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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ ( Millennium Hilton Bangkok ) ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งของแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำในย่ำนเก่ำแก่บนฝั่งธนบุรี บริ เวณโรงแรมมีควำมกว้ำงติดริ มแม่น้ ำถึง 55 เมตร จึงมีจุดเด่น
อยูท่ ี่ทิวทัศน์ที่น่ำประทับใจกำรที่ผจู้ ดั ทำได้เข้ำไปปฎิบตั ิสหกิจศึกษำที่ โรงแรมมิลเลนเนี ยม ฮิลตัน
กรุ ง เทพ ในแผนกโรงอำหำร (Canteen) ซึ่ งเป็ นแผนกที่ ท ำอำหำรให้ ก ับ พนัก งำนในโรงแรม
ระยะเวลำที่ได้ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำในแผนกครัวนั้นทำให้ได้เรี ยนรู ้งำนต่ำงๆภำยในครัว เช่น กำร
จัดเตรี ยมวัตถุดิบก่อนประกอบอำหำร ขั้นตอนในกำรประกอบอำหำร กำรจัดเก็บสิ่ งของเข้ำตูแ้ ช่เย็น
และห้องเก็บวัตถุดิบ (Store Room) ซึ่ งสิ่ งของหรื อวัตถุดิบจะมีกำรสั่งเข้ำมำในแต่ละในอำทิตย์ แล้ว
แยกจำแนกประเภทเก็บให้เป็ นระเบี ยบ จำกกำรที่ ได้ปฎิ บตั ิ งำนไปได้ในระยะเวลำหนึ่ งนั้นทำง
ผูจ้ ดั ทำได้เล็งเห็นถึงปั ญหำในแผนกนั้นก็คือ มีผลไม้เหลือทิ้งเป็ นจำนวนมำกในแต่ละวัน และผลไม้
บำงอย่ำงก็ไม่สำมำรถเก็บไว้ได้นำน อย่ำงเช่น เงำะ มังคุด ลำไย สับปะรด มะละกอ เป็ นต้น ผูจ้ ดั ทำ
จึงทำกำรสังเกตว่ำในแต่ละวันนั้นมีผลไม้อะไรที่มีเหลือมำกที่สุด นั้นก็คือ เงำะ
ดังนั้นทำงผูจ้ ดั ทำจึงได้ไปปรึ กษำกับทำงพี่เลี้ยงและอำจำรย์ที่ปรึ กษำว่ำจะนำเอำเงำะที่เหลือ
นัน่ มำทำเป็ นแยมรู ปแบบใหม่ เพรำะโดยปกติแยมที่ทำงโรงแรมใช้ก็จะเป็ นแยมทัว่ ไปที่นำมำทำ
ขนม หรื อใช้ในอำหำรเช้ำ เช่น แยมส้ม แยมสับปะรด แยมสตอเบอร์ รี่ เป็ นต้น แต่แยมที่ผจู ้ ดั ทำจะ
เป็ นกำรนำเอำเงำะมำผสมกับตัวแกนสับปะรดที่หนั่ เป็ นลูกเต๋ ำ ซึ่ งสับปะรดจะเป็ นตัวเพิ่มรสชำติที่
เปรี้ ยวอมหวำนให้กบั ตัวเงำะ และตัวแกนสับปะรดยังเป็ นตัวเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กบั แยมได้อีกด้วย ถือ
ได้วำ่ เป็ นกำรทำแยมในรู ปแบบใหม่ เพื่อใช้สำหรับรับประทำนคู่กบั เบเกอรี่ ในไลน์อำหำรเช้ำให้กบั
ลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรของทำงโรงแรม นอกจำกนี้ ยงั เป็ นกำรช่วยลดกำรทิ้งขยะสดจำพวกผลไม้ที่คำ้ ง
สต็อก และเป็ นกำรช่วยลดต้นทุนในกำรสั่งซื้ อแยมให้กบั โรงแรมได้อีกทำงหนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษำกำรทำแยมในรู ปแบบใหม่
1.2.2 เพื่อเป็ นกำรช่วยลดกำรทิง้ ขยะสดจำพวกผลไม้
1.2.3 เพื่อช่วยในกำรลดต้นทุนกำรซื้ อแยมของโรงแรม

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
โรงแรมมิลเลนเนี ยม ฮิลตัน กรุ งเทพ ( Millennium Hilton Bangkok ) แผนกโรงอำหำร
(
Canteen ) ชั้น P3
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
กำรเลื อกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็ นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจงโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่ำงพนักงำนภำยในโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ แผนกโรงอำหำร
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนเวลำ
เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 10 กันยำยน 2564 รวมระยะเวลำ
ทั้งหมด 16 สัปดำห์
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูลเนือ้ หำ
ผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ ยวกับกำรแปรรู ปอำหำรให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์แยมผลไม้ โดยทำกำรศึ กษำ
ขั้นตอนกำรถนอมอำหำรรวมถึ ง วิธีกำรทำแยมว่ำมี ข้ นั ตอนอย่ำ งไรจำกแหล่ งข้อมูล ต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง
งำนวิจยั หนังสื อ บทควำม และสื่ อออนไลน์
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำได้ รับ
1.4.1 เพื่อสร้ำงสรรค์เมนูใหม่ๆจำกวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง
1.4.2 สำมำรถไปต่อยอดเป็ นธุ รกิจส่ วนตัวได้ในอนำคต
1.4.3 เพื่อเพิ่มทำงเลือกกำรบริ โภคให้แก่ลูกค้ำ

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
สถานทีต่ ้งั
เบอร์ โทรศัพท์
เว็ปไซต์

: โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ
: (Millennium Hilton Bangkok)
: 123 ถนนเจริ ญนคร เขตคลองสาน แขวงคลองต้นไทร
กรุ งเทพฯ 10600
: 02-4422000
: www.hilton.com

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ ตั้งอยูบ่ นถนนเจริ ญนคร ริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในย่าน
เก่าแก่บนฝั่งธนบุรี บริ เวณโรงแรมมีความกว้างติดริ มแม่น้ าถึง 55 เมตร มีอาคารที่มีความสู ง 32 ชั้น
มีจุดเด่นคือ ทิวทัศน์ รวมถึ งมีห้องพักแขกและห้องสวีท 533ห้อง ที่ติดวิวแม่น้ า มีห้องอาหารบาร์
และเลานจ์ที่ได้รับรางวัล มีห้องจัดงานที่ทนั สมัย 17 ห้อง อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิ ย มอยู่ไ ม่ ไ กลจากโรงแรม เช่ น วัดอรุ ณ วัดโพธิ์ และถนนข้า วสาร เป็ นต้น การเดิ นทางมายัง
โรงแรมนั้นสามารถมาได้จากทั้งทางน้ าถนนและรถไฟฟ้ าโดยทางโรงแรมจัดเรื อบริ การรับส่ งฟรี ทุก
20 นาที

รู ปที่ 2.1 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ
ทีม่ า : http://ebkkhotels.blogspot.com/2015/04/blog-post_46.htm

รู ปที่ 2.2 สัญลักษณ์ของโรงแรมมิลเลียนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ
ทีม่ า :https://twitter.com/hiltonbangkok/status/629951589705490433

รู ปที่ 2.3 แผนที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ
ทีม่ า : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=pakwan&month=072.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรมมีขนาดทั้งหมด 32 ชั้น มีหอ้ งพัก 533 ห้อง ห้องอาหาร 7 ห้อง ห้องประชุม 17 ห้อง
2.3 การให้ บริการห้ องพัก
ประเภทของห้องพักโรงแรมมีดงั นี้ 1) ห้องดีลกั ซ์ ริ เวอร์ วิว 368 ห้อง 2) ห้องแฟมิลี่ ริ เวอร์ วิว 16
ห้อง 3) ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ริ เวอร์ วิว 76 ห้อง และ4) ห้องสวีท 73 ห้อง ทั้งหมดตกแต่งอย่างหรู หราพร้อมสิ่ ง
อานวยความสะดวกคุณภาพสู ง ทุกห้องมีการออกแบบภายในที่ร่วมสมัย

2.3.1 ประเภทห้ องพัก
2.3.1.1 ห้ องคิงดีลกั ซ์ ริเวอร์ วิว
สามารถมองเห็ น วิ วแม่ น้ า เจ้า พระยาและวิวตัว เมื องที่ ง ดงามจากห้อ งพัก นี้ ซึ่ ง ตกแต่ ง ใน
รู ปแบบร่ วมสมัยอย่างสวยงามพร้อมพื้นที่นง่ั เล่นที่มีอ่างอาบน้ าแยกส่ วนฝักบัว และมีสิ่งอานวยความสะดวก
ครบครัน

รู ปที่ 2.4 ห้องคิงดีลกั ซ์ริเวอร์ ววิ
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.3.1.2 ห้ องเอ็กเซ็กคิวทีฟริเวอร์ ววิ
ตั้งอยู่บนชั้น 24 ขึ้นไป ห้องนี้ เป็ นสถานที่เฉพาะสาหรับชมทิวทัศน์ของแม่น้ าเจ้าพระยา มี
สระน้ าวนและฝักบัวเรนชาวเวอร์ แขกที่เข้าพักในห้องนี้ จะสามารถเข้าใช้บริ การเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์บนชั้น
31ได้

รู ปที่ 2.5 ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟริ เวอร์ววิ
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.3.1.3 ห้ องคิงพาโนรามิกริเวอร์ ววิ สวีท
ห้องขนาด 67 ตร.ม./720 ตร.ฟุต นี้ ประกอบด้วยเตียง Serenity Hilton ขนาดคิงไซส์ พื้นที่
นัง่ เล่นและห้องน้ าที่สวยงามพร้อมอ่างและยังรวมการใช้บริ การห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ได้ฟรี

รู ปที่ 2.6 ห้องคิงพาโนรามิกริ เวอร์ววิ สวีท
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.3.1.4 ห้ องคิงแฟมิลี่ริเวอร์ วิว
ห้องที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษเพื่อครอบครัว ด้วยพื้นที่ 40 ตร.ม./ 430 ตร.ฟุต มีท้ งั อ่าง
อาบน้ าและฝักบัวที่แยกเป็ นสัดส่ วน และสิ่ งอานวยความสะดวก

รู ปที่ 2.7 ห้องคิงแฟมิลี่ริเวอร์ ววิ
ทีม่ า :https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.3.1.5 ห้ องทวินแฟมิลี่ริเวอร์ ววิ
ห้องที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษเพื่อครอบครัว มีพ้ืนที่ 40 ตร.ม./ 430 ตร.ฟุต โดยพื้นที่
นัง่ เล่นมีขนาดใหญ่พร้อมวิวของแม่น้ าและวิวตัวเมือง มีท้ งั อ่างอาบน้ าและฝักบัวที่แยกเป็ นสัดส่ วน และสิ่ ง
อานวยความสะดวก

รู ปที่ 2.8 ห้องทวินแฟมิลี่ริเวอร์วิว
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.3.1.6 ห้ องทวินพาโนรามิกริเวอร์ ววิ
ห้องขนาด 67 ตร.ม./720 ตร.ฟุต ห้องสวีทนี้ประกอบด้วยเตียง Serenity Hilton ขนาดคิงไซส์
พื้นที่นง่ั เล่น และห้องน้ าที่สวยงามพร้อมอ่างน้ าวน ฝักบัวแบบเรนชาว และยังรวมการใช้บริ การห้องเอ็กเซ็ก
คิวทีฟเลานจ์ได้ฟรี

รู ปที่ 2.9 ห้องทวินพาโนรามิกริ เวอร์วิว
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.3.1.7 ห้ องทวินริเวอร์ ววิ
ขนาด 67 ตร.ม./721 ตร.ฟุตนี้ ภายในห้องจัดวางเตียงคู่ Serenity Hilton และห้องน้ าที่ตกแต่ง
สมบูรณ์แบบมีท้ งั ห้องอาบน้ าฝักบัวและอ่างอาบน้ าที่แยกเป็ นสัดส่ วน และยังรวมถึงสิ ทธิ พิเศษในการเข้าใช้
บริ การเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ฟรี

รู ปที่ 2.10 ห้องทวินริ เวอร์วิว
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.3.1.8 ห้ องคิงริเวอร์ ววิ สวีท
ขนาด 67 ตร.ม./721 ตร.ฟุตนี้ ภายในห้องจัดวางเตียง Serenity Hilton ขนาดคิงไซส์ และยัง
รวมถึงสิ ทธิพิเศษในการเข้าใช้บริ การเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ฟรี

รู ปที่ 2.11 ห้องคิงริ เวอร์ววิ สวีท
ทีม่ า :https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.3.1.9 ห้ องทวินดีลกั ซ์ ริเวอร์ ววิ
ห้องได้รับการออกแบบมาพิเศษเพื่อครอบครัว ด้วยพื้นที่ 40 ตร.ม./ 430 ตร.ฟุต ซึ่ งมีท้ งั อ่าง
อาบน้ าและฝักบัวที่แยกเป็ นสัดส่ วน และสิ่ งอานวยความสะดวก

รู ปที่ 2.12 ห้องทวินดีลกั ซ์ริเวอร์วิว
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.3.1.10 ห้ องรอยัลสวีท
ห้องรอยัลสวี ตั้งอยูบ่ นชั้น 29 ของโรงแรม ชมวิว 180 องศา ห้องพักส่ วนตัวระดับในสไตล์อ
พาร์ ทเมนท์น้ ี ห้องนัง่ เล่น ห้องนอนหลัก ตูเ้ สื้ อผ้าแบบวอล์กอิน และห้องน้ าที่สวยงาม

รู ปที่ 2.13 ห้องรอยัลสวีท
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.4 ห้ องอาหารและบาร์
2.4.1 Flow Restaurant
ห้องอาหาร FlowRestaurant เปิ ดให้บริ การอาหารในมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็นลักษณะ
เด่นของห้องอาหาร Flow คือเป็ นห้องอาหารสไตล์อินเตอร์ บุฟเฟต์ ซึ่ งมีท้ งั อาหารไทย ญี่ปุ่น อิตาเลียน และ
ซีฟู้ด

รู ปที่ 2.14 Flow Restaurant
ทีม่ า : https://www.facebook.com/flowmillenniumhiltonbkk/
2.4.2 Yuan
ห้องอาหาร Yuan เป็ นอาหารจีนในบรรยากาศแบบร่ วมสมัย ณ ห้องอาหาร “หยวน”ภายใน
ตกแต่งสวยงามโดยช่างฝี มือสามารถเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์ต่ิมซามื้อกลางวันได้ทุกวัน

รู ปที่ 2.15 Yuan
ทีม่ า :http://www.9journeythailand.com/restaurant_review/yuan-millennium-hilton-bangkok/

2.4.3 Prime
ไพร์มห้องอาหารร่ วมสมัยแห่งความมีระดับ ที่หอ้ งอาหารไพร์มเสิ ร์ฟเนื้อวัวและเนื้ อแกะที่ส่ง
ตรงมาจาก ออสเตรเลีย อเมริ กาและญี่ปุ่น

รู ปที่ 2.16 Prime
ทีม่ า : https://pantip.com/topic/30069057
2.4.4 Executive Lounge
Executive Lounge เป็ นห้องสาหรับแขกที่พกั ระดับ วีไอพี มีอาหารเช้า กลางวันและเย็นโดย
เปิ ดให้บริ การดังนี้

รู ปที่ 2.17 Executive Lounge
ทีม่ า : https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g

2.4.5 Three Sixty
Three Sixty ทรี ซิกตี้ แจ๊ส เล้าจน์ มีเอกลักษณ์ที่สามารถมองเห็ นวิวได้โดยรอบ 360 องศา
บาร์ แห่งนี้จะเน้นให้บริ การเครื่ องดื่มและอาหารเบาท้องเช่น Light Snack

รู ปที่ 2.18 Three Sixty
ทีม่ า : https://thepassion.in.th/10-bar-jazz2.4.6 The Lantern
The Lantern ถูกตกแต่งในโทนเขียวอ่อน เฟอร์ นิเจอร์ สีส้มและสี ครี ม มีให้เลือกพักผ่อนทั้ง
ด้านในและด้านนอก สามารถสั่งเครื่ องดื่ม และชมกับการแสดงผัดไอศกรี ม จุดเด่นคือสามารถเลือกท็อปปิ้ ง
ได้ตามต้องการ

รู ปที่ 2.19 The Lantern
ทีม่ า : https://pantip.com/topic/33990891

2.4.7 Maya
Mayaเป็ นห้ องอาหารไทยเริ่ ม จัดในช่ วงค่ า พร้ อมโรงละครขนาดย่อม เปิ ดให้บ ริ ก ารวัน
อังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น.

รู ปที่ 2.20Maya
ทีม่ า : http://oknation.nationtv.tv/blog/noieakthai/2010/01/29/entry-1/comment
2.5 ห้ องประชุ มสั มมนาและการจัดเลีย้ ง
2.5.1 ห้ องแกรนด์ บอลรู ม
ห้องบอลรู มกว้างไร้เสา 2 ห้อง เพดานสู ง 8.5 เมตร ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ดว้ ยโคมรู ปทรง
กรวย

รู
ปที่ 2.21 ห้องแกรนด์บอลรู ม
ทีม่ า :https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.5.2 ห้ องธนบุรีบอลรู ม
เป็ นห้องจัดเลี้ยงสไตล์เดียวกันกับห้องแกรนด์บอลรู มซึ่ งเหมาะสาหรับจัดงานเลี้ยงฉลอง
สมรสงานAfter Party หรื องานพิธีการช่วงเช้าซึ่ งมีหลังคาสู ง 6.5 เมตร มีห้องที่แยกเป็ นสัดส่ วน 3 ห้อง

รู ปที่ 2.22 ห้องธนบุรีบอลรู ม
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.5.3 ห้ องประชุ มที่ Hilton
ห้องประชุม 10 ห้องที่มาพร้อมวิวแสนวิเศษแสงธรรมชาติและวิวอันงดงาม

รู ปที่ 2.23 ห้องประชุมที่ฮิวตัน
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/

2.6 สิ่ งอานวยความสะดวก
2.6.1 Health Club
สาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบการออกกาลังกาย บริ เวณชั้น 4 ยังมีศูนย์ฟิตเนสที่เปิ ดให้บริ การตลอด24
ชัว่ โมงพร้อมโปรแกรมชั้นเรี ยนโยคะ ฟิ ลาทีส ฝึ กสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญของทางโรงแรม

รู ปที่ 2.24Health Club
ทีม่ า : https://www.thaihrhub.com/bangkok/hotels2.6.2 The Beach
“The Beach” ตั้งอยูบ่ นชั้น 4 ของโรงแรม ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีสระว่ายน้ าแบบอินฟิ นิต้ื

รู ปที่ 2.25The Beach
ทีม่ า :https://mgronline.com/travel/detail/9580000120327

2.6.3 Eforea Spa
อีโฟเรี ย (Eforea) สปาแนวใหม่ในบรรยากาศสงบร่ มรื่ นใกล้ชิดกับธรรมชาติริมน้ าโดดเด่ น
ด้วยทรี ตเมนต์พิเศษ 3 ชนิด

รู ปที่ 2.26Eforea Spa
ทีม่ า : https://www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/millennium-hilton-bangkok/
2.7 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานของโรงอาหาร (Canteen)

Demi chef

Cook1

Cook Helper

Cook Helper

รู ปที่ 2.27 ผังบริ หารงานของโรงอาหาร (Canteen)
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2564)

2.8 ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 2.28 นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทีม่ า :ผูจ้ ดั ทา (2564)
ชื่ อผู้ปฏิบัติงาน : นายจิระสมบัติ สมบัติจนั ทร์
ตาแหน่ ง
: นักศึกษาหน่วยปฏิบตั ิงานแผนกโรงอาหาร (Canteen Trainee)
ระยะเวลาปฏิบัติ : ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึง 10 กันยายน พ.ศ.2564

2.9 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ผจู ้ ดั ทาได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ
1) ส่ วนแรกคืองานที่ได้รับมอบหมายในช่วงเช้า ได้แก่ หน้าที่ในการจัดเตรี ยมหน้าไลน์อาหาร
ให้พร้ อมสาหรับอาหารกลางวันตรวจเช็คสิ นค้าที่มาส่ งและจัดเก็บเข้าห้องเก็บของ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์
โดยการจัดแยกประเภทและเก็บให้เป็ นระเบียบและจัดเตรี ยมวัตถุดิบสาหรับวันถัดไป
2) ส่ วนที่สองงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงบ่าย คือจัดเตรี ยมหน้าไลน์อาหารให้พร้อมสาหรับ
อาหารเย็นจากนั้นตรวจดูความเรี ยบร้อยของเครื่ องดื่ม เช่น กาแฟ น้ าตาล หากพบว่ามีปริ มาณลดลงให้นามา
เติ มจากนั้นล้างเครื่ องอุ่นแกงหลังจากเสร็ จรอบอาหารเย็นแล้ว และสุ ดท้ายจัดเตรี ยมหน้าไลน์อาหารให้
พร้อมสาหรับอาหารรอบดึก

2.10 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 2.29 พนักงานที่ปรึ กษา
ทีม่ า :ผูจ้ ดั ทา (2564)
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา
ตาแหน่ ง
แผนก

: นาง ศิรินภา ภูพนู
: Cook1
: ครัวพนักงาน (Kitchen)

2.11 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนิ นการในการปฏิ บตั ิงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึ ง 10 กันยายน พ.ศ.
2564
2.11.1 ปรึกษาและขอคาแนะนาจากทีป่ รึกษา
ในระยะเวลาที่ ไ ด้เ ริ่ ม เข้า ปฏิ บ ัติ ง านที่ โ รงแรมได้ข อค าแนะน าพนัก งานที่ ป รึ ก ษาในเรื่ อ งการ
เตรี ยมพร้อมในการทาผลิตภัณฑ์ รวมถึงขอคาปรึ กษาในด้านการปฏิบตั ิในโครงงานและการจัดเตรี ยมการ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน เป็ นต้น

2.11.2 คิดหัวข้ อโครงงาน
หลัง จากที่ ไ ด้เริ่ ม เข้า ปฏิ บ ตั ิ ง านจริ งได้สามสัป ดาห์ ท างผูจ้ ดั ท าได้เล็ง เห็ นถึ ง ปั ญหาที่พ บและนา
ปั ญ หาไปขอค าปรึ ก ษาจากพนัก งานพี่ เ ลี้ ย งและครู ที่ ป รึ ก ษา จึ ง ท าให้เ กิ ด หัว ข้อโครงการขึ้ น ในหัว ข้อ
โครงการเรื่ อง แยมเงาะแกนสับปะรด
2.11.3 ค้ นคว้ าข้ อมูลและดาเนินการตามหัวข้ อที่เสนอไว้
หลังจากที่นาเสนอหัวข้อแล้วได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลและวิธีการดาเนิ นการจากอินเทอร์ เน็ตมา
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการทาโครงงาน
2.11.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทาโครงงาน
ในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ผจู้ ดั ทาได้ใช้อุปกรณ์จากแผนกครัวในการทาแยมเงาะแกนสับปะรด มีเพียง
ภาชนะที่ใช้เก็บตัวผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งซื้อมาจัดเก็บ
2.11.5 ทดลองทาผลิตภัณฑ์
ทางผูจ้ ดั ทาได้ทดลองทาผลิตภัณฑ์ตามคาแนะนาจากพนักงานพี่เลี้ยงและจากที่ได้คน้ คว้ามาทาให้
ได้มาเป็ นผลิตภัณฑ์แยมเงาะแกนสับปะรด
2.11.6 นาผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ ไปทดลองใช้
นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ยมเงาะแกนสั บ ปะรดที่ ไ ด้ท ดลองท ามาให้พ นัก งานกิ นเพื่ อวิเคราะห์ และน ามา
ประเมินทาแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2.11.7 จัดทาแบบประเมินเพือ่ ทาการสารวจ
การจัดทาแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่ได้ทาการกินผลิตภัณฑ์ว่า
เป็ นไปในทิศทางใด เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลมาจัดทาเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
2.11.8 จัดทารู ปเล่ มโครงงาน
การจัดทารู ป เล่ ม โครงงานนั่นได้รวบรวมข้อมูล ที่ ไ ด้ม าเรี ยบเรี ย งและสรุ ป โครงงานจากนั้นส่ ง
โครงงานให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้ตรวจความถูกต้อง แล้วจึงทาเป็ นรู ปเล่มที่สาเร็ จเพื่อนาไปใช้ในการ
เผยแพร่ และการนาเสนอต่อไป

2.12 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

2564

2564

2564

2564

1.ปรึ กษาและขอคาแนะนา
จากที่ปรึ กษา
2.คิดหัวข้อโครงงานและ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
3.ค้นคว้าข้อมูลและ
ดาเนินการตามหัวข้อที่เสนอ
ไว้
4.จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือที่ใช้ในการทา
โครงงาน
5.ทดลองทาผลิตภัณฑ์
6.นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไป
ทดลองใช้
7.จัดทาแบบประเมินเพื่อทา
การสารวจ
8.จัดทารู ปเล่มโครงงาน
ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน

2.13 สรุ ปผลการดาเนินงานสหกิจ
2.13.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังจากที่ได้เข้าปฏิบตั ิงานในแผนกโรงอาหาร (Canteen)ทางผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู้ถึงกระบวนการต่าง
ๆในการปฏิบตั ิงาน และการร่ วมปฏิ บตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานทั้งเพื่อนร่ วมงานในแผนกและแผนกอื่น ๆ ใน
ระยะเวลาตลอด 16 สัปดาห์ สิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ มาจากการปฏิบตั ิงานสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ งได้
และยังสามารถนามาพัฒนาความรู ้ความสามารถในด้านการประกอบอาหาร อีกทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จตามที่ได้รับคาสั่งมา รวมไปถึงได้เรี ยนรู้ดา้ นการแก้ปัญหา
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เป็ นอย่างดี
2.13.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
2.13.2.1 ปั ญ หาเรื่ อ งของบุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ ง านมี ไ ม่ เ พี ย งพอ จากปั ญ หาในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด 19 ทาให้ทาให้มีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้านจึงทาให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิงาน
2.13.2.2 ปั ญหาด้านการสื่ อสารภาษาต่างประเทศที่ไม่ดีพอจึงทาให้มีปัญหาในการอ่าน
รายการวัตถุดิบต่างๆ
2.14 ข้ อเสนอแนะและการปฏิบัติงานสหกิจ
2.14.1 การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทาให้งานให้มี
จุดข้อบกพร่ องน้อยที่สุด
2.14.2 ในด้านการปฏิบตั ิงานต้องมีความรอบคอบและมีสติอยู่ตลอดเนื่ องจากปฏิบตั ิงานในครัวมี
หลายสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนได้ จึงเป็ นข้อที่ควรระวัง

บทที่ 3
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานแยมเงาะแกนสับปะรด (Rambutan and Pineapple Core Jam) จากผลไม้
ที่เหลือใช้ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ ( Millennium Hilton Bangkok ) ทางผูจ้ ดั ทาได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยมีการเสนอเป็ นลาดับ ดังนี้
3.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับแยม
3.1.1 แยม
3.1.2 ประเภทของแยม
3.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการทาแยม
3.2.1 เงาะ
3.2.2สับปะรด
3.2.3 น้ าผึ้ง
3.2.4 เกลือ
3.2.5 เจลาติน
3.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับแยม
3.1.1 แยม
แยม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผัก ผลไม้ หรื อสมุนไพร ที่ใช้เป็ นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อมากกว่า ผสมกับน้ าตาลหรื อน้ าผึ้ง อาจผสมน้ าผักหรื อน้ าผลไม้เข้มข้น สารทาให้คงตัว เช่น เพ
กทิน สารเพิ่มความเป็ นกรด เช่น กรดซิทริ ก แต่งกลิ่นหรื อสี ในอัตราส่ วนที่เหมาะสม นาไปให้ความ
ร้อนจนมีความข้นหนืดตามต้องการ (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2561)
ผลิ ตภัณฑ์แยมจัดเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับความนิ ยมในการรับประทานกับขนมปั งเพื่อให้
ขนมปั งมี รสชาติอร่ อยมากขึ้น หรื อสอดไส้แต่งหน้าขนม จึงมีการใช้แยมในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่ อที่ จะปรุ ง รส ปั จจุ บ นั มมี ผ ลิ ตภัณฑ์แยมหลากหลายรสชาติ ท้ งั แยมสับ ปะรด แยมสตอเบอรี่
แยมบลูเบอรี่ และแยมผลไม้รวม เป็ นต้น (กัลยาณี ชาวนา, 2546)

แยมเป็ นผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจากจากผลไม้ซ่ ึ งอาจเป็ นผลไม้ท้ งั ผลผลไม้เป็ นชิ้ นเนื้ อผลไม้หรื อผลไม้
ปั่ นผสมกับน้ าตาลหรื อสารให้ความหวาน (Sweetener) ชนิดอื่นจะผสมน้ าผลไม้หรื อน้ าผลไม้เข้มข้นด้วยก็
ได้มีลกั ษณะเป็ นเจล (Gel) แยมมีลกั ษณะกึ่งเหลวมีความข้นเหนียวพอเหมาะสามารถปาดหรื อทาบนขนมปั ง
ได้ส่วนมาร์ มาเลดคือแยมที่ทาจากผลไม้ตระกูลส้มซึ่ งอาจเป็ นผลไม้ท้ งั ผลผลไม้เป็ นชิ้นเนื้ อผลไม้หรื อผลไม้
ปั่ นผสมกับเปลือกหรื อเนื้ อผลไม้ชิ้นบางๆและน้ าตาลหรื อจะผสมน้ าผลไม้ตระกูลส้มด้วยก็ได้การแปรรู ป
แยมเป็ นการถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสู งเพื่อลดค่าวอเตอร์แอคทิวติ ้ ี (Water Activity) และ
มีค่าpH ต่ าเพื่อป้ องกันการเจริ ญของจุลินทรี ยจ์ ดั อยู่ในกลุ่มIntermediate Moisture Foodการเกิ ดเจล (Gel)
ของแยมเกิดจากกรดน้ าตาลและเพกทิน (Pectin) ผสมกันในสัดส่ วนที่เหมาะสมโดยกรดน้ าตาลและเพกทิน
เป็ นส่ วนประกอบที่มีอยูแ่ ล้วในผลไม้แต่อาจมีสัดส่ วนที่ไม่เหมาะสม (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, ม.ป.ป.)

รู ปที่ 3.1 แยม
ทีม่ า : https://www.madeinrecipes.com/keto-diet/keto-strawberry-jam/
3.1.2 ประเภทของแยม
พรรณนิภา วงศ์เจริ ญ (2562) ได้จาแนกตามลักษณะรสชาติ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1.2.1 แยมหวาน
แยมหวานคือแยมที่ได้จากเนื้ อผลไม้ หรื อผลไม้ปั่นผสมเข้ากับน้ าตาลหรื อน้ าผลไม้หรื อสาร
ให้ความหวานชนิดอื่นนอกเหนือจากความหวานจากตัวผลไม้ แยมหวานมีหลายชนิดขึ้นอยูก่ บั ผลไม้น้ นั ๆที่
นามาทาแยม ยกตัวอย่างเช่น
- แยมส้ม ได้จากการนาส้มมาทาแยม มีลกั ษณะสี ส้ม
- แยมองุ่น ได้จากการนาองุ่นมาทาแยม มีลกั ษณะสี ม่วง
- แยมสับปะรด ได้จากการนาสับปะรดมาทาแยม มีลกั ษณะสี เหลือง
- แยมสตอเบอรี่ ได้จากการนาสตอเบอรี่ มาทาแยม มีลกั ษณะสี แดง
3.1.2.2 แยมทีไ่ ม่ หวาน

แยมที่ไม่หวานคือแยมที่นาวัตถุดิบที่ไม่มีความหวานมาทาแยม ไม่ใช้สารที่ให้ความหวานมาทา
แยม แต่ ใ ช้ส ารที่ ใ ห้ ค วามเหนี ย วชนิ ด อื่ น แทนน้ า ตาล เช่ น น้ า มัน ร าข้า ว หรื อ น้ า ผึ้ ง ในปริ ม าณที่ น้อ ย
ยกตัวอย่างเช่น
- แยมงาบด ได้จากการนางามาทาแยม มีลกั ษณะสี ขาวหรื อสี ดา จะขึ้นอยูก่ บั งาที่นามาใช้ใน
การทาแยม

รู ปที่ 3.2 ประเภทของแยม
ทีม่ า : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0881/jam
3.2 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาแยม
3.2.1 เงาะ
อุดมลักษณ์ สุ ขอัตตะและคณะ(2553) กล่ าวไว้ว่าเงาะเป็ นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึ งขนาดใหญ่
ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม อยูใ่ นช่วง 25 – 30° C ความชื้ นสัมพัทธ์สูงประมาณ 75 – 85 % ดิน
ปลูกที่เหมาะสมควรมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (ค่า pH) ของดินประมาณ 5.5 – 6.5 และที่สาคัญควรเลือก
แหล่งปลูกที่มีน้ าเพียงพอตลอดปี เงาะเป็ นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารลึกประมาณ 6 – 9 เซนติเมตรจาก
ผิวดินจึงต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอกติดต่อกัน ประมาณ 21 – 3 วัน เมื่อต้นเงาะผ่านสภาพแล้งและมี
การจัด การน้ า อย่า งเหมาะสมเงาะจะออกดอก ช่ วงพัฒ นาการของดอก (ผลิ ตดอก – ดอกแรกเริ่ ม บาน)
ประมาณ 1 – 12 วัน ดอกเงาะจะทยอยบานจากโคนช่อไปหาปลายช่อ ใช้เวลาประมาณ 25 – 3 วัน จึงจะ
บานหมดช่อ ดอกเงาะมี 2 ชนิ ด คือ ดอกตัวผูแ้ ละดอกสมบูรณ์เพศ ต้นที่มีดอกตัวผูจ้ ะไม่ติดผล ส่ วนต้นที่มี
ดอกสมบูรณ์เพศนั้นเกสรตัวผูไ้ ม่ค่อยแข็งแรง ต้องปลูกต้นตัวผูแ้ ซมในสวนเพื่อเพิ่มละอองเกสรหรื อฉี ดพ่น
ฮอร์ โมนพืชเพื่อช่วยให้เกสรตัวผูแ้ ข็งแรงขึ้น

3.2.1.1 ประโยชน์ ของเงาะ (กระปุกดอทคอม, 2564)

1. มี ส ารอาหารอุ ด มสมบู รณ์ เ งาะอุ ด มไปด้ว ยสารอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ม ากมายทั้ง
คาร์ โบไฮเดรตโปรตีนเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซี ยมแคลเซี ยมแมกนี เซี ยมแทนนิ นวิตามินบี1 วิตามินบี2
และวิตามินบี3 แถมยังมีวติ ามินซีสูงอีกด้วย
2. ดับร้ อนให้ร่างกายเนื้ อในของเงาะมีน้ าเป็ นส่ วนประกอบอยู่มากกิ นแล้วจะช่ วยดับ
ร้ อนสร้ างความเย็นฉ่ าให้กบั ร่ างกายอี กทั้งน้ าตาลที่สร้ างความหวานฉ่ าให้กบั เงาะยังช่ วยเติมความสดชื่ น
ให้กบั ร่ างกายอีกด้วย
3. มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแก้ทอ้ งร่ วงท้องเสี ยเงาะมีฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ยต่างๆในร่ างกายได้ดงั นั้น
การกินเงาะจึงช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยในช่องท้องอันเป็ นสาเหตุของโรคบิดท้องเสี ยและท้องร่ วงได้ดี
4. ลดการอักเสบของช่องปากนาเนื้อเงาะไปต้มแล้วนาน้ ามาดื่มเป็ นยาแก้อกั เสบก็ช่วย
ลดการอักเสบของช่องปากได้เพราะเงาะมีฤทธิ์ ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยได้จึงทาให้ช่องปากอักเสบน้อยลง
5. บรรเทาอาการป่ วยการกิ นเงาะช่ วยบรรเทาอาหารป่ วยได้หลากหลายเช่นถ้าปวดหัว
ให้นาใบเงาะมาวางไว้ที่บริ เวณขมับจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและลดอาการปวดหัวได้มากขึ้นถ้าเจ็บคอให้
นาเปลือกเงาะมาต้มแล้วดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บคอหรื อถ้าเป็ นไข้ให้นารากของเงาะมาต้มแล้วดื่ มเพื่อลดไข้
ได้
6. ขับ ของเสี ย ออกจากไตเนื่ อ งจากในเงาะมี ส ารฟอสฟอรั ส ประกอบอยู่ ซ่ ึ งสาร
ฟอสฟอรัสเป็ นสารที่ช่วยขับให้ของเสี ยออกไปจากไตได้ดงั นั้นการกิ นเงาะจึงช่วยให้ไตขับของเสี ยออกไป
ง่ายขึ้นโดยไม่ตอ้ งทางานหนักมากนอกจากนั้นสารฟอสฟอรัสในเงาะยังช่วยซ่ อมแซมและบารุ งเนื้ อเยื่อและ
เซลล์ต่างๆในร่ างกายของเราได้อีกด้วยการกินเงาะจึงช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกแข็งแรงเพิ่มขึ้น

รู ปที่ 3.3 เงาะ
ทีม่ า :https://www.sanook.com/campus/910427/
3.2.2 สั บปะรด
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (2546) กล่าวไว้วา่ รู ปลักษณะ ไม้ลม้ ลุก
อายุหลายปี สู ง 90–1 ซม. มีลาต้นอยูใ่ ต้ดิน ใบเดี่ยวเรี ยงสลับ ซ้อนกันถี่มากรอบต้น กว้าง 6.5 ซม. ยาวได้
ถึง 1 เมตร ไม่มีกา้ นใบ ดอกช่อออกจากกลางต้น มีดอกย่อยจานวนมาก ผลเป็ นผลรวม รู ปทรงกระบอก มีใบ

เป็ นกระจุกที่ปลายสับปะรดเป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เป็ นพืชเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ เมื่อเจริ ญเป็ นผลแล้วจะเจริ ญต่อไปโดยตาที่ลาต้นจะเติบโตเป็ นต้นใหม่ได้อีก และสามารถดัดแปลง
เป็ นไม้ประดับได้อีกด้วย สับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็ นอยูไ่ ด้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือพวกที่มีระบบ
รากหาอาหารอยูใ่ นดิน หรื อเรี ยกว่าไม้ดิน, พวกอาศัยอยูต่ ามคาคบไม้หรื อลาต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ ไม้อากาศต่าง
ๆ ที่ไม่แย่งอาหารจากต้นไม้ที่มนั เกาะอาศัยอยู่ พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นไม้ประดับ, และพวกที่เจริ ญเติบโตบน
ผาหิ นหรื อโขดหิ น ส่ วนสับปะรดที่เราใช้บริ โภคจัดเป็ นไม้ดิน แต่ยงั มีลกั ษณะบางประการของไม้อากาศ
เอาไว้ คือ สามารถเก็บน้ าไว้ตามซอกใบได้เล็กน้อยมีเซลล์พิเศษสาหรับเก็บน้ าเอาไว้ในใบ ทาให้ทนทาน
ในช่ วงแล้งได้ด้วยช่ วยบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ สดใสอยู่เสมอ ช่ วยต่อต้านอนุ มูลอิสระในร่ างกาย ช่ วย
ชะลอการเกิดริ้ วรอยและความแก่ชรา สับปะรดเป็ นผลไม้ที่เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกสบายท้อง ไม่รู้สึกอึด
อัด ใช้นามารับประทานเป็ นผลไม้ หรื อนามาปรุ งเป็ นอาหาร เช่น แกงสับปะรด เป็ นต้น นามาใช้แปรรู ปเป็ น
สับ ปะรดกระป๋ อง ทาเป็ นสับ ปะรดกวนก็ ไ ด้ก ารแปรรู ปสับ ปะรดอื่ น ๆ เช่ น การทาไวน์สับ ปะรด แยม
สับปะรด เป็ นต้น
3.2.2.1 ประโยชน์ ของสั บปะรด (สนุกดอทคอม, 2561)
1.ในสับปะรดอุดมด้วยวิตามินซีช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันภายในร่ างกายทาให้ร่างกายติด
เชื้อยากและต่อสู ้กบั โรคต่างๆได้เป็ นอย่างดีช่วยบรรเทาอาการหวัดขับเสมหะในลาคอได้
2. สับปะรดช่ วยย่อยอาหารจาพวกโปรตีนได้เพราะมีเอนไซม์ธรรมชาติคือบรอมีเลนที่
ย่อยอาหารได้ท้ งั สภาวะกรดและด่างจึงช่ วยลดอาการจุกเสี ยดแน่ นท้องได้อีกทั้งยังสามารถนาสับปะรดมา
หมักเนื้อสดได้เพื่อทาให้เนื้อนุ่มอีกด้วย
3. เอ็นไซม์บรอมีเลนช่วยฆ่าเชื้ออ่อนๆช่วยทาลายแบคทีเรี ยที่ไม่มีประโยชน์และยังช่วย
สมานแผลลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลาไส้ได้
4. ช่วยลดอัตราเสี่ ยงการเกิดโรคมะเร็ งเช่นมะเร็ งกระเพาะอาหารมะเร็ งเต้านมโดยบรอมี
เลนจะทาให้เม็ดเลือดขาวหลัง่ สารไซโตไคน์ซ่ ึ งช่วยให้เม็ดเลือดขาวกาจัดเซลล์มะเร็ งได้
5. สับปะรดช่วยบรรเทาอาการร้อนกระสับกระส่ ายกระหายน้ ากินได้ท้ งั แบบสดและปั่ น
เป็ นน้ าสับปะรดก็ได้
6. สับปะรดมีใยอาหารช่ วยในการลดน้ าหนักกินหลังมื้ออาหารทั้งกลางวันและเย็นจะ
ช่วยทาให้รู้สึกอิ่ม

รู ปที่ 3.4 สับปะรด
ทีม่ า : http://www.allmineicecream.com/product/
3.2.3 นา้ ผึง้
น้ าผึ้งคื ออาหารให้รสหวานที่เกิ ดจากการผลิ ตของผึ้งซึ่ งได้รวบรวมมาจากเกสรดอกไม้
ต่างๆจนเกิ ดเป็ นน้ า หวานที่ มีสี เหลื องทองมีกลิ่ นหอมพร้ อมรสชาติหวานกาลังดี นอกจากนี้ ในน้ าผึ้งยัง มี
สารอาหารอยู่ห ลายชนิ ด เช่ น กลู โ คสฟรุ ก โตสและลี วูโ ลสอี ก ทั้ง ยัง มี ก รดกลู โ คนิ ก เอนไซม์แ คลเซี ย ม
แมกนี เซี ยมโพแทสเซี ย มสังกะสี ฟอสฟอรั สและโซเดี ยมโดยเป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ช่วยกระตุน้ การ
ทางานของร่ างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, ม.ป.ป.)
3.2.3.1 ประโยชน์ ของนา้ ผึง้ (Line Today, 2561)
1. ป้ องกันมะเร็ งด้วยน้ าผึ้งรู้หรื อไม่ว่าในน้ าผึ้งนั้นมีสารที่ช่วยบารุ งร่ างกายให้แข็งแรง
และช่ วยลดความเสี่ ย งในการเป็ นมะเร็ งได้โดยให้นาน้ า ผึ้ง 3 ช้อนชามาผสมเข้า กับ น้ าเปล่ า 1 แก้วและ
น้ าส้มสายชูหมักแอปเปิ้ ล 3 ช้อนชาผสมให้เข้ากันแล้วนามาดื่มทุกวันในตอนเช้าหลังตื่นนอนเป็ นประจาก็จะ
ทาให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคมะเร็ งได้
2. แก้ไอและขจัดเสมหะวิธีน้ ีให้นาเอากระเทียม 1 – 2 กลีบมาตาให้ละเอียดจากนั้นผสม
เข้ากับน้ าผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะน้ ามะนาวครึ่ งช้อนโต๊ะเกลือพิมเสนหรื อการบูร 1 – 2 เกล็ดโดยผสมให้เข้ากันแล้วใช้
กวาดคอทุก 2 ชัว่ โมงจะช่วยลดอาการไอไอเรื้ อรังขจัดเสมหะและยังลดอาการอักเสบของหลอดลมได้
3. ช่ วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นสาหรับใครที่มกั จะมีปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิ ท
หรื อรู ้สึกกระสับกระส่ ายทุกครั้งที่เข้านอนให้ใช้น้ าผึ้ง 1 – 2 ช้อนชามาผสมเข้ากับน้ าอุ่นหรื อนมอุ่นๆ 1 แก้ว
ดื่มก่อนนอน 15 – 2 นาทีทาให้นอนหลับสบายหลับสนิทและตื่นมาได้อย่างเต็มอิ่มยิง่ ขึ้น
4. เป็ นตัวช่วยในการลดความอ้วนน้ าผึ้งจะถือว่าเป็ นอาหารหวานแต่ก็อุดมไปด้วยกรดที่
มีส่วนช่วยในการย่อยไขมันให้ลดน้อยลงเพียงแค่นามาทานคู่กบั สลัดผักหรื อผลไม้สดต่างๆอย่างพอดีก็จะทา
ให้ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะทาให้น้ าหนักตัวเพิม่ ขึ้นได้

5. บารุ งเส้ นผมให้แข็งแรงสามารถนานาผึ้งมาใช้หลังจากสระผมเสร็ จได้โดยการนา
น้ าผึ้ง 3 ช้อนโต๊ะมาผสมเข้ากับน้ ามันมะกอก 3 ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันแล้วนามาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 3 –
5 นาทีจากนั้นล้างออกให้สะอาดสังเกตได้วา่ เส้นผมจะนุ่ มสลวยเงางามหนังศีรษะสะอาดและยังช่วยกาจัด
สารเคมีตกค้างได้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
6. บารุ งผิวให้สวยอ่อนเยาว์น้ าผึ้งอุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินเอและแร่ ธาตุต่างๆหลาย
ชนิดที่มีส่วนช่วยบารุ งผิวให้มีสุขภาพดีข้ ึนวิธีการใช้คือให้ลา้ งหน้าด้วยน้ าอุ่นซับหน้าให้แห้งจากนั้นนาน้ าผึ้ง
มาผสมเข้ากับกล้วยหอมบดละเอียด 1/2 ลูกแล้วนามาพอกหน้าประมาณ 1 – 15 นาทีเสร็ จแล้วล้างออกให้
สะอาดสังเกตได้วา่ ผิวหน้าของคุณจะเนี ยนนุ่มชุ่มชื้ นหากทาเป็ นประจาจะช่วยลดเลือนริ้ วรอยทาให้ผิวหน้า
อ่อนเยาว์ลงได้

รู ปที่ 3.5 น้ าผึ้ง
ทีม่ า : https://today.line.me/th/v2/article/DvMPKw
3.2.4 เกลือ
เกลือคือสารประกอบทางเคมีที่มีชื่อเรี ยกว่าโซเดียมคลอไรด์ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มความหลากหลายในการปรุ งรสหรื อประโยชน์อีก
ข้อของเกลื อคื อช่ วยในการถนอมอาหารเช่ นการหมักเกลื อการดองอาหารที่มีปริ มาณเกลื อสู งได้แก่ กะปิ
น้ าปลาเต้าเจี้ยวซี อิ๊วปลาร้าปลาส้มกุง้ แห้งปูเค็มปลาแห้งไข่เค็มและผักดองเป็ นต้นโดยเกลือผลิตมาจากหลาย
แหล่งหลายวิธีแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั แหล่งที่พบเกลือด้วย (Food Many, 2563)
3.2.4.1 ประโยชน์ ของเกลือ (โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ, 2564)
1. เกลื อมีส่วนช่วยในการย่อย กรดเกลือ หรื อ กรดไฮโดรคลอริ ก ช่วยทาให้กระเพาะมี
สภาพเป็ นกรด เหมาะแก่การทางานของน้ าย่อย ช่วยทาให้อาหารอ่อนตัว ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก

2. ทาให้หัวใจสุ ขภาพดี โซเดี ย มไอออนช่ วยในการส่ งแรงกระตุน้ ไฟฟ้ าเพื่อให้เซลล์
เหล่านี้ถูกกระตุน้ ให้ส่งสัญญาณไปยังเซลล์หวั ใจ ซึ่ งช่วยให้หวั ใจมีสุขภาพที่ดี
3. จาเป็ นต่อการเคลื่อนไหวร่ างกาย ช่วยทาให้การเคลื่อนไหวร่ างกาย มีการยืดหดตัวที่ดี
4.ช่วยป้ องกันการขาดสารไอโอดีน แร่ ธาตุไอโอดีนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการเมตา
บอลิซึมและการทางานของเซลล์ที่ดีต่อสุ ขภาพ อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูห้ ญิงตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาการ
ทางสมองของเด็กทารก
5. มีเกลื อแร่ เมื่อเราเหงื่ อออกมากเราจะสู ญเสี ยน้ า และอิเล็กโตรไลต์ เกลือแร่ สามารถ
ช่วยควบคุมสมดุลร่ างกาย
6. ช่ ว ยลดความเสี่ ย งโรคเบาหวาน โซเดี ย มมี บ ทบาทส าคัญ ในการรั ก ษาระดับ ของ
อินซูลินที่มีต่อระดับน้ าตาลในเลือด ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน

รู ปที่ 3.6 เกลือ
ทีม่ า : https://cooking.kapook.com/view214311.html
3.2.5 เจลาติน (AMPRO HEALTH, 2564)
เจลาติน (Gelatin) คือ ส่ วนประกอบในอาหารไร้สีไร้รสได้มาจากคอลลาเจนเป็ นโปรตีน
เกือบทั้งหมดคล้ายอัลบูมินที่ละลายน้ าได้ ซึ่ งได้มาจากการต้มหนังเนื้ อเยื่อของสัตว์ กระดูก ผิวหนัง และเส้น
เอ็นของสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หมู และปลา ในเจลาตินมีกรดอะมิโนอยูส่ องชนิดเป็ นสารที่ร่างกายมนุษย์ใช้
สร้างคอลลาเจน จากข้อมูลพบว่าในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ใช้สารเพิ่มความข้นจากเจลาตินที่มนุษย์ใช้อยู่
นั้นประมาณ 9,59 จาก 1 ,586 รายการในเกรดอาหาร และเกรดยา ในรู ปแบบแคปซู ลเจลาตินคิดเป็ น
ประมาณ 9 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับขนมหวานบางชนิ ด เช่ น ขนมเหนี ยว ๆ ลูกอมเหนี ยวหนึ บ มาร์ ชเมลโลว์
เค้ก พาย เยลลี่ โยเกิ ร์ตข้น ลูกอมเยลลี่ ฯลฯ วิธีการทาเจลาตินคือนากระดูก เนื้ อเยื่อ เส้นเอ็น หนังแห้งจาก
สัตว์ รวมถึงเกล็ดปลาสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการทาเจลาตินได้ ขั้นตอนต่อไปหัน่ วัตถุดิบทั้งหมดเป็ น

ชิ้นเล็ก ๆ แล้วแช่ดว้ ยน้ าล้างให้สะอาด และนาไปแช่ต่อในสารเคมีประมาณสองวัน เมื่อครบ 2 วันแล้วก็นา
วัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการไฮโดรไลซิ ส ซึ่ งเป็ นกระบวนการย่อยสลายตัวของวัตถุดิบด้วยปฏิกิริยาจากน้ าร้อน
และสารเคมี เมื่อเสร็ จแล้วเอาวัตถุ ดิบที่ได้พกั ทิ้งไว้ให้เย็น หลังจากนั้นกรองแยกน้ าแยกกากเสร็ จแล้วเป็ น
ขั้นตอนการทาให้กระจ่างน้ าระเหยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เจลาตินมีความเข้มข้นสู ง มาถึงขั้นตอนการฆ่าเชื้ อแล้ว
รอให้เย็นแล้วฆ่าเชื้อซ้ าอีกครั้ง โดยนาไปผ่านกระบวนการที่เปลี่ยนของเหลวให้เป็ นเจล จากนั้นนาไปเข้าเตา
อบเพื่อบดให้เป็ นผงขนาดสม่าเสมอ คัดแยก และบรรจุ
3.2.5.1 ประเภทของเจลาติน
1. เจลาตินแบบแผ่น
2. ผงเจลาติน
3. แคปซูลเจลาติน (แคปซูลยา)
3.2.5.2 การใช้ ประโยชน์ เจลาติน
เจลาติน เป็ นพอลิ เมอร์ ชีวภาพชนิ ดซึ่ งได้รับความนิ ยมและเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
เนื่องจากมีการนามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกรรม
เครื่ องสาอาง และอุตสาหกรรมภาพถ่าย ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมบัติที่โดดเด่นของเจลาติน สาหรับอุตสาหกรรม
อาหาร มี ก ารน าเจลาติ น มาใช้ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหลายชนิ ด เช่ น ขนมขบเคี้ ย ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ขมัน ต่ า
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์ตอ้ งการสมบัติที่แตกต่างกัน
ซึ่ งมีอยู่ในเจลาติน มีการใช้เจลาตินในผลิ ตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นเจลหรื อใช้เพื่อเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าเจลาตินสามารถลดปั ญหาการไหลเยิม้ ของน้ าออกจากตัวผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์เจลขึ้น
รู ป บางชนิ ด ได้ เจลาติ น ที่ ส ามารถเกิ ด เจลในอุ ณ หภู มิ ต่ า สามารถใช้ก ับ อาหารได้อ ย่ า งหลากหลาย
ตัวอย่างเช่น สารเก็บกักกลิ่น และเก็บกักตามินซี ซึ่ งไวต่อการเสื่ อมเสี ย อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เจลาติน
ในอาหารนั้นมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ในอุตสาหกรรมยาใช้เจลาตินสาหรับเป็ นตัวนาส่ งยา การผ่าตัด การปลูก
ถ่ายเนื้ อเยื่อ การสมานแผล และการนาเจลาตินมาใช้เป็ นแคปซูลยาทั้งชนิ ดอ่อนและชนิ ดแข็ง เป็ นต้น เนื่อง
ด้วย เจลาตินมีแคลอรี่ ต่าดังนั้นจึงมักจะถูกแนะนาให้ใช้เป็ นส่ วนประกอบอาหารเพื่อเพิ่มปริ มาณโปรตีน
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะในผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการสร้างกล้ามเนื้ อให้กบั ร่ างกาย นอกจากนั้นเจลาตินยังถูกใช้
เป็ นส่ ว นประกอบอาหารเพื่ อ ทดแทนปริ มาณคาร์ โ บไฮเดรตในสู ต รอาหารควบคุ ม ส าหรั บ ผู้ป่ วย
โรคเบาหวานอีกด้วย (สาโรจน์ รอดคืน, 2556)

รู ปที่ 3.7 ผงเจลาติน
ทีม่ า : https://www.bakeryland.co.th/product/6 2 9-56464/
3.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นฤมล นิ ติมงคลชัย (2545) กล่ าวไว้ว่า พัฒนาผลิ ตภัณฑ์แยมกล้วยเล็บ มือนางผสมผงบุก โดยให้
ผูบ้ ริ โภคจานวน 1 คน ทาแบบสอบถามโดยใช้ Line scale ขนาด 15 เซนติเมตร เพื่อหาค่าทางอุดมคติของ
ผลิตภัณฑ์แยมกล้วยเล็บมือนางพบว่าค่าทางอุดมคติที่ผบู้ ริ โภคต้องการมีค่า ดังนี้ กึ่งแข็งกึ่งเหลว 1 .65 ความ
เป็ นเจล 8.76 ความหนืด 7.75 สี เหลือง 8.65 ความหวาน 8.77 ความเปรี้ ยว 5.43 รสกล้วย 8.55 และกลิ่นกล้วย
8.97 ตามล าดับ หลัง จากการพัฒนา ผลิ ตภัณฑ์เพื่ อหาสู ตรที่ เหมาะสมโดยการวางแผนการทดลองแบบ
Mixture design พบว่าสู ตรที่ มีกล้วยเล็บมือนางร้อยละ 56.82 น้ าตาลทรายร้อยละ 42. 5 และน้ ามะนาวร้อย
ละ 1.13 เป็ น สู ตรที่ผบู ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบมากที่สุดเมื่อนาสู ตรดังกล่าวมาทาการเติมผงบุกต่อเพคติน
ในอัตราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2, 2:3, 3:1, 3:2 และ3:3 ตามลาดับ พบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณ ของผงบุกต่อเพ
คตินมากยิง่ ขึ้นจะทาให้ค่า Cohesiveness ของแยมกล้วยเล็บมือนางเพิ่มขึ้นแต่ จะทาให้ Adhesive Force มีค่า
ลดลงและแยมกล้วยเล็บมือนางที่ผสมผงบุกต่อเพคตินใน อัตราส่ วน 1:2 และ 1:3 ให้ค่าการทดสอบด้าน
ประสาทสัม ผัส โดยวิธี QDA ใกล้เคี ย งกับ ค่ า ทาง อุดมคติ ข องผูบ้ ริ โภคมากที่ สุ ด จากการวัดค่ า สี พ บว่า
อัตราส่ วนต่างๆ ของผงบุกต่อเพคตินไม่มี ผลต่อค่าสี ของแยมกล้วยเล็บมือนางอย่างที่นยั สาคัญทางสถิติ และ
แยมกล้วยเล็บมือนางผสม ผงบุกต่อเพคตินในอัตราส่ วน 1:2 มีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 72 วัน เมื่อเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
สุ ปราณี มนูรักษ์ชินากรและคณะ (2554) กล่าวไว้วา่ พัฒนาแยมมังคุดแคลอรี่ ต่าสู ตรใช้มอลทิทอล
ทดแทนน้ า ตาลทั้ง หมดและเติ ม เปลื อกมัง คุ ดปริ ม าณร้ อยละ 12 (น้ า หนัก เปี ยก) ของเนื้ อมัง คุ ดพบว่า ผู้
ทดสอบชิมยอมรับในด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์มีปริ มาณใยอาหารทั้งหมดร้อยละ 2.
น้ าตาลทั้งหมดร้ อยละ 27.12 น้ าตาลรี ดิวซ์ร้อยละ 4.59 มีความชื้ นร้อย ละ 4 .7 ค่าพลังงานของแยมสู ตร
มอลทิทอลมีค่า 2. 9 กิโลแคลอรี่ ต่อกรัม มีค่าลดลงต่ากว่าแยมมังคุดสู ตรน้ าตาล (2.63 กิโลแคลอรี่ /กรัม) การ
เติ มเปลื อกและใช้มอลทิทอลทดแทนน้ าตาลพบว่า แยมมีสารประกอบฟิ นอลิ กและความสามารถในการ

ยับยั้งอนุ มูล อิ ส ระ DPPH เพิ่ มขึ้น แต่ค วามแข็งแรงของเจลมีค่า ลดลง ตรวจพบจุ ลินทรี ย ์ท้ งั หมดไม่ เกิ น
1×104 CFU/g ยีสต์ ไม่เกิ น 1 CFU/g และราไม่เกิ น 1 CFU/g และไม่พบการเจริ ญของ E. coli ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาโดยแยมมีอายุการเก็บรักษาได้อย่างน้อย 12 สัปดาห์
ปาริ ช าติ ตี ย ปรี ชญา (2553) กล่ า วไว้ว่ า พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ยมกล้ว ยผสมมะละกอลดน้ า ตาล
ผลิตภัณฑ์สูตรที่เหมาะสมประกอบด้วย กล้วยน้ าว้าร้อยละ 13.68 มะละกอร้อยละ 13.68 กล้วยหอมร้อยละ
4.83 น้ าร้อยละ 21.46 ซอร์ บิทอลร้อยละ 19.87 มอลทิทอลร้อยละ 16.1 น้ าตาลร้อยละ 8.72 เพคตินเมทอก
ซิ ลต่าร้อยละ .85 แคลเซี ยมคลอไรด์ร้อยละ . 2 สารละลายกรดซิ ตริ กความเข้มข้นร้อยละ .7 และกลิ่ น
กล้วยร้ อยละ . 9 ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค่า สี L* a* b* และ aw เท่ า กับ 39.4 , - .5 , 5. และ .91 ตามล าดับ
ความสามารถในการแผ่กระจายของแยม 3.3 มิลลิเมตร ความเป็ นกรดด่าง 3.46 ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด 55.6 องศาบริ กซ์ ผลการทดสอบความชอบด้วยวิธี 9-point hedonic scale ผลิ ตภัณฑ์มีคะแนน
ความชอบเฉลี่ ย ด้านสี กลิ่ นของแยม ความแข็ง ของเจลการแผ่ก ระจายของแยมรสหวานรสเปรี้ ยว และ
คะแนนความชอบรวมอยู่ระหว่างชอบปานกลางถึ งชอบมาก ผลิตภัณฑ์ มีปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด และ
ปริ มาณยีสต์และรา <1 CFU/g จานวนโคลิฟอร์ มและ E.coli<3 MPN/g แยมกล้วยผสมมะละกอลดน้ าตาล
ให้พลังงาน 2.12 kcal/g และมีปริ มาณน้ าตาลทั้งหมด 18.34 g/100 g เทียบกับแยมสู ตรปกติที่ให้พลังงาน
2.82 kcal/g และมีปริ มาณน้ าตาลทั้งหมด 69.54 g/100 g
นุ ชเนตร ตาเย๊ะ (2561)ได้ทาการวิจยั การพัฒนาแยมส้มแขกแคลอรี่ ต่ าโดยใช้ซูคราโลสทดแทน
น้ าตาลทาการศึกษาโดยพัฒนาแยมส้มแขก 4 สู ตรคือสู ตรควบคุมสู ตรทดแทนน้ าตาลด้วยซูคราโลสร้อยละ
25, 5 และ 75 ทาการคัดเลื อกสู ตรการผลิ ตที่ดีที่สุดโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point
hedonic scale นาสู ตรที่คดั เลือกได้มาทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพเคมีและจุลินทรี ยจ์ ากการศึกษาพบว่า
แยมส้มแขกที่ทดแทนน้ าตาลด้วยซู คราโลสร้อยละ 25 ได้คะแนนคุณลักษณะด้านเนื้ อสัมผัสและความชอบ
โดยรวมมากกว่าสู ตรอื่น ๆ (p <0.05) มีค่าความสว่าง (L) ค่าสี แดง (a) และค่าสี เหลือง (b) เท่ากับ 22.72, 6.43
และ 8.52 ตามลาดับปริ มาณน้ าอิสระ (a) เท่ากับ .57 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณเยื่อใย
ทั้งหมดความชื้ นปริ มาณกรดทั้งหมดในรู ปกรดซิ ตริ กปริ มาณน้ าตาลทั้งหมดและปริ มาณของแข็งทั้งหมด
เท่ากับร้ อยละ .93, 37.66, 6.63, 3 .86 และ 7 .3 ตามลาดับผลิตภัณฑ์มีค่าพีเอชเท่ากับ 3. 5 ค่าพลังงาน
ของแยมส้มแขกสู ตรทดแทนซู คราโลสเท่ากับ 14 . 8 กิ โลแคลอรี่ / 1 กรัมมีค่าลดลงต่ากว่าแยมส้มแขก
สู ตรพื้นฐานร้อยละ 22 (18 .18 กิโลแคลอรี่ / 1 กรัม) ตรวจพบจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดไม่เกิน 1x10 CFU / กรัม
ยีสต์และราไม่เกิน 1 CFU / กรัมและไม่พบการเจริ ญของ E.coli ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (มผช. 342
2547)
สรัลนุช ศิริแก้ว (2554) ได้ศึกษาการผลิตแยมจากสาหร่ ายไกผลิตภัณฑ์แยมเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คน
ทัว่ ไปนิ ย มนามาบริ โ ภคแยมที่ ข ายตามท้อ งตลาดส่ วนใหญ่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ ท ามาจากสารแต่ ง กลิ่ น รส
สังเคราะห์ผลไม้ต่าง ๆ ผสมกับสารให้ความหวานและสารทาให้เกิดเจลเมื่อพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการ
แล้วพบว่าสารอาหารหลักของแยมคือคาร์ โบไฮเดรตทาให้แยมมีคุณค่าด้านพลังงานเท่านั้นสาหร่ ายไกเป็ น

สาหร่ ายสี เขียวน้ าจืดมีโปรตีนถึงร้อยละ 19.44 มีไขมันวิตามินและแร่ ธาตุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีธาตุซิลี
เนี ยมสู งซึ่ งจัดเป็ นสารป้ องกันอนุ มูลอิสระที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ งงานวิจยั นี้ได้ทาศึกษากระบวนการแปรรู ป
สาหร่ ายไกแห้งโดยพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ของหวานประเภทแยมด้วยการใช้น้ าสกัดสาหร่ ายไกแห้งที่มีความ
เข้มข้นร้อยละ 5 10 และ 15 เตรี ยมเป็ นแยม 3 สู ตรหลักและเตรี ยมเป็ นแยมที่ผสมเนื้ อสาหร่ ายไกแห้ง 5 กรัม
และ 10 กรัมอีก 6 สู ตรรวมทั้งหมด 9 สู ตรโดยทาการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระและการประเมินทางประสาทสัมผัสในแยมแต่ละสู ตรผลการทดลองพบว่าแยมที่ได้
แต่ละสู ตรมีลกั ษณะเนื้อสัมผัสเนื้อแยมข้นหนืดเหมือนแยมปกติทว่ั ไปมีสีเหลืองอมเขียวจนถึงเขียวเข้มเกือบ
ดาขึ้นกับความเข้มข้นของน้ าสกัดสาหร่ ายและปริ มาณเนื้ อสาหร่ ายไกแห้งที่นามาผสมจึงทาให้บางสู ตรจะมี
กลิ่ นจากสาหร่ ายไกแยมจากที่ผลิ ตจากสาหร่ ายไกทุกสู ตรมีปริ มาณสารฟี นอลิกรวมช่ วง 56.42 – 132.04
มิ ล ลิ กรั ม ต่อลิ ตรความสามารถในการยับยั้ง อนุ มูลอิ ส ระในช่ วงร้ อยละ 22.95 44.26 โดยพบว่าทั้ง 2
พารามิ เตอร์ คือปริ มาณสารฟี นอลิ กรวมและความสามารถในการยับยั้งอนุ มูลอิสระจะแปรผันตามความ
เข้มข้นของน้ าสกัดจากสาหร่ ายไกและการเพิ่มเนื้อสาหร่ ายไกโดยสู ตรที่ 9 ซึ่ งเป็ นแยมที่เตรี ยมจากน้ าสกัด
สาหร่ ายไกที่มีความเข้มข้นร้ อยละ 15 ผสมเนื้ อสาหร่ ายไกแห้ง 10 กรัมมีค่าพารามิเตอร์ ท้ งั 2 สู งที่สุด แต่
อย่างไรก็ตามผลจากการประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่าแยมทุกสู ตรได้รับความพึงพอใจแตกต่างกันโดย
สู ตรที่ 3 ซึ่ งเตรี ยมจากน้ าสกัดสาหร่ ายไกแห้งที่มีความเข้มข้นร้อยละ 15 ได้รับความพึงพอใจในสี กลิ่นและ
รสชาติมากที่สุดดังนั้นผลการวิจยั นี้ สรุ ปได้ว่าสาหร่ ายไกแห้งสามารถนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท
แยมซึ่งเป็ นอาหารหวานที่มีคุณภาพด้านการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระโดยแยมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
การวิจยั นี้คือแยมที่มีส่วนประกอบน้ าสกัดสาหร่ ายไกที่มีความเข้มข้นร้อยละ 15

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
หลังจากที่ได้เข้าปฏิบตั ิงานในโรงอาหาร(Canteen) ทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการสังเกตว่ามีผลไม้
บางชนิ ดที่เหลื อทิ้งในแต่ละวัน ซึ่ ง เงาะเป็ นผลไม้เหลือทิ้งที่มีจานวนมากทางผูจ้ ดั ทาจึงนามาแปร
รู ปเป็ นตัวผลิตภัณฑ์แยมเงาะแกนสับปะรด โดยมีวตั ถุดิบและขั้นตอนการทาแยมเงาะแกนสับปะรด
ดังนี้
4.2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ การทาแยมเงาะแกนสั บปะรด
4.2.1 วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการทาแยมเงาะแกนสั บปะรด
4.2.1.1.เนื้อเงาะสับละเอียด
4.2.1.2. เนื้อสับปะรดสับละเอียด
4.2.1.3. น้ าผึ้ง
4.2.1.4. ผงเจลาติน
4.2.1.5. เกลือ
4.2.1.6. น้ าแข็ง

500
250
75
10
5
1

กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
ถ้วย

4.2.2 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทาแยมเงาะแกนสั บปะรด
4.2.2.1. ถ้วยสาหรับใส่ วตั ถุดิบ
4.2.2.2. เครื่ องชัง่
4.2.2.3. ช้อน
4.2.2.4. กะละลัง
4.2.2.5. หม้อ
4.2.2.5. ที่คนหรื อตะกร้อตีไข่
4.2.2.5. ขวดโหลสาหรับใส่ แยม

6
1
1
1
1
1
1

ใบ
เครื่ อง
คัน
ใบ
ใบ
อัน
ขวด

4.2.3 ขั้นตอนการทาแยมเงาะแกนสั บปะรด
4.2.3.1 นาเนื้ อเงาะสับละเอียดเทลงใส่ ในหม้อเปิ ดไฟอ่อนๆ

รู ปที่ 4.1 นาเนื้อเงาะสับละเอียดเทลงใส่ ในหม้อ
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2564)
4.2.3.2 นาน้ าผึ้งเทใส่ ตามลงไปในหม้อแล้วเคี่ยวจนเงาะอ่อนตัว

รู ปที่ 4.2 นาน้ าผึ้งเทใส่ ตามลงไปในหม้อ

ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2564)
4.2.3.3 หลังจากที่หม้อเริ่ มร้อนแล้วจึงนาสับปะรด เกลือ และเจลาตินเติมลงเข้าไปในหม้อ
แล้วทาการเคี่ยวจนส่ วนผสมเข้ากันดี

รู ปที่ 4.3 การเคี่ยวส่ วนผสมให้เข้ากัน
ทีม่ า:ผูจ้ ดั ทา (2564)
4.2.3.4 หลังจากที่เคี่ยวจนเนื้ อของตัวแยมเริ่ มมีความเหนียวหนืดแล้วจึงยกออกจากเตาและ
นามาน๊อกกับน้ าแข็งเพื่อคายความร้อนให้กบั ตัวแยม

รู ปที่ 4.4 การนาตัวแยมมาน๊อกน้ าแข็งเพื่อคายความร้อน
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2564)

4.2.3.5 พอเย็นแล้วตัวแยมจะมีความเหนียวหนืดและมีความเด้งเล็กน้อย จากนั้นจึงเก็บเข้าที่
เก็บวัสดุที่เตรี ยมไว้

รู ปที่ 4.5 นาแยมเก็บใส่ ในวัสดุที่เตรี ยมไว้
ทีม่ า : ผูจ้ ดั ทา (2564)
4.2.4 รายการต้ นทุนการทาผลิตภัณฑ์ แยมเงาะแกนสั บปะรด
วัสดุอุปกรณ์

ปริมาณทีใ่ ช้

ราคา

ต้ นทุน

เงาะ

500 กรัม

25 บาท / 1 กก.

12.5 บาท

สับปะรด

250 กรัม

19 บาท / 1 กก.

4.75 บาท

เจลาติน

10 กรัม

83 บาท / 100 กรัม

8.3 บาท

น้ าผึ้ง

75 มิลลิลิตร

151 บาท / 325 มล.

34.85 บาท

เกลือ

5 กรัม

7 บาท / 500 กรัม

0.07 บาท

ขวดโหลแก้ว

1 กระปุก

20 บาท

20 บาท

รวมต้นทุนทั้งหมด

80.47 บาท

ตารางที่ 4.1 การคานวณต้นทุนแยมเงาะแกนสับปะรด
ต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์แยมเงาะแกนสับปะรดเป็ นจานวน 80.47 บาท เมื่อเทียบกับแยมทัว่ ไป
ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ราคา 170 บาท ซึ่ งแยมเงาะแกนสับปะรดมีตน้ ทุนที่ต่าและช่วยประหยัดต้นทุน
ให้กบั โรงแรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ถึง 89.53 บาท

4.3 สรุ ปข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูจ้ ดั ทาโครงงานผลิ ตภัณฑ์แยมเงาะแกนสับปะรด ได้ทาการสารวจความคิดเห็นหลังจากการทา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ยมเงาะแกนสั บ ปะรดแล้ว น าให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ชิ ม เพื่ อ ท าแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
แบบสอบถามจาก Google From และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 25 ชุ ด ตอบ
แบบสอบถามซึ่ งได้ทาการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ รวจแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของพนักงาน โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตรวจแบบสอบถาม
เพศ
จานวน(คน)
ชาย
9
หญิง
16
รวม
25
ตารางที่ 4.2 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ

ร้อยละ
36.00
64.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 36.00
และรองลงมาเป็ นเพศหญิงร้อยละ 64.00
อายุ
จานวน (คน)
ต่ากว่า 20 ปี
0
21 – 40 ปี
18
41 – 60 ปี
7
60 ปี ขึ้นไป
0
รวม
25
ตารางที่ 4.3 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ

ร้อยละ
0.00
72.00
28.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุ 21 – 40 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
72.00 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุ 41 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.00

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
จานวน (คน)
ร้อยละ
ประถมศึกษา
0
0.00
มัธยมศึกษา / เทียบเท่า
0
0.00
ปริ ญญาตรี
25
100.00
สู งกว่าปริ ญญาตรี
0
0.00
รวม
25
100.00
ตารางที่ 4.4 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มากที่สุดคิด
เป็ นร้อยละ 100.00
แผนกงาน
จานวน (คน)
ครัวไทย
11
ครัวเบเกอรี่
10
ครัวพนักงาน
4
รวม
25
ตารางที่ 4.5 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแผนกงาน

ร้อยละ
44.00
40.00
16.00
100.00

จากตารางที่ 4.5พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแผนกครัวไทย มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
44.00 รองลงมาคือแผนกครัวเบเกอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และแผนกครัวพนักงานมีจานวนน้อยคิดเป็ น
จานวนร้อยละ 16.00
4.3.2 กาหนดระดับค่ าเฉลีย่ เกณฑ์ การตัดสิ นใจ
ในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานแยมเงาะแกนสับปะรด ให้การวัดระดับความ
พึงพอใจ 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท Likert,R.(1932) ได้จดั ลาดับค่าเฉลี่ยและช่ วงคะแนน (ธานิ นทร์
ศิลป์ จารุ , 2553) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ด้านลักษณะของแยม

ค่าเฉลี่ย

S.D

ระดับความพึงพอใจ

สี สันของแยม

3.20

0.71

ปานกลาง

กลิ่นของแยม

3.16

0.55

ปานกลาง

รสชาติของแยม

3.60

0.76

มาก

ปริ มาณของแยม

3.76

0.44

มาก

เนื้อสัมผัสของแยม

3.76

0.44

มาก

ความสะอาด

3.96

0.20

มาก

เงาะแกนสับปะรด

รวม
3.57
0.52
มาก
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงาน
จากตารางที่ 4.6 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน
กรุ งเทพ ที่ มีต่อแยมเงาะสับ ปะรดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึง พอใจในโครงงานแยมเงาะแกน
สับปะรดหากพิจารณารายด้านพบว่าในด้านของสี สันของแยมมีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.20
ในด้านของกลิ่นของแยม มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 3.16 ในด้านของรสชาติของแยม มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.60 ในด้านของปริ มาณของแยม มีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.76 ใน
ด้านของเนื้ อสัมผัสของแยม มีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.76 และในด้านของความสะอาด มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 3.96 ตามลาดับ จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ที่ มีต่อโครงงาน แยมเงาะแกนสั บปะรด มี ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นค่ าเฉลี่ ย
โดยรวม 3.57

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปโครงงาน
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกโรงอาหาร (Canteen) ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ ผูจ้ ดั ทา
ได้รับความรู้ในการปฏิบตั ิงานภายในแผนกครัวโรงอาหารเป็ นอย่างมาก ทั้งการแก้ไขสถานการณ์
ต่างๆ รวมถึ งได้มองเห็นปั ญหาในเรื่ องของวัตถุดิบที่เหลื อใช้เป็ นจานวนมากโดยเฉพาะผลไม้สด
จาพวก เงาะและสับปะรด จึงได้นามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาโดยการนาวัตถุดิบที่เหลือใช้
มาทาเป็ นแยมโดยผลิตภัณฑ์น้ ี เป็ นการนาเอาเนื้ อเงาะที่เหลื อใช้มาสับละเอียด นามาเคี่ยวกับน้ าผึ้ง
ให้เนื้อเงาะมีความนิ่ม จากนั้นใส่ เนื้อสับปะรดสับละเอียดลงไปตามด้วยเกลือ และเจลลาติน การทา
แยมตัวนี้ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยเป็ นการช่ วยลดการทิ้งขยะสดจาพวกผลไม้และเพื่อช่ วย
ในการลดต้นทุนการซื้ อแยมของโรงแรม อีกทั้งยังสามารถเป็ นตัวเลื อกให้การรับประทานแยมกับ
ขนมปั งมีมากขึ้นนอกเหนือจากแยมเดิม ๆที่มีอยู่ และยังได้ศึกษาถึงการทาแยมในรู ปแบบของผลไม้
แบบใหม่
ซึ่ งจากการที่ ได้ทดลองทาและนาไปให้พนักงานในโรงแรมได้ชิมนั้น ผูจ้ ดั ทาได้ทาการ
สารวจความคิดเห็ นและความพึงพอใจโดยการทาแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 25 คน ผล
การสารวจของแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์แยมเงาะแกนสับปะรด พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.00 มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ72.00 ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาตรี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 100.00 และแผนกงานครัวไทยมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 44.00 ซึ่ งผลสรุ ปจากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงงานแยมเงาะแกนสับปะรด มีระดับความพึงพอใจรวมอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.57
5.1.2 ปัญหาทีพ่ บในโครงงาน
5.1.2.1 ครั้งที่ 1 จากการที่ได้ปฏิบตั ิทาแยมเงาะแกนสับปะรดพบปั ญหาจากการที่นา
เงาะสับปะรดมาเคี่ยวรวมกันตั้งแต่ครั้งแรกจึงทาให้กลิ่นและรสชาติของสับปะรดเด่นกว่ากลิ่นและ
รสชาติของเงาะที่เป็ นวัตถุหลัก

5.1.2.1 ครั้งที่ 2 จากการที่ปฏิบตั ิทาแยมในครั้งนี้ ปัญหาที่พบคือการที่ใช้น้ าผึ้งแทนน้ าตาจึงทา
ให้ตวั แยมเกิดความเข้มข้นและหนืดน้อยกว่าการใช้น้ าตาล
5.1.3 การแก้ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการทาโครงงาน
5.1.3.1จากปั ญหาครั้งที่ 1 ที่นาเงาะกับสับปะรดมาเคี่ยวพร้อมกันจึงทาให้กลิ่นและรสชาติของ
สับปะรด เด่นกว่ากลิ่ นและรสชาติของเงาะ แก้ปัญหาครั้งนี้ โดยการนาเนื้ อเงาะลงไปเคี่ยวจนอ่อนตัวก่อน
แล้วค่อยนาเนื้อสับปะรดใส่ ตามลงไปหลังจากที่หม้อเดือด
5.1.3.2 จากปั ญหาครั้งที่ 2 ที่ใช้น้ าผึ้งแทนน้ าตาลแล้วทาให้ตวั แยมเกิดความเข้มข้นและมี
ความหนืดน้อย แก้ปัญหาโดยการเพิ่มส่ วนผสมโดยใช้เจลาตินเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กบั ตัวแยมตามที่
ต้องการ
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ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพการปฏิบัติงานในโรงแรม

การประกอบอาหาร

การจัดเตรียมวัตถุดิบของวันถัดไป

การจัดเตรียมวัตถุดิบ

การจัดเตรียมหน้ าไลน์ ให้ พร้ อมสาหรับการเปิ ดให้ ใช้ บริการ

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแบบสอบถาม

แบบการประเมินสอบถามความพึงพอใจโครงงานสหกิจ
เรื่อง แยมเงาะแกนสั บปะรด ( Rambutan Mix Pineapple Core Jam )
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด

21 – 40 ปี
41 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. แผนกงาน
ครัวไทย
ครัวเบเกอรี่ ครัวพนักงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของแยมเงาะแกนสั บปะรด( Rambutan Mix Pineapple
Core Jam) เกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 หมายถึง ชอบมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ชอบมาก ระดับ 3
หมายถึง ชอบปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ชอบน้อยระดับ 1 หมายถึงชอบน้อยที่สุด
โปรดประเมินความพึงพอใจ โดยใส่ เครื่ องหมาย
หัวข้อการประเมิน

ในช่องระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

ชอบมาก

ชอบมาก

ชอบปาน

ชอบน้อย

ชอบน้อย

ที่สุด ( 5 )

(4 )

กลาง ( 3 )

(2)

ที่สุด ( 1 )

1. สี สันของแยม
2. กลิ่นของแยม
3. รสชาติของแยม
4. ปริ มาณของแยม
5. เนื้อสัมผัสของ
แยม
6. ความสะอาด
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

บทสั มภาษณ์ พนักงานทีป่ รึกษา
โครงงานนีม้ ีประโยชน์ ต่อสถานประกอบการนีอ้ ย่างไรบ้ าง
จากการสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับโครงงาน พนักงานที่ปรึ กษามีความเห็ นว่า
โครงงาน แยมเงาะแกนสับปะรด ( Rambutan Mix Pineapple Core Jam ) สามารถที่จะนามาใช้ได้
จริ งกับแผนกโรงอาหาร ( Canteen ) รสชาติของแยมสามารถรับประทานคู่ขนมปั งเข้ากันได้อย่างดี
และเนื้ อแกนสับปะรดที่ช่วยสร้างความแปลกใหม่ให้กบั เนื้ อสัมผัสของตัวแยมได้ดี และโครงงาน
แยมเงาะแกนสับปะรด สามารถนาไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

..............................................................พนักงานที่ปรึ กษา
( นาง ศิรินภา ภูพนู )

ภาคผนวก ง
บทความวิชาการ

แยมเงาะแกนสั บปะรด
Rambutan Mix Pineapple Core Jam
นายจิระสมบัติ สมบัติจันทร์
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุ งเทพมหานคร 10160
E-mail: Jirasombat.som@siam.edu
บทคัดย่ อ
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงาน ณ โรงแรมมิลเลน
เนียน ฮิลตัน กรุ งเทพ ในแผนกโรงอาหารผูจ้ ดั ทาได้
เล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาจากการที่ มี ผ ลไม้เ หลื อ ทิ้ ง เป็ น
จ านวนมากในแต่ ล ะวัน ซึ่ งผลไม้บ างอย่ า งไม่
สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะเนื่ องจากเป็ นของสด
เช่น เงาะ มังคุ ด ลาไย สับปะรด มะละกอ เป็ นต้น
โดย เงาะ นั้นเป็ นผลไม้ที่มี เหลื อมากที่ สุด ดังนั้น
ผูจ้ ดั ทาจึงได้เห็ นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการ
นาผลไม้ที่เหลือมาทาเป็ นแยม ซึ่ งวัตถุประสงค์ของ
โครงงานคื อ 1) เพื่อ ศึ กษาการท าแยมในรู ป แบบ
ใหม่ 2) เพื่อเป็ นการช่ วยลดการทิ้ งขยะสดจาพวก
ผลไม้ 3) เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการซื้ อแยมของ
ทางโรงแรม โดยแยมที่นามาทานั้นเป็ นการนาเงาะ
มาผสมกับ ตัว แกนสั บ ปะรดที่ ห่ั น เป็ นลู ก เต๋ า ซึ่ ง
สับ ปะรดจะเป็ นตัว เพิ่ ม รสชาติ ที่ เ ปรี้ ยวอมหวาน
ให้กบั ตัวเงาะ และตัวแกนสับปะรดยังเป็ นตัวเพิ่ม
เนื้อสัมผัสให้กบั แยมได้เป็ นอย่างดี
ผู ้จัด ท าได้ท าการส ารวจแบบความพึ ง
พอใจของแยมเงาะแกนสับปะรด จากกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานของโรงแรม จานวน 25 คน เพื่อให้ทราบ
ถึงผลของโครงงาน พบว่าพนักงานของโรงแรมมี
ความพึงพอใจมากในด้านของความสะอาด ปริ มาณ
ของแยมเนื้ อสัมผัสรสชาติ แยม รองลงมาคื อสี สัน
และกลิ่นของแยม ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ โครงงานแยม
เงาะแกนสับปะรด มีความพึงพอใจรวมอยูท่ ี่ ระดับ
มาก

คาสาคัญ : แยม / เงาะ / แกนสับปะรด
Abstract
During work at the Millennian Hilton
Bangkok in the canteen department, the intern
saw the problem of a large amount of
fruit wasted each day. Some fruits cannot be stored
for a long time because they are fresh, such as
rambutans, mangosteens, longans, pineapples and
papayas. Rambutan was the fruit that had the most
leftovers, therefore, the intern found a solution to
the problem by bringing the remaining fruit to
make jam. The objectives of the project were:
1) to study new forms of jam making; 2)
to reduce the waste of fresh fruit; 3) to help reduce
the cost of purchasing jams at the hotel. The jam
was made with rambutan mixed with a diced
pineapple core. The pineapple adds a sweet and
sour taste to the rambutan, and the pineapple core
is also a great addition to the texture of the jam.
The author conducted a satisfaction
survey of rambutan mix pineapple core jam from a
sample of 25 hotel employees to know the results
of the project. It was found that the hotel staff were
highly satisfied in terms of cleanliness, quantity of
jam, texture, and flavor of the jam, followed by the
color and aroma of the jam. Therefore, it can be

concluded that the rambutan mix pineapple core
jam project was satisfactory.
Keywords : Jam/ Rambutan / Pineapple Core
ทีม่ าของปัญหา
ผู ้ จั ด ท าได้ เ ข้ า ไปปฏิ บั ติ ส หกิ จศึ กษาที่
โรงแรมมิลเลนเนี ยม ฮิลตันกรุ งเทพ ในแผนกโรง
อาหาร (Canteen) ซึ่ งเป็ นแผนกที่ ทาอาหารให้กับ
พนักงานในโรงแรม ระยะเวลาที่ ได้ปฎิ บตั ิ งานใน
แผนกครัวนั้นทาให้ได้เรี ยนรู ้งานต่างๆภายในครัว
จากการที่ได้ปฎิ บตั ิงานไปได้ในระยะเวลาหนึ่ งนั้น
ทางผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหาในแผนกนั้นก็คือ มี
ผลไม้เ หลื อ ทิ้ ง เป็ นจ านวนมากในแต่ ล ะวัน และ
ผลไม้บางอย่างก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน อย่างเช่น
เงาะ มัง คุ ด ล าไย สั บ ปะรด มะละกอ เป็ นต้น
ผูจ้ ัดทาจึ งทาการสังเกตว่าในแต่ละวันนั้นมี ผลไม้
อะไรที่ มี เหลื อมากที่ สุด นั้นก็ คือ เงาะ ดังนั้น ทาง
ผูจ้ ดั ทาจึงได้นาแนวคิดในการแก้ปัญหาว่าจะนาเอา
เงาะที่ เหลื อนั้นมาทาเป็ นแยมรู ปแบบใหม่ เพราะ
โดยปกติแยมที่ทางโรงแรมใช้ก็จะเป็ นแยมทัว่ ไปที่
น ามาท าขนม หรื อ ใช้ใ นอาหารเช้า เช่ น แยมส้ ม
แยมสับปะรด แยมสตอเบอร์ รี่ เป็ นต้น แต่ แ ยมที่
ผูจ้ ัด ท าจะเป็ นการน าเอาเงาะมาผสมกับ ตัว แกน
สับปะรดที่หนั่ เป็ นลูกเต๋ า ซึ่งสับปะรดจะเป็ นตัวเพิ่ม
รสชาติที่เปรี้ ยวอมหวานให้กบั ตัวเงาะ และตัวแกน
สับปะรดยังเป็ นตัวเพิ่มเนื้ อสัมผัสให้กบั แยมได้อีก
ด้วยถือได้วา่ เป็ นการทาแยมในรู ปแบบใหม่ เพื่อใช้
สาหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่
ข้ อมูลวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ในการทาแยมเงาะแกนสับปะรดมีดงั นี้
1. เนื้อเงาะสับละเอียด
500 กรัม
2. เนื้อสับปะรดสับละเอียด 250 กรัม
3. น้ าผึ้ง
75 มิลลิลิตร
4. ผงเจลาติน
10 กรัม
5. เกลือ
5 กรัม
6. น้ าแข็ง
1 ถ้วย

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาการทาแยมในรู ปแบบใหม่
2. เพื่ อเป็ นการช่ ว ยลดการทิ้ ง ขยะสดจ าพวก
ผลไม้
3. เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการซื้อแยมของ
โรงแรม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆจากวัตถุดิบที่เหลือ
ทิ้ง
2. สามารถไปต่อยอดเป็ นธุรกิจส่วนตัวได้ใน
อนาคต
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการบริ โภคให้แก่ลูกค้า
วิธีการดาเนินการ
1. นาเนื้อเงาะสับละเอียดเทลงใส่ในหม้อเปิ ด
ไฟอ่อนๆ
2. นาน้ าผึ้งเทใส่ตามลงไปในหม้อแล้วเคี่ยวจน
เงาะอ่อนตัว
3. หลังจากที่หม้อเริ่ มร้อนแล้วจึงนาสับปะรด
เกลือ และเจลาตินเติมลงเข้าไปในหม้อแล้วทาการ
เคี่ยวจนส่วนผสมเข้ากันดี
4. หลังจากที่เคี่ยวจนเนื้อของตัวแยมเริ่ มมีความ
เหนียวหนืดแล้วจึงยกออกจากเตาและนามาน๊อกกับ
น้ าแข็งเพื่อคายความร้อนให้กบั ตัวแยม
5. พอเย็นแล้วตัวแยมจะมีความเหนียวหนืด
และมีความเด้งเล็กน้อย จากนั้นจึงเก็บเข้าที่เก็บวัสดุ
ที่เตรี ยมไว้
สรุปผลโครงงาน
จากการปฏิ บัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1
มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกโรงอาหาร (Canteen)
ของโรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ ผูจ้ ดั ทาได้
ทารับความรู ้ในการปฏิบตั ิงานภายในแผนกครัวเป็ น
อย่างมากทั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงได้
มองเห็ นปั ญหาในเรื่ องของวัตถุดิบที่ เหลื อใช้เป็ น
จานวนมากโดยเฉพาะผลไม้สด เช่ น เงาะ มัง คุ ด
ลาไย สับปะรดและมะละกอจึ งได้เห็ นแนวทางใน

การแก้ไขปั ญหาโดยการนาวัตถุดิบที่ เหลือใช้มาทา
เป็ นแยม ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการช่วยลดการ
ทิ้ ง ขยะสดจ าพวกผลไม้แ ละเพื่ อ ช่ ว ยในการลด
ต้นทุ นการซื้ อ แยมของโรงแรม อี กทั้งยังสามารถ
เป็ นตัว เลื อ กให้การรั บประทานแยมกับขนมปั ง มี
มากขึ้นนอกเหนื อจากแยมเดิม ๆที่มีอยู่ เช่นแยมสต
อเบอรี่ ห รื อ แยมส้ ม โดยผลิ ต ภัณ ฑ์แ ยมเงาะแกน
สับปะรดนั้นเป็ นการนาเอาเนื้อเงาะที่เหลือใช้มาสับ
ละเอี ยดนามาเคี่ ยวกับน้ าผึ้งให้เนื้ อเงาะมี ความนิ่ ม
จากนั้นใส่ เนื้ อสับปะรดสับละเอี ยดลงไปตามด้วย
วัตถุดิบที่เหลือคือ เกลือ และเจลลาติน แล้วเคี่ยวต่อ
จนเนื้อแยมมีความเหนียวและเด้ง
หลัง จากการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ยมเงาะแกน
สับปะรดผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจความคิดเห็นและ
ความพึ ง พอใจโดยการท าแบบสอบถามกับ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 25 คน ผลการส ารวจของ
แบบสอบถามที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ยมเงาะแกน
สับปะรด พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ72.00 ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.00 และ
แผนกงานครัวไทยมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.00
ซึ่ งผลสรุ ปจากตารางค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจที่ มีต่อโครงงานแยม
เงาะแกนสับปะรด มีระดับความพึงพอใจรวมอยูใ่ น
ร ะ ดั บ ม า ก คิ ด เ ป็ น ค่ า เ ฉ ลี่ ย โ ด ย ร ว ม 3 . 5 7
ข้ อเสนอแนะในการต่ อยอดโครงงาน
ในการทาแยมครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาได้เลือกผลไม้ที่
เป็ นวัตถุดิบหลักเพียง 2 อย่างเท่ านั้น คือเงาะและ
สับปะรด หากผูท้ ี่ สนใจต้องการศึ กษาการทาแยม
จากผลไม้อื่นๆ ก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้หรื อเป็ น
ตัว เลื อ กนอกเหนื อ จากนี้ ได้เ ช่ น แยมที่ ท ามาจาก
มะละกอ แยมทาจากแคนตาลูป หรื อจากผลไม้อื่นๆ
ที่มีรสหวาน เป็ นต้น
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ภาคผนวก จ
โปสเตอร์

แยมเงาะแกนสับปะรด
( Rambutan Mix Pineapple Core Jam )
ผู้จดั ทา : นาย จิระสมบัติ สมบัติจนั ทร์ 6004400146
อาจารย์ ทปี่ รึกษา : อาจารย์นนั ทินีทองอร สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริ การ
สถานประกอบการ : โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุ งเทพ พนักงานทีป่ รึกษา : คุณ ศิรินภา ภูพนู
ความสาคัญของปัญหา
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาไปได้ในระยะเวลาหนึ่ งนั้นทางผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงปั ญหาในแผนกนั้นก็
คือมีผลไม้เหลือทิ้งเป็ นจานวนมากในแต่ละวันและผลไม้บางอย่างก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงทาการสังเกตว่าในแต่
ละวันนั้นมีผลไม้อะไรที่ มีเหลือมากที่ สุดนั้นก็คือ เงาะ ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึ งได้ไปปรึ กษากับทางพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่
ปรึ กษาว่าจะนาเอาเงาะที่เหลือนัน่ มาทาเป็ นแยมรู ปแบบใหม่ โดยผูจ้ ดั ได้นาเอาเงาะมาผสมกับตัวแกนสับปะรดที่หน่ั เป็ น
ลูกเต๋ าซึ่ งสับปะรดจะเป็ นตัวเพิ่มรสชาติที่เปรี้ ยวอมหวานให้กบั ตัวเงาะและตัวแกนสับปะรดยังเป็ นตัวเพิ่มเนื้ อสัมผัส
ให้ก. บั แยมได้อีกด้วยถือได้วา่ เป็ นการทาแยมในรู ปแบบใหม่ เพื่อใช้สาหรับรับประทานคู่กบั เบเกอรี่ ในไลน์อาหารเช้า
ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การของทางโรงแรม นอกจากนี้ยงั เป็ นการช่วยลดการทิ้งขยะสดจาพวกผลไม้ที่คา้ งสต็อกและเป็ น
การช่วยลดต้นทุนในการสัง่ ซื้อแยมให้กบั โรงแรมได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์

วิธีการทา

 เพื่อศึกษาการทาแยมในรู ปแบบใหม่
 เพือ่ เป็ นการช่วยลดการทิ้งขยะสดจาพวกผลไม้
 เพือ่ ช่วยในการลดต้นทุนการซื้อแยมของโรงแรม



ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ






 เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆจากวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง
 สามารถไปต่อยอดเป็ นธุรกิจส่วนตัวได้ใน
อนาคต
 เพื่อเพิ่มทางเลือกการบริ โภคให้แก่ลูกค้า

สรุปผลโครงงาน

ส่ วนผสม







เนื้อเงาะสับละเอียด
เนื้อสับปะรดสับละเอียด
น้ าผึ้ง
ผงเจลาติน
เกลือ
น้ าแข็ง



นาเนื้อเงาะสับละเอียดเทลงใส่ในหม้อเปิ ดไฟอ่อนๆ
นาน้ าผึ้งเทใส่ตามลงไปในหม้อแล้วเคี่ยวจนเงาะอ่อนตัว
หลังจากที่หม้อเริ่ มร้อนแล้วจึงนาสับปะรด เกลือ และเจ
ลาตินเติมลงเข้าไปในหม้อแล้วทาการเคี่ยวจนส่วนผสม
เข้ากันดี
หลังจากที่เคี่ยวจนเนื้อของตัวแยมเริ่ มมีความเหนียวหนืด
แล้วจึงยกออกจากเตาและนามาน๊อกกับน้ าแข็งเพื่อคาย
ความร้อนให้กบั ตัวแยม
พอเย็นแล้วตัวแยมจะมีความเหนียวหนืดและมีความเด้ง
เล็กน้อย จากนั้นจึงเก็บเข้าที่เก็บวัสดุที่เตรี ยมไว้

500 กรัม
250 กรัม
75 มิลลิลิตร
10 กรัม
5 กรัม
1 ถ้วย

หลังจากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์พบว่าผลิตภัณฑ์
สามารถช่วยลดต้นทุนให้กบั ทางห้องอาหารและ
ยังสามารถนาเป็ นตัวเลือกในการรับประทานของ
หวานให้กบั พนักงานอีกด้วยโดยตัวโครงการนี้
ได้รั บ ค าติ ช มในด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซ่ ึ ง
สามารถวัดได้จากแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้ให้
ทางกลุ่มตัวอย่างทาการประเมิ นความพึงพอใจ
พบมามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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