
รายวิชาการประกอบอาหาร
ครูคฑามาศ   เขา้เมือง



อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อ
สุขภาพของคนเรา  การไดรั้บอาหารท่ี  ถูกตอ้งตามหลกั
โภชนาการ  มีปริมาณเพียงพอและปราศจากสารเจือปนท่ี
เป็นพิษจะช่วยให้ร่างกายมีการ เจริญเติบโตปราศจาก
โรคภยัต่าง ๆ   ผูป้ระกอบอาหารควรมีความรู้ดา้นอาหาร
และโภชนาการ,การสุขาภิบาลอาหาร และอนามยั ส่วน
บุคคล 



อาหาร หมายถึง  ส่ิงท่ีบริโภคได ้เม่ือรับประทานแลว้จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
โภชนาการ หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลงของสารอาหารในร่างกาย  เพ่ือน าประโยชน์จาก

สารอาหารไปใช ้ โดยเร่ิมจาก การยอ่ย  การดูดซึม  การใชป้ระโยชน์  การเกบ็สะสมและการขบัถ่ายออกจาก
ร่างกาย  ทั้งน้ีเพ่ือใหร่้างกายอยูใ่นสภาพท่ีสามารถ ท าหนา้ท่ีต่างๆ ได ้  ท าใหมี้การเจริญเติบโต  ซ่อมแซมส่วน
ท่ีสึกหรอและมีภูมิคุม้กนัจากโรคได ้ ดงันั้นโภชนาการจึงเป็นส่ิงท่ี เช่ือมระหวา่งอาหารกบัสุขภาพ 

สารอาหาร คือ   องคป์ระกอบของสารประกอบทางเคมีของธาตุต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากอาหารซ่ึงมีหนา้ท่ี
เฉพาะในร่างกาย  แบ่ง ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ



สารอาหาร
1. สารอาหารคาร์โบไฮเดรต  ท าหน้าท่ีเป็นสารตัวแรกท่ีร่างกายจะน าไปใช้เป็นพลังงาน  
สารอาหารชนิดน้ีเป็นแหล่ง ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้พลงังานแก่ร่างกาย  หากร่างกายไดรั้บสารอาหาร
ชนิดน้ีไม่เพียงพอ  จะสลายสารไขมนัมาใชเ้ป็นพลงังาน   ถา้มี สารน้ีมากเกินไป  ร่างกายจะเก็บ
สะสมไว้ในรูปของไขมัน  ส าหรับอาหารท่ีให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตคืออาหารหมู่ 2
คาร์โบไฮเดรต  1  กรัม  ใหพล้งงัาน 4  กิโลแคลอร่ี



สารอาหาร(ต่อ)

2. สารอาหารโปรตีน  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างเซลลแ์ละเน้ือเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  
หรือซ่อมแซมส่วน ท่ีสึกหรอหรือกล่าวง่าย ๆ คือ  เป็นสารตั้งตน้ของการเสริมสร้างอวยัวะต่าง ๆ 
ภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็น  เน้ือเยื่อ  กลา้มเน้ือ  เลือด   ฮอร์โมน  น ้ าย่อย  สารอาหารโปรตีนจะ
เป็นตวัท าหน้าท่ีโดยตรง เม่ือมีบาดแผลร่างกายจะใชส้ารโปรตีนซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพเดิม  
หากร่างกายขาดสารอาหารโปรตีน  ร่างกายจะไม่สามารถใชส้ารอาหารตวัอ่ืน ๆ เขา้มาท าหนา้ท่ี
ทดแทนได ้ สารอาหารโปรตีนจึงมีความส าคญัต่อวยัท่ีก าลงัเจริญเติบโต  และหญิงมีครรภ ์ ส่วน
วยัท่ีมีการเจริญเติบโตไปแลว้  ความตอ้งการ โปรตีนของร่างกายจะลดลง  แต่ร่างกายยงัมีความ
ตอ้งการเพื่อซ่อมแซมเซลล์ต่าง ๆ   ท่ีสึกหรอ  อาหารท่ีให้สารอาหารโปรตีนคือ  อาหารหมู่ 1   
โปรตีน  1   กรัม  ใหพ้ลงังาน  4 กิโลแคลอร่ี 



สารอาหาร(ต่อ)

3. สารอาหารไขมัน   สารอาหารชนิดน้ีจะให้พลงังานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนก็ตาม  
แต่ไม่ใช่หนา้ท่ีเด่น เฉพาะตวั  ร่างกายไม่ไดใ้ชส้ารไขมนัเป็นตวัแรกในการน าไปสร้างพลงังาน  
หนา้ท่ีเด่นของไขมนัคือ  ท าหนา้ท่ีเป็นพาหนะหรือ เคล่ือนยา้ยหรือขนส่ง  สารท่ีละลายในไขมนั  
ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เช่น ขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยวิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และ
วิตามินเค ไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ซ่ึงหากร่างกายไม่ไดรั้บไขมนั  วิตามินเหล่าน้ีก็จะไม่ถูกขนส่ง  
ส่งผลให้เกิดโรคขาด วิตามินดงักล่าว  นอกจากน้ียงัช่วยในการดูดซึมวิตามินดงักล่าวในระบบ
ทางเดินอาหาร  ไขมนัท าให้เรารู้สึกอ่ิมไดน้าน  สารอาหารไขมนัจึงมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่า
สารอาหารตวัอ่ืน ๆ  และหากมีมากจะสะสมอยู่ในร่างกาย  อาหารท่ีให้ สารอาหารไขมนัคือ
อาหารหมู่  5   ไขมนั  1  กรัม  ใหพ้ลงังาน  9 กิโลแคลอร่ี 



สารอาหาร(ต่อ)

4. สารอาหารวิตามิน    แบ่งเป็น  2  กลุ่มยอ่ยคือ  สารอาหารวิตามินท่ีละลายในน ้า  ไดแ้ก่  วิตามิน
ซี  และกลุ่ม วิตามินบีรวม  (วิตามินบี 1, วิตามินบี 2,  วิตามินบี 6 หรือวิตามินบี  12)  ส่วนอีกกลุ่ม
คือ  สารอาหารวิตามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่  วิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และวิตามินเค
หนา้ท่ีเด่นเฉพาะของวิตามินเคคือ  ท าหนา้ท่ีร่วมกบัน ้ายอ่ยหรือเอมไซมใ์นกระบวนการใช้
สารอาหารในร่างกายเพื่อใหเ้กิดปฏิกิริยาอยา่งสมบูรณ์



สารอาหารวิตามินแต่ละตวัมีหน้าท่ีเด่นเฉพาะ  เช่น วิตามินเอ  วิตามินซี  วิตามินอี  ท า
หนา้ท่ีป้องกนัไม่ใหภ้ายในเซลล ์เกิดการออกซิไดซ์จากอนุมูลอิสระ  หรือกล่าวง่าย ๆ คือ  เป็นสาร
ตา้นอนุมูลอิสระ  สารอาหารวิตามินเค จะท าหนา้ท่ีช่วยในการแขง็ตวัของเมด็เลือดไดเ้ร็วข้ึน  ส่วน
ท่ีกล่าวว่าสารอาหารวิตามินท าหนา้ท่ีป้องกนัโรคนั้น  เป็นผลทางออ้ม  ไม่ใช่หนา้ท่ีโดยตรง ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการ  การไม่กินอาหารท่ีมีวิตามินบี 1   เป็นระยะเวลานาน จนกระทัง่ร่างกายเกิดอาการ
ของโรคเหน็บชา  หรือในกรณีท่ีไม่กินอาหารท่ีมีวิตามินซีเป็นเวลานาน  จนกระทัง่เลือดออกตาม
ไรฟัน  นัน่คือผลจากการขาดวิตามินซี  ดงันั้นควรกิน อาหารท่ีมีสารอาหารวิตามินอยา่งเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ  จึงจะไม่ปรากฏอาการของโรค  ร่างกายมีความสามารถในการสะสม วิตามินท่ี
ละลายในไขมนัไวใ้ชไ้ดใ้นระยะเวลาหน่ึง  ส่วนวิตามินท่ีละลายในน ้ า  หากร่างกายไดรั้บเกินความ
ตอ้งการจะถูกขบั ออกมาพร้อมกบัปัสสาวะ  อยา่งไรก็ตามหากร่างกายไดรั้บวิตามินมากเกินความ
ตอ้งการจะเกิดผลเสียเช่นกนั   เพราะร่างกายของ คนเราตอ้งการสารอาหารวิตามินในปริมาณท่ี
ค่อนขา้งน้อย  แต่ร่างกายไม่สามารถท างานไดถ้า้ปราศจากสารอาหารวิตามิน  ดงันั้นสารอาหาร
วิตามินจึงมีความส าคญัอีกเช่นกนั  อาหารท่ีใหส้ารอาหารวิตามินคืออาหารหมู่ 3 และหมู่ 4  



สารอาหาร(ต่อ)

5. สารอาหารเกลือแร่  ลกัษณะหน้าท่ีเด่นเฉพาะของสารอาหารน้ีคือ  ท าหน้าท่ีเป็นตวัเสริม, ท า
หนา้ท่ีเป็นตวัควบคุม,  และท าหนา้ท่ีเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการท างานของปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล ์ 
ตวัอย่างเช่น  เกลือแร่แคลเซียม  และฟอสฟอรัสเป็น สารท่ีร่างกายตอ้งใชส้ร้างกระดูกและฟัน  
เกลือแร่บางตวัท าให้เกิดความสมดุลของความเป็นกรดและด่างภายในร่างกาย  บางตวั เก่ียวขอ้ง
กบัการเมด็เลือด  บางตวักมี็ส่วนส าคญัท่ีร่างกายใชป้ระกอบในการสงัเคราะห์ฮอร์โมน 



สารอาหารเกลือแร่มีอยูป่ระมาณ  21  ชนิดท่ีส าคญัต่อร่างกาย  เกลือแร่ท่ีร่างกายตอ้งการ
มากคือ   แคลเซียม  ซ่ึง แคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูก, ฟัน, กลา้มเน้ือ, และในระบบ
เลือด  เกลือแร่ประเภทอ่ืนท่ีร่างกายต้องการนอกเหนือจาก แคลเซียมได้แก่  โซเดียม, 
โพแทสเซียม, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม,  คลอไรท,์  เหล็ก, ไอโอดีน,  ทองแดง,  สังกะสี, ฟูลออ
ไรท์ เป็นตน้  แต่ละชนิดจะมีหนา้ท่ีต่างกนั  ถา้ขาดก็จะมีผลเสียต่อร่างกาย  ดว้ยเหตุน้ีร่างกายจึง
ขาดเกลือแร่ไม่ได ้ อาหารท่ีให ้สารอาหารเกลือแร่คืออาหารหมู่ 3  และหมู่ 4 



สารอาหาร(ต่อ)
6. สารอาหารน ้า น ้ าแตกต่างจากสารอาหารตวัอ่ืนคือ  น ้ าเป็นทั้งสารอาหารและอาหาร  น ้ าท าหนา้ท่ี
เด่นเฉพาะคือ  เป็นตัวท าให้เกิดการละลายและน าสารต่าง ๆ ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย  และ
ขณะเดียวกนัของเสียบางส่วนในเซลลท่ี์สามารถ ละลายในน ้ าไดจ้ะถูกท าละลายและขบัออกพร้อมกบั
ปัสสาวะ  ในร่างกายมีน ้ าประมาณ  2  ใน  3  ส่วน  กระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ หากเม่ือใดก็ตามท่ี
ร่างกายสูญเสียน ้าประมาณร้อยละ  10   ไตจะท างานผดิปกติ  และถา้สูญเสียน ้ าไปประมาณร้อยละ  20   
อาจจะท าใหต้ายไดเ้น่ืองจากสภาวะขาดน ้า น ้ าจึงเป็นสารอาหารท่ีส าคญั  เราอาจอดอาหารประเภทอ่ืน 
ๆ ไดเ้ป็นเดือน  แต่ขาดน ้าไม่ถึง 2  หรือ  3  วนักอ็าจจะเสียชีวิตได ้



จากการท่ีสารอาหารแต่ละชนิดมีอยู่
ในอาหารต่าง  ๆ  มากน้อยไม่เท่ากนั  และ
คุณภาพท่ีอาจต่างกนัดว้ย จึงตอ้งมีการ แบ่ง
อาหารออกเ ป็นห มู่ ต่าง  ๆ  เพื่ อให้ เ ป็น
หลักการเลือกรับประทานอาหาร  ให้ได้
สารอาหารครบถว้น  โดยควรจะรับประทาน 
อาหารใหค้รบ 5 หมู่ 



อาหาร 5 หมู่

• หมู่ท่ี 1   คือ  เน้ือสตัวต่์าง ๆ (เน้ือหมู, เน้ือววั, เป็ด, ไก่, กุง้, หอย, ปู ปลา) นม ไข่ ถัว่เมลด็แหง้ 
ซ่ึงอาหารหมู่น้ีเป็น อาหารท่ีส าคญัต่อสุขภาพเพราะช่วยสร้างร่างกายใหเ้จริญเติบโตและ
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย  ใหส้ารอาหารท่ีส าคญั  คือ  โปรตีน  ไขมนั  เกลือแร่  
วิตามิน  เป็นตน้  หน่วยยอ่ยท่ีสุดของโปรตีนคือ กรดอะมิโน



• หมู่ท่ี  2  คือ  ขา้ว (ขา้วเจา้  ขา้วเหนียว ขา้ว
สาลี)  แป้ง  น ้ าตาล  เผือก  มัน  อาหาร
เหล่าน้ีจะให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง
หน่วยย่อยท่ีสุดของคาร์โบไฮเดรต  คือ  
น ้าตาลกลูโคส



• หมู่ท่ี  3 คือ พืชผกัต่าง ๆ เช่น ผกัคะน้า, ผกับุง้, ผกั
ต าลึง,แครอท, ฟักทอง ฯลฯ ผกัเป็นอาหารท่ีอุดมดว้ย
วิตามินและแร่ ธาตุ ทั้ งผกัสีเขียวและสีเหลือง เป็น
แหล่งวิตามินเอ และซี และมีแร่ธาตุพวกเหล็ก
แคลเซียม ยงัใหใ้ยอาหารซ่ึงช่วยในการขบัถ่าย ไดดี้



• หมู่ท่ี 4 คือ ผลไมต่้าง ๆ เช่น ฝร่ัง, มะละกอสุก, 
มะม่วง, กลว้ยสุก  ผลไมเ้ป็นอาหารท่ีอุดมดว้ย
วิตามิน แร่ธาตุ และใย อาหารเช่นเดียวกบัผกั 
ผลไมย้งัช่วยระบบขบัถ่ายไดดี้และใหใ้ยอาหาร
เช่นเดียวกบัหมู่ท่ี 3 



• หมู่ท่ี  5 น ้ ามนัจากพืชและไขมนัจากสตัว ์ เช่น 
น ้ ามนัถัว่เหลือง, น ้ ามนัมะกอก, น ้ ามนังา  ส่วน
ไขมนัสตัว ์ เช่น ไขมนั ววั, น ้ ามนัหมู ,เนย ครีม
ต่าง ๆ  เป็นแหล่งพลงังานและ ช่วยการดูดซึม
วิตามินท่ีละลายในไขมนั และใหก้รดไขมนัท่ี
จ าเป็นต่อ ร่างกายท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึน
เอง



พ้ืนฐานของผูป้ระกอบอาหาร 

• ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใด ๆ หรืออาหารของชาติใดก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี
จะตอ้งเรียนรู้  คือ พ้ืนฐานของการประกอบอาหาร  ซ่ึงจะเปรียบเทียบได้กบัการสร้างอาคาร  หรือการ
ก่อสร้างเจดียท์ราย  หากเราไดส้ร้างฐานท่ี มัน่คงแขง็แรงแลว้การท่ีจะสร้างในส่วนท่ีสูงข้ึนไปกจ็ะไดจ้ านวน
มากและมัน่คงเช่นเดียวกนั  การประกอบอาหารของแต่ละชาตินั้น  อาจจะแตกต่างกนัไปตามขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมในการรับประทานอาหาร และวตัถุดิบท่ีสามารถจัดหาได้ในท้องถ่ิน  แต่ในระดับของการ
ประกอบอาหารท่ีถูกตอ้ง  และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลกนั้นจะ ยดึถือเอาหลกัการของอาหารซ่ึงหากเรียนรู้และ
เขา้ใจพ้ืนฐานของอาหารแลว้สามารถท่ีจะน าไปประยกุตก์บัการประกอบอาหาร ไดทุ้กชนิด 



ขอ้แนะน าในการประกอบอาหาร 

1. ศึกษาการชัง่ ตวง วดั ใหถู้กตอ้ง  ควรรู้จกั  ถว้ยตวง  ชอ้นตวงและอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชต่้าง ๆ  ในการ
ประกอบ อาหารใหถู้กและปลอดภยั  เช่น  การตวงของแหง้ตอ้งร่อนก่อนตวง  ไม่เขยา่หรือตวงจนแน่น
2. ศึกษาต าราการใชว้ตัถุดิบ  ส่วนผสม  วธีิท าอาหารตามแต่ละชนิด  เช่น  ตอ้งเตรียมอะไรก่อนอะไรทีหลงั
ตามล าดบั 
3. มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชค้รบ  เช่น  พิมพข์นาดต่าง ๆ  เคร่ืองป่ัน  เคร่ืองอบ  เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองตีไข่  หมอ้ตุ๋น  ฯลฯ  
มีภาชนะ เหมาะแก่การท า เช่น  ตีไข่  ตอ้งใชอ้่างเคลือบ  หรือสแตนเลส ขนาดพอเหมาะกบัไข่ท่ีจะตี  ของท่ีมี
รสเปร้ียวตอ้งใชภ้าชนะ เคลือบ  หรือกระเบ้ือง  ฯล
4. วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารตอ้งสดและมีตามฤดูกาล  เช่น  ผกัตอ้งสดและสะอาด  รู้จกัวธีิลา้งอยา่งถูกตอ้ง 
เช่น  ลา้ง ก่อนหัน่ ซอยหรือสับใหไ้ดล้กัษณะท่ีเหมาะสมกบัการน าไปประกอบอาหาร  ส่วนเน้ือสัตวทุ์กชนิด
ตอ้งสดจริง ๆ



5. มีความตั้งใจในการท าและมีใจรักท่ีจะท า หมัน่ฝึกหดัและอ่านต าราหาความรู้เพิ่มเติมและ
ฝึกฝนท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ  ช่างประดิษฐ ์ รู้จกัตกแต่งรสใหอ้ร่อย  รู้จกัพลิกแพลง  
แกไ้ข  ปรับปรุงใหถู้กใจผูรั้บประทาน
6. ท าอยา่งมีขั้นตอนในการท า (ใส่ก่อน  ใส่หลงั)  เช่น การลวก ตม้น ้าใหเ้ดือดใชไ้ฟแรงใน
ระยะเวลาสั้น  ตม้พอสุกไม่เละ  การเค่ียวใชไ้ฟอ่อนเวลานาน  และการผดัผกั  ใชน้ ้ านอ้ยไฟแรง
เวลาสั้น  ไม่ท าตามใจตวัเอง  ตอ้งคิดถึงผูรั้บประทานและใหมี้รสชาติกลาง ๆ



7. ท าอยา่งมีสัดส่วนเคร่ืองปรุงใหเ้หมาะสมไม่ใส่มากเกินหรือนอ้ยเกินไป  คือรู้วา่ของอยา่งไหนควรใส่มาก
และอยา่งไหน ควรใส่นอ้ยจึงจะอร่อย  ตอ้งรู้จกัลกัษณะรสชาติของอาหารนั้น ๆ เป็นอยา่งดี  ท าของมากและ
ของนอ้ยตอ้งรู้จกัเพ่ิม  หรือลด เคร่ืองปรุงใหพ้อเหมาะพอดีไม่ขาดไม่เกิน  เช่น  แกงเผด็ไก่ มีคนกิน  4 คน  ใช้
ไก่  200 กรัม  น ้าพริกแกง  20 กรัม  เม่ือกิน  6-8 คน  กใ็หเ้พ่ิมเป็น  2 เท่า 
8. ตอ้งมีเคร่ืองปรุงครบอยูเ่สมอ  เช่น  กะปิ  น ้าปลา  หอมแดง  กระเทียม  น ้ามนั เนย  ซอสต่าง ๆ เคร่ืองเทศ 
แป้งสาลี  มนั ฝร่ัง หอมใหญ่  ฯลฯ และเคร่ืองปรุงทุกอยา่งตอ้งมีคุณภาพดีและใหม่สด  ไดแ้ก่ น ้าปลา  น ้าส้ม  
ซอส  ฯลฯ  ถา้ไม่ดีจะท าใหเ้สีย รส 



9. จดัรายการอาหาร (เมนู)  ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  สถานท่ี  เวลา  และวยัต่าง  ๆ   
10. ป้องกนัอุบติัภยัในครัวและความสะอาดสุขอนามยัเก่ียวกบัอาหาร 
11. จดัใส่ภาชนะท่ีสวยงามน่ารับประทาน  ตกแต่งแบบง่ายใหมี้สีสัน  เช่น  ใส่พริกช้ีฟ้าแดงหัน่ฝอย  โรยใบ
มะกรูดหรือ หอมเจียว  กระเทียมเจียว   และไม่จดัผกัใหเ้ลยขอบจาน  ไม่จบัอาหารนานจนท าใหอ้าหารช ้าไม่น่า
รับประทาน 



สุขลกัษณะของผูป้ระกอบอาหาร 

สุขลกัษณะของผูป้ระกอบอาหารนบัวา่เป็นเร่ืองส าคญัมาก  เพราะอาหารเป็นทางติดต่อของโรคท่ีส าคญัท่ีสุด   
โดยการรับประทานเขา้ไป  ถา้ผูป้ระกอบอาหารท าไม่สะอาด  เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่สะอาด  เช้ือโรคกอ็าจปน
ไปกบัอาหารได ้ อนัจะน ามาซ่ึงโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ  ในดา้นส่วนตวัผูป้ระกอบอาหาร  ถา้ร่างกายไม่สะอาด
หรือเป็นโรคติดต่อ  อาหารท่ีท าอาจเป็น พาหะท าใหผู้บ้ริโภคติดโรคนั้นได ้



ผูป้ระกอบอาหารท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาหารหรือรับผิดชอบต่ออาหาร  ควรจะปฏิบติัตน
ใหถู้กสุขอนามยั  เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและตนเอง  ผูป้ระกอบอาหารทุกคนควรปฏิบติัดงัน้ี
1. ผูป้ระกอบอาหารตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อ  ร่างกายผูป้ระกอบอาหารตอ้งสะอาด ส าคญัท่ีสุด  คือ  มือ ตอ้งลา้ง
ดว้ยสบู่ บ่อย ๆ ก่อนประกอบอาหารทุกคร้ัง รักษาเลบ็ใหส้ะอาดและเลบ็มือตอ้งสั้นอยูเ่สมอ ไม่ใส่
เคร่ืองประดบั  เช่น  สร้อยขอ้มือ  นาฬิกา  แหวน  ฯลฯ เป็นตน้  เม่ือประกอบอาหารและงดสูบบุหร่ีและไม่ถ่ม
น ้าลายลงบนพ้ืนใน สถานท่ีท าอาหาร
2. เคร่ืองแต่งกายตอ้งสะอาด  ควรมีผา้กนัเป้ือน, ผา้เชด็มือติดตวัเสมอ, สวมหมวกคลุมผมทุกคร้ังเพ่ือไม่ใหเ้ส้น
ผม ร่วงลงไปในอาหาร และถ ้าเป็นผูช้ายใหโ้กนหนวดเคราเสมอ 



3. ขณะประกอบอาหารควรระวงัอยา่  ไอ  จาม  พดูหรือหวัเราะรดอาหาร  เพราะน ้าลายอาจกระเดน็ลงใน
อาหารท าใหเ้ช้ือโรคแพร่หลายได ้ควรปิดปากอยูเ่สมอ 
4. เม่ือประกอบอาหารอยูห่นา้เตา  ควรมีเคร่ืองใชว้างขา้ง ๆ ใหพ้ร้อม  เช่น  ชอ้นส าหรับชิมอาหาร  ผา้จบัหูหมอ้
หรือ กระทะและเคร่ืองปรุงต่าง  ๆ  ตอ้งใชท้พัพีหรือตะหลิวตกัอาหารแลว้ใชช้อ้นตกัชิมอีกคร้ัง 
5. เม่ือหัน่หรือสับเน้ือสัตวเ์ม่ือเสร็จแลว้ใหใ้ชท้พัพีตกัช้ินออกจากเขียง หา้มใชมี้ดขดูเดด็ขาดเพ่ือไม่ใหข้ี้เขียงติด
ไป กบัเน้ือสัตว์
6. เม่ือท าส่ิงใดเป้ือนมือควรลา้งและเช็ดมือเสียก่อนและใชมื้อจบัตอ้งใหน้อ้ยท่ีสุด  การหัน่เน้ือหรือปอก  เศษ
อาหาร ควรมีภาชนะรองรับแลว้น าไปท้ิง  และควรท าไปเกบ็ไป  อยา่ปล่อยใหส้กปรก 



7. ขณะประกอบอาหารถา้ใชมื้อเกาหรือป้ายตามร่างกายแลว้ตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ัง  และเม่ือออกจาก
หอ้งน ้า  หอ้งส้วม  ตอ้งลา้งมือดว้ยสบู่ใหส้ะอาด  ก่อนจบัตอ้งอาหาร 
8. การผสมอาหารเขา้ดว้ยกนัและการจบัอาหารหรือจดัอาหารลงถาด  ควรใส่ถุงมือ 
9. ถุงมือท่ีร่ัวหรือฉีกขาดควรท้ิงไป  และในขณะท่ีท างานกบัเคร่ืองจกัรประเภทหัน่  หรือตกัอาหาร  ไม่ควรใช้
ถุงมือท่ีขาด   เพราะอาจเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย  ถุงมือท่ีใชจ้บัเน้ือสัตวห์รือสัตวปี์กดิบ  ควรท้ิงทนัทีท่ีเสร็จงานแลว้ 
10. การจบัตอ้ง  หรือถือถว้ยแกว้  ไม่ควรจะจบับริเวณขอบแกว้  หรือบริเวณท่ีริมฝีปากสัมผสัแกว้  ควรจบั
บริเวณกา้น หรือขา  หรือส่วนล่างสุดของแกว้ 



11. การยกจานใหใ้ชฝ่้ามือรองกน้จาน  และน้ิวหวัแม่มือประกบขอบจาน  ถา้เป็นถว้ยกาแฟควรจะยกโดยการ
จบัท่ีหูจบัของถว้ยกาแฟ และชอ้น, ส้อมและมีด  ควรจะจบัเฉพาะส่วนท่ีเป็นดา้มเท่านั้น 
12. ถงัขยะควรจะมีการขนยา้ยออกจากครัว  หรือหอ้งอาหารบ่อย ๆ เพ่ือเทท้ิงและลา้งถงัขยะเสมอ สัตวเ์ล้ียงต่าง 
ๆ ไม่ อนุญาตใหน้ า เขา้มาในบริเวณท่ีประกอบอาหารหรือบริการอาหาร
13. การก าจดัแมลง  มีความส าคญัมากส าหรับสุขอนามยัในการประกอบการดา้นอาหาร  หมัน่ท าความสะอาด 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  รวมทั้งบริเวณประกอบอาหาร  เพ่ือขจดัสถานท่ีแพร่พนัธ์ุของแมลงและหนู  บริษทัท่ีรับ 
ด าเนินการในการก าจดัแมลงท่ีไดรั้บอนุญาตและไดรั้บรองจากรัฐบาล  ควรจะเขา้มาด าเนินการในดา้นน้ี  ควร 
ปรึกษากบับริษทัในการใชย้าฆ่าแมลงและสารเคมีในการก าจดัแมลง  ในบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและควร
เกบ็ สารพิษและสารเคมี  แยกจากสถานท่ีเกบ็อาหาร  หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 



14. ผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีเก่ียวกบัอำหำร  ควรจะถกูอบรมให้อำ่นฉลำกของสำรเคมีและสำรก ำจดัแมลงท่ีใช้ในสถำนท่ี
ท ำงำน เสมอ  และไมค่วรใช้เคร่ืองมือ  อปุกรณ์  และเคร่ืองใช้เก่ียวกบัอำหำรถกูสำรพิษเหลำ่นัน้ 

15. ภำชนะและเคร่ืองมือท่ีใช้บริกำรอำหำรทกุชนิดเม่ือถกูน ำไปใช้กบัลกูค้ำและน ำกลบัมำเพ่ือท ำควำมสะอำด  
สิ่งของเหลำ่นีอ้ำจเกิดกำรติดเชือ้โรคจำกลกูค้ำเหลำ่นัน้ได้  ควรต้มในน ำ้เดือด  20 นำที และตำกให้แห้ง



หลกัการท างานและการวางแผน 

การประกอบอาหารท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงความสะอาดถูกสุขลกัษณะ  ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการ
ประกอบอาหาร  นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงหลกัการประกอบอาหารดงัน้ี 
1. ก่อนท า  ตอ้งมีความรู้เร่ืองอาหาร-ขนมท่ีจะท า และมีการวางแผน  โดยการคิดรายการอาหาร  จากนั้นกเ็ป็น 
วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ท่ีจะน ามาประกอบอาหารและจดรายการซ้ือใหล้ะเอียด  ควรซ้ือวตัถุดิบท่ีสดและ
ใหม่  เตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อม  และเตรียมส่วนผสมต่าง ๆ ใหพ้ร้อม  เพ่ือประหยดัเวลา แรงงานใน
การประกอบอาหาร 



2. ขณะท า ตอ้งมีขั้นตอนในการท างาน  ไม่ท างานตามใจชอบและควรวางแผนวา่จะท าอะไรก่อน
ท า อะไรทีหลงั  เช่น  ถา้จะท าแกงท่ีมีเคร่ืองแกงควรโขลกเคร่ืองแกงก่อน  การโขลกเคร่ืองแกง
ตอ้งโขลกพริกกบัเกลือใหล้ะเอียดแลว้ตามดว้ยข่า  ตะไคร้  ผวิมะกรูด  พริกไทยเมด็ (ถา้มี)  ราก
ผกัชี  จากนั้นใส่กระเทียม  กะปิ  หวัหอมแดง  ตามล าดบั  ถา้หากมีเคร่ืองเทศใหค้ัว่ เคร่ืองเทศให้
หอมแลว้แยกโขลกใหล้ะเอียด  จึงน ามาผสมกบัน ้าพริกท่ีโขลกแลว้  หลงัจากนั้น  หัน่เน้ือสตัว ์ 
แลว้คั้นมะพร้าว  ส่ิง ท่ีท าสุดทา้ยคือ  พวกผกัต่างๆ เช่น  ผา่มะเขือ  เดด็ใบโหระพา  ฉีกใบมะกรูด  
หัน่พริกช้ีฟ้าแดง-เขียว  (ถา้มี)  และเตรียม เคร่ืองปรุงต่าง ๆ เช่น  น ้ าปลา  เกลือ  น ้ าตาล ฯลฯ  วาง
ใกลก้บัท่ีปรุงอาหาร  เพื่อสะดวกในการหยบิใชแ้ละเม่ือปรุงเสร็จแลว้ควร ใชท้พัพีหรือตะหลิวตกั
อาหาร  แลว้ใชช้อ้นตกัชิมอาหารอีกคร้ัง 



3. หลงัท า เพ่ือใหง้านราบร่ืนและสะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป คือ ตอ้งท าไป  ลา้งไป เกบ็ไป นอกจากน้ียงัมีขอ้
ส าคญั อีก  3 ขอ้  คือ
3.1. ความวอ่งไว  การท างานตอ้งมีความวอ่งไว  กระฉบักระเฉง  ตามขั้นตอน  คนท่ีประกอบอาหารจะตอ้ง
วอ่งไว เพราะการประกอบอาหารตอ้งการความรวดเร็วและต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
3.2. ความเป็นระเบียบ การประกอบอาหารตอ้งมีความเป็นระเบียบ คือ ท าไป  เกบ็ไป  เศษอาหารท่ีไม่ใชค้วร
เกบ็ ใส่ถงัขยะ  เช่น  การปอกหอม  กระเทียม  หรือส่ิงอ่ืนๆ  ฯลฯ  ควรหากระดาษหรือภาชนะมารองเปลือก
หรือเศษต่างๆ เพ่ือสะดวกในการท าความสะอาดดว้ย  ไม่ควรปอกเปลือกลงบนโตะ๊  และท้ิงใหก้ระจดักระจาย  
เลอะเทอะ สกปรก ไปทัว่โตะ๊  และเม่ือท าเสร็จตอ้งเกบ็กวาดเช็ดใหส้ะอาด  ควรฝึกหดัท าใหมี้ระเบียบจนเป็น
นิสัย  จะเป็นคนท่ีมีนิสัยใน การท างานท่ีดี  สามารถท างานใหญ่ ๆ ใหเ้รียบร้อยได้



• 3.3. ความสะอาด มีความส าคญัมากส าหรับผูป้ระกอบอาหารเพราะเก่ียวขอ้งกบัสภาพของผูบ้ริโภค โดยจะ
เร่ิมตน้ ตั้งแต่ส่วนประกอบอาหาร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ท่ีน ามาประกอบอาหารตลอดจนขั้นตอนในการ
ประกอบอาหาร  ซ่ึงผูป้ระกอบอาหารจะตอ้งเอาใจใส่และเห็นความส าคญัในเร่ืองความสะอาดเป็นอยา่งมาก





หลกัการประกอบอาหาร  การท าอาหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  สร้างความสามารถในการบริหารจดัการ  
เพราะการจดัเตรียมอาหาร  จ าเป็นตอ้งมีระบบความคิด  และการวางแผนงานท่ีดีก่อน  การท าอาหารกจ็ะ
รวดเร็ว  อร่อย  และสนุกสนานดว้ย  ควรใช ้เวลาไม่เกิน  20-30 นาที 



1.  การวางแผน 
1.1 คิดเมนูอาหารล่วงหนา้ จดรายการวตัถุดิบและเคร่ืองปรุงต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งซ้ือ คิดไวก่้อน แลว้จดัหาใหค้รบ
เตรียมไว ้การไปซ้ือของจ่ายตลาด  จะตอ้งทราบวา่จะซ้ืออะไร  ปริมาณเท่าไหร่  ใหแ้ยกประเภทของอาหาร  
เพราะวา่ อาหารแต่ละประเภทในตลาดจะขายแยกแห่งกนั  เช่น  ผกั  ผลไม ้เน้ือสัตว ์ มีการแยกขายเป็นแห่ง ๆ 
เลือกซ้ืออาหารท่ีสด  ตาม ฤดูกาล  ราคาถูก  ซ้ืออาหารใหพ้อเหมาะกบัสมาชิกท่ีจะรับประทาน  มีการก าหนด
รายการอาหารท่ีสมดุลกบัคนท่ีจะร่วม รับประทาน  ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งวางแผน  โดยจะเร่ิมจากแบ่งประเภทของท่ีจะ
ซ้ือ  พวกผกัไม่ควรซ้ือคร้ังละมาก ๆ   เพราะผกัสดเกบ็ ไวไ้ดป้ระมาณ  3-5  วนัเท่านั้น  ส่วนเน้ือสัตวเ์กบ็ไว้
ประมาณ  1-2 สัปดาห์  ส่วนของแหง้และเคร่ืองปรุงต่าง ๆ นั้นเกบ็ไวใ้ชไ้ด ้นานอาจเป็นเดือน  ถา้ท าอาหารบ่อย
กค็วรซ้ือขวดใหญ่จะดี  เพราะราคาต่อหน่วยถูกกวา่  และตอ้งดูวนั เดือน ปี ท่ีผลิตและวนั หมดอายดุว้ย  เม่ือรู้
อายกุารเกบ็ของอาหารแต่ละชนิดแลว้จะช่วยใหว้างแผนไดว้า่ควรซ้ือของสัปดาห์ละก่ีคร้ัง  เม่ือซ้ือแลว้กดู็กนั วา่  
เกบ็แบบไหนจึงจะถูกวธีิ



1.2 อาหารท่ีตอ้งใชเ้วลานาน เช่น  อาหารท่ีจะตอ้งเค่ียวหรือตอ้งหมกัท้ิงไว ้ เพ่ือท่ีจะน ามาป้ิงยา่งหรือทอด       
ให ้วางแผนก่อนหลงัไว ้ อาหารใดท่ีจะตอ้งใชเ้วลานานใหล้งมือท าก่อน  หรือระหวา่งรอใหอ้าหารสุกจะได้
ปรุง อาหารอยา่งอ่ืนไปพร้อม ๆ กนั 
1.3 อาหารท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองแกง อาจจะโขลกเคร่ืองแกงเกบ็ไวล่้วงหนา้ และอาหารหรือขนมท่ีมีไส้  ตอ้งท าไว้
ล่วงหนา้  1 วนั 
1.4 อาหารประเภทผกัใหเ้ตรียมเคร่ืองปรุง  และวตัถุดิบใหพ้ร้อม เม่ือใกลจ้ะนัง่รับประทาน  จึงลงมือผดั/ตม้   
จะช่วย คงรสชาติ  และสีสันดีกวา่ผดัหรือตม้ท้ิงไว ้



การผดันั้นใชไ้ฟแรง ระยะเวลาสั้นโดยรอใหก้ระทะร้อนทุกคร้ัง จึงใส่อาหาร เม่ือจะปรุงรสใหห้ร่ีไฟ
ลงเลก็นอ้ย ปรุง เสร็จเร่งไฟอีกคร้ังใหเ้ดือด ยกลง จะท าใหร้สกลมกล่อมข้ึน  ส่วนการตม้นั้น ถา้เป็นพวกแกงจืด 
จะไม่ใชเ้วลานานในการตม้ เพราะจะท าใหเ้น้ือหมูแขง็ โดยเฉพาะหมูสับมีลกัษณะ เน้ือแน่นแขง็ไม่นุ่ม ถา้ใส่
ผกัต่าง ๆ หากตม้นาน ความหวานของผกัหายไปท าใหไ้ม่อร่อย  
1.5  ขณะท่ีท าอาหาร ควรเกบ็ลา้งอุปกรณ์ไปดว้ย ท าไปดว้ยลา้งไปดว้ย จะไดไ้ม่เปลืองอุปกรณ์มาก และไม่เสีย 
เวลานานเกินไปในการเกบ็ลา้ง 



2.  การหัน่เน้ือ  ปกติแลว้จะหัน่ตามขวางไม่หัน่ตามยาว เพ่ือเน้ือจะมีความเป่ือยนุ่มดีกวา่ ขนาดของเน้ือข้ึนอยู่
กบัการน าไปท าอาหาร ประเภทใด ถา้เป็นประเภทตุ๋น ซ่ึงตอ้งเค่ียวนาน หัน่ช้ินโตคงรสชาติดีกวา่หัน่ช้ินเลก็ 
อาหารบางอยา่งตอ้งหัน่ช้ินเลก็

3.  การลา้งผกั ใหล้า้งผกัก่อนหัน่ ใหแ้ช่ผกัไวป้ระมาณ 5 – 10 นาที เพื่อใหดิ้นโคลนท่ีติดมากบัผกัลา้งออกง่าย 
ควรลา้งอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง คร้ังสุดทา้ยใหใ้ชร้ะบบน ้าไหล ผกัและผลไมบ้างชนิดท่ีเกรงวา่จะมีสารเคมีตกคา้ง อาจ
เติมกรดน ้าส้มแช่ท้ิงไว ้      หรือใช ้โซเดียมไบคาร์บอเนต แช่ท้ิงไว ้แต่การใชด่้างน้ีจะท าใหสู้ญเสียวิตามิน ซี 
ในผกัและผลไมไ้ด ้



การเตรียมและประกอบอาหารเพ่ือสงวนคุณค่า

การเตรียมอาหารหมายถึงวธีิการต่าง ๆ ท่ีท าใหอ้าหารพร้อมท่ีจะบริโภคได ้เช่น การปอก หัน่ ตม้  ทอด  อบ  
ยา่ง  ป้ิง  ผดั  คลุก  ยา ฯลฯ  อาหารจะสุกและพร้อมท่ีจะบริโภคไดน้ั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยกระบวนการ
หลาย ๆ แบบดงักล่าวแลว้ แต่ ละวธีิกต็อ้งมีกระบวนการยอ่ยและพิเศษในตวัของมนั การประกอบอาหารท่ีถูก
หลกันั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งถูกวธีิและสงวนคุณค่าในตวัของมนั เพ่ือรักษาใหใ้กลเ้คียงกบัรสธรรมชาติใหม้าก
ท่ีสุด  ผูบ้ริโภคจึงจะไดคุ้ณค่าทางอาหารครบถูกตอ้งและไม่ สูญเสียไปในระหวา่งหุงตม้ 



ความมุ่งหมายของการท าอาหาร

-เพื่อใหอ้าหารสุกสะอาด ปราศจากเช้ือโรค  ถูกสุขลกัษณะ โดยการเตรียมปอกลา้งท่ีถูกวธีิ  
-เพื่อใหอ้าหารยอ่ยง่ายข้ึน โดยการท าอาหารใหนุ่้ม  
-เพื่อใหอ้าหารมีคุณค่าทางโภชนาการดีข้ึน โดยการปรับใหถู้กหลกัวธีิ  เพ่ือใหอ้าหารน่ารับประทานมากข้ึน 
โดยการจดัใหมี้สีสันสวยงาม  
-เพื่อประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจ เช่น การถนอมอาหาร เป็นการทุ่นเวลา  แรงงาน และประหยดัเงินดว้ย



เทคนิคในการท า

เทคนิคในการท าอาจจ าแนกออกเป็น 6 พวก คือ
1. การแบ่งแยกอาหารออกเป็นส่วน ๆ ใหมี้ขนาดเลก็ลง ไดแ้ก่ การปอก  หัน่ ตดั  ฉีก  ต า  คั้น  ครูด  บด  ป่ัน  
โขลก  สับ  วธีิการน้ีเป็นการช่วยใหอ้าหารมีขนาดเลก็ลง ยอ่ยง่ายข้ึน แยกส่วนท่ีกินไม่ไดท้ิ้งไป ตดัส่วนท่ี
สกปรกออกท้ิง แต่วธีิการน้ี อาจมีผลเสียบา้ง เป็นตน้ วา่การสูญเส่ียวิตามินในอาหารจากการสลายตวัหรือใน
การละลาย ฉะนั้นเราจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ือง การแช่อาหารในน ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาหารผกั ผลไม ้ก่อนหัน่  
ปอก  ฉีก ควรลา้งส่ิงสกปรกใหห้มดเสียก่อน



2. การคลุกและผสม ไดแ้ก่ การตี  กวน  คน  ขย  า คลุก  นวด วธีิการเหล่าน้ีจะช่วยใหอ้าหารมีรสดีน่า
รับประทานมาก ข้ึน เช่น มีความนุ่ม   ฟู  รสชาติกลมกล่อม เช่น อาหารพวกยาหรือสลดั  เม่ือคลุกแลว้ควรเสิร์ฟ
ทนัที 
3. การหุงตม้  
3.1. วิธีหุงขา้วท่ีถูกหลกัโภชนาการ 

1.  เกบ็กากหรือส่ิงสกปรกท้ิงเสียก่อน
2. ใส่น ้าแต่นอ้ยเวลาซาวขา้ว 
3. ซาวขา้วโดยเร็วและนอ้ยคร้ัง
4. หุงขา้วดว้ยวธีิไม่เช็ดน ้า  หรือน่ึงหรือใชห้มอ้หุงขา้วไฟฟ้าเพ่ือป้องกนัการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร 



การหุงข้าวไม่เช็ดน า้  

ข้าวเก่า  ขา้ว  1  ส่วน ต่อน ้า  2  ส่วน   

ข้าวใหม่ ขา้ว  1  ส่วน ต่อน ้า  1 ½ ส่วน
การน่ึงข้าวเหนียว

1.ขา้วเหนียวเกบ็กากหรือส่ิงสกปรก และซาวใหห้มดฝุ่ นละออง 

2. แช่น ้าแต่นอ้ย  ในระยะเวลาสั้น ประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง สังเกตดูวา่เม่ือเมลด็ขา้วเหนียวพองแลว้จะไม่มีน ้า 
เหลือ  เพราะถา้ใชน้ ้ามากจะมีน ้าเหลือตอ้งเทท้ิง  ท าใหเ้สียคุณค่าอาหารไปกบัน ้าท่ีแช่ไวแ้ละท้ิงไป 



3.2. การหุงตม้เน้ือสัตวต่์าง ๆ 
1. เน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ  เช่น  เน้ือ หมู  ววั  ไก่  ปลา  ฯลฯ ขณะลา้งไม่ควรแช่ไวใ้นน ้า  เม่ือลา้งเสร็จใหรี้บเอาข้ึน 
ทนัที  และเม่ือหัน่แลว้ไม่ควรลา้งอีก   เพราะจะท าใหว้ิตามินและเกลือแร่  ในเน้ือสัตวล์ะลายน ้าไปดว้ย 
2. เน้ือสัตวท่ี์มีเปลือกแขง็  เช่น  กุง้  ปู  หอย  ควรลา้งทั้งเปลือก  หอยควรแช่น ้า  และทุบพริกใส่เพ่ือใหห้อย 
คลายดินและทรายออกมา
3. การหุงตม้เน้ือสัตวค์วรใชไ้ฟอ่อน  ระยะเวลานาน  ข้ึนอยูก่บัการหัน่ขนาดของเน้ือสัตว ์ ยกเวน้ปลาตอ้งใชไ้ฟ 
แรง ระยะเวลาสั้น



3.3. การหุงตม้ผกั 
1.ก่อนลา้งผกัตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการ  เช่น  ราก  และส่วนท่ีเน่า ช ้าหรือใบเหลืองท้ิง  ถา้เป็นผกัใบ  เช่นผกักาด 
ควรปลิดลา้งใหส้ะอาดทุกใบ  โดยเฉพาะตามซอกของกา้นใบ 
2. ถา้จะตอ้งหัน่ผกั  ใหล้า้งก่อนหัน่ควรใชมี้ดคม ๆ ปอกหรือหัน่ผกัเพ่ือไม่ใหช้ ้า  และไม่ควรแช่น ้าอีกเพราะท า
ใหสู้ญเสียวิตามินไปกบัน ้า
3. ผกัชนิดใดท่ีกินทั้งเปลือกได ้ ไม่ตอ้งปอกเพียงแต่ลา้งใหส้ะอาดเสียก่อน 
4. การหุงตม้ผกั  เช่น  การลวก  การผดั  ควรใชไ้ฟแรง  ระยะเวลาสั้น  ปิดฝา ใชน้ ้าแต่นอ้ยเพื่อรักษาคุณค่าของ 
อาหาร



3.4. การเตรียมผลไม้ 

1. ควรลา้งใหส้ะอาดทั้งเปลือก  แลว้จึงปอกหรือหัน่  เม่ือจะกินไม่ควรปอกท้ิงไวน้าน  และควรกินผลไมส้ด 
มากกวา่น าไปหุงตม้  เพราะผลไมส้ดมีวิตามินซีมาก 
2. ผลไมท่ี้กินไดท้ั้งเปลือก  เช่น  พทุรา  ชมพู ่ ฝร่ัง ฯลฯ  ไม่ควรปอกเปลือกแต่ตอ้งลา้งใหส้ะอาด


