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บทคัดย่อ 

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีมี คุณภาพตาม
มาตรฐานโรงแรมในเครือ เซ็นทรัลพลาซ่า จุดเด่นของโรงแรมน้ีคือการให้บริการลูกคา้ดว้ยความ
เอาใจใส่ มีส่ิงอ านวยสะดวกต่างๆมากมาย และใชเ้ทคโนโลยีอนัล ้าสมยั มีจุดถ่ายรูปบน Red Sky 
360 องศา  มีเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบนานาชาติ สะทอ้นตวัตนและจุดยืน เป็นโรงแรมคุณภาพ
ระดบั 5 ดาว ระดบันานาชาติ  จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ปฏิบติังานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ระหว่างวนัท่ี 17 มกราคม ถึง วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 โครงงานน้ี 
จดัท าข้ึนวตัถุประสงคเ์พื่อ น าวตัถุดิบท่ีเหลือใชท่ี้เหลือใชม้าแปรรูปเป็นเมนูใหม่ให้กบัโรงแรม ยงัมี
ส่วนช่วยในการลดขยะโดยการน าวตัถุดิบท่ีเหลือจากการใชง้าน ท่ีมีการทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ โดย
เลือกวตัถุดิบท่ีสามารถน ามาประยุกต์เป็นเมนูใหม่ได ้มาท าให้เกิดประโยชน์โดยทางผูจ้ดัท าจึงได้
ออกแบบรายการอาหารประกอบดว้ย Laksa Crispy Orange Noodles ซ่ึงเป็นรายการอาหารชุดท่ี
ประยุกต์มาจากวตัถุดิบท่ีเหลือจากการใช้งาน น ามาแปรรูป ให้เกิดเป็นเมนูท่ีแปลกใหม่แต่ยงัคง
เอกลกัษณ์ของอาหารไทยอีกทั้งยงัเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกดว้ย 
 ค าส าคัญ : แครอท,แกงกะทิ,เส้นส้มบะหม่ีทอดกรอบ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เน่ืองดว้ยกระผมไดเ้ขา้รับการปฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ โดยในแต่ละวนัมีหน้าท่ีในการเตรียมวตัถุดิบการประกอบ
อาหารใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ โดยจากการปฏิบติังานท าใหเ้ห็นวา่ ในครัวจะมีวตัถุดิบท่ี
เหลือใช้หรือเหลือทิ้งจ านวนมาก หน่ึงในนั้นคือแครอทท่ีทางโรงแรมได้น ามาใช้ในอาหารหลาย
เมนูมาก อาทิ ในช่วงเช้า ได้น ามาใช้ในไลน์บุฟเฟต์ เป็นส่วนประกอบของสลัด ส่วนประกอบ
อาหารอาหารต่างๆ  เป็นตน้ ซ่ึงจากการสังเกต แครอทท่ีน าไปขดูฝอยแลว้ เม่ือเวลาผ่านไป จะดูไม่
สด เห่ียว และไม่กรอบเหมือนเดิม และเม่ือเหลือในแต่ละม้ือจะไม่มีการน ากลบัมาใชใ้หม่ แต่จะทิ้ง
เลย ท าให้ในแต่ละม้ือ มีแครอทท่ีต้องทิ้งจ  านวนมาก นอกจากแครอทท่ีขูดฝอยแล้วบริเวณ
แกนกลางของแครอทท่ีมีสีแตกต่างจากเน้ือแครอทก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งเหลือทิ้ง กระผมจึงเห็นว่า 
แครอทท่ีเหลือใช้น้ีน่าจะน าไปท าเป็นอาหารประเภทอ่ืนๆ หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ประเภทอ่ืนได ้เพื่อเป็นการใชว้ตัถุดิบใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด  
 โดยในปัจจุบันกระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้รับการยอมรับว่าท าให้
นอกจากมีสุขภาพดี และยงัช่วยให้มีอายุยืนยาว โดยเฉพาะแครอทท่ีมีสารเบตา้แคโรทีน วิตามินเอ 
วิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 
ธาตุเหล็ก เป็นตน้ ท่ีมีความจ าเป็นต่อร่างกายอีกทั้งช่วยรักษาสายตา รักษาโรคตาฟาง และตอ้กระจก  
มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการชะลอวยั และการเกิดร้ิวรอยแห่งวยั ช่วยลดระดบั
คอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยรักษาโรคความดนัโลหิตสูง สรรพคุณ แครอทช่วยรักษาระดบัน ้ าตาล
ในเลือด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไหลเวยีนของเลือด เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี การใหบ้ริการอาหารของทางโรงแรมจะเป็นอาหารนานาชาติ ซ่ึงมีหลากหลายเมนู จึง
อยากน าเสนอเมนู “ลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ” ท่ีเป็นอาหารประจ าชาติของสิงคโปร์ ท่ีมีลกัษณะ
เป็นซุปท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้ากะทิ มีการใส่ลูกช้ินปลา กุง้ อาหารทะเล ซ่ึงเดิมจะนิยมใชห้ม่ีเหลือง
หรือหม่ีฮุน้ และอาจจะมีการใส่เลือดหมูลงไปคลา้ยกบัเยน็ตาโฟ ในการท าโครงงานน้ีกระผมจะท า
เส้นบะหม่ีส้ม ท่ีไดจ้ากการใชแ้ครอทท่ีเหลือใชไ้ปป่ันและน าไปผสมกบัแป้งและไข่ นวดจนเขา้กนั
ดี จากนั้นน าไปทอดกรอบ และเม่ือเวลาเสิร์ฟ จึงน าน ้ าแกงกะทิ ราดบนเส้นท่ีออกสีส้ม   ท าให้ดูน่า
รับประทานยิง่ข้ึน  
  จากการปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา จึงมีความคิดเห็นท่ีจะให้กระผมลองท าอาหารเมนูน้ี เพื่อ
เป็นการสร้างเมนูอาหารใหม่ๆ ไวบ้ริการแขกท่ีใชบ้ริการหอ้งอาหารของทางโรงแรม
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อน าแครอทท่ีเหลือใชจ้ากโรงแรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในเมนูลกัซา เส้นส้มบะหม่ีกรอบ 
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการท าเส้นสดจากแครอทเพื่อเสนอขายลูกคา้ 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
1.3.2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 
1.3.3 ขอบเขตดา้นประชากร 
1.3.4 พนกังานในแผนกครัว หอ้งอาหาร ไลน์บุฟเฟต ์จ านวน 15 คน 
1.3.5 ครัวเยน็ 4 คน , ครัวร้อน 5 คน , ครัวไทย 6 คน 
1.3.6 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
1.3.7 ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
1.3.8 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
1.3.9 จากการสอบถามพนกังานแผนกครัว จากเวป็ไซตโ์รงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์
และขอ้มูลจาก Internet ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ไดเ้มนูอาหาร ลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบท่ีเป็นเมนูใหม่ใหก้บัสถานประกอบการ 
1.4.2 ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นการต่อยอดความรู้จากเมนูอาหารเดิม 
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บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
  ช่ือหน่วยงาน   :เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพ 
  สถานท่ีตั้ง   :999/99 ถ.พระราม 1, ปทุมวนั, กรุงเทพ, กรุงเทพ, 10330 
  โทรศพัท ์   :021001234 
  เวป็ไซต ์     : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
  หอ้งอาหาร   :Red Sky , Uno Mas , Ventisi , Dynasty 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 ตวัอยา่งภาพเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์
ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 

 

 
รูปที ่2.2 โลโกโ้รงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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 รูปที ่2.3 แผนท่ี เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 

ทีม่า : https://th.tripadvisor.com/ Centara_Grand_at_CentralWorld-Bangkok.html  
 
  สถานทีใ่กล้เคียงโรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ไดแ้ก่ เซ็นทรัลชิดลม , 
สยามพารากอน , ส านกังานต ารวจแห่งชาติ , วดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร 
  การเดินทางมายงัโรงแรม เซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 
 สถานีรถไฟฟ้าเหนือ , สถานีรถไฟฟ้าใต ้, สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น, สถานีรถไฟมกักะสัน และ 
รถรับส่งสนามบิน  
 สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี วดัปทุมวนาราม ราชวรวหิาร , ศาลพระพิฆเนศ , ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลเวลิด์ , บ๊ิกซี ราชด าริ , แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์, สยามพารากอน 
 2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ 
    โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
(องักฤษ: Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld) คือตึกระฟ้าสูง 57 ชั้น 
ตั้งอยูใ่นเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร อาคารเป็นท่ีตั้งของโรงแรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลเวิลด์ บริหารงานโดย บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ในกลุ่มเซ็นทรัล
โรงแรมแห่งน้ีเป็นส่วนต่อขยายของอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เดิม และมีการต่อเติมพื้นท่ีสาธารณะ
ของโรงแรม ไดแ้ก่ ลานจอดรถ และศูนยป์ระชุมบางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
ซ่ึงอยูบ่นชั้นท่ี 22 และ 23 ของโรงแรม โดยสามารถเขา้ถึงไดจ้ากลิฟตข์องโรงแรม ศูนยป์ระชุมเปิด
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยเร่ิมใช้งานคร้ังแรกในงานเล้ียงรับรางวลัและกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2550 
 อาค ารโรงแรม สู ง ข้ึน เห นือแท่น ในฐานะแลนด์ม า ร์คห น่ึ งของ เ ส้นขอบ ฟ้ า
กรุงเทพมหานคร อาคารทรงกระบอกซ่ึงสร้างดว้ยเหล็กและกระจกด้วยมีความสูงโดยตรงจากถนน

https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d3646467-Reviews-Wat_Pathum_Wanaram-Bangkok.html
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d3646467-Reviews-Wat_Pathum_Wanaram-Bangkok.html
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d2293519-Reviews-Ganesha_Shrine-Bangkok.html
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d1549402-Reviews-Big_C_Rajdamri-Bangkok.html
https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d1156821-Reviews-Platinum_Fashion_Mall-Bangkok.html
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%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ประมาณ 189 เมตร มีการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมดว้ยการจดัการแถบแนวนอนวางทบัอยูบ่น
โครงแนวตั้ง และมีโครงเหล็กโคง้คล้ายดอกบวัประกอบเป็นชั้นนอกสุดของอาคาร ปัจจุบนัเป็น
อาคารท่ีสูงท่ีสุดอนัดบั 12 ของประเทศไทย  

 
        รูปที ่2.4 ภาพรวมบริเวณสระวา่ยน ้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์   

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 

2.2 ลกัษณะการประกอบการให้บริการหลกัของโรงแรม 
  การให้บริการแบบไทยๆ ของเซ็นทาราแกรนด์ นั้นจะท าให้นึกถึงความมีเอกลกัษณ์เป็น
ของตวัเองและ สอดคลอ้งไปกบับรรยากาศรอบๆ ของตวั คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ไปพร้อมๆกนั ใน
ส่วนโรงแรมนั้นประกอบไปดว้ยหอ้งทั้งหมด 505 หอ้ง ซ่ึง 36 หอ้งนั้นเป็นหอ้งสูทและยงัมีเวิลด์เอ็ก
เซ็กคิวทีฟ คลบั อีก 9 ชั้น 
  ส่วนตวัของ เวลิด ์เอก็เซ็กคิวทีฟ คลบั นั้นกินพื้นท่ีทั้งหมดของชั้น 51 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
อาหารเช้าให้หลากหลาย จิบชาแบบสบายๆ ในช่วงบ่ายและในตอนเย็น ก็จะให้บริการด้าน 
กบัแกลม้และเคร่ืองด่ืม ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตและห้อง ประชุมส่วนตวัพร้อมบริการพอ่บา้น 
  ส าหรับหอ้งรับแขกทั้งหมดนั้นจะกอบไปดว้ย เคร่ืองปรับอากาศ ห้องน ้ าแยกเป็นสัดส่วน 
สวติช์ควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลทีวีพร้อมภาพยนตร์ตามสั่ง เกมส์ วิทยุ
และดนตรีของโรงแรม มินิบาร์ เคร่ืองชงชาและกาแฟ ตูเ้ยน็ ตูนิ้รภยั เคร่ืองตรวจจบัควนัและหวัฉีด
น ้าดบัเพลิง โทรศพัท ์IDD และสายต่ออุปกรณ์มลัติมีเดียเช่น วดีีโอ กลอ้ง MP3 คอมพิวเตอร์พกพา  
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  2.2.1 ห้องพกั   
   1) ห้องซูพเีรียร์ เวลิด์ (Superior World ) 
    ห้องซูพี เรียร์ เวิลด์ ทั้ ง 75 ห้องประกอบไปด้วยเตียงขนาดคิงไซส์
เฉพาะตวัของ เซ็นทาร่าห้องพกัน้ีมีพื้นท่ี 32 ตารางเมตร พร้อมดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ ห้องน ้ าแยก
เป็นสัดส่วน สวิตช์ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลทีวีพร้อมภาพยนตร์ตาม
สั่ง เกมส์ วทิยแุละดนตรีของโรงแรม มินิบาร์ เคร่ืองชงชสและกาแฟ 

 
รูปที ่2.5 หอ้งซูพีเรียร์ เวลิด์ (Superior World ) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw  
 

   2) ห้องดีลกัซ์ เวลิด์ (Deluxe World) 
   การออกแบบและตกแต่งอยา่งทนัสมยั ประกอบดว้ยเตียงขนาดคิงไซส์ 1 
เตียง หรือ เตียงใหญ่ 2 เตียง พร้อมห้องน ้าขนาดกวา้งขวางซ่ึงมีทั้งฝักบวัแบบสายฝนและอ่างอาบน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.6 หอ้งดีลกัซ์ เวลิด ์(Deluxe World) 
ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw  
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   3) ห้องดีลกัซ์ เวลิด์ แฟมิลี ่(Deluxe World Family) 
     ห้องดีลักซ์ เวิลด์ แฟมิล่ี โดดเด่นด้วยมุมมองของวิวเมืองกรุงเทพฯ 
ออกแบบและตกแต่งอย่างทนัสมยัเหมาะส าหรับการมาพกัผ่อนแบบครอบครัว แบบผูใ้หญ่ 2 และ 
เด็ก2 ส าหรับห้องลกัซ์เวิลด์ แฟมิล่ี จะมีพื้นท่ีราว 39 ตารางเมตร สะดวกสบายดว้ยเตียงคู่ ทุกห้อง
ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ มีห้องอาบน ้ าและอ่างอาบน ้ าขนาดกวา้ง มีโต๊ะท างานและโซฟานัง่เล่น มินิ
บาร์ เคร่ืองชงชาและกาแฟ ตูเ้ยน็ นิรภยั มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศพัท์ 

 
รูปที ่2.7 หอ้งดีลกัซ์ เวลิด ์แฟมิล่ี (Deluxe World Family) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw  
 

   4) ห้องพรีเมี่ยม เวิลด์ (Premium World) 
    ห้องพรีเม่ียม เวิลด์ ทั้งหมด 30 ห้อง ให้บริการเตียงขนาดคิงไซส์ลิขสิทธ์ิ
เฉพาะเซ็นทารา มีพื้นท่ีขนาด 54 ตารางเมตร ทุกห้องติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ห้องน ้ าแยกเป็น
สัดส่วน สวิตช์ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลทีวีพร้อมภาพยนตร์ตามสั่ง 
เกมส์ ดนตรี 

 
รูปที ่2.8 หอ้งพรีเม่ียม เวลิด ์(Premium World) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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  5) ห้องเวลิด์ คลบั (World Club) 
    หอ้งเวลิด ์คลบั ทั้ง 26 ห้องประกอบไปดว้ยเตียงขนาดคิงไซส์เฉพาะตวั
ของ เซ็นทาราหอ้งพกัน้ีมีพื้นท่ี 32 ตารางเมตรพร่ังพร้อมดว้ยเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งน ้าแยกเป็น
สัดส่วน ส าหรับห้องน้ีจะรวมการเขา้ใชบ้ริการเวลิด ์เอก็เซ็กคิวทีฟ คลบั เลานจเ์อาไวด้ว้ย 
 

 
รูปที ่2.9 หอ้งเวลิด ์คลบั (World Club) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 

  6) ห้องเวลิด์ คลบั ดีลกัซ์ (World Club Deluxe) 
    หอ้งเวลิด ์คลบั ดีลกัซ์ ทั้งหมด 65 ห้องแยกเป็นเตียงคิงไซส์ 27 ห้อง และ
เตียงคู่ 38 ห้องส าหรับห้องเตียงคิงส์ไซส์จะมีพื้นท่ีราว 33-36 ตารางเมตร และ 39 ตารางเมตร  
ส าหรับหอ้งน้ีจะรวมการเขา้ใชบ้ริการเวลิด ์เอก็เซ็กคิวทีฟ คลบั เลานจเ์อาไวด้ว้ย 
 

 
รูปที ่2.10 หอ้งเวลิด ์คลบั ดีลกัซ์ (World Club Deluxe) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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  7) ห้องเอ็กเซ็ก คิวทฟี สวีท (Executive Suite) 
    หอ้งเอก็เซ็ก คิวทีฟ สวที ทั้งหมด 30 หอ้ง ทั้งหมด 68 ห้องแยกเป็นหอ้ง
เตียงคิงไซส์และหอ้งนัง่เล่น มีพื้นท่ีราว 67 ตารางเมตร ทุกหอ้งติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศหอ้งน ้าแยก
เป็นสัดส่วน สวติช์ควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เคเบิ้ลทีวพีร้อมภาพยนตร์ตาม
สั่งส าหรับหอ้งน้ีจะรวมการเขา้ใชบ้ริการเวลิด ์เอก็เซ็กคิวทีฟ คลบั เลานจเ์อาไวด้ว้ย 
 

 
รูปที ่2.11 หอ้งเอก็เซ็ก คิวทีฟ สวที (Executive Suite) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 

 2.2.2 ห้องอาหาร 
  1) เรดสกาย (Red Sky) 
    หอ้งอาหารเรดสกาย เปิดบริการ : 18:00 – 24:00 น. ตั้งอยูบ่นชั้น 55 
สัมผสัอาหารเยน็กลางแขง้แนวบิสโทรชิคเออร์บนั พร้อมเลานจแ์ละบรรยากาศงดงามยามค ่าคืน
ของกรุงเทพฯ 
 

 
รูปที ่2.12  เรดสกาย (Red Sky) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
   



10 

 

 

  2) เรดสกายบาร์ (Red Sky Bar) 

    หอ้งอาหารเรดสกายบาร์ เปิดบริการ: 17:00 – 01.00 น. ตั้งอยูช่ั้น 56 
จ านวนท่ีนัง่ 150 ท่ีนัง่ เป็นอาหารประเภทเบาๆและเคร่ืองด่ืม 
 

 
รูปที ่2.13 เรดสกายบาร์ (Red Sky Bar) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 

  3) ฟิฟตีไ้ฟฟ์ (Fifty Five) 
    ห้องอาหารฟิฟต้ีไฟฟ์ เปิดบริการ: 11.30 – 14:30 น. / 18:30 – 23.30 น .
(งดบริการม้ือกลางวนัในวนัเสาร์และอาทิตย)์ ตั้งแต่ระหวา่งชั้น 54 และ 55 พร้อมกบัทิวทศัน์ของ
กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารชั้นยอดจากแผน่ดิน พื้นน ้าและทอ้งฟ้า บนเปลวไฟชั้นเยีย่ม 
 

 
รูปที ่2.14 ฟิฟต้ีไฟฟ์ (Fifty Five) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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   4) เดอะเวลิด์ (The World) 
   หอ้งอาหารเดอะเวลิด ์เปิดบริการ: 24 ชัว่โมง เป็นหอ้งอาหารสไตล์
นานาชาติ ล ้าสมยั น าเสนออาหารอนัแสนหลากหลาย และ รสชาติท่ีไม่จ  าเจ จาก 5 ทวีป ใหไ้ดล้ิ้ม
ลองตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 
รูปที ่2.15 เดอะเวลิด ์(The World) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
  

  5) จินเจอร์ (Ginger) 
    เปิดบริการ : 11:30 – 15:00 น./ 18:00 – 22:30 น. หอ้งอาหารสไตลเ์อเชีย 
เสิร์ฟอาหารญ่ีปุ่นแบบโมเดิร์น อาหารไทยดั้งเดิมและอาหารจีนน าสมยั 
 

 
รูปที ่2.16 จินเจอร์ (Ginger) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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  6) พลูไซด์บาร์ (Poolside Bar) 
    เปิดบริการ: 08:.00 – 22:00 น. ประเภทอาหาร : อาหารเบาๆ และ
เคร่ืองด่ืม ตั้งอยู ่: ชั้น 26 
 

 
รูปที ่2.17 พลูไซดบ์าร์ (Poolside Bar) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 

  7) อูโน มาส (Uno Mas) 
    เปิดบริการ: 16:00 – 01:00 น. ประเภทอาหาร : อาหารสเปน ตั้งอยู ่ 
ชั้น 54 
 

 
รูปที ่2.18 อูโน มาส (Uno Mas) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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  8) ห้องอาหารเวนติซี  (Ventisi) 
    เปิดบริการช่วงเชา้ : 07:00 – 10:30 น. เปิดบริการช่วงบ่าย : 12:00 – 15:30 
น. เปิดบริการช่วงกลางคืน : 18:00 – 21:00 น. ใหบ้ริการอาหารประเภท : บุฟเฟตน์านาชาติ อิตา
เลียน – ไทย ซูชิ,ซาชิมิ ,ขนมหวาน ตั้งอยู ่: ชั้น 24 
 

 
รูปที ่2.19 เวนติซี  (Ventisi) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 

   9) ห้องอาหารไดนาสตี ้(Dynasty) 
   เปิดบริการ : 07:00 – 21:00 น. ประเภทอาหาร : อาหารจีน 
 

 
รูปที ่2.20 ไดนาสต้ี (Dynasty) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
 
 
 
 
 



14 

 

 

 2.2.3) ลอ็บบี ้เลานจ์ 
   เปิดบริการ : 06:00 – 01:00 น. 
    อาหารประเกท : ชา , คอกเทล , ขนมหวาน 
 

 
รูปที ่2.21 ล็อบบ้ี เลานจ ์

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
  

 2.2.4) ร้านขนมเบเกอร่ี  
   เปิดบริการ : 07:00 – 19:00 น.อาหารประเภท : กาแฟ , ครัวซอง 
 

 
รูปที ่2.22 ซิง (Zing) 

ทีม่า : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/th/cgcw 
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2.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ช่ือ- นามสกุล  :นายทศวรรษ ตนยัธญั 
 รหัสนักศึกษา  :6204400099 
 คณะ   :ศิลปศาสตร์ 
 สาขา   :อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
 ต าแหน่ง  :Trainee Student หอ้งอาหาร Ventisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.23   

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย Support F&B Kitchen 
 ช่วงเวลาการท างาน 09.00น - 19.00น. 
 - ช่วงเวลา 09.00 - 10.30 ช่วยหนา้งานไลน์บุฟเฟตอ์าหารเชา้ 
 - ช่วงเวลา 11.00 - 12.00 จดัเตรียมวตัถุดิบส าหรับเปิดบุฟเฟตไ์ลน์ม้ือกลางวนั 
 - ช่วงเวลา 13.00 - 15.00 ช่วยเติมวตัถุดิบอาหารและความเรียบร้อยหนา้ไลน์บุฟเฟต ์
 - ช่วงเวลา 16.00 - 17.00 เตรียมวตัถุดิบท่ีขาดเหลือและจดัอาหารข้ึนไลน์บุฟเฟตม้ื์อ 
    กลางคืน 
 -ช่วงเวลา 18.00 - 19.00 ยนืหนา้ไลน์ เติมวตัถุดิบใหเ้พียงพอกบัลูกคา้ 
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2.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา คุณทนง ค ากอดแกว้ 
 ต าแหน่ง   Chef de partie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.23 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17มกราคม  – 6 พฤษภาคม 2565 
ตารางที ่2.1 ขั้นตอนด าเนินงาน 
ขั้นตอนด าเนินงาน ม.ค 

65 
ก.พ 
65 

มี.ค 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค 
65 

มิ.ย 
65 

1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ       
2.ก าหนดหวัขอ้โครงงาน       
3.เขียนโครงร่างโครงงาน       
4.ทดลองท า Menu Laksa Crispy Orange Noodles       
5.จดัท าแบบประเมิน       
6.สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน       
7.น าเสนออาจารย ์       
8.ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละโครงงาน
สหกิจศึกษา 

      

2.5 แนวทางแก้ไขปัญหาวธีิการด าเนินงาน 
  1 ศึกษาขอ้มูลของสถานประกอบการ 
  2.ก าหนดหวัขอ้โครงงานโดยปรึกษาพนกังานพี่ปรึกษาถึงหวัขอ้โครงงานท่ีก าหนดเพื่อหา
แนวทางในการแกปั้ญหา 
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   3.เขียนโครงร่างโครงงานเขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานพี่
เล้ียงเพื่อขอค าแนะน าและร่างเอกโครงงานใหก้บัส านกัสหกิจศึกษา 
 4. ทดลองท า Menu : Laksa Crispy Orange Noodles และจดัเตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์
พร้อมกบัร่วมกนัปฏิบติัจริง 
 5. จดัท าแบบประเมินหลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดท้ดลองท า Menu : Laksa Crispy Orange 
Noodles เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบประเมินข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพของรายการอาหาร โดย การให้
พนกังานแผนกครัว จ านวน 15 คน เป็นผูท้  าการประเมิน 
 6. สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน จดัท าโครงงานฉบบัสมบูรณ์และ Power Point เพื่อเตรียม
ส่งและน าเสนอ 

 7. น าเสนออาจารย ์ น าโครงงานส่งอาจารยเ์พื่อตรวจสอบขอ้มูลและรับขอ้เสนอแนะเพื่อ
น ามาแกไ้ข 
 8. ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละส านกัสหกิจศึกษา 
 

2.6 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารองค์กร 
 

 
รูปที ่2.24 แผนผงัเครือเซ็นทาราแกรนด์ 
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ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

2.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  จากการท่ีผูจ้ดัท าให้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้น ได้เห็นถึง
ปัญหาต่างๆมากมายในขณะท่ีปฏิบติังาน จึงไดคิ้ดริเร่ิมท า Menu : Laksa Crispy Orange Noodles 
ส่วนประกอบน ามาประยุกต์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากของท่ีเหลือจากการใช้งานและตอ้งทิ้งไปโดยเปล่า
ประโยชน ์มาท าใหเ้กิดประโยชน์เป็นการช่วยลดตน้ทุนในการผลิตเมนูอาหาร และยงัช่วยสร้างเมนู
แปลกใหม่ให้กบัโรงแรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อีกทั้งยงัถือเป็นการช่วยโรงแรม
และช่วยเหลือสังคมในการลดขยะท่ีจะตอ้งทิ้งไปอยา่งไร้ประโยชน์ น ามาท าให้เกิดประโยชน์ใชใ้ห้
คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.8 ปัญหาพบในการปฏิบัติ 
   1) การเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก นกัศึกษายงัไม่ค่อยมีประสบการณ์ดา้นงานครัว
มากนกัจึงท าใหก้ารปฏิบติังานล่าชา้ 
   2)  เกิดอุบติัเหตุในการท างานเช่น ถูกมีดบาด น ้ามนักระเด็น โดนความร้อน  
เป็นตน้ 
   3) การเขา้ปฏิบติังานในช่วงแรก นกัศึกษามีความเกรงใจต่อพนกังานทุกคน 
จึงยงัไม่กลา้ท่ีจะสอบถามถึงรายละเอียดการ 
   4) ในขณะปฏิบติังานเม่ือมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ท าใหน้กัศึกษา
ปฏิบติังานไม่ทนัต่อลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
 

2.8.1 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างาน 
  1) ควรจดบนัทึกหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมายและสอบถามงานจากพนกังานก่อน
  ลงมือท าเพื่อป้องกนัการผิดพลาด 
   2) ควรสังเกตและศึกษาถึงระบบการท างานภายในครัว หรือสอบถามจากพนกังาน
  ท่ีปรึกษา 
   3) ควรระมดัระวงัในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
  4) นกัศึกษาควรพฒันาและฝึกฝนตนเองใหป้ฏิบติังานรวดเร็วข้ึน 
 
 
 
 
 



19 

 

 

บทที ่3 
  ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการจดัท าโครงงานเร่ืองt Menu : Laksa Crispy Orange Noodles ท่ี โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซ่ึงเมนูดงักล่าวมีวตัถุดิบแบบไทยๆ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดงันั้น
ผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาประโยชน์ของวตัถุดิบเหล่าน้ีท่ีมีต่อสุขภาพ โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
 3.1  Laksa 
 3.2  Crispy Orange Noodles 
 

3.1 Laksa 
  3.1.1 ความหมายของลกัซา 
  ลกัซา หรือ ท่ีในภาษามลายปัูตตานี เรียกวา่ ละชอ  
  3.1.2 ประเภทลกัซา 
  เป็นอาหารประเภทก๋วยเต๋ียวรสเผด็ของชาวเปอรานากนั อนัเป็นการผสมผสาน
ระหวา่งประเทศ มาเลเซีย,สิงคโ์ปร,อินโดเนเชีย รวมทั้งทางใตข้องประเทศไทย 
  3.1.3 การกินลกัซา 

    เส้นก๋วยเต๋ียว กะทิ น ้าแกง 
3.2  ลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ(Crispy Orange Noodles) 
  3.2.1 ลกัษณะลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ(Crispy Orange Noodles) 
  เส้นสีส้มกรอบมีกล่ินหอมจากแครอท 
 3.2.2 วตัถุดิบทีใ่ช้ 
    1) กุ้งต้มขาว 
     กุ้งขาว หรือ กุ้งเกษตรขาว (แช่บ๊วยเกษตร) เป็นกุ้งเล้ียงนิยมเล้ียงอยู่ท่ี
ภาคใต ้หาซ้ือไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป และมีราคาถูกท่ีสุด ตวัจะใส เปลือกบาง มีสีออกเทา ตวัจะ
ล่ืนๆ แกะง่าย ปลายหางมีสีออกแดง ขนาดไม่ใหญ่มาก เน้ือกุ้งมีรสชาติหวาน เน้ือแข็งกว่ากุ้ง
ธรรมชาติ สามารถท าอาหารไดทุ้กประเภท ท่ีไม่เนน้กุง้ เช่น ผดักบัผกัต่างๆ ทอดมนักุง้ หรือน ามา
ทานแบบดิบ อย่างเมนู กุง้แช่น ้ าปลา กุง้ดองซีอ๊ิว เพราะเป็นกุง้ท่ีมีขนาดตวัท่ีก าลงัดี สรรพคุณของ
กุ้งขาวตม้ วิตามินและแร่ธาตุท่ีเรียกได้ว่ามีมากจนล้น ทั้งเหล็ก แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส 
สังกะสี 
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รูปที ่3.1 กุง้ขาวตม้ 
ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/กุง้ขาวตม้ 

 

    2) ไก่ต้มฉีก 
     ไก่พื้นเมือง” หรือ “ไก่บา้น” ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “ราชาของเน้ือไก่” 
เพราะแข็งแรง ทนทาน เล้ียงดูง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี มีความต้านทานโรคสูง เน้ือ
สัมผสัเหนียวนุ่ม มีไขมนัต ่า น ามาปรุงอาหารได้อร่อยหลากหลายเมนู ยกตวัอย่างเช่น “ไก่บา้น
ตะนาวศรี” ท่ีมีรสชาติและรสสัมผสัอร่อยเขม้ขน้ถูกปากผูบ้ริโภคแลว้ เน้ือไก่ยงัมีโปรตีนสูง แต่มี
ปริมาณไขมนัต ่ากวา่ไก่ทัว่ไป มีลกัษณะเด่นของพอ่และแม่พนัธ์ุรวมกนัคือ ไก่มีเน้ือแน่น นุ่ม ชุ่มฉ ่า 
มีโปรตีนสูง ไขมนัและคอเลสเตอรอลต ่า เน้ือไก่มีรสอร่อย ไม่เหนียว ไม่ยุย่ ไม่คาว ไม่มีกล่ินสาบ 
ตวัไก่ตอ้งมีโครงร่างท่ีดี ไดป้ริมาณเน้ือมาก แม่พนัธ์ุสามารถผลิตไข่ไดดี้ และใชร้ะยะเวลาการเล้ียง
ไม่นาน ไก่บา้นตะนาวศรียงัคงรูปร่างหน้าตาของไก่บา้นไทยทัว่ไป เน้ือไก่บา้นตะนาวศรีน าไป
ท าอาหารเมนูไหนก็อร่อยประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ โปรตีนสูง แต่ไขมนัต ่า มีประโยชน์ต่อร่างกาย  

 

 
รูปที ่3.2 ไก่ตม้ฉีก 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ไก่ตม้ฉีก 
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   3) ไข่ไก่ 
    ไข่เป็นอาหารสากลของคนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา และเป็นท่ีรู้กนัวา่
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากอุดมไปดว้ยคุณประโยชน์และมีสารอาหารท่ีส าคญัต่อร่างกายอยา่ง
ครบถว้น ท่ีส าคญัไข่ไก่ยงัเป็นอาหารโปรตีนราคายอ่มเยา หาซ้ือไดง่้าย มีประโยชน์ต่อร่างกายของ
คนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะทารกและเด็กวยัเรียน ในไข่ไก่ 1 ฟอง มีกรดอะมิโนจ าเป็นทุกชนิด3
   
  
 

 
รูปที ่3.3 ไข่ไก่ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ไข่ไก่ 
 

   4) ขิง 
    เตม็ สมิตินนัทน์ (2557) ขิง เป็นพืช ลม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้น เปลือกนอกสี
น ้าตาลแกมเหลือง เน้ือในสีนวลมีกล่ินหอมเฉพาะ แทงหน่อหรือล าตน้เทียมข้ึนเป็นกอ
ประกอบดว้ยกาบหรือโคนใบหุม้ซอ้นกนั ใบ เป็นชนิดใบเด่ียว ออกเรียงสลบักนัเป็นสองแถว ใบ
รูปหอกเกล้ียง ๆแกอ้าการคล่ืนไส้อาเจียน แกจุ้กเสียด แน่นเฟ้อ เหงา้สด ต าคั้นเอาน ้าผสมกบัน ้า
มะนาว เติมเกลือเล็กนอ้ย จิบแกไ้อ ขบัเสมหะ 
 

 
รูปที ่3.4 ขิง 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ขิง 
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   5) แตงกวา 
   ภสัรา ชวประดิษฐ์ (2539) แตงกวามีรากแกว้ แตกแขนงเป็นจ านวนมาก 
รากสามารถแผท่างดา้นกวา้งและหยัง่ลึกไดม้ากถึง 1 เมตร ล าตน้เป็นเถามีขนข้ึนมีขนข้ึนปกคลุม
ทัว่ไปน้ีแตงกวามีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ ไดแ้ก่ วิตามินซี กรดคาเฟอิก กรดทั้ง 2 น้ีป้องกนัการ
สะสมน ้าเกินจ าเป็นในร่างกาย เปลือกแตงกวามีกากใยอาหาร 
 

 

รูปที ่3.5 แตงกวา 
ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/แตงกวา 

 

   6) พริกช้ีฟ้าแดง 
     ไมล้ม้ลุก สูง 0.5-1.5 เมตร ใบเด่ียวออกตรงกนัขา้มหรือออกสลบั รูปใบ
หอก กวา้ง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร ดอกสีขาว ออกเด่ียวตามซอกใบและปลายก่ิง โคน
กลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกห้อยลงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ช่วยให้เจริญอาหาร บ ารุง
ธาตุในร่างกาย ลดความดนัโลหิต เพราะท าใหเ้ลือดอ่อนตวั และท าให้ระบบการไหลเวียนของเลือด
เป็นไปไดด้ว้ยดี ช่วยเร่งการยอ่ยสลาย ขบัเหง่ือ และช่วยลดน ้ าหนกัไดดี้ ช่วยกระตุน้การท างานของ
กระเพาะ ท าใหร้ะบบการยอ่ยอาหารท างานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

 
รูปที ่3.6 พริกช้ีฟ้าแดง 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/พริกช้ีฟ้าแดง 
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  7) ข่า 
    ข่าเป็นไมล้ม้ลุก สูง 1.5-2 เมตรอยูเ่หนือพื้นดิน เหงา้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน 
เน้ือในสีเหลืองและมีกล่ินหอมเฉพาะ ใบเด่ียวเรียงสลบั รูปใบหอก รูปวงรีผลช่วยยอ่ยอาหาร ขบั
น ้ าดี ขบัลม ลดการอกัเสบ ยบัย ั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ฆ่าเช้ือราใช้รักษากลาก
เกล้ือน 
 

 
รูปที ่3.7 ข่า 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ข่า 
 

    8) ต้นหอม  
    ตน้หอมเป็นพืชลม้ลุกขนาดเล็กตระกูลเดียวกบักระเทียม มีหวัสีขาวอยูใ่ต้
ดิน ท าหนา้ท่ีสะสมอาหาร ใบเป็นท่อยาว ปลายแหลม ภายในกลวง ดอกมีสีขาวออกเป็นช่อ กา้นช่อ
ดอกยาว ช่อดอกเม่ือบานมีลกัษณะคลา้ยร่มประโยชน์ต่อร่างกาย มีน ้ามนัหอมระเหย  บรรเทาอาการ
หวดั  มีสารฟลาโวนอยดต์า้นมะเร็ง สรรพคุณ ใชแ้กห้วดั คดัจมูก น ้ ามูกไหล โดยการใชใ้บ หรือหวั
ทุบพอแตกใส่ในเหลา้ขาว 
 

 
รูปที ่3.8 ตน้หอม 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ตน้หอม 
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   9) ผกัชีฝร่ัง 
    ผกัชีฝร่ังมีล าตน้เต้ียติดดิน ใบออกรอบโคนตน้ ไม่มีกา้นใบ ใบรูปหอก 
ยาวรี โคนใบสอบลง ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 2-3 เซนติเมตร ขอบใบจกัร
แบบฟันเล่ือย และท่ีปลายจกัรมีหนามอ่อนๆมีกล่ินหอมทั้งตน้และใบ สรรพคุณ เป็นยาทาแกแ้ผล
เร้ือรัง และแกบ้วม ทั้งตน้ แกแ้มลงสัตวก์ดัต่อย แกป้วดศีรษะ อาหารเป็นพิษ 

 
รูปที ่3.9 ผกัชีฝร่ัง 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ผกัชีฝร่ัง 
 

   10) ขมิน้สด 
   ไมล้ม้ลุก อายหุลายปี สูง 30-95 ซม. เหงา้ใตดิ้นรูปไข่ อว้นสั้น มีแขนงรูป
ทรงกระบอกแตกออกดา้นขา้ง 2 ดา้น ตรงกนัขา้ม เน้ือในเหงา้สีเหลืองส้มหรือสีเหลืองจ าปาปนสี
แสด มีกล่ินฉุน ใบเด่ียว กลางใบสีแดงคล ้าสรรพคุณ ลา้งพิษตบั รักษาโรคผิวหนงัเร้ือรัง แกอ้าการ
ทอ้งร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชะลอการแก่ก่อนวยั รักษาริดสีดวง แก้พิษแมลงกดัต่อย  
ป้องกนัโรคขอ้เข่าอกัเสบ 

 
รูปที ่3.10 ขมิ้นสด 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ขมิ้นสด 
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   11) หอมแดง 
     หอมแดง มีฤทธ์ิเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ การบริโภคหอมแดงเป็นประจ า
จึงสามารถลดระดบัคอเลสเตอรอล และช่วยใหก้ารไหลเวียนของเลือดดีข้ึน ลดไขมนัในเส้นเลือดท่ี
เป็นสาเหตุของโรคความดนัโลหิตสูงและโรคหัวใจ สามารถป้องกนัการติดเช้ือ และช่วยบรรเทา
อาการไขห้วดัได ้ท าใหเ้จริญอาหาร และช่วยยอ่ยอาหาร 

 

 
รูปที ่3.11 หอมแดง 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/หอมแดง 
 

   12) ตะไคร้ 
   โดยตดัใบออกให้เหลือตอนโคนประมาณหน่ึงคืบ น ามาปักช าไวส้ักหน่ึง
สัปดาห์ก็จะมีรากงอกออกมา แลว้น าไปลงแปลงดินท่ีเตรียมไว ้หรืออาจใชว้ธีิเอาโคนปักลงไปท่ีดิน
ซ่ึงเตรียมไวเ้ลย ให้ห่างประมาณหน่ึงศอก ถา้ปลูกในกระถางใช้วิธีปักโคนลงในกระถาง ๆ ละ 2-3 
ตน้ก็ได ้แล้วหมัน่รดน ้ าให้ชุ่มเช้าเยน็ สรรพคุณยารักษาโรคหืด แกป้วดทอ้ง ขบัปัสสาวะและแก้
อหิวาตกโรค หรือท าเป็นยาทานวดก็ได ้และยงัใชร้วมกบัสมุนไพรชนิดอ่ืนรักษาโรคได ้เช่น บ ารุง
ธาตุ เจริญอาหาร และขบัเหง่ือ และมีกล่ินฉุนสามารถไล่แมลงได ้
 

 
รูปที ่3.12 ตะไคร้ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ตะไคร้ 
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   13) น า้กะทิ 
    สามารถน าไปประกอบหาอารได้ทั้ง อาหารคาว และอาหารหวาน เลย
ทีเดียว ประโยชน์มากมาย และมีการใชก้ะทิในดา้นต่างๆ มากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะช่วยสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันและป้องกันของร่างกาญ มีวิตามินหลายชนิด แร่ธาตุ และอิเล็กโทรไลท์ รวมทั้ ง
โพแทสเซียมอีกทั้งยงัไปกระตุน้ ให้ต่อมธัยรอยด์ท างานไดดี้ข้ึน ซ่ึงช่วยในการเผาผลาญอาหารท่ี
บริโภคเขา้ไปพร้อมกนั ใหเ้ปล่ียนเป็นพลงังานแทนท่ีจะไปสะสมเป็นไขมนัในร่างกาย 
 

 
รูปที ่3.13 น ้ากะทิ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/น ้ากะทิ 
 

   14) กะปิ 
    ส.พลายน้อย (สิงหาคม 2005)กะปิ นบัไดว้่าเป็นเคร่ืองปรุงรสอย่างหน่ึง
ของอาหารไทยมาตั้ งแต่โบราณแล้ว เรียกได้ว่าอยู่คู่กับครัวของไทยอย่างแพร่หลาย และใน
ขณะเดียวกันก็ยงัเป็นเคร่ืองปรุงรสอาหารท่ีแพร่หลายสรรพคุณวิตามินชนิดน้ีดีกบัเลือดมาก มี
ป้องกนัตา มีแอนต้ีออกซิแดนท์ส าคญัคือ แอสตาแซนทิน กินแล้วช่วยคลายเครียดให้ตา ให้ไม่
เหน่ือยลา้เม่ือยตา  
 

 
รูปที ่3.14 กะปิ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/กะปิ 
 

   
 



27 

 

 

   15) น า้มันพชื  
    มนัพืชเป็นส่ิงประกอบอาหารท่ีใครๆ ต่างก็พากนัหลีกเล่ียง โดยเฉพาะ
เหล่าคุณผูห้ญิง  แต่ใครวา่จะรู้บา้งวา่ น ้ ามนันั้นจดัเป็นหน่ึงในอาหารหลกัห้าหมู่ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย 
เพราะนอกจากน ้ ามนัจะให้พลงังานและความอบอุ่นกบัร่างกายแลว้ร่างกายจะไดรั้บพลงังานมาก
เกินกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการ พลงังานส่วนเกินดงักล่าวจะถูกเปล่ียนเป็นไขมนัสะสมในร่างกาย    
เป็นผลใหน้ ้าหนกัร่างกายสูงเกินเกณฑ ์ 
 

 
รูปที ่3.15 น ้ามนัพืช 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/น ้ามนัพืช 
 

   16) ไข่ต้ม 
    ไข่ต้มอุดมไปด้วยไขมนัดีอย่างเช่นโอเมก้า3 ซ่ึงไขมนัชนิดน้ีมีความ
จ าเป็นต่อร่างกาย พร้อมทั้งช่วยบ ารุงหวัใจให้แข็งแรง และยงัช่วยลดไขมนัไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ไม่ให้สูงเกินไป ซ่ึงหากร่างกายมีไขมนัชนิดน้ีในเลือดสูง จะเส่ียงต่อการท าให้เป็นโรคหัวใจและ
มะเร็งเตา้นมมากข้ึน สรรพคุณ เสริมสร้างและช่วยซ่อมแซมกลา้มเน้ือใหก้บัร่างกาย 
 

 
รูปที ่3.16 ไข่ตม้ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ไข่ตม้ 
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   17) กุ้งแห้ง 
    คุณค่าทางโภชนาการของกุง้แห้ง กุง้อุดมไปดว้ยแคลเซียม โพแทสเซียม 
ไอโอดีน แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุอ่ืนๆ และวติามินเอ อะมิโนไฟล์ลีนและส่วนผสมอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยโปรตีนมีผลในการควบคุมการท างานของหวัใจท่ีส าคญั สรรพคุณ โปรตีน
สูง และสารอาหารครบถว้น ระบบหวัใจและหลอดเลือด สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด 
และมีผลในการป้องกนัเส้นเลือดอุดตนั ความดนัโลหิตสูง เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีแข็งแกร่ง
ท่ีสุดท่ีพบ 
 

 
รูปที ่3.17 กุง้แหง้ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/กุง้แหง้ 
 

   18) น า้สต็อกไก่ 
    เน้ือไก่มีช่ือเสียงในเร่ืองของการสะสมของสารต่าง ๆ จ านวนมากรวมถึง
วิตามิน สถานท่ีพิเศษให้วิตามินบี  วิตามินบี 12 กรดโฟลิกริบฟลาโวนไพริดอกซินวิตามินเอ็น น ้ า
ซุปเน้ือไม่ไดถู้กท าลายจากองคป์ระกอบแร่ ในบรรดาความหลากหลายทั้งหมด สรรพคุณ ยอ่ยง่าย
บรรเทาอาการของ โรคปอดบวม หลอดลมอกัเสบ โรคหอบหืด ป้องกนัมะเร็งตบั 
 

 
รูปที ่3.18 น ้าสตอ็กไก่ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/น ้าสตอ็กไก่ 
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   19) ผงชูรสไก่ 
    ช่วยลดปริมาณโซเดียมในม้ืออาหาร เน่ืองจากในผงชูรสประกอบด้วย
โซเดียม ซ่ึงให้รสเค็ม ท าให้เราสามารถลดการใส่เกลือแกงในการปรุงอาหารได ้และเม่ือเทียบผงชู
รสและเกลือในปริมาณท่ีเท่ากนัผงชูรสมีโซเดียมนอ้ยกวา่เกลือ 2-3 เท่าเพิ่มความอยากอาหาร การ
ใส่ผงชูรสจะท าให้กินอาหารไดอ้ร่อยข้ึน อยากอาหารมากข้ึน เน่ืองจากผงชูรสสามารถช่วยกระตุน้
ต่อมรับรส และช่วยให้อาหารรสชาติกลมกล่อม แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคผงชูรส จึงควรมี
ปริมาณท่ีเหมาะสม 

 
รูปที ่3.19 ผงชูรสไก่ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/ผงชูรสไก่ 
 

   20) แป้งสาลี 
    เป็นผงท่ีมนุษย์ใช้บริโภค ท าจากการบดข้าวสาลี  แป้งสาลีเป็นแป้ง
ประกอบอาหารท่ีผลิตมากท่ีสุด ขา้วสาลีมีหลายประเภทตามปริมาณกลูเตน ขา้วสาลีแข็งหรือขา้ว
สาลีขนมปัง มีปริมาณกลูเตนสูง ระหวา่ง 12% ถึง 14% และมีความเหนียวยืดหยุน่ท่ีรักษารูปทรงได้
ดีเม่ืออบ แป้งอ่อนมีกลูเตนค่อนขา้งต ่า จึงให้เน้ือท่ีละเอียดหรือร่วนกว่าแป้งอ่อนตามปกติแบ่งได้
เป็นแป้งเคก้ ซ่ึงมีปริมาณกลูเตนต ่าสุด และแป้งพาสตา้ สรรพคุณ โปรตีนคาร์โบไฮเดรท ไขมนั 
และวิตามินหลายชนิดได้แก่ วิตามินบีรวม วิตามินบี1 ซึงช่วยป้องกนัโรคเหน็บชาและระบบ
ประสาท วติามินบี2 ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อผวิหนงั และเส้นผมไนอะซิน  

 
รูปที ่3.20 แป้งสาลี 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/แป้งสาลี 
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   21) แครอท 
    กริส ไซรีเวีย (2011) แครอทเป็นพืชท่ีข้ึนช่ือว่าอุดมไปด้วยวิตามินและ
สารอาหารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะเบตา้แคโรทีน พบไดม้ากในพืช ผกั ผลไม ้
และธญัพืชต่าง ๆ ปกติแลว้ร่างกายของมนุษยส์ามารถเปล่ียนเบตา้แคโรทีนให้ไปเป็นวิตามินเอได ้
และอาจท าหนา้ท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระๆ สรรพคุณ ช่วยบ ารุงกระดูก ฟัน เหงือก เล็บ ให้แข็งแรง
ยิง่ข้ึนมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการชะลอวยัและการเกิดร้ิวรอยแห่งวยั 

 
รูปที ่3.21 แครอท 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/แครอท 
   22) เกลอื 
    เกลือ เป็นเคร่ืองปรุงอาหารท่ีช่วยท าใหอ้าหารนั้นมีรสชาติกลมกล่อมและ
อร่อยมากข้ึนแลว้ไอโอดีนนั้นเป็นแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย เพราะมีความส าคญัต่อกระบวนการเม
ตาบอลิซ่ึมและการท างานของเซลล์ท่ีดีต่อสุขภาพ เม่ือร่างกายขาดไอโอดีนอาจท าให้เกิดความ
ผดิปกติ สรรพคุณ คอพอก ระดบัฮอร์โมนไทรอยดต์ ่า ทอ้งผกูไดรั้กษาสุขภาพช่องปาก สามารถช่วย
ก าจดัแบคทีเรียท่ีมากเกินไปในช่องปากได ้ลดโอกาสท่ีจะเป็นโรคเหงือกอกัเสบหรืออาการปวดฟัน
ขจดัรังแคบนศีรษะ 

 
รูปที ่3.22 เกลือ 

ทีม่า : https://th.wikipedia.org/wiki/เกลือ 

 
 
 

 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5/
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 
    จากการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพ 
ไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง อาหารลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ  โดยมีผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
  
4.1 การท าอาหาร ลกัซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ  
  4.1.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าโครงงาน อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลกัซาเส้นส้มบะหม่ี 
(ลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ) ไดแ้ก่ เคร่ืองป่ันน ้าผลไม,้หมอ้,ตะหลิว,ชอ้น,มีด,ชามผสม,ผา้ขาวบาง 
   
4.2 วตัถุดิบส่วนผสมและข้ันตอนการท าอาหารลกัซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ 
  4.2.1 วตัถุดิบในการท าอาหาร (เส้นส้มบะหมี่กรอบ) 
  1) วตัถุดิบในการท าอาหาร (เส้นส้มบะหมี่กรอบ)  
   วตัถุดิบในการท าอาหาร (เส้นส้มบะหม่ีกรอบ) แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางที ่4.1 ส่วนผสมของอาหาร (เส้นส้มบะหม่ีกรอบ) 
ล าดับ ส่วนผสม ปริมาณ(หน่วย) 
1 แครอทป่ัน 60 กรัม 
2 เกลือ 5 กรัม 
3 ไข่ไก่ 65 กรัม 
4 แป้งสาลี 250 กรัม 
5 น ้ามนัพืช 10 มิลลิตร 

 

 2) ขั้นตอนปฏิบัติ 
    2.1) น าแครอทมาลา้งใหส้ะอาด แลว้ลอกเปลือกแครอท น าแครอทมาหัน่
เป็นช้ินๆ มาป่ันลงเคร่ืองให้ละเอียดจากนั้น น ้ ากากของแครอทใส่ท่ีกรองหรือผา้ขาวบาง เอาแต่น ้ า
ออกมา สีน่ารับประทาน 
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รูปที ่4.2 ขั้นตอนการคั้นน ้าแครอท 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

    2.2) ใส่แป้งลงในอ่างผสมตีไข่ เกลือ และน ้ ามนัเขา้ดว้ยกนั ใส่ส่วนผสม
ไข่ลงไป นวดให้เขา้กนั จากนั้นค่อยๆใส่แครอทป่ันลงไปนวดจนเนียนแลว้พกัไว ้จากนั้นรวบเป็น
กอ้น 
 

 
รูปที ่4.3 ขั้นตอนการเตรียมท าแป้ง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

    2.3) ห่อดว้ยพลาสติกน าเขา้แช่แขง็หรือเขา้ตูเ้ยน็ช่องธรรมดา30นาที 
 

 
รูปที ่4.4 ขั้นตอนการพกัแป้ง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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   2.4) เม่ือครบเวลาใหน้ าแป้งออกมารีดใหบ้างทีสุด ยกแป้ง กลบัดา้นแลว้
รีดใหม่ รีดแป้งจนบางไดที้แลว้ น าแป้งมาตดัให้เป็นเส้นๆ 
 

 
รูปที ่4.5 ขั้นตอนการรีดแป้ง 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
     2.5) ตั้งกระทะ ใส่น ้ามนัเปิดความร้อนอยูใ่นระดบักลาง รอน ้ามนัเดือดได้
ท่ี น าเส้นใส่ลงไปสังเกตไดว้า่เส้นเร่ิมกรอบแลว้น าข้ึนมาจากกระทะ พร้อมเสิร์ฟ 
 

 
รูปที ่4.6 ขั้นตอนน าเส้นลงไปทอด 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 
รูปที ่4.1 Crispy Orange Noodles 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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 4.2.2 วตัถุดิบในการท าลกัซา 
  1) วตัถุดิบในการท าอาหาร (ลกัซา)  
     วตัถุดิบในการท าลกัซา แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 ส่วนผสมของอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ลกัซา) 
เคร่ืองแกง โรยหนา้ 

ล าดบั ส่วนผสม ปริมาณ ล าดบั ส่วนผสม ปริมาณ 
1 หอมแดงสับ 40 กรัม 1 ไก่ตม้ฉีกฝอย 60 กรัม 
2 ตะไคร้สับ 5 กรัม 2 กุง้ตม้ผา่คร่ึง   10 กรัม 
3 ข่าสับ 5 กรัม 3 ไข่เจียวซอยฝอย 10 กรัม 
4 พริกช้ีฟ้าแดงซอย 10 กรัม 4 ตน้หอมซอย 10 กรัม 
5 ขมิ้นสด 3 กรัม 5 ผกัชีฝร่ัง 10 กรัม 
6 กุง้แหง้ 5 กรัม 6 ขิงซอย 10 กรัม 
7 น ้ามนัพืช 35 มิลลิตร 7 ไข่ตม้ 30 กรัม 
8 กะปิ 15 กรัม 8 ถัว่งอก 30 กรัม 
9 น ้ากะทิ 100 กรัม 

10 น ้าสตอ็กไก่ 200 กรัม 
11 ผงชูรสไก่ 10 กรัม 

 

 
รูปที ่4.8 วตัถุดิบในการท าเมนู Laksa 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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 2) ขั้นตอนในการท าอาหาร (ลกัซา)  
    2.1) ใส่วตัถุดิบเคร่ืองแกงทีละนอ้ยๆโครกใหล้ะเอียด จากนั้นใส่เพิ่มจน
หมดแลว้โครกละเอียดอีกที 
 

 
รูปที ่4.9 ขั้นตอนการโครก 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

     2.2) เปิดแก็ส ตั้งหมอ้ ใส่น ้ ามนัเล็กน้อยพอน ้ ามนัร้อนใส่เคร่ืองแกงท่ี
โครกลงไปผดัใหมี้กล่ินหอม ผดัจนเขา้กนัใหเ้คร่ืองแกงแหง้ 
 

 
รูปที ่4.10 ขั้นตอนการผดั 
ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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   2.3) สีเร่ิมเปล่ียนจากสีส้มเขม้ เป็นสีเหลืองเขม้ จึงเร่ิมปรุงรสดว้ยผงชูรส
ไก่ น ้าตาลทรายเล็กนอ้ย ขน้จนทุกอยา่งเขา้กนั ตกัใส่จานและตกแต่งดว้ยเคร่ืองโรยหนา้ใหส้วยงาม 
 

 
รูปที ่4.11 ขั้นตอนการปรุงรสชาติ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 
รูปที ่4.12 ลกัซา  

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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4.3 การค านวณต้นทุน 
 ตน้ทุน ลกัซา เส้นส้มบะหม่ีกรอบ แสดงดงัตารางท่ี 4.3.1 
ตารางที ่4.3.1 ตน้ทุนลกัซา เส้นส้มบะหม่ีกรอบ 

ล าดับ วตัถุดิบ ต้นทุน(บาท) จ านวนทีใ่ช้ 
1. เส้นส้มบะหม่ีกรอบ 160กรัม/กิโลกรัม 80กรัม 
2. แป้งสาลี 250กรัม/กิโลกรัม 250กรัม 
3. แครอทป่ัน  35กรัม/กิโลกรัม 60กรัม 
4. เกลือ 20กรัม/กิโลกรัม 5กรัม 
5. ไข่ไก่ 65กรัม/กิโลกรัม 65กรัม 
6. กุง้ตม้ผา่คร่ึง 350กรัม/กิโลกรัม 170กรัม 
7. ไข่เจียวซอยฝอย 100กรัม/กิโลกรัม 20กรัม 
8. ขิงซอย 25กรัม/กิโลกรัม 10กรัม 
9. แตงกวาซอย 26กรัม/กิโลกรัม 10กรัม 

10. ผกัชีฝร่ัง 40กรัม/กิโลกรัม 10กรัม 
11. ขม้ินสดสับ 79กรัม/กิโลกรัม 3กรัม 
12. หอมแดงสับ 80กรัม/กิโลกรัม 40กรัม 
13. ตะไคร้สับ 50กรัม/กิโลกรัม 5กรัม 
14. ข่าสับ 17กรัม/กิโลกรัม 5กรัม 
15. กุง้แหง้ 580กรัม/กิโลกรัม 15กรัม 
16. ถัว่งอก 22กรัม/กิโลกรัม 30กรัม 
17. น ้ากะทิ 147กรัม/กิโลกรัม 100กรัม 
18. กะปิ 95กรัม/กิโลกรัม 15กรัม 
19. ผงชูรสไก่ 22กรัม/กิโลกรัม 15กรัม 
20. หอมเจียว 160กรัม/กิโลกรัม 15กรัม 

รวมตน้ทุน 176.12 
เคร่ืองปรุงรส 10% 176.12+10%=193.73 
ค่าแก๊สหุง้ตม้ 5% 193.73+5%=203.42 
ค่าไฟ ค่าน ้า 5% 203.42+5%=213.59 
ก าไร10%  212.59+10%=234.95 
รวมตน้ทุนทั้งหมด 234.95 
ตน้ทุนจริงจากราคาขายจริง 176.12 
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4.4 ขั้นตอนการทดลองท า 
 ในการทดลองเมนูท่ี 1 ลกัซา 
 ทางผูจ้ดัท าไดใ้ชผ้กัต่างๆในการท าเมนูลกัซา ดว้ยสีสันของผกัท าใหรั้บประทานไดย้าก 
ทางผูจ้ดัท าจึงไดน้ าผกัหลายชนิดท่ีเหลือใชม้าผสมใหเ้กิดความสวยงามและน่ารับประทานมากข้ึน 
 ในตอนแรกทางผูจ้ดัท าไดน้ าผกัมาประกอบเมนู แต่ปัญหาคือ ผกัแพวหรือผกัใบลกัซาท่ี  
หาไดย้ากโดยทัว่ไปแลว้ ใชผ้กัชีฝร่ังทดแทนได ้
 การผดัเคร่ืองแกงท่ีโครกเรียบร้อยในขั้นตอนแรก ตั้งหมอ้และเปิดไฟปานกลางท าให้
เคร่ืองแกงติดอยูก่น้หมอ้ จึงไดใ้ส่น ้ามนัพืชเล็กนอ้ยลงไปเพื่อไม่ใหเ้คร่ืองแกงติดกน้หมอ้ 
 ในการทดลองเมนูท่ี 2 เส้นส้มบะหม่ีกรอบ 
 ในตอนแรกทางผูจ้ดัท าไดคิ้ดเป็นเส้นส้มบะหม่ีกรอบ เพื่อใหมี้ความน่าดึงดูดจากเส้น
บะหม่ีธรรมดา กลายเป็นเส้นบะหม่ีกรอบสีส้มสีธรรมชาติจากแครอท 

4.4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางท่ี 4.3.1 ตน้ทุนค านวณรายการอาหาร Laksa Crispy Orange Noodles  
พบวา่มีตน้ทุนทั้งส้ิน  234 บาท สามารถท าไดจ้  านวน 4 จาน  และมีราคาขายจริงเท่ากบั 176 บาท  
ดงันั้น ก าไร เท่ากบั 58 บาท ต่อจาน 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของแบบสอบถามท่ีแจกใหก้บัพนกังานแผนกครัว เซ็นทาราแกรนด ์แอท 
เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพ 
ตารางที ่4.4 ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  ชาย 9 60.00 
 หญิง 6 40.00 

รวม 15 100.00 
อาย ุ      ต  ่ากวา่ 20 ปี 0 0 
              20-25 ปี 1 15.00 

26-30 ปี 9 60.00 
              31 ปีข้ึนไป 5 25.00 

รวม 15 100.00 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 และมีอาย ุ26-30 ปี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากกวา่ 
31ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 60 และอาย ุ31 ปีข้ึนไปมีจ านวนมากกวา่ อาย ุ20-25 คิดเป็นร้อยละ 25 
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4.5 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ เมนูลกัซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ (Laksa , Crispy orange 
noodles) 
  ผูจ้ดัท าโครงงาน เมนูลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ (Laksa , Crispy orange noodles)ไดท้  าการ
ส ารวจความคิดเห็นหลงัจากการท าลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ แลว้น าให้กลุ่มตวัอยา่งไดท้ดลองชิม 
เพื่อท าแบบประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถาม  และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 15 ชุด ตอบแบบสอบถามซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของเมนูลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ (Laksa , Crispy 
orange noodles) 
 ตอนท่ี3 ขอ้เสนอแนะ 
  4.5.1 ก าหนดระดับค่าเฉลีย่เกณฑ์การตัดสินใจ 
  ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเมนูลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ (Laksa 
, Crispy orange noodles)ให้การวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท Likert,R. 
(1932) ไดจ้ดัล าดบัค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน ดงัน้ี 

    ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.5 ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานเมนูลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ 
รายละเอยีด ค่าเฉลีย่ ค่าSD  ระดับความพงึพอใจ 

 1.ดา้นรสชาติของอาหาร 4.33 0.62 มากท่ีสุด 
 2.ดา้นการตกแต่งและความสวยงาม 4.13 0.64 มาก 
 3.ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ 4.13 0.74 มาก 
 4.ดา้นความสะอาดถูกตอ้งหลกัอนามยั 4.13 0.64 มาก 

รวม 4.18 0.06 มาก 
 1.ดา้นความเนียนของแป้ง 4.20 0.41 มากท่ีสุด 
 2.ดา้นการสีสันของแป้ง 3.87 0.74 มาก 
 3.ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
 4.ดา้นความสะอาดถูกตอ้งหลกัอนามยั 4.27 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.50 มาก 
 

               ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของเมนู Laksa อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.1 ถา้พิจารณาโดยค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นรสชาติอาหารมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมาดา้นคุณค่าประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.1อยูใ่นระดบัมาก และดา้นความสะอาดถูกตอ้งโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1 อยูใ่นระดบัมาก 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมของเมนู Crispy orange Noodles อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.23 ถา้พิจารณาโดยค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ดา้นคุณค่า
และประโยชน์ต่อสุขภาพโดนมีค่าเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาดา้นความสะอาด
ถูกตอ้งหลกัอนามยัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นความเนียนของแป้งโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลการปฏิบติังานภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ ทาง
ผูจ้ดัท าไดท้  า Menu : Laksa Crispy Orange Noodles ผูจ้ดัท าและพนกังานท่ีปรึกษาไดท้  าการคิดและ
ทดลองผสมวตัถุดิบต่างๆหลายคร้ังเพื่อใหไ้ดเ้มนูอาหารใหม่  
ซ่ึงไดจ้ากใชว้ตัถุดิบท่ีเหลืองทิ้งจากไลน์บุฟเฟตใ์นช่วง Breakfast และช่วง Dinner มาประยุกตใ์ห้
เกิดเมนูใหม่ๆเพื่อลดตน้ทุนและใชว้ตัถุดิบท่ีมีเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุดจึงท าใหเ้กิดเป็น  Menu :  Laksa Crispy Orange Noodles เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กบัแขกท่ีมา
พกัในโรงแรมท่ีตอ้งการอาหารแปลกใหม่ หลงัจากนั้น 
 ผูจ้ดัท าไดท้  าความคิดเห็น รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยผูจ้ดัท าสามารถน าส่วนท่ีไดรั้บ
จากการเมินนั้นมาปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึนในการท า  Menu : Laksa Crispy Orange Noodles ในคร้ัง
ต่อไป 
 

5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
  5.2.1 การถ่ายภาพขณะท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานทางสถานประกอบการไม่อนุญาตให้
ถ่ายเน่ืองจากมีแขกเขา้มาใชบ้ริการตลอดเวลา 
  5.2.2 จากการมีระยะเวลาไดรั้บปฏิบติัหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงท าใหก้ารท า
โครงงานน้ีมีเวลานอ้ยในการท าอาหารของโครงงาน 
5.3 อุปสรรคในการท าโครงงาน 
  5.3.1 มีเวลาจ ากดัในการทดลองท าเมนูอาหาร เน่ืองจากตอ้งท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหท้นัเวลา 
  5.3.2 วนัหยดุและเวลาท างานของนกัศึกษาไม่ตรงกนัท าให้การประสานงานยุง่ยาก
และมีปัญหาในการท าโครงงาน 
5.4 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างานโครงงาน 
  5.4.1 ควรสอบถามขอ้มูลจากแผนกท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและคน้ควา้จากทาง
อินเตอร์เน็ต 
  5.4.2 ก าหนดหวัขอ้โครงงานโดยปรึกษาพนกังานพี่ปรึกษาถึงหวัขอ้โครงงานท่ี
ก าหนดเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
  5.4.3 เขียนโครงร่างโครงงานเขียนหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
และพนกังานพี่เล้ียงเพื่อขอค าแนะน าและร่างเอกโครงงานใหก้บัส านกัสหกิจศึกษา 
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  5.4.4 ทดลองท า Menu : Laksa Crispy Orange Noodles และจดัเตรียมวตัถุดิบและ
อุปกรณ์พร้อมกบัร่วมกนัปฏิบติัจริง 
  5.4.5 จดัท าแบบประเมินหลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดท้ดลองท า Menu : Laksa Crispy 
Orange Noodles เรียบร้อยแลว้จึงจดัท าแบบประเมินข้ึนเพื่อประเมินคุณภาพของรายการอาหาร โดย 
การใหพ้นกังานแผนกครัว จ านวน 15 คน เป็นผูท้  าการประเมิน 
  5.4.6 สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน จดัท าโครงงานฉบบัสมบูรณ์และ Power Point 
เพื่อเตรียมส่งและน าเสนอ 
  5.4.7 น าเสนออาจารย์ น าโครงงานส่งอาจารย์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรับ
ขอ้เสนอแนะเพื่อน ามาแกไ้ข 
  5.4.8 ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละส านกัสหกิจศึกษา 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
เร่ือง Laksa & Crispy Orange Noodles 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน        ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
ตอนที1่ ขอ้มูลทัว่ไป 
1.เพศ  ชาย             หญิง 
2.อาย ุ  ต ่ากวา่20ปี   20-25ปี            26-30ปี         31ปีข้ึนไป  
ตอนที2่ ความถึงพอใจต่ออาหารและเส้น 
2.1 ลกัซา 

 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.ดา้นรสชาติของอาหาร      

2.ดา้นการตกแต่งและความสวยงาม      

3.ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ      

4.ดา้นความสะอาดถูกตอ้งหลกัอนามยั      

2.2 เส้นส้มบะหม่ีกรอบ 
 
รายละเอียด 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.ดา้นความเนียนของแป้ง      

2.ดา้นการสีสันของแป้ง      

3.ดา้นคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ      

4.ดา้นความสะอาดถูกตอ้งหลกัอนามยั      

 
 
 
 

 

   

 

   

   

   



 

 

ภาคผนวก ข 
รูปภาพโดยรวมขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
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 เมนูอาหารไทย   ไลน์บุฟเฟตอ์าหารไทย 

 

 
 ไลน์บุฟเฟตช่์วงเชา้กบัพี่ๆ            หอ้งอาหารช่วงพกัเบรก 

 
หอ้งอาหารVentisi



 

 

ภาคผนวก ค 
ประโยชน์ของโครงงานทีม่ีต่อสถานประกอบการ 



47 

 

ประโยชน์ของโครงงานท่ีมีต่อสถานประกอบการ 
 โครงงาน Menu Laksa Crispy Orange Noodles มีโยชน์ต่อโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท  
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ เพราะสามารถน าวตัถุดิบท่ีเหลืองทิ้งจากการประกอบอาหารและในไลน์
บุฟเฟตม์าแปรรูปเป็นเมนูและยงัเป็นการลดตน้ทุนของสถานประกอบการ และ เพิ่มเป็นเมนูใหม่ๆ
ใหก้บัทางโรงแรม เป็นอีกทางเลือกใหก้บัแขกท่ีมาใชบ้ริการในโรงแรม 
 
 
 

……………………………………. 
        คุณทนง ค ากอดแกว้ 
        ต าแหน่ง Chef de Partie 
 



 

 

ภาคผนวก ง 
บทความทางวชิาการ 
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รายการอาหาร ลกัซาเส้นส้มบะหมี่กรอบ (Menu Laksa Crispy Orange Noodles) 
ทศวรรษ ตนัยธัญ 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ มหาวิทยาลยัสยาม 
E-mailto:kakzap@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 
     โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์
กรุงเทพ เป็นโรงแรมท่ีมี คุณภาพตามมาตรฐาน
โรงแรมในเครือ เ ซ็นทรัลพลาซ่า จุดเ ด่นของ
โรงแรมน้ีคือการให้บริการลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ 
มีส่ิงอ านวยสะดวกต่างๆมากมาย และใชเ้ทคโนโลยี
อนัล ้าสมยั มีจุดถ่ายรูปบน Red Sky 360 องศา  มี
เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบนานาชาติ สะท้อน
ตวัตนและจุดยืน เป็นโรงแรมคุณภาพระดบั 5 ดาว 
ระดบันานาชาติ  จากการท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้
ปฏิบัติงาน  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพ ระหวา่งวนัท่ี 17 มกราคม ถึง 
วนัท่ี 6 พฤกษาคม 2565 
  ซ่ึงวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท าคือการน าเอา
วตัถุดิบท่ีเหลือใช้มาแปรรูปเป็นเมนูใหม่ให้กับ
โรงแรม ยงัมีส่วนช่วยในการลดขยะโดยการน า
วตัถุดิบท่ีเหลือจากการใชง้าน ท่ีมีการท้ิงโดยเปล่า
ประโยชน์  โดยเ ลือกวัตถุ ดิบ ท่ีสามารถน ามา
ประยกุตเ์ป็นเมนูใหม่ได ้มาท าใหเ้กิดประโยชน์โดย
ทางผู ้จัดท า จึงได้ออกแบบรายการอาหารชุด
ประกอบดว้ยLaksa Crispy Orange Noodles ซ่ึงเป็น
รายการอาหารชุดท่ีประยุกต์มาจากวตัถุดิบท่ีเหลือ
จากการใชง้านน ามาแปรรูป ให้เกิดเป็นเมนูท่ีแปลก
ใหม่แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ของอาหารไทยอีกทั้งยงัเป็น
เมนูเพื่อสุขภาพอีกดว้ย 
ค าส าคัญ : แครอท,แกงกะทิ,เส้นส้มบะหม่ีทอด
กรอบ 

Abstract 

 Centara Grand & Bangkok Convention 
Centre at CentralWorld is a quality hotel in 
accordance with the hotel standards of Central 
Plaza group. The distinctive points of this hotel are 
customer service with care, various facilities with 
modern technology, photo spot at Red Sky 360, and 
international foods and drinks. All of this reflects 
their identity and standpoint as a quality 5-star 
international hotel.   
 The student worked at Centara Grand & 
Bangkok Convention Centre from 17 January to 6 
May 2022, with the objective to use the excess raw 
materials to create a new menu item for the hotel 
and to help reduce waste. The extra raw materials 
would be thrown away, so the student selected raw 
materials that can be applied to a new menu item 
for the benefit of the hotel. 
 The student designed a set menu 
comprised of Laksa Crispy Orange Noodles, made 
from the excess raw materials and  processed into a 
new exotic food item that still retains a Thai food 
identity and is healthy. 
Keywords : carrots, coconut milk curry, orange 
noodles, crispy fried noodles 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน าแครอทท่ีเหลือใชจ้ากโรงแรมมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในเมนูลกัซา เสน้สม้บะหม่ีกรอบ 
 2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการท าเส้นสดจากแครอทเพ่ือ
เสนอขายลูกคา้ 
ขอบเขตด้านพืน้ที ่
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      โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์  
ชอบเขตด้านประชากร 
 พนักงานในแผนกครัว ห้องอาหาร ไลน์
บุฟเฟต ์จ านวน 15 คน ครัวเยน็ 4 คน , ครัวร้อน 5 
คน , ครัวไทย 6 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 6 พฤกษา
คม พ.ศ.2565 
ขอบเขตด้านเนือ้หา  
  จากการสอบถามพนกังานแผนกครัว 
จากเวป็ไซตโ์รงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอด เซ็นทรัล
เวลิดแ์ละขอ้มูลจาก Internet ท่ีเก่ียวขอ้ง    
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.ได้เมนูอาหาร ลกัซาเส้นส้มบะหม่ีกรอบ ท่ีเป็น
เมนูใหม่ใหก้บัสถานประกอบการ 
 2 .ได้ข้อค้นพบท่ี เ ป็นการต่อยอดความ รู้จาก
เมนูอาหารเดิม 
ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
1.ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ 
2. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 
3. เขียนโครงร่างโครงงาน 
4. ทดลองท า Menu Laksa Crispy Orange Noodles 
5. จดัท าแบบประเมิน 
6. สรุปขอ้มูลและเขียนโครงงาน 
7. น าเสนออาจารย ์
8. ส่งรูปเล่มโครงงานและน าเสนอต่ออาจารยแ์ละ
ส านกัสหกิจศึกษา 
วตัถุดบิ 
1.หอมแดงสบั 
2.ข่าสบั 
3.พริกช้ีฟ้าแดง 
4.ขม้ินสด 
5.กุง้แหง้ 
6.น ้ามนัพืช 
7.กะปิ 

8.น ้ากะทิ 
9.น ้าสตอ็กไก่ 
10.ผงชูรสไก่ 
11.ไก่ตม้ฉีกฝอย 
12.กุง้ตม้ผา่คร่ึง 
13.ไข่เจียวฝอย 
14.ตน้หอมซอย 
15.ผกัชีฝร่ัง 
16.ขิงซอย 
17.ไข่ตม้ 
18.แตงกวา 
19.ถัว่งอก 
วตัถุดบิการท าแป้ง 
1.แป้งสาลี 
2.แครอท 
3.เกลือ 
4.ไข่ไก่ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
  Laksa 
1. ใส่วตัถุดิบเคร่ืองแกงทีละนอ้ยๆโครกให้ละเอียด 
จากนั้นใส่เพ่ิมจนหมดแลว้โครกละเอียดอีกที 
2. เปิดแก็ส ตั้งหมอ้ ใส่น ้ ามนัเล็กนอ้ยพอน ้ ามนัร้อน
ใส่เคร่ืองแกงทีโครกลงไปผดัให้มีกล่ินหอม ผดัจน
เขา้กนัใหเ้คร่ืองแกงแหง้ 
 3. สีเร่ิมเปล่ียนจากสีสม้เขม้ เป็นสีเหลืองเขม้ จึงเร่ิม
ปรุงรสดว้ยผงชูรสไก่ น ้ าตาลทรายเล็กน้อย ขน้จน
ทุกอยา่งเขา้กนั ตกัใส่จานและตกแต่งดว้ยเคร่ืองโรย
หนา้ใหส้วยงาม 
Crispy Orange Noodles 
1.น าแครอทมาลา้งให้สะอาด แลว้ลอกเปลือกแค
รอท น าแครอทมาหั่นเป็นช้ินๆ มาป่ันลงเคร่ืองให้
ละเอียดจากนั้น น ้ ากากของแครอทใส่ท่ีกรอง เอาแต่
น ้ าออกมา สีน่ารับประทาน 
2.ใส่แป้งลงในอ่างผสมตีไข่ เกลือ และน ้ ามนัเข้า
ด้วยกัน ใส่ส่วนผสมไข่ลงไป นวดให้ เข้ากัน 
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จากนั้นค่อยๆใส่แครอทป่ันลงไปนวดจนเนียนแลว้
พกัไว ้จากนั้นรวบเป็นกอ้น 
3. ห่อดว้ยพลาสติกน าเขา้แช่แข็งหรือเขา้ตูเ้ยน็ช่อง
ธรรมดา30นาที 
4. เม่ือครบเวลาใหน้ าแป้งออกมารีดให้บางทีสุด ยก
แป้ง กลบัดา้นแลว้รีดใหม่ รีดแป้งจนบางไดที้แลว้ 
น าแป้งมาตดัใหเ้ป็นเสน้ๆ 
5 .  ตั้ งกระทะ  ใ ส่น ้ ามัน เ ปิดความ ร้อนอยู่ ใน
ระดับกลาง รอน ้ ามันเดือดได้ท่ี น าเส้นใส่ลงไป
สังเกตุไดว้่าเส้นเร่ิมกรอบแลว้น าข้ึนมาจากกระทะ 
พร้อมเสิร์ฟ 
สรุปผลการปฏิบัตงิานภายในโรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ 
 ทางผูจ้ดัท าไดท้ า  Menu : Laksa Crispy 
Orange oodles ผูจ้ดัท าและพนกังานท่ีปรึกษาไดท้ า
การคิดและทดลองผสมวตัถุดิบต่างๆหลายคร้ัง
เพ่ือให้ได้เมนูอาหารใหม่ ซ่ึงได้จากใช้วตัถุดิบท่ี
เหลืองท้ิงจากไลน์บุฟเฟต์ในช่วง Breakfast และ
ช่วง Dinner มาประยุกต์ให้เกิดเมนูใหม่ๆเพ่ือลด
ตน้ทุนและใช้วตัถุดิบท่ีมีเพ่ิมคุณค่าทางอาหารให้
คุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด จึงท าให้เกิดเป็น 
Menu :  Laksa Crispy Orange Noodles เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกใหม่ให้กับแขกท่ีมาพักในโรงแรมท่ี
ตอ้งการอาหารแปลกใหม่ หลงัจากนั้นผูจ้ดัท าไดท้ า
ความคิดเห็น รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยผูจ้ดัท า
สามารถน าส่วนท่ีไดรั้บจากการเมินนั้นมาปรับปรุง
แกไ้ขให้ดีข้ึนในการท า ท า  Menu : Laksa Crispy 
Orange Noodles ในคร้ังต่อไป 
 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
     จากการท่ีผูจ้ดัท าให้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็น
เวลา 16 สัปดาห์นั้น ไดเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆมากมาย
ในขณะท่ีปฏิบติังาน จึงไดคิ้ดริเร่ิมท า Menu : Laksa 
Crispy Orange Noodles ส่วนประกอบน ามา
ประยุกต์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากของท่ีเหลือจากการใช้
งานและตอ้งท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ มาท าให้เกิด
ประโยชน์ เ ป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต

เมนูอาหาร และยงัช่วยสร้างเมนูแปลกใหม่ให้กับ
โรงแรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อีก
ทั้งยงัถือเป็นการช่วยโรงแรมและช่วยเหลือสงัคมใน
การลดขยะท่ีจะตอ้งท้ิงไปอยา่งไร้ประโยชน์ น ามา
ท าให้เกิดประโยชน์ใชใ้ห้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
กติตกิรรมประกาศ 
จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ปฏิบัติงานในโครงการสหกิจ
ศึกษา ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวลิด ์กรุงเทพ ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 
6 พฤกษาคม 2565 ส่งผลให้ผูจ้ ัดท าได้รับความรู้ 
เทคนิคและประสบการณ์ต่างๆท่ี มีประโยชน์
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีรายงานฉบับ
ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี จากความร่วมมือและสนับสนุน
จากหลายฝ่ายดงัน้ี 
1.อาจารย ์อคัร ธนะศิรังกลู 
ต าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.คุณ ทรง ค ากอดแกว้ 
ต าแหน่ง Chef de partie 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน ท่ีได้
ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือและช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง
ในการจดัท ารายงานในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าขอขอบคุณผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนในการใหข้อ้มูลและ
เป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จส้ิน
อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนให้ความรู้ ความเอาใจใส่
ดูแลอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีผูจ้ดัท าจะน าประสบการณ์ท่ี
ดีในคร้ังน้ีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าว ันให้เ กิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุด 
เอกสารอ้างองิ 
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ช่ือโครงงาน ลกัซาเสน้สม้บะหม่ีกรอบ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ 
นายทศวรรษ ตนยัธญั 6204400099 ภาควชิาการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
คณะ ศิลปศาสตร์  อาจารยท่ี์ปรึกษา อ.อคัร ธนะศิรังกุล พนกังานท่ีปรึกษา คุณ ทนง  ค ากอด
แกว้ ต าแหน่ง Chef de partie 
 

ความส าคญั 
โดยในปัจจุบนักระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ไดรั้บการยอมรับว่าท าให้นอกจากมีสุขภาพดี และยงัช่วย
ให้มีอายุยืนยาว โดยเฉพาะแครอทท่ีมีสารเบตา้แคโรทีน 
วติามินเอ วติามินบีหน่ึง วติามินบีสอง วติามินซี วติามินอี ท่ี
มีความจ าเป็นต่อร่างกายอีกทั้งช่วยรักษาสายตา รักษาโรค
ตาฟาง และตอ้กระจก  มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีส่วน
ช่วยในการชะลอวยั และการเกิดร้ิวรอยแห่งวยั ช่วยลด
ระดบัคอเลสเตอรอลในร่างกาย เวยีนของเลือด  

วตัถุประสงค์ 
1.1 เพื่อน าแครอทท่ีเหลือใชจ้ากโรงแรมมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในเมนูลกัซา เสน้สม้บะหม่ีกรอบ 
1.2 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการท าเสน้สดจากแครอทเพ่ือ
เสนอขายลูกคา้ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.ไดเ้มนูอาหาร ลกัซาเสน้สม้บะหม่ีกรอบท่ีเป็นเมนูใหม่ให ้
กบัสถานประกอบการ 
2.ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นการต่อยอดความรู้จากเมนูอาหารเดิม 
 

วตัถุดบิ ส่วนผสม 
1.หอมแดงสบั 11.ไก่ตม้ฉีกฝอย    20..แครอท 
2.ข่าสบั  12.กุง้ตม้ผา่คร่ึง    21.เกลือ 
3.พริกช้ีฟ้าแดง 13.ไข่เจียวฝอย    22.ไข่ไก่ 
4.ขม้ินสด 14.ตน้หอมซอย    23.ถัว่งอก  
5.กุง้แหง้  15.ผกัชีฝร่ัง 
6.น ้ามนัพืช 16.ขิงซอย 
7.กะปิ  17.ไข่ตม้ 
8.น ้ากะทิ  18.แตงกวา 
9.น ้าสตอ็กไก่ 19.แป้งสาลี 
10.ผงชูรสไก่ 20.แป้งสาลี 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
Laksa 
1.ใส่วตัถุดิบเคร่ืองแกงทีละนอ้ยๆโครกใหล้ะเอียด  
2.เปิดแก็ส ตั้ งหม้อ ใส่น ้ ามันเล็กน้อยพอน ้ ามันร้อนใส่
เคร่ืองแกงทีโครกลงไปผดัใหมี้กล่ินหอม ผดัจนเขา้กนั 
3.สีเร่ิมเปล่ียนจากสีส้มเขม้ เป็นสีเหลืองเขม้ จึงเร่ิมปรุงรส
ดว้ยผงชูรสไก่ น ้ าตาลทรายเลก็นอ้ย ขน้จนทุกอยา่งเขา้กนั  
Crispy Orange Noodles 
1.น าแครอทมาลา้งใหส้ะอาด แลว้ลอกเปลือกแครอท น าแค
รอทมาหั่นเป็นช้ินๆ มาป่ันลงเคร่ืองให้ละเอียดจากนั้น น ้ า
กากของแครอทใส่ท่ีกรอง เอาแต่น ้ าออกมา  
2.ใส่แป้งลงในอ่างผสมตีไข่ เกลือ และน ้ ามนัเขา้ดว้ยกนั ใส่
ส่วนผสมไข่ลงไป นวดใหเ้ขา้กนั 
3.จากนั้นค่อยๆใส่แครอทป่ันลงไปนวดจนเนียนแลว้พกัไว ้
จากนั้นรวบเป็นกอ้น 
4..เม่ือครบเวลาให้น าแป้งออกมารีดให้บางทีสุด ยกแป้ง 
กลบัดา้นแลว้รีดใหม่ รีดแป้งจนบางไดที้แลว้ น าแป้งมาตดั
ใหเ้ป็นเสน้ๆ 
5.ตั้งกระทะ ใส่น ้ ามนัเปิดความร้อนอยู่ในระดบักลาง รอ
น ้ ามนัเดือดไดท่ี้ น าเส้นใส่ลงไปสังเกตไดว้า่เส้นเร่ิมกรอบ
แลว้น าข้ึนมาจากกระทะ พร้อมเสิร์ฟ 
 

สรุปผล 
ใชว้ตัถุดิบท่ีเหลืองท้ิงจากไลน์บุฟเฟตใ์นช่วง 
Breakfast และช่วง Dinner มาประยกุตใ์หเ้กิดเมนู
ใหม่ๆเพ่ือลดตน้ทุนและใชว้ตัถุดิบท่ีมีเพ่ิมคุณค่า
ทางอาหารใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุดจึง
ท าใหเ้กิดเป็น  Menu :  Laksa Crispy Orange 
Noodles เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหม่ใหก้บัแขกท่ีมาพกั
ในโรงแรมท่ีตอ้งการอาหารแปลกใหม่ 

 

Fdfd     
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   ช่ือ- นามสกุล  : นายทศวรรษ ตนยัธญั 
   รหัสนักศึกษา  : 6204400099 
   คณะ   : ศิลปศาสตร์ 
   สาขา   : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
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