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บทคดัย่อ 

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ (Centara Grand and Bangkok Convention Centre at 
Central World) เป็นโรงแรม 5 ดาว ตั้งอยูท่ี่ 999/99 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนักรุงเทพมหานคร ใกลก้บั
รถไฟฟ้า BTS สยาม ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงจากการ
ปฏิบติังาน คณะผูศึ้กษาจึงจดัท าโครงงานเร่ือง เครปซูเซทธญัญพืชเพ่ือสุขภาพ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพ่ือ
เป็นเมนูใหม่ท่ีน่าสนใจใหก้บัทางโรงแรม และ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหก้บัลกูคา้ท่ีดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นรายการ
อาหารส าหรับผูสู้งอาย ุหรือคนท่ีมีโรคประจ าตวั และเพื่อเป็นการลดตน้ทุนใหก้บัทางโรงแรม โดยการน างา
ด าท่ีเหลือจากการท าขนมปังมาใชใ้นเมนูน้ี 

ผลการศึกษาพบว่าเครปซูเซท เป็นเมนูของหวานท่ีไดรั้บความนิยมของทางโรงแรม คณะผูจ้ดัท าจึง
มีความคิดอยากน าเมนูดงักล่าวน ามาดดัแปลงใหเ้กิดเป็นเมนูส าหรับผูท่ี้มีโรคประจ าตวั ผูสู้งอาย ุและผูท่ี้ดูแล
สุขภาพ โดยแป้งเครปซูเซทของทางโรงแรมเดิมนั้นมีความหวานมาก คณะผูจ้ดัท าจึงคิดลดปริมาณน ้ าตาล 
เนย น ้ ามนั ใหน้อ้ยลงและเปล่ียนจากน ้ าตาลเป็นหญา้หวานซ่ึงหญา้หวานใหคุ้ณสมบติัเปรียบเสมือนน ้ าตาล 
แต่ช่วยในการรักษาผูป่้วยโรคเบาหวาน ลดระดบัน ้ าตาลในเสน้เลือด เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมระดบั
น ้ าตาลในเลือด ส่วนของน ้ ามนัจากเดิมทางโรงแรมไดใ้ชน้ ้ ามนัพืช คณะผูจ้ดัท าไดเ้ปล่ียนมาใชเ้ป็นน ้ ามนั
มะกอก ซ่ึงมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั และดีกว่ากรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีเป็นโทษต่อร่างกายอยา่งน ้ ามนัพืช และคณะ
ผูจ้ดัท าไดเ้พ่ิมงาด า ท่ีเป็นธญัพืชท่ีมีคุณสมบติั ช่วยในการเผาผลาญและสลายไขมนั ลดความอว้น ช่วยลด
การดดูซึมและการสงัเคราะห์คอเลสเตอรอล จึงท าใหเ้กิดเป็นโครงงานเครปซูเซทธญัพืชเพื่อสุขภาพ โดยไม่
เกิดปัญหาและเป็นไปในทางท่ีราบร่ืนอยา่งสมบูรณ์แบบ 
ค าส าคญั เครปซูเซทธญัญพืชเพื่อสุขภาพ 
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Abstract 

 Centara Grand at CentralWorld (Centtara Grand and Bangkok Convention Centre at Central 
World) is a 5-star hotel is located at 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok. Close to BTS Siam 
station operational period from August 18, 2014 to December 4, 2014 . The study was done on the project. 
Crape Seth healthy cereals. With the following objectives: To be the latest menu belong to the hotel and 
more optional to customer who care healthy. For a list of foods for the elderly or people with chronic 
diseases and to reduce the cost to the hotel by the sesame seeds left over from making bread used in this 
menu. 
 Crepe suzette is a very popular French dessert so I would like to make it more healthy which is 
good for the elders.When I was trained in pastry department, I found out that the flour they made a little 
too sweet , I would like to lower sugar, butter , oil , by using substitute ingredients.Organic Stevie powder 
(Ya Wan) is a sweetener and sugar substitute . these steviasides have an effect on blood glucose- which 
make stevia attractive to people on carbohydrate- controlled diets.In thehotel’s pastry, they use vegetable 
oil,but I would like to replace this ingredient by using extra virgin Olive oil . Olive oil lowers the levels of 
told blood cholesterol . Although high in calories, Olive oil has shown to help reduce levels of 
obesity.Additionally, the most important thing I would like to present, I put sesame seeds which is very  
healthy.All I mentioned above make this dessert more healthy and recommended. 
Keywords. The results showed that Crape Seth menu. 
 
 


