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บทคดัย่อ 

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด(Centara Grand and Bangkok Convention 

Centre at Central World) เป็นโรงแรมระดบั5ดาวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย

มีเครือข่ายมากมายทั้งในและต่างประเทศ ในตวัโรงแรมมีหลากหลายแผนกซ่ึงคณะผูจ้ดัท าได้

ปฏิบติังานในแผนกครัวระยะเวลา4เดือน จึงท าใหเ้ห็นปัญหาต่างๆอาทิเช่นขา้ว/อาหารเหลือทิ้ง แขก

ท่ีมาใชบ้ริการมีหลายหลายเช้ือชาติมีทั้งมงัสวรัิติและไม่ทานเน้ือ และความสนใจในอาหารไทยของ

แขก จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงไดด้ าเนินการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการคิดเมนูอาหารใหม่ท่ีตอบโจทย์

ส าหรับผูท่ี้ทานมงัสวิรัติและไม่ทานเน้ือ คือการน าแกงพะโลแ้ละขา้วท่ีใช้ไม่หมดน ามาอบกบัแค

รอท เผือก และลูกเดือย เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการน าเสนอและวิธีท าใน

รูปแบบใหม่ๆจึงไดเ้มนูใหม่ท่ีสามารถแกปั้ญหาเศษอาหารเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์  และเป็นเมนู

ใหม่แก่ผูท่ี้ทานมงัสวรัิติ และยงัสามารถท าใหอ้าหารไทยพื้นบา้นเป็นท่ีน่าสนใจมากข้ึนอีกดว้ย  อีก

ทั้งยงัสามารถต่อยอดเมนูโดยใชอ้าหารพื้นบา้นของไทยมาประยุกต์เป็นเมนูใหม่ๆ โดยใช้ขา้วอบ

พนัปีเป็นตวัอยา่งได ้

ผลการศึกาษาพบวา่ขา้วอบพนัปี ไดรั้บการตอบรับอยา่งดีเม่ือน ามาเพิ่มในเมนูของโรงแรม
ท่ีครัวอาหารไทยเพราะจากเดิมเป็นเมนูไข่พะโลอ้ยา่งเดียวซ่ึงมีหมูสามชั้นเตา้หู้ทอดไข่ไก่ท าให้บาง
คนท่ีมีโรคประจ าตวัไม่สามารถทานเมนูของมนัๆได ้คณะผูจ้ดัท าจึงคิดเมนูลดความมนัเพิ่มธญัพืช
เข้าไปท าให้แขกท่ีเป็นมังสวิ รัติสามารถทานได้และผู ้สูงอายุสามารถทานได้ดี เพราะได้
คุณประโยชน์จาก ลูกเดือย ท่ีมีสรรพคุณมากมายอาทิดเช่นลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดป้องกนั
โรคเบาหวานช่วยยบัย ั้งสารก่อมะเร็ง ลดความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็ง ป้องกนัโรคเหน็บชา  แค
รอทมีสรรพคุณช่วยป้องกนัมะเร็งรักษาระดบัน ้ าตาลในเส้นเลือดปรับปรุงระบบย่อยอาหารเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บัภูมิคุม้กนั  เผอืกมีสรรพคุณช่วยป้องกนัฟันผ ุช่วยท าใหก้ระดูกแขง็ได ้ช่วยบ ารุง
ล าไส้ และแกอ้าการทอ้งเสียช่วยบ ารุงไต จึงท าให้เกิดเป็นโครงงานขา้วอบพนัปี โดยไม่เกิดปัญหา
และการด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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Abstract 

Centara Grand at Central World (Centara Grand and Bangkok Convention Centre at 
Central World) is a 5-star hotel located in the city center. It is widely known to have a vast 
network both at home and abroad. The hotel offers a variety of departments, which the organizers 
do practical work in the kitchen for 4 months.As a result, problems such as rice / food waste. 
There are many visitors who come to many races with both vegetarian and do not eat meat. The 
problem has taken to solve such problems by thinking of new menus that cater for vegetarians and 
do not eat meat. Spices, curry and rice, is to take out baked with carrots, potatoes and millet to 
maximize value. And value-added presentations and how to do it in new ways, has a new menu 
that can solve the problem of food waste waste to benefit. And a new menu for the vegetarians. 
And can also make local food Thailand is very interesting as well. You are also able to expand the 
menu using local food of Thailand to apply a new menu. Bake rice millennial. 

 The Education Office found that rice millennia. Was well received when taken in the 
hotel's cuisine Thailand. Because the original eggs stewed with pork belly, fried tofu, eggs alone. 
some people with the disease can not eat any of it's menu. Staff thought the menu, reducing it to 
add cereal to make guests that vegetarians can eat and seniors can eat well. Because the benefits 
of millet that has properties such as lowering cholesterol in the bloodstream preventing diabetes 
prevents carcinogens. Reduce the risk of cancer. Prevent beriberi. Carrots have anti-cancer 
properties that help maintain blood sugar levels, improve digestion, enhance the immune system. 
Albino helps prevent tooth decay. It makes bones To help maintain gut Diarrhea and nourish the 
kidneys. Resulting in a rice project millennia. Without a problem, and the operation went 
smoothly. 

 

 

 


