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 แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 12 ชั่วโมง ชื่อวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ชื่อหน่วย  ความรู้เก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สอนคร้ังที่ 3 - 5 

จ านวน 12 ชั่วโมง ชื่อเร่ือง ความรู้เก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม (ต่อ) 
 
หัวข้อเร่ืองและงาน 

1. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร 
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืมและการบริการ 

 
สาระส าคัญ 

          อาหาร และเครื่องด่ืมท่ีบริการลูกค้าในห้องอาหารต่างๆ นั้น มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีวิธีการเสิร์ฟ 
หรือการบริการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืมจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องด่ืมแต่ละชนิดเป็นอย่างดี จึงจะสามารถบริการได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้ค าแนะน าแก่
ลูกค้าได้ 
 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ (ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

1. อธิบายถึงประเภทของรายการอาหารได้ 
2. แนะน าเครื่องด่ืมท่ีด่ืมร่วมกับอาหารแต่ละประเภทได้ 
3. เสิร์ฟเครื่องด่ืมแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
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 แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 12 ชั่วโมง ชื่อวิชา  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ชื่อหน่วย  ความรู้เก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สอนคร้ังที่ 3 - 5 

จ านวน 12 ชั่วโมง ชื่อเร่ือง ความรู้เก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม (ต่อ) 
 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง    
คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 
ความประหยัด ความขยัน ความอดทน และการแบ่งปัน 

2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผลคุ้มค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ ความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง 

 
เนื้อหาสาระ 

1. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร 
- อาหารเช้า 
- อาหารก่อนกลางวัน/บรั้นซ์ 
- อาหารกลางวัน 
- อาหารว่างบ่าย 
- อาหารเย็นหรืออาหารค่ า 
- อาหารมื้อดึก 
- ประเภทของรายการอาหาร 

2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืมและการบริการ 
- ประเภทของเครื่องด่ืม 
- เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
- เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับไวน์ 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเครื่องด่ืมผสม และวิธีการผสมเครื่องด่ืม 
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กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
ขั้นเตรียมหรือขั้นน า 

- ให้นักเรียนช่วยกันจ าแนกประเภทของอาหาร และเครื่องด่ืม 
 
ขั้นกิจกรรมการสอน 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ 1 หัวข้อ แต่ให้ศึกษาจากห้องสมุด 1 
กลุ่ม จากอินเทอร์เน็ต 1 กลุ่ม และจากเอกสารประกอบการสอนท่ีครูแจกให้ 1 กลุ่ม หัวข้อท่ี
ก าหนดให้ประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร 
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืม 
- ความรู้เกี่ยวกับไวน์ 

- ให้นักเรียนท้ัง 3 กลุ่ม ท่ีรับผิดชอบเรื่องเดียวกัน น าความรู้ท่ีได้มาหลอมรวมกันแล้วน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้เพื่อนซักถาม 

- ครูสาธิตวิธีการบริการเครื่องด่ืมแต่ละชนิด 
- ให้นักเรียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติบริการเครื่องด่ืมแต่ละชนิด 

 
ขั้นสรุปและประเมินผล 

- สอบปฏิบัติการบริการเครื่องด่ืมแต่ละชนิด 
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กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรียน 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวอาหารและรายการอาหาร ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องด่ืม และความรู้เกี่ยวกับไวน์ จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และเอกสารประกอบการ
สอนท่ีครูแจกให ้

 
ขณะเรียน 

- ให้นักเรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องด่ืม และความรู้เกี่ยวกับไวน์ ท่ีศึกษามา แล้วครูอธิบายเพิ่มเติม พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถาม 

- ครูสาธิตวิธีการบริการเครื่องด่ืมแต่ละชนิด 
- ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการบริการเครื่องด่ืมแต่ละชนิด 

 
หลังเรียน 

- ทดสอบการปฏิบัติการให้บริการเครื่องด่ืมของนักศึกษาทุกคน โดยมีครูและเพื่อนๆ ร่วมกัน
ประเมินผล 
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กิจกรรมการเรยีนรู ้
 
สื่อการเรียนการสอน 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืม เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาหารและ
รายการอาหาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืม ความรู้เกี่ยวกับไวน์ และการบริการ 

- เมนูอาหาร 
 

สื่อโสตทัศน์ 

- พาวเวอร์พอยท์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- ส่ือของจริง (ขวดไวน์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการเครื่องด่ืม) 

 
การประเมินผล 

ก่อนเรียน 

- ประเมินจากการจ าแนกประเภทของอาหารและเครื่องด่ืมของนักศึกษา 
 

ขณะเรียน 

- ประเมินจากการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
- ประเมินจากการปฏิบัติงาน 

 
หลังเรียน 

- ซักถาม 
- ทดสอบการปฏิบัติการบริการเครื่องด่ืม 
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หน่วยที่ 2 
เรื่อง ความรู้เกีย่วกับอาหารและเครื่องดื่ม 

 

1. ความรู้เกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร 
   (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน้า 26 - 27) 
 วัฒนธรรมของการรับประทานอาหารของชาวตะวันตกแตกต่างจากวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ของชาว
เอเชียโดยท่ัวไป โดยเฉพาะกับประเทศไทย ในการรับประทานอาหารของชาวตะวันตกนั้น จะจัดแบ่งการ
รับประทานออกเป็นมื้อ รายการอาหารจะหลากหลาย และต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสม พนักงานบริการท่ีดี
จะต้องเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง เหมาสมกับอาหาร และประเภทของอาหาร รวมท้ังต้อง
สามารถบอก และแนะน าเมื่อลูกค้าส่ังอาหารได้ 
 การรับประทานอาหารโดยปกติแล้วคนเราจะรับประทานอาหารหลัก 3 มื้อ ได้แก่ อาหารเช้า 
(Breakfast), อาหารกลางวัน (Lunch) และอาหารเย็น (Dinner) ซึ่งโดยท่ัวไปสามารถแบ่งย่อยมื้ออาหารได้
ดังต่อไปนี้ 
 - อาหารเช้า (Breakfast) อยูใ่นช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 10.00 น. 
 - อาหารกลางวัน (Lunch) อยู่ในช่วงระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น. 
 - อาหารเย็น หรืออาหารค่ า (Dinner) อยู่ในช่วงระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น. 
 นอกจากอาหาร 3 มื้อแล้ว ยังมีมื้อเพิ่มเติมอีก ได้แก่ 
 - อาหารก่อนกลางวัน หรือบรั้นซ์ (Brunch) คือ ม้ืออาหารส าหรับลูกค้าท่ีทานอาหารเช้าควบคู่กับอาหาร
กลางวันเป็นมื้อเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่มื้ออาหารนี้จะบริการระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. 
 - อาหารว่างบ่าย (Afternoon Tea/ High Tea) เปิดบริการอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. 
 - อาหารมื้อดึก (Supper) เป็นอาหารท่ีไม่หนักมาก ท่ีลูกค้าสามารถทานแก้หิวก่อนนอน ส่วนใหญ่จะ
บริการระหว่างเวลา 23.00 – 02.00 น. 
 ชาวตะวันตกแบ่งมื้ออาหารออกเป็นหลายมื้อ อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยกับมี
อากาศหนาวจัด หิมะตก หรืออุณหภูมิติดลบ ท าให้ต้องการพลังงาน และความอบอุ่นแก่ร่างกาย ซึ่งได้จากอาหาร
และเครื่องด่ืม เป็นสาเหตุให้ชาวตะวันตกนิยมแบ่งมื้อในการรับประทานอาหารออกเป็นหลายมื้อ และนิยมด่ืม
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ควบคู่กับอาหาร ส่วนอาหารท่ีรับประทานจึงต้องอุดมไปด้วยโปรตีน และไขมัน เพื่อให้
พลังงาน และสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายยิ่งขึ้น 

1.1 อาหารเช้า (Breakfast) สามารถแบ่งได้เป็น (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน้า 
27 - 30) ดังนี้ 
 1.1.1 อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัล (Continental Breakfast) ซึ่งเป็นอาหารเช้าแบบยุโรป
ประกอบด้วย 
  1.1.1.1 น้ าผลไม้ (Fruits Juice) คือ น้ าผลไม้ค้ันสด เช่น น้ าส้ม (Orange Juice), น้ ามะเขือ
เทศ (Tomato Juice) หรือเป็นน้ าผลไม้กระป๋อง/กล่อง เป็นต้นว่า น้ าแอปเปิ้ล (Apple Juice), น้ าเกรฟฟรุ๊ต 
(Grape Fruit Juice), น้ าสับปะรด (Pineapple Juice) ฯลฯ 
  1.1.1.2 ผลไม้สด (Fresh Fruits) มักจะรับประทานเป็นผลไม้ตามฤดูกาล (Seasonal Fruits) 
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และผลไม้ประจ าท้องถิ่นอื่น (Tropical Fruits) 
  1.1.1.3 ขนมปัง (Bread) ชนิดต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเนย (Butter), น้ าผ้ึง (Honey), และแยม
ผลไม้ (Fruits Jam) เช่น ครัวซองต์ (Croissants), ขนมปังปิ้ง (Toasted), ขนมปังเดนนิช (Danish Pastries) คือ 
ขนมอบช้ินเล็กๆ รูปสามเหล่ียม กลม หรือส่ีเหล่ียมมีไส้หวานอยู่ตรงกลาง 
  1.1.1.4 เครื่องด่ืมร้อน (Hot Drinks) เช่น ชาร้อน (Hot Tea), กาแฟร้อน (Hot Coffee), โกโก้
ร้อน (Hot Cocoa), นมร้อน (Hot Milk) และเครื่องด่ืมเย็น (Cold Drinks) เช่น นมเย็น (Cold Milk) ท่ีเป็นท่ี
นิยม กาแฟเย็น (Iced Coffee) หรือชาเย็น (Iced Tea) ท้ังนี้ ลูกค้าอาจด่ืมเครื่องด่ืมเย็นตามความต้องการของ
แต่ละบุคคล 
 อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัง (Continental Breakfast) นี้ มีส่วนคล้ายกับอาหารเช้าแบบอังกฤษ 
(English Breakfast) โดยมีรายการต่างๆ เหมือนกัน เพียงแต่อาหารเช้าแบบอังกฤษ มักจะทานนมกับธัญพืชท่ี
เรียกว่า ซีเรียล (Cereals) ชนิดต่างๆ เช่น มูสล่ี (Muesli), คอนเฟล็ก (Corn Flakes) และธัญพืชอบกรอบใน
รสชาติต่างๆ เช่น รสซ็อคโกแลต ข้าวอบ หรือข้าวโอ๊ตร้อน (Oat Milk) เพิ่มเติมเข้ามา 

 
ภาพที่ 5 อาหารเช้าแบบคอนติเนนตัล (Continental Breakfast) 

(ที่มา: http://www.dreamstime.com/stock-photos-continental-breakfast-image13273483) 
 
 1.1.2 อาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) เป็นอาหารเช้าท่ีหนักกว่าและให้พลังงาน
มากกว่าอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัง (Continental Breakfast) คือ จะประกอบด้วยไขมัน และเนื้อสัตว์ รวมถึง
อาหารจากธัญพืชต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งอาหารเช้าแบบอเมริกันท่ีนิยมกันท่ัวไปมีรายละเอียดของรายการอาหารท่ี
เหมือนกับอาหารเช้าแบบยุโรปท้ังหมด โดยเพิ่มเติมในส่วนของไข่ เนื้อสัตว์ และธัญพืชต่างๆ ได้แก่ 

http://www.dreamstime.com/stock-photos-continental-breakfast-image13273483
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ภาพที่ 6 อาหารเช้าแบบอเมริกัน (American Breakfast) 

(ที่มา: http://ibellhop.com/2014/02/08/room-service-breakfast-for-all-travelers/attachment/100968180/) 

  1.1.2.1 อาหารประเภทไข่ (Eggs) ปกติจะเสิร์ฟไข่ 2 ฟอง ต่อการให้บริการลูกค้า 1 คน โดย
ปรุงตามท่ีลูกค้าต้องการ แบ่งออกเป็น 
   1.1.2.1.1 ไข่ดาว (Fried Eggs) แบ่งออกเป็น 
    - ไข่ดาวสุกด้านเดียว (Sunny Side Up) ไข่แดงไม่สุก 

- ไข่ดาวสุกท้ังสองด้าน แบ่งออกเป็น ไข่ดาวกลับหน้าให้สุกเพียงเล็กน้อย 
(Over Easy) และไข่ดาวกลับหน้าอีกด้านให้สุก (Turn Over) 

 
ภาพที่ 7 ไข่ดาว (Fried Eggs) 

(ที่มา: http://www.dreamstime.com/stock-photo-breakfast-eggs-ham-traditional-image36187480) 
 

   1.1.2.1.2 ไข่ดาวน้ า (Poached Eggs) คือการลวกไข่โดยการตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเทในน้ า
เดือดท่ีผสมน้ าส้มสายชูเล็กน้อย พอสุกตักข้ึนสะเด็ดน้ า ไข่จะมีลักษณะข้างนอกแข็งส่วนข้างในนิ่ม เสิร์ฟกับขนม
ปังปิ้ง (Toasted) หรือขนมปังไม่ปิ้ง (Bread) ก็ได้ 

http://ibellhop.com/2014/02/08/room-service-breakfast-for-all-travelers/attachment/100968180/
http://www.dreamstime.com/stock-photo-breakfast-eggs-ham-traditional-image36187480
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ภาพที่ 8 ไข่ดาวน้ า (Poached Eggs) 

(ที่มา: http://www.niagarafallstourism.com/eat/breakfast-coffee-shops/sunset-grill/)  
 

   1.1.2.1.3 ไข่ต้ม หรือไข่ลวก (Boiled Eggs) เป็นการต้ม หรือลวกไข่ท้ังฟองให้สุก
แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าท่ีส่ัง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

- ไข่ลวกให้นิ่มพอสุก (Soft – Boiled Eggs) ใช้เวลาต้มในน้ าเดือดประมาณ 2 
– 3 นาที แล้วตักขึ้น ท้ังไข่แดงและไข่ขาวจะนิ่ม 
- ไข่ต้มสุกปานกลาง (Medium – Boiled Eggs) ใช้เวลาต้มในน้ าเดือด
ประมาณ 4 – 5 นาที แล้วตักออก ไข่ขาวสุกแต่ไข่แดงจะสุกแบบไม่แข็งมาก 
- ไข่ต้มสุก (Hard – Boiled Eggs) ใช้เวลาต้มในน้ าเดือดประมาณ 8 – 10 
นาที ไข่จะสุกจนไข่แดงแข็งมาก 

 
ภาพที่ 9 ไข่ต้ม หรือลวก (Boiled Eggs) 

(ที่มา: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-boiled-eggs-support-two-spoons-napkin-
isolated-white-image35451787) 

 
   1.1.2.1.4 ไข่กวน หรือไข่คน (Scramble Eggs) เป็นไข่ท่ีตีกับนมสด เนย พริกไทย 
และเกลือ คนให้เข้ากัน อาจใส่ผัก เช่น หอมหัวใหญ่ พริกหวาน มะเขือเทศ เห็ด หรือเนื้อสัตว์ เช่น แฮม โดยการ
น าไปกวนในกระทะจนพอสุก ไข่จะมีลักษณะนิ่ม เสิร์ฟกับขนมปังปิ้ง (Toasted) หรือไม่ปิ้ง (Bread) ก็ได้ 

http://www.niagarafallstourism.com/eat/breakfast-coffee-shops/sunset-grill/
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-boiled-eggs-support-two-spoons-napkin-isolated-white-image35451787
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-boiled-eggs-support-two-spoons-napkin-isolated-white-image35451787
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ภาพที่ 9 ไข่กวน หรือไข่คน (Scrambled Eggs) 

(ที่มา: http://www.sunnyqueen.com.au/recipe/egg-basics/how-to-cook-the-perfect-scrambled-eggs/) 
   1.1.2.1.5 ไข่ม้วน หรือไข่เจียว (Omelets) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1.2.1.5.1 ไข่ม้วนแบบอเมริกัน (American Style) แบ่งออกเป็น 2   
ลักษณะ คือ 

- ไข่ม้วนแบบไม่มีไส้ (Plain Omelets) ประกอบด้วยไข่ เนย นมสด  
เกลือ และพริกไทย ตีให้เข้ากัน ใส่ลงกวนในกระทะจนพอสุกแล้ว
ม้วนให้เป็นแท่งกลม หัวท้ายแหลม ตรงกลางป่อง 
- ไข่ม้วนแบบมีไส้ โดยมีขั้นตอนการท าเหมือนกับ Plain Omelets 
แต่ก่อนท่ีจะม้วนไข่จะโรยไส้ด้วยแฮมหั่นเป็นช้ินเล็กๆ จะเรียกว่า 
Ham Omelet, ใส่เห็ดหั่นเป็นช้ินเล็กๆ ลงไป เรียกว่า Mushroom 
Omelets หรือ ใส่หอมหัวใหญ่หั่นเป็นช้ินเล็กๆ เรียกว่า Omelets 
with Onion) หรือตามท่ีลูกค้าต้องการอยากใส่เพิ่มเติม เช่น ต้นหอม 
มะเขือเทศหั่นเป็นช้ินลูกเต๋า ชีส (Cheese) เป็นต้น 

1.1.2.1.5.2 ไข่ม้วนแบบสเปน (Spanish Omelets) มีขั้นตอนการท า
เหมือนกับ Omelets มีไส้ของอเมริกัน แต่ต่างกันตรงท่ีตอนใส่ไส้จะต้องใส่
พริกท่ีมีความเผ็ดน้อยจนถึงมากลงไปด้วยก่อนจะม้วน เมื่อม้วนแล้วให้น าไป
อบในเตาอบไมโครเวฟ (Microwave) ประมาณ 3 – 4 นาที ก่อนเสิร์ฟกับ
ขนมปัง (สาเหตุท่ีต้องใส่พริก เนื่องจากชาวสเปนนิยมรับประทานอาหารท่ีมี
รสชาติเผ็ดร้อน) 
 
 
 

http://www.sunnyqueen.com.au/recipe/egg-basics/how-to-cook-the-perfect-scrambled-eggs/
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ภาพที ่10 ไข่ม้วนหรือไข่เจียว (Omelets) 

(ที่มา: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rainynight&month=25-01-2012&group=18&gblog=21) 
 

  1.1.2.2 เฟรนซโทส (French Toast) จะน าขนมปังมาชุบไข่ทอดในน้ ามันร้อน ตัดเป็นรูป
สามเหล่ียม หรือส่ีเหล่ียม และตัดขอบขนมปังท้ิง รับประทานกับเนยสด หรือน้ าผ้ึง 

 
ภาพที่ 11 French Toast 

(ที่มา: http://www.simplyscratch.com/2014/01/cinnamon-and-sugar-crusted-french-toast.html) 
 

  1.1.2.3 ซีเรียล (Cereals) คือ อาหารท่ีท าจากแป้ง และธัญพืชต่างๆ เสิร์ฟกับนมสด และ
น้ าตาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1.2.3.1 ซีเรียลเย็น (Cold Cereal) ได้แก่ Corn Flake, Sugar Pop, Rice Crispy, 
Wheat, Muesli  
1.1.2.3.2 ซีเรียลร้อน (hot Cereal) ได้แก่ ข้าวโอ๊ต (Porridge)  
 
 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rainynight&month=25-01-2012&group=18&gblog=21
http://www.simplyscratch.com/2014/01/cinnamon-and-sugar-crusted-french-toast.html
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ภาพที่ 12 Cereals 

(ที่มา: http://www.beneonews.com/Media_Library/Pictures/Applications/Bakery_Cereals/) 
 

  1.1.2.4 อาหารประเภทเนื้อสัตว์ คือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อวัว ไก่ หรือเนื้อหมู 
ประกอบด้วย Ham, Chicken, Bacon, Roasted Pork, Sausage, Cold Cuts ฯลฯ 

 
ภาพที่ 13 อาหารประเภทเนือ้สัตว์ (Meat) 

(ที่มา: http://www.marksdailyapple.com/processed-meat-bad/#axzz3o4lkxRc7) 
 
  1.1.2.5 ผลิตภัณฑ์จากนมสด (Daily Food) เช่น Cold Milk, Yogurt, Cheese 

1.1.3 อาหารเช้าแบบเอเชีย (Asian Breakfast) เป็นอาหารท่ีชาวเอเชียนิยมรับประทานเป็นอาหาร
เช้า ได้แก่ ไข่ ขนมปัง ข้าวต้ม โจ๊ก ก๋วยเต๋ียว น้ าเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ชา กาแฟ หรือชาจีน และผลไม้สด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1.3.1 ไข่ จะท าตามท่ีลูกค้าต้องการในลักษณะเดียวกับไข่ในอาหารเช้าแบบอเมริกัน 
  1.1.3.2 ข้าวต้ม มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ข้าวต้มกุ้ง ข้าวต้มปลา ข้าวต้มหมู ข้าวต้มข้าว จะมี
กับข้าวต่างๆ เช่น ไข่เค็ม กุนเชียง ปลาหมึกทอดกรอบ ไชโป้ผัดไข่ ผัดผักบุ้ง ย ากุ้งแห้ง หรือผัดผักต่าง ฯลฯ 
  1.1.3.3 โจ๊ก เช่น โจ๊กไก่ กุ้ง ปลา ฯลฯ 
  1.1.3.4 ก๋วยเต๋ียว มีท้ังเป็นแบบน้ า และแบบผัด ซึ่งก๋วยเต๋ียวแบบน้ าจะมีพนักงานคอยบริการ
ท าให้ลูกค้าทันทีในกรณีท่ีเป็นบุฟเฟ่ต์ 

http://www.beneonews.com/Media_Library/Pictures/Applications/Bakery_Cereals/
http://www.marksdailyapple.com/processed-meat-bad/#axzz3o4lkxRc7
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  1.1.3.5 ต่ิมซ า ขนมจีบ ซาลาเปา 
  1.1.3.6 น้ าเต้าหู้ ปาท่องโก้ และซาลาเปาทอด 
  1.1.3.7 ชา กาแฟ หรือชาจีน 
  1.1.3.8 ผลไม้สด 

 
ภาพที่ 14 อาหารเช้าแบบเอเชีย (Asian Breakfast) 

(ที่มา: http://www.cntraveler.com/galleries/2015-02-25/desperately-seeking-dim-sum-asian-hotel-breakfasts-
worth-the-stay) 

 การบริการอาหารเช้าจัดได้ 2 รูปแบบ คือ แบบอาหารตามส่ัง (A La Carte) และแบบอาหารบริการ
ตนเอง (Buffet) ท้ังนี้ในโรงแรมอาจบริการอาหารเช้าโดยส่งถึงห้องพัก หรือรูมเซอวิส (Room Service) ซึ่งทาง
โรงจะจัดรายการอาหารเช้าโดยมีรายการให้ลูกค้าเลือกได้ภายในห้องพัก 

1.2 อาหารก่อนกลางวัน/ บร๊ันซ์ (Brunch) 
     (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน้า 30 - 31) 
 หมายถึง อาหารที่รับประทานระหว่างมื้ออาหาร 2 มื้อ คือ มื้อเช้า (Breakfast) กับมื้อกลางวัน (Lunch) 
จึงได้ช่ือว่าเป็น “Brunch” ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเช้า และอาหารกลางวันรวมกัน ส าหรับผู้ท่ีไม่นิยมต่ืนมา
รับประทานอาหารแต่เช้า โรงแรมบางแห่งจะจัดเป็น Buffet Brunch เพื่อประหยัดต้นทุนอาหาร แทนท่ีจะจัดท้ัง
อาหารเช้า และอาหารกลางวันแบบ Buffet เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความหลากหลาย และคุ้มค่าราคาอา -หารท่ีจ่าย
ไป มักจะพบในโรงแรมแบบรีสอร์ท (Resort) โดยปกติ Brunch จะให้บริการเวลา 10.00 – 14.00 น. 

1.3 อาหารกลางวัน (Lunch) 
     (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเครื่องด่ืม : หน้า 31), (พิสมัย  นนประสาท, เอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชาการบริการอาหารและเครื่องด่ืม, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, หน้า 44 – 46) 

 ส่วนใหญ่การรับประทานอาหารกลางวันมักจะรับประทานอาหารหลักเพียงอย่างเดียว ไม่นิยม
รับประทานหลายอย่าง และมักเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลา หมู ไก่ เนื้อ ท่ีสามารถรับประทานได้ง่าย 
และรวดเร็ว อาจประกอบด้วยอาหาร 2 – 3 อย่าง มีผัก และเนื้อสัตว์เป็นหลัก เนื่องจากระยะเวลาของอาหาร
กลางวันจะส้ันมาก และรู้สึกเร่งรัดเพื่อท่ีจะกลับไปท างานต่อ ดังนั้น การบริการอาหารกลางวันจึงต้องรวดเร็ว โดย
ปกติแล้ว อาหารกลางวันจะให้บริการเวลา 11.00 – 14.00 น. โดยการบริการอาหารกลางวันจัดได้ 3 รูปแบบ 

http://www.cntraveler.com/galleries/2015-02-25/desperately-seeking-dim-sum-asian-hotel-breakfasts-worth-the-stay
http://www.cntraveler.com/galleries/2015-02-25/desperately-seeking-dim-sum-asian-hotel-breakfasts-worth-the-stay
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คือ 
 1.3.1 อาหารตามส่ัง (A La Carte Menu) หรืออาหารจานเดียว (One Course) หรือไม่ก็อาจจะมี
รายการอาหารเป็นจานท่ีแนะน าเป็นพิเศษ เรียกว่า “Special Recommended” หรืออาจใช้ค าอื่น เช่น “The 
Chef Suggests” หรือ “Today Special” เป็นต้น 
 1.3.2 อาหารที่จัดเป็นชุด (Set Lunch Menu) ประกอบด้วย 

1.3.2.1 อาหารประเภท 2 จาน (Two Course) เป็นอาหารท่ีเป็นประเภทอาหารคาว 2 จาน
 - จานแรก จะเป็นอาหารเรียกน้ าย่อย เช่น Cocktail ต่างๆ อาหารทะเลหรือซุป 

- จานท่ี 2 จะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่เสิร์ฟพร้อมกับสลัดผัก 
  1.3.2.2 อาหารประเภท 3 จาน (Three Courses) ประเภทอาหารคาว 3 จาน  

- จานแรก เป็นออร์เดิร์ฟหรือซุป 
- จานท่ี 2 เป็นอาหารทะเล (Entree)  
- จานท่ี 3 เป็นอาหารหลัก (Main Course) ประเภทเนื้อไก่ หมู และผักเป็น
ส่วนประกอบ 

1.3.3 อาหารแบบบริการตนเอง (Buffet) เป็นอาหารท่ีลูกค้าจะเลือกรับประทานอาหารท่ีตนต้องการ
จากอาหารต่างๆ ท่ีภัตตาคาร หรือห้องอาหารจัดเตรียมไว้ให้บริการ 

1.4 อาหารว่างบ่าย (Afternoon Tea/ High Tea) 
     (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน้า 31) 
 เป็นอาหาร หรือขนมท่ีไม่หนักท้องประเภท คุกกี้ เค้ก แซนด์วิช พาย มัฟฟิ่น ฯลฯ ผลไม้ต่างๆ ซึ่งมักจะ
รับประทานกับกับ ชา กาแฟ และโกโก้ อาหารว่างได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งนิยมจัดงานเล้ียงอาหาร
ว่างในช่วงบ่าย อาจจะเรียกว่า High Tea แทน Afternoon Tea หรือ Tea Time มักบริการในช่วง 14.00 – 
17.00 น. โดยมีลักษณะการบริการอาหารว่าง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1.4.1 อาหารว่างแบบอาหารตามส่ัง ลูกค้าจะเลือกส่ังชา กาแฟ หรือโกโก้ และขนมต่างๆ ท่ีมีในรายการ
อาหารตามต้องการ 
 1.4.2 อาหารว่างแบบบริการตนเอง ลูกค้าจะเลือกรับประทานตามท่ีต้องการจากรายการอาหารว่างท่ี
ภัตตาคารหรือห้องอาหารจัดเตรียมไว้ให้บริการ 

1.5 อาหารเย็น หรืออาหารค่ า (Dinner) 
      (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน้า 31 - 36) 
 เป็นอาหารมื้อท่ีหนักท่ีสุดของวัน เนื่องจากเป็นมื้ออาหารท่ีมีเวลาในการรับประทานมาก อาหารมื้อนี้จึง
ประกอบด้วยหลายชุด มีอาหารครบท้ัง 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ โดยปกติให้บริการในช่วง 18.00 – 22.00 น. 
รายการอาหารจะถูกจัดเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.5.1 รายการอาหารแบบด้ังเดิม (Classical Menu: 13 Courses) ส่วนใหญ่มักจะเสิร์ฟเวลา 18.00 
– 22.00 น. ประกอบด้วยอาหารที่จัดเสิร์ฟตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  1.5.1.1 อาหารเรียกน้ าย่อยแบบเย็น (Cold Hors d’ oeuvre หรือ Cold Appetizer) เช่น 
Shrimps Cocktail (เป็นผักสลัด มะเขือเทศ กุ้งลวก หรือต้มแล้วราดด้วยน้ าสลัด Thousand Island)  
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ภาพที่ 15 Shrimps Cocktail 
(ที่มา: http://www.123rf.com/stock-photo/shrimp_cocktail.html) 

 
  1.5.1.2 ซุป หรือโปตาจ (Soup or Potage) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.5.1.2.1 ซุปใส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- Clear Soup เป็นซุปใสท่ีท ามาจากเศษเนื้อต้ม เรียกว่า “Stock” ปรุงรส
แล้วใส่ผักชนิดใดชนิดหนึ่งลงไป เพื่อต้องการกล่ินของผัก น้ าซุปจะถูกกรอง1 
ครั้ง เวลาเสิร์ฟอาจใส่ผักลงไปในซุป โดยหั่นเป็นรูปส่ีเหล่ียมลูกเต๋า รูปดาว 
หรือสามเหล่ียม และน้ าซุปจะไม่ใสมากนัก 

     ภาพที่ 16 Clear Soup 
ที่มา: http://www.potatomato.com/seat/2006/01/21/les-creations-
de-narisawa/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.123rf.com/stock-photo/shrimp_cocktail.html
http://www.potatomato.com/seat/2006/01/21/les-creations-de-narisawa/
http://www.potatomato.com/seat/2006/01/21/les-creations-de-narisawa/
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    - Consommé เป็นซุปท่ีใสมาก เมื่อตักใส่ถ้วยซุป เป็นซุปท่ีต้องใช้ 
เวลาเค่ียวนาน เมื่อกรองแล้วจะต้องน าไปต้มอีกครั้งโดยใส่ไข่ขาวตีให้แตกลง
ในซุปเมื่อไข่ขาวแข็งตัวแล้วตักออก กรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบจะได้น้ าซุปท่ี
ใสแล้วอาจใส่แครอท ถั่วแขกหั่นเป็นส่ีเหล่ียม หรือเนื้อสัตว์ชนิดเดียวกับท่ีใช้
น้ าสต๊อก 

     ภาพที่ 17 Consommé 
(ที่ ม า : http://www.huffingtonpost.ca/2015/02/19/chicken-soup-
daniel-boulud_n_6708950.html) 

 
   1.5.1.2.2 ซุปข้น (Thick Soup/ Cream Soup/ Puree) คือ ซุปใสท่ีท าให้ข้นขึ้น โดย
การใส่ แป้ง ผัก หรือเนื้อสัตว์บดลงไป แต่ถ้าใส่ครีม นม หรือไข่แดง มักจะเรียกว่า “Cream Soup” โดยมักจะไม่
ต้ังให้เดือดมากเกินไป เพราะจะแตกมัน ครึ่งหนึ่งจะเป็นผัก อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นครีม หรืออาหารพวกแป้งเอามาบ
ดรวมกัน เช่น Mushroom Soup หรือ Potato Soup 

ภาพที่ 17, 18 Mushroom Soup/ Potato Soup 
(ที่มา: http://www.colourpen.com/index.php/2015/07/09/mushroom-soup/) 

(ที่มา: http://www.copykat.com/2009/05/19/grandmas-potato-soup/) 
 
 
 

http://www.huffingtonpost.ca/2015/02/19/chicken-soup-daniel-boulud_n_6708950.html
http://www.huffingtonpost.ca/2015/02/19/chicken-soup-daniel-boulud_n_6708950.html
http://www.colourpen.com/index.php/2015/07/09/mushroom-soup/
http://www.copykat.com/2009/05/19/grandmas-potato-soup/
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  1.5.1.3 อาหารเรียกน้ าย่อยแบบร้อน (Hot Hors d’ oeuvre or Hot Appetizer) เป็นอาหาร
เรียกน้ าย่อยท่ีเสิร์ฟร้อน โดยผ่านกรรมวิธีการประกอบ และปรุงท่ีใช้ความร้อน เช่น ไส้กรอกทอด ปูเผา กุ้งเผา 
ฯลฯ 

 
ภาพที ่19 Hot Hors d’ oeuvre (Seared Chicken) 

(ที่มา: http://www.elizabar.com/Hot-Hors-dOeuvre-W48.aspx) 
 
  1.5.1.4 อาหารประเภทปลา (Fish or Poisson) เป็นอาหารท่ีท าจากปลาทุกประเภทด้วย
กรรมวิธีต่างๆ เช่น ทอด นึ่ง ย่าง ฯลฯ 

 
ภาพที่ 20 Fish or Poisson (Grilled Fish with Tomato Butter) 
(ที่มา: http://kokocooks.com/2009/08/grilled-fish-with-tomato-butter/) 

 

  1.5.1.5 อาหารจานหลัก (Main Course or Relive or Grosse Piece) เป็นอาหารจานหลัก
ของอาหารชุดนี้ เป็นอาหารประเภทโปรตีนท่ีท าจากเนื้อสัตว์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ปลา และสัตว์ปีก เช่น เนื้อ หมู ลูกวัว 
แกะ เป็นต้น มักจะเสิร์ฟเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ หรือเป็นเนื้อที่มีกระดูกติดมาด้วย 

http://www.elizabar.com/Hot-Hors-dOeuvre-W48.aspx
http://kokocooks.com/2009/08/grilled-fish-with-tomato-butter/
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ภาพที่ 21 Main Course (Roast Beef with Red wine Sauce) 

(ที่มา: http://www.taste.com.au/recipes/8779/roast+beef+with+easy+red+wine+sauce) 
 
  1.5.1.6 อาหารค่ันรายการ (Hot Entrée) เป็นอาหารจานเล็กๆ ท่ีนิยมเสิร์ฟให้รับประทานค่ัน
รายการ เพื่อแก้เล่ียนจากการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาจเป็นมันฝรั่งและผักต่างๆ หรือแป้งและผัก 

 
ภาพที่ 22 Hot Entrée (Sweetbreads and Vegetables) 

(ที่มา: http://www.dreamstime.com/stock-photo-sweetbreads-vegetables-asparagus-artichoke-plate-
image48861543) 

 
  1.5.1.7 ชอร์เบ็ท หรือเชอร์เบ็ท (Sorbet or Sherbet) เป็นอาหารล้างปาก มักจะเป็นไอศกรีม
ท่ีไม่มีส่วนผสมของนม และครีม ออกรสเปรี้ยว โดยท าจากน้ าแข็งผสมกับไข่ขาวตีฟู ผสมกับน้ าตาล ปรุงรสด้วย
แชมเปญ (Champagne) หรือเหล้าหวาน (Liqueur) ผลไม้ และเครื่องเทศ หรือน้ าผลไม้ปั่นจนเป็นวุ้น เป็นต้น 

 
ภาพที่ 23 Sorbet or Sherbet (Lemon Sherbet) 

(ที่มา: http://www.chefeddy.com/2011/05/lemon-sorbet-lemon-rose-geranium-sorbet/) 
 

http://www.taste.com.au/recipes/8779/roast+beef+with+easy+red+wine+sauce
http://www.dreamstime.com/stock-photo-sweetbreads-vegetables-asparagus-artichoke-plate-image48861543
http://www.dreamstime.com/stock-photo-sweetbreads-vegetables-asparagus-artichoke-plate-image48861543
http://www.chefeddy.com/2011/05/lemon-sorbet-lemon-rose-geranium-sorbet/
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  1.5.1.8 เนื้ออบ หรือเนื้อย่าง เสิร์ฟพร้อมสลัด (Roast with salad) เป็นอาหารประเภทเนื้อ
ผ่านกรรมวิธีการปรุงแบบอบ หรือย่าง ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารท่ีท าจากสัตว์ปีก เช่น ไก่ ไก่งวง เป็ด นกพิราบ 
ห่าน เสิร์ฟร้อน ราดด้วยน้ าเกรวี่ เสิร์ฟพร้อมกับสลัด 

 
ภาพที่ 24 Roast with Salad (Grilled Chicken with Salad) 

(ที่มา: http://www.moneysavingmadness.com/2012/04/whats-for-dinner-grilled-chicken-salad-3/) 
 

  1.5.1.9 เนื้ออบ หรือย่างแบบเย็น (Cold Roast) เป็นอาหารท่ีย่าง หรืออบแล้วน าเข้าไปใส่ใน
ตู้เย็น และเสิร์ฟแบบเย็น 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 25 Cold Roast (Cold Roast Beef, Potato Salad and Salsa) 

(ที่มา: https://www.flickr.com/photos/11683866@N06/4790960986) 
 

  1.5.1.10 อาหารประเภทผัก (Vegetables or Legume) เป็นอาหารท่ีท าจากผักต่างๆ 
โดยเฉพาะอาจท าจากข้าวโพด ถั่วต่างๆ หน่อไม้ฝรั่ง แครอท หรือผักต่างๆ ท่ีมีในฤดูกาล 

 
ภาพที่ 26 Vegetable (Braised Peas with Lettuce and Fresh Onions) 

(ที่มา: http://www.mummyicancook.com/2011/05/braised-peas-with-lettuce-and-fresh.html) 

http://www.moneysavingmadness.com/2012/04/whats-for-dinner-grilled-chicken-salad-3/
https://www.flickr.com/photos/11683866@N06/4790960986
http://www.mummyicancook.com/2011/05/braised-peas-with-lettuce-and-fresh.html
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  1.5.1.11 ของหวานจานแรก (Sweet or Entremets) เป็นของหวานท่ีเสิร์ฟได้ท้ังท่ีเป็น
ประเภทร้อนและเย็น เช่น เครป แพนเค้ก คุกกี้ เค้ก พาย ฯลฯ 

 
ภาพที่ 27 Sweet (Chocolate Cake) 

(http://www.ambwallpapers.com/chocolate-cake-wallpapers/) 
 

  1.5.1.12 ซาโวรี่ (Savory) เป็นอาหารท่ีมีรสจัด เป็นอาหารเบาๆ นิยมรับประทานตอนท้าย
ของรายการอาหาร เช่น Cheese, Biscuit และ Cracker เป็นต้น 

 
ภาพที่ 28 Savory (Potato-Sour Cream Biscuits) 

(ที่มา: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-cheese-platter-grapes-bread-red-wine-wooden-
board-close-up-image34960376) 

 
  1.5.1.13 ของหวานจานท่ีสอง (Dessert) เป็นของหวานท่ีไม่ซ้ ากับของหวานจานแรกใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) นิยมเสิร์ฟเนยแข็งเป็นรายการสุดท้าย โดยเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้หรือผัก
บางชนิด และชาหรือกาแฟ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 Dessert (Fruit and Cheese Plater) 
(ที่มา: http://whatscookingamerica.net/Appetizers/CheeseBoardsPlatters.htm) 

http://www.ambwallpapers.com/chocolate-cake-wallpapers/
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-cheese-platter-grapes-bread-red-wine-wooden-board-close-up-image34960376
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-cheese-platter-grapes-bread-red-wine-wooden-board-close-up-image34960376
http://whatscookingamerica.net/Appetizers/CheeseBoardsPlatters.htm
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 1.5.2 รายการอาหารแบบทางการ (Formal Dinner: 7 Courses) ประกอบด้วยรายการการอาหาร
ท่ีจัดเสิร์ฟตามล าดับ ดังนี้ 
  1.5.2.1 อาหารเรียกน้ าย่อย (Hors d’ oeuvre) เป็นอาหารจานจานแรกที่ใช้เรียกน้ าย่อย อาจ
เป็น Hot Hors d’ oeuvre หรือ Cold Hors d’ oeuvre ก็ได้ เช่น Shrimps Cocktail, Cocktail de Melon, 
Fruits Cocktail, Seafood Cocktail, French Cocktail, Fried Sausage, Fried Ham ฯลฯ 

 
 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 30 Hors d’ oeuvre (Margarita Crab Cocktail) 

(ที่มา: http://www.pohuski.com/seafood.shtml) 
 
  1.5.2.2 ซุป (Soup or Potage) อาจเป็นซุปใส หรือซุปข้น เช่น Vegetables Soup, Onion 
Soup, Tomato Soup, Cream Soup ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 31 Soup or Potage ( Cream of Asparagus Soup) 

(ที่มา: http://support.pcrm.org/site/MessageViewer?em_id=71941.0&dlv_id=76601) 
  1.5.2.3 อาหารก่อนอาหารหลัก (Entrees) หรือเรียกว่า “อาหารน าคอร์ส” ส่วนใหญ่เป็น
อาหารทะเล เช่น Seafood Combination, Grilled Sea Bass, Grilled Salmon, Roast Rock Lobster  

 
ภาพที่ 31 Entrees (Asian Style Grilled Salmon Fillet with Green Vegetables) 

(ที่มา: http://www.mydorot.com/?CategoryID=55&ArticleID=180#.Vhx6sPntmko) 

http://www.pohuski.com/seafood.shtml
http://support.pcrm.org/site/MessageViewer?em_id=71941.0&dlv_id=76601
http://www.mydorot.com/?CategoryID=55&ArticleID=180#.Vhx6sPntmko
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  1.5.2.4 อาหารจานหลัก (Main Course) เป็นอาหารจานหลักท่ีท าจากสัตว์ใหญ่ และสัตว์ปีก 
ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมกับผัก และแป้งในปริมาณมากกว่าอาหารจานอื่นๆ ส่วนมากมักจะท าจาก ไก่ เป็ด ลูกวัว เนื้อ 
หมู และปลา เช่น Chicken Wellington, Fish Steak, Beef Steak ฯลฯ ส่วนแป้งมักจะเป็น French Fries, 
Mashed Potatoes, Baked Potatoes และผักต่างๆ เช่น บล็อกโคล่ี ถั่วพู แครอท เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 32 Main Course (Tenderloin Steak) 
(ที่มา: http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g274772-d3820534-i98479223-
Moo_Moo_Steak_and_Burger_Club-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Pola.html) 

 
  1.5.2.5 สลัด (Salad) เป็นสลัดท่ีท าจากผักสดต่างๆ เช่น Prawn Salad, Chicken Salad, 
Cesar Salad, Mixed Salad เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 Salad (Mixed Salad Cucumber) 
(ที่มา: http://www.hdwallpapersimages.com/mixed-salad-cucumbers-in-tray-images/119348/) 

 
  1.5.2.6 ของหวาน และผลไม้ (Dessert and Fresh Fruits) เช่น Cake, Cookies, Pie, 
Custard, Ice – Cream, Papaya, Banana, Orange, Watermelon or Mixed Fruits เป็นต้น 

 
ภาพที่ 34 Dessert and Fresh Fruits (Delicious fresh fruits served in melon bowl) 

(ที่มา: http://www.123rf.com/photo_6952659_delicious-fresh-fruits-served-in-melon-bowl-as-dessert.html) 

http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g274772-d3820534-i98479223-Moo_Moo_Steak_and_Burger_Club-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Pola.html
http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g274772-d3820534-i98479223-Moo_Moo_Steak_and_Burger_Club-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Pola.html
http://www.hdwallpapersimages.com/mixed-salad-cucumbers-in-tray-images/119348/
http://www.123rf.com/photo_6952659_delicious-fresh-fruits-served-in-melon-bowl-as-dessert.html
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  1.5.2.7 เครื่องด่ืม (Beverage) เป็นเครื่องด่ืมส าหรับล้างปากเมื่อรับประทานอาหารของหวาน
หรือผลไม้สดแล้ว ได้แก่ 
   - Tea Served with Milk/ Cream/ Lime/ Sugar 
   - Coffee Served with Cream/ Cold Milk/ Hot Milk/ Sugar 
   - Cocoa Served with Hot Milk/ Cold Milk/ Sugar 

 
ภาพที่ 35 Beverage ( Tea and Coffee) 

(ที่มา: https://disqus.com/home/channel/hashbrownparty/discussion/channel-
hashbrownparty/kitchen_table_coffee_or_tea/) 

 1.5.3 รายการอาหารแบบสมัยใหม่ (Modern Menu) เป็นรายการอาหารท่ีตัดรายการอาหารออก
บางส่วน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1.5.3.1   5 Course Modern Menu ประกอบด้วยรายการอาหารที่จัดเสิร์ฟ    
            ตามล าดับ ดังนี้ 

     1.5.3.1.1 Cold Hors d’ oeuvre/ Cold Appetizer 
     1.5.3.1.2 Soup 
     1.5.3.1.3 Hot Hors d’ oeuvre/ Warm Appetizer 
     1.5.3.1.4 Main Course with Vegetable 
     1.5.3.1.5 Dessert or Sweet/ Cheese 

1.5.3.2   4 Course Modern Menu ประกอบด้วยรายการอาหารที่จัดเสิร์ฟ 
            ตามล าดับ ดังนี้ 

     1.5.3.2.1 Cold Appetizer/ Cold Appetizer or Soup 
     1.5.3.2.2 Hot Hors d’ oeuvre/ Warm Appetizer  
     1.5.3.2.3 Main Course 
     1.5.3.2.4 Dessert 

1.5.3.3   3 Course Modern Menu ประกอบด้วยรายการอาหารที่จัดเสิร์ฟ 
            ตามล าดับ ดังนี้ 

     1.5.3.3.1 Cold Appetizer/ Cold Appetizer or Soup 
     1.5.3.3.2 Main Course 
     1.5.3.3.3 Dessert 
 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับประทานอาหารได้มากหรือน้อยตามความต้องการ และเวลาท่ีมีการ

https://disqus.com/home/channel/hashbrownparty/discussion/channel-hashbrownparty/kitchen_table_coffee_or_tea/
https://disqus.com/home/channel/hashbrownparty/discussion/channel-hashbrownparty/kitchen_table_coffee_or_tea/
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รับประทานอาหาร เนื่องจากรายการอาหารชุดหนึ่ง จะใช้เวลารับประทานอาหารมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวน
คอร์สท่ีเลือก 
 การบริการอาหารเย็น หรืออาหารค่ า จะสามารถจัดได้ท้ัง 3 รูปแบบ เช่นเดียวกับอาหารกลางวัน คือ 
 - A La Carte 
 - Set Menu 
 - Buffet 
 

1.6 อาหารมื้อดึก (Supper) 
     (ชุดต าราวิชาการด้านการโรงแรม เล่มที่ 2, งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม: หน้า 36) 
 เป็นอาหารมื้อสุดท้ายของวัน เป็นอาหารเบาๆ ท่ีมักจะรับประทานก่อนเข้านอน เพราะผู้ท่ีไม่
รับประทานอาหารเย็นก็จะรับประทานอาหารมื้อดึกแทน 
 ส่วนใหญ่มักจะบริการในเวลา 23.00 – 02.00 น. และอาหารเป็นแบบอาหารตามส่ังเท่านั้น (A La 
Carte) 
 
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืมและการบริการ 

เคร่ืองด่ืมและประเภทของเคร่ืองด่ืม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic beverage) 
2. เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage) 
3. เครื่องด่ืมผสม (Mixed Drinks) 

1. เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non - Alcoholic) 
1.1 น้ าด่ืม (Drinking Water) 

- เครื่องด่ืมประเภทนี้จะไม่ผ่านการหมัก กล่ัน หรือปรุงรสด้วยแอลกอฮอล์ บางครั้งเรียกว่า Soft Drink 
-  คือน้ าท่ีเกิดจากธรรมชาติท่ีใช้ด่ืมแก้กระหาย เช่น น้ าจากล าธาร บ่อ น้ าฝน น้ าประปา น้ ากล่ัน หรื อ  

น้ าด่ืมท่ีใส่ขวดซึ่งผ่านการกรองมาเป็นอย่างดี 
1.2 น้ าแร่ (Mineral Water) น้ าแร่แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

- Still mineral water (น้ าแร่ไม่มีฟอง) 
- Sparkling mineral water (น้ าแร่ที่มีฟอง) 

1.3 น้ าอัดลม (Aerated Water) 
- น้ าอัดลมท่ัวไปโดยจะเติมน้ าตาล สี กล่ิน รสผลไม้ ใบไม้ เมล็ดผลไม้ รากไม้บางชนิดลงไป 
-  ใช้เป็นเครื่องด่ืมปกติหรือผสมเหล้าต่างๆ 

1.4 น้ าเชื่อม (Syrup) คือ น้ าเช่ือมหรือน้ าหวานท่ีผสมรส สี กล่ินของผลไม้ลงไป เพื่อให้ได้สี รสชาติและกล่ิน
ตามต้องการ ได้แก่ น้ าเช่ือมธรรมดา (Sugar Syrup), น้ าเช่ือมรสผลไม้ (Fruit Syrup) 
1.5 น้ าผลไม้ (Fruit Juice) น้ าผลไม้สดและผลไม้กระป๋องเป็นเครื่องด่ืมท่ีมีวิตามิน C และมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย โดยเฉพาะน้ าผลไม้ท่ีค้ันสด นอกจากนี้ยังนิยมน ามาผสม Cocktail ต่าง ๆ ส่วนน้ าผลไม้กระป๋องก็นิยม
น ามาผสมเช่นกันโดยเฉพาะน้ าสับปะรด น้ าส้ม น้ ามะนาว การเสิร์ฟน้ าผลไม้ควรเตรียมแช่เย็นก่อนเสิร์ฟ 
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1.6 เคร่ืองด่ืมประเภทชา กาแฟ (Tea or Coffee)  
Coffee กาแฟ เป็นเครื่องด่ืมท่ีเรารู้จักกันมาหลายทศวรรษแล้วเป็นอย่างดี กาแฟได้มาจากเมล็ดของ

ต้นกาแฟ โดยมี 2 กรรมวิธีในการผลิตคือ  
1.6.1 ผลิตเป็นกาแฟผง (Instant Coffee) คือ ชนิดท่ีน ามาชงด่ืมได้เลย 
1.6.2 ชนิดที่เป็นเมล็ด (Bean Coffee) คือ เก็บมาจากต้นแล้วมาผ่านกรรมวิธีอบแห้ง โดยก่อนท่ีจะ

น ามาด่ืมจะต้องน าไปบดให้ละเอียดแล้วน ามากรองหรือชงกับน้ าโดยเอากากของกาแฟท้ิงไป เหลือแต่น้ าน ามา
ด่ืม 

กาแฟ ท่ีดีต้องมีกล่ินหอมเข้มข้นชวนให้ด่ืม ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับกรรมวิธีท่ีผลิตและพันธุ์ของกาแฟแต่ละ
ชนิด กาแฟท่ีท่ัวโลกรับในรสชาติและคุณภาพ ก็คือ กาแฟท่ีได้จากประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ หรือ คิวบา 
บราซิล จาไมก้า เป็นต้น 

Tea หรือชา เริ่มรู้จักกันครั้งแรกในประเทศจีนราว 2700 B.C. แต่ประเพณีการด่ืมแบบอังกฤษ ได้เริ่ม
ขึ้นตอนศตวรรษท่ี 17 โดย  Duchess or Bedford เป็นผู้ริเริ่มการด่ืมชากับของหวานในตอนบ่ายซึ่งต่อมาก็
วิวัฒนาการมาเป็น Complete Tea or High Tea หรือท่ีเราเรียกว่า Afternoon Tea set หรือ Tea set 
นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น Black Tea, Green Tea และ White Tea 

2. เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic or Hard Drink) เครื่องด่ืมประเภทนี้จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
บางครั้งอาจเรียกว่า Hard Drink แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
2.1 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก 

2.1.1 เบียร์ (Beer) 
2.1.2 ไวน์ (Wine) แบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท 
 Table Wine ไวน์ชนิดนี้มีแอลกอฮอล์ประมาณ 7-14 ดีกรี ไม่มีฟอง ได้แก่ White Wine, Red 

Wine และ Rose Wine 
 Champagne or Sparkling Wine ไวน์ท่ีมีฟองและแก๊สผสมอยู่ มีรสซ่า 
 Fortified Wine or Dessert Wine ท่ีมีแอลกอฮอล์ประมาณ 15-22 ดีกรี เพราะมีการเติม

บรั่นดีลงไปในขณะท่ีหมัก นิยมท าเป็นเครื่องด่ืมผสม และเสิร์ฟเป็นแก้ว และเป็นเหล้าไวน์ท่ีไม่นิยม
เรียกว่าไวน์แต่จะเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปเลย 

 Aromatized Wine or Aperitif wine เป็นไวน์ท่ีปรุงแต่งด้วยสมุนไพรและรากไม้ท่ีเป็นยา ไวน์
เจริญอาหาร  มีแอลกอฮอล์ประมาณ 15-20 ดีกรี และใช้ด่ืมเพื่อเรียกน้ าย่อย ไวน์ประเภทนี้และ
ชนิดท่ีเรา รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ได้แก่  Vermouth คือ ไวน์ขาวท่ีได้จากการแช่รากไม้ท่ีมีช่ือว่า 
เวิร์ม วูด (Worm Wood) รวมท้ังเครื่องเทศอื่นๆอีก, Bitter คือ เหล้าท่ีมีรสขมจากรากไม้ต่างๆ 
ช่วยแก้ปวดท้อง และ Anise คือ เหล้าท่ีผสมพืชจ าพวกผักชีและยี่หร่า 

2.2 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักและกลั่น 
2.2.1 Whisky or Whiskey 
2.2.2 Gin  
2.2.3 Rum  

- White Rum 
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-  Gold Rum 
-  Dark Rum 
-  Spice Rum 

2.2.4 Tequila 
2.2.5 Vodka 

2.3 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักการกลั่นและปรุงแต่ง 
 2.3.1 Brandy ได้มาจากการน าไวน์มาผ่านกระบวนการกล่ันและการบ่ม 
 2.3.2 Cognac เป็นการน าเอาองุ่นพันธุ์ St. Etmillon (แซงต์ เอมิลอง), Folle Blanc (ฟอลเลบลอง), 
Colombard (โคลอมบาร์ด) ซึ่งปลูกในเฉพาะ เมือง Cognac ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศฝรั่งเศส
เท่านั้น มาผ่านกรรมวิธีเช่นเดียวกับกับบรั่นดี (กล่ัน 2ครั้ง) แอลกอฮอล์จะไม่เกิน 35 ดีกรี หากสูงกว่านี้จะไม่
เรียกว่า Cognac 
 2.3.3 Armagnac เป็นบรั่นดีท่ีได้จากองุ่นพันธุ์เดียวกับ Cognac แต่ต้องมาจากแคว้นกัสกอญ 
(Gasgony) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส และแตกต่างจาก Cognac ตรงท่ีว่า Cognac กล่ัน 2 ครั้ง 
ส่วน Armagnac จะกล่ันเพียงครั้งเดียว 
 2.3.4 Liqueur หรือ เหล้าหวาน คือ บรั่นดีท่ีเติมผลไม้ สมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ ลงไป โดย
วิธีการแช่ลงไปในบรั่นดีโดยตรง 

3. เคร่ืองด่ืมผสม (Mixed Drinks) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
3.1 Cocktail (เครื่องด่ืมผสมท่ีมีแอลกอฮอล์) 
3.2 Mock tail (เครื่องด่ืมผสมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์) 
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แบบประเมินรายวิชา การบริการอาหารและเครื่องด่ืม (2406 – 2309) 
เรื่อง การบริการเครื่องด่ืม 

 
ช่ือผู้รับการประเมิน.................................................................................ช้ัน......................... 

รายการประเมิน/คะแนน ปฏิบัติได้ถูกต้อง (1) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง (0) ข้อเสนอแนะ 
1. การเสิร์ฟไวน์ (5)    
    -  การจับและท าความสะอาด (1)    
    -  การโชว์น าเสนอขวดไวน์ (1)    
    -  การเปิดขวดไวน์ (1)    
    -  การรินไวน์เสิร์ฟจากขวด (1)    
    -  การเสิร์ฟไวน์เป็นแก้ว (1)    
2. การบริการเคร่ืองด่ืมชนิดอื่น (5)    
    -  การเสิร์ฟน้ าด่ืมจากขวด (1)    
    -  การเสิร์ฟน้ าด่ืมจากเหยือก (1)    
    -  การเสิร์ฟน้ าด่ืมเป็นแก้ว (1)    
    -  การเสิร์ฟเบียร์ (1)    
    -  การเสิร์ฟแชมเปญ/สปาร์กล้ิงไวน์ (1)    

รวมคะแนน    

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมิน 
(นายจิรวัฒน์   วงกา) 

 
 


