
 

 

 

 

 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

น ้าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ                                                                                   

Healthy Organic Bio Wheatgrass 

 

โดย 

นางสาววาริณี   กณุแสงค า   5704400291 

 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาสหกิจศึกษา 

ภาควชิาการโรมแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 

 





ค 

ช่ือโครงงาน   :  น ้ำตน้อ่อนขำ้วสำลีเพื่อสุขภำพ 

หน่วยกติ                      : 5 

ผู้จัดท า                          : นำงสำววำริณี   กุณแสงค ำ 
อาจารย์ทีป่รึกษา            : อ.พิมพพ์ิชชำ  เลิศสกุลผำสุข 
ระดับการศึกษา               : ปริญญำตรี 
สาขาวชิา                         : กำรโรงแรม 
คณะ                             : ศิลปะศำสตร์ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  : 2/2560 

บทคัดย่อ 

            โครงงำนเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบติังำนโครงงำนสหกิจศึกษำ ตำมหลกัสูตรของภำค
วิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียวประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2560 ระดบัปริญญำตรี ผูจ้ดัท ำมีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้ำงสรรค์เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่โดยใช้ตน้อ่อนขำ้วสำลี เป็นวตัถุดิบหลกั น ำมำท ำเป็นรูปแบบของ
เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie) แทนกำรด่ืมน ้ำอ่อนตน้ขำ้วสำลีคั้นสด ในรูปแบบดั้งเดิม และเป็นกำรสร้ำง
ประโยชน์ให้กบัห้องอำหำรในโรงแรมในกำรสร้ำงสรรคเ์มนูเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภำพ โดยกำรน ำวตัถุดิบ 
คือ ตน้อ่อนขำ้วสำลี ซ่ึงทำงโรงแรมสำมำรถปลูกเองได ้ซ่ึงโดยปกติทำงโรงแรมจะมีกำรปลูกตน้อ่อน
ขำ้วสำลีเพื่อน ำมำจดัตกแต่งภำยในบริเวณห้องอำหำร ผูว้ิจยัได้ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ โรงแรม                   
อนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำพบว่ำเป็นแนวคิดในกำรคิดค้นสูตร
เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie)ท่ีมีรสชำติแปลกใหม่ มีคุณประโยชน์ในเชิงสุขภำพ และ ยงัมีรสชำติดีข้ึน 
โดยกำรเปล่ียนรูปแบบจำกเดิมท่ีเคยเสิร์ฟน ้ ำตน้อ่อนขำ้วสำลีคั้นสด ในปริมำณ 1  ถว้ยช็อต (Shot) มำ
ดดัแปลงเป็นเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี และเพิ่มผลไมอ่ื้นท่ีมีคุณประโยชน์มำป่ันรวมกบัน ้ ำตน้อ่อนขำ้วสำลี
(Wheatgrass) เช่น กรีกโยเกิร์ต ,สับปะรด,แอปเป้ิลเขียว ซ่ึงนอกจำกเป็นกำรเพิ่มคุณประโยชน์แลว้ ยงั
สำมำรถช่วยใหเ้คร่ืองด่ืมมีรสชำติดียิง่ข้ึน   

จำกกำรเก็บแบบสอบถำมจ ำนวน30ชุด จำกกลุ่มตวัอย่ำง พบว่ำ จำกกำรให้กลุ่มตวัอย่ำงได้

ทดลองชิมน ้ ำต้นอ่อนข้ำวสำลี ในรูปแบบของเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี(Smoothie) ผลกำรวิจยัพบว่ำผูต้อบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีควำมพึงพอใจในด้ำนรสชำติท่ี ด่ืม ง่ำยข้ึน สีสันชวนให้ ด่ืมมำกข้ึน                                  

ดำ้นควำมคิดสร้ำงสรรค ์และ คุณประโยชน์ของเคร่ืองด่ืม ตำมล ำดบั  
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Abstract 

 From the participation in the cooperative education program at Anantara Riverside 

Bangkok Resort in the kitchen department. While was working at the in-house restaurant, the author 

has found out that many customers demanded the healthy products as wheatgrass juice. But its taste is 

quite hardly to eat. So, the author would like to create the new smoothie drink by using wheatgrass 

that are grown in the hotel areas. The aim of this project is to create new healthy smoothie that 

blended wheatgrass with other fruit to make its exotic taste.  In addition, it is also a healthy drink that 

tastes better than freshly squeezed as traditional. 
        The author had conducted a survey from 30 respondents that were the employees in each 

department.  And the result showed that the most respondents satisfied that its taste is easier to drink, 

its color is more appealing to drink, the creativity and benefits of beverages, respectively. 
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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

              โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท (Anantara Riverside Bangkok Resort)                   
เป็นโรงแรมระดบัห้าดาวในกรุงเทพฯ ตั้งตระหง่านอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยา เป็นโอเอซิสอนัสมบูรณ์อนั
เป็นเอกลกัณ์ ตั้ งอยู่บนสวนเขียวขจีริมฝ่ังน ้ าเจา้พระยาในย่านฝ่ังธน โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพฯ รีสอร์ท ไดผ้สมผสานเอาความสนุกต่ืนเตน้ของการใชชี้วิตในเมืองเขา้กบัเสน่ห์ของความ
หรูหราในแบบเมืองร้อนเขา้ไวด้้วยกนัอย่างไร้ท่ีติ รีสอร์ทในกรุงเทพฯ แห่งน้ีบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ 
ผ่านบริการแบบไทยๆอนัโด่งดงัของอนันตรา ซ่ึงช่วยให้หลบหลีกจากความวุ่นวายของเมืองหลวง 
พกัผ่อนหย่อนกายกบัทรีทเมนต์และสปาในบรรยากาศเงียบสงบในสวนส่วนตวั เพลิดเพลินกบัม้ือ
อาหารและบาร์ทั้ง 10 แห่งของทางโรงแรมซ่ึงมีรูปแบบอาหารแตกต่างกนัไป อนนัตรา เป็นโรงแรมหรู
ระดบั 5 ดาว มีหอ้งพกัทั้งหมด 413 หอ้งโดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกชั้นยอดไวค้อยบริการลูกคา้ภายใน
หอ้งพกั รูมเซอร์วิส 24 ชัว่โมง และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย 
                หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไปปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด ์

กรุงเทพฯ รีสอร์ท ในแผนกครัวเยน็ พบว่าแขกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ

และเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie) ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ห็นโอกาสในการพฒันาเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie)               

โดยผูจ้ ัดท าได้สังเกตเห็นว่าโรงแรมได้มีการปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีไวช้ั้ นบนดาดฟ้าของโรงแรม            

เพื่อน ามาใช้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงามบนโต๊ะอาหาร ผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของ                

ตน้อ่อนขา้วสาลี นอกจากการน ามาตกแต่งเพื่อความสวยงามแลว้ ผูจ้ดัท าจึงได้คิดท่ีจะสร้างสรรค์

เมนูสมูทต้ี (Smoothie) เพื่อสุขภาพ จากตน้อ่อนขา้วสาลี และไดท้ าการปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อ

ขอเสนอเมนูเคร่ืองด่ืม น ้ าตน้อ่อนขา้วสาลี (Wheatgrass) ในรูปแบบเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie) และได้

น าเสนอใหก้บัพอ่ครัวในการพิจารณาเพื่อสร้างสรรคร์ายการเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่โดยน าตน้อ่อนขา้วสาลี 

ผ่านกระบวนการแยกกากให้เป็นน ้ าต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass) มาป่ันผสมกับ กรีกโยเกิร์ต, 

สับปะรด, แอปเป้ิลเขียวให้เป็นเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie) แทนการเสิร์ฟในรูปแบบดั้งเดิมโดยการ

เสิร์ฟแบบคั้นสดในปริมาณ 1 แกว้ช็อต (Shot) และสร้างสรรคร์ายการเคร่ืองด่ืมท่ีมีความแปลกใหม่                  

เพื่อสุขภาพ 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

    1.2.1สร้างสรรคร์ายการเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่โดยน าตน้อ่อนของขา้วสาลีท่ีโรงแรมสามารถ
ปลูกเองไดม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์  
      1.2.2 สร้างสรรคร์ายการเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เพิ่มความน่าสนใจและตอบรับความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดห้ลากหลายมากข้ึน 
 
1.3  ขอบเขตของโครงงำน 
    1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
                       ศึกษาท่ี แผนกครัวเยน็(Cold Main Kitchen) ณ โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ     

รีสอร์ท  
 

    1.3.2 ดา้นประชากร 
พ่อครัว(Chef)ในโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท แผนกครัวเย็น                           
(Cold  Main Kitchen) มีจ านวน 11  คน 

  1.) ต  าแหน่ง Chef de Partie  1  คน 
  2.) ต  าแหน่ง Demi Chef 1  คน 
  3.) ต าแหน่ง Commis1 2 คน 
  4.) ต าแหน่ง Commis2 7 คน 
 
     1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
         ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
 
      1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

จากการสอบถามพ่อครัว (Chef) แผนกครัวเยน็ (Cold Main Kitchen)และเก็บขอ้มูล      
จากการแจกแบบสอบถามพนกังานในแผนกครัวเยน็,ครัวไทย,ครัวจีน,และครัวร้อน 
ณ โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท เป็นจ านวน 30 ชุด และการคน้หา
ขอ้มูลจากหนงัสือในหอ้งสมุดและคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.4.1 น าวตัถุดิบท่ีโรงแรมสามารถปลูกเองไดม้าสร้างสรรคเ์มนูเคร่ืองด่ืมใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ 

1.4.2 โรงแรมมีรายการเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพสามารถตอบรับกระแสรักสุขภาพไดดี้ 
 

1.5 ค ำนิยำมศัพท์  

1.5.1 วีทกราส (Wheatgrass) ตน้อ่อนขา้วสาลี                                                                                                                       

1.5.2 สมูทต้ี (Smoothie) เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทป่ันและเพิ่มความหวาน ท่ีท ามาจากผลไมส้ด   

และในบางเมนูจะเพิ่มโยเกิร์ต, ช็อคโกแลตและนม ลงไปดว้ยหรือมีน ้าเช่ือมและน ้าแขง็เป็น

ส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืมประเภทน้ี 
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การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
         การศึกษาเร่ือง น ้าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ (Healthy Organic Bio Wheatgrass) กรณีศึกษา                  
ณ โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูล แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

             2.1 วทีกราส (Wheatgrass)                                                                                                                    

      2.1.1 ประวัติที่มาของต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass) ผูท่ี้เร่ิมคิดคน้น ้ าตน้อ่อนขา้วสาลี 
(Wheatgrass) คือ Dr.Ann Wigmore ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมารดาแห่งตน้อ่อนขา้วสาลี อีกทั้งยงั
เป็นผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยัแอนวิกมอร์ (Ann Wigmore University) ณ กรุงบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ท่านเคยมีพฤติกรรมการกินไม่ถูกตอ้ง คือ ชอบของหวาน เน้นมนั เค็ม และเน้ือสัตว ์พออายุได ้50 ปี 
ท่านจึงเป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ขั้นสุดทา้ย  ผลการรักษาบอกว่าสามารถมีชิวิตอยู่ไดอี้กแค่ไม่เกิน 6 
เดือน  แต่ท่านไม่ทอ้ถ่อย  คิดคน้ทุกวิถีทาง และท่านไดอ่้านในคมัภีมไ์บเบิล พบว่าในอดีตจกัรพรรด์ิ
องค์หน่ึงป่วยหนัก รักษาดว้ยการด่ืมน ้ าคั้นหญา้อ่อนเป็นประจ า  ท าให้หายจากอาการป่วย สุขภาพ
แขง็แรง อายยุนื   

                    Dr.Ann Wigmore จึงหาพนัธ์ุตน้หญา้ต่างๆ ได ้7 ชนิด มาเพาะเป็นตน้อ่อนได ้7 กระถาง พา
สุนขั  และแมว มาเลือกชิมปรากฏวา่ สุนขัและแมว เลือกเค้ียวหญา้อ่อนจากพนัธ์ุขา้วสาลีเพียงอยา่งเดียว 
Dr.Ann Wigmore จึงสนใจลองปลูกตน้อ่อนขา้วสาลี คั้นน ้ าสดๆ ด่ืมเป็นประจ า ไม่ก่ีเดือนต่อมา อาการ
อ่อนเพลีย ตกใจง่าย นอนไม่หลบั มะเร็งล าไส้ใหญ่ หายเป็นปกติ และมีอายุอยู่จนถึง 85 ปี จึงเสียชิวิต
เน่ืองจากเหตุการณ์ไฟไหมท่ี้สถาบนัท่ีเธอก่อตั้ง Hippocrates 

                2.1.2 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นอ่อนข้าวสาลี ผูเ้รียบเรียง คุณกนกพร อะทะวงษา 

ส านกังานขอ้มูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล(2559) ไดศึ้กษาไวว้่า ในช่วงหลายปีมา

น้ีน ้ าวีทกราส (Wheat grass juice) เคร่ืองด่ืมสีเขียวเขม้ มีขายทั้งแบบคั้นสด ผงส าเร็จรูปชงน ้ าด่ืม และ

แบบสารสกดับรรจุแคปซูล หรืออดัเมด็ให้เลือกรับประทาน ซ่ึงน ้ าวีทกราส ท่ีกล่าวถึงกนัน้ีก็คือ น ้ าคั้น

จากตน้อ่อนขา้วสาลี จากการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในตน้อ่อนขา้วสาลีพบว่า ประกอบด้วย

คลอโรฟิลล์ถึงร้อยละ70 นอกจากนั้ นยงัพบวิตามินเอ ซีและอี แร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก แคลเซียม 

แมกนีเซียม และกรดอะมิโน กวา่ 17 ชนิด มีการศึกษาวิจยัฤทธ์ิการเพิ่มจ านวนเมด็เลือดแดงของ                     
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ตน้อ่อนขา้วสาลีในผูป่้วยท่ีมีภาวะโลหิตจาง พบว่าการรับประทานน ้ าคั้นจากตน้อ่อนขา้วสาลี วนัละ                
30 - 100 มิลลิลิตร หรือรับประทานสารสกดัจากตน้อ่อนขา้วสาลี วนัละ 1,000 มิลลิกรัม ติดต่อกนัอยา่ง
นอ้ย 6 เดือนถึง 1 ปี ช่วยเพิ่มปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ลดปริมาณการใหเ้มด็เลือดแดงเขม้ขน้  

 การศึกษาสรรพคุณอ่ืนท่ีน่าสนใจ เช่น ออกฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระในอาสาสมคัรท่ีไดรั้บสารก่อ
อนุมูลอิสระ ผา่นทางส่ิงแวดลอ้ม เม่ือใหด่ื้มน ้ าคั้นจากตน้อ่อนขา้วสาลี วนัละ 100 มิลลิลิตร ติดต่อกนั 2 
สัปดาห์ พบว่าปริมาณสาร BPA (Bisphenol A) ในปัสสาวะลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยแนวโนม้การ
ลดลงของ BPA (Bisphenol A) สมัพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีด่ืมคั้นจากตน้อ่อนขา้วสาลี  และเม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่างตน้อ่อนขา้วสาลีกบัสาหร่ายสไปรูริน่า ซ่ึงเป็นสาหร่ายท่ีอุดมไปดว้ยคลอโรฟิลล์
จากธรรมชาติเช่นเดียวกนั พบว่าการรับประทานแคปซูลตน้อ่อนขา้วสาลี ขนาด 500 มก. วนัละ 2 คร้ัง 
นาน 30 วนั เพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี การท างานของเอนไซม ์
superoxide dismutase และลดปริมาณ malondialdehyde ในเลือดของอาสาสมคัรไดดี้กว่าการ
รับประทานสาหร่ายสไปรูริน่า เม่ือรับประทานในขนาดท่ีเท่ากนั นอกจากน้ียงัพบว่าน ้ าคั้นจากตน้อ่อน
ขา้วสาลีช่วยบรรเทาอาการของโรคล าไส้อกัเสบไดดี้ ช่วยบรรเทาอาการโดยรวมของโรคให้ดีข้ึน ลด
การเคล่ือนไหวของล าไส้และความถ่ีของการถ่ายเป็นเลือดอยา่งมีนยัส าคญั  จะเห็นไดว้่าน ้ าคั้นจากตน้
อ่อนขา้วสาลีมีประโยชน์หลากหลาย ทั้งในแง่ของการเพิ่มปริมาณเมด็เลือดแดงในผูป่้วยท่ีมีภาวะโลหิต
จาง ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากอนุมูลอิสระ และรักษาอาการล าไสอ้กัเสบ โดยไม่พบความเป็นพิษหรือ
อาการขา้งเคียงใดๆ 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 2.1 ตน้ขา้วสาลี (Wheatgrass) 

ท่ีมา :  https://www.organicbook.com/food 

https://www.organicbook.com/food
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       Dr.Yoshihide Hagiwara, ประธานของ Hagiwara สถาบนัสร้างเสริมสุขภาพในประเทศญ่ีปุ่น
เป็นผูส้นบัสนุนในการน า วีทกราสมาเป็นอาหารและยา เขาให้เหตุผลว่า เน่ืองจากคลอโรฟิลสามารถ
ละลายไดใ้นไขมนั และเม่ือไขมนัถูกดูดซึมเขา้ไปในเลือดโดยตรงผ่านทางระบบน ้ าเหลือง  ดงันั้น
คลอโรฟิลล ์หรือท่ีเรียกวา่ "เลือดของพืช" ถูกดูดซึมในมนุษยจ์ะกลายเป็นเลือดของมนุษยซ่ึ์งจะช่วยการ
ขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยงัเซลลต่์างๆของร่างกาย 

- เพิ่มจ านวนเซลลเ์มด็เลือดแดงและช่วยลดความดนัเลือด                                                                                      
- ท าความสะอาดเลือด, อวยัวะและทางเดินอาหาร                                                                                                       
- ตน้ขา้วสาลีอ่อนยงัช่วยกระตุน้การเผาผลาญอาหารของร่างกายและระบบเอนไซมข์องเลือด
นอกจากน้ี ยงัช่วยในการลดความดนัโลหิตโดยการขยายทางเดินเลือดทัว่ร่างกาย                                                                         
- กระตุน้ต่อมไทรอยดก์ารแกไ้ขโรคอว้น,อาหารไม่ยอ่ย                                                                                          
- ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างของเลือด, แร่ธาตุท่ีเป็นด่างจะช่วยลดความเป็นกรดมากเกินไป
ในเลือด                                                                                                                                                                
- สามารถบรรเทาอาการปวดภายใน,รักษาแผลในกระเพาะอาหาร, อาการล าไสใ้หญ่บวม, 
ทอ้งผกูทอ้งเสียและโรค อ่ืน ๆ ของระบบทางเดินอาหาร                                                                                                        
- มีประสิทธิภาพลา้งสารพิษในตบัและเลือด                                                                                                                  
- เอน็ไซมแ์ละกรดอะมิโนท่ีพบในตน้ขา้วสาลีอ่อนสามารถปกป้องเราจากสารก่อมะเร็ง ท่ีเรา
ไดรั้บจากอาหาร ยา และมลพิษต่างๆเพราะ วีทกราสสามารถเพิ่มออกซิเจนใหก้บัเซลลใ์น
ร่างกาย แต่เซลลม์ะเร็งอยูไ่ม่ไดใ้นท่ีมีออกซิเจน                                                                                                                                               
- ตน้ขา้วสาลีอ่อนมีความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะต่อสูก้บัเน้ืองอก และสารพิษโดยไม่มี
ความเป็นพษิตกคา้งในร่างกาย                                                                                                                                                    
- สารท่ีพบในน ้าหญา้ท าความสะอาดเลือดและปรับสภาพ สามารถยอ่ยสลายสารพิษในเซลล ์                            
- การทานน ้าวทีกราสสดๆ ท าใหไ้ดเ้อนไซมท่ี์ท่ีมีชีวิต เราสามารถไดรั้บประโยชน์จากเอนไซม์
จ านวนมากท่ีพบในหญา้ เอน็ไซมจ์ะถูกท าลายหมดไปถา้เราน าไปผา่นความร้อน เช่น การ 
Pasturize ,Sterize,UHT. บรรจุลงกล่องหรือขวด เพื่อเป็นการยดือาย ุ                                                                                             
- ในน ้าวีทกราสมีวตัถุสีเขียวคือคลอโลฟิลล ์ท่ีมีโมเกลุ คลา้ยคลึงกบั เมด็เลือดของมนุษยโ์ดย
เมด็เลือดหรือท่ีเรียกวา่เฮโมโกลบิน มีหนา้ท่ีพาออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆของร่างกาย                                                                    
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  2.2  กรีกโยเกร์ิต (Greek yogurt) 

 คือนมเปร้ียวหรือโยเกิร์ตท่ีถูกกรองเพื่อแยกเอาหางนมออกไป เหลือแต่เน้ือโยเกิร์ตท่ีเป็นครีม
ขน้เสมอกนั โดยมีความขน้อยูร่ะหวา่งโยเกิร์ตทัว่ไปกบัเนยแขง็ และยงัคงลกัษณะเด่นคือรสเปร้ียวไว ้
โยเกิร์ตกรองมกัท าจากนมท่ีไดรั้บการเสริมคุณค่าดว้ยการตม้จนน ้าบางส่วนระเหยไปหรือดว้ยการเติม
ไขมนัเนยและนมผงเพิ่มเขา้ไป (เช่นเดียวกบันมเปร้ียวและโยเกิร์ตอีกหลายชนิด)โปรตีนในโยเกิร์ตก
รองโดยหลกัๆ จะเป็นโปรตีนประเภทเคซีน100%เน่ืองจากโปรตีนหางนมถูกก าจดัออกไปกบัหางนม
แลว้ และเน่ืองจากแลก็โทสบางส่วนจะถูกดึงออกไประหวา่งกระบวนการกรองดว้ยโยเกิร์ตกรอง                  
ชนิดน้ีจึงมีปริมาณน ้าตาลนอ้ยกวา่นมเปร้ียวหรือโยเกิร์ตทัว่ไป                                                                                                                                                      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2  กรีกโยเกิร์ต 

ท่ีมา :  www.womenshealththailand.com 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA
http://www.womenshealththailand.com/
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2.2.1 ประวัติความเป็นมากรีกโยเกิร์ต ‘โยเกิร์ต’ เป็นค าภาษาตุรกี ตามประวติัศาสตร์
สนันิษฐานวา่ มีการเร่ิมตน้ท าข้ึนคร้ังแรกเม่ือราว 4,000 ปีก่อน โดยเป็นอาหารของจกัรวรรดิออตโตมนั
แห่งตุรกี ในยุคแรกโยเกิร์ตนั้นเป็นการหมกันมเขา้กบัเช้ือแบคทีเรียท่ีเกิดตามธรรมชาติ ซ่ึงมีอยู่ใน
กระเป๋าหนงัแพะของคนพเนจรท่ียา้ยถ่ินจากทวีปเอเชียเขา้ไปยงัทวีปยโุรปในหว้งคริสตศ์ตวรรษท่ี 2 ท่ี
ผ่านมามีหลายประเทศพยายามอา้งว่าโยเกิร์ตเป็นภูมิปัญญาของตน แต่กลบัไม่พบหลกัฐานยืนยนัตน้
ก าเนิด ไดอ้ยา่งแน่ชดั จนเม่ือราวตน้ศตวรรษท่ี 19 นกัชีววิทยาชาวรัสเซีย อีเลีย เมค็นิคอฟ (Ilya llyich 
Mechnikov) สร้างทฤษฎีไวว้่า การบริโภคโยเกิร์ตท าใหเ้กษตรกรชาวบลัแกเรียมีชีวิตยนืยาวข้ึน จึงเกิด
ความพยายามท่ีจะท าใหโ้ยเกิร์ตกลายเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ยโุรป และช้ีใหเ้ห็นถึงคุณประโยชน์ดา้นสุขภาพ 

  ในปี 1919 อีซาค การัสโซ (Isaac Carasso) พ่อคา้ชาวออตโตมนั จากเมืองซาโลนิกา เร่ิมท า
ธุรกิจโยเกิร์ตขนาดยอ่มในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยตั้งช่ือร้านว่า ดาโนเน (Danone) หรือแด
เนียลน้อย (Little Daniel) ตามช่ือลูกชายของเขา จากนั้นการัสโซไดอ้พยพไปสหรัฐฯ เม่ือคร้ัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 แลว้ตั้งบริษทัอยา่งจริงจงัในนครนิวยอร์กช่ือ Dannon Milk Products ซ่ึงคือช่ือ
บริษทัดาโนเนท่ีแปลงเป็นอเมริกนันัน่เอง ตอนเร่ิมกิจการบริษทัฯ มีอุปสรรคอยูบ่า้ง เพราะโยเกิร์ตยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัในสหรัฐฯ ทั้งท่ีเป็นท่ีนิยมมากในยโุรป มานานมากแลว้ การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัจึงเกิดข้ึน
อีกคร้ังในปี 1947 เม่ือบริษทัเปิดตวัโยเกิร์ตท่ีมีเน้ือผลไมร้องอยู่กน้ถว้ย ซ่ึงมีรสชาติเป็นท่ีถูกปากคน
อเมริกนัอย่างมาก ส่งผลให้ความนิยมโยเกิร์ตในสหรัฐฯ เร่ิมแพร่หลายเม่ือราวทศวรรษ 1950 และ
จากนั้นไดมี้การน าเสนอวา่โยเกิร์ตเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเร่ือยมา 

2.2.2 สรรพคุณและประโยชน์ของกรีกโยเกิร์ต กรีกโยเกิร์ต คือ โยเกิร์ตธรรมดามาดูดน ้ า
และเวย ์หรือของเหลวท่ีประกอบด้วย โปรตีน และแล็กโทสออก เน้ือจึงแน่น มีความเขม้ขน้ กรีกโย
เกิร์ต มีโปรตีน และสารอาหารต่างๆ ในปริมาณท่ีมากกว่า โยเกิร์ตธรรมดา 2 เท่าร่างกายจึงใชเวลาใน
การย่อยนานกว่า โยเกิร์ตธรรมดาจึงท าให้เรารู้สึกอ่ิม อยู่ทอ้ง เหมาะกบัคนท่ีตอ้งการลดน ้ าหนักและ
ควบคุมอาหาร 

-โปรตีนสูง 
กรีกโยเกิร์ตใหโ้ปรตีนสูงกวา่โยเกิร์ตธรรมดาถึง 2 เท่า กินแลว้อ่ิมเร็ว เหมาะกบัคนท่ีคุมอาหาร
และออกก าลงักาย อีกทั้งช่วยลดความอยากอาหาร 

  - มีแป้งและน ้าตาลต ่า 
กรีกโยเกิร์ตมีปริมาณแป้งและน ้าตาลต ่ากวา่โยเกิร์ตแบบธรรมดาแถมใหแ้คลอรีต ่า เหมาะ
ส าหรับผูเ้ป็นเบาหวานหรือก าลงัควบคุมน ้าตาล 
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  -เสริมสร้างกระดูกใหแ้ขง็แรง 
ในกรีกโยเกิร์ตอุดมดว้ยแคลเซียมท่ีส่งเสริมใหร่้างกายและกระดูกแขง็แรง ยิง่ควบคู่กบัการออก
ก าลงักายไปดว้ยจะเห็นผลลพัธ์เร็วข้ึน 

  -ท าอาหารไดส้ารพดั 
ไม่วา่จะของคาวหรือของหวาน กรีกโยเกิร์ตกส็ร้างสรรคเ์มนูต่างๆได ้เช่น ไอศกรีมโฮมเมด
กรีกโยเกิร์ต  สลดัไก่กรีกโยเกิร์ต เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี เป็นตน้                                                                                                                                                                                        
-ส่งเสริมภูมิคุม้กนั 
 มีการศึกษามากมาย ช้ีวา่การกินโยเกิร์ตทุก ๆ วนัจะช่วยป้องกนัการติดเช้ือในร่างกาย ดงันั้น 
โปรไบโอติกส์ ส าคญัมาก ๆ เพราะมนัช่วยกระตุน้ภูมิคุม้กนัไปจนถึงระดบัเซลล ์ซ่ึงจะปกป้อง
คุณจากไวรัส ปรสิต และมะเร็ง คุณจะไดมี้ชีวิตยนืยาวยิง่ข้ึน 
-ป้องกนัแผลในกระเพาะ                                                                                                                    
 แลก็โตบาซิลลสัจะช่วยหยดุย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์H.Pylori ซ่ึงเป็นสาเหตุของแผล
ในกระเพาะกวา่ 90% 
-ช่วยป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ                                                                                                                         
เพราะแลคโตบาซิลสัในนมเปร้ียวจะช่วยควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดใ์น
เลือด อนัเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหวัใจได ้                                                                                                                                        
-ป้องกนัมะเร็ง                                                                                                                               
เพราะแลคโตบาซิลสัจะสามารถจบักบัสารก่อมะเร็งได ้และช่วยยบัย ั้งกลุ่มแบคทีเรียในล าไสท่ี้
สร้างสารไนเตรท ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งตวัหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ประโยชน์ของโยเกิร์ต 
ท่ีมา : www.womenshealththailand.com 

http://www.womenshealththailand.com/


10 
 

2.3 แอปเปิลเขียว  

          2.3.1 ประวัติที่มาของแอปเปิล (องักฤษ: apple; ช่ือวิทยาศาสตร์: Malus domestica) เป็น
ตน้ไมผ้ลดัใบในวงศก์หุลาบ มีผลรสหวานเรียกวา่ ผลแอปเปิล แอปเปิลมีปลูกอยูท่ ัว่โลกในลกัษณะของ
ไมผ้ล และสายพนัธ์ุท่ีถูกปลูกมากท่ีสุดคือสกุล Malus ตน้แอปเปิลมีตน้ก าเนิดในเอเชียกลาง ซ่ึงบรรพ
บุรุษคือ Malus sieversii ยงัคงพบไดใ้นปัจจุบนั แอปเปิลมีปลูกเป็นเวลาหลายพนัปีในเอเชียและยโุรป 
และกลุ่มอาณานิคมชาวยุโรปน ามาปลูกท่ีอเมริกาเหนือ แอปเปิลมีความส าคญัทางศาสนาและเทพ
ปกรณมัในหลายวฒันธรรม รวมถึงนอร์ส กรีก และประเพณีต่าง ๆ ของคริสตศ์าสนิกชนของชาวยโุรป 

      ใน ค.ศ. 2013 มีการปลูกแอปเปิลประมาณ 80 ลา้นตนัข้ึนทัว่โลก ประเทศจีนผลิตไดจ้ านวน
เกือบคร่ึงหน่ึงของจ านวนดงักล่าว สหรัฐอเมริกาเป็นผูผ้ลิตแอปเปิลมากท่ีเป็นอนัดบัท่ีสอง ดว้ยการผลิต
มากกว่า 6% ประเทศตุรกีเป็นท่ีสาม ตามด้วยประเทศอิตาลี อินเดีย และโปแลนด์ แอปเปิลมกันิยม
กินดิบ แต่สามารถพบไดใ้นอาหารท่ีเตรียมข้ึน (โดยเฉพาะของหวาน) และเคร่ืองด่ืม มีความคิดว่า
แอปเปิลส่งผลดีต่อสุขภาพมากมาย แต่อยา่งไรกต็าม โปรตีนในแอปเปิลอาจท าใหเ้กิดอาการแพไ้ด ้

 

 
 
 
  
 
 
 

 

รูปท่ี 2.4 แอปเปิลเขียว 

ท่ีมา :  https://medthai.com/ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Malus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Malus_sieversii&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://medthai.com/
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        2.3.2 สรรพคุณและประโยชน์ของแอปเป้ิลเขียว 

                    ประโยชน์ขอ้แรกของแอปเป้ิลเขียว จากขอ้มูลของ USDA Nutrient database ของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา พบวา่แอปเป้ิลเขียวมีคุณค่าทางโภชนาการ ดงัน้ี โดยคุณค่าทางอาหารต่อ
แอปเป้ิลเขียว 100 กรัม มีปริมาณพลงังาน 58 กิโลแคลอร่ี, น ้า 85.46 กรัม, น ้าตาล 9.59 กรัม, ไฟเบอร์ 
2.8 กรัม และโพแทสเซียม 120 กรัม ค่ะ จากแอปเป้ิลเขียวท่ีใหพ้ลงังานนอ้ยแลว้ ในแอปเป้ิลเขียวนั้นมี
เอ็นไซม์ท่ีสามารถช่วยในการลดน ้ าหนักได ้อีกทั้งยงัมีเอ็นไซม์ท่ีจะเผาผลาญสารอาหารช่วยท าให้
ระบบยอ่ยและระบบขบัถ่ายท างานดีข้ึน นอกเหนือไปจากวิตามินและเกลือแร่ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แลว้ กรดผลไมท่ี้มีอยูใ่นแอปเป้ิลสามารถช่วยควบคุมและยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมนแห่งความอยากอาหาร 
หลงัจากรับ ประทานแอปเป้ิลเราจะไม่มีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารอ่ืนใดอีกเลย กรดผลไมข้อง
แอปเป้ิลยงัสามารถช่วยพยุงไม่ให้ระดับของโปรตีนในร่างกายลดต ่าลง และขณะเดียวกนัก็ยงัช่วย
ป้องกนัไม่ใหไ้ขมนัถูกดึงมาเกบ็สะสมไวใ้นร่างกายเพิ่มข้ึนอีกดว้ย       

- ช่วยลดความเส่ียงมะเร็งล าใส ้                                                                                                                        
- ช่วยเร่ืองบ ารุงผวิพรรณ                                                                                                                                   
- ช่วยลดคอเลสเตอรอล               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 ประโยชน์ของแอปเปิลเขียว 

ท่ีมา : https://www.e-toyotaclub.net/site/Webboard 

https://www.e-toyotaclub.net/site/Webboard
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2.4  สับปะรด (ช่ือทางวิทยาศาสตร์: Ananas comosus) เป็นพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ก าเนิดมา

จากบริเวณทวีปอเมริกาใต ้ล าตน้มีขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถปลูกไดง่้าย

โดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลท่ีเรียกว่า จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลกัษณะคลา้ย

ตาลอ้มรอบผล เป็นผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ หลายคนจึงเช่ือว่าการบริโภคสับปะรด

อาจช่วยเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีได้ ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์จึงพยายามหาข้อพิสูจน์ถึง

คุณประโยชน์ของสับปะรด เพื่อประสิทธิผลทางสุขภาพและการรักษาอนัจะเป็นประโยชน์ในอนาคต 

 2.4.1 ประวัติความเป็นมาของสับปะรด  สับปะรด มีตน้ก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต ้มีความ 

ทนทานต่อสถาพแวดลอ้มต่าง ๆไดดี้ และจดัว่าเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจของบา้นเราดว้ย แหล่งปลูกท่ีส าคญั 

ๆมกัจะอยู่ใกล ้ๆทะเล เช่น ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี ชลบุรี หรืออุตรดิษถ ์ล าปาง พิษณุโลก เป็นตน้ 

ส าหรับพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในบา้นเราก็มีหลายสายพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุปัตตาเวีย (สัปปะรดศรีราชา ผลใหญ่ 

เน้ือฉ ่าสีเหลืองอ่อน), พนัธ์ุอินทรชิต (หรือพนัธ์ุพื้นเมือง), พนัธ์ุภูเก็ต (ผลเลก็เปลือกหนา เน้ือสีเหลือง 

หวานกรอบ), พนัธ์ุนางแล (พนัธ์ุน ้ าผึ้ง เน้ือจะเขม้เหลือง รสออกหวานจดั) เป็นตน้ 

           

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 สปัปะรด 
ท่ีมา : https://medthai.com/ 

                                                                                                                                     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://medthai.com/
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   2.4.2 สรรพคุณและประโยชน์ของสับปะรด สับปะรด จดัเป็นผลไมเ้พื่อสุขภาพอีกชนิดหน่ึง 

โดยประโยชนข์องสบัปะรดนั้นมีอยูห่ลากหลาย เพราะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุและวติามินต่าง ๆจ านวนมาก 

ซ่ึงไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต วติามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 กรดโฟลิก 

ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมงกานีส ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหลก็ ธาตุสังกะสี 

เป็นตน้ ซ่ึงเหล่าน้ีถือวา่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพเราเป็นอยา่งมาก และสรรพคุณสบัปะรดทาง

สมุนไพรนั้น กช็วยรักษาอาการต่าง ๆไดอ้ยา่งหลากหลายเช่นกนั เช่น โรคบิด โรคน่ิว ช่วยบรรเทา

อาการแผล เป็นหนอง ขบัปัสสาวะ เป็นตน้                                                                                                                 

-ช่วยบ ารุงผวิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดใสอยูเ่สมอ                                                                                                                          

-ช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอการเกิดร้ิวรอยและความแก่ชรา                                                                     

-สบัปะรดเป็นผลไมท่ี้เม่ือรับประทานแลว้จะรู้สึกสบายทอ้ง ไม่รู้สึกอึดอดั                                                             

-ใชน้ ามารับประทานเป็นผลไม ้หรือน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงสบัปะรด เป็นตน้                                                      

-น ามาใชแ้ปรรูปเป็นสบัปะรดกระป๋อง ท าเป็นสบัปะรดกวนกไ็ด ้                                                                           

-การแปรรูปสบัปะรดอ่ืน ๆ เช่น การท าไวน์สับปะรด แยมสับปะรด เป็นตน้                                                            

-ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัในร่างกายใหแ้ขง็แรง                                                                                                                

-ช่วยลดอตัราความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็ง                                                                                                               

-ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวดัได ้                                                                                                                          

-ช่วยใหเ้ลือดลมไหลเวียนไดดี้มากข้ึน                                                                                                                          

-ช่วยใหสุ้ขภาพในช่องปากแขง็แรง ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคเหงือก                                                                                           

-ช่วยบรรเทาอาการร้อน กระสบักระส่าย หิวน ้า                                                                                                         

-ช่วยแกอ้าการทอ้งผกู ขบัถ่ายไม่สะดวก                                                                                                                          

-ช่วยในการยอ่ยอาหารจ าพวกโปรตีน                                                                                                                            

-ช่วยลดเสมหะในล าคอได ้                                                                                                                                         

-ช่วยในการขบัปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก                                                                                                                  

-ช่วยรักษาโรคน่ิว                                                                                                                                                    



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือ : โรงแรมอนนัตรา ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท 
              ตั้งอยูเ่ลขท่ี 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600 ประเทศไทย 
 เบอร์โทรศพัท ์:  02-344-4000  
 เบอร์แฟกซ์ :  02-344-4111 
 อีเมล ์: bangkokriverside@anantara.com  

เวบ็ไซต ์:  www.bangkok-riverside.anantara.co.th 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีโรงแรม 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/ 

mailto:bangkokriverside@anantara.com
http://www.bangkok-riverside.anantara.co.th/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/
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การเดินทาง : อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปาตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของ

แม่น ้ าเจา้พระยา ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิราว ๆ 45 นาที อยูห่่างจากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน

เพียงแค่ 30 นาทีโดยการเดินทางทางเรือ เช่ือมต่อกบัสถานท่ีต่าง ๆ ในเมืองไดอ้ยา่งง่ายดาย เรือขา้มฟาก

ใหบ้ริการฟรีและออกจากสะพานตากสินและรีสอร์ททุก ๆ 20 นาที 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 3.2.1 ประเภทห้องพกั 

หอ้งดีลกัซ์ตั้งอยูใ่นทั้ง 3 ตึกหลกัท่ีโรงแรมริมน ้าในกรุงเทพมหานคร ตวัหอ้งรวมเอาความเรียบ

ง่ายหรูหราสไตลเ์อเชียเขา้ดว้ยกนั พบไดใ้นพื้นท่ีซ่ึงปรับภูมิทศัน์ไวอ้ยา่งไร้ท่ีติในรีสอร์ท ในแต่ละหอ้ง

ท่ีกวา้งขวาง ดีไซน์แบบไทย บรรยากาศความเงียบสงบในเมือง ขบัสีสันดุจอญัมณีของผา้ไหมไทยและ

สีน ้ าตาลอบอุ่นของพื้นไมแ้ขง็ให้เรืองรอง สามารถมองเห็นสวนหรือแม่น ้ าไดจ้ากระเบียงส่วนตวั และ

เคร่ืองเรือนไมส้ะทอ้นสีสนัและใหค้วามรู้สึกดัง่เรือนไทยดั้งเดิม  

          3.2.1.1 หอ้งดีลกัซ์พรีเมียร์กาเดน้ (Deluxe Premier Garden Room) ขนาดหอ้ง 38 ตร.ม 
เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรือ เตียงคู่ 2 เตียง  เพลิดเพลินกบัวิวใจกลางเมืองหรือสวนจากระเบียง
ส่วนตวั หรือผ่อนคลายภายในห้องนอนท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงาม ห้องพกัสะทอ้นถึงวฒันธรรม
ไทยโบราณในแนวแอบ็สแตรกตท่ี์ดูทนัสมยั บานกระจกติดไฟแบคไลท ์แผน่จารึกแกะสลกั และความ
อบอุ่นของพื้นไมม้ะค่าเน้ือแขง็ท่ีท าใหส้มดุลกนัดว้ยความอ่อนนุ่มของผา้ไหมไทยงามวิจิตร  

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Deluxe Premier Garden Room 
ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-room/
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            3.2.1.2 จูเนียร์พรีเมียร์สวีท (Junior Premier Suite Room) ขนาดหอ้ง 46 ตร.ม. เตียง
ขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียง เพลิดเพลินกบัความสะดวกสบายสุดหรูหราไดจ้ากระเบียง
ส่วนตวั และผา่นหนา้ต่างท่ีสูงจากพื้นจรดเพดาน พร้อมทั้งจิตรกรรมไทยท่ีงดงามริมฝ่ังแม่น ้ าแห่งน้ี
ในสไตลร่์วมสมยั ศิลปะไทยขนานแท ้อีกทั้งผลงานแผน่จารึกแกะสลกัแบบโบราณ การออกแบบ
ภายในโดดเด่นดว้ยเพดานสูงพร้อมไฟอพัไลท ์และตกแต่งอย่างมีรสนิยมดว้ยเกา้อ้ีโซฟาและโต๊ะ
เขียนหนงัสือภายในห้องสวีท ห้องน ้ าปูดว้ยพื้นหินอ่อนมอบพื้นท่ีขนาดใหญ่และส่ิงอ านวยความ
สะดวกสุดหรูหรา  

  

 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 Junior Premier Suite Room 
ท่ีมา: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/   

              3.2.1.3 ห้องดีลกัซ์พรีเมียร์ริเวอร์วิว (Deluxe Premier River View Room) ขนาดหอ้ง     
38 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียง พบกบัวิวแม่น ้ าเจา้พระยาอนังดงามท่ีเป่ียมเสน่ห์
ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร รู้สึกสดช่ืนไปกบัระเบียงส่วนตวั หลีกหนีความวุ่นวายในห้องพกัสไตลไ์ทย
ร่วมสมยั ตกแต่งดว้ยแผน่จารึกแกะสลกัและพื้นไมม้ะค่าเน้ือแขง็พร้อมทั้งความงดงามของผา้ไหมไทย    
 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.4 Deluxe Premier River View Room 

ท่ีมา: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room/  

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-junior-suite/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-river-view-room/


17 
 

           3.2.1.4 หอ้งดีลกัซ์พรีเมียร์ริเวอร์ฟร้อนท์ (Deluxe premier River Front Room) ขนาด
หอ้ง 38 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียง หรือเตียงคู่ 2 เตียง ตั้งริมฝ่ังน ้ าไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม โดยหันหนา้
เขา้หาแม่น ้าเจา้พระยา ภายในหอ้งไดรั้บการตกแต่งในแบบไทยโบราณและงามสง่าดว้ยพื้นไมม้ะค่าเน้ือ
แขง็ ผา้ไหมงามวิจิตร แผน่จารึกแกะสลกั เฝ้าดูชีวิตบนสายน ้ าอนัเก่าแก่ ห้องน ้ าปูหินอ่อนเติมความสด
ช่ืนภายใตฝั้กบวัแบบเรนชาวเวอร์   

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 Deluxe premier River Front Room                                                                                                                
ท่ีมา: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverfront-room/ 

          3.2.1.5 หอ้งแฟมิล่ีสวีท (Family Suite Room)  ขนาดหอ้ง 46 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 
เตียงและเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับครอบครัวท่ีมีสมาชิก 3 ท่าน เพลิดเพลินกบั
ความสะดวกสบายภายในหอ้งแฟมิล่ีสวีทท่ีมีระเบียงส่วนตวั พร้อมการตกแต่งดว้ยภาพวาดแบบไทยอนั
งดงามท่ีมอบความรู้สึกในสไตล์ท่ีทนัสมยัของท่ีพกัสุดหรูริมแม่น ้ า ตกแต่งดว้ยศิลปะไทยขนานแท ้
แผน่จารึกแกะสลกัแบบโบราณ และการจดัวางโซฟาเหมาะส าหรับครอบครัวในการใชเ้วลาร่วมกนั  

  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 Family Suite Room 
ท่ีมา :  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/deluxe-riverfront-room/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/family-suite/
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             3.2.1.6 จูเนียร์พรีเมียร์ริเวอร์วิวสวีท (Junior premier River View Suite Room) ขนาดหอ้ง 

46 ตร.ม. เตียงขนาดคิงไซส์ 1 เตียงหรือเตียงคู่ 2 เตียง ช่ืนชมทิวทศัน์อนังดงามจากระเบียงส่วนตวั 

พร้อมทั้งการตกแต่งภายในท่ีน าเสนอจินตนาการในสไตลร่์วมสมยั วฒันธรรมไทยอนัเป็นอมตะบน

แผ่นจารึกแกะสลกัแบบโบราณ ประทบัใจเคร่ืองเรือนสวยสง่า ห้องน ้ าท่ีปูดว้ยพื้นหินอ่อนมอบพื้นท่ี

ขนาดใหญ่และส่ิงอ านวยความสะดวกอนัหรูหราส าหรับคู่รัก เพลิดเพลินกบัการผอ่นคลายไปกบัลมริม

ฝ่ังน ้า  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 Junior premier River View Suite Room 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/                                                             

          3.2.1.7 อนนัตราริเวอร์ฟร้อนทส์วีท (Anantara River Front Suite Room) ขนาดหอ้ง 108 
ตร.ม. เตียงคิงไซส์ 1 เตียงหรือ เตียงคู่ 2 เตียง หอ้งสวีทน้ีเสนอทิวทศัน์ท่ีเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ท่ีจะหาชมได้
จากโรงแรมริมแม่น ้ าในกรุงเทพมหานครแห่งน้ี สามารถช่ืนชมวิวโดยรอบของสวนเขียวขจี แม่น ้ า
เจา้พระยา และทิวทศัน์ของตวัเมืองไกลสุดสายตาไดจ้ากระเบียงแบบโคง้ หอ้งนอนปูพรมประกอบดว้ย
งานหตัถกรรมไทยอนังามสง่า 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 Anantara River Front Suite Room                                                                                                                     

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/junior-river-view-suite/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/anantara-riverfront-suite/
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          3.2.1.8 ครูซ สเตทรูม (Cruise Stater Room) หน่ึงในสองหอ้งพกัท่ีไดรั้บการออกแบบ
อยา่งหรูหราโดยมีห้องน ้ าในตวับนเรืออนนัตราดรีมซ่ึงเป็นเรือบรรทุกขา้วอายุ 100 ปีอนังดงาม เสริม
ดว้ยการตกแต่งอนัวิจิตร ผอ่นคลายในเลานจก์ลางแจง้ล่องผา่นวดัท่ีสวยงาม พร้อมห้องน ้ าแบบส่วนตวั 
เคร่ืองปรับอากาศแยกภายในห้องพกัแต่ละห้อง พบกับบาร์เต็มรูปแบบและครัวบนเรือ เพิ่มความ
สะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.9 Cruise Stater Room 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/ 

3.2.2  ส่ิงอ านวยความสะดวกกจิกรรมและความบันเทิง 
อนนัตราสปา พบกบัโอเอซิสภายในสถานท่ีพกัผอ่นอนัเงียบสงบหลีกเร้นจากโลกภายนอกเขา้

สู่การเดินทางท่ีสุขสดช่ืน ทางเดินผา่นทิวทศัน์ร่ืนรมยน์ าไปสู่หอ้งทรีทเมนตส์วีทส่วนตวั 9 หอ้ง  อนนั
ตราสวีท 2 หอ้งส าหรับคู่รักโดยมีอ่างอาบน ้าขนาดใหญ่อยูภ่ายใน สวนส่วนตวัภายนอกมีฝักบวัแบบเรน
ชาวเวอร์แปลกตา และศาลาไทยเพื่อรับประทานอาหารแสนอร่อยของสปา  หอ้งดีลกัซ์ 4 หอ้งส าหรับ
แขกท่ีมาใชบ้ริการท่านเดียวและคู่รักโดยมองเห็นวิวสวน ขณะท่ีห้องดีลกัซ์อีก 3 ห้องมีพื้นท่ีรายรอบ
ส าหรับการนวดแบบไทย ใหมื้อนวดช่วยบรรเทาความตึงเครียดร่างกายและจิตใจ การนวดบ าบดัรักษา
แผนไทยโบราณแบบองคร์วมและเทคนิคร่วมสมยั 

          3.2.2.1 ซิกเนเจอร์ สปาทรีตเมนต์   บริการขดัผวิดว้ยขา้ว ผวิไดรั้บการท าความสะอาด
และขดัดว้ยสครับ ซ่ึงเป่ียมดว้ยสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ รวมถึงวิตามินอีและบีสร้างความชุ่มช่ืน การ
นวดตวัทัว่เรือนร่างผสานเอาน ้ ามนัร าขา้วปรุงพิเศษเขา้กับเทคนิคการยืดเส้นและกดจุด พร้อมขา้ว
ประคบร้อนเพื่อผ่อนคลายความตึง ความเจ็บปวดและความเครียด อนนัตรา ซิกเนเจอร์ เฟเชียลบริกา
รนวดหนา้ผสานการบ ารุงล ้าลึกจากสารสกดัจากพืชและสมุนไพรไทยเพื่อปรับและเพิ่มความประปร้ีก
ระเปร่าใหแ้ก่ผวิ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/cruise-stateroom/
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          3.2.2.2 อนนัตรา ซิกเนเจอร์ มาสสาจ น ้ ามนัปรุงพิเศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ผสมผสานเขา้
กบัการเคล่ือนไหวเฉพาะตวั กระตุน้การไหลเวียน ใหค้วามผอ่นคลายล ้าลึกและฟ้ืนคืนกระแสพลงั หรือ
ปราณ ไปพร้อม ๆ กบัเสน้ทางเดินของพลงัและโลหิต 

          3.2.2.3 สครับขา้วหอมสีนิลเพื่อความสะอาดล ้าลึก  ผงขา้วหอมสีนิลท่ีไม่ผา่นการฟอก
ขาวนั้นอุดมไปดว้ยสารต่อตา้นอนุมูลอิสระเพื่อช่วยช าระลา้งส่ิงสกปรกจากผวิ รวมถึงวิตามินอีและบี ท่ี
ช่วยฟ้ืนคืนสภาพผวิ น ้ ามนัหอมระเหยโรสแมรีและก ายาน ช่วยบรรเทาความเหน่ือยลา้ทางใจและความ
ตึงเครียดของระบบประสาท และน ้ ามนัร าขา้วมอบความรู้สึกเรียบเนียนดุจแพรไหมและคืนความอ่อน
นุ่มใหแ้ก่ผวิ 

          3.2.2.4 นวดประคบขา้วแบบตะวนัออก น ้ ามนัร าขา้วปรุงพิเศษส่งมอบสุขภาพท่ีดีแบบ
องคร์วมผา่นน ้ามนัหอมระเหยบ าบดั เทคนิคการยดืเสน้และกดจุดแบบพิเศษรวมถึงการประคบขา้วร้อน
ช่วยมลายความตึงของกลา้มเน้ือ ความปวดเจบ็และความเครียดเพื่อสร้างความผอ่นคลายอยา่งล ้าลึก 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 Anantara Spas 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/spas.aspx 

  3.2.3 ห้องอาหารและบาร์ 

รีสอร์ทน าเสนอเกา้ทางเลือกในการรับประทานอาหารซ่ึงรวมถึงหอ้งอาหารริมน ้ าท่ีดีท่ีสุด ดว้ย
รสชาติและสถานท่ีจะท าให้อ่ิมเอมกับอาหาร มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารริมน ้ าใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่เหมือนใคร สเต็กยา่งสุกก าลงัดี พาสตาอิตาเลียนโฮมเมด จิบคอ็กเทลท่ามกลาง
ทิวทศัน์พระอาทิตยต์กดิน บรรยากาศสวยงามพร้อมอาหารท่ีเขา้กนั รีสอร์ทสุดหรูน้ีนบัว่าเป็นโอเอซิส
ใจกลางเมืองส าหรับคน้พบรสชาติและความเอร็ดอร่อยทัว่ทุกมุมโลกจากห้องอาหารริมน ้ าทั้งเกา้ห้อง
ของเรา 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/spas.aspx
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          3.2.3.1 เบนนิฮานา  (Benihana) หอ้งอาหาร สไตลญ่ี์ปุ่น เทปันยากิสเตก็เฮาส์แบบญ่ีปุ่น
ช่ือดงัอยา่งเบนิฮานาใหบ้ริการอาหารชั้นเลิศและความบนัเทิงสมกบัช่ือเสียงอนัยาวนาน ต่ืนตาต่ืนใจเม่ือ
เชฟส่วนตวัเตรียมอาหารทะเล เน้ือสัตวแ์ละผกั แลว้ยา่งจนไดท่ี้ตรงหนา้โต๊ะอาหาร ซูชิ ซาชิมิป้ันดว้ย
มือและอาหารทะเลสดรสเลิศท่ีซูชิบาร์ท่ีเก๋ไก๋ ทานคู่กบัคอลเลคชัน่สาเกชั้นยอดและค็อกเทลสไตล์
ญ่ีปุ่น สนุกสนานไปกบัการแสดงวิธีปรุงเทปันยากิท่ีหอ้งอาหารเบนิฮานาแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 Benihana 

ท่ีมา:  https://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/ 

          3.2.3.2 บริโอ (Brio)หอ้งอาหาร สไตด ์อิตาเล่ียน พาสตาโฮมเมดสด พิซซ่าจากเตาถ่าน 
อาหารเรียกน ้ ายอ่ยแบบอิตาเลียนรสเลิศ ทั้งหมดเสิร์ฟอยู๋ในบรรยากาศแบบวิลลา ทสัคานีท่ีน่าหลงใหล 
การตกแต่งดว้ยดินเผาและหินทรายท่ีบริโอนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจ าลองบรรยากาศชนบทในอิตาลี ขบั
ใหเ้ด่นดว้ยสีสนัสบายตาซ่ึงใหค้วามรู้สึกเหมือนหอ้งครัวแบบอิตาลี เติมเตม็ม้ืออาหารของท่านดว้ยไวน์
จากคอลเลคชัน่มากมายของเรา ซ่ึงเป็นหน่ึงในคอลเลคชัน่ท่ีมากท่ีสุดของห้องอาหารริมน ้ าใด ๆ ใน
กรุงเทพฯ ปิดทา้ยประสบการณ์สุดยอดดว้ยการปรนเปรอของหวาน กาแฟอิตาลีเขม้ขน้หรือกรัปปา
แบบดั้งเดิม 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 Brio                                                                                                                                                               
ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/benihana/
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/brio/
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          3.2.3.3 เทรเดอร์วิคส์ (Trader-Vic’s) มีช่ือเสียงทัว่โลกมากกว่า 75 ปี ใหบ้ริการอาหาร
ภาคพื้นแปซิฟิกท่ีดีท่ีสุด รวมถึงอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ซ่ึงปรุงบนเตาถ่านแบบจีนแห่งเดียวใน
กรุงเทพมหานคร ด่ืมด ่ากบัทศันียภาพเงียบสงบของสายน ้าไดจ้ากระเบียงริมแม่น ้าดว้ยคอ็กเทลไหมไทย
อนัเป็นเอกลกัษณ์ ของเทรเดอร์ วิคส์ เพลิดเพลินกบัอาหารเลิศรสซ่ึงเสริมดว้ยการเล่นดนตรีสดท่ีเยี่ยม
ยอด รวมถึงบรรยากาศของห้องอาหารสไตลห์มู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและสวนตน้ไมเ้มืองร้อน
ริมน ้า 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 Trader-Vic’s 

ท่ีมา :https://bangkok-riverside.anantara.co.th/trader-vic-s 

           3.2.3.4 หอ้งอาหารริเวอร์ไซดเ์ทอร์เรซ (Riverside Terra) เปิดประสบการณ์ใหม่กบัดิน
เนอร์ม้ือค ่าริมแม่น ้ าเจา้พระยา พร้อมชมการแสดงโชวน์าฏศิลป์ไทย ประกอบแสง สี เสียง ชุดหนุมาน
กบันางสุวรรณมจัฉาสุดตระการตา อ่ิมอร่อยไปกบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติท่ีจดัเรียงสวยงามจากทัว่ทุก
มุมโลก ในแบบครัวเปิดรวมไปถึงเมนูอาหารไทยตน้ต ารับข้ึนช่ือ พบกบัอาหารทะเลสดๆ และอีก
มากมาย ปิดทา้ยอาหารม้ือค ่าดว้ยผลไมป้ระจ าฤดูกาล ขนมเคก้ เบเกอร่ี ทุกค ่าคืนท่ี ห้องอาหาร ริเวอร์
ไซด ์เทอร์เรซ  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 Riverside Terras 
ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/riverside-terrace/ 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/riverside-terrace/
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          3.2.3.5 เดอะมาร์เก็ต (The Market)  สร้างสรรคเ์มนูอาหารนานาชาติอนัเอร็ดอร่อย เปิด
ให้บริการส าหรับม้ือเชา้  เร่ิมตน้วนัใหม่ดว้ยม้ือเชา้มองเห็นวิวแม่น ้ า นัง่บนระเบียงกลางแจง้เยน็สบาย 
หรือเพลินใจไปกบัทิวทศัน์ผา่นหนา้ต่างบานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดานท่ีหอ้งรับประทานอาหารดา้นใน
ของหอ้งอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 The Market  

ท่ีมา: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/the-market 

          3.2.3.6 ลอยน ้ าบาร์ (Loynam Bar) เพลินไปกบับรรยากาศสบาย ๆ และอาหารไดท้ั้ง
ขณะท่ีแช่อยู่ริมสระว่ายน ้ าหรือเม่ือเดินข้ึนจากสระท่ีลอยน ้ าบาร์ รับคอ็กเทลเพื่อความสดช่ืนพร้อมกบั
ของวา่งทั้งแบบไทยและนานาชาติไดท่ี้ริมสระวา่ยน ้าท่ีมีตน้ไมเ้มืองร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 Loynam Bar 

ท่ีมา: https://bangkok-riverside.anantara.co.th/loy-nam-bar/ 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/the-market
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/loy-nam-bar/


24 
 

          3.2.3.7 ลองเทลบาร์(LongtailBar)ช่ืนชมพระอาทิตยต์กท่ีฉายแสงอยูบ่นแม่น ้ า เจา้พระยา
ไดจ้ากท่าท่ียืน่ออกไปยงัแม่น ้ าเจา้พระยา คอ็กเทลรสดีและเมนูบาร์บีคิวจานเดียวผสมผสานเขา้ดว้ยกนั 
ส าหรับอาหารค ่าใตแ้สงเทียนสุดแสนโรแมนติกหรือการนัง่ด่ืมสบาย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.17 Longtail Bar 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/longtail-bar 

           3.2.3.8 คาเฟ่นูเมโรอูโน (Numero Uno Cafe) ฝันท่ีเป็นจริงของคนรักช็อกโกแลต นูเมโร 
อูโน มีช็อกโกแลตมากกว่า 100 ชนิด เคก้แสนอร่อยและขนมอบรสเยีย่ม นอกจากน้ียงัมีเมนูกาแฟกลม
กล่อมและช็อกโกแลตร้อนหอมละมุน แซนดว์ิชสไตลเ์ดลีรวมถึงอาหารตะวนัตกและเอเชียท าให้ นูเม
โร อูโน เป็นสถานท่ีท่ีจะนึกถึงเป็นอนัดบัแรกส าหรับอาหารวา่งและอาหารทานเล่น 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 Numero Uno Café 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/numero-uno-caf-/ 

 

 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/longtail-bar
https://bangkok-riverside.anantara.co.th/numero-uno-caf-/
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          3.2.3.9 เรือมโนราห์ (Manohro Cruises) เรือมโนราห์ใหบ้ริการอาหารไทยม้ือค ่าเลิศรส 
ดว้ยประสบการณ์มิรู้ลืมในการรับประทานอาหารริมแม่น ้ าในกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีล่องเรือบนล าน ้ า
เจา้พระยา เรือมโนราห์ซ่ึงเคยเป็นเรือไมบ้รรทุกขา้วแสดงถึงความอลงัการในความเก่าแก่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
มอบประสบการณ์ 3 ชัว่โมงในการทานอาหารชั้นดีและช่ืนชมวฒันธรรมขณะท่ีด่ืมด ่ารสชาติและ
สถานท่ีท่ีวิจิตรงดงามท่ีสุดในกรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.19 Manohra Cruises 

ท่ีมา : https://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruises 

https://bangkok-riverside.anantara.co.th/manohra-cruises
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

รูปท่ี 3.20 William E Heinecke, Founder and Chairman, Minor Group 

ท่ีมา: Anantara riverside Bangkok resort and spas (2559) 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ - สกุล  : นางสาววาริณี กณุแสงค า 
แผนกท่ีปฏิบติังาน : Cold Kitchen    
ต าแหน่ง  : Trainee  
สถานท่ีปฏิบติังาน : Cold Main kitchen  
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 - เตรียมเมนูอาหารเชา้ Breakfast ส าหรับทุกเชา้  
-เตรียมผลไม ้ส าหรับวางบน Line Buffet ทุกเชา้ตอ้งมีผลไมว้า่งบนไลน์ 5 ชนิดส าหรับผลไม้
หัน่ช้ิน แลว้ 5 ชนิดส าหรับผลไมเ้ป็นลูกพร้อมรับประทาน 
-ขายอาหาร A la carte เม่ือมีเมนูท่ีแขกสัง่มาตามออเดอร์  
-สไลด ์Cold cut ส าหรับบุฟเฟ่อาหารเชา้ของวนัถดัไปกจ็ะมี ไก่, แซลมอล, หมู,                                      
เน้ือ อยา่งละ 3 จาน  
-ผสมโยเกิร์ต ส าหรับวางบน Line Buffet มี3 รสชาติ เช่น มูสล่ีโยเกิร์ต, บลูเบอร่ีโยเกิร์ต, และฟ
รุทโยเกิร์ต เป็นตน้ 
-เตรียมผกัสลดั ชนิดต่างๆ ส าหรับไลน์สลดัในบุฟเฟ่อาหารเชา้  
-ยนืประจ า Station เวลามีงานจดัเล้ียง 
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3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

    3.5.1 นายกิตติพงษ ์ อยูค่ง ต าแหน่ง Chef de Partie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.5.2 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ         

-     ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลการท าอาหารในครัว                                                                  

-     ตรวจสอบความถูกตอ้งของเมนูอาหารตาม Function งานเล้ียงต่างๆ 
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          3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

           ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ไดใ้ชเ้วลาการปฏิบติังานทั้งส้ิน 4 เดือน 
นบัตั้งแต่ วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561                                                                                                                                              

3.7 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม 61 กมุภาพนัธ์ 61 มีนาคม 61 เมษายน 61 
1.รวบรวมขอ้มูล     
2.วิเคราะห์ขอ้มูล/ออกแบบ
รูปลกัษณ์ของอาหาร 

    

3.ทดลองท า     
4.ใหพ้นกังานทดลองชิม     
5.สรุปผลและปรับปรุง     
6.จดัท าเอกสารโครงงาน     

                                                                                                                                                                                                                 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้       

3.8.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัตงิานสหกจิ                

                   -    มีดและเขียงท่ีแบ่งประเภทการใชง้าน  -   ถว้ยตวง, ชอ้นตวง  

                   -   เคร่ืองวดัอุณหภูมิ                               -    เคร่ืองสไลด ์  

                   -   เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั                                            -   เคร่ืองป่ัน   

      -   โถหยอดโยเกิร์ต                   -   ไมโครเวฟ   

      -   เตาป้ิงขนมปัง           -    ถุงมือ 

3.8.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าเคร่ืองด่ืมสมูทตี ้(Smoothie)        
      -   เขียง     -   ถุงมือ 

                   -   มีด     -   เคร่ืองป่ัน    



บทที4่ 

ผลการปฏิบัติงาน 

 จากท่ีไปปฏิบติังานสหกิจท าใหผู้ว้ิจยัไดส้ร้างสรรคก์ารท าเมนู น ้ าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ 
(Healthy Organic Bio Wheatgrass ) ข้ึนมาใหม่ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1  วตัถุดิบ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 วตัถุดิบ                                                                                                                                                             
ท่ีมา :  ผูจ้ดัท า 

 
ส่วนผสม/ปริมาณ 

ส่วนผสม ปริมาณ 
น ้า Wheatgrass 20 มิลลิลิตร 
กรีกโยเกิร์ต 150 มิลลิลิตร 
แอปเป้ิลเขียว 200 กรัม 
สับปะรด 200 กรัม 
น ้าแขง็ 100 กรัม 

ตารางท่ี 4.1 ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืม 
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4.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.2.1  วธีิการท าน า้ต้นอ่อนข้าวสาล ีหรือน า้ Wheatgrass 

        น าตน้อ่อนขา้วสาลีท่ีอยูใ่นกระถางมาป่ันเพื่อแยกกากใหไ้ดน้ ้ าตน้อ่อนขา้วสาลี (Wheatgrass) 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 4.2 วิธีการคั้นน ้า Wheatgrass 
        ท่ีมา :  ผูจ้ดัท า  

            น าน ้ า Wheatgrass ท่ีคั้นไดม้าเทลงในเคร่ืองป่ัน ปริมาณ 20 มิลลิลิตร 
 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี  4.3 เทน ้า Wheatgrass เทลงในเคร่ืองป่ัน 
ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  
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    ใส่น ้าแขง็ท่ีเตรียมไว ้ใส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน ปริมาณ 100 มิลลิกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4  ใส่น ้ าแขง็ลงในเคร่ืองป่ัน 

ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า 

 

    ใส่แอปเปิลเขียวท่ีเตรียมไวใ้ส่ลงไปในเคร่ืองป่ัน ปริมาณ 200 กรัม 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ใส่แอปเปิลเขียวลงในเคร่ืองป่ัน 
ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  
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ใส่สบัปะรดท่ีเตรียมไวล้งไปในเคร่ืองป่ัน ปริมาณ 200 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 ใส่สบัปะรดลงในเคร่ืองป่ัน 
ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  

 
 

ใส่กรีกโยเกิร์ตลงไปในเคร่ืองป่ัน ปริมาณ 150 มิลลิลิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี  4.7  ใส่โยเกิร์ตลงในเคร่ืองป่ัน 

ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า   
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เม่ือใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเคร่ืองป่ันแลว้ ท าการป่ันเพือ่ใหไ้ดเ้คร่ืองด่ืมสมูทต้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 ป่ันส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมใหเ้ขา้กนั 
ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า 

 
 
 

เทเคร่ืองด่ืมสมูทต้ีท่ีป่ันเสร็จแลว้เทลงในแกว้ท่ีเตรียมไว ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.9 เทเคร่ืองด่ืมลงในแกว้ท่ีเตรียมไว ้

ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  
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         ตกแต่งเคร่ืองด่ืมท่ีไดใ้หดู้สวยงามน่าทาน พร้อมเสิร์ฟ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 เคร่ืองด่ืมสมูทต้ีพร้อมเสิร์ฟ 
ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  

4.3 ผลการคดิต้นทุนการผลติ 

 การคิดตน้ทุนการผลิต น ้ าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ (Healthy Organic Bio Wheatgrass) 

ล าดับ ส่วนผสม หน่วย/กรัม ราคา(บาท) ปริมาณที่ใช้/กรัม รวม(บาท) 
1 น ้า Wheatgrass 100  200 20 40 
2 กรีกโยเกิร์ต 1000  219 150 32.85 
3 แอปเปิลเขียว 200  20 200 20 
4 สับปะรด 1000  50 200 10 
5 น ้าแขง็ 1000  15 100 1.5 

รวม 104.35 
ตารางท่ี 4.2 ตารางตน้ทุนส่วนผสมเคร่ืองด่ืม 

          จากตารางท่ีได้ จะได้ต้นทุนส่วนผสมทั้ งหมดของน ้ าต้นอ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ (Healthy 
Organic Bio Wheatgrass) คิดเป็นราคาตน้ทุน 104.35 บาท ซ่ึงอยูใ่นราคาท่ีถือว่าไม่แพงหากเทียบกบั
คุณประโยชน์มากมายถือวา่คุม้ค่าต่อการด่ืม 
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4.4 การเกบ็ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

 ผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นโดยท าการเก็บขอ้มูลจากพนักงานแผนกครัว 
โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ท าการเก็บขอ้มูลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ถึง 15 เมษายน 2561 
ระยะเวลา 1 เดือน ผูจ้ดัท าไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอผลการวิจยั และแปลความหมายตามล าดบั
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูท้ดลองชิมเคร่ืองด่ืมน ้าตน้อ่อนขา้วสาลี หรือน ้า Wheatgrass   

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ                                             

สรุปผลการแจกแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

   กราฟท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 

     ผลการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 12 คน 

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
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กราฟท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกอาย ุ

          ผลการศึกษาขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-33 ปี ซ่ึงมี

จ านวน 15 คนรองลงมาคืออาย ุ18-25 ปี มีจ านวน 8 คน และ 34-41 ปี มีจ านวน 7 คน  
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ความพึงพอใจของผูล้องชิมเคร่ืองด่ืมน ้าตน้อ่อนขา้วสาลี (Wheatgrass) 

ตารางท่ี 4.3 สรุปการแจกแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ / คน 

มากท่ีสุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) นอ้ย(2) นอ้ยท่ีสุด(1) 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1. การตกแต่งและความ
สวยงามของเคร่ืองด่ืม 

9 45 12 48 9 27 - - - - 

2.รสชาติ กล่ิน สีสนั ของ
เคร่ืองด่ืม 

13 65 7 28 10 30 - - - - 

3.ความคิดสร้างสรรค ์ 7 35 8 32 15 45 - - - - 

4.ปริมาณของเคร่ืองด่ืม 15 75 13 52 2 6 - - - - 

5.ความสะอาด  ถกูหลกั
อนามยั 

12 60 11 44 7 21 - - - - 

6.มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมท่ีท า 

7 35 6 24 17 51 - - - - 
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4.5 กราฟแสดงผลความพงึพอใจในการทดลองชิมเคร่ืองด่ืม น า้ต้นอ่อนข้าวสาล ี(Wheatgrass) 

 

กราฟท่ี 4.3 ความพึงพอใจดา้นการตกแต่งและความสวยงามของเคร่ืองด่ืม 

           ความพึงพอใจดา้นการตกแต่งและความสวยงามของเคร่ืองด่ืม ในระดบัความพึงพอใจ
มาก 12  คน ระดบัมากท่ีสุดและปานกลาง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45% มากท่ีสุด 48% มาก          
และ 27% ปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้4.0 อยูใ่นระดบัมาก                                                                                                                                                     
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กราฟท่ี 4.4 ความพึงพอใจดา้นรสชาติ กล่ิน สีสนั ของเคร่ืองด่ืม 

              ความพึงพอใจในดา้นรสชาติ กล่ิน สีสัน ของเคร่ืองด่ืม ในระดบัมากท่ีสุด 13 คน
รองลงมา  ระดบัปานกลาง 10 คน และระดบัมาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 65% มากท่ีสุด 28% มาก 
และ 30% ปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้4.1 อยูใ่นระดบัมาก   
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 กราฟท่ี 4.5 ความพึงพอใจดา้นความคิดสร้างสรรค ์
 

            ความพึงพอใจด้านความคิดสร้างสรรค์ ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 15 คน 
รองลงมาในระดบัมาก 8 คน และระดบัมากท่ีสุด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35% มากท่ีสุด 32% มาก 
และ 45% ปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้3.7 อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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กราฟท่ี 4.6 ความพึงพอใจดา้นปริมาณของเคร่ืองด่ืม 

ความพึงพอใจในเร่ืองปริมาณของเคร่ืองด่ืม ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 15 คน 
รองลงมาในระดบัมาก 13 คน และในระดบัปานกลาง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 75% มากท่ีสุด 52% 
มาก และ 6% ปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้4.4 อยูใ่นระดบัมาก   
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กราฟท่ี 4.7 ความพึงพอใจดา้นความสะอาด ถูกหลกัอนามยั 

                ความพึงพอใจดา้นความสะอาดถูกหลกัอนามยั ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 12 คน 
รองลงมาในระดบัมาก 11 คน และในระดบัปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 60% มากท่ีสุด 44% 
มาก และ 21% ปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้4.1 อยูใ่นระดบัมาก   
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กราฟท่ี 4.8 ความพึงพอใจดา้นการมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมท่ีท า 

ความพึงพอใจในเร่ืองมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมท่ีท า ในระดับ                
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 7 คน รองลงมาในระดบัมาก 6 คน และในระดบัปานกลาง 17 คน        
คิดเป็นร้อยละ 35% มากท่ีสุด, 24% มาก และ 51% ปานกลาง สรุปค่าเฉล่ียท่ีได ้3.6 อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
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4.6 สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองการท า น ้ าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ (Healthy Organic Bio Wheatgrass )                   
ในรูปแบบของเคร่ืองด่ืมสมูทต้ี (Smoothie) ไดแ้นวคิดเห็นจากแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นท่ีพึง
พอใจในดา้นรสชาติ สีสนั ความแปลกใหม่ ในดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละคุณประโยชน์ของเคร่ืองด่ืม  

            นอกจากน้ี เคร่ืองด่ืมยงัเป็นท่ีดึงดูดแก่ลูกคา้ชาวต่างชาติ เหมาะส าหรับผูท่ี้ชอบเคร่ืองด่ืมแนวรัก
สุขภาพ และยงัเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดข้ึ้นวางบน Line Buffet อาหารเชา้ ในบางโอกาส 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11  เคร่ืองด่ืมน ้าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ (Healthy Organic Bio Wheatgrass)                                     
ท่ีวางบน Line Buffet 

ท่ีมา:  ผูจ้ดัท า  

 
 



 บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจยัโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์และขอบเขตท่ีตั้งไว ้ 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการสร้างสรรคเ์คร่ืองด่ืมชนิดใหม่  ซ่ึงใชต้น้อ่อนขา้วสาลี หรือน ้ า Wheatgrass 
เป็นส่วนวตัถุดิบหลกั ในการท าเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี  เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการสร้างเคร่ืองด่ืมชนิด
ใหม่ให้กบัสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นประโยชน์กบัห้องอาหารในการสร้างสรรคเ์มนูแปลกใหม่ข้ึนมา 
และยงัไดแ้นวคิดท่ีเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัลูกคา้ไดเ้ลือกเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ รสชาติดี และมี
รสชาติแตกต่างจากการเสิร์ฟแบบดั้งเดิมท่ีด่ืมน ้ า Wheatgrass แบบคั้นสด ซ่ึงมีกล่ินค่อนขา้งแรง ผูจ้ดัท า
จึงไดคิ้ดวิธีท่ีง่ายต่อการด่ืม คือการดึงวตัถุดิบท่ีมีรสเปร้ียว อมหวาน มาเป็นส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืม 
เ ช่น กรีกโยเ กิ ร์ต , สับปะรด และแอปเ ปิลเ ขียว มาป่ันรวมกับน ้ าWheatgrass เพื่อให้ได้เ ป็น
เคร่ืองด่ืมสมูทต้ี แมว้่ารูปแบบเคร่ืองด่ืมจะเปล่ียนไปแต่คุณประโยชน์ของน ้ า Wheatgrass ยงัคงเท่าเดิม 
และยงัเพิ่ม กล่ิน สี และรสชาติท่ีดีข้ึนกว่าเดิมอีกดว้ย  นอกจากน้ียงัไดรั้บรู้ถึงการท างานของพนกังาน
ภายในองคก์ร มีทกัษะในการท างานมากข้ึน สามารถเรียงล าดบักระบวนการท างานถึงความส าคญัของ
งาน สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มี
ความตรงต่อเวลา สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้และไดเ้รียนรู้ท่ีจะน ารายการอาหารท่ีมีอยูใ่น
โรงแรมมาคิดสร้างสรรคเ์มนูใหม่ๆข้ึนมา  อีกทั้งสามารถเป็นตวัเลือกให้กบั Chef ในการคิดรายการ
เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ เพื่อเป็นตวัเลือกในการขายให้กบัทางโรงแรมท่ีจะน าเคร่ืองด่ืมในรูปแบบไปขาย
ให้กบัลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรม ทั้งในดา้นอาหารและห้องพกั 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อช่ือเสียงของโรงแรมท่ีจะท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไป 

สถานประกอบการยงัให้ความรู้ แนวทางในการปฏิบติังานในรูปแบบใหม่ท าให้นักศึกษา
สามารถ สร้างสรรค์เมนูใหม่ข้ึนมา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับโรงแรม ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร สถานประกอบการได้บุคลากรมาพฒันาองค์กรได้มากข้ึนและยงัสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งโรงแรมและมหาวิทยาลยั 
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      5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

- การจองวตัถุดิบ เน่ืองจากหลายแผนกตอ้งท าไปใชใ้นการตกแต่ง                                                                 
- ระยะเวลาในการปลูกตน้อ่อนขา้วสาลีใหไ้ดต้ามก าหนด 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิ 

      5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

 -ท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงจากการท างานและรู้จกัแกปั้ญหา  
 เฉพาะหนา้ได ้

-ท าใหน้กัศึกษาน าทฤษฎีท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน 
-ท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร                                                                    
-ท าใหน้กัศึกษาสามารถใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
 -ท าใหน้กัศึกษาเรียนรู้และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท างานร่วมกบัคนภายในและภายนอก
องคก์ร 

  -ท าใหน้กัศึกษามีทกัษะในการติดต่อส่ือสารระหวา่งคนภายในและนอกองคก์ร 
  -ท าใหน้กัศึกษารู้จกัมีความรับผดิชอบ มีความระเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินยั ตรง 
 ต่อเวลาและมีความอดทน 
      5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

 -ภาระงานท่ีไดรั้บเป็นภาระงานท่ีผูจ้ดัท ายงัขาดประสบการณ์ในส่วนงานนั้นๆจึงอาจจะท าให ้   
ไม่ถนดัในส่วนงานดงักล่าว 
 -ในบางส่วนงานอาจจะตอ้งปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานในระยะแรก   

      5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
จ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองภาษาองักฤษเพิ่มเติม เพราะเป็นส่วนส าคญัมาก ทั้งในส่วน  
ของช่ือวตัถุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเมนูอาหาร ลว้นแลว้แต่เป็นภาษาองักฤษทั้งส้ิน  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามความคดิเห็น 
ช่ือเร่ือง น ้าตน้อ่อนขา้วสาลีเพื่อสุขภาพ (Healthy Organic Bio Wheatgrass)  

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีส าหรับสอบถามความคิดเห็นหลงัจากการทดลองชิมและความสนใจในรสชาติ
และการตกแต่งของอาหาร 
ตอนที ่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ              ชาย                         หญิง 

2. อาย ุ             18–25 ปี              2  26–33  ปี 

       34 - 41 ปี                 อ่ืน ๆโปรดระบุ…… 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผูล้องชิมเคร่ืองด่ืมน ้าตน้อ่อนขา้วสาลี หรือน ้า Wheatgrass   

 
รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. การตกแต่งและความ
สวยงามของเคร่ืองด่ืม 

     

2.รสชาติ กล่ิน สีสนั ของ
เคร่ืองด่ืม 

     

3.ความคิดสร้างสรรค ์      

4.ปริมาณของเคร่ืองด่ืม      

5.ความสะอาด  ถูกหลกัอนามยั      

6.มีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมท่ีท า 

     

 
 
 

 

       

 



ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
โปรดระบุขอ้เสนอแนะเพื่อใชป้รับปรุงและแกไ้ขในผลงานการท าเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี           
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................... 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทสมัภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

1.) จากกรณีท่ีนกัศึกษาไดม้าปฏิบติังานสหกิจ ณ โรงแรม อนนัตรา ริเสอร์ไซด ์กรุงเทพฯ รีสอร์ท นกัศึกษา

สามารถช่วยงานภายในแผนกไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.) หวัขอ้โครงงานท่ีนกัศึกษาไดน้ าเสนอต่อพนกังานท่ีปรึกษา สามรถน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.) จากท่ีนกัศึกษาไดเ้ลือก “ตน้อ่อนขา้วสาลี” มาเป็นวตัถุดิบหลกัในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ มีผลตอบรับ

อยา่งไรจากลูกคา้และแขกท่ีเขา้มาพกัในโรงแรม 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.) ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขส่ิงท่ีควรปรับปรุง? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                                              ขอบคุณท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

                                                                               นางสาววาริณี  กณุแสงค า 

                                                                                        นกัศึกษาสหกิจมหาวิทยาลยัสยาม                    

พนกังานท่ีปรึกษา (แทน)                                                            

__________________________________                                                                                              

(คุณราตรี  บุญมี) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

โปสเตอร์ไวนิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

น ำ้ตน้อ่อนขำ้วสำลเีพือ่สขุภำพ Healthy Organic Bio Wheatgrass 

ณ โรงแรมอนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ รสีอรท์ 

อาจารยพิ์มพพิ์ชชา  เลิศสกุลผาสุข     

นางสาววารณีิ  กุณแสงค า 

ภาควชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว คณะศิลปศาสาตร ์มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

พบว่าแขกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ นิยมดื่ม

เครื่องดื่ม  เพ่ือสุขภาพและเครื่องดืมสมูทตี้  (Smoothie) 

ผูจ้ดัท าจงึไดค้ดิทีจ่ะสรา้งสรรคเ์มนูสมูทตี้ เพ่ือสุขภาพ จาก

ตน้ออ่นขา้วสาลี ผา่นกระบวนการแยกกากใหเ้ป็นน า้ตน้ออ่น

ขา้วสาลี (Wheatgrass)มาป่ันผสมกบักรีกโยเกิรต์ สบัปะรด 

แอปเป้ิลเขียวใหเ้ป็นเครื่องดื่มสมูทตี้  (Smoothie)แทนการ

เสริฟ์ ในรูปแบบดัง้เดิมโดยการเสริฟ์แบบคัน้สดในปริมาณ 

1 แกว้ช็อต (Shot)และสรา้งสรรคร์ายการเครื่องดื่มที่มี

ความแปลกใหม ่เพ่ือสุขภาพ 

 
 

 วตัถุประสงค ์

1.  สรา้งสรรคร์ายการเครื่องดื่มชนิดใหม่โดยน า

ตน้อ่อนของขา้วสาลีที่โรงแรมสามารถปลูกเองไดม้าใชใ้ห ้

เกิดประโยชน ์

 2.  สรา้งสรรคร์ายการเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เพ่ิม

ความน่าสนใจและตอบรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้

หลากหลายมากขึ้น 

 
ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ 

       สอบถามพ่อครวั(Chef) แผนกครวัเย็น (Cold Main 

Kitchen)และเก็บขอ้มูล จากการแจกแบบสอบถามพนกังานใน

แผนกครวัเย็น,ครวัไทย,ครวัจนี,และครวัรอ้น ณ โรงแรม อนนั

ตรา ริเวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ รีสอรท์ เป็นจ านวน 30 ชุด และ

การคน้หาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดและคน้ควา้จาก

อนิเทอรเ์น็ต 

 

ประโยชนท่ี์ไดร้บั 

 1 น าวตัถุดิบที่โรงแรมสามารถปลูกเองไดม้าสรา้งสรรค์

เมนูเครือ่งดืม่ใหมใ่หเ้กิดประโยชน ์

2.โรงแรมมีรายการเครือ่งดืม่เพ่ือสุขภาพสามารถตอบรบั

กระแสรกัสุขภาพไดด้ี 

 

ส่วนผสมเครือ่งดื่ม 

3.สบัปะรด 

4.กรกีโยเกิรต์ 

1.น า้วทีกราสคัน้สด 

2.แอปเป้ิล 

5.น า้แข็ง 

เครือ่งดืม่สมูทตี้จากน า้ Wheatgrass 

สรปุผลกำรทดลอง 

 จากการทดลองการท า น า้ตน้ออ่นขา้วสาลีเพ่ือสุขภาพ (Healthy 

Organic Bio Wheatgrass )ในรูปแบบของเครื่องดื่มสมูทตี้ (Smoothie) 

ไดแ้นวคิดเห็นจากแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นที่พึงพอใจในดา้น

รสชาติสีสนัความแปลกใหม่ในดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละคุณประโยชน์

ของเครือ่งดืม่  

            นอกจากน้ีเครื่องดื่มยงัเป็นที่ดึงดูดแก่ลูกคา้ชาวต่างชาติเหมาะ

ส าหรบัผูท้ี่ชอบเครื่องดื่มแนวรกัสุขภาพและยงัเป็นเครื่องดื่มที่ไดข้ึ้นวาง

บน Line Buffet อาหารเชา้ในบางโอกาส 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองป่ันแยกกาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองป่ัน 

 

 



 
วนัหมดอายขุองการเกบ็อาหาร 

 

 

 
อุณหภูมิของตูเ้ยน็ 

 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รูปภาพการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าอาหาร a la carte  

  

  

 

 

 

 

 

 

จดัเตรียมผลไม ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัเตรียมหัน่ผกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตีส่วนผสมโยเกิร์ต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สไลด ์Coldcut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยนืประจ า Station ในงานเล้ียงต่างๆ 
 



ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหสันกัศึกษา : 5704400291 
ช่ือ-นามสกุล : นางสาววาริณี กณุแสงค า 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชา : การโรงแรม 
ท่ีอยู ่                   : 1100 หมู่บา้นศรีเพชร ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม  

กรุงเทพมหานคร ปณ. 10160  
ผลงาน  : - เตรียมเมนูอาหารเชา้ Breakfast ส าหรับทุกเชา้ 

-เตรียมผลไม ้ส าหรับวางบน Line Buffet  
-ขายอาหาร A la carte  
-สไลด ์Cold cut  
-ผสมโยเกิร์ต ส าหรับวางบน Line Buffet 
-เตรียมผกัสลดั ชนิดต่างๆ  
-ยนืประจ า Station เวลามีงานจดัเล้ียง 
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