บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานเรื่ อง ชี สเค้กแก้วมังกรเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Pitaya Cheesecake) โดย
มีวตั ถุ ประสงค์ในการสร้ างสรรค์เมนู ใหม่เพื่อสุ ขภาพให้กบั โรงแรม ลดปริ มาณวัตถุ ดิบเหลือใช้
จากในครัว และลดต้นทุนวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบ ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงได้มี
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ดังนี้
2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ หมายถึง อาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย ช่ วยลดอัตราเสี่ ยงต่อ
การเกิดโรคต่างๆ ซึ่ งการรับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะจะทาให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและมี
สุ ขภาพจิตที่ดี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากผูบ้ ริ โภคมีเป้ าหมายที่จะมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืน ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่จะมองว่าหากรับประทานอาหารที่ดีจะมีผลต่อสุ ขภาพที่ดี แต่ในตรงข้ามหากมีการรับประทาน
อาหารในปริ มารไม่ถูกต้อง ก็อาจก่อให้เกิ ดโรคร้ ายขึ้น เช่ น เบาวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ
เป็ นต้น อี กทั้ง มี การมองว่าวัยแต่ล ะวัย ก็ควรได้รับอาหารที่ ต่า งกันไปในแต่ล ะวัย เพื่อ ไม่ใ ห้เกิ ด
ผลเสี ยต่อร่ างกายหรื อโรคภัยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน หื ออาหารหวานมากเกินไป
ก็จะส่ งผลที่ดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของเรา
2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับวัตถุดิบ
ส่ วนผสมในการทาทาร์ ตชั้นที่ 1
1. ขนมปังโฮลวีท
2. น้ าผึ้ง
3. น้ ามันมะพร้าว

ปริมาณ
6แผ่น
2ช้อนโต๊ะ
2ช้อนชา

ส่ วนผสมในการทาซอสแก้วมังกรชั้นที่ 2
1.แก้วมังกรสี แดง
2.น้ าเปล่า
3.น้ าตาลหญ้าหวาน
4.ผงวุน้

ปริมาณ
2 ลูก
½ ถ้วยตวง
2 ช้อนชา
2 ช้อนชา

4

ส่ วนผสมชีสเค้ กชั้นที่ 3
1.มะม่วงหิ มพานต์
2.โยเกิร์ตไร้ไขมัน
3.นมสดไร้ไขมัน
4.น้ าตาลหญ้าหวาน
5.มะนาว
6.เจลาติน

ปริมาณ
1 ถ้วยตวง
1 ถ้วยตวง
½ ถ้วยตวง
2 ช้อนชา
1 ลูก
2 ช้อนชา

แหล่งทีม่ า https:// MeMeMayKitchen/Page.com
2.2.1.1 แก้วมังกรสี แดง

รู ปภาพที่ 2.1 แก้วมังกร
แหล่งทีม่ า: https://amprohealth.com/nutrition/betalain-dragonfruit/
แก้วมังกร หรื อ Pitaya เป็ นผลของต้นไม้ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Hylocereus undatus (Haw.)
(เนื้ อสี ขาว เปลือกสี แดงอมชมพู) หรื อ H. polyrhizus (Weber) Britt. & Rose (เนื้ อสี แดงเข้มอมม่วง
และเปลือกสี แดงอมชมพู) ซึ่งเป็ นพืชในวงศ์กระบองเพชร (CACTACEAE) มีถิ่นกาเนิ ดทางตอนใต้
ของประเทศเม็กซิ โก และในประเทศไทยมีการปลูกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของแก้วมังกรคือมีลาต้นเป็ นปล้องสามเหลี่ยมแยกเป็ น 3 แฉก มีลกั ษณะอวบน้ า
สี เขียวเข้มปน
เทา ซึ่ งเป็ นส่ วนของใบที่เปลี่ ยนรู ปร่ างไป ส่ วนลาต้นที่แท้จริ งอยู่ในตาแหน่ งที่เป็ นศูนย์กลางของ
แฉกทั้ง 3 ที่ลาต้นด้านนอกมีหนาม มีรากทั้งในดินและรากอากาศ ดอกของแก้วมังกรเป็ นดอกเดี่ยว
ขนาดใหญ่ มีเกสรเพศผูจ้ านวนมาก มีกา้ นเกสรเพศเมีย 1 อัน ส่ วนของกลี บดอกจะอยู่ดา้ นบนของ
รังไข่ เมื่อบานมีลกั ษณะคล้ายปากแตร โดยจะบานในช่วงหัวค่าจนถึงเช้า มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลแก้ว
มังกรเป็ นทรงกลม มีเนื้อหลายเมล็ด (berry) ที่ผลมีกลีบ ภายในผลเมื่อผ่าออกจะมีเนื้อสี ขาวขุ่น ชมพู
แดง หรื อแดงอมม่วง (แล้วแต่ชนิด) เมล็ดมีขนาดเล็กสี ดา ลักษณะคล้ายเมล็ดงา

- ประโยชน์ของแก้วมังกร
1. ช่วยบารุ งผิวพรรณให้สดใส ชุ่มชื้น และมีส่วนช่วยชะลอการเกิดริ้ วรอยแห่งวัย
2. ช่วยดับความร้อนในร่ างกาย
3. ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทาน
4. ช่วยบรรเทาอาการโรคความดันโลหิ ต
5. ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
6. ช่วยกระตุน้ การขับน้ านมในสตรี
7. ช่วยดูดซับสารพิษต่าง ๆ ออกจากร่ างกาย
8. แก้อาการท้องผูก
9. ช่วยเสริ มวิตามินที่ดีต่อร่ างกาย
2.2.1.2 ขนมปังโฮลวีท

รู ปภาพที่ 2.2 ขนมปังโฮลวีท
แหล่งทีม่ า: http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=28
ขนมปั งโฮลวีท คือ ขนมปั งที่มีส่วนผสมของธัญพืชที่ไม่ขดั สี หรื อขัดสี น้อยมาก จึงทาให้
ขนมปั งชนิ ดนี้ มีคุณค่าทางโภชนาการสู งและเต็มไปด้วยไฟเบอร์ ที่ช่วยทาให้ขบั ถ่ายคล่องอีกด้วย
นอกจากนั้นขนมปั งโฮลวีทยังจัดเป็ นคาร์ โบไฮเดรตเชิ งซ้อน เมื่อรับประทานเข้าไป ร่ างกายจะค่อย
ๆ ดูดซึมเพื่อนามาใช้เป็ นพลังงาน จึงเหมาะสาหรับผูท้ ี่เป็ นเบาหวาน ขนมปั งโฮลวีทยังอุดมไปด้วย
โพแทสเซี ยมและฟอสฟอรัส ช่วยบารุ งหัวใจ
- ประโยชน์ของขนมปังโฮลวีท
1. ช่วยให้ระบบขับถ่ายทางานดีข้ ึน ป้ องกันท้องผูก
2. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทางานดีข้ ึน
3. ช่วยป้ องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคเบาหวาน
4. ช่วยต้านอนุมูลอิสระ อุดมไปด้วยวิตามิน

2.2.1.3 น้ ามันมะพร้าว

รู ปภาพที่ 2.3 น้ ามันมะพร้าว
แหล่งทีม่ า: https://amprohealth.com/magazine/coconut-oil/
มะพร้าว เป็ นไม้ยืนต้นตะกูลปาล์ม ลาต้นมีความสู งตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไปขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์
ลาต้นกลมไม่มีกิ่งก้าน มีเปลือกหยาบสี น้ าตาลเทา ใบมีลกั ษณะเป็ นใบประกอบติดอยูก่ บั ลาต้น ใบ
จะประกอบด้วยก้านทาง (Rrchis) ขนาด ใหญ่สีเขียวอ่อนอยูต่ รงกลางและมีใบแยกย่อยออกมาจาก
ก้านทางสองข้างเรี ยงต่อกันตั้งแต่โคนใบถึงปลาย ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน้ าตาล ข้างในผลมีเนื้ อ
สี ขาวและน้ ามะพร้าวเป็ นต้นไม้ที่มีประโยชน์อย่างมาก
- ประโยชน์ของน้ ามันมะพร้าว
1. ลดความอยากอาหาร
2. ช่วยเผาผลาญไขมัน
3. เพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือด
4. ป้ องกันโรคเบาหวาน
5. ไม่ก่อมะเร็ ง
6. บารุ งผิวพรรณ
2.2.1.4 น้ าผึ้ง

รู ปภาพที่ 2.4 น้ าผึ้ง
แหล่งทีม่ า: https://health.mthai.com/howto/health-care/4866.html
น้ าผึ้ง เป็ นอาหารหวานที่ผ้ งึ ผลิตโดยใช้น้ าหวานจากดอกไม้ เนื่ องจาก ผึ้งเก็บน้ าหวานให้
คุ ณภาพสู ง ซึ่ ง ปกติ แล้วน้ า ผึ้งจะมี ก ลิ่ น รส สี ที่ ต่า งกันออกไปตามชนิ ดของพืช นั้น ๆ จึ งท าให้

สามารถระบุชนิดของน้ าผึ้งตามชนิดของพืชนั้นได้ ๆ เช่น น้ าผึ้งจากดอกส้ม ดอกลาไย ดอกลิ้นจี่ ให้
ความหวานในอาหารและเครื่ องดื่มหลายชนิด
- ประโยชน์ของน้ าผึ้ง
1. ช่วยเพิม่ พลังงานให้แก่ร่างกาย
2. ช่วยลดความอ้วนและควบคุมน้ าหนัก
3. ช่วยบรรเทาอาการท้องเสี ยอย่างรุ นแรง
4. ช่วยลดอาการเจ็บคอ
5. ช่วยบารุ งผิวพรรณ
2.2.1.5 มะม่วงหิ มพานต์

รู ปภาพที่ 2.5 มะม่วงหิ มพานต์
แหล่งทีม่ า: https://www.pobpad.com
ตามประวัติแล้ว มะม่วงหิ มพานต์ เป็ นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิ ล โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและได้มีการแพร่ หลายไปยังประเทศอื่ นๆ ซึ่ งปั จจุ บนั เติ บโตในภูมิภาคเขต
ร้อน สาหรับประเทศไทยนั้นได้มีการนาเข้ามาปลูกครั้งแรกที่ภาคใต้ของประเทศไทย ครั้งแรกเมื่อ
ราวปี พ.ศ. 2444 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิ ศรภักดี (คอซิ มบี้ ณ ระนอง) เราจึงมักคุน้ ว่า มะม่วง
หิมพานต์มีมากทางภาคใต้ของประเทศไทย
- ประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิ มพานต์
1. เม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีสรรพคุณช่วยป้ องกันโรค
2. เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ช่วยบารุ งสุ ขภาพเหงือกและฟัน
3. เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด เพราะมีกรดไลโนเลอิก
4. เม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีประโยชน์ในเรื่ องต่อต้านอนุมูลอิสระ
5. เปลือกของต้นมะม่วงหิ มพานต์ช่วยลดน้ าตาลในเลือดได้

2.2.1.6 นมสดไร้ไขมัน

รู ปภาพที่ 2.6 นมสดไร้ไขมัน
แหล่งทีม่ า: https://health.mthai.com/howto/health-care/6893.html
นม หรื อ น้ านม (Milk) คือ ของเหลวสี ขาวที่มีสารอาหารที่จาเป็ นสาหรับเด็กหรื อสัตว์เกิด
ใหม่ ที่ ผลิ ตออกมาจากเต้านมของสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม เช่ น มนุ ษย์ วัว แพะ แกะ ควาย ม้า ลา อูฐ
จามรี เรนเดียร์ ลามา แมวน้ า และยังรวมไปถึงเครื่ องดื่มที่ใช้แทนนมด้วย เช่น นมถัว่ เหลือง น้ านม
ข้าว นมข้าวโพด นมอัลมอนด์ เป็ นต้นนมเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะร่ างกายจาเป็ นต้องได้รับ
สารอาหารในนมมาสร้างเสริ มร่ างกายให้แข็งแรงอยูต่ ลอดเวลา และสาหรับหญิงตั้งครรภ์ควรดื่มนม
ที่มีแคลเซี ยมสู ง ซึ่ งจะช่ วยเสริ มสร้ างกระดู ก แต่สาหรั บผูป้ ่ วยโรคเบาหวานควรรั บประทานนม
พร่ องมันเนยหรื อนมขาดมันเนย และควรหลี กเลี่ ยงนมที่ มีรสหวาน การดื่ มนมไม่ได้ทาให้อว้ น
อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ เนื่องจากมีไขมันเพียง 3.8% ซึ่ งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับอาหารชนิ ดอื่น
ๆ แต่หากคุณกังวลเรื่ องความอ้วนก็สามารถดื่มนมพร่ องมันเนยหรื อนมไม่มีไขมันที่มีแคลเซี ยมสู ง
ๆ แทนได้ การดื่ มนมอย่างเพียงพอ มี ประโยชน์สาหรับเด็กอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมจืด มี
ประโยชน์ทาให้ฟันไม่ผแุ ละไม่อว้ น
- ประโยชน์ของนม
1. ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด
2. ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3. ช่วยในการทางานของระบบขับถ่าย
4. ช่วยบารุ งประสาท
5. ช่วยเพิ่มพลังงานในร่ างกาย
6. ช่วยลดความดันโลหิ ต
7. ช่วยสร้างแคลเซี ยม

2.2.1.7 โยเกิร์ตไร้ไขมัน

รู ปภาพที่ 2.7 โยเกิร์ตไร้ไขมัน
แหล่งทีม่ า: https://health.kapook.com/view172670.html
โยเกิ ร์ต ถื อกาเนิ ดในแถบเทือกเขาคอเคซัสของรัสเซี ยมาช้านาน คาว่าโยเกิ ร์ตมาจากการ
ผสมคา ระหว่างคาว่า yog ที่แปลว่าหนาหรื อข้น และ urt ที่แปลว่า น้ านม ในภาษาทราเซี ยน เมื่อ
นามารวมกันจึงเกิดคาว่า yoghurt ที่แปลอย่างตรงๆว่าน้ านมข้นนัน่ เอง เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ทาจากนม
โดยการใช้แบคทีเรี ยเป็ นหลักใส่ ลงไปหมักผลิตภัณฑ์นมต่างๆ แบคทีเรี ยเหล่านี้ ช่วยย่อยน้ าตาลแลค
โตสในนมให้เป็ นกรดแลคติค ทาให้มีภาวะกรดและมีรสเปรี้ ยว
- ประโยชน์ของโยเกิร์ตต่อร่ างกาย
1. โยเกิร์ตช่วยลดกลิ่นปาก ฟันผุโรคเหงือก
2. โยเกิร์ตย่อยง่ายกว่านม
3. ป้ องกันมะเร็ งได้
4. ช่วยป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
5.แก้ทอ้ งเสี ย
6. มีวติ ามิน ช่วยสร้างภูมิคุม้ กัน
7. ช่วยให้ร่างกายดูดแคลเซี ยมได้ง่ายขึ้น
2.2.1.8 น้ าตาลหญ้าหวาน

รู ปภาพที่ 2.8 น้ าตาลหญ้าหวาน
แหล่งทีม่ า: http:// /puechkaset.com/

ชื่อวิทยาศาสตร์ Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni (ชื่ อพ้องวิทยาศาสตร์ Eupatorium
rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) จัดอยู่ใ นวงศ์ท านตะวัน
(ASTERACEAE หรื อ COMPOSITAE) เป็ นพื ช พื้ น เมื องของประเทศบราซิ ล และทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริ กาใต้
ใบหญ้า หวานนั้นมี ค วามหวานมากกว่า น้ า ตาลถึ ง 10-15 เท่ า แต่ เ ป็ นความหวานที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดพลังงาน และที่สาคัญก็คือสารสกัดที่ได้จากหญ้าหวานที่มีชื่อว่า สตีวิโอไซด์ (Stevioside)
นั้นเป็ นสารที่ให้ความหวานมากกว่าน้ าตาลถึง 200-300 เท่า หญ้าหวานจึงเป็ นพืชที่กาลังได้รับความ
สนใจจากผูร้ ักสุ ขภาพเป็ นอย่างมาก โดยได้มีการนาไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเครื่ องดื่ม
ยาสมุนไพร และด้านการแพทย์
สาหรับในประเทศไทย หญ้าหวานได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทในภายหลัง และได้มีการนาเข้ามา
ปลูกในช่วงปี พ.ศ.2518 โดยได้มีการนามาเพาะปลูกในภาคเหนื อ ซึ่ งจะเพาะปลูกกันมากในจังหวัด
เชี ยงใหม่ เชี ยงราย พะเยา และลาพูน เนื่ องจากพืชนิ ดนี้ จะชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็น ในพื้นที่ที่มี
อุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซี ยส และพืชชนิดนี้จะเจริ ญเติบโตได้เป็ นอย่างดีเมื่อเพาะปลูกใน
พื้นที่ที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 600-700 เมตร
- ประโยชน์ของหญ้าหวาน
1. สมุนไพรหญ้าหวานช่วยเพิ่มกาลังวังชา
2. ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น
3. ช่วยในการรักษาผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ลดระดับน้ าตาลในเส้นเลือด
4. ช่วยลดไขมันในเลือดสู ง
5. ช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง และโรคอ้วน
6. ช่วยบารุ งตับ
2.2.1.9 มะนาว

รู ปภาพที่ 2.9 มะนาว
แหล่งทีม่ า: https://www.pobpad.com/

ไม้ต้นสู ง ราวๆ 5 เมตร มี ใ บกว้าง 2 เซนติ เมตรยาว 2 เซนติ เมตร ผิวล าต้นเรี ย บขรุ ขระ
เล็กน้อยลาต้นมีสีน้ าตาลอมเขียวต้นแก่มีสีน้ าตาลแก่การเรี ยงตัวของใบจะเรี ยงสลับกันใบมีลกั ษณะ
เป็ นรู ป ไข่ ห รื อรู ป รี ย าวปลายแหลมโคนใบกลม 1 ริ ม ขอบใบหยัก ใบกว้า ง 4 เซนติ เ มตรยาว 7
เซนติ เ มตรดอกออกเป็ นช่ อ สั้ นๆ มี ป ระมาณ 5-7ดอก ลัก ษณะของดอกเป็ นสี ข าวกลี บ ดอกมี
ประมาณ 4-5 กลีบ ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมี ยเล็กอยู่ผลเป็ นรู ปวงกลมพื้นผิวเรี ยบ
เกลี้ ยงขนาดของผลมีเส้นศูนย์กลาง 1.5 นิ้ วผลอ่อนมีสีเขียวเข้มเมื่อแก่จะเปลี่ยนสี เป็ นสี เหลื องเนื้ อ
ในผลจะแยกออกเป็ นซีกมีหลายเมล็ด
- ประโยชน์ทางโภชนาการของมะนาว
1. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ
2. บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการเมาค้าง
3. ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย
4. บรรเทาอาการคันตามผิวหนัง
5. แก้โรคเหน็บชา
6. แก้ปัญหา กลาก เกลื้อน หิ ด
7. แก้ฝีชนิดต่าง ๆ และลดอาการปวดฝี
8. ช่วยบรรเทาอาการคันหนังศีรษะจากรังแคและเชื้อราบนหนังศีรษะ
9. ลดอาการอักเสบ ปวดบวม จากแผลหกล้ม ฟกช้ า
10. บรรเทาอาการจากแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก

