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การเลีย้งดู นักเรียนนายร้อย 

แผนกเกยีกกาย กองพลาธิการ ส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

แผนกเกียกกาย กพธ.สบร.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรงของ กองพลาธิการ ส่วนบริการ โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกลา้ มีภารกิจในการเล้ียงดู นนร. และงานอ่ืนๆท่ีรับมอบ 

การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ในการเล้ียงดู นนร. ผูรั้บผดิชอบนอกจากจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้น

โภชนาการ แลว้ จะตอ้งมีจิตใจรักและโอบออ้มอารีต่อ นนร. ดว้ย เน่ืองเพราะ นนร. เป็นนกัเรียนประจาํ

จะตอ้งรับการเล้ียงดูเพ่ือใหมี้สุขภาพพลานามยัแข็งแรง พร้อมท่ีจะรับการฝึกตามแบบทหารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดงันั้น งานโภชนาการจึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งเอาใจใส่และปฏิบติัอยา่งจริงจงั จะละเลยไม่ได ้

อยา่งไรก็ตาม รร.จปร. ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นสุขพลานามยัของบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังาน

สูทกรรม  นอกจากจะพิจารณาผูท่ี้มีความรู้เฉพาะทางมาทาํหนา้ท่ีแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพแขง้แรง และ

ไดจ้ดัใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรับการตรวจสุขภาพ และตรวจทางพยาธิ การป้องกนัโรคติดต่อ เป็นประจาํทุกปี 

โดยกาํหนดการตรวจสุขภาพเป็นหว้งๆ ตลอดระยะเวลา 

การไดอ้าหารท่ีเพียงพอและถกูสดัส่วนเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดสาํหรับมนุษย ์ เพ่ือใหมี้สุขภาพท่ีแข็งแรง

ประเทศใดก็ตามท่ีประชาชนท่ีกินดี ยอ่มมีภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์และไดเ้ปรียบ มีขุมพลงัในการพฒันา

ประเทศ ถา้หากเราใหค้วามสนใจและเขา้ใจในเร่ืองโภชนาการ  สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้

เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัของตนเองและครอบครัวแลว้จะเป็นกาํลงัสาํคญัในการแกแ้ละลดปัญหา

โภชนาการ ท่ีประเทศไทยเราประสบอยู ่

งานสูทกรรม หมายถึง งานท่ีตอ้งรับผดิชอบดา้นโภชนาการ จดัทาํอาหารคาว หวาน  ใหก้บั นนร .

รับประทาน   วนัละ 3 ม้ือ และมีคุณค่าทางอาหารครบถว้น สะอาดถกูหลกัอนามยั   รายการอาหารจะ

สบัเปล่ียนกนัในแต่ละวนั โดยคาํนึงถือคุณค่าทางอาหารท่ีจะไดรั้บ และความสะอาดถกูหลกัอนามยัเป็น

หลกั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีและผูท่ี้รับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัทาํอาหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น

โรคติดต่อ มีความรู้ดา้นโภชนาการ และอาหารท่ีหุงตม้ทุกวนัจะผา่นการตรวจสอบคุณภาพโดยเจา้หนา้ท่ี 

แผนกเกียกกาย กพธ .สบร.รร.จปร. ก่อนนาํไปเล้ียงดู นนร . อีกทั้งยงัมีการใหห้น่วยงานภายนอกเขา้มาเยีย่ม

ชมและตรวจสอบขั้นตอนการหุงตม้อาหารใหแ้ก่ นนร. ดว้ย   

         โภชนาการ  (nutrition) หมายถึง อาหาร (food) ท่ีเขา้สู่ร่างกายคนแลว้  ร่างกายสามารถนาํไปใช้

เป็นประโยชน์ในดา้นการเจริญเติบโต การคํ้าจุนและการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย ดงันั้น นนร.ผูรั้บ

การประกอบเล้ียง ควรไดรั้บสารอาหารตามหลกัโภชนาการท่ีกาํหนดไว ้คือ นนร. 1 คน ควรจะไดรั้บ

พลงังาน 3,5000 กิโลแคลอร่ี/คน/วนั   โภชนาการมีความหมายกวา้งกว่าและต่างจากคาํว่าอาหาร  เพราะ

อาหารท่ีกินกนัอยูทุ่กวนัน้ีมีดีเลวต่างกนั อาหารหลายชนิดท่ีกินแลว้รู้สึกอ่ิม แต่ไม่มีประโยชน์ หรือก่อโทษ

ต่อร่างกายได ้
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อาหาร ( Food ) หมายถึง สสารใดๆ ซ่ึงบริโภคเพ่ือเสริมโภชนาการใหแ้ก่ร่างกาย อาหารมกัมาจาก

พืชหรือสตัวแ์ละมีสารอาหารสาํคญั อาทิ คาร์โบไฮเดรท ไขมนั โปรตีน วิตามินหรือแร่ธาตุ ส่ิงมีชีวิตยอ่ย

และดูดซึมส่ิงท่ีเป็นอาหารเขา้สู่เซลลเ์พ่ือนาํไปสร้างพลงังาน ดาํรงชีวิต และ/หรือกระตุน้การเจริญเติบโต  

          ถา้นาํเอาอาหารต่างๆ มาวิเคราะห์ จะพบว่ามีสารประกอบอยูม่ากมายหลายชนิด โดยอาศยัหลกัคุณค่า

ทางโภชนาการทาํใหมี้การจดัสารประกอบต่างๆ ในอาหารออกเป็น ๖ ประเภท คือ โปรตีน (protein) 

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ไขมนั (fat) วิตามิน (vitamin) เกลือแร่  (mineral)  และนํ้ า  สารประกอบทั้ง ๖ 

กลุ่มน่ีเองท่ีเรียกว่า "สารอาหาร" (nutrient)  ร่างกายประกอบดว้ยสารอาหารเหล่าน้ี และการทาํงานของ

ร่างกายจะเป็นปกติอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือไดส้ารอาหารทั้ง ๖ ประเภทครบถว้น 

             
          นกับริการทุกคนจะตอ้งฝึกหดัตนเองใหมี้ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้สถานการณ์ท่ีต่างได้

เพ่ือใหไ้ดว้่าเป็นนกับริการท่ีดี   ครัวแต่ละประเภทจะแตกต่างกนั   โดยรวมทั้งเคร่ืองมือในการใชก้็ต่างกนั 

แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัก็คือความสะอาด  และดา้นบริการต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการ  

หลกัสาํคญัของการประกอบอาหารคือพ้ืนท่ีใชส้อยภายในครัวตอ้งสมัพนัธก์นัและสะดวกในการ

ทาํงาน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นชัว่โมงเร่งด่วนท่ีมีผูม้าใชบ้ริการจาํนวนมาก ฉะนั้น บุคลากรจึงมี

ความสาํคญัคือจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและแกไ้ขปัญหาไดข้ณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

คุณสมบัตทิี่สําคญักบัหน้าที่และความรับผดิชอบของผูบ้ังคบัหน่วยประกอบอาหาร คอื 

1.      เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

2.      เป็นผูเ้ตรียมงานท่ีดี 

3.      เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 
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ทั้ง 3 ขอ้สามารถจาํแนกออกไดด้งัน้ี 

1.  เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 

ผูรั้บผดิชอบดา้นการประกอบอาหาร จะตอ้งมีความรู้ถึงตน้ทุนการผลิต การควบคุม การคิดคน้

รายการแปลกใหม่ และดา้นการบริหารงานภายในครัว 

2.  เป็นผูเ้ตรียมงานท่ีดี 

ผูรั้บผดิชอบดา้นการประกอบอาหาร จะตอ้งรู้ถึงปริมาณของอาหารท่ีใหบ้ริการแก่ผูรั้บการ

ประกอบเล้ียงในแต่ละจานตามงานเล้ียงท่ีมีผูรั้บการเล้ียงดมูาใชบ้ริการเกิน 50 ท่าน ข้ึนไป   โดยการคาํนวณ

ปริมาณของอาหารจะเป็นก่ีเปอร์เซนตข้ึ์นอยูก่บัผูรั้บการเล้ียงดเูป็นหลกั  

3.  เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น 

ผูรั้บผดิชอบดา้นการประกอบอาหาร จะตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลาโดยยดึหลกัเวลาของผูรั้บการเล้ียงดู

เป็นสาํคญั ดงันั้นจะตอ้งมีความรวดเร็ว และปลอดภยัในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

  

การเตรียมงานก่อนการผลติ MIES EN PLACE  

 การเตรียมงานท่ีดีเท่ากบัการทาํอาหารเสร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง(A GOOD MIES EN PLACE IS 

HALF THE COOKING)  ความจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมงานดา้นอาหาร เพ่ือเป็นความพร้อมก่อนการ

ประกอบอาหารจริง เพ่ือไม่ใหเ้กิดความยุง่ยาก และเป็นการง่าย สะดวกรวดเร็ว และท่ีสาํคญัทาํใหอ้าหารนั้น

มีคุณภาพ โดยเฉพาะกบังานเล้ียง มีผูรั้บการเล้ียงดูจาํนวนมากจึงเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับการเตรียมงาน

ล่วงหนา้ 

  

หน้าที่สําคญัของหน่วยประกอบเลีย้ง(แผนกเกยีกกาย กพธ.สบร.รร.จปร.) 

 หนา้ท่ีสาํคญั จะประกอบไปดว้ยกนั 3 ฝ่าย คือ 

1.      ฝ่ายอาหาร EXECUTIVE CHEF 

2.      ฝ่ายจดัซ้ือ  PURCHASING 

3.      ฝ่ายผูจ้ดัอาหารและเคร่ืองด่ืม  FOOD AND BAVERAGE MANAGER 

แยกเป็นสาระสาํคญัคือ 

-          ฝ่ายอาหาร  EXECUTIVE CHEF จะเป็นผูจ้ดัรายการอาหาร <MENU>  และจดัทาํสูตร <RECIPE> 

และส่งมอบใหก้บัทางฝ่ายจดัซ้ือ  

 ทั้งน้ี รร.จปร. ไดมี้นโยบายท่ีจะใหเ้กิดความพึงพอใจของ นนร. ผูรั้บการเล้ียงดู จึงให ้ออกรายการ

อาหารเป็นรายเดือนและให ้นนร .เลือกรายการอาหารท่ีช่ืนชอบ โดย แผนกเกียกกาย กพธ .สบร.รร.จปร. จะ
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ทาํการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารตามหลกัโภชนาการจากกรายการอาหารท่ี นนร . ไดท้าํการคดัเลือกแลว้

อีกคร้ังหน่ึง 

-          ฝ่ายจดัซ้ือ  PURCHASING เป็นผูท่ี้ติดต่อประสานงานกบัดา้นผูค้า้ส่ง  SUPPLIYER   โดยจะเช็ค

ราคาอาหารสด และแหง้ในรูปแบบของการ ตรวจสอบราคาทอ้งตลาดในปัจจุบนัและทาํสญัญาเพ่ือใหไ้ดม้า

ในราคาพอเหมาะไม่ตํ่าไม่สูงเกินไป เม่ือเป็นอนัตกลงตามเง่ือนไขก็จะทาํการสัง่โดยตามใบสัง่ MARKET 

LIST ในลกัษณะเป็นเดือน(งวด) หรือรายวนั <DAILY> 

 เม่ือไดร้ายการอาหารประจาํเดือนท่ีจะตอ้งทาํการประกอบเล้ียง แผนกเกียกกาย กพธ .สบร.รร.จปร.

(ส่วนจดัซ้ือ) จะทาํการคิดคาํนวณปริมาณวตัถุดิบ(อาหารสด-แหง้) ตามสดัส่วนของ นนร. ผูรั้บการเล้ียงดูให้

เพียงพอก่อนออกใบสัง่ซ้ือฯ โดยกาํหนดการส่งมอบส่ิงของเป็นหว้งๆ ( 3 คร้ัง/สปัดาห์ ) 

-          ฝ่ายตรวจรับ RECIVING เป็นส่วนหน่ึงในแผนกฯ มีหนา้ท่ีตรวจนบัเช็คสินคา้ร่วมกนักบั

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ท่ี รร .จปร.ไดแ้ต่งตั้งข้ึนดาํเนินการ ว่าส่งของ จาํนวนครบถว้น นํ้าหนกัถกูตอ้ง 

ขนาดไดม้าตรฐาน หรือไม่ เม่ือตรวจสอบแลว้ ก็จะนาํส่งเขา้คลงั ในลกัษณะการนาํส่งจะทาํได ้2 ลกัษณะคือ 

1.      เขา้ตรงสู่ โดยจะมีผูรั้บผดิชอบ <STORE> 

2.      เขา้ตรงสู่ครัว  

-          คลงัเกบ็สินค้า STORE มีหนา้ท่ีเก็บสินคา้แหง้ เช่น เคร่ืองกระป๋องนํ้ ามนัพืช ฯลฯ ส่วนของสดก็จะ

เป็นประเภทของแช่แข็ง โดยเก็บเขา้ตามหมวดหมู่ <BIN CARD> คือลกัษณะของสินคา้นั้น  ๆ

-          การตรวจนบั INBENTORY จะเป็นการตรวจนบัสินคา้โดยเช็คตามใบสัง่ว่าถกูตอ้งไดข้นาดหรือไม่  

หลงัจากนั้นจึงส่งต่อไป 

-          แผนกเบิกจ่าย ISSUING มีหนา้ท่ีในการเบิกจ่ายตามจาํนวนท่ีมีการเลิกและจะตอ้งควบคุมสินคา้ใหมี้

พอดีกบัความตอ้งการของงาน โดยการสัง่เขา้คงคลงัไว ้<PAR> 

 

การเตรียมงาน 

-          การเตรียมงาน PREPARATION หลงัจากท่ีไดมี้การเบิกจ่ายนาํวตัถุดิบมายงัแผนกครัวแลว้ ทางครัว

พนกังานผูป้ระกอบอาหารจะทาํการเตรียมตามขั้นตอนของอาหารนั้นๆ เพ่ือนาํไปสู่กระบวนการผลิต ในแต่

ละรายการอาหาร MENU ITEMS 

-  การประกอบอาหาร  แผนกครัวจะทาํการนาํวตัถุดิบท่ีเตรียมไว ้นาํเขา้สู่กระบวนการปรุงอาหาร ใน

แต่ละรายการอาหาร 

-  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบจะทาํการตรวจสอบคุณภาพรสชาตอาหาร ก่อนนาํออกไปเล้ียงดู นนร. 

-          ฝ่ายบริการ  SERVICE ซ่ึงเป็นผูบ้ริการ นนร. และจะตอ้งรู้จกัอาหารชนิดนั้นๆ ดี พอ เพ่ือจะได้

อธิบายให ้ นนร. ไดเ้ขา้ใจและรวมทั้งการทาํสถิติว่าอาหารชนิดใดเป็นท่ีนิยมมากชนิดใดนิยมนอ้ย โดยทาํ

การวดัผลในระยะ 6 เดือน เป็นอยา่งเร็ว เพ่ือท่ีจะวิเคราะห์กบัทางดา้นแผนกอาหารท่ีจะดาํเนินการต่อไป 
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-          การเปล่ียนแปลงรายการอาหารใหม่ REENGINEERING MENU พ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลง

รายการอาหารใหม่น้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความนิยมของผูรั้บการเล้ียงดท่ีูมาใชบ้ริการไม่ว่าจะเป็น นนร. หรือผูรั้บ

การเล้ียงดูในงานเล้ียงต่างๆ ของ รร.จปร.  

 การควบคุมตน้ทุนการผลิต FOOD COST CONTROL เกิดข้ึนจากการทาํสูตรอาหารนัน่เอง 

<STANDARD RECIPE> 

 สูตรอาหารแต่ละชนิด จะมีการกาํหนดนํ้ าหนกัและราคาของวตัถุดิบแต่ละรายการ โดยเทียบจาก

อตัราส่วนจริงของนํ้ าหนกันั้นๆ เป็นเกณฑ์  จึงจะไดร้าคาตน้ทุน + 15-20% (มาจากการสูญเสียนํ้ าหนกัใน

ระหว่างขนส่งของอาหารประเภทแช่แข็ง เสน้เอน็ พงัผดื กระดูก ค่าแรง ค่านํ้ า ค่า ไฟ และค่าแก๊ส จึงเป็น

ราคาตน้ทุนจริง จากนั้นจึงไดม้าหาราคาในแต่ละรายการ โดยมีหลกัการคาํนวณ ดงัน้ี)  

แต่การปรับอตัราตน้ทุนการผลิตนั้น อาจมีการเปล่ียนแปลงอนัเกิดจาก 

การปรับราคาตามดชันีตลาด (MARKET COST INDEX) 

 จุดน้ีเป็นจุดผนัแปรของการตั้งราคา เพราะเราจะขาดทุน หรือไม่นั้นอยูท่ี่ราคาวตัถุดิบท่ีข้ึนลงตาม

กระแสตลาดแต่เราทาํอยา่ไรเพ่ือใหอ้าหารมีปริมาณเพียงพอสาํหรับการเล้ียงดู นนร. โดยไม่มีการลดปริมาณ

ของวตัถุดิบนั้นลง(ลดปริมาณการผลิต(QUANTITY)  แต่คุณภาพ(QUALITY) ยงัคงสภาพเดิม  

 

การโปรโมทอาหาร(FOOD PROMOTION) 

 การโปรโมทอาหาร เป็นกลยทุธอี์กอยา่งหน่ึงเพ่ือแนะนาํ  นนร . ผูรั้บการเล้ียงดใูหส้นใจ ลดความ

เบ่ือหน่ายรายการอาหารท่ีซํ้าๆกนั โดยมีหลายวิธีทั้งทางตรงและทางออ้ม คือ 

 การขายตรง (DIRECT SALES) 

 โดยการออกไปพบปะพดูคุยกบั นนร.ผูรั้บการเล้ียงด ูพร้อมทั้งเสนอรายการอาหารพิเศษ หรือมีของ

พิเศษกาํนลั นนร.ผูรั้บการเล้ียงด ูในบางโอกาส  

 ป้ายโฆษณา (BANNER) 

 โดยการเขียนลงบนแผน่ป้ายโฆษณาว่ามีอะไรพิเศษ มีเม่ือไร ผูรั้บการเล้ียงดูไดอ้ะไรบา้ง 

   

ปัจจยัสําคญัในการประกอบอาหาร 

 การประกอบอาหารท่ีผา่นกระบวนการต่างๆ มาจนเป็นอาหารสาํเร็จนั้นจะทาํอยา่งไร  เพ่ือท่ีจะเป็น

ส่ิงจูงใจ ดึงดูด นนร.ผูรั้บการเล้ียงด ูใหไ้ดรั้บความนิยม โดยแบ่งออกเป็น 

FOOD PRESENTATION 

-          COLOUR         สีสรร 

-          TEASTING       รสชาต 

-          QUALITY        คุณภาพ 

-          QUANTITY      ปริมาณ 
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-          LOCATION     สถานท่ี 

  

การจดัซ้ือ, ตรวจรับ, จดัเกบ็, เบิกจ่าย 

ความสําคญัและลกัษณะการจดัซ้ือที่ด ี

  

1.   ความสําคญัของการจดัซ้ือ 

การจดัซ้ือ (Purchasing) เป็นระบบการดาํเนินการจดัหาสินคา้และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนอง 

ความตอ้งการและภารกิจ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะจดัซ้ือใหไ้ดสิ้นคา้และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการมากท่ีสุด ใหมี้คุณภาพดีมีราคาตํ่าหรือเป็นราคาท่ีธรรมดา  และ   สามารถจดัซ้ือสินคา้มาในเวลาท่ี

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน ์

 การจดัซ้ือเป็นระบบท่ีมีความสาํคญัระบบหน่ึงสาํหรับงานสูทกรรม หน่วยประกอบเล้ียงท่ีมกัพบ

ปัญหาของอาหารหมด หรือ อาหารไม่พอยอ่มเป็นผลมาจากการวางแผนและความสามารถในการจดัซ้ือไม่ดี 

นอกจากจะข้ึนกบัทกัษะและเทคนิคการประกอบอาหารแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาํคญั คือ คุณภาพของ

วตัถุดิบท่ีนาํมาประกอบอาหาร คุณภาพอาหารจึงเป็นเร่ืองสาํคญัมาก ผูบ้ริโภคใน ปัจจุบนัใหค้วามสาํคญัใน

การเลือกอาหารท่ีมีคุณภาพดีมากท่ีสุด และใหค้วามสนใจมากกว่าปริมาณ และเม่ือดาํเนินการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ี

เหมาะสมแลว้มีกระบวนการท่ีจะใหม้ัน่ใจไดว้่าสินคา้มีคุณภาพตรงตามตอ้งการ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ

การตรวจนบั การเก็บรักษา ตลอดจนการเบิกจ่ายท่ี จะเอ้ือใหส่ิ้งของท่ีพยายามจดัหาใหมี้คุณภาพเหมาะสม

ท่ีสุดเม่ือนาํไปใชง้าน 

2.  สาเหตุที่ทําให้ระบบการจดัซ้ือสําหรับงานสูทกรรมมคีวามสําคญัแตกต่างไปจากงานประเภทอืน่  ๆ

การจดัซ้ือสาํหรับงานสูทกรรมแมว้่าจะมีวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกบัการจดัซ้ือ 

สาํหรับงานประเภทอ่ืนก็ตาม แต่การจดัซ้ือสาํหรับงาน สูทกรรมมีความยุง่ยากซบัซอ้น และยากต่อการ

วางแผน การดาํเนินการและการควบคุมมากกว่า เน่ืองจาก งานสูทกรรมมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากงาน

ประเภทอ่ืนดงัต่อไปน้ี  

2.1     อาหาร ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัสาํหรับการบริการของหน่วยประกอบเล้ียง ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าการ

จดัเก่ียวกบัอาหารตอ้งดาํเนินการใหเ้หมาะสม ตอ้งจดัซ้ือมาใหใ้นปริมาณท่ีพอดี และจะตอ้งมีการเก็บรักษา

ท่ีดีจนกว่าจะนาํไปเขา้สู่กระบวนการผลิตและใหบ้ริการแก่ผูรั้บการเล้ียงดู อาหารท่ีเส่ือม ไม่สด มีผลต่อ

คุณภาพของอาหารดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

2.2   การพยากรณ์หรือประมาณการเก่ียวกบัอาหารใหถ้กูตอ้งทาํไดย้าก ยอด รับการเล้ียงดแูต่ละวนั

แมแ้ต่ชัว่โมงมีการแปรผนัมากและมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ บางวนั มียอดรับการเล้ียงดมูาก บางวนั

ผูรั้บการเล้ียงดูนอ้ย เม่ือผูใ้ชบ้ริการนอ้ยจึงยากต่อการวางแผนการใหบ้ริการรวมทั้งการจดับุคลากรท่ี

ใหบ้ริการไดเ้หมาะสม 

          2.3    อาหารท่ีใหบ้ริการมีความหลากหลาย และมีจาํนวนมาก ดงันั้นการวางแผนการดาํเนินงานของ 
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แผนกเกียกกาย กพธ .สบร.รร.จปร.  จึงจาํเป็นตอ้งมีรายละเอียดและรัดกุมเพียงพอท่ีจะสามารถจดัอาหารได้

ตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 

          2.4    การดาํเนินการดา้นอาหารในแต่ละวนัมีวฏัจกัรของการดาํเนินงานท่ีสั้น แต่ นนร .ผูรั้บการเล้ียงดู

ทุกคนตอ้งการการบริการท่ีรวดเร็ว อาหารท่ีปรุงเสร็จใหม่ๆ ร้อนๆ จะตอ้งรีบนาํไปบริการทนัที   อาหารท่ี

ปรุงแลว้จะตอ้งมีคุณภาพตามกาํหนด นอกจากน้ี การจดัทาํขอ้มลูหรือกา รทาํบญัชีต่างๆ ตอ้งทาํวนัต่อวนั

หรืออยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ังเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้น รวดเร็วต่อการดาํเนินการเพ่ือท่ีจะไดแ้กไ้ข

ทนัเม่ือมีปัญหา 

            

ระบบและวธิีการจดัซ้ือ 

  

1.      ระบบการจดัซ้ือ 

1.1  ระบบการจดัซ้ืออิสระ หมายถึงระบบการจดัซ้ือท่ีก ระจายอาํนาจใหห้น่วยยอ่ยๆท่ีมีความ

ตอ้งการใชส้ามารถดาํเนินการจดัซ้ือไดอ้ยา่งเป็นอิสระโดยไม่จาํเป็นตอ้งใหห้น่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง

จดัซ้ือให ้บางคร้ังอาจเรียกว่า “การจดัซ้ือแบบกระจาย” 

1.2  ระบบการจดัซ้ือโดยส่วนกลาง    หมายถึง   ระบบการจดัซ้ือท่ีรวมระบบการจดัซ้ือไว้ ท่ีบุคคล

ใด 

บุคคลหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะหน่วยท่ีไดรั้บมอบหมายในการทาํหนา้ท่ีจดัซ้ือมกั

เรียกว่า “แผนกจดัซ้ือ” 

1.3 ระบบการจดัซ้ือรวมเป็นระบบท่ีพฒันามาจากจดัซ้ือโดยส่วนกลางแต่เป็นการจดัซ้ือของ

หน่วยงาน หรือธุรกิจท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งมารวมกนัจดัซ้ือรวมหรือเพ่ือใหป้ระมาณการจดัซ้ือมีมากข้ึน  ทาํใหมี้

อาํนาจในการต่อรองราคาและผลประโยชน์ไดม้ากยิง่ข้ึน การจดัซ้ือดงักล่าวมกัจะทาํใหส้ามารถจดัซ้ือสินคา้

ไดใ้นราคาตํ่าและไดรั้บผลประโยชน์ต่างๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน 

  

2.      วธิีการจดัซ้ือ 

2.1  การซ้ือแบบไม่เป็นทางการ เป็ นวิธีการจดัซ้ือท่ีติดต่อโดยตรงระหว่างหน่วยท่ีทาํการจดัซ้ือกบั

ตลาด หรือแหล่งรับโดยตรง  

2.2  การจดัซ้ือแบบเป็นทางการ    โดยมากใชว้ิธีประกวดราคาว่าร้านคา้หรือพ่อคา้รายใดเสนอราคา

ไดต้ ํ่าสุด   ร้านคา้หรือพ่อคา้รายนั้นก็จะเป็นผูช้นะการประมลู 

ปัจจุบนั รร .จปร. ไดใ้ชร้ะบบการจดัซ้ืออิสระ โดย แผนกเกียกกาย กพธ .สบร.รร.จปร.เป็น

ผูด้าํเนินการจดัซ้ืออาหาร และติดต่อโดยตรงระหว่าง แผนกเกียกกาย กพธ.สบร.รร.จปร. กบั ผูป้ระกอบการ

(แหล่งรับโดยตรง )ท่ีผา่นการคดัเลือกจาก กรม นนร.รอ.  
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 3.      ประเภทของสินค้าที่จดัซ้ือ 

3.1  อาหารสด เช่น  เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้อาหารสดเป็นอาหารท่ีเส่ือมเสียคุณภาพไดง่้าย การจดัซ้ือ

จะตอ้งมีความพิถีพิถนัในการเลือกสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดี มีความส ดใหม่และมีการเก็บรักษาท่ีถกูตอ้ง 

โดยทัว่ไปจะตอ้งเก็บในอุณหภูมิต ํ่า บางชนิดเก็บในอุณหภูมิเยน็ได ้บางชนิดตอ้งเก็บในอุณหภูมิ แช่เยอืก

แข็ง 

3.2  อาหารแหง้  เคร่ืองปรุงรส และอาหารท่ีเส่ือมเสียชา้อ่ืนๆ เช่น ขา้วสาร แป้ง อาหารตากแหง้ 

นํ้ าปลา ฯลฯ ท่ีสามารถเก็บรักษาไดง่้ายกว่าอาหารสดและมีอายกุารเก็บรักษาท่ีนานกว่า 

3.3  วสัดุส้ินเปลือง เช่น ผง ซกัฟอก นํ้ายาทาํความสะอาด นํ้ ายาฆ่าเช้ือ  ถุงพลาสติก นํ้ ายาลา้งจาน 

ฯลฯ เป็นวสัดุท่ีใชแ้ลว้หมดไปตอ้งการทาํการจดัซ้ือใหม่มาทดแทน 

3.4  วสัดุอุปกรณ์รวมทั้งเคร่ืองใชส้าํนกังานและเบ็ดเตลด็ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา โต๊ะเกา้อ้ี ฯลฯ  

 

4.      ลกัษณะของการจดัซ้ือที่ด ี

4.1  มีขั้นตอนท่ีชดัเจน รู้ว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร ใครเป็ นผูรั้บผดิชอบในการอนุมติั ทาํใหง่้ายต่อการ

ปฏิบติังานและการควบคุมการทาํงานของบุคลาการทุกคน 

4.2  มีระบบขอ้มลูท่ีสามารถตรวจสอบและควบคุมไดง่้าย เน่ืองจากการจดัซ้ือเป็นกระบวนการท่ี

จะตอ้งดาํเนินการอยูต่ลอดเวลา แต่ละชนิดมีคุณสมบติัและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัและปรับตวัตลอดเวลา 

4.3  สอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานหรือความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระโยชน์ โดยจะตอ้งมีปริมาณท่ี

พอดีไม่มากจนมีอาหารเหลือเก็บจาํนวนมากหรือมีนอ้ยเกินไปจนอาหารไม่พอ 

  

การตรวจรับ 

 สินคา้แต่ละชนิดมีลกัษณะคุณภาพและวิธีการตรวจสอบท่ีแตกต่างกนั การตรวจรับจาํเป็นตอ้ง ทาํ

ใหค้รบถว้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จาํนวนเงินของสินคา้ ดงัแนวทางต่อไปน้ี 

1.      วิธีการตรวจรับในเชิงปริมาณ เป็นวิธีการตรวจรับเพ่ือบ่งบอกว่าสินคา้นั้นมีปริมาณครบถว้นหรือไม่ 

2.      วิธีการตรวจรับในเชิงคุณภาพ 

2.1   วิธีการตรวจสอบสินคา้ประเภทอาหาร เช่น  อา หารสด  อาหารแหง้  อาหารกระป๋อง  และอาหาร

ชนิดอ่ืน เช่น เคร่ืองด่ืม 

2.2   การตรวจสอบสินคา้ชนิดอ่ืน    นอกเหนือจากอาหารมีขอ้ยุง่ยากนอ้ย เพราะคุณภาพหลกัการผลิต

เปล่ียนแปลงนอ้ย และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลิต เช่น ผงซกัฟอก นํ้ ายาทาํความสะอาด ฯลฯ 
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3.  วิธีการตรวจรับในเร่ืองราคา   หลงัการตรวจรับในเชิงปริมาณและคุณภาพผูต้รวจรับจะตอ้งตรวจสอบ

ราคาแต่ละรายการท่ีจะรับ รวมทั้งราคาสินคา้ทั้งหมดเม่ือตรวจสอบแลว้ว่าทุกอยา่งถกูตอ้งจึงลงลายมือช่ือ

ผูต้รวจรับ 

  

แนวปฏิบัตใินการตรวจรับสินค้า 

1.      ตรวจรับสินคา้ 

2.      ชัง่นํ้ าหนกัสินคา้ 

3.      ตรวจสอบคุณภาพ 

4.      ตรวจสอบราคาสินคา้ 

5.      สุ่มสินคา้เพ่ือตรวจสอบรายละเอียด 

6.      จดัเก็บสินคา้ 

7.      จดัส่งเอกสารหลกัฐาน(ใบส่งของ/ใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี)ใหผู้รั้บผดิชอบ 

  

 

  

ขั้นตอนการตรวจรับ 

         

       

        

        

  

  

    

  

  

  

  

       

           

          

         

        

การตรวจรับสินคา้ท่ีไดรั้บกบัใบสั่งซ้ือ 

 

การตรวจสอบสินคา้ท่ีไดรั้บกบัใบกาํกบัสินคา้ 

 

การตรวจรับสินคา้ 

 

การจดัเกบ็สินคา้ 
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ระบบการจดัเกบ็ 

 

-     ความจาํเป็นในการเก็บรักษา 

-     วิธีการจดัเก็บ 

-     ขั้นตอนในการจดัเก็บ 

  

ความจาํเป็นในการเกบ็รักษา 

1.   การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสาเหตุทางกายภาพ 

2.   การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสาเหตุปฏิกิริยาทางเคมี 

3.   การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากจุลินทรีย ์

4.   การปนเป้ือน 

  

วธิีการจดัเกบ็ 

1.      การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิของตูเ้ยน็และตูแ้ช่แข็ง 

1.1  การเก็บรักษาอาหารประเภทเน้ือสตัวห์อ้งเก็บรักษาเน้ือสตัวมี์ 2 ประเภท 

หอ้งเยน็ (Cold room) 

หอ้งแช่เยอืกแข็ง (Deep freezer) 

1.2  การเก็บอาหารประเภทผกัและผลไมแ้ต่ละชนิดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 2-7 องศาเซลเซียส การเก็บ

รักษาผกัและผลไมท่ี้อุณหภูมิต ํ่าเกินไปจาํทาํใหเ้กิดผลเสียท่ีเรียกว่า “ความบอบซํ้าจากความเยน็จดั” 

(Chilling injuies) 

1.3  การเก็บอาหารสดประเภทอ่ืนๆ เช่น ไข่ นมพาสเจอร์ไรซ ์ท่ีอุณหภูมิ 3-8 องศาเซลเซียส ควรมีการ

บรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด 

2.  การเก็บในสภาพแหง้ (Dry storage) หมายถึง การเก็บอาหารประเภทท่ีไม่เส่ือมเสียง่าย เช่นอาหารแหง้ 

อาหารบรรจุกระป๋องท่ีสามารถเก็บไดท่ี้อุณหภูมิไม่ตํ่ามาก อาหารแหง้หมายถึง  อาหารท่ีมีปริมาณนํ้ าต ํ่า เช่น 

ขา้ว ถัว่เมลด็แหง้ แป้ง นํ้ าตาล  

แนวปฏิบติัในการเก็บรักษาในสภาพแหง้ 
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2.1   สถานท่ีจดัเก็บ ควรมีการถ่ายเทอากาศอยา่งดีเพ่ือช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนและ

ช่วยป้องกนักล่ินอบัช้ืน อุณหภูมิของหอ้งประมาณ 10-20  องศาเซลเซียส ความช้ืนประมา ณร้อยละ 50-60 

หอ้งท่ีมีความช้ืนมากมีผลทาํใหอ้าหารเกิดการเส่ือมเสียคุณภาพได ้

2.2   สภาพหอ้งท่ีจดัเก็บควรมีพ้ืนท่ีไม่ล่ืนทาํความสะอาดไดง่้าย ฝ้าและเพดานควรทาสีอ่อนและมี

ผวิ 

เรียบเพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ีหมกัหมมของเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรก 

          2.3   ใชอุ้ปกรณ์หลากหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับช่วยใหเ้ป็นระเบียบสะดวกในการนาํไปใช ้

3.  การเก็บรักษาวสัดุส้ินเปลือง และวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชอ่ื้นๆ การจดัเก็บ ภาชนะ ควรจดัเก็บแยกออกจาก

ส่วนท่ีเป็นอาหาร  

ขั้นตอนในการจดัเกบ็ 

1.   การตรวจรับสินคา้ท่ีจะนาํเขา้เก็บรักษา 

2.   การจดัเก็บสินคา้ 

2.1  จดัเก็บใหเ้หมาะสมกบัสินคา้แต่ละชนิด 

2.2  สินคา้ท่ีเป็นอาหารควรจดัแยกจากสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร 

2.3  จดัเก็บสินคา้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการนาํไปใช ้

2.4  จดัเก็บสินคา้ในภาชนะปิดสนิท 

2.5  จดัเก็บเพ่ือความสะดวกในการหมุนเวียนนาํสินคา้ท่ีจดัเก็บก่อนออกมาใช ้( First In First Out ) 

2.6  จดัเก็บเพ่ือความสะดวกต่อการนาํไปใช ้

2.7  จดัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 

2.8  ไม่ควรมีสินคา้จดัเก็บ(คงคลงั)มากเกินไป 

  

การควบคุมการเบิกจ่าย 

1.  การควบคุมการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีดูแลเบิกจ่าย 

จะตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้นและมีความซ่ือสตัย ์

2. การจดัทาํบญัชีรายการสินคา้ท่ีเก็บรักษา เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะช่วยในการควบคุมเบิกจ่ายใหเ้ป็นระบบ

การเบิกจ่ายใหเ้ป็นระบบตรวจสอบไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว 

3.  การตรวจสอบสภาพการเก็บรักษา 

3.1 การตรวจสอบทางกายภาพ เป็นการตรวจสอบในเชิงกายภาพเป็นระยะว่าสินคา้ท่ีมีอยูอ่ยา่งถกูตอ้ง

ครบถว้นหรือไม่ 

3.2 การตรวจสอบเชิงคุณภาพ การตรวจในเชิงคุณภาพเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํควบคู่กบัการตรวจสอบ

เชิงกายภาพ โดยตรวจสอบคุณภาพของสินคา้และสภาพของสถานท่ีจดัเก็บ 
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3.2.1  การตรวจสอบสภาพของสินคา้ โดยมากใชว้ิธีสงัเกตจากลกัษณะทัว่ไปของสินคา้ เช่น กล่ิน 

สี ลกัษณะเน้ืออาหาร 

3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพของการจดัเก็บ เช่น การตรวจภาชนะท่ีบรรจุสินคา้นั้นว่ามีรอยฉีก

ขาด แตก ร่ัว บุบ มีสนิม มีส่ิงสกปรกหรือไม่ 

   

แบบบันทึกการเบิกจ่ายประจาํวนั 

วนัที ่

ตรวจสอบโดย 

จาํนวนทีม ี ขนาด รายการ ลกัษณะ 
ราคาต่อ

หน่วย 

ราคาของ

สินค้า 

  

  

    

  

  

  

  

  

          

  

 

 

ระบบการเบิกจ่าย 

วธิีและขั้นตอนในการเบิกจ่าย 

1.  วิธีการเบิกจ่าย 

1.1  การเบิกจ่ายโดยตรงจากสินคา้ท่ีจดัซ้ือใหม่และไดท้าํการตรวจรับแลว้ 

1.2  การเบิกจ่ายจากหอ้งพสัดุ(คลงั) 

2.  หลกัในการใหเ้บิกจ่าย 

2.1  เบิกจ่ายในปริมาณท่ีตอ้งการใชจ้ริง 

2.2  เบิกจ่ายเพราะกรณีท่ีไดรั้บอนุญาต 
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 3.      ขั้นตอนในการเบิกจ่าย 

ขั้นตอนในการเบิกจ่ายมีรายละเอียดตามแนวปฏิบติั ดงัภาพ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

การจดัทําใบเบิก 
 

การตรวจสอบใบเบิก 
 

การจ่าย 
 

การบันทึกข้อมูลการจ่าย 
 

การจดัทําสรุปยอดการเบิกจ่าย 

และสินค้าคงเหลอื 
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แบบบันทึกการเบิกจ่ายประจาํวนั 

     

ลาํดับที่การเบิกจ่าย……………. 

  ห้อง......เกบ็อาหารแห้ง # 1……..                                                วนัที่เบิก…………/……………../……… 

เลขที่

เบิก 
ปริมาณ หน่วย ชนิดของอาหาร 

หน่วย

ที่   เบิก 

ราคา

หน่วย 

(บาท) 

ราคาทั้งหมด 

(บาท) 

จนท. 

พสัดุ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  

แบบสรุปยอดเข้า – ออก 

ประจาํเดือน …………………….. พ.ศ. 25….. 

เลขที ่ รายการ ยีห้่อ หน่วย 
จาํนวนที่รับเข้า 

(วนัที)่ 

รวมจ่าย 

ออก 

รวมคง 

เหลอื 
หมายเหตุ 
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สาเหตุสําคญัที่ทําให้อาหารเส่ือมเสียระหว่างการเกบ็รักษา 

1.      อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บไม่เหมาะสม 

2.      เก็บไวน้านเกิน 

3.      การถ่ายเทอากาศในหอ้งเก็บรักษาหรือหอ้งพสัดุไม่เพียงพอ 

4.      การแบ่งหมวดหมู่อาหารไม่ดีพอ 

5.      สถานท่ีเก็บอาหารไม่ถกูตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 

6.      อาหารท่ีเก็บรักษาไม่ไดน้าํเก็บทนัทีหรือในเวลารวดเร็วเพียงพอ 

 

รูปแบบการจดัเลีย้ง 

 

แผนกเกียกกาย กพธ.สบร.รร.จปร. มีขีดความสามารถการจดัเล้ียงทั้งการเล้ียงดูในท่ีตั้งปกติ และงานพิธี

ต่างๆ ตามภารกิจท่ีรับมอบ ในรูปแบบการจดัเล้ียงต่างๆ ท่ีนิยมใช ้คือ 

1. บุฟเฟ่ท ์

2. โต๊ะจีน 

3. ค๊อกเทล 

4.   ดินเนอร์ (Sit-Down Dinner) 

การจดังานเลีย้งแบบบุฟเฟ่ต์ 

การจดังานเล้ียงบุฟเฟ่ตเ์ป็นตวัเลือกท่ีหลายคนไม่ควรมองขา้ม      โดยเฉพาะงานเล้ียงท่ีสาํคญัๆ

ควรมีหลกัการเลือกต่อไปน้ี  

1. จาํนวนแขก   บุฟเฟ่ตส์ามารถรองรับแขกไดม้ากเท่าท่ีสถานท่ีจะอาํนวย   แต่ก็ไม่ควรมากเกิน 

400 คน เพราะจะส่งผลใหต้อ้งมีตวัเลือกของอาหารและปริมาณของอาหารมากข้ึนอีก  

2. อายุ เหมาะสาํหรับเด็กและวยัทาํงาน  แต่ไม่เหมาะกบัผูสู้งวยั เพราะนอกจากจะตอ้งเดิ นแลว้ 

บางท่านอาจจะรู้สึกอายหรือเขินท่ีจะเดินไปตกัอีกดว้ย  

3. ช่วงเวลาท่ีจดั บุฟเฟ่ตน์ั้นสามารถจดัไดทุ้กช่วงเวลา  

4. งบประมาณ เน่ืองดว้ยจาํนวนแขกท่ีมาในงานเป็นตวัเลขท่ีไม่สามารถระบุตายตวั  ทาํใหก้ารจดั

แบบบุฟเฟ่ตส์ามารถยดืหยุน่ได้ ดว้ยจาํนวนอาหารท่ีทาํเพ่ิมข้ึนไดเ้ร่ือยๆโดยราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจะคิดเพียงแค่
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เฉพาะอาหาร  ทาํใหส้ามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายไดง่้ายท่ีสุด หากเปรียบเทียบกบัรูปแบบอ่ืน  ซ่ึงอาจมีการคิด

ค่าบริการต่างๆ ผนวกเขา้ไปดว้ย  

 

 

 

 

ข้อดี- ข้อเสีย ของการจดัเลีย้งแบบบุฟเฟ่ต์ 

ข้อดี 

1. การจดัเล้ียงแบบบุฟเฟ่ตน์ั้น  สามารถเปล่ียนและปรับใหเ้ขา้กบัอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

แบบไทย จีน หรือฝร่ังเศส 

2. บรรยากาศของบุฟเฟ่ต ์มกัจะเป็นแบบอิสระ สบายๆ  สไตลเ์ป็นกนัเอง กล่าวคืออิสระจากการ

เลือกตกัอาหาร,เลือกท่ีนัง่,ช่วงเวลาท่ีจะคุยหรือทานอาหาร  ทาํใหต้วัเลือกน้ีเหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการจดั

เล้ียง ทั้งในรูปแบบงานท่ีสนิทสนมกนัทุกคน หรืออาจจะไม่รู้จกักนัเลยซกัคนก็ได้  

 

ข้อเสีย 

1. อาหารบางชนิดหากทาํท้ิงไวน้านความอร่อยอาจจะลดลง  

2. ผูสู้งอายมุกัไม่นิยมแบบบุฟเฟ่ต์  เพราะบางท่านไม่ชอบเดิ นหรือไม่สะดวกท่ีจะเดินไปตกัอาหาร

เอง 

3. เน่ืองจากการจดังานแบบบุฟเฟ่ต ์เป็นรูปแบบอิสระ  การดูแลแขกจึงอาจไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร  หรือ

บางคร้ังอาจจะเกิดความไม่สะดวกสบายแก่แขกได้  

 

การจดังานเลีย้งแบบโต๊ะจนี 

ในงานแต่งงานส่วนใหญ่ของคนไทย  มกันิยมจดังานเล้ียงดว้ยโต๊ะจีน เน่ืองจากบรรยากาศท่ีนัง่

ลอ้มวงคุยกนัอยา่งใกลชิ้ด และเป็นกนัเอง  ทาํใหโ้ต๊ะจีนเป็นตวัเลือกอนัดบัแรกเสมอ  

1. จาํนวนแขก การจดัเล้ียงแบบโต๊ะจีน สามารถจดัไดต้ั้งแต่จาํนวนครอบครัวท่ีมีสมาชิกนอ้ย ไป

จนถึงงานใหญ่ ท่ีมีแขกจาํนวนเป็นพนัเลยทีเดียว  

2. อายุ โต๊ะจีนเป็นการจดัเล้ียงแบบท่ีแขกทุกคนนัง่ตามท่ีนัง่  และมีบริกรคอยยกอาหารมาเสิร์ฟ 

ทาํใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบสาํหรับผูสู้งอายุ  เพราะนอกจากจะมี    บริกรคอยบริการแลว้  ยงัไม่ตอ้งเดินไปตกั

อาหารเองอีกดว้ย แต่อาจจะทาํใหเ้ด็กๆ เกิดอาการเบ่ือได้  เพราะไดแ้ต่นัง่เฉยๆรอเสิร์ฟอยา่งเดียว  

3. ช่วงเวลาท่ีจดั การจดัเล้ียงแบบโต๊ะจีนนั้น เหมาะสาํหรับการจดัในช่วงกลางวนัและช่ว งเยน็ ซ่ึง

จาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมอาหารสดใหม่ อยูเ่กือบตลอดทุกขั้นตอน  และยงัตอ้งทาํเป็นจาํนวนมาก  
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4. งบประมาณ การจดัแบบโต๊ะจีนอาจดูส้ินเปลืองในสายตาของใครหลายคน  แต่แทท่ี้จริงแลว้เม่ือ

นาํค่าอาหารมาคิดราคาต่อหวั กลบัพบว่าการจดัแบบ โต๊ะจีนนั้น  มีราคาถกูท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรูปแบบการ

จดัเล้ียงโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

ข้อดี-ข้อเสียของการจดัเลีย้งแบบโต๊ะจนี 

ข้อด ี

        1. มีความสดใหม่ของอาหารมากท่ีสุด  เพราะทาํแลว้นาํมาเสิร์ฟทนัที ทาํใหค้วามสดของอาหารมีมาก   

เม่ือเทียบกบัการจดัเล้ียงแบบคอกเทล และแบบบุฟเฟ่ต์  

        2 .ต่อใหแ้ขกมีจาํนวนมากแค่ไหน   ก็ไม่เป็นปัญหาสาํหรับการจดัเล้ียงแบบน้ี     ซ่ึงหากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนโดยกระทนัหนั เช่นจาํนวนแขกท่ีมามากกว่าท่ีคาดไว้  ก็สามารถแกไ้ขไดง่้ายๆ แค่เพิ่ม

โต๊ะ  

เพ่ิมชุดอาหาร และมีท่ีวางโต๊ะก็เพียงพอแลว้  ทาํใหส้ะดวกสาํหรับการรองรับแขกจาํนวนมาก และการ  

คาํนวณงบประมาณ (ควรคุยกบัทางผูใ้หบ้ริการดา้นน้ีใหดี้ก่อน เพราะแต่ละท่ีจะมีขอ้จาํกดัไม่เหมือนกนั) 

ข้อเสีย 

1.เน่ืองจากความสดเป็นขอ้ดี  แต่ก็ยอ่มมีขอ้เสียเร่ืองระยะเวลาในการปรุงอาหารเช่นกนั ซ่ึงถา้ทาํ  

ออกมาไม่ดี หรือบางคร้ังอาจนานจนขาดช่วง ก็อาจทาํใหแ้ขกเกิดความไม่ พอใจไดเ้ช่นกนั 

2.ไม่สามารถเลือกเมนูอาหารไดเ้อง  เพราะทางเจา้ภาพจดัการมาเรียบร้อย แลว้ 

การจดัเลีย้งแบบคอ็กเทล 

ค็อกเทล (Cocktail)  เป็นการจดัเล้ียงอีกแบบหน่ึงท่ีมีผูค้นนิยม   เน่ืองดว้ยรูปแบบของการจดันั้น

จะ 

คลา้ยกบับุฟเฟ่ต์ คือการเดินไปตกัหรือเลือกอาหารท่ีเราต้องการ แต่อาหารสไตลค์็อกเทลจะไม่หนกัแบบ   

บุฟเฟ่ต์ แต่จะเนน้ท่ีความน่ารักดว้ยขนาดของอาหารท่ีเป็นช้ินพอดีคาํ  ทาํใหเ้หมาะกบัการเป็นอาหารว่าง  

มากกว่าอาหารหลกั แต่ก็มีบางงานท่ีจดัแบบค็อกเทล  แต่มีการผสมอาหารหนกัลงไปดว้ย  เพราะกลวัว่า

แขก 

จะทานไม่อ่ิมสาํหรับองคป์ระกอบในการจดัเล้ียงแบบค็อกเทล มีดงัน้ี  

1. จาํนวนแขก รูปแบบการจดังานไม่สามารถรองรับแขกจาํนวนมากได ้เพราะหากตอ้งการรองรับ

แขกจาํนวนมาก ก็ตอ้งใชพ้ื้นท่ีจาํนวนมากดว้ย ซ่ึงไม่สะดวกต่อการเดินหรือเลือกอาหาร  

2. อายุ ดว้ยรูปแบบของอาหารค็อกเทลนั้น  เป็นแบบท่ีเป็นช้ินพอดีคาํ ทาํให้ เหมาะสาํหรับแขกท่ี

ไม่ 
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ตอ้งการความอ่ิมทอ้ง  และชอบการเดินเลือกทาน ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสาํหรับผูสู้งอายนุกั  

3. ช่วงเวลาท่ีจดั จดัไดทุ้กเวลา เพราะอาหารมีใหเ้ลือกมากมายตั้งแต่เร่ิมเปิดงานเลยทีเดียว  

4. งบประมาณ เน่ืองจากการจดัแบบค๊อกเทลนัน่ราคาค่อนขา้งสูง  

 

 

 

 

ข้อดี-ข้อเสียของการจดัเลีย้งแบบคอ็กเทล 

ข้อด ี

1. เป็นท่ีช่ืนชอบโดยเฉพาะสาํหรับผูห้ญิง หรือคนอ่ืนๆ  ท่ีตอ้งการควบคุมนํ้ าหนกั หรือตอ้งการ

ทาน 

อาหารท่ีไม่หนกัมากเหมือนโต๊ะจีน  หรือบุฟเฟ่ต ์

2. บรรยากาศของงานจะเนน้การพดูคุย การเดินไปหาคู่สนทนา  ความเป็นกนัเอง และความอิสระ

ของแขก มากกว่าท่ีจะกินแต่อาหารอยา่งเดียว  

ข้อเสีย 

1. อาหารประเภทค็อกเทลนั้นมีขนาดท่ีเลก็ไม่พอทานใหอ่ิ้ม  

2. ผูสู้งอายไุม่ชอบการจดัแบบน้ี  เพราะตอ้งลุกเดินไปตกัเอง  (แต่ก็อาจจะแกไ้ดถ้า้หากเรามีคนท่ี

ทาํ 

หนา้ท่ีตกัเสิร์ฟให)้ 

        3. เน่ืองดว้ยความอิสระของงานประเภ ทค็อกเทลทาํใหบ้างคร้ังเจา้ภาพถกู "เมิน" ได ้และไม่

สามารถควบคุมแขกใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนได้  หรืออาจจะเกิดความไม่สะดวกสบายไดด้ว้ยเช่นกนั  

4. การจดัเล้ียงแบบค็อกเทลนั้น  จะเนน้การเดินหรือการคุยเป็นหลกั ทาํใหบ้างคร้ังเกิดการเม่ือยได ้  

(ควรเตรียมเกา้อ้ี และจุดพกันัง่รับประทานอาหารไวด้ว้ย) 

5. คนทัว่ไปมกันึกว่าการจดัรูปแบบน้ีไม่แพง แต่แทท่ี้จริงแลว้รูปแบบน้ีมีค่าใชจ่้ายสูงมาก  และได้

แต่ 

อาหารท่ีเป็นเพียงอาหารว่างเท่านั้น  

 

การจดัแบบซิตดาวน์ดินเนอร์ (Sit-Down Dinner) 

การจดัแบบซิตดาวน์ดินเนอร์ (Sit-Down Dinner) จะมีจุดเด่นท่ีความหรูหราและเป็นทางการ  มี

การประดบัโต๊ะและท่ีนัง่อยา่งสวยงาม และยงัมีป้ายบอกช่ือกบัท่ีนัง่ (Place Card) ใหแ้ก่แขกทุกคน

ดว้ย  ซ่ึงจะมี Head Table หรือโต๊ะเจา้ภาพ เพ่ือใหดู้โดดเด่นกว่าโต๊ะทัว่ไป สามารถมองเห็นไดท้ัว่ทั้งงาน 
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โดยลกัษณะของอาหารจะทยอยเสิร์ฟมาคลา้ ยๆ แบบโต๊ะจีน   จุดเด่นของการจดัแบบน้ีจะอยูท่ี่การเลือก

เมนูอาหาร นัน่เอง   

1. จาํนวนแขก รูปแบบของงานการจดัแบบซิตดาวน์ดินเนอร์น้ี  เป็นการจดัท่ีมีความยดืหยุน่สูง

พอๆ กบัโต๊ะจีน เพราะต่อใหเ้ป็นงานเล้ียงท่ีมีแขกจาํนวนมาก ก็สามารถรองรับไดเ้พียงพอ  

2. อายุ สามารถรองรับไดทุ้กช่วงวยั เพราะนอกจากผูสู้งวยัจะชอบตรงท่ีไม่ตอ้งเดินไปตกัเองแลว้ 

ยงัมีเมนูใหเ้ด็กๆ เลือกรับประทานไดอี้กดว้ย  

3. ช่วงเวลาท่ีจดั จาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากกว่าประเภทอ่ืน  เพราะนอกจากจะเตรียมอาหารแลว้ยงัตอ้ง  

คาํนึงถึงความสวยงามอีกดว้ย  ดงันั้นการจดัเล้ียงประเภทน้ี จึงเหมาะกบัช่วงในตอนเยน็ นัน่เอง  

  4. งบประมาณ เป็นการจดัเล้ียงท่ีใชง้บประมาณค่อนขา้งสูงทีเ ดียว 

 

ข้อดี-ข้อเสียในการจดัเลีย้งแบบซิตดาวน์ดินเนอร์ 

ข้อดี  

1. อาหารมีรูปร่างและสีสนัดูน่ารับประทาน  อีกทั้งรสชาติก็มีแนวโนม้ท่ีจะออกมาสมบูรณ์แบบ

มาก 

ท่ีสุด ทั้งความสดใหม่ และความประณีตในการจดัทาํ  

2. เป็นการผสมผสานท่ีลงตวัระหว่างเด็กและผูใ้หญ่  เพราะนอกจากไม่ตอ้งลุกเขา้ลุกออกบ่อยๆ 

แลว้  

เด็กก็ยงัมีเมนูใหเ้ลือกดว้ยตวัเองอีกดว้ย  

3. มีความยดืหยุน่สูงในเร่ืองงบประมาณ  เพราะเจา้ภาพจะจ่ายค่าอาหารเป็นโต๊ะๆ จะใหแ้ขกมา

นอ้ยหรือมาก ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อยา่งใด (แต่ควรตกลงกบัทางผูใ้หบ้ริการก่อน) 

4. สะดวกสาํหรับการทาํพิธีขั้นตอนต่างๆ  เพราะแขกไม่ตอ้งเดินไปเดินมาแบบบุฟเฟ่ตห์รือคอก

เทล  

ทาํใหดู้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ข้อเสีย 

1. ระยะเวลาการปรุงแต่งอาหารนานกว่าแบบอ่ืน  (จึงควรมีการระบุแขกล่วงหนา้ก่อน และควรมี 

การจดัแสดงระหว่างการรออาหาร  เพ่ือไม่ใหแ้ขกเบ่ือ หรืออาจจะมีของขบเค้ียวอ่ืนๆ วางไวบ้นโต๊ะ  เพ่ือ 

ไม่ใหแ้ขกหิวจนเกินไป) 

2. มีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัการจดัเล้ียงรูปแบบอ่ืนๆ  

3. แขกอาจจะรู้สึกอึดอดักบัพิธีการ และความเป็นทางการของงาน  
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เคลด็ลบัเกบ็มาบอก 

 

1. วธิีล้างปลาไม่ให้คาว 

สาํหรับวิธีลา้งปลาไม่ใหค้าวน้ีเหมาะกบัการใชป้ระกอบอาหารทุกประเภท    

 

 
 

วิธีลา้งปลาไม่ใหค้าว  

- ลา้งนํ้ าสะอาดแบบธรรมดาก่อน 1 รอบ 

- เอาเงือกปลาออกและขดัในทอ้งปลาใหส้ะอาดจากนั้นก็ลา้งนํ้ าใหส้ะอาดอีกคร้ังใหส้ะอาด 

- ขั้นตอนสุดทา้ยนาํแป้งมนั 1 ชอ้นชา ลบูไลใ้หท้ัว่ตวัปลาทั้งหมด พกัไว ้1 นาที แลว้ลา้งนํ้ าสะอาด 

  ออก  

2. หลกัการเลอืกซ้ือผกั  
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ผกัก็คือผกั เอาแค่ว่ารู้จกั ว่าผกัอะไรเป็นผกัอะไร เวลาคุณแม่ใชใ้หไ้ปซ้ือผกั แลว้ไม่หยบิผดิกลบัมาให ้

ก็เก่งแลว้ คือความคิดของเด็กนอ้ยๆ คนหน่ึงสมยัยงัเด็ก ท่ีคุณแม่เคยบอกใหไ้ปซ้ือโหระพา แลว้หยบิเอาใบ

กระเพรา กลบัมาให ้ก็สมยัก่อน ร้านคา้มนัไม่ไดมี้ป้ายบอก แบบในซุปเปอร์มาร์เก็ตสมยัน้ีน่ีนา  

แต่คนท่ีเป็นพ่อบา้นแม่บา้น คร้ันจะหยบิผกัแบบส่งๆ เอาแค่ใหไ้ม่ผดิประเภท คงจะไม่ไดซ้ะแลว้ ยิง่ใน

ยคุเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบทุกวนัน้ี วนัน้ีแม่เขียวหวานเลยขอยกเอา เร่ืองเก่ียวกบั หลกัในการเลอืกซ้ือผกัมา

ฝากกนั เราแยกประเภทผกัตามหนา้ตาของผกักนันะครับ แบ่งเป็น ผกัหัว, ผกัฝัก, ผกัใบ แลว้ก็ผกัที่เป็นผล 

นะครับ  

2.1 การเลอืกซ้ือ ผกัที่เป็นหวั หลกัๆ ก็มีดงัน้ี  

- หวัเผอืก หวัมนั ใหเ้ลือกท่ีมีนํ้ าหนกัมาก เน้ือแน่น ผวิเรียบ  

- หวัผกักาด ใหเ้ลือกท่ีหวัอ่อนๆ ผวิเรียบ ไม่งอ 

- กะหลํ่าปลี เลือกท่ีหวัแน่นๆ และหนกัๆ 

- หวัหอมใหญ่ เลือกหวัแน่นๆ เปลือกแข็ง  

 2.2 การเลอืกซ้ือ ผกัที่เป็นฝัก ประเภท ถัว่ฝักยาว ถัว่แขก ถัว่พล ูถัว่ลนัเตา ใหเ้ลือกท่ีฝักอ่อนๆ สี

เขียว แน่น ไม่พอง อว้น มีเมลด็เลก็ๆ อยูข่า้งใน ฝักตรงๆไม่คดงอ  

 2.3 การเลอืกซ้ือ ผกัที่เป็นใบ อาทิเช่น ผกักาดหอม ผกักาดขาว ผกับุง้ ฯลฯ ใหเ้ลือกท่ีมีสีเขียวสด ไม่

เห่ียว ไม่เน่า ไม่มีรอยชํ้า ตน้ใหญ่อวบ ใบติดแน่นกบัโคน เลือกท่ีมีรอยหนอนกดัแทะบา้ง จะไดแ้น่ใจว่า ไม่

ใชย้าฆ่าแมลงมากจนเกินไป ยกเวน้ถา้มนัใจว่าเป็นผกัปลอดสาร ก็ลุยไปเลยค่ะ  

 2.4 การเลอืกซ้ือ ผกัที่เป็นผล มีหลกัในการเลือกตามน้ี  

- มะเขือเปาะ เลือกผลท่ีขั้วติดแน่น สด ไม่เห่ียว มีนํ้ าหนกัมาก  

- แตงกวา แตงร้าน เลือกลกูท่ีมีนํ้ าหนกั สีเขียวอ่อน ลกูยาว ผวินวล ไม่ชํ้า  

- ฟักทอง ตอ้งผลหนกั แน่น เน้ือเหลืองอมเขียว ผวิเปลือกแข็งขรุขระ  

- มะนาว เลือกผลท่ีผวิบางเรียบ ไม่เห่ียว ลองใชมื้อบีบดูไม่แข็งจนเกินไป  

ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัในการเลอืกซ้ือผกั แบบเบือ้งต้น ท่ีพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ ควรจะรู้นะครับ 

3. เคลด็ลบัวธิีเผามะเขือยาว  

มะเขือยาวเวลาจะเอาไปทาํอาหารบางประเภท ตอ้งเอาไปเผาก่อน แต่ถา้เผาไม่เป็นก็จะได ้มะเขือเผา

เน้ือแข็ง ทานไม่อร่อย ท่ีเป็นอยา่งนั้นเพราะเรากลวัมะเขือจะไหม ้เลยใชไ้ฟอ่อน กลบักลายเป็นว่าตอ้งใชา้
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เวลาเผานาน เน้ือมะเขือท่ีปอกแลว้เลยมีสีนํ้ าตาล แข็ง ไม่น่าทาน วิธีเผามะเขือยาวท่ีถกูตอ้งใหใ้ชไ้ฟแรงค่ะ 

กลบัไปมาจนสุกทัว่ จากนั้นเอาไปจุ่มนํ้ าเยน็สกัครู่หน่ึง เม่ือลอกเปลือกออก เน้ือมะเขือขา้งในจะยงันุ่มและมี

สีเขียวสวย น่าทานค่ะ  

4. เคลด็ลบั การย่างปลา 

เคยไหมครับ ยา่งปลารับประทานเอง จากปลาตวัอว้น ยา่งเสร็จเหลือตวันิดเดียว เพราะหนงัหาย เน้ือ

หาย ติดตะแกรงยา่งไปซะหมด มีเคลด็ลบัวิธียา่งปลา ไม่ใหติ้ดตะแกรง มาฝากครับ  

วิธีแรก เวลายา่ง ก่อนจะวางปลาลงยา่ง บนตะแกรง ใหว้างตะแกรงบนไฟ ใหร้้อนเสียก่อน แลว้ค่อย

วางปลาลงยา่ง จะช่วยใหป้ลาไม่ ติดตะแกรง  

อีกวิธีนะครับ ใหใ้ชน้ํ้ าสม้สายชู ทาตะแกรงใหท้ัว่ก่อนเอาไปใชย้า่งปลา จะช่วยใหป้ลาไม่ติดตะแกรง

ค่ะ  

แถมใหอี้กนิด เวลายา่งปลา ถา้ไม่อยากใหมี้ควนัคลุง้ ขณะยา่งปลา ใหใ้ชถ่้านท่ีคุไฟดีแลว้ และใชเ้กลือ

โรย จะช่วยใหไ้ม่มีควนัคลุง้ค่ะ 

5. แสบร้อนที่มอืเพราะพริกขีห้นู ทําไงด?ี?? 

เคยใช่มั้ย หัน่ ซอย หรือว่าเด็ดพริกข้ีหนู แลว้ส่ิงท่ีไดม้ากกว่าความเผด็ของอาหาร ก็คือความร้อนแสบ

ไปทัว่บริเวณน้ิว หรือมือท่ีสมัผสักบัพริกข้ีหนูท่ีฤทธ์ิไม่พริกข้ีหนูเอาเสียเลย แกไ้ดไ้ม่ยาก 

5.1 วิธีแรกท่านว่าใหน้าํเกลือแกงก็เกลือเค็มๆท่ีเราใชป้รุงอาหารน่ีล่ะค่ะ สกัหน่ึงชอ้นแกง ลบูลงบน

มือถไูปถมูาความแสบร้อนก็จะคลายลง   

5.2 อีกวิธีหน่ึงท่านว่าแทนท่ีจะใชเ้กลือแกง ใหใ้ชแ้ป้ง จะแป้งเด็กทาตวั หรือแป้งหม่ีท่ีเราใช้

ทาํอาหารก็ได ้ลบูถ ูไปตรงบริเวณท่ีรู้สึกแสบร้อน สกัครู่ก็จะรู้สึกดีข้ึน 

 ส่วนวิธีไหนจะไดผ้ลดีกว่ากนัใครลองแลว้ไดผ้ลว่าอยา่งไรก็ช่วยกนับอกดว้ยนะครับ 

 

6. เร่ืองทอด ทอด 3 : ทอดปลาไม่ให้นํา้มนักระเด็น 

คงดูไม่ค่อยดูแน่ ถา้แม่ครัวคนเก่ง ตอ้งคอยเอาฝาหมอ้ แทนเกราะป้องกนันํ้ ามนักระเด็นใส่เวลาทอด

ปลา เคลด็ง่ายๆ เพียงแค่คุณทาเกลือท่ีตวัปลาก่อนนาํไปทอด เพียงแค่น้ีก็ช่วยใหน้ํ้ ามนัไม่กระเด็นแลว้ค่ะ ออ้ 

อยา่ลืมสะเด็ดนํ้ าในตวัปลาใหแ้หง้ก่อนนาํลงทอดดว้ยนะครับ เพราะถึงจะทาเกลือ แต่ถา้คุณเทนํ้ าจากตวัปลา

ลงในกระทะ นํ้ ามนัร้อนๆ ยงัไงก็ตวัใคร ตวัมนัล่ะ 
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เร่ืองทอด ทอด 1 : ทอดปลาสด 

เวลาทอดปลาสดๆ ถา้เป็นปลาท่ีแล่เอากา้งออกแลว้ เวลาทอดใหเ้อาดา้นท่ีเป็นหนงัปลาลงก่อน ให้

ตะหลิวกดช้ินปลาไวจ้นกว่าจะหยดุหดตวัปลาจะไดไ้ม่งอ จากนั้นค่อยกลบัเอาทางเน้ือลงทอดจนเหลือง

กรอบ 

เร่ืองทอด ทอด 2 : ทอดปลาทู 

การทอดปลาทูนั้นควรใชไ้ฟค่อนขา้งแรง (แต่ไม่ตอ้งแรงขนาดผดัผกับุง้ไฟแดงนะครับ) ไม่ควรกลบั

ตวัปลาบ่อยจนเกินไป จะทาํใหผ้วิปลาถลอกดูไม่สวยควรรอจนกระทัง่ขา้งท่ีลงทอดก่อนเร่ิมเหลือง แลว้ค่อย

กลบัทอดอีกขา้งจนเหลืองกรอบ กลบัอีกดา้นทอดอีกสกัครู่ก็ใชไ้ดแ้ลว้ครับ 

วธิีทอดไก่ ให้กรอบนอก นุ่มใน 

ใชเ้น้ือไก่ ลา้งแลว้ผึ่งใหแ้หง้ ตาํกระเทียมพริกไทยเมด็ใหเ้ขา้กนั ใส่เกลือ นาํไปหมกักบัไก่อยา่งนอ้ย

คร่ึงชัว่โมง จากนั้นเรียงใส่จาน นาํไปน่ึงในลงัถึง เวลานาํลงน่ึงตอ้งใหน้ํ้ าเดือดก่อน น่ึงจนไก่พอสุก จากนั้น

นาํออกจากลงัถึง ปล่อยใหเ้ยน็ตวัลง พร้อมทั้งผึ่งใหแ้หง้  

นาํไก่ไปคลุกกบัแป้งสาลี (หรือจะใชแ้ป้งชุบทอด ท่ีขายกนัทัว่ไปก็ได)้ คลุกกบัแป้งแหง้ ๆ จากนั้นชุบ

ดว้ย ไข่ไก่ท่ีตีเขา้กนัแลว้ แลว้นาํไปคลุกเกลด็ขนมปัง แลว้เอาไปทอด ในนํ้ ามนัร้อนจดั ดว้ยไฟปานกลาง 

พอเกลด็ขนมปังสุกเหลือ จึงชอ้นข้ึนพกัสะเด็ดนํ้ ามนั เท่าน้ีก็จะไดไ้ก่ทอด กรอบนอกนุ่มใน 

อีกวิธีหน่ึง ถา้ไม่ชอบ แบบชุบเกลด็ขนมปังทอด หลงัจากน่ึงเสร็จ รอจนไก่เยน็ตวัลงแลว้ นาํไปชุบกบั

แป้งทอดกรอบ เคลด็ลบัสาํคญั อยูท่ี่ เวลาผสมแป้งกบันํ้ า ใหใ้ชน้ํ้ าเยน็ ผสมใหแ้ป้งขน้พอชุบติด จุ่มไก่ลง

ทอด ในนํ้ ามนัร้อนจดัเช่นกนั ก็จะไดไ้ก่ทอดกรอบ นอกนุ่มในอีกแบบนึง 

7. ลวกผกัให้สีเขียวสดใส 

จะรับประทานนํ้ าพริกใหอ้ร่อยก็ตอ้งมีผกัแกลม้ ทั้งผกัสดผกัตม้ ผกัสด ลา้งใหส้ะอาดก็น่ารับประทาน

ดีไม่มีปัญหา แต่ผกัตม้น่ีสิ บางคนตม้แลว้สีคลํ้า  ๆไม่เขียวสดน่ารับประทาน เทคนิคง่าย ๆ ก็คือ เวลาตม้ให้

ใส่เกลือลงในนํ้ าท่ีจะใช ้ตอนนาํผกัลงนํ้ าตอ้งเดือดจดั สงัเกตดูพอผกัสุกเขียว ระวงัอยา่ใหน้านเกินไป ใหรี้บ

ชอ้นผกัข้ึนใส่ในนํ้ าเยน็ เพ่ือใหผ้กัคลายความร้อนอยา่งรวดเร็ว พอผกัเยน็แลว้ ค่อยนาํข้ึนจดัใส่จาน รับรอง

ไดผ้กัเขียวสวยสดประทบัใจ คนทานแน่  ๆ

 

8. ต้มยาํปลาอย่างไรไม่ให้เหมน็คาว 

หลายๆ ท่าน คงประสบกบัปัญหาเม่ือทาํตม้ยาํปลาแลว้มีกล่ินคาว ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากโดยธรรมชาติใน

ปลาจะมีโปรตีนและไขมนัอยู ่ปลาท่ีมีไขมนัมากก็จะยิง่มีกล่ินคาวมาก โปรตีนในปลาจะละลายออกมาเม่ือ
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ถกูนํ้ าอุ่นและทาํใหเ้กิดกล่ินคาว การป้องกนักล่ินคาวของปลาใหห้มดไป ทาํไดโ้ดย ตอ้งตม้นํ้ าซุปใหเ้ดือด

พล่านก่อนใส่ปลาลงไป รวมทั้งเม่ือใส่เน้ือปลาลงไปแลว้ ไม่ควรเข่ียหรือคนเน้ือปลา จนกว่าเน้ือปลาจะสุก

เสียก่อน เพียงเท่าน้ีกล่ินคาวก็จะไม่หลงเหลืออีกต่อไป 

9. ต้มปลาไม่ให้คาว 

วิธีการตม้ปลาไม่ใหมี้กล่ินเหมน็คาว ก็คือ ใหใ้ส่ใบชาจีนลงไปในหมอ้ตม้สกั 6-7 ใบ ยิง่ถา้ทุบหอมแดง

ลงไปสกั 2-3 หวั ก็จะยิง่เพ่ิมรสชาติปลาตม้ใหดี้ข้ึนไปอีก 

 

 

10. กุ้ง : คุณค่าทางโภชนาการ และลกัษณะของกุ้งแต่ละประเภท 

กุง้เป็นอาหารอนัทรงคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง โปรตสัเซียมสูง อยา่งไรก็ตาม กุง้จดัว่าเป็น

อาหารท่ีมีราคาสูง ยิง่เม่ือเทียบนํ้ าหนกัส่วนท่ีกินได ้กบัส่วนท่ีกินไม่ได ้กุง้มีส่วนท่ีกินได ้เพียง 50 

เปอร์เซ็นต ์ของนํ้ าหนกัรวม กุง้มีหลายชนิด แต่ท่ีมีขายอยูท่ัว่ไป ในทอ้งตลาดไดแ้ก่ 

กุง้ชีแฮ ้เป็นกุง้ท่ีมีเปลือกสีขาวใส ขาและหางมีสีชมพ ูเน้ือมีสีชมพอู่อน รสชาติอร่อย  

กุง้กุลาดาํ มีเปลือกสีนํ้ าเงิน เม่ือตม้สุก เน้ือจะมีสีชมพ ูยิง่ตม้นานสียิง่เขม้ 

กุง้กา้มกราม เป็นกุง้ตวัใหญ่ มี 2 ชนิด คือ กุง้เปลือกสีนํ้ าเงิน ซ่ึงมีเน้ือนุ่ม และกุง้เปลือกสีเทาปนสี

นํ้ าเงินหรือชมพ ูเป็นกุง้ท่ีมีเน้ือแข็งเม่ือนาํไปอบ หรือยา่ง  

11. วธิีเลอืกใช้ เนือ้ววั ให้เหมาะกบัประเภทอาหาร  

11.1 เนือ้ววัสําหรับย่าง เมนูเน้ือยา่ง เราควรใชเ้น้ือประเภท สนัใน สนันอก ส่วนท่ีต่อจากเน้ือสะโพก

ข้ึนมาทางสนัหลงั ส่วนซ่ีโครงซ่ึงยา่งไฟแลว้เน้ือจะอ่อนนุ่ม  

11.2 เนือ้ววัสําหรับทอด ส่วนของเน้ือววัท่ีเหมาะสาํหรับ ทาํเมนูทอด ไดแ้ก่ สนัใน สนันอก และ

สะโพก  

11.3 เนือ้ววัสําหรับแกงหรือต้ม เมนูตม้หรือแกง ท่ีใชเ้น้ือววั ส่วนท่ีเหมาะท่ีสุด ไดแ้ก่ เน้ือสะโพก เน้ือ

ขาทั้งขาหนา้ขาหลงั  

11.4 เนือ้ววัสําหรับผดั เมนูผดัเน้ือววั น่ีตอ้งใชเ้น้ือส่วนท่ีนุ่ม ไดแ้ก่ สนันอก สนัในววั และเน้ือส่วนใต้

พ้ืนทอ้ง  
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11.5 เนือ้ววัสําหรับต้มซุป ส่วนของเน้ือววั ส่วนท่ีเหมาะท่ีสุดสาํหรับตม้ซุป ไดแ้ก่ เน้ือสะโพก เน้ือขา

ทั้งขาหนา้ขาหลงั  

11.6 เนือ้ววัสําหรับอบ ถา้เป็นเมนูอบเน้ือววั ส่วนท่ีเหมาะท่ีสุด คือเน้ือแถวซ่ีโครง เน้ือสะโพก  

12. การเลอืกใช้เนือ้หมูให้เหมาะกบัประเภทอาหารที่ปรุง 

เร่ืองของหม ูดูเหมือนว่าจะไม่หม ู ซะทีเดียว เพราะเน้ือหมแูต่ละส่วน จะมีคุณลกัษณะไม่เหมือนกนั 

ซ่ึงทาํใหเ้หมาะกบัการนาํมาปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั 

หมูสันในหรือสันในหม◌ู เป็นเน้ือหมสู่วนท่ีนุ่มมากท่ีสุด ถา้คุณจะทาํอาหารประเภทอบหรือยาง เราขอ

แนะนาํใหใ้ชเ้น้ือหมสู่วนน้ี ตวัอยา่งเช่น หมแูดง ควรใชส้นัในหมใูนการทาํ 

หมูสันนอก เป็นเน้ือท่ีมีความนุ่มปานกลาง มีลกัษณะเป็นกอ้นใหญ่ เหมาะสาํหรับเมนูอาหารท่ีตอ้งหัน่

หมเูป็นช้ินใหญ่ ๆ  

หมูสามช้ัน เป็นเน้ือส่วนท่ีมีเน้ือสลบักนัมนัหมเูป็นชั้น ๆ เหมาะสาํหรับนาํมาสบัทาํแกงจืด ทาํให้

ซาลาเปา จะไดส่้วนผสมท่ีนุ่ม และมีรสชาดดี หรือนาํไปทอดทั้งช้ินเป็นหมกูรอบ  

หมูเนือ้สะโพก เป็นเน้ือส่วนท่ีเหมาะนาํไปผดัหรือทอด มีความนุ่มปานกลาง  

13. ไก่ เนือ้แต่ละส่วนเลอืกใช้ยงัไงในการทําอาหาร  

สันในไก่ เป็นเน้ือส่วนท่ีนุ่มท่ีสุด นาํมาปรุงอาหารไดห้ลากหลาย ไม่ว่าผดั ทอด หรือตม้ แลว้ฉีกเป็น

เสน้ไวใ้ส่กบักระเพาะปลา หรือทานกบัสลดัผกั  

อกไก่ เป็นเน้ือส่วนท่ีอ่อนนุ่มรองจากสนัในไก่ นาํมาปรุงอาหารไดห้ลากกลายเช่นกนั แต่มีบางคนตั้ง

ขอ้สงัเกตว่าเน้ืออกไก่ เป็นเน้ือส่วนท่ีมีรสชาดค่อนขา้งจืด เม่ือเทียบกบัเน้ือส่วนอ่ืน ๆ  

ปีกไก่ เหมาะท่ีจะนาํไปตม้ ตุ๋น หรือทาํสต ูนาํไปหมกักบักระเทียมพริกไทยแลว้ทอด หรือนาํไปชุบ

แป้งทอดก็อร่อยดี 

น่องไก◌่ ลกัษณะเน้ือจะมีความเหนียว เหมาะสาํหรับนาํไปยา่ง ทอด หรือตุ๋น  

โครงไก่หรือกระดูกไก◌่ นาํมาใชต้ม้นํ้ าซุป มีรสชาดหวานอร่อย ใชท้าํเป็นนํ้ าแกง นํ้ าตุ๋น หรือใส่ผดั

ช่วยใหอ้าหารมีรสชาดดีข้ึน ‘ 

14. เจยีวไข่ให้หนานุ่ม  

ใครจะคิดว่าเร่ืองง่าย ๆ อยา่งการจะทาํไข่เจียว ใหอ้ร่อย ก็ตอ้งมีเทคนิค กบัเขาเหมือนกนั 

ถา้คุณเคยไปทานเจอ ไข่เจียวท่ีเน้ือหนา แต่นุ่ม หอม อร่อย แต่เจียวทานเองไม่เคยไดอ้ยา่งเขาสกัที ขอ

แนะนาํ ใหล้องวิธีตามน้ีนะครับ เร่ิมแรก ไข่ไก่ท่ีใชต้อ้งสดค่ะ จะทาํไข่เจียวแบบหนา ๆ อาจตอ้งหาคนช่วย

ทานซกัหน่อย เพราะเวลาเจียว ก็น่าจะตอ้งใชไ้ข่อยา่งนอ้ย 4-5 ฟองข้ึนไป 
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ตอกไข่ใส่ชาม ปรุงรสดว้ยนํ้ าปลาตามชอบ และตีไข่ใหเ้ขา้กนั ตั้งกระทะ ใส่นํ้ ามนั ตอ้งใชน้าํมนัเยอะ

หน่อยนะครับ กรอกนํ้ ามนั บนผวิกระทะเลก็นอ้ย รอจนนํ้ ามนัร้อนจดั แลว้จึงเทไข่ทั้งหมดลงในกระทะ 

ดว้ยปริมาณไข่ท่ีมาก จะสงัเกตไดว้่า ไข่บริเวณขอบ และไข่ท่ีอยูด่า้นล่าง จะสุกก่อน ส่วนไข่ดา้นบน จะยงั

เป็นนํ้ าไข่ดิบอยู ่รอสกัครู่จนไข่ดา้นล่าง เร่ิมสุกพอประมาณ เอาตะหลิวเจาะตรง กลางไข่ใหเ้ป็นรอยบาก 

จากนั้นแซะไข่จากดา้นล่างยกข้ึน ใหน้ํ้ าไข่ดิบ ไหลจากช่องตรงกลาง ลงมาสมัผสัผวิกระทะ อาจแยกแซะฝ่ัง

ซา้ย 1 คร้ัง ฝ่ังขวา 1 คร้ัง รอครู่หน่ึงจนนํ้ าไข่ท่ีไหลลงไปเร่ิมสุก ถา้ยงัมีนํ้ าไข่คา้งอยูอี่กใหท้าํอีก แต่ถา้ไม่มี

แลว้ก็ใหก้ลบัไข่ (อนัน้ีตอ้งใชฝี้มือนิดนึงนะครับ ถา้อยากให ้ไข่เจียวดูเป็นแผน่กลม แต่ถา้ยากเกิน

ความสามารถ ก็แบ่งไข่กลบัดา้นทีละคร้ังก็ได)้ ถา้เร่ิมมีควนัข้ึน กระทะอาจร้อนจดัเกินไป ใหล้ดไฟลง

เลก็นอ้ย จะสงัเกตไดว้า่ไข่จะดูฟข้ึูน ๆ  พอสุกสีสวย ก็ตกัข้ึนใส่จานเสริฟไดเ้ลย 
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