย ์
รหัสนักศึกษำ  5704400275 
คณะ   ศิลปศาสตร์ 
สำขำ  การโรงแรม 

 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซนต์คณะกรรมการสอบ
	03_บทคัดย่อภาษาไทย
	03_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่ 1
	07_บทที่ 2
	08_บทที่ 3
	09_บทที่ 4
	10_บทที่ 5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้เขียน

