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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 

รหัสวิชา  TM14202 

รายวิชา   การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage Management) 

จํานวนหนวยกิต  3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการดําเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ความรูเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสรางการบริหารงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ อุปกรณและเครื่องมือ การวางแผนและพัฒนารายการ
อาหาร รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยง การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การฝกปฏิบัติการจัดโตะ
อาหาร และการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

Study in Food and beverage operat ions and management, knowledge of food and 

beverage management st ructure and responsibil it ies, equipments, menu planning and 

development, type of service and banquet ing; Food and beverage cost  control ; Pract ice 

table set t ing and service sequence and prepared food and beverages 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

โครงสรางการบริหารงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในงาน  

 2. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูความเขาใจในการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถวางแผนและพัฒนารายการอาหาร  

 4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถวางรูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยง 

 5. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถจัดโตะอาหารได 

 6. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถนําหลักการ ทฤษฎี ท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตใชเพ่ือชวยในการจัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม 

 7. เพ่ือใหผูศึกษามีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพทางดานการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 
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เนื้อหา 

บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดบริการอาหาร                                            8 ช่ัวโมง 

 ความหมายของการจัดบริการอาหารและเครี่องดื่ม 

 สมาคมธุรกิจการบริการ 

 ธุรกิจบริการท่ีพักแรมพรอมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย 

 ประเภทของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 ความรูเก่ียวกับรายการอาหาร (Menu) 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 

บทท่ี 2 การบริหารงานอาหารและเครื่องดี่มภายโนโรงแรม                                   4 ช่ัวโมง 

 โครงสรางการบริหารงาน (Organizat ion Chart) 

 โครงสรางการบริหารงานของหองอาหารขนาดเล็กภายในโรงแรม 

 โครงสรางการบริหารงานหองอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญในโรงแรม 

 หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

 สรุป  

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 

บทท่ี 3 ประเภทและรูปแบบของการบริการอาหาร                                             8 ช่ัวโมง 

 การบริการท่ีโตะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ 

 การบริการแบบบริการตนเอง  

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท  

 เอกสารอางอิง 
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บทท่ี 4 คุณสมบัติของพนักงานบริการกับการสรางความประทับใจ                         4 ช่ัวโมง 

 ความหมายและคุณลักษณะของการบริการ  

 คุณสมบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 สุขอนามัยของผูบริการอาหาร 

 ทักษะและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของ 

 การเพ่ิมยอดขาย     

 สรุป   

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 

บทท่ี 5 อุปกรณในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                                             8 ช่ัวโมง 

 เฟอรนิเจอรภายในหองอาหาร 

 ผา (Linens) 

 เครื่องกระเบื้องและจาน (Crockery หรือ Chinaware)  

 อุปกรณในการรับประทานอาหารของแขกและอุปกรณในการใหบริการของพนักงาน(Cut lery)  

 อุปกรณเครื่องแกว (Glass ware)  

 อุปกรณในการบริการเครื่องดื่ม (Beverage Equipment) 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท  

 เอกสารอางอิง  

บทท่ี 6 ความรูเกี่ยวกับคําศัพทท่ีใชในการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม                      4 ช่ัวโมง 

 ศัพทท่ีเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 สํานวนตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 
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บทท่ี 7 ความรูเกี่ยวกับอาหารตะวันตก                                                         8 ช่ัวโมง 

 ม้ืออาหาร  

 อาหารตะวันตกม้ือคํ่า  

 เทคนิคพิเศษในการรับประทานอาหารชนิดตางๆ 

 การจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร 

 รูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารตะวันตก 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท  

 เอกสารอางอิง 

บทท่ี 8 ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม                                                                 4 ช่ัวโมง 

 เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

 เบียร 

 เครื่องดื่มมีอัลกอฮอลท่ีไดจากการหมัก กลั่น และปรุงแตงกลิ่นรส 

 เครื่องดื่มประเภทท่ีไมมีแอลกอฮอล 

 หลักการทําน้ําผลไม 

      หลักการทําเครื่องดื่มผสม  (Cocktail ) 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 

บทท่ี 9 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                                                         8 ช่ัวโมง 

 การเตรียมการกอนเปดรานอาหาร  

 การจัดโตะอาหาร(Table Sett ing) 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 ข้ันตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 ลําดับข้ันตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 

บทท่ี 10 การจัดการดําเนินการในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง                                 8 ช่ัวโมง                  

 การจัดซื้อ 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ 

 การตรวจรับสินคา 

 การเก็บรักษา  

 การเบิกจายสินคา  

 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

 สรุป 

 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

 1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 2. บรรยายสรุปเนื้อหา 

 3. สาธิตวิธีการใชอุปกรณและวิธีการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 4. การฝกปฏิบัติงานดานอาหารและเครื่องดื่ม 

 5. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

 6. ทบทวนความรูจากแบบฝกหัดทายบท 

 7. การรายงานหนาชั้นเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

2. เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

3. สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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4. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงานดานอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

1.1 คะแนนระหวางภาค                                                                   60% 

- คะแนนจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 10% 

- คะแนนจากการฝกปฏิบัติ   30 % 

- สอบกลางภาค    20 % 

1.2 คะแนนปลายภาค        40% 

รวม                           100% 

 

2. การประเมินผล 

A = 80-100 คะแนน 

B+ = 75-79  คะแนน 

B = 70-74  คะแนน 

C+ = 65-69  คะแนน 

C = 60-64  คะแนน 

D+ = 55-59  คะแนน 

D = 50-54  คะแนน 

E = 0-49    คะแนน 

  

 



11

8

1.

2.

3.

4.

5. (Menu)

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3. 3-4



2

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.



“

 1 
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(2532 : 5)
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1 -8

11



4

(Industrial Revolut ion 1800-1900 AD)

(Bourgeois)

(Gul led)

 “ ”

. . 1282



5 1 

2

1.

(Inn)

(Hotel ) Hospital Place where guests are

received. Hotel

H = Hotel, O = Organizat ion, T = Tourism, E = Eat , L = Live Hotel

2.

(Coffee House) (Restaurant)

(Bar)



6

 “ ”  “ ”

 “ ”  “ ”

(Monsieur Simon De La Loubere)

2 ( . . 2229)

(M.Tachard) (Cheval ler

de Chamont)  ( . . 2228)



7 1 

“

”

 “ ”

1

 ( ) . . . 5

6

 ( . . )

 ( )

 (

)



8

(Fast Food) (Coffee Shop)

2

1.

1.1 (Classical Restaurant, Fine-dining

Restaurant Full-service restaurant) Cuisine

 “ ” (The Art of Preparing

Fine Meals)

(Chef)

Wine Cel lar

(Chandel ier)



9 1 

1.2 (Specialty Restaurant, Ethnic Restaurant)

Lazy Susan

1.3 (Coffee Shop)

3 (Buffet)

(Table Service)

24

(Room Service)

23.00 .

1.4 (Bar and Lounge)

(Lobby Lounge)

(Arm Chair)

1.5 (Banquet Room Function Room)

30
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U T E

8-10

(Outdoor Catering)

Room Service

2.

2.1 (Fast Food)

McDonald’ s, KFC, Burger Kings

(Franchise)

(Self Service)

(Take Away/ To Go)

(Del ivery Service)

Drive Through
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(Menu)

2.2

(Leisure Attractions)

-

2.3 (Motorway Service

Station) (Convenience Store)

2.4 (Cafeteria)

 Food Park  Food Court

2.5 (Food Trucks Service)

(Menu) (List of Food Items)
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Ful l Service Restaurant

1. (Menu)

(2553 : 91-93)

1.1

(Placemat)

 Fast  Food

1.2

(Chalk Board)

1.3 (Foled Card)

1.4



13 1 

1.5 1 1.1

1.1

( : , 2553: 92)

Tent Card

1.2

Single-Panel M enu Two-Panel Folded M enu Two-Panel M ult i Page M enu
Horizontal Two-Panel

Folded M enu

Tri-Panel Folded M enu M ult i-Panel Folded M enu M ult i-Panel M enu with

Panels of Varying Sizes
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1.2

( : , 2553: 93)

1

2 1

2

3

2

3

2

2

3

1 1
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2.

2.1 (Hot Dishes) (Cold Dishes)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 5

2.8.1 (A la Carte Menu)
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2.8.2 (Set Menu)

(Meal) 3-4 1

2.8.3 (Card of the Day)

 “ ”

2.8.4 (Banquet Menu)

1 1 1

1 1  ( )

 Set  Menu

2.8.5 (Special t ies of the House)



17 1 

1.3

( : ht tp:/ / www.uprint ing.com/ food-menu.html)

1.3

(Pasta) (Pizza)

(Fast food)

(Menu)
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1.

2.

3.

4.

. (2553). . ( 1 )

: .

. (2554). . ( 2). :

.

. (2554). . :

.

, . (2532).

1-8. ( 2). : .

Davis, B., Lockwood. A and Stones, S. (2002). Food and Beverage Management. 3
rd

edit ion. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Ful ler, J. (1983). Modern Restaurant Service. London: Hutchinson.

Power, T. (1988). Introduction to Management the Hospitality Industry. 3
rd

edit ion.

Singapore: John Wiley & Sons.

ht tp:/ / www.ihotelguru.com [ 18/ 05/ 2556]

ht tp:/ / www.uprint ing.com/ food-menu.html  [ 18/ 05/ 2556]
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: .
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. (2554). . :

.

, . (2532).

1-8. ( 2). : .

Davis, B., Lockwood. A and Stones, S. (2002). Food and Beverage Management. 3
rd

edit ion. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Ful ler, J. (1983). Modern Restaurant Service. London: Hutchinson.
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rd

edit ion.

Singapore: John Wiley & Sons.

ht tp:/ / www.ihotelguru.com [ 18/ 05/ 2556]
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แผนบริหารการสอนประจําบทที ่แผนบริหารการสอนประจําบทที ่ 22  

การการบริหารงานอาหารและเครือ่งดื่บริหารงานอาหารและเครือ่งดื่มภายมภายใในโรงแรมนโรงแรม  

เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. โครงสรางการบริหารงาน (Organizat ion Chart) 

 2. โครงสรางการบริหารงานของหองอาหารขนาดเล็กภายในโรงแรม 

 3. โครงสรางการบริหารงานหองอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญในโรงแรม 

 4. หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

 5. สรุป  

 6. แบบฝกหัดทายบท 

 7. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายโครงสรางการบริหารงานของหองอาหารในโรงแรมขนาด
เล็ก 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายโครงสรางการบริหารงานของหองอาหารรขนาดใหญใน
โรงแรม 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในฝาย
อาหารและเครื่องดื่ม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับโครงสรางการบริหารงาน (Organizat ion Chart)  

โครงสรางการบริหารงานของหองอาหารขนาดเล็กและขนาดใหญภายในโรงแรม รวมท้ังหนาท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานในฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. อธิบายความสัมพันธแตละตําแหนงงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พรอมยกตัวอยาง
โครงสรางการบริหารงาน (Organizat ion Chart) อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละ
ตําแหนงงานของโรงแรมขนาดใหญประกอบ   
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 3. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจ จากท่ีไดศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว ภายในชั่วโมงเรียน 

 4. เปดโอกาสใหนักศึกษาสอบถามในประเด็นท่ีสงสัย โดยผูสอนอธิบายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบเพ่ือความเขาใจในบทเรียน  

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจาการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนเขาบรรยาย 

 2. สังเกตการณมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยาย 

 3. แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ธุรกิจโรงแรมเปนองคประกอ
หลักท่ีทํารายไดใหโรงแรมมากท่ีส
ยอดขายดานหองพักคือ ลูกคาประ
ท่ีมีจํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไปท่ีม
อาหารและเครื่องดื่มถือเปนอีกหน
ตองตอบสนองความตองการลูกค
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
บริการท่ีชักชา จะมีผลกระทบตอย
ธุรกิจโรงแรมใชโจมตีคูแขงได ดังนั้น
ท่ีตองใหความสําคัญเปนอยางมาก
เปนอยางดี การบริการอาหารใหถูก
เตรียมอาหารใหพรอมสําหรับแขก
จัดงานเลี้ยงประเภทอ่ืนๆ ทางโรง
หากทางโรงแรมสามารถสรางคว
อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมก็สาม
 

   

    โครงสรางการบริหาร

การบริหารงานและติด
ประสิทธิภาพจําเปนตองมีการวาง
รายละเอียดแสดงใหเห็นถึงสายบ
รบัผิดชอบงานในแตละตําแหนง ดังแ
 

 

 

 

การการ

บทท่ี 2 การบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภ

ประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
กท่ีสุดคือ งานหองพัก กลุมเปาหมายท่ีสําคัญของโรงแร
าประเภทกลุม หรือท่ีเรียกกันวา Group Tour ซึ่งอาจจะหม
ปท่ีมาทองเท่ียวพักผอนเปนหมูคณะ หรือเปนครอบครัว
ีกหนวยงานหนึ่งท่ีสําคัญไมนอยไปกวาดานหองพัก เพราะเ
ลูกคาแตละคนตลอด 24 ชั่วโมง และเปนปจจัยหนึ
วของธุรกิจนั้นๆ ขอตําหนิของลูกคาในเรื่องของคุณภาพอาห
บตอยอดขายในการจัดการประชุมสัมมนาและอาจกลายเป
ดังนั้นคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปจนถึงการบริการ
งมาก ตัวอยางเชน งานเลี้ยงงานแตงงาน จะตองมีการประ
ใหถูกจังหวะ เก็บจานท่ีแขกรับประทานแลวชวงไหน และจ

ับแขกท่ีไมรับประทานเนื้อ หรือแขกท่ีแพอาหารทะเล หรือไม
งโรงแรมตองจัดเตรียมอาหารและตกแตงสถานท่ีใหเขากับ
งความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดวาเขาจะไดรับการบริการท่ีดี
็สามารถใชจุดเดนในเรื่องนี้มาเปนจุดขายได 

ริหารงาน (Organization Chart)  

ะติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ภายในโรงแ
รวางโครงสรางการบริหารงานในองคกรของตนอยางรอบ
สายบังคับบัญชาภายในหนวยงานนั้นๆ รวมไปจนถึงขอบ

ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

การการบริหารงานอาหารและเครือ่งดื่บริหารงานอาหารและเครือ่งดื่มภายมภายใในโรนโร

 21 ดื่มภายในโรงแรม 

 

ท่ียว งานบริการ
รงแรมในการทํา
ะหมายถึงลูกคา

ครัว งานบริการ
ราะเปนแผนกท่ี
ัยหนึ่งท่ีจะใชวัด
พอาหารหรือการ
ายเปนจุดออนท่ี
ริการจึงเปนเรื่อง
ประสานงานกัน
และจะตองมีการ
รือไมวาจะมีการ
ขากับวาระนั้นๆ 

ารท่ีดีจากแผนก

โรงแรมอยางมี
รอบคอบ โดยมี
ึงขอบขายความ

บทที ่บทที ่ 22  

นโรงแรมนโรงแรม  
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  GeneraI Manager 

 

 

    Assistant General Manager 

 

 

 

Food and Beverage Director 

 

Catering Director 

 

 
Food and Beverage 

Controller 

                                                   Banquet Manager 

 

Assistant Food & 

Beverage Controller 

Dining Room Manager 

(restaurant, coffee shop, room service) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bartender 

Beverage Server 

Captain 

Food Server 

Busperson Cashier 

 

Bar Back 

 

Bar Manager 

ภาพท่ี 2.1 แผนภาพลําดับข้ันการเลื่อนตําแหนงของพนักงานประจําแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

(ท่ีมา: Rey, A.M. & Wieland, F, 1985: 35) 
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โครงสรางการบริหารงานหองอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญในโรงแรม 

 

 

               โครงสรางการบริหารงานของหองอาหารขนาดเล็กภายในโรงแรม 

 

 โครงสรางการบริหารงานของหองอาหารขนาดเล็กภายในโรงแรม จะแบงการบริหารงาน
ออกเปน 2 ฝายใหญๆ ดังแสดงในภาพท่ี 2.2   

1.  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services) มีผูจัดการ (Manager) หรืออาจเปน
เจาของ (Owner) และพนักงานในฝายดูแลการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแกแขกของโรงแรม 

2.  ฝายประกอบอาหาร (Food Preparat ion) บางแหงอาจใชชื่อเรียกอ่ืน เชน Back of the House, 

Heart  of the House มีหัวหนาพอครัว (Cook) ผูชวยหัวหนาพอครัว (Assistant  Cook) และ
พนักงานลางจาน (Dishwasher) 

 

Owner/  Manager  

  

Cook  Bartender  Host / Cashier 

    

    

Dishwasher  Assistance Cook  Beverage Servers  Food Servers 

 

 

 

 

 

   

   

 

สําหรับ โครงสรางการบริหารงานหองอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญในโรงแรม อาจแบง
ออกไดเปน 4 ระดับคือ 

1. ผูบริหารระดับสูง (Management Staff) ไดแก เจาของกิจการ(Owner) ผูถือหุน
(Stockholder) ผูจัดการท่ัวไป(General  Manager) ผูจัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
(Food&Beverage Manager) ผูจัดการแผนกจัดเลี้ยง(Banquet Manager) รวมไปถึงบรรดาผูชวย

ภาพท่ี 2.2 แผนภาพโครงสรางการบริหารงานของหองอาหารขนาดเล็กในโรงแรม 

(ท่ีมา: Ninemeier, J.D., 2000: 31) 
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ผูจัดการท่ัวไปในแตละแผนก หนาท่ีความรับผิดชอบท่ัวไปของผูบริหารระดับสูงจะเนนในเรื่องของการ
วางแผนระยะยาว วิเคราะหแนวโนมธุรกิจเพ่ือแสวงหาโอกาส และปรับกลยุทธใหสามารถแขงขันกับ
คูแขงท่ีเปนองคกรเครือขายขนาดใหญได ผูบริหารระดับสูงอาจเริ่มจากตําแหนง คณะกรรมการ
อํานวยการ(Board of Direct ions) ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากผูถือหุน(Stockholders) สวนระดับผูจัดการ
อาจใชตําแหนงผูอํานวยการ(Director) แทน 

2. ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management Staff) ไดแก ระดับผูจัดการหองอาหารและ
หองครัว ซึ่งจะเปนการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง หรือตามนโยบายท่ีได
วางไว หรืออาจมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการทํางาน โดยความรับผิดชอบนี้จะมีขอจํากัด
เฉพาะในสวนของงานใดงานหนึ่งเทานั้น เชน Restaurant  Manager มีหนาท่ีดูแลในสวนของ
หองอาหารและหองครัวเทานั้น 

3. ผูบริหารระดับตน (Supervospry Staff) ไดแก พนักงานในระดับหัวหนางาน เชน Head 

waiter, Sous chef, Captain ซึ่งจะรับคําสั่งจากผูบริหารระดับการอีกตอหนึ่ง ผูบริหารระดับตน 

หรือระดับหัวหนางานจัดวาเปนผูเชื่อมตอความตองการของผูบริหารระดับสูง นําคําสั่งการของ
ผูบริหารระดับสูงมายังพนักงาน และในขณะเดียวกันหัวหนาพนักงานยังมีหนาท่ีถายทอดความ
ตองการของพนักงานระดับลางข้ึนไปใหผูบริหารไดรับทราบ หัวหนางานมักตองมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ตองสอนงานใหแกพนักงาน จัดทําตารางปฏิบัติงานของพนักงาน และดูแลพนักงานในเรื่อง
ตางๆ ตลอดจนถึงชวยเหลือพนักงานในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแกแขกในชวงเวลาเรงรีบของ
ม้ืออาหารทุกชวงเวลา 

4. พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operation Staff) คือพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจําอยูตาม
หองอาหารตางๆ และหองครัว เชน พนักงานตอนรับ(Hostess) พนักงานบริการ(Waiter / Waites) 

พนักงานผสมเครื่องดื่ม(Bartender) ผูชวยเสริฟอาหาร(Busboy/ Busgirl ) พอครัวประจําแผนก(Cook 

หรือ Chef de Part ie)  

 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Depahment) ถือเปนแผนกท่ีมี
ความสําคัญของโรงแรม ลูกคาจะไดรับการบริการท่ีพึงพอใจขณะเขารวมงานเลี้ยง สัมมนา หรือ
รับประทานอาหารในม้ือตางๆ หรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับการใหบริการของพนักงาน  ซึ่งลูกคาของโรงแรม
มีท้ังท่ีเปนการบริการตามปกติและการบริการในงานจัดเลี้ยงท้ังในและนอกสถานท่ี รวมท้ังการจัด
เลี้ยงในงานประชุม สัมมนา และการบริการอาหารและเครื่องดื่มในหองพัก (room service) การ
บริหารงานของฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมขนาดใหญ จะแบงงานบริหารเปน 3 ฝาย
ใหญๆ คือ ฝายผลิตอาหาร(Food product ion) ฝายบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and 

Bevera e service) และฝายจัดการธุรกิจ (Business Management) ดังแสดงในภาพท่ี 2.3  
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GeneraI Manager 

  

Food and Beverage Manager  

  

 Assistant Food and Beverage Manager   

   

     

Food Product ion  Food and Beverage Service   Business Management 

   

Executive Chef  

 

 

Restaurant 

Manager 

 

 

Beverage 

Manager 

 

 

Banquet 

Manager 

 

 

other out let 

Manager 

 

   

Sous Chef          
-Purchasing  

- Cost control 

- Accounting 

- Personnel 

-Maintenance 

  Maitre d hoteI  Bartenders  Head Waiter  

- Bar 

- Cocktail  Lounge 

- Room service 

Chef de part ie (Cook)      

  Hostess  Wine but ler  Waiter  

- Larder cook 

- sauce cook 

- soup cook  

- Roast cook  

- Vegetable cook  

- Pastry cook 

- Baker 

- chef de tournant  

     

Head waiter  Bar boys  Commits  

         

Waiter/  Waitress Cashier Cashier  Cashiers  

 

Bus boys   

    

Steward  

 

 

    

Steward  

    

Kitchen Porter  

 

 

    

2.2 ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

2.2.1 ผูจัดการฝายบริการอาหารและเครื่องดี่ม (Food and Beverage Manager) 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนภาพโครงสรางการบริหารงานของแผนกอาหารและ 

เครื่องดี่มในโรงแรมหรือภัตตาคารขนาดใหญ 

(ท่ีมา:  Davis,B. and Stone,S. , 1991: 10 และ Lil l icrap, D.R. and Cousins,J.A., 1990: 12) 

Cashier 
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1. ผูจัดการฝายบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) 

 ผูจัดการฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มควรเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในงานโรงแรมเปน
ระยะเวลานาน โดยผานการทํางานในฝายมาตั้งแตระดับลาง จึงจะมีความรูความเขาใจในระบบการ
ทํางาน สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี สามารถมอบหมายงานใหตรงกับความรู
ความสามารถและเขาใจความรูสึกของพนักงานทุกคนไดดี และจะตองเปนคนท่ีมีจิตใจดีและเต็มใจ
มอบการบริการท่ีดีใหแกลูกคา (Servece mind) ดวยบุคลิกภาพท่ีดี หนาตายิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ 

 1.1 การวางแผน  ศึกษาแนวโนมความนิยมของตลาดและความตองการของลูกคาในแตละ
ชวง มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยอาศัยขอมูลในอดีตและปจจุบันในการพิจารณา ตลอดจนการ
วางแผนกับแผนกครัวในการเตรียมการบริการลูกคาสําหรับเทศกาลตางๆ คิดคนอาหารแปลกใหมเพ่ือ
ใชบริการในแตละหองอาหารและในชวงโอกาสพิเศษตาง ๆ 

 1.2 การจดัสายงาน เปนการจัดสรรงานท้ังหมดใหกับแผนกตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนก
จัดซื้อทําหนาท่ีจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมท้ังวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนการ
ติดตอประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ ของโรงแรม เชน แผนกชางเพ่ืองานจัดเลี้ยง และแผนกบุคคลในการ
รับบุคคลเขาทํางาน 

 1.3 การควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติ และประเมินวาบรรลุเปาหมายและนโยบาย
หรือไม  
 1.4 ควบคุมดูแลใหหองอาหารแตละหองสามารถทํายอดขายไดถึงเปาหมายท่ีทางฝาย
ผูบริหารระดับสูงของโรงแรมวางนโยบายไว 
 1.5 ปรึกษาหารือกับแผนกครัวในการคิดคนเมนูใหมๆของแตละหองอาหาร ในชวงโอกาส
พิเศษ  หรือเมนูประจําวัน 

 1.6 ตรวจสอบรายรับและปริมาณวัตถุดิบท่ีนําไปทําอาหารในแตละวัน 

 1.7 จัดอบรมในแกพนักงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานและเพ่ิมพูนความรู 
 1.8 วาจางและเลิกจางพนักงานภายในแผนก 

 1.9 จัดประชุมรวมกับผูจัดการของหองอาหารตางๆ เพ่ือสรางสัมพันธอันดีในการทํางาน   

รวมไปถึงการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางในการแกไข 

 

 

หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานในฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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2. ผูชวยผูจัดการฝายบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Assistant Food and Beverage Manager)  

รับผิดชอบงานท่ีผูจัดการฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มมอบหมายให หรือทําหนาท่ีแทนเม่ือผูจัดการ
ฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มไมอยู 

3. พนักงานในสวนงานดานการบริการอาหาร (Food Service Area Staff) ไดแก 

 3.1 ผูจัดการหองอาหาร (Restaurant Manager) มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับงาน
บริหารท้ังหมดภายในหองอาหารตาง ๆ เชน Special  Restaurant , Coffee Shop, Bar เปนตน โดย
มีหนาท่ีท่ัวไปดังนี้   
 - กําหนดมาตรฐานการใหบริการ และควบคุมการใหบริการของพนักงาน  

 - จัดตารางการทํางาน วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดประจําสัปดาห เพ่ือใหการทํางาน
เปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  

 - ฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ  

 - พิจารณารับพนักงานเขาทํางานรวมกับฝายบุคคล  

 - แกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 3.2 ผูชวยผูจัดการหองอาหาร (Maitre d' hotel) รับผิดชอบงานตามท่ีผูจัดการ
หองอาหารมอบหมายใหหรือทําหนาท่ีแทนเม่ือผูจัดการไมอยู ดูแลงานทางดานบริการใหดีท่ีสุด 

รับผิดชอบงานท้ังหมดภายในหองอาหารรวมท้ังทําหนาท่ีตอนรับแขกดวย 

 3.3 พนักงานตอนรับ (Hostess)  

 -  รับผิดชอบการรับจองโตะอาหารของแขกในแตละวัน (Booking)  ตลอดจนจดบันทึกความ
ตองการของแขกและรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตอง  

 -  ตอบคําถามหรือใหบริการอ่ืน ๆ สรางมนุษยสัมพันธท่ีดี ดวยกิริยามารยาทท่ีเหมาะสม 

 -  ทําหนาท่ีกําหนดโตะจองใหแขกแตละกลุมวาตองนั่งบริเวณใด โดยกําหนดใหแขกนั่ง
กระจายใหท่ัวหอง เพ่ือเปนการแบงงานใหพนักงานทําอยางท่ัวถึง 

 -  ตอนรับและนําแขกไปยังโตะอาหารท่ีจองไวทันทีท่ีมาถึง พรอมท้ังเลื่อนเกาอ้ีใหแขกนั่ง 

 3.4 หัวหนาพนักงานบริการ (Head waiter /  Captain /  Supervisor)  

 -  มีหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของหองอาหารใหพรอมกอนการใหบริการและชวงปดบริการ 

 -  ควบคุมพนักงานท้ังหมดภายในหองอาหารใหปฏิบัติหนาท่ีอยางครบถวน ท้ังดานการแตง
กาย การปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง 

 -  ตรวจสอบความเรียบรอยท่ัวไปในหองครัว 

 -  ในกรณีท่ีมีแขกมาก อาจจะตองมาชวยตอนรับแขก หรือรับคําสั่งอาหาร 
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 -  นําเสนอรายการอาหาร แนะนําอาหารพิเศษ เครื่องตื่มประเภทตาง ๆ โดยสามารถอธิบาย
วิธีการปรุงอาหารใหแขกไดเปนอยางดี  
 -  สามารถแกไขสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางลูกคาและพนักงาน 

 3.5 พนักงานบริการ หรือบริกร (waiter /  waitress)  

 -  มีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการเสิรฟอาหารในเขตท่ีตนประจําอยู (stat ion) และ 1 เขตมี
ประมาณ 4-8 โตะ โตะละ 2 ถึง 8 คน  

 -  จัดโตะอาหารในชวงกอนเปดบริการ 

 -  จัดอุปกรณการรับประทานอาหารเปนชุด (cover) ตามท่ีนั่งของแขก 

 -  สามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มไดอยางถูกตองตามมาดรฐานรูปแบบของการบริการ 

 -  พนักงานบริการควรมีความรูเก่ียวกับอาหาร วัตถุดิบ การปรุง ระยะเวลา การปรุง
เครื่องดื่ม และเรียกชื่ออาหารไดอยางถูกตอง  

 -  เก็บและทําความสะอาดโตะระหวางและหลังการรับประทานอาหาร  

 -  รูจักวิธปีองกันอุบัติเหตุตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการใหบริการ สามารถแกปญหาไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 -  สรางความประทับใจโดยตรงแกแขก 

 -  แตงกายสะอาด บุคลิกภาพดี ดอบคําถามและใหบริการไดอยางนุมนวล 

 3.6 ผูชวยพนักงานบริการ (Bus boys/ Bus girls/ commis)  

 เปนพนักงานฏิบัติงานในระดับเดียวกับ Waiter/ Wait ress แตมียังมีประสบทํางานนอย จึง
ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเฉพาะเรื่อง ไดแก 
 - ทําความสะอาดขวดซอส เติมเกลือ พริกไทย จัดเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหาร 

 - เสิรฟน้ําหรือเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ 

 - เก็บจานอาหารท่ีแขกรับประทานเสร็จในแตละคอรส รวมไปจนถึงการเก็บโตะหลัง 

รับประทานเสร็จแลว  

 3.7 พนักงานทําความสะอาดภาชนะ (steward) มีหนาท่ีทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช 
ในการรับประทานอาหาร เชน สอม มีด จาน ถวยชา กาแฟ ฯลฯ 

4. พนักงานในสวนงานดานการบริการเครื่องดื่ม (Beverage Service Area Staff) ไดแก 

 4.1 ผูจัดการแผนกเครื่องดื่ม (Beverage Manager /  Head Badender)  

 -  ควบคุมดูแลรับผิดชอบในแผนกหรือในบาร  
 -  จัดตารางเวลาการทํางานและวันหยุดของพนักงาน  

 -  มีความรูเรื่องเครื่องดื่มทุกชนิดและการดําเนินงานในบารเปนอยางดี 
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 4.2 พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartenders)  

 -  มีหนาท่ีผสมเครื่องดื่มตามคําสั่งของแขก  

 -  ใหบริการเครื่องดื่มแกแขกท่ีเคานเตอรบาร  
 -  มีความรูเก่ียวกับเครื่องดื่มทุกชนิด และมีความสามารถในการผสมเครื่องดื่มเปนอยางดี  
 -  มีหนาท่ีเตรียมของใหทุกอยางในการผสมเครื่องดื่ม เก็บรักษาเครื่องดื่ม  

 -  รักษาความสะอาดของบาร แกว เครื่องมือเครื่องใชทุกชนิด 

 4.3 พนกังานบริการไวน (wine butler /  wine waiter /  sommelier)  

 -  ทําหนาท่ีเสนอแนะและบริการเครื่องดื่มไดทุกชนิดโดยเฉพาะเหลาองุน (wine)  

 -  มีความรูเรื่องไวนเปนอยางดี เสนอแนะไดวาไวนชนิดใดเหมาะแกอาหารประเภทใด  

 -  ทําหนาท่ีเปดไวนใหกับแขกท่ีโตะอาหารโดยวิธีการท่ีถูกตอง ซึ่งจะตองทราบชวงเวลาท่ีจะ
บริการไวนใหตรงกับคอรสอาหาร 

 4.4 พนักงานเสิรฟเครื่องดื่ม (Bar Boys/ Bar Girls)  

 -  ทําหนาท่ีเปนผูชวยพนักงานผสมเครื่องดื่ม  

 -  เตรียมของใชท่ีจําเปนในบาร  
 -  บางครั้งอาจจะผสมและเสิรฟเครื่องดื่มเม่ือมีลูกคารอรับบริการเปนจํานวนมาก 

5.  ผูจัดการแผนกจัดเลี้ยง (Banquet Manager)  

 ในโรงแรมใหญๆ ระดับ 4 ดาวข้ึนไป นอกจากจะมีบริการหองพักและหองอาหารจํานวน
มากมายไวคอยบริการแขกจํานวนมากแลว หองจัดเลี้ยงก็เปนอีกบริการหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากตอ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่งหองจัดเลี้ยงสามารถสรางรายไดใหแกโรงแรมเปนจํานวนมาก โรงแรมขนาดใหญท่ีมี
หองจัดเลี้ยงจํานวนมากไวบริการแขกท่ีเขามาใชบริการ จึงจําเปนตองมีตําแหนงผูจัดการแผนกจัด
เลี้ยง ซึ่งดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานเลี้ยง ไมวาจะเปนงานแตงงาน 

สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค ท่ีจัดข้ึนท้ังในและนอกโรงแรม ติดตอการรับจอง และรายละเอียดตาง ๆ 

ตามความตองการของลูกคา ประสานงานกับหัวหนาพอครัว ผูจัดการแผนกเครื่องดื่ม และแผนกอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

 ผูท่ีเขามารับผิดชอบความเรียบรอยของหองจัดเลี้ยงคือ Banquet Manager ซึ่งมีหนาท่ี
เทียบเทา Restaurant  Manager มีผูชวยและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีลดหลั่นกันลงมา 

6. พนักงานในฝายประกอบอาหาร (Food Production Staff) 

 พนักงาน ซึ่งรับผิดชอบภาระงานในเรื่องของการจัดเตรียมวัตภุดิบในการประกอบอาหาร 

และนําไปประกอบอาหารโดยกรรมวิธีตางๆ ซึ่งการทํางานของพนักงานกลุมนี้จะเนนในเรื่องท่ี



 

30 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

เก่ียวของกับอาหารเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองพิถีพิถันเรื่องรสชาติและปริมาณ เพ่ือใหแขก
ไดรับประทานอาหารท่ีรสชาติคงท่ี และในปริมาณท่ีเทากันทุกครั้งท่ีมาใชบริการ พนักงานในกลุมนี้ไม
มีโอกาสไดบริการแขกโดยตรง จึงจัดอยูในกลุมหลังบาน หรือท่ีมักเรียกกัยวา Back of The House  

แตเนื่องจากอาหารเปนปจจัยสําคัญในการสรางความประทับใจใหกับแขก บางโรงแรมจึงเรียกกลุมนี้
วาเปน Heart  of The House  เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานท่ีทํางานอยูดานหลัง โดย
ชี้ใหเห็นวาพวกเขาเปรียบเสมือนหัวใจของหองอาหารซึ่งขาดเสียมิได  

 งานผลิตอาหารของโรงแรมเปนงานใหญ มีความยุงยากและซับซอนตองพิถีพิถันในเรื่องรสาติ 
ปริมาณ ความหลากหลาย มีเอกลักษณ และเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีรวดเร็ว
และลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด บางโรงแรมกําหนดใหใชครัวใหญเปนครั้งหลัก (main kitchen) 

รวมกัน และแบงครัวหลักออกเปนครัวยอยๆ รับผิดชอบเฉพาะอยาง ดังนี้ 

 Ø  ครัวรอน (Hot  Kitchen) ประกอบอาหารท่ีตองใชความรอนมาก เชน นึ่ง ตม ปง  ทอด 

อบ ซึ่งตองการพนักงานท่ีมีฝมือและประสบการณสูง 

 Ø  ครัวเย็น (Cold Kitchen) ประกอบอาหารแชเย็นตาง ๆ เชน หมูแฮม ตับบด สลัด 

ไอศกรีม น้ําผลไม จัดผลไม พนักงานประจําครัวนี้ไมจําเปนตองมีประสบการณสูง 

 Ø  ครัวขนมหวาน (pastry Kitchen) ประกอบอาหารหวานขนิดตาง ๆ เชน เคก (cake) 

พาย (pie) 

 Ø  ครัวขนมปง (Bakery) ผลิตขนมปงทุกอยางท่ีใชในการรับประทานอาหาร 

 Ø ครัวอาหารประจําชาติตาง ๆ จะผลิตอาหารสําหรับหองอาหารประจําชาติตาง ๆ ท่ีเปด
ใหบริการอยู จะมีครัวของตนเองอยูดานหลัง หรือบางหองอาหารอาจมีครัวอยูดานหนา เรียกกันวา
เปนครัวเปด หรือ Open Kitchen เพ่ือใหแขกไดชมกรรมวิธีการประกอบอาหารพนักงานประจําฝาย
ผลิตอาหารนี้ ไดแก  

 6.1 หัวหนาพอครัว (Executive chef /  Head chef)  

 -  มีหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานท้ังหมดในครัว  

 -  การวางแผน การจัดเตรียม การควบคุมตนทุน การประกอบอาหาร การควบคุม คุณภาพ
อาหาร  

 -  กําหนดรายการอาหาร เมนูพิเศษในแตละวัน หรือชวงเทศกาลพิเศษ  

 -  ตรวจสอบรสชาติอาหารกอนนําออกไปบริการ  รวมถึงการตกแตงอาหารใหดูนา
รับประทาน 
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 -  กําหนดปริมาณอาหารสดท่ีจะสั่งซื้อในแตละวัน รวมถึงการเลือกซื้อเครื่องมือ อุปกรณ
เครื่องใช  
 -  โดยประสานงานกับผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม ผูจัดการหองอาหาร ผูจัดการแผนก
จัดเลี้ยงและผูจัดการฝายจัดซื้อ เพ่ือใหคําแนะนําในการเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ 

ภายในครัว 

 -  ฝกสอนพนักงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในครัวท้ังหมด  

 6.2 ผูชวยหัวหนาพอครัว (sous chef) ปฏิบัติหนาท่ีทุกอยางแทน Execut ive chef 

นอกจากนี้ยังมีงานการเตรียมอาหารและสอนพนักงาน 

6.3 พอครัวประจําแผนก (chef de paie /  cook) ทําหนาท่ีปรุงอาหารในครัวเฉพาะ
อยาง ตามความรูความสามารถ และความชํานาญตางกัน ไดแก 

  6.3.1 Larder Cook พอครัวประจําครัวเย็น ปรุงอาหารประเภทเย็นทุกชนิด 

จัดเตรียมอาหารเรียกน้ํายอย หรือออรเดิรฟเย็น (Cold Hors d’ oeuvres) แซนดวิช สลัด และน้ํา
สลัดนานาชนิด (dressings) ขนมปงหนาตาง ๆ(canapes) นอกจากนั้นยังรับผิดชอบในการเตรียม
อาหารสดทุกชนิดท่ีแผนกอ่ืน ๆ จะนําไปใชประกอบอาหาร เชน ตัด หั่น หรือ แลเนื้อสัตวชนิดตาง ๆ 

   6.3.2 Sauce Cook รับผิดชอบการทําน้ําซอส สตู อาหารทอดประเภทตางๆ     

 รวมไปจนถึงการจัดเตรียมอาหารจานหลัก (Entrees) 

   6.3.3 Soup Cook ทําหนาท่ีเตรียมและปรุงซุปชนิดตาง ๆ 

   6.3.4 Roast Cook ทําหนาท่ีปรุงอาหารประเภทอบ ตุน ยาง ทอดมันฝรั่ง รวมไป
 จนถึงทําน้ําเกรวี่  

   6.3.5 Fish Cook ทําหนาท่ีเตรียมและปรุงอาหารประเภทปลา รวมถึงน้ําจิ้มดวย 

   6.3.6 Vegetable Cook รับผิดชอบปรุงอาหารเก่ียวกับผักทุกชนิด ตลอดจนการ
 ปรุงอาหารท่ีปรุงดวยไขและอาหารท่ีทําจากแปง เชน Ital ian Pasta และยังรับผิดชอบ     

 การตกแตงอาหารดวยผักใหดูสวยงามนารับประทาน 

   6.3.7 Pastry Cook รับผิดชอบการปรุงขนมหวานทุกประเภท เชน เคก เยลลี่ 
 พาย เปนตน 

   6.3.8 Baker รับผิดชอบการทําขนมปงทุกชนิด 

 ในโรงแรมบางแหงอาจมีพอครัวสํารอง (Chefde Tournant  / Rel ief Cook) ทําหนาท่ีแทน 

Sauce Cook, Roast  Cook และ Fish Cook ในกรณีท่ีพอครัวเหลานี้หยุดพัก และอาจมี Night  

Cook ดวย 
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 6.4 พนักงานผูชวยพอครัว (Commis)  ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากพอครัว สวนมาก
เปนการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไมใชการปรุงอาหาร 

สําหรับรูปแบบโครงสรางในปจจุบันจะพบวาตําแหนงหรือจํานวนคนทํางานอาจนอยกวาดัง
ปรากฏในภาพโครงสรางขางตน เพราะบางโรงแรมมีการรวมตําแหนงเขาดวยกัน เชน Sous Chef 

อาจตองทําหนาท่ี Sauce Cook, Soup Cook ดวย หรือยุบงาน Commis ให Larder Cook ทํา
ท้ังหมด ซึ่งเปนทางหนึ่งในการลดตนทุนผันแปร 

 6.5 พนักงานทําความสะอาดภาชนะ (steward) อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในครัว ถาเปน
โรงแรมใหญก็จะมีผูชวย และมี Chief Steward เปนหัวหนาควบคุมดูแล  

 6.6  พนักงานขนของ (Coolies /  Kitchen Porter) ทําหนาท่ีขนยายของตาง ๆ รวมท้ัง
อาหารสดและแหงจากหองเก็บอาหารมายังหองครัว รักษาความสะอาดในครัว และรับผิดชอบเก็บ
ขยะและเศษอาหารท่ีไมใชแลวนําไปท้ิง 

 

7.  ผูจัดการหองอาหารตางๆ (Outlet Manager) 

 นอกเหนือจากหองอาหารประเภทภัตตาคารท่ีมี Restaurant  Manager เปนผูดูแลแลว 

หองอาหารประเภทอ่ืนๆ ในโรงแรมก็มีผูบริหารระดับผูจัดการดูแลเชนกัน โดยเรียกตําแหนงตาม
หองอาหารท่ีตนรับผิดชอบ ไดแก Coffee Shop Manager, Lounge Manager, Bar Manager, 

Room Service Manager โดยแตละตําแหนงจะรับผิดชอบงานภายในพ้ืนท่ีของตน และมีพนักงาน
ปฏิบัติหนาท่ีในแตละตําแหนง  

 

8. พนักงานในฝายจัดการธุรกิจ (Business Management)  

 ประกอบดวยฝายจัดซื้อ (Purchasing) ฝายควบคุมตนทุน (cost  control) ฝายบัญชี 
(Account ing) ฝายบุคคล (personnel) และฝายบํารุงรักษา (Maintennance) ซึ่งดําเนินงานการ
จัดการธุรกิจใหเปนไปตามนโยบายท่ีผูบริหารระดับสูงกําหนด  
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                   สรุป  

 

การบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มมีความสําคัญมากในโรงแรมเนื่องจากจะตองอาศัย
องคประกอบตางๆและแผนกท่ีรับผิดชอบทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดการบริการอาหารและเครื่องดื่มท่ี
ดีเลิศ ลูกคาไดรับความพึงพอใจ ซึ่งบทนี้จะกลาวถึงโครงสรางการบริหารงานของการจัดการอาหาร
และเครื่องดื่ม ซึ่งผูท่ีมีสวนเก่ียวของ มีดังนี้ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริการระดับตน
พนักงานระดับปฏิบัติการ ประกอบไปดวย แผนกครัว แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝาย
จัดการธุรกิจ (Business Management) ประกอบดวย ฝายจัดซื้อ (purchasing) ควบคุมตนทุน 

(cost  control) ฝายบัญชี (Account ing) ฝายบุคคล (personnel) และฝายบํารุงรักษา 

(Maintennance) ซึ่งดําเนินงานการจัดการธุรกิจใหเปนไปตามนโยบายท่ีผูบริหารระดับสูงกําหนด 

หากขาดบุคคลปฏิบัติงานไปเพียง 1 ตําแหนง งานบริการอาหารและเครื่องดื่มอาจไมประสบ
ความสําเร็จ และมีผลกระทบตอยอดขายกลายเปนจุดออนท่ีธุรกิจโรงแรมใชโจมตีคูแขงได  หากทาง
โรงแรมสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดวาเขาจะไดรับการบริการท่ีดีจากแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม โรงแรมก็สามารถใชจุดเดนในเรื่องนี้มาเปนจุดขายได 
 

  

 

                   

 1. โครงสรางการบริหารงานสําหรับหองอาหารขนาดใหญมีลักษณะอยางไร ประกอบไปดวย
สวนงานอะไรบาง จงอธิบาย 

 2. หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบาง 

 3. หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานบริการมีอะไรบาง 

 4. โครงสรางการทํางานในฝายประกอบอาหารมีลักษณะอยางไร ประกอบไปดวยสวนงาน
อะไรบาง จงอธิบาย 

 

 

 

 

 แบบฝกหัดทายบท แบบฝกหัดทายบท 
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เอกสารอางอิง 
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ประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารประเภทและรูปแบบของการบริการอาหาร  

เวลาเรียน 8 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1.การบริการท่ีโตะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ 

 2. การบริการแบบบริการตนเอง  

 3. สรุป 

 4. แบบฝกหัดทายบท  

 5. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการบริการท่ีโตะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการบริการแบบบริการตนเอง 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับการบริการท่ีโตะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ และ การ
บริการแบบบริการตนเอง  

 2. อธิบายพรอมยกตัวอยางการบริการท่ีโตะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟและการบริการแบบ
บริการตนเอง 

 3.มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจ จากท่ีไดศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว ภายในชั่วโมงเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนเขาบรรยาย 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยาย 

 3. แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประเภทและรูปแบบของก
2 ประเภทใหญ ๆ คือ การบริการท
(ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554: 24

 

          

          การบริการที่โตะอาหาร

การบริการท่ีโตะอาหารโดย
เปนรูปแบบการบริการทีเกาแกท่ีสุดแ
บริการท่ีหรูหราลักษณะของการบร
เครื่องดื่มกับบริการซึ่งจะนําอาหาร
รับประทานอาหาร ลูกคาจะรูสึกวา
การบริการแบบนี้จึงเหมาะสําหรับ
พักผอนในเวลาเดียวกัน การบริก
ปฏิบัติในการเสิรฟอาหารดังนี้ 

1. การบริการแบบอังกฤษ (Engl

 การบริการแบบนี้มีความ
อังกฤษบรรยากาศการรับประทา
รับประทานอาหารพรอมกันในหอ
หนาท่ีแบงอาหารหลัก (เนื้อตางๆ
เสิรฟสมาชิกของครอบครัว สวนอา
ตางๆ ท่ีอยูบนโตะ สมาชิกจะบริการ

 การบริการแบบนี้ไดถูกนาํม
ท่ีใชนอยลงมาก อาจจะใหบริการแก
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ของการบริการอาหาร (Types and styles of Service) 

ิการท่ีโตะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ และการบริการแบบบ
24-31)  

ะอาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ 

ารโดยใชพนักงานเสิรฟ (Table Service /  Waiter, Wait re

กท่ีสุดและเปนท่ีนิยมมากในอุตสาหกรรมบริการ ปจจุบันนี้ถือว
ารบริการคือลูกคาไดรับการบริการท่ีโตะอาหารตั้งแตการสั่ง
าหารท่ีสั่งมาเสิรฟ และอยูดูแลอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ูสึกวาไดพักผอนหยอนใจไปดวยเหมือนกับการรับประทานอ
หรับลูกคาท่ีมีเวลา ไมรีบรอนในการรับประทานอาหารแ
รบริการท่ีโตะอาหารนี้แบงออกเปนหลายรูปแบบซึ่งแตกตา

glish Service /  Family Service) 

ความเกาแกสืบทอดมาตั้งแตสมัยพระนางเจาวิคตอเรียข
ระทานอาหารเปนแบบครอบครัว โดยสมาชิกในครอบ
นหองรับประทานอาหาร หัวหนาครอบครัวจะนั่งอยูหัวโต
างๆ) ท่ีปรุงเสร็จแลวจากในครัวในจํานวนเทาๆ กัน แลวใหผ
วนอาหารประกอบอ่ืนๆ เชน มันฝรั่ง ผักตาง ๆ เนย ขนมปง
ริการตนเอง 

ูกนํามาใชในหองอาหารท่ีหรูหราของโรงแรม และสโมสรบางแ
ารแกลูกคาท่ีมาใชบริการจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษ ลักษณะกา

ประเภทและรูปแบบของการบริการอประเภทและรูปแบบของการบริการอ
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) แบงออกเปน 

แบบบริการตนเอง 

it ress Service) 

ันนี้ถือวาเปนการ
ารสั่งอาหารและ
ๆ ระหวางการ

ทานอาหารท่ีบาน
หารและตองการ
กตางกันตามวิธี

เรียของประเทศ
ครอบครัวจะนั่ง
ยูหัวโตะ และทํา
วใหผูรับใชนําไป
มปง เครื่องปรุง

สรบางแหง ซึง่ก็มี
ะการบริการจะ 
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คลายแบบดั้งเดิมคือ พนักงานจะนําอาหารท่ีปรุงเสร็จเรียบรอย จัดใสภาชนะจานเปลมาจากในครัวมา
วางตรงหนาเจาภาพ เจาภาพจะตักแบงอาหารใสจานแลวสงใหพนักงานผูใหบริการทางซายมือ      

เพ่ือนําไปเสิรฟใหแกแขกรอบๆ โตะหรือพนักงานนําอาหารท่ีแขกตักแบงเปนชิ้นมาแลวใสถาดจัดวาง
เรียงอยางสวยงามเสิรฟทางซายมือของแขกโดยใชชอนและสอมเสิรฟ สวนอาหารประกอบอ่ืนๆ    

แขกจะเลือกตักตามความตองการ บริกรจะทําหนาท่ีดูแลอํานวยความสะดวกท่ัวไป เชน เติมน้ํา     

นําอาหารมาเพ่ิม เก็บจานออกจากโตะ ขอดีของการบริการแบบนี้คือใชกับงานเลี้ยงท่ีมีแขกมาก
พอสมควรแตมีพนักงานนอย ทําใหการรับประทานอาหารเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วข้ึน       

และเนื่องจากภาชนะท่ีใสอาหารมาจากในครัวเปนเงิน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเรียกการบริการ
แบบนี้วา Silver Service หรือ Plate Silver Service 

2. การบริการแบบฝรั่งเศส (French Service) 

 การบริการแบบนี้มีตนกําเนิดมาตั้งแตสมัยพระเจาหลุยสท่ี 14 ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีรายการ
อาหารถึง 3 ชวงเวลาและมีอาหารหลากหลายใหเลือก บรรยากาศการรับประทานอาหารคลาย ๆ 

แบบครอบครัว ท่ีแตกตางไปคือ แขกสามารถเลือกและตักแบงอาหารจากจานเปลท่ียกมาเสิรฟดวย
ตนเอง ตามความตองการรวมท้ังอาหารประกอบอ่ืนๆ ดวย พนักงานจะนําอาหารไปใหแขกตักแบงเอง
ทีละคนจนครบ โดยใหแขกอาวุโสตักแบงกอน อุปกรณท่ีใชตักแบงคือ ชอนและสอมเสิรฟ (Service 

Spoon and Fork) ซึ่งมีขนาดใหญกวาชอนและสอมโดยท่ัวไป การเสิรฟและถอนอาหารใหทําทาง
ซายมือของแขก วนไปรอบโตะในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา สวนเนย ขนมปง สลัด เสิรฟทางซายของ
แขก การบริการแบบนี้มีลักษณะคอนขางหรูหราบริการในหองอาหารท่ีหรูหราของโรงแรม 

3.  การบริการแบบใชโตะหรือรถเข็น (Guéridon Service /  The side - Table Service)  

 การบริการแบบนี้มีลักษณะหรูหราเปนพิธีการนิยมในสังคมชั้นสูงใชเวลารับประทานนานและ
มีราคาแพง เปนการบริการอาหารโดยอาหารสวนใหญจะปรุงเสร็จเรียบรอยแลวมาจากในครัว ใสถาด
เงินมาวางไวบนท่ีอุนอาหาร (réchaud /  chafing dish) ท่ีบนรถเข็น (Guéridon /  Trol ley /  Side 

Table) ท่ีมีลอสามารถเคลื่อนยายมาบริการตอหนาลูกคาได พนักงานจะรับคําสั่งจากลูกคา ปรุงและ
ประกอบอาหารบางสวนตอหนาลูกคา ตักแบงใสจานอยางประณีต ไมมากนัก และใหพนักงานผู
ใหบริการนําไปเสิรฟลูกคา รวมท้ังผักตางๆ ซอส เครื่องปรุงก็จะเสิรฟใหตามความตองการของลูกคา
แตละคน  

 การจัดบริการจะแบงบริเวณในหองอาหารออกเปนเขตบริการอาหาร (stat ion) และ แตละ
เขตจะมีประมาณ 4-5 โตะ มีพนักงานเสิรฟประจําเขต (stat ion waiter/  chef de rang) และผูชวย
พนักงานเสิรฟ (commis de rang) ดูแลการใหบริการและรับคําสั่งของลูกคาจากพนักงานเสิรฟ
ประจําเขตไปสงท่ีครัวดวยพนักงานท่ีทําหนาท่ีแสดงวิธีปรุงอาหารจะตองมีความรูความสามารถมาก 

ไดรับการฝกอบรมอยางดี มีทักษะสูงในการปรุงอาหารจานพิเศษตางๆ ตอหนาลูกคา เชน การหั่น ตัด 

แลเนื้อ (carving) ปลาท้ังดวยการถอดกระดูกสัตวปก การประกอบอาหารไฟลุกโดยใชแอลกอฮอล
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จากเหลา (FIambee) อาหารท่ีนํามาใหบริการจะถูกประดับตกแตงอยางสวยงามบนถาดเงิน 

เครื่องปรุงตางๆ ก็จะใสมาในภาชนะเครื่องเงิน จึงอาจเรียกการบริการแบบนี้วา Ful l  Silver Service 

และรายการอาหารท่ีใชมีท้ังแบบเลือกสั่ง (A Ia carte) แบบอาหารชุด (Set Menu) และแบบรายการ
อาหารพิเศษประจําหองอาหารนั้นๆ (Special it ies of the House) นอกจากนี้อาจใหบริการอาหาร
บางรายการได เชน อาหารเรียกน้ํายอย (Hors d'oeuvres) สลัด (Salads) ของหวาน (Desserts) 

กาแฟพรอมเหลาหลังอาหาร (Liqueur Coffee) การบริการท่ีหรูหรานี้เปนจุดขายท่ีดีของหองอาหาร 

4.  การบริการแบบรัสเซีย (Russian Service /  Platter Service) 

 การบริการแบบนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการบริการแบบฝรั่งเศสมาก การบริการเริ่มตั้งเเต
พนักงานผูใหบริการรับคําสั่งจากลูกคา แลวสงผานไปท่ีครัว พอครัวจะปรุงประกอบอาหารตามคําสั่ง 
จัดวางอยางสวยงามมาในจานเปล (Plat ter) พนักงานผูใหบริการจะนําจานเปลใสอาหารและจานของ
ลูกคามาวางไวท่ีโตะพักอาหาร (Sidestand) หรือรถ guéridon แลวนําจานไปวางตรงหนาลูกคา    

แตละคน โดยเขาทางขวามือของลูกคาและเวียนไปรอบ ๆ ตามเข็มนาฬิกา ตอจากนั้นพนักงาน        

ผูใหบริการจะใชมือซายถือจานเปลใสอาหารมาแสดงตอหนาลูกคา โดยเขาทางซายมือของลูกคา  
แลวใชชอนและสอมเสิรฟตักแบงอาหารวางลงในจานของลูกคาเวียนไปรอบ ๆ ในลักษณะ          

ทวนเข็มนาฬิกา การบริการแบบนี้จะใชเครื่องเงินมาก เพ่ือใหหรูหรา สวยงาม จึงอาจเรียกวา Silver 

Service ดวยขอดีของการบริการแบบนี้คือ สามารถใหบริการท่ีหรูหราไดโดยใชบริกรเพียงคนเดียว 

สะดวกรวดเร็วกวาการบริการแบบฝรั่งเศส และเสียคาใชจายถูกกวา แตงอาจมีขอดอยบาง ตรงท่ี   

ตองลงทุนเครื่องมือเครื่องใชท่ีเปนเครื่องเงิน (silverware) ในระยะแรก และถามีลูกคาในโตะมาก 

ลูกคาท่ีไดรับการเสิรฟเปนคนสุดทาย อาจไดรับประทานอาหารท่ีเย็นกวาคนอ่ืน 

5.  การบริการแบบอเมริกัน (American Service) 

การบริการแบบนี้มีลักษณะเปนทางการนอยกวาแบบอ่ืนๆ โดยพนักงานจะเสิรฟ
อาหารท่ีปรุงเสร็จและจัดเฉพาะคนเลยมาแลวจากในครัว โดยเสิรฟดานขวามือของลูกคา ยกเวนขนม
ปง สลัดท่ีเสิรฟพรอมอาหารจานหลักจะเสิรฟทางดานซายมือของลูกคา พนักงานจะดูแลเครื่องมือ
เครื่องใช เครื่องปรุงท่ีจําเปนในการรับประทานอาหารม้ือนั้น เสิรฟสลัด ขนมปง เนย การบริการแบบ
นี้เหมาะสําหรับลูกคาท่ีตองการความรวดเร็ว ใชเวลารับประทานอาหารไมมากนัก และพนักงาน 1 

คน สามารถบริการแขกไดเปนจํานวนมาก เหมาะสําหรับอาหารแบบเลือกสั่ง การจัดเลี้ยงขนาดกลาง
และขนาดเล็ก และการท่ีอาหารถูกจัดใสจานเฉพาะคนเสร็จเรียบรอยมาจากในครัว จึงอาจเรียกการ
บริการแบบนี้วา Plate Service 
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 การบริการอาหารแบบบริการตนเอง(Sel f Service) เปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน เนื่องจาก
สภาพความเปนอยู ความเรงรีบในการทํางาน การเดินทาง การเจรจาตอธุรกิจ ฯลฯ ทําใหประชาชนมี
เวลาในการรับประทานอาหารนอยลง หรือตองเรงรัดในการรับประทานอาหาร การบริการอาหาร
แบบบริการตนเองจึงเกิดข้ึนหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ การใหบริการดวยราคา
ประหยัดและมีความรวดเร็วในการบริการมากท่ีสุด มีการตัดทอนการบริการตางๆ ลงไปเพ่ือลดตนทุน
คาใชจายดานแรงงาน พยายามเนนความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีจะใหบริการแกลูกคา
จํานวนมาก แตมีเวลารับประทานอาหารจํากัด เพ่ือชวยใหอัตราการหมุนเวียนของลูกคาเร็วข้ึน และ
เพ่ือตอบสนองความตองการตางๆ ของลูกคากลุมเปาหมาย รูปแบบการบริการอาหารแบบบริการ
ตนเอง มีหลายประเภท ไดแก 

1. การบริการแบบอาหารปรุงสําเร็จ (Cafeteria Service)  

 ลักษณะการบริการแบบนี้คือ หองอาหารจะเตรียมประกอบอาหารไวลวงหนาและพรอมท่ีจะ
จําหนายไดทันทีเม่ือถึงเวลาเปดบริการของหองอาหาร ลูกคาจะชวยตนเองดวยการหยิบถาดอาหาร
จากจุดเริ่มตนของการบริการเดินไปตามแนวเคานเตอรท่ีวางอาหารเลือกหยิบอาหารและเครื่องดื่มท่ี
เสนอขายใสถาดเลื่อนตามรางเหล็กตามแถวของลูกคา จายเงินท่ีปลายแถว หยิบเครื่องมือเครื่องใชใน
การรับประทานอาหาร (อาจวางไวตนแถวก็ได) แลวนําไปรับประทานท่ีโตะท่ีจัดไวเม่ือรับประทาน
เสร็จแลว ลูกคาจะยกถาดเก็บตามสถานท่ีท่ีกําหนด พนักงานจะเคลื่อนตูเก็บชามมาเก็บและทําความ
สะอาดโตะโดยไมรบกวนลูกคา  

 ความสําเร็จของการบริการแบบนี้ข้ึนอยูกับ 

 1.1 การจัดช้ันหรือเคานเตอรสําหรับวางอาหาร (Counter Arrangement)  

 ในแตละหองอาหารท่ีใหบริการแบบนี้อาจจัดเคานเตอรแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 

เชน ตามขนาดของหองอาหารตามประเภทของอาหารท่ีจัดบริการ ตามลําดับการรับประทานอาหาร 

โดยคํานึงถึงความสะดวกของลูกคาในการเลือกหยิบอาหารมากท่ีสุด 

 1.2 การจัดแสดงอาหารท่ีจําหนาย (Food Display)  

 ควรมีอาหารหลายอยาง หลายราคา หอหุมอยางดี และจัดไวอยางสวยงาม เรียงลําดับอาหาร
ตามลําดับการรับประทานกอนหลังตามแบบสากลนิยม ไดแก Hors d'oeuvres, Cold Meat. Soup, 

Hot Meat (มีท่ีอุน) ผักตางๆ สลัด ของหวาน (รอนหรือเย็น) ไอศกรีม เคก ขนมปงอบ และเครื่องมือ
ตางๆ การจัดวางอาหารท่ีตกแตงอยางด ีและเปนระเบียบจะชวยเพ่ิมปริมาณการขายใหสูงข้ึน 

 

การบริการแบบบริการตนเอง 
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 1.3 ความรวดเร็วในการบริการ  

 ปญหาสําคัญของการบริการแบบนี้ คือลูกคาเสียเวลาเขาแถวเพ่ือรอซื้ออาหาร วิธีการท่ีจะทํา
ใหลูกคาไดรับความสะดวกรวดเร็วคือ การจัดแสดงรายการอาหารท่ีจําหนายในวันนั้น หรือติดเมนูไว
ตรงทางเขาใหลูกคาเห็นอยางชัดเจน ลูกคาจะไดตัดสินใจเลือกซื้อกอนจะมาเขาคิว จะชวยแกปญหา
การเสียเวลารอคิว หรืออาจจัดจําหนายแบบ Spot  Service คือการจัดอาหารเปนกลุมๆ เชนอาหาร
เรียกน้ํายอย สลัด ของหวาน เม่ือลูกคาอานเมนูแลวตัดสินใจวาตองการอะไรก็จะตรงไปท่ีจุดนั้นทันที
โดยไมตองเสียเวลารอซื้อตามลําดับ และอาจจัดใหมีพนักงานเก็บเงินหลายๆ คน จะทําใหการบริการ
รวดเร็วข้ึนและสามารถเพ่ิมความรวดเร็วของอัตราการหมุนเวียนของลูกคามากข้ึน 

 1.4 คุณภาพ ราคา และปริมาณของอาหาร  

 ทุกจานควรมีคุณภาพและปริมาณเทาเทียมกัน ผูประกอบธุรกิจควรใหความสนใจในการ
รักษามาตรฐานคุณภาพและราคาของอาหาร ตลอดจนคุณภาพของการบริการอยูเสมอ  

 การบริการแบบนี้สามารถบริการลูกคาไดเปนจํานวนมาก ราคาถูก และเสียคาใชจายแรงงาน
นอยจึงเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ มหาวิทยาลัย โรงเรียน องคกรตาง ๆ ท่ีมี
พนักงานจํานวนมากและการท่ีลูกคาตองไปซื้ออาหารท่ีเคานเตอร จึงอาจเรียกการบริการแบบนี้วา 

Counter Service ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 

 

                 พนักงานเก็บเงิน                พนักงานเก็บเงิน            หองรับประทานอาหาร 

  

    ทางออก 

  

   ทางออก 

  

    ทางเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ตัวอยางผังการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการบริการแบบ Cafeteria Service 

(ท่ีมา : ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554: 29) 

  

 

เครี่องดื่ม 

ของ 
หวาน 

สลัด 

ถาดและอุปกรณ 

ทางเขา  

อาหารประเภทตางๆ ตามลําดับ สลัด 

ถาดและอุปกรณ 

ของ 
หวาน 
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2. การบริการแบบบุฟเฟต (Buffet Service)  

 ลักษณะการบริการแบบนี้คือหองอาหารจะนําอาหารท่ีปรุงเสร็จแลวท้ังรอนและเย็นจากใน
ครัวมาวางบนโตะขนาดใหญ พรอมท้ังเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการรับประทานอาหาร และลูกคา
จะเปนผูเลือกอาหารใสจานเอง รวมท้ังของหวานและเครื่องดื่มดวย และนํามารับประทานท่ีโตะท่ีจัด
ไว  

 ความสําเร็จของการจัดบริการแบบนี้ข้ึนอยูกับ 

 2.1 การจัดวางอาหาร จัดวางตามลําดับการรับประทานอาหารอยางสวยงาม ประณีต 

หรูหรา มีศิลปะการตกแตง ทําใหมองเห็นปริมาณอาหารมากพอสมควร ไมนอยเกินจนไมนา
รับประทาน 

 2.2 การตกแตงโตะท่ีจัดแสดงอาหารใหดูสะอาดเรียบรอย สวยงาม และหรูหรา 

 2.3 การจัดบรรยากาศภายในหองอาหาร 

 2.4 การคิดราคา จะคิดราคาเหมาเปนม้ือ โดยไมคํานึงถึงวาลูกคาจะรับประทานมากหรือ
นอย หรือจะเลือกตักก่ีครั้งก็ได การคิดราคาเหมาเปนม้ือจะทําใหสะดวกแกการประมาณตนทุนอาหาร
และราคาไมแพง 

 2.5 การจัดอาหารควรมีการวางแผนลวงหนาโดยจัดอาหารท้ังชนิดตนทุนสูงและต่ําปะปนกัน 

และมีการกะปริมาณการขายลวงหนาซึ่งจะมีสวนชวยในการลดตนทุนการผลิต เพราะพอครัวจะ
สามารถจัดอาหารไวใหพอแกการขาย ไมเหลือท้ิงมากนัก  

การบริการแบบนี้นิยมแพรหลายมากในปจจุบัน หองอาหารเกือบทุกประเภทสามารถ
ใหบริการแบบนี้ได โดยเฉพาะเม่ือใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี เพราะสามารถใหบริการแกลูกคาได
เปนจํานวนมาก คราวละหลายรอยคน ใชพนักงานนอยในการดูแลใหความสะดวกในการจัดอาหาร 

เครื่องดื่ม เอาอาหารมาเพ่ิม เก็บจานอาหาร เตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพอตลอดเวลาของการบริการ 

ตลอดจนใหบริการเครื่องดื่มชนิดตางๆ แกลูกคาท่ีนั่งตามโตะเทานั้น การบริการแบบนี้นิยมจัดในงาน
สังสรรคตางๆ เชน งานแตงงาน งานวันเกิด และการจัดประชุมสัมมนาตาง ๆ 

3. การบริการแบบค็อกเทล (Cocktail/  Parties) ลักษณะการบริการแบบนี้ คือ หองอาหารจะนํา
อาหารวางท่ีจัดไวเปนคําๆ ใสถาดอยางสวยงามและวางไวตามจุดตางๆ ในหองอาหาร หรือสถานท่ีอ่ืน
บริเวณโดยรอบโรงแรม เชน บริเวณรอบสระวายน้ํา บริเวณชายหาดหนาโรงแรม บริเวณสวนของ
โรงแรม เปนตน และลูกคาจะบริการตนเองในการเลือกหยิบรับประทานอาหารเฉพาะคํา ตรงบริเวณ
ท่ีจัดวางไวนั้นอาหารท่ีบริการเปนอาหารวางแบบตางๆ เชน ขนมปงมีหนาตางๆ ไสักรอกหอผัก เนื้อ
ยาง แซนดวิชคําเล็กๆ พนักงานจะดูแลความสะดวกท่ัวไป เชน จัดอาหาร ดูแลอุปกรณไมจิ้ม จานเล็ก 

กระดาษเช็ดปากใหพอเพียง การบริการแบบนี้สามารถบริการลูกคาไดเปนจํานวนมาก ใชเวลาบริการ
ไมนานนัก คาบริการคอนขางสูง แตคาใชจายตางๆ คอนขางต่ํา จึงทํากําไรใหแกหองอาหารไดมาก 

และนิยมใชในงานเลี้ยงสังสรรคตางๆ ในโอกาสพิเศษ เชน งานแตงงาน งานวันเกิด งานสังสรรคทาง
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ธุรกิจ หองอาหารควรจัดบรรยากาศใหหรูหรา สะดวกสบาย มีท่ีกวางขวางพอสมควรเพ่ือใหลูกคา
สามารถเดินไปมาหรือพูดคุยปรึกษาหารือกันอยางสะดวก พนักงานมีหนาท่ีเสิรฟเครื่องดื่มแกลูกคาท่ี
กําลังยืนพูดคุยกันอยู จึงควรมีทักษะในการถือถาดเครื่องดื่มอยางดี เสิรฟอยางสุภาพโดยไมรบกวน
ลูกคา 

4. การบริการแบบอาหารจานดวน (Fast Food Service) เปนรูปแบบการบริการของหองอาหาร
แบบอเมริกันท่ีมีชื่อเสียง เชน MC Donald's, Kentucky Fried chicken (KFC) ซึ่งไดขยายกิจการไป
ท่ัวประเทศและอีกหลายๆ ประเทศในโลก รวมท้ังประเทศไทยดวย รายการอาหารท่ีใหบริการ ไดแก 
ไกทอด มันฝรั่งทอด แซนดวิช แฮมเบอรเกอร น้ําอัดลม กาแฟ โดยแสดงรายการอาหาร (Menu) 

อยางชัดเจนถึงขนาด รูปแบบของอาหาร และราคา หองอาหารจะปรุงอาหารทุกอยางเสร็จเรียบรอย 

เพียงแตอุนอาหารใหรอนก็สามารถใหบริการได ลูกคาจะดูรายการ สั่งซื้อท่ีเคานเดอร รอรับอาหาร
จายเงิน และนํามารับประทานในท่ีท่ีจัดไว หรือนํากลับไปรับประทานท่ีอ่ืนก็ได ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร 

และเครื่องมือในการรับประทานจะเปนชนิดท้ิงไดเลยเนื่องจากทําจากกระดาษและพลาสติก การ
บริการแบบนี้ถึงแมราคาจะถูก แตก็ทํากําไรไดมาก เนื่องจากบริการไดรวดเร็ว ลูกคาไมเสียเวลาคอย 

เหมาะสําหรับยานชุมนุมชนใหญ ๆ ท่ีมีนักทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ถึงแมจะมีผูทวงติงวาดอยคุณคา
ทางโภชนาการ แตก็ยังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย 

5. การบริการแบบอาหารวาง (Snack Bar Service) เปนรูปแบบการบริการอาหารท่ีนิยมอยาง
กวางขวางแบบหนึ่งโดยการประกอบอาหารวางอยางงายๆ และรวดเร็ว โดยลูกคาจะไปสั่งอาหารและ
นั่งรอรับประทานท่ีเคานเตอรเบื้องหนาท่ีปรุงอาหารอยูโดยตรง พนักงานจะรับคําสั่งจากลูกคา ปรุง 
ประกอบอาหารอยางงาย ๆ และเสิรฟในทันทีท่ีทําเสร็จตรงนั้น รวมท้ังเครื่องมือตางๆ และลูกคา
สามารถ จายเงิน ณ ท่ีตรงนั้นไดดวย การใหบริการแบบนี้จําเปนตองมีเครื่องทุนแรงมาก เพ่ือใหการ
บริการเปนไป อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องทําชา กาแฟ เตาอบ ท่ีอุนอาหาร ตูเย็น ตู
แช ไมโครเวฟ ฯลฯบางแหงอาจมีโตะอาหารตั้งอยูใกล ๆ service counter และถามีลูกคามากอาจมี
พนักงานบริการคอยรับคําสั่ง เสิรฟ รับ เงินคาอาหาร และทําความสะอาดโตะดวย 

6. การบริการแบบอาหารนํากลับ (Take-away Service) เปนบริการท่ีมีลักษณะคลายบริการแบบ
จานดวน (fast  food service) แตตางกันตรงท่ีรานท่ีขายอาหารแบบซื้อกลับบานโดยเฉพาะนั้น ไมมี
โตะใหนั่ง กลาวคือลูกคาไมมีทางเลือกเม่ือซื้ออาหารแลวตองนําออกไปรับประทานท่ีอ่ืน ไมสามารถนั่ง
รับประทานในรานได อาหารแบบซื้อกลับบานนี้ นอกจากจะเปนบริการของรานอาหารท่ีขายอาหาร
ในลักษณะนี้โดยเฉพาะแลว ยังมีแทรกหรือเปนบริการสวนหนึ่งของรานอาหารแบบอ่ืนดวย เชน 

หองอาหารแบบใหบริการถึงโตะของลูกคานั้น บางครั้งลูกคานอกจากรับประทานอาหารท่ีรานตาม
ธรรมดาแลว ยังอาจสั่งอาหารบางอยางสําหรับนําติดตัวไปดวย   โดยอาจจะเปนการนําไปใหบุคคลอ่ืน
หรือสํารองไวสําหรับม้ือตอไปของตนเองก็ได ซึ่งบริการแบบนี้ในภาษาไทยเราเรียกวา “ หอกลับบาน”  

หรือ “ ใสถุง”  และอาหารท่ีซื้อกลับบานในภาษาอังกฤษเรียกวา take-away food หรือ take-out  

food อาหารแบบซื้อกลับบาน ทางรานอาหารจะใชภาชนะและเครื่องมือในการรับประทานแบบใช
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แลวท้ิง(disposables) ไมวาจะเปนจาน ถวย หรือชอนสอม ภาชนะแบบนี้เปนชนิดท่ีชวยเก็บความ
รอนของอาหารไดชั่วระยะเวลาสั้นๆดวย 

 ความสําเร็จของการบริการแบบนี้ข้ึนอยูกับ 

 6.1 ประเภทของอาหาร (Takeout Food) ควรเปนอาหารท่ีไดรับความนิยม รับประทาน
ไดงาย และมีราคาไมแพง 

 6.2 ภาชนะท่ีบรรจุหีบหออาหาร (Package) และเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานควร
มีลักษณะสวยงาม สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาอาหารใหรอนหรือเย็นเปน
เวลานาน และอยูในสภาพท่ีนารับประทานจนกวาจะถึงเวลาเปดอาหาร และสามารถท้ิงไดเลย 

7. การบริการแบบอัตโนมัติ (Vending Service) เปนการบริการอาหารวาง ขนมหวาน ไอศกรีม 

ลูกอม ขนมปงแหง โดยใสไวในตูบริการอัตโนมัต (Automat ic Vending Machine) ลูกคาจะหยอด
เหรียญลงในเครื่องกดปุมอาหารท่ีเลือกอาหารจะหลนออกมาเอง การบริการแบบนี้เหมาะท่ีจะติดท้ัง
ในท่ีสาธารณะตางๆ ในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีเจาหนาท่ีมาเติม
อาหาร และเก็บเงินเปนระยะสามารถควบคุมปริมาณการขายและการสูญหายได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 บทท่ี 3 ประเภทและรูปแบบของการบริการอาหาร 

  

     สรุป  

 

รูปแบบและประเภทการบริการอาหารแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การบริการท่ีโตะ
อาหารโดยใชพนักงานเสิรฟ เปนรูปแบบการบริการทีเกาแกท่ีสุดและเปนท่ีนิยมมากในอุตสาหกรรม
บริการ พนักงานนําอาหารมาบริการท่ีโตะอาหาร และอยูดูแลอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวางการ
รับประทานอาหาร ลูกคาจะรูสึกวาไดพักผอนหยอนใจไปดวยเหมือนกับการรับประทานอาหารท่ีบาน 

การบริการท่ีโตะอาหารนี้แบงออกเปนหลายรูปแบบซึ่งแตกตางกันตามวิธีปฏิบัติในการเสิรฟอาหาร
ดังนี้ การบริการแบบอังกฤษ การบริการแบบฝรั่งเศส การบริการแบบใชโตะหรือรถเข็น การบริการ
แบบรัสเซีย การบริการแบบอเมริกัน ประเภทท่ี 2 คือการบริการอาหารแบบบริการตนเอง(Sel f 

Service) เปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน เนื่องจากสภาพความเปนอยูตองเรงรีบในการทํางาน ประชาชน
สวนมากมีเวลาในการรับประทานอาหารนอยลง ทําใหเกิดรานอาหารประเภทนี้มากข้ึนในปจจุบัน 

 

              แบบฝกหัดทายบท  

 1. การบริการแบบอังกฤษ (Engl ish Service) มีลักษณะอยางไร จงอธิบาย 

 2. การบริการแบบบริการตนเองเปนอยางไร จงอธิบาย 

 3. ความสําเร็จของการบริการแบบบุฟเฟต (Buffet  Service) คืออะไร 
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คุณสมบัติของพนักงานบริการกับการสรางความประทับใจคุณสมบัติของพนักงานบริการกับการสรางความประทับใจ    

 

เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. ความหมายและคุณลักษณะของการบริการ  

 2. คุณสมบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. สุขอนามัยของผูบริการอาหาร 

 4. ทักษะและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของ 

 5. การเพ่ิมยอดขาย     

 6. สรุป   

 7. แบบฝกหัดทายบท 

 8. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการบริการ 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายความหมายของสุขอนามัยของผูบริการอาหารได 

 4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายทักษะและคุณสมบัติท่ีเก่ียวของกับการทํางาน  

 5. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายวิธีการเพ่ิมยอดขาย 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับความหมายและคุณลักษณะของการบริการ คุณสมบัติ
ของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สุขอนามัยของผูบริการอาหาร ทักษะและคุณสมบัติท่ี
เก่ียวของ และการเพ่ิมยอดขาย 

 2. อธิบายและรวมกันวิเคราะหคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  สุขอนามัย ทักษะและคุณสมบัติท่ี
เก่ียวของของพนักงานบริการ 
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 3. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน เพ่ือยกตัวอยางคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบตางๆท่ีนักศึกษาสนใจ และนําเสนอ         

หนาชั้นเรียน และเปดโอกาสใหนักศึกษากลุมอ่ืนๆไดซักถาม 

 4. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจ จากท่ีไดศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว ภายในชั่วโมงเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนเขาบรรยาย 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยาย 

 3. แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความสําเร็จของธุรกิจบริก
อยางเดียว แตยังตองมีองคประกอ
บริการ ซึ่งการบริการเปนองคประ
ลมเหลวก็ไดข้ึนอยูกับรูปแบบการบ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
พอใจในสวนอ่ืนดวย ในทางตรงกัน
บริการ มีความพรอมท่ีจะใหบริการ
กลาวไดวา การบริการเปนหัวใจห
ความสําเร็จ 

 

ความหมายและคุณลั
 

การบริการ  (Service) 

ความสุข  ความสะดวกสบาย ทํา
เปยมไปดวยความปรารถนาดี"  

การบริการ  หรือ  SERV

S  =  Smiles for every

E  =  Excel lence in ev

R  =  Reaching out  to

เปนมิตร) 

V  =  Viewing every g

I   =   Invit ing guests t

C  =  Creat ing a warm

E  =  Eye contact  that

คุณสมบัตคุณสมบัต

บทท่ี 4 คุณสมบัติของพนักงานบรกิารกับการสรางคว

 

ิจบริการอาหารและเครื่องดื่มไมไดข้ึนอยูกับรสชาติอาหารท่ีด
ระกอบอ่ืนตามมาดวยเชน สถานท่ีตั้ง ท่ีจอดรถ บรรยากาศ
ประกอบหลักท่ีสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจใหประสบความ
การบริการของสถานบริการนั้น ถาพนักงานบริการไมไดรับก
ิภาพ ไมดูแลเอาใจใสแขก ยอมมีผลกระทบท่ีทําใหแขกเกิด
รงกันขามถาพนักงานไดรับการฝกฝนมาอยางดี มีประสบก
ริการแขกไดทันที ก็จะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับแขก
วใจหลักท่ีมีสวนทําใหธุรกิจการบริการอาหารและเครื่อง

คุณลักษณะของการบริการ  

  หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติ เพ่ือให
ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ อันเปนการกระทําท่ีเกิด

SERVICE ท่ีดีจึงตองประกอบดวยคุณลักษณะ 7 ประการ
eryone  (ยิ้มใหกับทุกคน) 

 everything we do  (เปนเลิศในหนาท่ีท่ีเราปฏิบัติ) 
t  to every guest  with hospital ity  (เอาใจใสแขกทุกคนด

y guest  as special   (มองแขกทุกคนวาเปนคนพิเศษ) 

sts to return  (เชื้อเชิญแขกใหกลับมาใชบริการ) 

rm atmosphere  (สรางบรรยากาศใหอบอุน) 

hat  shows we care  (สบสายตาเพ่ือแสดงความเอาใจใส

สมบัติของพนักงานบริการกับการสรางความประสมบัติของพนักงานบริการกับการสรางความประ

 49 างความประทับใจ 

 

ารท่ีดีเยี่ยมเพียง
ากาศ หรือการ
วามสําเร็จ หรือ
รับการฝกฝนให

ขกเกิดความไมพึง
สบการณในการ
ับแขกได จึงอาจ
ครื่องดื่มประสบ

ื่อใหผู อ่ืนไดรับ
ท่ีเกิดจากจิตใจท่ี

การ คือ 

ุกคนดวยความ

ใจใส) 
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มประทับใจมประทับใจ 
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ท่ีมา : Managing Service in Food and Beverage Operations (1985:14) 

แปลไทย โดยผูเขียน 

 

 งานบริการเปนงานท่ีสรางความพึงพอใจและประทับใจใหกับลูกคา  หรือผูมาใชบริการและผู
มาติดตอ  การใหบริการท่ีดีจะสงผลโดยตรงตอภาพลักษณของสถานประกอบการ  และความลมเหลว
ในการบริการจะเปนผลเสียอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  ดังนั้นพนักงาน
บริการทุกคนจะตองใหความสําคัญและมีความรับผิดชอบในการใหบริการ  เพราะพนักงานบริการคือ
หนาตาของราน บุคคลท่ีดูแลเอาใจใสคนในราน สรางความประทับใจตลอดระยะเวลาท่ีแขกมาเยือน 

ยอมทําใหแขกอยากท่ีจะกลับมาเยือน หรือใชบริการอีกครั้ง 

สิ่งท่ีแขกใชประเมินสถานประกอบการเม่ือแรกเห็นอาจประกอบไปดวยตัวอาคาร การตกแตง 
อุปกรณเครื่องใช รวมไปถึงตัวพนักงาน ซึ่งสามารถสรางความประทับใจครั้งแรกใหกับแขกทันทีท่ีใช
บริการ หากแขกพึงพอใจกับสิ่งท่ีเห็นจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับแขกวาตนจะไดลิ้มลองอาหาร
ท่ีอรอย ถูกสุขอนามัย โดยการบริการของพนักงานมืออาชีพ แตหากสิ่งท่ีแขกเห็นเปนไปในทางลบ 

เชน มีกลิ่นอับภายในราน เศษอาหารตกหลนบนโตะ เกาอ้ี รอบเปรอะเปอนท่ีพ้ืน พรม หรือฝาผนัง 
กระจกหนาตางสกปรก พนักงานแตงกายไมเรียบรอย ผมยุงเหยิง แขกจะเกิดความรูสึกไปในทางท่ีไม
ดีกับสถานประกอบการในทุกเรื่องไมวาจะเปนอาหารหรือการบริการ 

 การใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพอยูกับตัวของพนักงานแตละคน  ตองอาศัยทัศนคติท่ีดี  การ
บริการท่ีแสดงออกถึงความพรอมของการบริการ  มีความสุภาพ  ออนโยน  มีไมตรีจิตท่ีดี  เพ่ือจะ
สามารถชนะใจลูกคาท่ีมาใชบริการ  การบริการสามารถกระทําไดตั้งแตลูกคากาวเขามายังราน  

จนกระท่ังลูกคาเดินออกจากราน ซึ่งพนักงานบริการทุกคนสามารถปฏิบัติได  การใหบริการท่ีดีจะเปน
เสมือนเครื่องมือชวยใหผูติดตอกับภัตตาคารหรือรานอาหาร เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสราง
ภาพลักษณซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใชบริการในโอกาสตอไป 

 

 

 

1. ขอหามปฏิบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ขอควรระวัง สําหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คือเรื่องการรักษากิริยามารยาท  

พนักงานเสิรฟควรมีมารยาทและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1.1 รางกายตองสะอาด หนาตา เนื้อตัว มือ ห ูนิ้ว คอ และสวนตางๆ ของรางกาย อยาให
เห็นรองรอยของความสกปรก 

 1.2 เล็บมือสะอาด หามไวเล็บ หามทาเล็บทุกสี รวมท้ังสีเคลือบใส 

คุณสมบัติของพนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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 1.3 ผมไมยาวรุงรัง ควรไวผมทรงเรียบๆ พนักงานหญิงไมควรจะเกลามวยหรือไวผมทรงสูง 
ถาผมยาวใหมัดผมติดเน็ต 

 1.4  ผูชายหามไวหนวดเครา แมจะเปนการไวหนวด เครา อยางเรียบ ๆ ก็ตาม 

 1.5 ฟนตองรักษาใหสะอาด อยาใหมีกลิ่นปาก และไมรับประทานอาหารท่ีมีกลิ่นจัดระหวาง
ปฏิบัติหนาท่ี 

 1.6 ไมใชน้ําหอมกลิ่นแรง หรือฉุนจัดในขณะปฏิบัติหนาท่ี  

 1.7 เสื้อผาตองสะอาด รีดใหเรียบ อยา ไหมีรอยยนยับไมเรียบรอย  

 1.8 ถาเปนเครื่องแบบท่ีมีเครื่องหมายอยูดวย ไมวาจะเปนโลหะ หรืออยางอ่ืนใด ประดับปก
เสื้อ จะตองติดเครื่องหมายใหเรียบรอย เครื่องหมายท่ีเปนโลหะตองขัดใหมัน สะอาด เปน เงา 

 1.9 รองเทาตองขัดมัน สีเรียบไมฉูดฉาด ถุงเทาสีเดียวกับรองเทา 

 1.10 กลัดกระดุมทุกเม็ด (ถามี) ใหเรียบรอย ถาเปนกระดุมโลหะจะตองขัด ใหสะอาด  

 1.11 หามเค้ียวอาหาร ของขบเค้ียว หรืออมของขบเค้ียวไวในปากขณะอยูตอหนาแขกหรือ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยู 

 1.12 หามสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหนาท่ี แมจะไมอยูตอหนาแขกก็ตาม 

 1.13 หามใชมือลวงกระเปากางเกง กระเปาเสื้อ ขณะปฏิบัติหนาท่ีตอแขก  

 1.14 เวลา จาม ไอ หามไอจามรดหนาแขก ใหหันไปทางอ่ืนใหหางจากแขกมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
กระทําได และใหใชมือปองปาก หากใชผาเช็ดหนาปดปากไมทัน 

 1.15 หามอานหนังสือพิมพ แมกกาซีน หรือสิ่งอ่ืนใดขณะปฏิบัติหนาท่ีแมจะไมมีแขกก็ตาม 

 1.16 ไมเกา แคะ หรือใชมือลวงสวนตาง ๆ ของรางกายตอหนาแขก เชน แคะฟน แคะจมูก 

แคะห ูแคะข้ีตา เกาขา หรือลวงเขาไปในเสื้อผา 

 1.17 หามกัดเล็บ ดีดนิ้วมือเลน หรือหักนิ้วมือใหเกิดเสียงดังตอหนาแขก 

 1.18 หามหัวเราะเสียงดังระหวางปฏิบิตหนาท่ี แมจะมีเรื่องขบขัน ตองสํารวมกิริยาตอหนา 
แขก 

 1.19 หามใชมือเสยผม ลูบหนาตาของตน ตอหนาแขก ฯ 

 1.20 ขณะยืนอยูตอหนาแขกเพ่ือคอยฟงคําสั่งหรือบริการ หามหายใจดังๆ แรงๆ ใหพยายาม
เบี่ยงหนาไปทางอ่ืนๆ ใหหางจากตัวแขก  

 1.21 ขณะพูดกับแขก ไมพูดเสียงดังเกินควร พูดดังพอใหแขกไดยิน 

 1.22 ไมนั่งพูดกับแขก ตองยืนพูด และอยูในทาสํารวมตน แตไมใชแข็งกระดาง เวลายืนตอง
ใหสนเทาชิดกัน 
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 1.23 พูดกับแขกเทาท่ีจําเปน ไมชวนคุย หรือพูดเลนกับแขก แมแขกจะชวนคุยก็ตองสํารวม
กิริยาคําพูด แมแขกจะใหความสนิทสนมก็ตาม  

 1.24 หลีกเลี่ยงการเจรจาโตแยง ถกเถียงกับแขก ไมวาแขกจะเปนผูผิดหรือ ถูกก็ตาม ถาแขก
ผิดก็พยายามชี้แจงใหแขกทราบโดยสุภาพ 

 1.25 หามพูดติเตียนแขก คอนแคะแขก ไมวาจะเปนเรื่องใดๆ ท้ังสิ้น หรือในกรณีท่ีแขกไม
เขาใจใน ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือภาษา ก็ใหพยายามแนะนําไมประณามแขก 

 1.26 ไมแสดงความไมสุภาพใหปรากฏตอหนาแขก 

 1.27  ไมลุกลี้ลุกลน และไมเฉื่อยชาหรือเหมอลอยขณะบริการแขก 

 1.28  ไมยืนพิงโตะ เกาอ้ี เสา หรือกําแพง ในขณะปฏิบัตหนาท่ีแมจะไมมีแขก หรือมีแตนอย
ก็ตาม  

 1.29 หามแสดงทาอิดโรยหรือเบื่อหนาย แสดงอาการไมพอใจแขก แมวาจะไมตั้งใจท่ีจะ
กระทําเชนนั้น 

 1.30 ขณะเดินคูไปกับแขก ไมควรเดินนําหนา ใหเดินขางเคียงแตคอนไปทางขางหลังของ
แขกเล็กนอย 

 1.31 อยายืนขวางทาง หรือยืนขางหนา หรือเดินชนแขก ถาหากเลี่ยงไมทันใหยืนเฉยๆอยูกับ
ท่ี เพ่ือใหแขกเดินผานพนตัวเราไปกอน 

 1.32 หามเดินแกวงแขนเลนหรือเอามือไขวหลัง 

 1.33 หามจับกลุมคุยกันระหวางพนักงานตอหนาแขก หรือหยอกลอเลนกัน ตอหนาแขกใน
ระหวางปฏิบัติหนาท่ี 

 1.34 เวลาฟงคําสั่งจากแขก ควรสั่งใหชัดเจน อยารับคําสั่งผิดๆ เม่ือไมเขาใจ คําสั่งใหถามจน
เปนท่ีเขาใจเสียกอน แลวจึงไปบริการตามคําสั่ง  

 1.35 เวลาจะหันหลังกลับจากแขก (เม่ือไดรับคําสั่งแลว)ใหคอยๆ หมุนตัว ดวยสนเทาเพ่ือ
ปองกันการกระทบกับแขกผูอ่ืนท่ีสวนทางมา 

 1.36 ขณะถือถาดภาชนะไปบริการแขก ระวังอยาใหภาชนะกระทบกัน จนเกิดเสียงดัง 

 1.37  ไมควรถือภาชนะ จาน ถาด เพ่ือลอเลน 

 1.38 ขณะเสิรฟอาหารเครื่องดื่ม หามหายใจรดแขก ควรเอ้ียวหนาไปอีกทางหนึ่งใหหาง แขก 

 1.39 การถือ การถอน การเสิรฟเครื่องดื่ม ใหใชถาดรองทุกครั้ง 

 1.40 เวลาจับมีดใหจับท่ีดาม ชอนสอมจับท่ีกลางสัน ถวยแกวจับท่ีกลางแกว ถาเปนแกวมี
กานใหจับท่ีกานแกว 

 1.41 อยาใชนิ้วลวงหรือคีบถวยแกว ถวยชา ถวยกาแฟ ใหยกใสถาดท่ีจัดรองไว  
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 1.42 การเก็บ การถอนจานอาหารท่ีรับประทานอาหารเสร็จแลวใหถือหลักดังนี้ เก็บจานท่ีมี
ขนาดใหญกอน แลวจึงเก็บจานท่ีเล็กรองลงไปตามลําดับ 

 1.43 เวลาจะเขาไปบริการแขกในหองพัก หรือท่ีจัดไวเปนพิเศษตองใหสัญญาณ เคาะประตู
กอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงเขาไปได  

 1.44 เม่ือเก็บสิ่งของได ไมวาจะเปนสิ่งของท่ีมีราคามากนอยเพียงใดภายในบริเวณ หรือ
สถานท่ีท่ีบริการ จะตองนําสงมอบคืนเจาของ หรือเจาหนาท่ีของสถานท่ีผูมีหนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือสง
มอบเจาของตอไป 

 1.45 หามหยิบฉวย ถือสิทธิ์เอาสิ่งของแขก แมวาจะเปนสิ่งของทีคิดวาแขก ไมตองการแลวก็
ตาม เวนแตแขกจะออกปากอนุญาต  

 1.46 เม่ือไปซื้อสิ่งของใหแขก ถามีใบเสร็จรับเงินตองมอบใหแขก ถามีเศษ เงินทอนจะเปน
จํานวนมากนอยก็ตามตองคืนใหแขก เวนแตแขกจะไมตองการและเต็มใจมอบใหจึงรับไว  

 1.47 ไมยืนรอคอยทิปจากแขก 

 1.48 เม่ือแขกใหทิป ใหกลาวคําขอบคุณ  

 1.49 เม่ือแขกกลาวคําขอบใจแทนใหทิป ใหตอบรับวายินดีตอนรับ ( with pleasure or 

Your are welcome )  

2. เสาวภา โชติเกษมศรี (2554 : 174-178) ไดกลาวถึงการปฏิบัติตนในเรื่องตางๆ ไว ดังนี้  

 2.1 หามพนักงานหองอาหารทุกคนดื่มน้ําชาหรือกาแฟในหองอาหาร หรือในท่ีซึ่ง จัดไว
บริการแขก หรือในสถานท่ีท่ีแขกสามารถมองเห็นพนักงานไดในขณะท่ีกําลังดื่ม ถึง แมพนักงานจะดื่ม
น้ําเปลา แขกก็อาจคิดวาดื่มเหลาหรือวอดกาก็ได 

 2.2 หามสงเสียงดังหรือตะโกนสั่งงานในระยะไกลในหองอาหาร หรือท่ีบริการแขก  

 2.3 หามไวผมยาวเกินควรและหามไวหนวด เครา สําหรับพนักงานหญิง หามปลอยผม ถาผม
ยาวใหหาสิ่งท่ีรัดผมหรือก๊ิบหนีบใหเรียบรอยในขณะปฏิบัติหนาท่ี  

 2.4 หามสวมใสเครื่องแบบท่ีไมใชเครื่องแบบของโรงแรมท่ีกําหนดให แตละแผนก  

 2.5 ไมอนุญาตใหพนักงานบริการหญิงไวเล็บยาว ตองแตงหนาทาปากทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานแด
ควรแตงพองามอยางใหนาเกลียดหรือฉูดฉาดเกินจําเปน  

 2.6 หามพนักงานพาเพ่ือนฝูง หรือญาติเขามารับประทานอาหารของโรงแรมแลว เซ็นบิลหัก
เงินเดือนตัวเองเปนอันขาด และไมอนุญาตใหพนักงานเซ็นบิลอาหารเพ่ือรับประทานเองดวย  

 2.7 หามพนักงานใชหองน้ํารวมกับแขก หรือหองน้ําท่ีจัดไวบริการแขก 

 2.8 หามพนักงานหองอาหารทุกคนนั่งในหองอาหาร หรือสถานท่ีซึ่งจัดไวเพ่ือแขกในเวลามี
งาน  
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 2.9 หามพนักงานขบเค้ียว อาหาร หรือหมากฝรั่ง และหามสูบบุหรี่ในหองอาหาร หรือ
สถานท่ีท่ีจัดไวเพ่ือแขกเปนอันขาด 

 2.10 หามพนักงานทุกคนทําสิ่งตอไปนี้ในหองอาหารหรือในสถานท่ีบริการแขกเปนอันขาด 

คือ   แคะข้ีตา แคะหู ใชมือเสยผม หวีผม เกาหัว แคะข้ีมูก บีบสิว แคะฟน จาม พนักงานควรมี
ผาเช็ดหนาประจําตัวทุกคน 

 2.11 หามพนักงานหญิงประดับสิ่งตอไปนี้ คือ ลูกประคํา สรอยไขมุก หรือสิ่งประดับท่ีมี
ลวดลายหลายสี ใหสวมใสประดับไดเฉพาะสรอยคอ พนักงานชายและพนักงานหญิงถามีพระเครื่อง 
หรือล็อกเก็ตใหหอยไวดานในคอเสื้อ 

 2.12 หามพนักงานสวมใสเครื่องแบบท่ีขาด ชํารุด หรือสกปรกเขาปฏิบัติงาน ถาพบผูเปน
หัวหนาจะไมอนุญาตใหเขาทํางาน ในวันท่ีสวมชุดดังกลาว 

 2.13 หามพนักงานพูดไมสุภาพหรือโตเถียงกับแขกทุกคน และหามนําเรื่องสวนตัวของ
พนักงานเองไปคุยกับแขก เชน พูดวา พอแมยากจนหรือครอบครัวยากจน เงินเดือนไมพอใช เปนตน 

 2.14 หามพนักงานพูดคุยกับแขกในทํานองวิจารณฝายบริหาร กฎของโรงแรม หรือดาวา
เพ่ือนรวมงานใหแขกฟง หรือใหแขกไดยินถอยคําเหลานี้เปนอันนาด  

 2.15 หามพนักงานชี้มือไปท่ีแขก หรือวิจารณแขกวากินอาหารถูกหรือแพง แตอยาง ใดท้ังสิ้น  

 2.16 หามพนักงานโตเถียงในเรื่องงาน เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน หรือโตเถียงใน เรื่องสวนตัว
ในหองอาหาร  

 2.17 หามพนักงานยืนจับกลุมในหองอาหาร ใหแยกกันยืนเปนจุด ๆ ถึงแมจะไมมี แขกก็ตาม 

หามยืนพิงโตะ เกาอ้ี เสา หรือกําแพงในหองอาหาร  

 2.18 หามพนักงานออกไปทําธุระนอกโรงแรมในเวลางานเปนอันขาด ในกรณีฉุกเฉิน หรือ
ญาติมาพบ ใหขออนุญาตตอหัวหนาหองอาหารหรือหัวหนาท่ีคุมสถานท่ีท่ีพนักงาน ปฏิบัติงานกอนทุก
ครั้ง ถาออกไปโดยยังไมไดรับอนุญาตจะถือวาละท้ิงหนาท่ี 

 2.19 พนักงานทุกคนจะตองมาถึงโรงแรม หรือสถานท่ีทํางาน กอนเวลาเขาทํางาน อยาง
นอย 10 นาที เพราะตองเปลี่ยนเครื่องแบบ และลงเวลาปฏิบัติงาน 

 2.20 หามพนักงานสวมใสเครื่องแบบออกนอกบริเวณโรงแรม กอนไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาแผนก ยกเวนพนักงานท่ีตองไปจัดเลี้ยงนอกสถาานท่ีเทานั้น 

 2.21 หามพนักงานเก็บของแขกท่ีลืมไวบนโตะ เปนอันขาดถาพบทรัพยสิน หรือสิ่งท่ีแขก
ลืมไว ใหแจงชื่อแขก หรือหมายเลขหอง เวลาท่ีเก็บได วันท่ี สถานท่ี ชื่อสิ่งของท่ีพบหรือเก็บได    
พรอมท้ังชื่อของตัวเอง สงมอบ ใหแผนกแมบาน หรือ แผนกฟรอนต หรือหัวหนาแผนก หรือหัวหนา
หองอาหาร เพ่ือดําเนินการตอไป  

 2.22 หามพนักงานใชโทรศัพทภายในพูดคุยติดตอธุรกิจสวนตัวในเวลางาน และหามใช
บริการอ่ืนๆ ท่ีเปนบริการของแขกดวย 
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 2.23 พนักงานจะตองไมนัดเพ่ือนหรือญาติ ใหมาคอยพบในบริเวณโรงแรม ในขณะ
ปฏิบัติงาน  

 2.24 พนักงานจะตองรายงานตอหัวหนาหรือผูท่ีติดตอได เม่ือปวย บาดเจ็บ หรือมีเหตุ
ฉุกเฉินท่ีไมสามารถมาปฏิบัติงานได โดยติดตอทางโทรศัพท หรือจดหมายฝากมา หามขาดงาน โดยไม
มีเหตุอันสมควร 

 2.25 พนักงานตองไมเรงใหแขกรีบรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ในขณะท่ีแขกดื่มชา 
กาแฟ หามเก็บถวยน้ําชา กาแฟ ออกจากโตะ เพราะนั่นคือการเรงใหแขกลุก หรือถา ไมมีน้ําชา 
กาแฟ หลังอาหารไมควรนําบิลไปใหแขก เม่ือแขกยังไมเรียกเช็คบิล 

 2.26 พนักงานท่ีดีตองอดทน ยิ้มเสมอ เม่ือถูกแขกบน ตอวา หรือใชบริการนานเกินควร 

 2.27 เม่ือแขกรับประทานอาหารเสร็จแลวปลอยใหแขกไดพักผอน ไมสมควรเขาไปยืนใกล
แขกเกินไป 

 2.28 เม่ือไดรับทิปหรือไมได ตองไมแสดงกิริยาดีใจ หรือไมพอใจใหแขกเห็น 

 2.29 พนักงานท่ีดีตองไมพูดเรื่องทิปหรือแบงทิปกันภายในหองอาหาร เม่ือแขกยังนั่งอยู 

 2.30 ตองเปลี่ยนท่ีเข่ียบุหรี่ทุกครั้งเม่ือแขกสูบบุหรี่ ถึงแมจะเพ่ิงดับมวนเดียวก็ตองเปลี่ยน 

ใหม ทันที 

 2.31 ตองใหเกียรติกับแขกท่ีเปนผูหญิงเสมอ เม่ือแขกผูชายมีผูหญิงมาดวย ตองยกเกาอ้ี
ใหผูหญิงกอน 

 2.32 พนักงานทุกคนตองพกปากกา กระดาษรับคําสั่งอาหารทุกเวลา ท่ีอยูในเวลา
ปฏิบัติงาน 

 2.33 พนักงานตองไมโตเถียงกับแคชเชียร เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ตองแจงใหัหัวหนาผูควบคุม
งานทราบทันที  

 2.34 หามอานหนังสือทุกชนิดในหองอาหาร แมเวลาไมมีแขกหรือยามวาง นอกจาก
หนังสือท่ีใหความรูเก่ียวกับหองอาหาร หรือหนังสือเก่ียวกับเรื่องงานของโรงแรม 

 2.35 เม่ือเก็บจาน เครื่องมือ ออกจากโตะแขก ตองระมัดระวังไมใหเกิดเสียงดังเกินไป 

 2.36 เม่ือแขกตองรับประทานอาหารดวยมือ หลังจากเสร็จแลว ตองรีบหาถวยน้ําลางมือ
พรอมน้ําอุนกับมะนาวฝานใหแขกลางมือทันที และเตรียมผาเช็ดมือสําหรับแขกเม่ือลางมือเสร็จแลว
ดวย 

 2.37 ตองเปลี่ยนเครื่องแบบทุกครั้งเม่ือสกปรก หรือมีกลิ่นตัว กลิ่นเหงื่อ กอนจะเขา
ปฏิบัติงานตองตรวจดูเครื่องแบบใหเรียบรอย 

 2.38 เม่ือทําของแตกเสียหาย ตองทําบันทึกเพ่ือแจงการจัดซื้อใหม พรอมเขียนเหตุผลดวย
วา เพราะเหตุใด 
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 2.39 ไมควรพูดคุย หรือทําตัวสนิทสนมกับแขกเกินควร ไมวาจะเปนแขกประจําหรือไมก็
ตาม  

 2.40 เม่ือยังอยูในอาการมึนเมา เพราะยังไมสรางจากการดื่มสุรา หรือเจ็บปวย ตอง
รายงานใหหัวหนาทราบกอนท่ีจะเขาปฏิบัติงาน  

3. ขอควรปฏิบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

3.1 การแตงกาย  ควรแตงกายตามแบบฟอรมเพ่ือใหเปนระเบียบเรียบรอย ใหรูวาใครเปน
ลูกคา ใครเปนผูใหบริการ เครื่องแตงกายตองสะอาดไมยับยูยี่ หองอาหารและภัตตาคารในเมืองไทย
พนักงานแตละฝายนิยมแตงกายไมเหมือนกัน ดังนี้  

  3.1.1 ตําแหนงผูจัดการและผูชวยผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่มใสชุดสากล           

 สีเหมาะสมและผูกเน็คไทสีเรียบรอยไมฉูดฉาด  

  3.1.2  ตําแหนงผูจัดการและผูชวยผูจัดการหองอาหารใสชุดสากลสีดํา ผูกเน็คไท    

 สีดํา  

  3.1.3 ตําแหนง หัวหนาพนักงานเสิรฟ ใสชุดสากลสีดําผูกโบวหรือผูกเน็คไทสีดํา 

  3.1.4 ตําแหนงผูชวยหัวหนาพนักงานเสิรฟใสกางเกงสีดํา เสื้อนอกสีขาว ผูกโบวหรือ
 ผูกเน็คไทสีดํา 

  3.1.5 ตําแหนงพนักงานสิรฟชายใสกางเกงสีดําแจกเก็ตเอวเวา สีท่ีทางภัตตาคาร
 กําหนด ผูกโบวหรือผูกเนคไทสีดํา หรือใสชุดอ่ืนแลวแตทางภัตตาคารกําหนด สวนพนักงาน
 ตอนรับหญิงอาจใสชุดไทย หรือชุดท่ีทางภัตตาคารกําหนด 

 3.2 ผม  พนักงานชายไมควรไวผมยาว ผมจะตองสะอาดและหวีใหเรียบรอย ไมใสน้ํามันมาก
เกินไป พนักงานหญิงถาไวผมยาวตองรัด หรือเกลาใหเรียบรอย เวลาทํางาน ไมควรกังวลเรื่องทรงผม
มากเกินไป 

 3.3 หนา พนักงานทุกคนจะตองมีใบหนาสะอาดหมดจด ไมควรแกะสิวในเวลาทํางาน มี
สายตาดี และไมสวมแวนตาทุกชนิดเวลาทํางาน ฟนตองสะอาดและไมแคะฟนในเวลาทํางาน 

ระมัดระวังเรื่องกลิ่นปาก นอกจากนั้นพนักงานชายตองไมไว หนวดเครา และพนักงานหญิงไมควร
แตงหนามากเกินไป  

 3.4 แขน มือ นิ้ว เล็บมือ พนักงานทุกคนจะตองมีแขน มือ นิ้ว ท่ีสะอาด และแข็งแรงเพราะ
จะตองยกของหนัก เล็บมือตองตัดใหสั้นและสะอาด อยาสวมแหวนเพชร พลอย ท่ีมีคามากเกินไปใน
เวลาทํางาน 

 3.5 การปรากฏกาย พนักงานตองมีการปรากฏกายท่ีดี ผูชายตองหุนดี เดินสมารท ยิ้มแยม
แจมใส ผูหญิงตองหุนสวยเดนสงานารัก ทาทางคลองแคลว ม่ันคงไมเคอะเขิน  

 3.6 ทาทางการทรงตัวดี ผูบริการทุกคนจะตองรูจักฝกทาทางในการทรงตัว ใหสงาอยูเสมอ 
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 3.7 ขาและเทา พนักงานตองมีขาและเทาแข็งแรง เพราะตองเดินหรือยืนอยูตลอดเวลาสวม
รองเทาท่ีเหมาะสมและหม่ันขัดอยูเสมอ 

 3.8 การพูด พนักงานตองสามารถพูดภาษาอังกฤษไดโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานท่ีตอนรับ
ชาวตางประเทศ ตองสามารถใชภาษาอังกฤษไดถูกตองและสุภาพ 

 3.9 ความมีน้ําใจ พนักงานตองโอบออมอารีเอ้ือเฟอ เห็นอกเห็นใจตอแขกทุกคน  

 3.10 ความซ่ือสัตย พนักงานตองซื่อสัตยสุจริตท้ังตอแขกและตอกิจการ  

 3.11 ความรวมมือ พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหงานสําเร็จ 

ลุลวงไปดวยดี  

 3.12 ความรูและทักษะ พนักงานจะตองมีความรู และความชํานาญในเรื่องงานท่ีตนทําและ
จะตองสนใจศึกษาหาความรู และความชํานาญอยูเสมอ  

 

 

 ผูใหบริการหรือพนักงานเสิรฟอาหารมีความสําคัญไมนอยกวาผูประกอบอาหารเพราะอาหาร
จะตองสะอาดปราศจากเชื้อโรค แตผูเสิรฟอาหารอาจแพรเชื้อโรคไปสูอาหารได ผูทําหนาท่ีบริการ
ดานอาหารจึงควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  

1. สุขภาพ ผูเสิรฟอาหารตองมีสุขภาพสมบูรณไมมีโรคประจําตัว เชน วัณโรค โรคผิวหนัง 
หากเกิดการเจ็บปวยเปนครั้งคราวตองหยุดการทํางาน เพราะหากทํางานเชื้อโรคอาจแพรไปสูอาหาร
ได สถานบริการอาหารควรใหเจาหนาท่ีทุกคนรับการตรวจรางกาย เปนครั้งคราว เพ่ือความแนใจวาไม
มีโรคติดตอท่ีเปนอันตรายตอผูรับบริการได 

2. ความสะอาดของรางกาย นอกจากสุขภาพท่ีแข็งแรงปราศจากเชื้อโรคแลว ผูเสิรฟอาหาร
ยังตองรักษารางกายทุกสวนใหสะอาด ไมเปนพาหะแพรเชื้อโรค เชน มือแเละเล็บตองสะอาดอยูเสมอ 

เม่ือจับตองสิ่งสกปรก เชน หลังจากเขาหองน้ําแลวตองลางและฟอกมือ ตองชําระลางรางกายให
สะอาดไมใหมีกลิ่นตัว มือตองลางและฟอกเม่ือสกปรกหรือเม่ือจะจับตองอาหาร ผมตองสะอาดและไม
ปลอยใหรุงรัง ควรตัดใหสั้น 

3. เสื้อผาและเครื่องแตงกาย การปองกันเชื้อโรคไมใหติดไปยังอาหารวิธีหนึ่ง คีอการใหผู
เสิรฟอาหารมีเสื้อเฉพาะท่ีจะใสเม่ือเขาปฏิบัติหนาท่ี เพราะเสื้อท่ีใสมาจากนอกสถานท่ีอาจติดเชื้อ
ตางๆ มาได เสื้อผาท่ีใสระหวางเสิรฟอาหารตองมีการซักทําความสะอาดเปนประจํา เสื้อผาควรเปนสี
ออนและทําความสะอาดงาย เม่ือเปรอะเปอนจะไดเห็นงายและทําความสะอาดไดงาย  

4. การเสิรฟอาหาร ตองเสิรฟอยางถูกหลักอนามัย ไมใชมือหยิบอาหาร ยกเวนประเภทท่ีมี
เปลือกหุม และไมบริโภคเปลือก ควรใชอุปกรณเสิรฟท่ีถูกตองเหมาะสม เชน คีมคีบหรือชอนตัก 

ปกปดอาหารใหปลอดภัย ตลอดระยะเวลาเสิรฟไมไอ หรือจามลงสูอาหาร ไมพูดคุยขามอาหารเพราะ

สุขอนามัยของผูบริการอาหาร 
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น้ําลายอาจตกลงในอาหารได การจับภาชนะตองจับใหถูกตองไมใหนิ้วมือจุมลงในอาหาร จับชอนสอม
หรือตะเกียบท่ีดาม จับแกวน้ํา ต่ํากวาก่ึงกลางลงมา เสิรฟอาหารรอนทุกอยางตองมีจานรองและยกไป
เสิรฟดวยถาด บริเวณท่ีเสิรฟอาหารตองสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย ฝุนละออง เม่ือมีสิ่งเปรอะ
เปอนตองเช็ดใหสะอาดไมปลอยใหมดและแมลงไตตอม  

 

  

ผูชวยศาสตราจารยชลธิชา บุนนาค (2553 : 31-33) ไดกลาวถึงทักษะและคุณสมบัติท่ี
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพึงมี ดังนี้ 

1. ความเปนมิตร (Friendliness)  

 การสรางความเปนมิตรอาจทําไดโดยเรียกชื่อแขก ผลของการวิจัยพบวา แขกจะเกิดความ
ประทับใจในสถานท่ีและบริการท่ีไดรับเพราะรูสึกวาตนมีความสําคัญ มีคนรูจัก แตท้ังนี้ตองใหแนใจวา
ออกเสียงถูกตอง อยางไรก็ตามหากเปนกรณีแขกไมตองการใหเรียกชื่อไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม 

พนักงานตองปฏิบัติตาม การจําชื่อแขกท่ีมาใชบริการอาจใชวิธีตอไปนี้ 

 1.1 ฟงชื่อใหชัดเจนเม่ือไดรับการบอกกลาว 

 1.2 จดชื่อใสกระดาษ 

 1.3 พูดทวนชื่อแขกหลายๆครั้ง 

นอกเหนือจากการเรียกชื่อแขกในการกลาวตอนรับแลว อาจจะใชในเวลาท่ีรับคําสั่งอาหาร
จากแขก ถามความพึงพอใจของแขกตออาหารและการบริการเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงการใหบริการ
ตอไป 

2. ความรูในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (Knowledge of Food and Beverage)  

 พนักงานบริการจะตองเปนผูท่ีรอบรูเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดท่ีมีขายในสถาน
บริการของตน เพ่ือใหคําแนะนําและเสนอแนะแกแขกไดอยางถูกตอง นอกจากยังตองเปนผูท่ีมีความรู
เก่ียวกับวิธีการปรุง เครื่องปรุง เครื่องมือเครื่องใชในการรับประทาน รวมไปถึงวิธีการบริการใหกับแขก
ดวย บางครั้งพนักงานอาจตองคาดเดาสิ่งท่ีแขกถามวาแขกตองการคําตอบอะไร เชน แขกถามวามี
อะไรอยูในรายการอาหารชื่อ Spinach and Goat Cheese Quiche คําตอบคือ Spinach และ 

Goat Chees แตนั้นไมใชสิ่งท่ีแขกตองการทราบเพราะชื่ออาหารบอกอยูแลว พนักงานควรจะคาดเดา
ไดวา แขกตองการทราบสวนผสมอ่ืนๆท่ีปรุงมาพรอมกับ Spinach กับ Goat Cheese วาใสอะไรมา
ดวยบาง เชน หอม กระเทียม เพ่ือแขกจะไดประเมินวาแขกทานไดไหม  แพหรือไม 

 

ทักษะและคุณสมบัติที่เกีย่วของกับการปฏิบัตงิาน 
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3. ประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency)  

 การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดผลดีในภาพรวมท้ังตอตัว
พนักงานและแขก กลาวคือ พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดมากข้ึนโดยใชเวลาและความพยายาม
นอยลง แขกรูสึกสบายใจท่ีเห็นพนักงานทํางานอยางคลองแคลว รวดเร็วราบรื่น เพราะหากพนักงาน
ไมมีประสิทธิภาพในการทํางานจะทําใหการทํางานติดขัดตอเนื่องกันไป และสงผลใหแขกเกิดความไม
เชื่อถือ ปจจัยสนับสนุนการทํางานของพนักงานบริการท่ีสําคัญคือ การจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใชใน
การใหบริการอยางถูกตองครบถวนในชวงเวลาเตรียมการ (Pre-Servicing) กอนการเปดบริการ 

4. ความยืดหยุน (Flexibility)  

 การเลือกอาหารและเครื่องดื่มใดกอนหลังในการรับประทานอาหารม้ือนั้นๆ เปนเรื่องท่ี
แขกตัดสินใจเอง ดังนั้นแมวาแขกจะสั่งอาหารผิดแผกไปจากปกติ เชน Apprt izer กับ Salad แทนท่ี
จะเปน Appet izer กับ Main Course หรือแขกรับประทาน Entrée กอน Salad รวมไปถึงการริน
ไวนเอง พนักงานตองปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยงหรือสงสัยวาแขกทําถูกหรือผิด 

5.  คําพูดชัดเจน (Clear Speech)  

 เสียงของพนักงานบริการควรจะชัดเจนและฟงเปนธรรมชาติ สามารถออกเสียงคําตางๆได
อยางถูกตองเพ่ือสื่อความหมายอยางคลองแคลว ท้ังนี้เพราะแขกยอมรูสึกพอใจท่ีไดยินเสียงท่ีไพเราะ
นาฟง ความรูในภาษาท่ีสองจะเปนสิ่งท่ีชวยพนักงานบริการท่ีตองทํางานในโรงแรมหรือภัตตาคาร
ใหญๆ ตามแหลงศูนยกลางการทองเท่ียว พนักงานท่ีรูภาษาฝรั่งเศสนาจะไดประโยชนมากเพราะใน
รายการอาหารสวนใหญมักจะเขียนดวยภาษาฝรั่งเศส รวมท้ังในตําราประกอบอาหารดวย 

6. ความจํา (Memory)  

 พนักงานบริการจะตองพยายามจดจําทุกสิ่งทุกอยางท่ีเ ก่ียวของกับการทํางานใน
หองอาหารใหมากท่ีสุด ไมวาจะเปนรายการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุง กรรมวิธีการปรุง หรือการ
ผลิต อุปกรณเครื่องใช ชื่อของแขกประจํา รวมไปถึงความชอบและไมชอบของแขกท่ีมาใชบริการ
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้เพ่ือการบริการท่ีดีและทําใหแขกเกิดความประทับใจ 

7. ความซ่ือสัตย (Honesty)  

 จากรายงานการวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานในโรงแรมของพนักงานพบวามีการกระทําท่ี
สอเจตนาทุจริต อาทิเชน การสอดใบเสร็จคาอาหารท่ีไมถูกตองแกแขก การนําอาหารจากภัตตาคาร
ไปบริโภค ท่ีบานหรือท่ีอ่ืนๆ การนําเครื่องใชของทางโรงแรมไปใช สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาพนักงาน
เหลานี้ไมไดมีคานิยมท่ีถูกตองในการทํางาน จากโอกาสท่ีอาจเอ้ืออํานวยใหเกิดการทุจริตทําใหตองมี
การคัดเลือกพนักงานท่ีมีความประพฤติดีโดยตั้งมาตรฐานไวสูง หรืออาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน
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หรือตองมีบุคคลคํ้าประกัน พนักงานบริการจะตองมีความสื่อสัตยตอแขก เพ่ือนรวมงาน รวมถึง
สถานท่ีท่ีตองทํางานอยู 

8. การทํางานเปนทีม (Teamwork)  

 ถือเปนสิ่งท่ีจําเปนมากสําหรับการทํางานเพราะจะเปนตัวเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริการแขก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงท่ีมีแขกเปนจํานวนมาก หากพนักงานทําแตเฉพาะงานในหนาท่ี
ของตน หรือในหนาท่ีรับผิดชอบของตนเพียงอยางเดียวโดยไมชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน ผลเสียเกิดจาก
ขอตําหนิของแขกจะไมใชเกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตจะเกิดกับภาพรวมของหนวยงานท้ังหมด    

การทํางานเปนทีมจะเกิดข้ึนไดถาทุกฝายมีน้ําใจตอกันและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถท้ังใน
สวนตนและสวนรวม มีการติดตอสื่อสารและสงผานขอมูลท่ีถูกตองซึ่งกันและกัน โดยทุกคนตองยึดถือ
ปณิธาน ในการทํางานอยางเดียวกันคือการสรางความพึงพอใจใหกับแขกมากท่ีสุด 

 

 

             การเพ่ิมยอดขาย     

นอกเหนือจากคุณสมบัติทางรางกาย และทักษะท่ีเก่ียวของกับการทํางานดังไดกลาวมาแลว 

พนักงานบริการยังตองเพ่ิมพูนความสามารถเฉพาะในดานอ่ืนๆอีก ท้ังนี้เพราะหองอาหารไมใชขาย
เฉพาะสินคาท่ีเปนอาหารและเครื่องดื่มเทานั้น แตยังขายความสามารถของพนักงานบริการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการโนมนาวใจใหแขกสั่งอาหารและเครื่องดื่มเพ่ิมข้ึน (Upsale) 

 พนักงานบริการควรมีกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายในขณะจดรายการอาหาร โดยสามารถ
เสนอแนะดังนี้ 

Cocktail   

Appet izer 

 

 

Side dishes 

 

 

Cheese and Dessert 

 

 

ควรถามเม่ือยื่นรายการใหกับแขก 

เม่ือแขกสั่งอาหารตามสั่ง ควรถามแขกวาตองการสลัดหรือซุปกอนหรือไม 
และควรแนะนําอาหารพิเศษประจําวัน และสามารถรับประทานเปนอาหาร
เรียกน้ํายอยได 
หากเครื่องเคียงไมไดมีการเสิรฟพรอมกับอาหารจานหลักควรเสนอแนะใหแขก
เลือก Fresh Vegetable หรือ Homemade Noodles  หรืออาจเปนอาหาร
อะไรก็ไดท่ีแผนกครัวจัดเตรียมไวแลว 

หากมีการเสนอชีทหลายแบบในรายการอาหาร ควรนํามาใหแขกดูหลังจาก
แขกรับประทานอาหารจานหลักเรียบรอยแลว รวมถึงการนําเสนอรายการของ
หวาน เคก หรือ ไอศกรีม 
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Coffee and Spirits 

 

การสอบถามแขกวาตองการดื่มกาแฟหลังอาหารหรือไม เปนสิ่งท่ีตองกระทํา
รวมถึงการสอบถามแขกวาตองการ After-dinner Drink ประเภทลิเคียวเพ่ือ
ชวยยอยอาหารหรือไม 
 

 

         สรุป   

การบริการ เปนกระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือใหผูอ่ืนไดรับความสุข  ความสะดวกสบาย 

ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ อันเปนการกระทําท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี การ
สรางความประทับใจใหกับแขกถือวาถือวามีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จขององคกร ความประทับใจ
ของแขกอาจเกิดจากบุคลิกภาพภายนอกของพนักงาน ไดแก การแตงกายท่ีสะอาด ทรงผมไมยุงเหยิง 
เล็บไมยาว ตลอดจนถึงรอยยิ้มท่ีพนักงานมอบใหกับแขกท่ีมาใชบริการ กริยามารยามของพนักงานก็
สําคัญยิ่ง หากพนักงานแสดงสีหนา หรือกริยาท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหความรูสึกของแขกท่ีมีตอสถาน
ประกอบการเปลี่ยนไป  

พนักงานตองปฏิบัติตามกฎของหองอาหารอยางเครงครัด มีคุณสมบัติของพนักงานบริการท่ีดี
และจําเปนตองเรียนรูและจดจําอุปกรณเครื่องใชในหองอาหารแตละประเภทเปนภาษาอังกฤษเพ่ือ
สรางความประทับใจแกลูกคาตางชาต ิ

 

 

 

 

 1. ความหมายและคุณลักษณะของการบริการมีอะไรบาง จงอธิบาย 

 2. ขอควรปฏิบัติของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มมีอะไรบาง 

 3. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มควรมีทักษะอะไรบางในการใหบริการ  

 

 

          เอกสารอางอิง 

 

ชลธิชา บุนนาค. (2553). การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. (พิมพครั้งท่ี 1 ฉบับแกไขปรับปรุง) 
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แบบฝกหัดทายบท 
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อุปกรณในการบริการอาหารและเครือ่งดืม่อุปกรณในการบริการอาหารและเครือ่งดืม่  

เวลาเรียน 8 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. เฟอรนิเจอรภายในหองอาหาร 

 2. ผา (Linens) 

 3. เครื่องกระเบื้องและจาน (Crockery หรือ Chinaware)  

 4. อุปกรณในการรับประทานอาหารของแขกและอุปกรณในการใหบริการของพนักงาน
(Cut lery)  

 5. อุปกรณเครื่องแกว (Glass ware)  

 6. อุปกรณในการบริการเครื่องดื่ม (Beverage Equipment) 

 7. สรุป 

 8. แบบฝกหัดทายบท  

 9. เอกสารอางอิง  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายประเภทของเฟอรนิเจอรภายในหองอาหาร 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายประเภทรถเข็นชนิดตางๆ 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายผาชนิดตางๆท่ีใชในหองอาหาร 

 4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายเครื่องกระเบื้องและจาน 

 5. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายอุปกรณในการรับประทานอาหารของแขกและอุปกรณใน
การใหบริการของพนักงาน 

 6. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของอุปกรณเครื่องแกว 

 7. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายลักษณะอุปกรณในการบริการเครื่องดื่ม 

 8. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายอุปกรณในการเตรียมผลไมและผสมเครื่องดื่มได  
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับเฟอรนิเจอรภายในหองอาหาร ผา เครื่องกระเบื้อง 
อุปกรณในการรับประทานอาหารของแขก อุปกรณในการใหบริการของพนักงาน อุปกรณเครื่องแกว 

และอุปกรณในการบริการเครื่องดื่ม  

 2. อธิบายพรอมยกตัวอยางอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. สาธิตการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใหนักศึกษา
สังเกตและจดบันทึกสิ่งท่ีเห็น และอาจารยสรุปข้ันตอนการใชอุปกรณท่ีถูกตอง พรอมท้ังตอบ        

ขอซักถาม 

 4. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ตามข้ันตอนท่ีอาจารยสาธิตใหดู โดยอาจารยอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีนักศึกษาสงสัย 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 4. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนบรรยายและสาธิต 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยายและการสาธิต 

 3. ตรวจสอบจากการฝกปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 



 

พนักงานบริการอาหารแล
(Furniture and Equipment) 

จะมีอุปกรณเครื่องใชและวิธีการรับป
ใชอุปกรณทุกชนิดและสามารถใชอ
การบริการจําเปนตองฝกปฏิบัติใหพ
ลงทุนในการจัดหาอุปกรณเครื่องม
สวยงาม หรูหรา เพ่ือเปนการสรา
บริการอีก  

 

                   

                    เฟอรนิเจอรภายในห
 

 1.  โตะอาหาร (Tables)

รูปรางของโตะท่ีใชโดยท่ัวไปมี 3 

เหมาะสม โดยท่ัวไปขนาดความสูง
บริการสามารถสื่อสายตากับแขกไ
ขณะรับคําสั่งอาหาร โตะกลมเหมา
เพราะวัฒนธรรมจีนนิยมรับประทาน

 พนักงานควรตรวจสอบส
ไมโยก และความสูงของโตะเม่ือนั่งแ
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ารและเครื่องดื่มจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับอุปกรณ เครื่อง
t ) ในการบริการอาหารเนื่องดวยการรับประทานอาหารขอ

ารรับประทานอาหารท่ีแตกตางกัน ดังนั้นพนักงานท่ีดีจะตอ
ถใชอยางถูกตองคลองแคลว สําหรับโรงแรมท่ีตองการสราง
ัติใหพนักงานทุกคนรูจักอุปกรณเครื่องใชทุกชนิด และอาจจ
องมือและเครื่องใชท่ีมีคุณภาพสูง รวมท้ังองคประกอบ

รสรางบรรยากาศท่ีทําใหแขกเกิดความประทับใจและอยา

ในหองอาหาร 

les) โตะอาหารเปนอุปกรณสําคัญสําหรับใหแขกนั่งรับประ
3 ลักษณะ คือ กลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา เลือกไ

ามสูงของโตะประมาณ 75 ซม. ขอดีของโตะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค
ับแขกไดทุกคนและสามารถใหความสนใจกับแขกแตละคนได

เหมาะสําหรับบริการแขกจํานวนมาก สวนมากมักพบในหอ
ะทานอาหารเปนหมูคณะ 

อบสภาพของโตะกอนเปดบริการทุกครั้ง โตะจําตองมีคว
ื่อนั่งแลวตองเทาขอศอกไดอยางสบาย ดังแสดงในภาพท่ี 5

บทที่บทที่

อุปกรณในการบริการอาหารและเครือ่อุปกรณในการบริการอาหารและเครือ่
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รื่องมือเครื่องใช 
ารของแตละชาติ
ะตองเรียนรูการ
รสรางมาตรฐาน

ะอาจจะตองมีการ
อบตางๆ ท่ีแลดู
อยากกลับมาใช

ับประทานอาหาร 

ลือกไดตามความ
ัตุรัสคือพนักงาน
คนไดอยางท่ัวถึง
ในหองอาหารจีน

มีความแข็งแรง     

5.1  

บทที ่บทที ่ 55  

ละเครือ่งดืม่ละเครือ่งดืม่  
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ลักษณะของโตะ จํานวนท่ีนั่ง (คน) ขนาด 

กลม 

 

 

4 -6 

8 

10 

เสนผาศูนยกลาง 125 ซม. 

เสนผาศูนยกลาง 150 ซม. 

เสนผาศูนยกลาง 175 ซม. 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 

 

1 – 2 

3 – 4 

80 x 80 ซม. 

120 x 120 ซม. 

สี่เหลี่ยมผืนผา 
4 – 6 

สําหรับเปนโตะประชุม 

120 x 240 ซม. 

200 x 50 ซม. 

ภาพท่ี 5.1 ลักษณะและขนาดของโตะรับประทานอาหาร 

 2. เกาอ้ี (Chairs) เกาอ้ีตองเลือกใหเขากับขาโตะ ท้ังขนาด รูปราง สีและลักษณะขนาดของ
เกาอ้ีโดยท่ัวไปมีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร หรือเกาอ้ีเด็ก มีความสูงประมาณ 65 เซนติเมตร 

ขนาดของเกาอ้ีท่ีถูกตองนั้น เม่ือนั่งแลวความสูงจากพ้ืนถึงพ้ืนเกาอ้ีตองพอดีกับชวงขาชวงลาง คือ   

เทาไมลอยข้ึนจากพ้ืนหรือเขาชันข้ึนมา 

 3. ตูเก็บอุปกรณในหองอาหาร (Sideboard) ถือเปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญยิ่งในการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเปนตูท่ีใชเก็บอุปกรณเครื่องใชเกือบทุกประเภทท่ีจําเปนในการ
บริการอาหาร เชน สอม มีด จาน ผาเช็ดปาก ไมจิ้มฟน เครื่องปรุงรส ผาปูโตะ เปนตน ลักษณะ
โดยท่ัวไปของตูเก็บเครื่องมือเปนตูท่ีเปดดานหนา มีชั้น ชองและลิ้นชักเพ่ือความสะดวกแกการหยิบ
เครื่องมือเครื่องใช นอกจากนี้ยังเปนท่ีพักอาหารกอนนําไปเสิรฟ ดังแสดงในภาพท่ี 5.2  
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ภาพท่ี 5.2 ตูเก็บอุปกรณในหองอาหาร (Sideboard) 

(ท่ีมา: ชลธชิา บุนนาค, 2554: 43) 

 

 4.  โตะเข็นสําหรับบริการลูกคา (Service Table or Gueridon) โตะสําหรับบริการ
ลูกคา ขนาดโดยท่ัวไปมีความกวางประมาณ 50 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร      

โตะบริการนี้ควรมีชั้นวาง 2 ชั้น เพ่ือวางอุปกรณตางๆในการรับประทานอาหาร โดยพนักงานบริการ
จะนําอาหารใสจานเปลวางบนรถเกอริดอง (Gueridon) และตักอาหารจากจานเปลใสจานใหกับแขก
แตละคน ดังแสดงในภาพท่ี 5.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3  โตะเข็นสําหรับบริการลูกคา 

(ท่ีมา: ht tps:/ / www.cristal-porcelaine.com) 
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5. รถเข็นชนิดตางๆ (Trolleys)   

การบริการอาหารแตละประเภทจะมีรถเข็นสําหรับใสอาหารท่ีพรอมสําหรับการบริการ 

รถเข็นอาหารมีหลายประเภท ดังนี้ 

5.1 รถเข็นออรเดิรฟ (Hors d’oeuvres trolley) คือรถเข็นใสอาหารประเภทเรียก
น้ํายอย ซึ่งพนักงานจะเข็นรถมาท่ีโตะแขกเพ่ือเสนออาหารหลากหลายประเภทออรเดิรฟแตละ
ประเภทจะมีการจัดวางชอน-สอมสําหรับตักแยกกันออกไป เม่ือแขกเลือกไดแลว พนักงานจะตัก   

ออรเดิรฟจากรถเข็นลงใสจานใหกับแขก ในบางสถานบริการท่ีไมมีรถเข็นประเภทนี้พนักงานจะนํา
ออรเดิรฟประเภทตางๆจัดวางไวบนถาดและนําเขาไปเสนอใหแขกเลือก (ชลธิชา บุนนาค, 2553 : 44)  

ดังแสดงในภาพท่ี 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4  รถเข็นออรเดิรฟ (Hors d’ oeuvres t rol ley) 

(ท่ีมา: ht tp:/ / www.mpduksales.com/ Pages/ News.htm) 

 

 5.2 รถเข็นเนื้ออบตางๆ (Carving Trolley) ถือไดวาเปนอุปกรณประจําหองอาหาร
ชั้นหนึ่งท่ีมีราคาแพง ใชประโยชนในการลําเลี้ยงอาหารชิ้นใหญๆ ออกไปท่ีโตะอาหาร เชน ขาหมูแฮม
รมควัน เนื้ออบ โดยอาหารจะอยูชั้นบนมีฝาครอบ อุปกรณท่ีใชในการตัด หั่น จะวางอยูชั้นลางสวน
จานท่ีจะใชใสอาหารใหแขกจะถูกจัดวางไวดานบนตรงสวนท่ียื่นออกมาในขณะท่ีพนักงานทําการตัด
หรือหั่นชิ้นอาหาร ดังแสดงในภาพท่ี 5.5 และ ภาพท่ี 5.6  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท
(ท่ีมา: ht tp:/ / www.rewardm
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ภาพท่ี 5.5  รถเข็นเนื้ออบตางๆ (Carving Trol ley) 

rdmanufacturing.com/ hotel_trol leys/ classic-carving

 

ภาพท่ี 5.6  พนักงานใหบริการอาหารแกแขก 

(ท่ีมา: ht tp:/ / www.thet imes.co.uk) 
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ving-t rol ley.html) 
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 5.3 รถเข็นท่ีมีเตาไฟ (Flambé Trolley) เปนรถเข็นอีกประเภทหนึ่งท่ีพบไดในหองอาหาร
ชั้นหนึ่งของโรงแรม ลักษณะท่ีแตกตางจากรถเข็นประเภทอ่ืนคือ มีอุปกรณใหความรอนประเภทแกส
และหัวเตาเพ่ือใชในการประกอบอาหารท่ีตองใชความรอน ท่ีมีการใสเหลาลงไปในขณะปรุงเพ่ือใหเกิด
ไฟลุก สามารถสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับแขกไดมากทีเดียว ซึ่งบนรถเข็น Flambé Trol ley จะมี
เครื่องปรุงรสตางๆ พรอมประกอบอาหารทันทีเม่ือแขกตองการ ดังแสดงในภาพท่ี 5.7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 5.7  รถเข็นท่ีมีเตาไฟ (Flambé Trol ley) 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.okokchina.com) 

 5.4 รถเข็นปรุงสลัด (Salad Trolley) เปนรถเข็นท่ีพนักงานจะตองมีการเตรียมอุปกรณ
การปรุงสลัดไวอยางครบถวน เชน โถไม ชอน-สอม น้ําสลัด และเครื่องปรุงชนิดอ่ืนๆ พนักงานจะเข็น
รถมายัง     หัวโตะ แลวนําเครื่องปรุงตางๆมาเสนอใหแขก แลวจึงถามแขกวาตองการเครื่องปรุง
อะไรบาง และ  น้ําสลัดประเภทอะไร จากนั้นพนักงานจึงปรุงสลัดตามท่ีแขกตองการ เพ่ือเปนการ
สรางความประทับใจอีกทางหนึ่ง เม่ือพนักงานปรุงสลัดเรียบรอยแลวจะตักสลัดใสจานแบงซึ่งวางอยู
บนรถเข็น และนําไปเสิรฟใหแขกทางขวามือ สลัดท่ีไดรับความนิยมคือ ซีซารสลัด (Caesar Salad) 

ดังแสดงในภาพท่ี 5.8 และ ภาพท่ี 5.9 
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 5.5 รถเข็นขนมหวาน (Sweet Trolley หรือ Dessert Trolley) เปนรถเข็นขนมหวานท่ี
มีการจัดใหดูนารับประทานโดยเลือกขนมประเภทท่ีมีการตกแตงสวยงาม และจอดรถเข็นไวในบริเวณ
ท่ีสามารถมองเห็นได เพ่ือดึงดูดความสนใจของแขก 

เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว พนักงานจะเข็นรถขนมหวาน (Dessert  Trol ley) มา
ดานขางโตะและเสนอรายการอาหารใหแขกเลือก ขณะท่ีแขกกําลังเลือกขนม พนักงานจะตองยืนอยู
ดานขางหรือดานหลังของรถเข็นเทานั้น และเม่ือแขกเลือกขนมไดแลวพนักงานจะตองตักใสจานแลว
เสิรฟดานขวามือของแขก สําหรับโรงแรมสวนใหญจะมีการตั้งตูขนมไวในจุดท่ีแขกสามารถมองเห็นได
ชัดเจน เชน ทางเขาหองอาหาร หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นงาย หากแขกสนใจจะลุกไปดูขนมดวย
ตัวเอง ดังแสดงในภาพท่ี 5.10 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 5.8 รถเข็นปรุงสลัด (Salad Trol ley)              ภาพท่ี 5.9  รถเข็นปรุงสลัด (Salad Trol ley) 

  (ท่ีมา : http:/ / www.restaurantsource.com)          (ท่ีมา : http:/ / www.schoenhuberfranchi.com) 
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ภาพท่ี 5.10  รถ
(ท่ีมา

 5.6 รถเข็นเครื่องดื่ม (B

ประกอบไปดวยเหลาอาหารนานชนิด
มักเปนเหลาหวานท่ีทําจากผลไม น
หลายลักษณะสําหรับใหบริการเครื่อ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5

(ท่ีมา

รถเข็นขนมหวาน (Sweet Trol ley หรือ Dessert  Trol le

ท่ีมา : ht tp:/ / www.marrymeweddings.in.com) 

 

(Beverage Trolley) เปนรถเข็นเครื่องดื่มประเภทท่ีมีแ
นานชนิด ท่ีมีบริการแขกชวงหลังรับประทานอาหารเพ่ือชวยย
ผลไม นอกเหนือจากขวดเหลาแลว ชั้นลางของ Trol ley จะ

รเครื่องดื่มแตละชนิด ดังแสดงในภาพท่ี 5.11 

 

5.11  รถเข็นเครื่องดื่ม (Beverage Trol ley) 

ท่ีมา : https:/ / www.masterdirect .com) 

 

rol ley) 

ทท่ีมีแอลกอฮอล
วยยอยโดยปกติ

จะจัดวางแกว



 

 5.7 รถเข็นผลไมหรือชีส
อาจเปนผลไม ถาเปนชีสก็จะมีเขีย
5.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1

(ท่ีมา: 

                  ผา (Linens)  

 Table Linens ท่ีใชปูโตะใ
1. ผารองพื้น (Silence Clo

หองอาหารหรือมาตรฐานของโรง
4 ดาน จะใชอยางยืดเพ่ือใหรัดพอ
ใชเข็มกลดัตรึงไว ประโยชนของผาช
 1.1 ชวยไมใหผาปูโตะลื่นไ

 1.2 ชวยปองกันพ้ืนผิวโตะ

 1.3 ทําใหแขกรูสึกความนุ

 1.4 ชวยลดเสียงดังอันเกิด

 1.5 ชวยลดการบาดเจ็บอันเ

บทท่ี 5 อุปกรณในการบริการอาหารแ

ชีส (Fruit or Cheese Trolley) เปนรถเข็นสําหรับการว
มีเขียงเล็กๆ มีดตัดชีส และจานสําหรับบริการแขก ดังแส

5.12  Fruit  or Cheese Trol ley (รถเข็นผลไมหรือชีส) 

: ht tp:/ / www.royalexchange-grandcafe.com) 

 

 

ปูโตะในหองอาหาร ไดแก (ชลธิชา บุนนาค, 2553 : 54-56)

Cloths) เปนผาชิ้นแรกท่ีปูบนโตะ วัสดุท่ีใชข้ึนอยูกับป
งโรงแรม  แตโดยท่ัวไปมักนิยมใชผาเนื้อหนา (Damask) 

รัดพอดีกับมุมโตะหรือมิฉะนั้นอาจพับชายท้ัง 4 ดานเขาไป
งผาชิ้นนี้คือ 

ตะลื่นไหลจากโตะในขณะทําการปู 

วโตะจากความรอนและความเปยกชื้น 

ามนุมของผาปูโตะในขณะสัมผัสระหวางการรับประทานอาห

ันเกิดจากการวางอุปกรณใดๆ ลงบนโตะอาหาร 

จ็บอันเกิดจากเดินกระแทกมุมโตะ 

73 าหารและเครื่องดืม่ 

การวางชีส หรือ
ังแสดงในภาพท่ี 

 

) 

ยูกับประเภทของ
k)  มุมผาท้ัง        

เขาไปใตโตะและ    

านอาหาร 
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2. ผาปูโตะ (Table Cloths) เปนผาชิ้นท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเพราะแขกสามารถมองเห็นได พนักงาน
จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษในการตรวจสอบความสะอาด ความเรียบของผาท้ังในขณะท่ีปูและปูเสร็จ
แลว หองอาหารเกือบทุกหองภายในโรงแรมมักนิยมใชผาปูโตะสีขาว 

3. ผากันเปอน (Slip Cloths Overlays) เปนชื่อท่ีใชผาชิ้นท่ี 3 ท่ีปูทับผาปูโตะอีกชั้นหนึ่ง โดยท่ัวไป
มักมีขนาดเล็กกวาผาปูโตะ ผาผืนนี้จะชวยปองกันผาปูโตะไมใหสกปรกจากเศษอาหาร เถาบุหรี่ หรือ
รอยเปรอะเปอนท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะแขกรับประทานอาหารนิยมใชสีผาตัดกับผาปูโตะสีขาว แตไม
ควรนํามาใชเพ่ือปกปดรอยคราบสกปรกบนผาปูโตะเพราะไมถูกหลักอนามัย สําหรับการจัดโตะ
อาหารแบบบุฟเฟตท่ีตองใชโตะหลายๆตัวตอกัน การใช Sl ip Cloths จะชวยปกปดรอยตอไดดี 

4. แผนรองจานอาหร (Placemats) สําหรับหองอาหารบางแหง หรืออาหารม้ือ เชน ม้ือเชา ซึ่งไม
พิถีพิถันมากนักอาจไมมีการปูโตะดวยผา 3 ผืนดังกลาว แตจะวาง Placemats  อาจเปนผาเนื้อหนา 

เสื่อหรือพลาสติกก็ได พนักงานจะตองดูแลเรื่องความสะอาดและเปลี่ยนใหแขกท่ีเขามาใหมทุกครั้ง 

5. ผาเช็ดปาก (Napkin) หรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกวา Serviet te สําหรับแขกใชเช็ดปากหรือปูวาง
บนตักกันเศษอาหารเปรอะเปอนเสื้อผา จะมีการพับเปนรูปแบบตางๆ เพ่ือความสวยงามแตเนื่องจาก
เปนผาท่ีแขกใชสัมผัสกับปากโดยตรง ความสะอาดจึงเปนเรื่องสําคัญ เม่ือแขกแตละคนใชเสร็จแลว
พนักงานจะเก็บมัดรวมกันมัดละ 10 ผืนเพ่ือสงซักและนําผืนใหมมาจัดวางสําหรับแขกท่ีจะเขามาใช
บริการตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 5.13  
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ภาพ 5.13 ผาเช็ดปากรูปแบบตางๆ (Napkins) 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.napkinfoldingguide.com) 
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6. Service Cloths เปนผาประจําตัวพนักงานแตละคนใชสําหรับรองจานอาหารหรือจับจานอาหาร
ท่ีรอนขณะถือออกมาเสิรฟ ในกรณีท่ีอาหารหยดเลอะเทอะบนโตะอาหาร พนักงานสามารถใชผา 

Service Cloth ในการเช็ดทําความสะอาดไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาหาผาและกลับมาเช็ดรอยเปรอะ
เปอน หากไมใชงานพนักงานจะตองพาดไวท่ีขอมือดานซายในขณะปฏิบัติงานในหองอาหาร หาม
นําไปพาดบาหรือใสไวในกระเปากางเกง 

7. ผาทําความสะอาด (Cleaning cloth) เปนผาสําหรับทําความสะอาดอุปกรณตางๆซึ่งในการ
บริการอาหาร ไมใชผาปนกัน เชน ผาเช็ดแกวผาเช็ดโตะ เพ่ือความม่ันใจอาจแยกประเภทใหเห็นชัด
โดยแบงสีของผาแตละประเภท ผาทําความสะอาดสามารถแบงไดดังนี ้

Ø  ผาทําความสะอาดแกว  

Ø  ผาทําความสะอาดถวย จาน ชอน สอม 

Ø  ผาทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี 

 

 

 

       เคร่ืองกระเบื้องและจาน (Crockery หรือ Chinaware)  

 

 จาน ชาม สําหรับใสอาหารจะทําดวยกระเบื้องเคลือบ ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง และการใช
งานตางกัน ดังนี้ 

 1. จานขนาดเล็ก หรือเรียกวา Bread Plate เสนผาศูนยกลาง 5-6 นิ้ว  ใชสําหรับใสขนม
ปง จองรองสําหรับแยม เนยท่ีอยูในกลอง กระปุกน้ําตาล หรือเครื่องปรุงอ่ืนๆ รวมถึงอางลางมือ 

สําหรับหองอาหารท่ีไมมีแฟมสําหรับใสบิลใหแขก อาจนําบิลนั้นวางบนจานขนาดเล็กนี้ได 

 2. จานขนาดกลาง หรือเรียกวา Salad Plate เสนผาศูนยกลาง 7-8 นิ้ว ใชสําหรับการ
รับประทานอาหารเชา สลัด อาหารเรียกน้ํายอย ขนมหวานและใชเปนจานรองผลไม ค็อกเทล 

(Cocktail ) โถสลัด (Vegetable Bowls) โถใสซอส (Sauce Boat) และแกวไอศกรีมซันเดย (Ice 

cream Sundae) นอกจากนี้สําหรับอาหารบางประเภทท่ีมีกางหรือกระดูก พนักงานสามารถใชจาน
ขนาดกลางใหแขกวางกระดูกไดโดยวางบนโตะอาหารทางดานขวาหรือดานบน 

 3. จานซุป หรือเรียกวา Soup plate เสนผาศูนยกลาง 8-10 นิ้ว ใชสําหรับใสซุป สตู หอย
นางรม หอยทาก และอาหารอิตาเลี่ยน 
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 4. จานขนาดใหญ หรือเรียกวา Dinner plate เสนผาศูนยกลาง 10-12 นิ้ว ใชใสอาหารจาน
หลักหรือใสอาหารเรียกน้ํายอยบางชนิด และของหวานท่ีผานกรรมวิธีปรุงแบบเฟลมเบ เชน เครป 

บางครั้งอาจใชเปนจานรองอาหาร 

 5. ถวยซุป หรือ Soup cup เปนถวยมี 2 ห ูสําหรับใสซุปทุกชนิด 

 6. ถวยกาแฟ หรือ Coffee cup สําหรับใสชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มประเภทนมรอน 

 7. เดมิแทส (Demitasse) เปนถวยกาแฟท่ีมีขนาดเล็กกวาปกติ สําหรับใสกาแฟ Esspresso ท่ี
มีความเขมขนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.14 จานขนาดตางๆ(Plate) จานซุป (Soup plate) และ ถวยกาแฟ (Coffee Cup) 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.abcpartyt ime.com/ products-page/ dinnerware) 
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ภาพท่ี 5.15  เดมิแทส (Demitasse) 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.espressoparts.com/ VTX_DEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.16  ถวยซุป (Soup cup) 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.thehirebusiness.com) 

 

                อุปกรณในการรับประทานอาหารของแขก 

               และอปุกรณในการใหบริการของพนักงาน (Cutlery)  

 พนักงานท่ีทําหนาท่ีบริการจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณในการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มใหกับแขก รวมท้ังอุปกรณท่ีแขกตองใชรับประทานอาหาร ในสมัยกอนผูท่ีทําหนาท่ี
ใหบริการอาหารดูเหมือนจะไมตองมีความรูในเรื่องอาหารมากนัก เนื่องจากอุปกรณท่ีแขกใชในการ
รับประทานอาหารคือ “ มือ”   มีดและสอมเพ่ิงจะมีการใชในศตวรรษท่ี 15 และจํากัดการใชอยูแต
เฉพาะในหมูชนชั้นสูง ราวศตวรรษท่ี 16 ความนิยมในการใชอุปกรณเริ่มมีมากข้ึนแตก็ยังมีบางคนท่ี
คิดวาเปนเรื่องท่ีดูนาขบขัน โดยเฉพาะคนท่ีเชื่อม่ันวามือของคนคืออุปกรณท่ีดีท่ีสุด  
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1. เครื่องเงิน (Silver) 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.17  อุปกรณเครื่องเงิน (Silver ware/ Cut lery) 

(ท่ีมา : www.barlens.com.au) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinner Knife Dinner Fork Dessert  Knife Dessert  Fork Dessert  Spoon  Soup Spoon Tea Spoon 

ภาพท่ี 5.18  อุปกรณเครื่องเงิน (Silver ware/  Cut lery) 

(ท่ีมา : ht tp:/ / images.replacements.com) 
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ภาพท่ี 5.19  มีดประเภทตางๆ 

(ท่ีมา : ht tp:/ / images.replacements.com) 

 

 

2. เครื่องใชอ่ืนๆท่ีใหบริการท่ีโตะอาหาร 

รูปภาพ ช่ือเครื่องใช คุณสมบัติ 

 

Snail  Plate จานใสหอยทาก (Snail ) ท่ียังไมไดแกะเปลือก
ออก โดยมีการใสเนยสมุนไพรเขาไปในเปลือก

หอยและอบ 

 

 

Ceramic Snail  Dish จานเซรามิคใสหอยทาก (Snail ) ท่ีแกะเปลือก
แลว จะนําออกมาเสิรฟในจานชองขนาดเล็กโดย

ท่ีจะตองมีจานรองอีกชั้นหนึ่ง   

Fish   Knife 
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รูปภาพ ช่ือเครื่องใช คุณสมบัติ 

 

Snail  Tongs ใชสําหรับคีบหอยทากจากจานกลางมาใสจาน
ของตนเอง 

 

Snail  Fork ใชสําหรับจิ้มเนื้อหอยทาก หรือ Snail  ออกมา
รับประทาน 

 

Silver Skewers เหล็กแหลมสําหรับใชปง ยาง บนเตา  

 

Tea Pot กาน้ําชา 

 

Sugar Bowl  เหยือกสําหรับใสน้ําตาล 

 

Cream Jug เหยือกสําหรับใสครีมเทียม 
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รูปภาพ ช่ือเครื่องใช คุณสมบัติ 

 

Milk Jug เหยือกสําหรับใสนม 

 

Salad Bowl โถสําหรับใสสลัด 

 

Lobster Picks ใชสําหรับการจิ้มเนื้อกุงมังกรบริเวณกาม 

 

Lobster Cracker อุปกรณในการบีบเนื้อกุงมังกรใหแตก 

 

But ter Knife จัดวางบนจานขนมปงเพ่ือใหแขกใชทาเนยหรือ
แยม 
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รูปภาพ ช่ือเครื่องใช คุณสมบัติ 

 

Carving Knife มีดประจํา Carving Trol ley สําหรับใชหั่น แล 
ตัดอาหารประเภทเนื้อสัตวชิ้นใหญ 

 

Bread Knife มีดหั่นขนมปง ใชหั่นขนมปงท่ีเปนกอนใหญๆ 

 

Cheese knife มีดตัดแบงเนื้อแข็งท่ีจัดวางบน Cheese Board 

ใสจานใหแขก 

 

Tea Strainer กรณีท่ีใชใบชาในการชงชาใหกับแขก พนักงาน
จะใชท่ีกรองชาวางบนปากถวยชาเพ่ือปองกันมิ

ใหใบชาหลนลงไปในแกวขณะรินบริการ 

 

Sugar Tong สําหรับการคีบน้ําตาล 

 

Sauce Boat เปนภาชนะสําหรับใสซอส น้ําเกรวี่ (Gravy) 

หรือน้ําสลัด (Dressing) 
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รูปภาพ ช่ือเครื่องใช คุณสมบัติ 

 

Plat ter เปนจานท่ีใสอาหารขนาดใหญ อาจมีขนาด
รูปรางแตกตางกันออกไป 

 

Sal t  and Pepper 

Shakers 

ขวดเกลือและพริกไทย 

 

Pepper and Salt  Mil l  ขวดบดเกลือและพริกไทย 

 

Sugar Shaker ขวดน้ําตาล 

 

Plate Cover ฝาครอบลูกครึ่งวงกลม สําหรับปดครอบอาหาร
ท่ีปรุงเสร็จแลว 

 

Dome ฝาครอบรูปโดม 
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รูปภาพ ช่ือเครื่องใช คุณสมบัติ 

 

 
 

Gãteau Sl ice อุปกรณตักเคก 

 

Soup Ladle สําหรับพนักงานตักซุปใหแขก 

 

Nutcracker อุปกรณในการกะเทาะเปลือกลูกนัท 

 

 

 

 

    

เปนภาชนะสําคัญในการใสเครื่องดื่ม ไดรับการออกแบบมาอยางหลากหลาย เพ่ือให
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มแตละชนิด และความสวยงาม สามารถแบงออกเปน 3 กลุม  

 

 

 

 

 

อุปกรณเคร่ืองแกว (Glass ware) 
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1. แกวทรงกระบอก (Tumbler) มีหลายขนาด ใชเครื่องดื่มไดหลายชนิด เชน นํ้า เหลาจําพวก 

whisky หรือแมกระท่ังนํ้าผลไม ดังแสดงในภาพท่ี 5.20 

ภาพท่ี 5.20  ตัวอยางแกว ประเภท Tumbler 

(ท่ีมา : ชลธิชา บุนนาค, 2554: 73) 

a) Jigger หรือ Short  Glass เปนแกวสําหรับใชในการตวงเหลา 

b) Old –Fashioned หรือ Rock Glass เปนแกวสําหรับใสเหลาค็อกเทลท่ีชื่อวา 

Old-Fashioned ซึ่งมีสวนผสมของ Bourbon Whisky, Syrup และ Angostura Bit ter หรือสําหรับ
การดื่มเหลาประเภทใสน้ําแข็งท่ีเรียกวา On the Rock 

c) Highbal l  Glass เปนแกวสําหรับใสเครื่องดื่มผสมจากเหลาและโซดา 

d) Col l ins Glass เปนแกวสําหรับใสค็อกเทล ชื่อ Col l ins ท่ีมีบรั่นดีเปนเหลาหลัก
ผสมกับน้ํามะนาวและน้ําเชื่อม 

e) Coober Glass เปนแกวสําหรับใสค็อกเทลท่ีมีสวนผสมของน้ําผลไมและ 

Grenadine (หัวเชื้อทับทิมรสหวาน) 

f) Zombie เปนแกวสําหรับค็อกเทลชื่อ Zombie ซึ่งมีสวนผสมของเหลารัมและน้ํา
ผลไมประเภทน้ําสม น้ํามะนาว 

g) Pilsner เปนแกวสําหรับใส Lager Beer ท่ีมีสีคอนขางใส และรสชาติออน 
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2. แกว Footed Ware หมายถึงแกวท่ีมีสวนประกอบ 2 สวนคือ ตัวแกวและฐานมีหลากหลาย
แลวแตการออกแบบของสถานประกอบการนั้นๆ ดังแสดงในภาพท่ี 5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.21  ตัวอยางแกว ประเภท Footed Ware 

(ท่ีมา: ชลธชิา บุนนาค, 2554: 74) 

a) Rock Glass เปนแกวสําหรับใสเหลาผสมน้ําแข็ง 

b) Beer Glass เปนแกวสําหรับใสเบียร 
c) Brandy Snifter เปนแกวสําหรับใสบรั่นดี หรือคอนยัค 

d) Hurricane Glass เปนแกวสําหรับใสค็อกเทลประเภทหนึ่ง ท่ีเรียกวา Hurricane  

 

 

3. แกวกาน (Stem ware) สวนใหญนิยมใสเหลาไวน (wine) มีลักษณะพิเศษท่ีมีกานสําหรับจับ 

ชวยเสริมใหแกวกลุมนี้สวยเดนกวาแกวกลุมอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพท่ี 5.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.22  ตัวอยางแกว ประเภท Stem Ware 

(ท่ีมา: ชลธชิา บุนนาค, 2554: 75) 
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a)  Cocktail  Glass เปนแกวใสเหลาผสมประเภท Pink Lady หรือ White Lady 

b)  Sour Glass เปนแกวสําหรับใสเหลาค็อกเทลชื่อ Whisky Sour หรือ Brandy Sour 

ซึ่งใชวิสก้ีหรือบรั่นดีเปนเหลาหลักผสมกับมะนาว น้ําเชื่อมและเหลา Bit ter 

c)  Margarita Glass เปนแกวสําหรับใสเหลาค็อกเทลชื่อ  Margarita ซึ่งมีเหลาหลักคือ 

Tequila ผสมกับน้ํามะนาวและน้ําเชื่อม 

d)  Flute Champagne เปนแกวสําหรับใสเครื่องดื่มประเภทแชมเปญ 

e) Champagne Saucer เปนแกวสําหรับใสเครื่องดื่มประเภทแชมเปญ แตปจจุบันไมได
รับความนิยมเพราะรูปทรงของแกวไมสามารถเก็บฟองอากาศได 

f)  Al l -Purposed Wine Glass เปนแกวสําหรับใสไวนประเภทตางๆ 

g) Liqueur หรือ Cordial  Glass แกวสําหรับใสเหลาหลังอาหารซึ่งมักจะเปนเหลาหวาน
ท่ีทําจากผลไม  

นอกจากตัวอยางแกวท่ียกมาแลวยังมีแกวอีกมากมายหลายประเภทในรูปแบบและขนาด
ตางๆกัน ซึ่งในการทํางาน พนักงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองเรียนรูและจดจําใหไดวา แกวประเภท
ไหนใชกับเครื่องดื่มประเภทอะไร โดยท่ัวไปแลวชื่อเรียกแกวจะมาจากชื่อเครื่องดื่มท่ีใสลงในแกวนั้น 

รวมไปถึงการพิจารณาขนาดของแกวดวย เชน Highbal l  จะมีความจุ 8-10 ออนซ สวนแกว Col l ins 

ความจุ 10-12 ออนซ การทราบความจุหรือขนาดของแกวสําหรับเครื่องดื่มนั้นๆ จะชวยใหพนักงาน
สามารถคํานวณปริมาณน้ําแข็งและสวนผสมไดถูกตอง ทําใหไดรสชาติท่ีพอดีคือ ไมเขมขนหรือออน
เกินไป 

ในสถานบริการอาหารและเครื่องดื่มแตละแหงอาจไมจําเปนตองมีแกวทุกประเภทตามท่ีได
กลาวมา โดยอาจมีการใชแกวประเภทเดียวกันกับเครื่องดื่มหลายชนิดได แตขอท่ีควรคํานึงถึงก็คือ 

แกวท่ีนํามาใชจะตองรักษาคุณสมบัติของเครื่องดื่มนั้นได เชน (1) แชมเปญ เปนเครื่องดื่มท่ีมี
ฟองอากาศ ควรใชแกทรงสูงปากงุม เพ่ือชวยรักษาฟองอากาศไมใหจางหายไปเร็ว หรือ (2) บรั่นดียิ่ง
รอนยิ่งหอม ควรใชแกวกานสั้นเพ่ือใหความรอนจากมือผานสูตัวแกว ปากแกวควรงุมเพ่ือใหผูดื่ม
สามารถดมกลิ่นหอมของเหลาท่ีฟุงกระจายข้ึนในขณะหมุนเหลาในแกว สําหรับการดื่ม (3) ไวนใหได
อรรถรสครบถวน ผูดื่มจะตองสัมผัสไดทางตาจากสีของไวน ทางจมูกจากกลิ่นหอมและทางลิ้นจาก
รสชาติ การเลือกใชแกวในลักษณะและรูปรางท่ีเหมาะสมจะทําใหผูดื่มไดรับสัมผัสท้ัง 3 อยางจากการ
ดื่มไวน ดังนั้นแกวท่ีนํามาใชควรมีลักษณะบางเพ่ือใหริมฝปากกับเพดานสัมผัสกับรสชาติของไวนอยาง
เต็มท่ี สีของแกวควรเปนสีใส ยกเวนแกวไวนขาวของประเทศเยอรมนี หรือไวนจากประเทศอ่ืนท่ีมี
คุณลักษณะเดียวกันท่ีจะใชแกวมีสีบริเวณกานและฐานแกว ตัวอยางเชน สีน้ําตาลสําหรับไวนเยอรมัน
จากแควนไรน ท่ีเรียกวา Hocks และสีเขียวสําหรับไวนท่ีมาจาก Mosel le ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก
ในสมัยกอนไวนท่ีผลิตจากแหลงดังกลาวจะมีตะกอน การใชแกวท่ีมีสีบริเวณฐานจะชวยทําใหแขกไม
เห็นตะกอนของไวน 
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รูปรางของแกวไวนควรมีปากงุมหรือโคงเขาเพ่ือใหจมูกสามารถรับรูความหอมของเหลาองุน
ในขณะดม แกวทรงทิวลิป (Tul ip) ดูจะเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด  ไวน 1 ขวดท่ีรินบริการในแกวไวน ขนาด
มาตรฐานจะรินไดประมาณ 6-8 แกว แกวไวนท่ีมีบริเวณตัวแกวใหญจะเหมาะสมกับเครื่องดื่มท่ี
ตองการพ้ืนท่ีมากในการหมุนวนภายในแกว เพ่ือใหกลิ่นหอมฟุงกระจาย เชน แกวเบอรกันดี แกวไวน
กานแกวยาวเหมาะกับเครื่องดื่มเสิรฟเย็นจัด เพ่ือปองกันมิใหมือของผูดื่มถูกบริเวณตัวแกวซึ่งจะทําให
เครื่องดื่มเสียรสชาติ นอกจากนี้แกวจะตองสะอาดและไมมีรอยบิ่นหรือรอยราว 

 

 

4. ตัวอยางของแกวรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีพบเห็นท่ัวไป ไดแก 

รูปภาพ ช่ือ คุณสมบัติ 

 

 

 

Water Goblet 

 

 

แกวใสน้ํา มักมีขนาดใหญกวาแกว
กานใบอ่ืนๆ 

 

 

 

Red wine glass 

 

 

แกวใสไวนแดงซึ่งมีลักษณะเปนแกว
กานทรงทิวลิปปากงุม 

 

 

 

White wine glass 

 

 

ลักษณะเชนเดียวกับแกวไวนแดง แต
มีขนาดเล็กกวา 
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รูปภาพ ช่ือ คุณสมบัติ 

 

 

 

Bordeaux glass 

 

 

แกวกานทิวลิปขนาดใหญสําหรับไวน
ท่ีผลิตจากแควนบอรโดซ 

(Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศส 

 

 

Sparkl ing  

wine glass  

 

 

Champagne 

glass  

 

แกวกานตางรูปแบบสําหรับ
เครื่องดื่มท่ีมีฟองประเภทแชมเปญ

หรือสปารกลิ้งไวน 

 

 

Large Snifter/   

Bal loon glass 

 

สําหรับใสคอนยักหรือบรั่นดีท่ีมีอายุ
การเก็บบมในถังไมโอ็คเปนเวลานาน 

 

 

 

Cocktail  glass 

 

 

แกวปากบานขนาดเล็กสําหรับ
ค็อกเทล 

 

 

 

Aperit if glass 

 

 

แกวทรงสูงไมมีกาน สําหรับเหลา
กอนอาหาร 

 

 

 

Irish-coffee glass 

 

แกวทรงทิวลิปสําหรับไอริชคอฟฟ 
(กาแฟผสมเหลา ไอริชวิสก้ี และวิป

ครีม) เนื้อหนาทนไฟ 
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รูปภาพ ช่ือ คุณสมบัติ 

 

 

 

Short  beer glass 

 

 

สําหรับใสเบียรท่ีรินจากถังหรือจาก
ขวด 

  

 

Pilsner beer glass 

 

 

มีหูจับสําหรับใสเบียรสด (Draft  

Beer) 

 

 

 

 

Mart ini cocktail  glass 

 

สําหรับเหลามาตินี่ท่ีมีรสชาติหวาน
นอย หวานปานกลาง และหวานมาก 

รวมท้ังค็อกเทลชื่อ Manhattan 

 

 

 

Carafe 

 

 

ขวดแบงไวน หรือสําหรับใสน้ําเย็น
และสวนผสมเหลา (Mixer)  

 

 

 

Decanter 

 

 

ขวดไวนแดงท่ีเทออกจากขวด
เนื่องจากมีตะกอนมาก 
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          อุปกรณในการบริการเคร่ืองดื่ม (Beverage Equipment) 

 

 

1.  อุปกรณในการเปดขวดไวน 
 

รูปภาพ ช่ือ คุณสมบัติ 

 

 

Waiter’ s Friend 

/ Corkscrew 

 

เปนอุปกรณประจําตัวพนักงานสําหรับ
การบริการเปดขวดไวนใหกับแขก โดย
จะมีสวนประกอบ 3 สวน คือ มีด สกร ู

และท่ีงัด 

 

 

 

Wing Screw 

 

 

เปนอุปกรณสําหรับเปดขวดไวน แตจะ
มีขนาดใหญไมเหมาะสําหรับพนักงาน
พกติดตัวและไมมีสวนมีด 

 

 

 

Double Act ion Screw 

 

ใชประโยชนไดดีสําหรับการปดขวด
ไวนท่ีจุกคอรกเกา แตไมสะดวก
สําหรับพนักงานท่ีจะนําใสกระเปา 

  

 

 

 

Broken Cork Extractor 

เปนอุปกรณท่ีใชดึงจุกคอรกท่ีแตกหรือ
หกัออกจากขวดโดยจะกดสวนแหลมท่ี
เปนลวดลงไปในขวดจนสวนท่ีเปน
ปลายงุม (Claw) ลงไปอยูใตจุกคอรก
ท่ีหัก หลังจากนั้นจะดึงวงแหวนท่ีทํา
ดวยโลหะหรือพลาสติกข้ึนมาจนมิด
ดาม เพ่ือใหลวดท่ีกดลงไปขยายออก 

คอยๆ ดึงดามจับข้ึนโดยสวนท่ีเปน
ปลายงุมจะเก่ียวจุกคอรกท่ีแตก หรือ
หักข้ึนมาดวย 
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2.  อุปกรณในการเตรียมผลไมและผสมเครื่องดื่ม  

 

รูปภาพ ช่ือ คุณสมบัติ 

 

 

 

Fruit  squeezer 

 

 

สําหรับค้ันน้ําผลไม 

 

 

 

Shaker 

เปนอุปกรณท่ีใชในการผสม
เครื่องดื่มประเภท Mixed drink 

โดยการเขยา จะมีสวนประกอบ 

3 สวนคือ ฝาปด (Top cap)ท่ี
กรอง  (Strainer) ตัวกระบอก 

(Bot tom)  

 

 

 

Mixing glass 

 

สําหรับการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Mixed drink  โดยใช
การคน (St ir) ควรลางใหสะอาด

กอนใชทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

Muddle  

and Bar spoon 

 

 

Muddle ใชสําหรับบดน้ําแข็ง 

สวน Bar spoon ใชสําหรับชง
เครื่องดื่ม 

 

 

 

Strainer 

ใชคูกับ Mixing glass ปกติจะทํา
จากเหล็กปลอดสนิมโดยมีวงลวด
ลอมรอบบริเวณดานนอกของ
ขอบเพ่ือชวยใหปดปาก Mixing 

glass ไดแนนขณะรินเครื่องดื่ม 

โดยเสิรฟแบบไมตองมีน้ําแข็ง 
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รูปภาพ ช่ือ คุณสมบัติ 

 

 

 

Jigger 

 

 

อุปกรณใชตวงเครื่องดื่มประเภท
ค็อกเทลและ Mixed drink 

 

 

 

Fruit  Knife and board 

 

 

สําหรับปอกผลไมและมีเขียงรอง
หั่นผลไม 
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             สรุป 

อุปกรณท่ีเก่ียวของในการบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทท่ีมีใชอยูภายในหองอาหาร 

เปนเรื่องท่ีพนักงานจะตองทําความคุนเคย และสามารถเรียกชื่ออุปกรณนั้นๆไดอยางถูกตอง หาก
พนักงานจําชื่ออุปกรณในการรับประทานอาหารไมไดหรือเรียกชื่อผิดอาจทําใหเกิดอุปสรรคตอการ
ใหบริการ หรือความประทับใจของแขกนอยลง เพราะนั้นบงบอกถึงความไมพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงาน อยางไรก็ตามรูปแบบของ จาน ชาม ชอน สอม แกว หรือเครื่องใชอ่ืนๆ พนักงานก็ตอง
จําใหไดวาจะใชกับอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใด  

 

 

    แบบฝกหัดทายบท  

  1. ประเภทของเฟอรนิเจอรภายในหองอาหารมีอะไรบาง จงอธิบาย 

 2. เครื่องกระเบื้องและจานมีก่ีขนาด อะไรบาง 

 3. อุปกรณในการรับประทานอาหารของแขกประเภทเครื่องเงิน(Silver Ware) มีอะไรบาง 

     จงอธิบาย 

 4. อุปกรณเครื่องแกว (Glass Ware) มีก่ีลักษณะ อะไรบาง 
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ความรูความรูเก่ียวกับคําศัพทที่ใชในการบริเก่ียวกับคําศัพทที่ใชในการบริกการอาหารและเครือ่งดืม่ารอาหารและเครือ่งดืม่  

เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. ศัพทท่ีเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 2. สํานวนตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. สรุป 

 4. แบบฝกหัดทายบท 

 5. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายศัพทท่ีเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถพูดสํานวนตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับศัพทท่ีเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ
สํานวนตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. อธิบายพรอมยกตัวอยางคําศัพทและสํานวนตางๆท่ีใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน เพ่ือยกตัวอยางสถานการณการสนทนา
การใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม แกชาวตางชาติและนําเสนอหนาชั้นเรียน  รวมท้ังเปดโอกาส
ใหนักศึกษากลุมอ่ืนๆไดซักถาม 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนเขาบรรยาย 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยาย 

 3. แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การฟง : แมแตคนพูดภ
เขาใจซึ่งกันและกัน เพราะสัญชาต
เกิดการเขาใจผิดกัน หรืออาจมีกา
เปนวาเขาใจในสิ่งท่ีแขกพูด หรือเ
โกลาหล แตในทางตรงกันขาม แข
ขอใหเขาพูดอีกครั้ง 

การพูด : การออกเสียงข
อยาไปรูสึกกระอักกระอวนท่ีตัวเอง
ภาษาอังกฤษไดดีกลับภูมิใจท่ีพูดภ
เขาใจคุณผิดโดยเฉพาะท่ีเปนกรณ
2551: 141-144)  

 

 

              ศัพทที่เกี่ยวกับการบ
 

 

ศัพทเกี่ยวกับอาหาร 

A la carte menu              

                                        

American breakfast            

 

Appet izer       

Bun    

But ter   

Bacon    

Beef   

ความรูเก่ียวกความรูเก่ียวก

บทท่ี 6 ความรูเกี่ยวกับคําศัพทท่ีใชในการบริการอาหารแ

พูดภาษาอังกฤษมาแตกําเนิด บางครั้งก็มีความยุงยากในก
ชาติท่ีตางกัน และสําเนียงท่ีแตกตางกันในแตละทองถ่ินทํา
มีการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนไปบางในบางครั้ง บางครั้งพนั
หรือเขาใจผิดแลวไมสอบถามแขกเพ่ือความแนใจ จนทําใ
แขกจะไมโกรธหรือไมพอใจถาคุณจะบอกแขกวาคุณไม

เสียงของคนไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษนั้นสําหรับฝรั่งเขารูส
ี่ตัวเองไมไดพูดภาษาอังกฤษแบบ บี.บี.ซี. อยางไรก็ดี คนไทยบา
ี่พูดภาษาอังกฤษไดเร็ว คุณไมควรพูดเชนนั้นกับแขกเพร
กรณีท่ีภาษาอังกฤษไมใชภาษาแมของแขกคนนั้น (ประชา

การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม แบงออกไดดังนี ้

     

        

     

เปนคําภาษาฝรั่งเศส หมายถึง รายการอาหารชนิดเล
มีราคากํากับไวทุกรายการ  

อาหารเชาแบบอเมริกัน ประกอบดวย ผลไมสดหรือ
ประเภทไข  ขนมปงเนยแยม  ชา กาแฟ 

อาหารชวยเรียกน้ํายอย รับประทานเปนอาหารจานแ
ขนมปงบัน ขนมปงกอนกลมใชสําหรับทําแฮมเบอรเ
เนยสดหรือเนยเหลว 

หมูสามชั้น 

เนื้อวัว 

ก่ียวกับคําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเครืี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเครื
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กในการทําความ
ทําใหบางครั้ง

พนักงานอาจทํา
ทําใหเกิดความ
ุณไมเขาใจ และ

ขารูสึกวานารักดี 
ไทยบางคนท่ีพูด
เพราะแขกอาจ
ะชา ธันยาวาท, 

นิดเลือกสั่งแตละจาน 

หรือน้ําผลไม  อาหาร

รจานแรก  

บอรเกอร 

บทที ่บทที ่ 66  

ละเครือ่งดืม่ละเครือ่งดืม่  
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Pork    

Baby Back Ribs 

Spare Rib  

Pork Chops  

Chicken Breast   

Chicken Wing 

(Chicken) Drumst ick 

Broth    

cheese   

chicken Fil let  

cream soup   

caviar   

caramel custard 

cont inental  Breakfast   

   

Boiled egg   

Fried egg   

Poached egg  

Scrambled egg  

Soft  boiled egg st irred  

FIambe     

Gravy    

Pork chop  

Porridge  

Barbecue 

Asparagus 

bamboo shoots 

basil  

chives 

col lard greens 

garl ic 

เนื้อหมู 

ซี่โครงหมู สําหรับยาง อบ 

ซีโ่ครงหมู อบ ยาง นึ่ง ตม ตุน 

เนื้อหมูติดซี่โครง เอามายาง ทําสเตกหมู Pork Chops 

อกไก 
ปกไก 
นองไก 
น้ําซุป 

เนยแข็ง 
เนื้อไก 
ซุปน้ําขน 

ไขปลาคาเวียร 
ขนมชนิดหนึ่งคลายสังขยา ทําดวยนมสดกับไข 
อาหารเชาแบบยุโรป ประกอบดวย น้ําผลไม  ผลไมสด ขนมปงปง 
เสิรฟพรอมแยมผลไม และเนยสด  กาแฟรอน หรือ ชารอน 

ไขตม 

ไขดาว 

ไขใสในน้ําซูป หรือแกงจืด 

ไขกวน (ไขยี) 
ไขลวก 

อาหารประเภทไฟลุก 

น้ําเกวี่ น้ําเค่ียวเศษเนื้อและกระดูก 

เนื้อซี่โครงหมูติดกระดูก 

ขาวโอตตมกับนมสด 

อาหารยางบนเตาถาน 

หนอไมฝรั่ง 
หนอไม 
ใบโหระพา 

ตนหอมจีน หรือ กุยชาย 

ผักคะนา 

กระเทียม 
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ginger 

parsley 

shal lot 

ขิง 
ผักชีฝรั่ง 
หอมแดง 

 

 

 

 

            สํานวนตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

นอกเหนือจากการบริการท่ีดี พนักงานบริการในหองอาหารควรมีความรูดานภาษาอังกฤษ  

ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสนทนากับแขกชาวตางชาติได สํานวนตอไปนี้มีความจําเปนในการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1. ประโยคท่ีพนักงานเสิรฟจะพูดกับแขก 

 1.1 คุณไดจองไวไหมครับ ; Did you make a reservat ion? 

 1.2 เชิญขางในครบั ; Come in, please. 

 1.3 สวัสดี (เชา บาย เย็น) (ผูหญิง ผูชาย) ;  Good Morning,  Afternoon,  Evening,  (sir-  

madam)  

 1.4 คุณมาก่ีคนครับ ; How many persons of you? 

 1.5 เชิญทางนี้ ; This way  please. 

 1.6 กรุณารอท่ีนั่ง (กรณีท่ีโตะไมวาง) ; Please wait  to be seated 

 1.7 โตะนี้ไดไหมครับ ; Wil l  this table be al l  right? 

 1.8 เชิญนั่งครับ ; Take a seat   please. 

 1.9 เดี๋ยวผมจะเอาเมนูมาใหครับ ; I wil l  bring you the menu. 

 1.10 คุณพรอมจะสั่งอาหารรึยังครับ ;  Are you ready to order now? 

 1.11 คุณจะดื่มอะไรกอนไหมครับ ; Would you l ike something to drink first? 

 1.12 คุณจะดื่มอะไรดีครับ ; What would you l ike to drink? 
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 1.13 คุณจะสั่งอาหารเดี๋ยวนี้เลยไหมครับ  ; Would you l ike to order now? ,  May I 

have your order? 

 1.14 คุณจะสั่งอะไรอีกไหมครับ  ; Would you l ike to order anything else? 

 1.15 คุณตองการสั่งของหวานตอนไหนครับ ; Do you want to order dessert  now or 

later?              

 1.16 คุณชอบการปรุงอยางไรครับ (หมายถึง ดิบหรือสุก เฉพาะอาหาร ประเภทเนื้อ)  ; How 

would you l ike it  cooked? 

 1.17 อะไรนะครับ (ฟงไมชัดตองการใหแขกพูดอีก) ;  I bag your pardon. 

 1.18 อรอยไหมครับ ;  How was everyt ing? ,  Do you enjoy your steak?   

 1.19 คุณจะรับกาแฟเพ่ิมไหมครับ ;  Would you l ike to have some more coffee? 

 1.20 คุณสั่งอะไรหรือยังครับ ;  Have you ordered? 

 1.21 ขออนุญาตเก็บจาน (ท่ีทานเสร็จแลว) ; May I take you plate? 

2. ประโยคท่ีแขกมักจะพูดกับพนักงานเสิรฟ 

 2.1 ไม ฉันไมไดจองโตะคะ ;  No, I’ m afraid we don’ t  

 2.2 พวกเราจองโตะสําหรับ 5 คน ชื่อจองคือ ดารลิ่งส ;  We’ ve booked the table for 

five. The name’ s Darl ings. 

 2.3 คุณมีโตะสําหรับสี่คนไหมครับ ; Do you have a table for four? 

 2.4 ผมจะสั่งอาหารเดี๋ยวนี้ไดไหม ; May I order now? 

 2.5 ผมอยากสั่งกาแฟท่ีหนึ่ง ; I would l ike to order a cup of coffee. 

 2.6 ผมขอกาแฟถวยหนึ่งไดไหมครับ ; May I have a cup of coffee. 

 2.7 สั่งมาสามท่ีเลย  ; Make it  three, please. 

 2.8 ผมชอบดิบ /  ปานกลาง /  สุก  ; I'd l ike it  rare /  medium /  wel l  done. 

 2.9 วันนี้มีอาหารพิเศษอะไรบาง ; Do you have special ty for today?  

 2.10 คุณมีอาหารแนะนําไหม ;  What do you recommend? 

 2.11 ฉันไมไดสั่งจานนี้ ; This isn't  what I ordered! 
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 2.12 ฉันสั่งแฮมเบอรเกอรและเฟรนฟราย ;  I'l l  have a hamburger and fries. 

 2.13 ฉันขอขวดพริกไทยไดไหม ; May I have a pepper shaker? 

 2.14 เก็บเงินครับ ; Check, please.  /  Bil l , please. 

3.  การเสนอบริการ (Offering service) 

 3.1 ผมขอเสนอเมนูอาหารไดไหมครับ ; May I let  you see the menu? 

 3.2 ในระหวางท่ีทานกําลังเลือก ผมขอเสนอเครื่องดื่มไดไหมคะ /ครับ ; While you 

decide, may I offer you some drinks? 

 3.3 ทานจะลองดื่มไวนประจําโรงแรมไหมคะ/ครับ ; Would you l ike to t ry our house 

wine? 

 3.4 ผมขอแนะนํา  .......................... อรอยมาก ; I can recommend the …………………. 

It ’ s very tasty? 

 3.5 ทานอยากรับประทานอาหารอเมริกัน หรืออยากลิ้มลองอาหารไทยคะ/ครับ ; Do you 

prefer American food or would you l ike to t ry our Thai food? 

4.  ระหวางบริการ (During service) 

 4.1 ผมนําเบียรมาเสิรฟอีกสักขวดไหมครับ ; May I get  another beer for you? 

 4.2 ทานอยากไดไวนอีกสักขวดไหมคะ ; Would you l ike another bot t le of wine? 

 4.3 ทานรับประทานเสร็จแลวนะครับ ผมขออนุญาตเก็บจานครับ ; Are you finished, 

may I take your plate? 

 4.4 ทุกอยางเรียบรอยนะครับ ; Is anything in order? 

 4.5 ผมขอเสนออาหารหวานไดไหมครับ ; May I offer you a dessert? 

 4.6 ผมหวังวาทานคงชอบอาหารม้ือนี้ ; I have you enjoyed your meal. 
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5.  กลาวคําอําลา 

 5.1 ขอบคุณมาก สวัสดีครับ หวังวาคงไดพบทานอีก ; Thank you very much, goodbye. 

Hope to see you again. 

 5.2 ขอบคุณมากครับ กรุณามาเยี่ยมเราอีก ; Hope to see you again, please come 

back soon.  

 5.3 หวังวาคงไดพบทานอีก ขอบคุณมากครับ ; Hope to see you again. Thank you 

very much. 

 5.4 ขอบคุณมากครับ ขอใหทานเดินทางโดยปลอดภัย ; Thank you very much. I wish 

you a safe journey.  
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           สรุป 

 

ปจจุบันนี้คําศัพทและประโยคพ้ืนฐานท่ีท่ีใชสื่อสารกับแขกท่ีมาใชบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนมาก เพราะคุณจํามัดใจแขกไดนั้นข้ึนอยูกับการสื่อสารเปนหลัก            

หากพนักงานไมสามารถสื่อสารกับแขกชาวตางชาติได ก็จะทําใหการบริการไมประสบความสําเร็จ 

อาจสงผลถึงยอดขายของหองอาหารดวย ดังนั้นการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งสําคัญในปจจุบัน 

เพราะประเทศไทยมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางทองเท่ียวเขามาในประเทศไทยมากข้ึนทุกป 
หากหองอาหารตองการสรางความประทับใจใหกับแขกชาวตางชาติ ควรท่ีจะพัฒนาทักษะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษใหกับพนักงานตนเอง 
 

 

      

 1. หากคุณตองการกลาวคําทักทายกับแขก จะตองพูดอยางไร 

 2. ถาแขกตองการโตะสําหรับ 4 ท่ีตองพูดวาอยางไร 

 3. หากเราอยากทราบวา “ แขกรับประทานเสร็จหรอยัง”  เราจะพูดวาอยางไร 

 4. จงบอกประโยคท่ีสามารถนํามาใชกลาวคําอําลากับแขก 

 

 

 

              เอกสารอางอิง 
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ความรูเก่ียวกับอาหารตะวันตกความรูเก่ียวกับอาหารตะวันตก 

เวลาเรียน 8 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. ม้ืออาหาร  

 2. อาหารตะวันตกม้ือคํ่า  

 3.  เทคนิคพิเศษในการรับประทานอาหารชนิดตางๆ 

 4. การจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร 

 5. รูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารตะวันตก 

 6. สรุป 

 7. แบบฝกหัดทายบท  

 8. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายม้ืออาหารตะวันตก 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายลักษณะอาหารตะวันตกม้ือคํ่า 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคพิเศษในการรับประทานอาหารชนิดตางๆ 

 4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายวิธีการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร 

 5. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายรูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารตะวันตก 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับม้ืออาหาร อาหารตะวันตกม้ือคํ่า เทคนิคพิเศษในการ
รับประทานอาหารชนิดตางๆ การจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร และรูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารแบบ
ตะวันตก 

 2. อธิบายพรอมยกตัวอยางม้ืออาหาร เทคนิคการรับประทานอาหาร การจัดวางอุปกรณบน
โตะอาหาร และการจัดเลี้ยงแบบตางๆ 
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 3. สาธิตการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการจัดโตะอาหาร โดยใหนักศึกษาสังเกตและจด
บันทึกสิ่งท่ีเห็น และอาจารยสรุปข้ันตอนการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหารท่ีถูกตอง พรอมท้ังตอบขอ
ซักถาม 

 4. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร ตามข้ันตอนท่ีอาจารยสาธิตใหดู 
โดยอาจารยอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีนักศึกษาสงสัย 

 5. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจ จากท่ีไดศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว ภายในชั่วโมงเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการจัดโตะอาหาร 

 4. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนบรรยายและสาธิต 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยายและการสาธิต 

 3. ตรวจสอบจากการฝกปฏิบัติ 

 4. ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อาหารตะวันตก หมายถึง
หลาย ๆ ดานไดแก รูปราง ลักษณะ
วิธีการรับประทานอาหาร รวมท้ังเ
เนื้อสัตว ไขมัน นม เนย เปนอา
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะเม่ือถึงฤดูหนา
และตองการรับประทานอาหารท่ี
ลักษณะและการรับประทานอาหาร
 

 

      มื้ออาหาร  

 

 ม้ืออาหารสามารถแบง ไดดั

1. อาหารเชา (Breakfast) เปนอา
คนจึงอาจจะไมหิวมากนัก อาหารจ
กับเครื่องดื่มรอน ระหวางเวลา 0

ประเภทดังนี้ 

 1.1 แบบยุโรป (Contin

เนย แยม น้ําผึ้ง ผลไมสด น้ําผลไ
รับประทาน cereals oatmeal 

กรอบ รับประทานกับนมเย็นและผล

 1.2 แบบอเมริกัน (Ame

อาหารจําพวก ไข เนื้อสัตว และเนยแ
1.2.1 ไข : ไขดาว

ลวกในน้ํา (poached egg) ไขลวก

บทท่ี 7 ความรูเกี่ยวกับอาหา

ายถึง อาหารยุโรปซึ่งมีชื่อเสียงและมีความแตกตางจากอา
กษณะ เครื่องปรุง วิธีการปรุง อาหารประกอบ วิธีการเสิรฟ
มท้ังเครื่องดื่มท่ีเขากับอาหารประเภทตาง ๆ อาหารยุโรปปร
นอาหารท่ีใหความอบอุนแกรางกาย ซึ่งเหมาะสมกับภูมิป
ดูหนาวจะมีอากาศท่ีหนาวจัด ชาวยุโรปจึงตองการอาหารปร
ารท่ีรอนจึงตองรับประทานอาหารในทันทีท่ีปรุงเสร็จซึ่งแ
าหารของชาวเอเชียมาก (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554: 53)

บง ไดดังนี้ 

เปนอาหารม้ือแรกของวัน หลังจากตื่นนอน รางกายยังไมใชพ
หารจึงมีลักษณะคอนขางเบา ประมาณ 4-5 อยาง รับประ

06.00 - 09.00 น. สําหรับอาหารตะวันตก อาหารเชาแบง

tinentaI Breakfast) ประกอบดวย ขนมปงปง (toast

น้ําผลไม โยเกิรต ชา กาแฟ เครื่องดื่มรอน นอกจากนี้บางค
eal เปนอาหารสําเร็จจากธัญพืชจําพวกขาวโพด ขาวโอต 

ละผลไมสด 

merican Breakfast) อาหารท่ีรับประทานเหมือนแบบยุโ
ะเนยแข็ง ไดแก 
ไขดาว (fried egg) ไขคน (scrambled egg) ไขมวน (om

ลวก (soft  boiled egg) ไขตม (hard boiled egg) 

บทที่บทที่

ความรูเก่ียวกับอาหารตะวความรูเก่ียวกับอาหารตะว
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ากอาหารไทยใน
ฟ โอกาส และ

รปประกอบดวย 

ภูมิประเทศและ
ารประเภทนี้มาก 

ซึ่งแตกตางจาก
53) 

ใชพลังงาน บาง
ับประทานรอน ๆ 

าแบงออกเปน 2 

ast) croissant  

นี้บางคนอาจนิยม
 ท่ีเอามาทําให

นแบบยุโรป แตเพ่ิม

(omelet te) ไข

บทที ่บทที ่ 7 7   

าหารตะวันตกตะวันตก 
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1.2.2 เนื้อสัตว : ham, bacon, ไสกรอก (sausage), เนื้อชิ้นเล็ก ๆ (smal l steaks, 

lamb chops) 

2. อาหารรวมเชาและกลางวัน (Brunch) หมายถึง ม้ืออาหารท่ีรวมอาหารเชา (Breakfast) และ
กลางวัน (Lunch) เขาดวยกันเหมาะสําหรับลูกคาท่ีตื่นสายไมไดรับประทานอาหารเชา และไม
สามารถรอจนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันได อาหารท่ีรับประทานอาจเลือกอาหารแบบ
อเมริกัน (ABF) และเพ่ิมรายการประเภทซุป สลัด หรืออาหารหลักของม้ือกลางวันเพ่ือชวยใหอ่ิมมาก
ข้ึน ใหบริการระหวางเวลา 9.30-11.30 น. 

3. อาหารกลางวัน (Lunch) ใหบริการระหวางเวลา 11.30-14.00 น. รายการอาหารท่ีใชท้ังแบบ
เลือกสั่ง (A la carte) และแบบชุด (Set Menu) เนื่องจากลูกคามีเวลาจํากัดในการรับประทาน
อาหารจึงเลือกรายการอาหารอยางใดอยางหนึ่งท่ีรับประทานไดงายและรวดเร็ว เชน   

 3.1 อาหารจานเดียว (one course) ใชรายการอาหารแบบเลือกสั่ง เปนอาหารจานเดียวท่ี
ปรุงอยางงาย ๆ ประกอบดวยเนื้อสัตว (หมู ไก ปลา) และมีผักประกอบ  

 3.2 อาหาร 2 จาน (two courses) ใชรายการอาหารแบบเลือกสั่ง จานแรกอาจเปนอาหาร 

เรียกน้ํายอย หรือซุป จานท่ี 2 เปนอาหารหลัก (main course) ประกอบดวยเนื้อสัตว และมีผัก
ประกอบหรือ สลัด 

 3.3   อาหาร 3 จาน (three courses) ใชรายการอาหารแบบเลือกสั่งและแบบชุด ซึ่งอาจ
มี 4-5 อยาง และลูกคาเลือกไดเองดังนี้  
  3.3.1 cold /  warm Appet izer  

  3.3.2 Soup 

  3.3.3 Main Course 

  3.3.4 Dessert 

การจัดอาหารชุดควรใหความระมัดระวังเชนเดียวกันการจัดรายการอาหาร คือ แตละ
จานไมควรมีสวนผสมซ้ํากันโดยเฉพาะ appet izer และ main course เชน ผสมดวยไข มะเขือเทศ 

เหมือนกัน ไมใชเนื้อสัตว สีเดียวกัน เสิรฟตอกัน เชน เนื้อหมู และเนื้อลูกวัว (veal) เนื้อวัวและเนื้อ
แกะ และควรเริ่มจากอาหารเบาไปสูอาหารหนัก อาหารกลางวันนิยมใหบริการแบบบุฟเฟต        
แบบCafeteria  แบบFast  Food และแบบบริการตนเองแบบอ่ืนๆ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของ
ลูกคา  

4. อาหารบาย (Afternoon) ใหบริการระหวางเวลา 15.00-17.00 น. อาหารท่ีใหบริการเปนอาหาร
วาง ท่ีรับประทานงายๆ เชน ขนมปงทาเนย แยม แซนวิชไสตางๆ ขนมปงอบไสตางๆ  เคก ขนม 
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หวาน รับประทานกับน้ําชา กาแฟ เครื่องดื่มรอน โรงแรมมักใหบริการในบริเวณ Tea Garden 

นอกจากนี้อาหารบายนิยมใหบริการแกลูกคาประชุม ท่ีเรียกวา Coffee Break อาจจัดโตะใหบริการ
แบบบุฟเฟต หรือจัดวางไวใหลูกคาบริการตนเองตามเวลาท่ีตองการระหวางประชุมหรือเสิรฟท่ีโตะ
ประชุม  

5.  อาหารม้ือค่ํา (Dinner) ชาวตะวันตกใหความสําคัญกับอาหารม้ือนี้มากท่ีสุด เนื่องจากเปน
ชวงเวลา หลังจากการทํางานหนักมาตลอดวัน จึงตองการการผอนคลาย การพักผอน การพบปะ
พูดคุยกับเพ่ือน หรือ ญาติมิตรบางครั้งจึงเลือกใชบริการของหองอาหารแบบหรูหราท่ีเลือกสรรการ
ปรุงอาหารเปนพิเศษ และใชเวลา ในการรับประทานอาหารนาน รายการอาหารท่ีใชเปนแบบเลือกสั่ง 
รูปแบบของการบริการมีท้ังแบบฝรั่งเศส แบบอังกฤษ แบบรัสเซีย และแบบอเมริกัน แลวแตขนาด
และความสามารถในการใหบริการของหองอาหาร  

 

 

    อาหารตะวันตกมื้อคํ่า  

 

 อาหารตะวันตกม้ือคํ่าท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดคือ รายการอาหารฝรั่งเศสซึ่งมีการเรียงลําดับ
รายการตามลําดับท่ีมีบริการในราชสํานักของฝรั่งเศสในสมัยกอนท่ีเรียกวา French ClassicaI Menu 

ซึ่งมีรายการท้ังหมด 13-17 รายการ และเปนแบบอยางการเรียงลําดับอาหารอยางสมดุลยดีเลิศ คือ 

อาหารเบา อาหารหนัก ชวงพัก อาหารหนัก อาหารเบา คงจะชวยใหลูกคาสามารถรับประทานไดครบ
ทุกจาน ในปจจุบันการรับประทานครบทุกจานตามรายการนี้แทบไมมีปรากฏในโรงแรมหรือใน
หองอาหารใด มีการรวมบางรายการเขาดวยกันหรือตัดบางรายการออกไป แตยังคงลําดับการสั่งและ
การรับประทานอาหารไวตามเดิม (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2554:55-56)  รายการอาหารฝรั่งเศสแบบ
ดั้งเดิม (French Classic Menu) ประกอบดวย 

1. อาหารเรียกน้ํายอย (Hors d' oeuvres /  Appetizer) เปนอาหารจานแรกเพ่ือเรียกน้ํายอย    

จึงมักจะมีรสจัดออกเปรี้ยวหรือเค็ม และมีมากมายหลายชนิดใหลูกคาเลือกเองตามความตองการอาจ
ใหบริการแบบ buffet  หรือจัดเรียงมาในถาดหรือรถเข็น (t rol ley) และเสิรฟใหลูกคาตามท่ีลูกคา
ตองการในปริมาณท่ีไมมากนัก hors d' oeuvres แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

 1.1 Hors d' Oeuvres chauds/  Hot Appetizer ไดเเกจําพวกผักตมท่ีปรุงออกรส
เปรี้ยวๆ เค็มๆ เชน แครอท หรือไสกรอกหอดวยผัก  
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ภาพท่ี 7.1  Muschroom-Scal lop Skewers       ภาพท่ี 7.2  Mini Bacon-Cheese Cups 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.bettycrocker.com) 

 

 1.2 Hors d' oeuwes froids/  cold Appetizer มีมากมายหลายชนิด ไดแก 
- Russian Salad (สลัดผักผสม) Potato Salad (สลัดมันฝรั่ง) Tomato Salad  

(สลัดมะเขือเทศ) 

- Caul iflower in cooking l iquor (กะหล่ําดอกปรุงรสดวยเหลาลิเคอร) 
- Shel l fish cocktail  (กุงรองดวยหัวผักกาดใสมะเขือเทศและมายองเนส) 

- Caviar ไขปลาคาเวียร เปนไขสีดําของปลา sturgeon) 

- Melon frappe (แตงจําพวก แตงไทย แตงหอมเย็น) 

- Saumon fume (smoked salmon ปลาซัลมอนรมควัน) 

- Truite fume (smoked t rout  ปลาเทราทรมควัน) 

- Pate maison (ตับไก ตับหานบด) 

- Huitms (oysters หอยนางรม) 

- Escargots (snails หอยทากตัวใหญ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.3  Watermelon Prosciut to 

(ท่ีมา : ht tp:/ / www.bonsoircaterers.com/ hot-cold-appet izers) 
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2. ซุป (Potage /  Soup) เปนอาหารเรียกน้ํายอยเชนเดียวกัน แบงออกเปน 2 ขนิดคือ 

 2.1 ซุปใส (Clear soup /  Consomme) มีลักษณะเปนน้ําใสและอาจมีผัก ไข หรือเนื้อชิ้น 

เล็ก ๆ ลอยอยูดวย เชน Clear Onion Soup (ซุปหัวหอม) Beef/ Chicken/  Duck Favoured 

Consomme (ซุปใสมีกลิ่น รสเนื้อ ไก หรือเปด) 

 2.2 ซุปขน (Cream Soup /  Thick Soup) เปนซุปผักบดผสมกับครีม เชน Corn Soup 

(ซุปขาวโพด) Cream of Tomato (ซุปมะเขือเทศ) Thick Lobster Flavoured Soup (ซุปขนท่ีมี
กลิ่นรสกุงมังกร) ในรายการอาหารเรียงลําดับซุปใสกอนซุปขน และลูกคาจะเลือกรับประทานอยางใด
อยางหนึ่ง 

3. อาหารไข (Oeufs /  Egg dishes) เปนอาหารประภทไขมวน ไขคน ปรุงกับผัก และเครื่องปรุง
ตางๆเชน  

 3.1 Omelet te Espagnole (ไขมวนปรุงรสและยัดไวดวยพริกไทย หัวหอม มะเขือเทศ)  

 3.2 Tomato Omelet te ไขมวนปรุงกับมะเขือเทศ)  

 3.3 Mushroom Omelette (ไขมวนปรุงกับเห็ด)  

 3.4 Savoury Omelet te ไขมวนปรุงกับสมุนไพร 4 ชนดิสับหรือบดละเอียดผสมกันไดแก 
ตนหอม กระเทียม ผักชีฝรั่ง และ Taragon (เปนเครื่องเทศ นํามาทําซอส ใชปรุงสตูและอาหารชนิด
ตางๆ)  

 3.5 Poached Egg with Spinach (ไขลวกในน้ําปรุงรสกับผักขม เนยแข็ง ซอส) 

 3.6 scrambled egg with bacon (ไขคนปรุงกับแฮม)  

4. อาหารแปง (Farinew/ pasta and Rice Dishes) เปนอาหารประเภทเสนกวยเตี๋ยว ขาว  เชน 

 4.1  spaghett i Napol itaine (เสนสปาเก็ดตี้ปรุงรสดวย ซอสมะเขือเทศ กระเทียม) 

 4.2 Noodle (กวยเตี๋ยว บะหม่ี)  

 4.3 Raviol i (อาหารแปงอิตาลีคลายเก๊ียว)  

5. ปลา (poissons /  Fish) อาหารประเภทปลาจะมีวิธีการประกอบอาหารและชนิดของปลา
แตกตางกันไป 

 5.1 ชนิดของปลา 

  5.1.1 ปลาซัลมอน (salmon) ตัวใหญเกล็ดขาว เนื้อสีขาวหรือชมพู มีราคาแพง  
  5.1.2 ปลาเทราท (t rout) เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง คอนขางใหญ ปจจุบันเลี้ยงใน
 ฟารมทําใหราคาไมแพงนัก เหมาะสําหรับการอบหรือยาง 
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  5.1.3 ปลาจาระเม็ด (turbot) เปนปลาตัวแบนท่ีดีท่ีสุดชนิดหนึ่ง ขนาดใหญ หลังสี
 น้ําตาล ทองสีขาว  

  5.1.4 ปลาลิ้นหมา (sole) เปนปลาทะเลตัวแบน มีปาก ตา และครีบเล็ก เปนปลาท่ี
 มีคุณคาทางอาหาร 

  5.1.5 ปลาตัวเล็ก (whitebait ) อาจเปนลูกปลาแฮริง หรือปลาตัวเล็กอ่ืน ๆ 

 5.2 วิธีการประกอบอาหาร  

  5.2.1 Poached การลวกในน้ําเดือดท่ีไฟปานกลางประมาณ 71-85 °C  เชน 

Poached salmon, Poached turbot  

  5.2.2 Meunière ปรุงดวยการตบแปงบางๆลงไปท่ีตัวปลาแลวนําไปทอดในเนย   

โรยผักช ีและบีบมะนาว เชน Sole Meuniere (ปลาลิ้นหมาทอดซอสเนย) 

  5.2.3 Fried ทอดดวยน้ํามันปริมาณมากใหทวมเนื้อปลา เชน Fried Whitebait , 

Fried Sole  

6. อาหารหลักจานแรก (Main Course) เปนอาหารเนื้อสัตวจานแรกในรายการอาหารฝรั่งเศส 

Main Courseจะปรุงสําเร็จมาจากในครัวในปริมาณไมมากนัก ตกแตงอยางสวยงามและเสิรฟใหแก
ลูกคาทันที โดยรับประทานควบคูกับน้ําเกรวี หรือน้ําซอสเขมขน ตัวอยางรายการอาหารประเภทนี้ 
ไดแก 
 6.1 Townedos (เนื้อวัวสันในชิ้นกลมหนา) 
 6.2 Noiset te (เนื้อวัวสันในลูกแกะ ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ กลม ๆ) 

 6.3 Veal cut lets (เนื้อลูกวัวหั่นไมหนาชุบขนมปงปนทอด) 

 6.4 Lamb chop /  pork chop (เนื้อลูกแกะ เนื้อหมูติดซี่โครง) 
 6.5 Foie de wau au lard (ตับลูกวัวกับเนื้อติดมัน เชน เบคอน) 

 6.6 poulet  sauté chasseur (ไกทอดมีน้ําซอสสีน้ําตาลเขมและปรุงดวยเหลาองุนขาว หอม
เล็กเห็ด และมะเขือเทศ 

 6.7 Mixed Gril l  (ประกอบดวยเนื้อแกะ ไสกรอก เห็ดและมะเขือเทศยาง และปจจุบัน 

อาจรวมเบคอน หมู และไกดวย 

7.  Sorbet (Sherbet) เปนเครื่องดื่มท่ีค่ันระหวางการรับประทานอาหารท่ีดําเนินมาแลวถึง 6 

รายการSorbet ทําจากน้ําผลไม (fruit  Juice) น้ําแข็งผสมเหลาหลังอาหาร (Liqueurs) ท่ีทําจาก
ผลไมหรือเหลาองุน หรือแชมเปญ แลวปน หรือแชจนแข็ง ผสมดวยน้ําตาล มีลักษณะเหมือนใอศกรีม
ไมใสนม เวลาเสิรฟจะรินใสแกวแชมเปญ วางมาบนจานรองพรอมดวยน้ําชา เครื่องดื่ม sorbet       
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จะชวยยอยอาหารและกระตุนใหเกิดความอยากรับประทานอาหารในรายการตอไปได ถือวาเปนชวง
หยุดพักครึ่งเวลา อาจมีการสูบบุหรี่ (ท่ีนิยมคือ Russiancigar) และมีการกลาวสนุทรพจน 

8.  อาหารหลัก (Relevé  /  Main course) รายการอาหารจานหลักจะหนักกวา Entree นิยม
ใหบริการม้ือคํ่า เนื่องจากอาหารประเภทเนื้อจะเปนชิ้นใหญ อาจตองมาตัด หั่น แลท่ีโตะอาหาร 

รูปแบบการบริการมักหรูหรา เชน gueridon service แบบอังกฤษ แบบฝรั่งเศส แบบรัสเซีย มีวิธีการ
ปรุงหลากหลายโดยเฉพาะการอบและยาง รวมท้ังเครื่องปรุง ผัก และอาหารประกอบ 

ตัวอยางรายการอาหารประเภทนี้ ไดแก 
 8.1 Saddle  of Mutton (เนื้อสวนหลังตัดระหวางสะโพกและซี่โครง เนื้อสันนอกแกะติด
กระดูกท้ังสอง ขาง ) 
 8.2 Baron of Beef  (เนื้อวัวสันนอก 2 ชิ้นติดกระดูกสันหลัง อบพรอมกระดูก) 

 8.3 Bond sirloin (เนื้อสันนอกติดกระดูก) 

 8.4 Braised Ham (แฮมทอดดวยน้ํามันรอน ๆ แลวนําไปตุนชา ๆ ในน้ําซุป) 

 8.4 Roast  leg of pork with apple sauce  (ขาหมูอบหรือยางกับน้ําซอส) 

9. อาหารอบหรือยาง (Roti /  Roast) เปนอาหารประเภทสัตวปา หรือสัตวปก เชน ไก ไกงวง เปด 

นํามาอบหรือยาง เสิรฟกับเครื่องปรุงรส น้ําเกรวี หรือซอสโดยเฉพาะ พรอมท้ังจานผักสลัดแยก
ออกมาตางหาก ดวย เชน Roast  duck  

10. ผัก (Légumes /  vegetables) อาหารจานนี้จะเปลี่ยนความสมดุลยจากอาหารหนักเปนอาหาร 

เบา ผักในรายการอาหารนี้จะถูกปรุงดวยวิธีการตาง ๆ และนํามาเสริฟพรอมกับชอส  

วิธีการปรุง ไดแก 
- creamed (บดหรือผสมดวยครีม)  

- boiled (ตม)  

- sauted (ทอดดวยน้ํามันหรือไขมันเล็กนอย กลับใหเหลืองท้ังสองขางโดยการเขยา
กะทะ)  

- fried deep fried (ทอดดวยน้ํามันรอน ๆ)  

- tossed (ผสมหรือคลุกอยางนุมนวล)  

- gril led (ยางหรือปง) 
- braised (ตุนอยางชา ๆ) 

ผักตางๆ ไดแก 
- มันฝรั่ง (potatoes : boiled /  fried potatoes) 

- มะเขือเทศ (tomatoes : gril led tomatoes)  
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- เห็ด (mushrooms : gril led mushrooms)  

- ข้ึนฉายฝรั่ง (celery : braised celery)  

- กะหล่ําดอก (caul iflower : caul iflower wi chese sauce)  

- ผักขม (spinach : creamed spinach)  

- หนอไม (asparagus : braised asparagus)  

- ถ่ัว (pea : peas tossed  in but ter)  

- อารติโช (adichauts /  ahichokes ผักมีลักษณะคลายดอกบัว ขนาดเทาผลนอยหนามี
สีเขียว มีท้ังขนาดเล็ก และใหญ หัวและดอกใหรับประทานได  

11.   สลัด (salade /  salad) ประกอบดวยผักสดชนิดดาง ๆ ท่ีใชทําสลัด ไดแก ผักกาดแกว 

(let tuce) ผักกาดหอม แตงกวา มะเขือเทศ ตนหอมสด หัวหอมใหญ พริกเขียว (green pepper) 

และน้ําสลัด (saladdressing) ชนิดตาง ๆ  

12.  อาหารอบยางเย็น (Roti Froid /  cold Roast) รายการอาหารนี้อาจมีไวเพ่ือเปลี่ยนความ
สมดุลยและรสชาติของอาหารเปนอาหารท่ีเสิรฟเย็น เชน roast  chicken /  duck ham   lobster 

mayonnaise 

13. อาหารคาว/หวาน (Entremets /  Sweet) รายการนี้อาจเปนท้ังรอนและเย็นก็ได เชน 

 13.1 crêpe (แพนเคกบาง ๆ มวนหรือหอไสรสหวานหรือรสอ่ืน ๆ เชน crêpe suzet te 

แพนเคกปรุงในซอสสมและเหลาหลายชนิดบนเตาและจุดไฟใหลุกกอนเสิรฟ) 

 13.2 soufflés (อาหารท่ีผสมไขขาวตีใหข้ึนฟูมาก เม่ือนึ่งหรืออบสุกแลวจะฟู จะประกอบ
เปนอาหารคาวหรือของหวานก็ได ผสมครีม น้ําตาล น้ําผลไม และวุน แลวปลอยใหแข็งตัว)  

14. Savoure (Savory) เปนรายการอาหารคาวกระตุนใหหิว มีรสเปรี้ยว เค็ม มัน เชน 

 14.1 Scotch Woocock (ไขคนตกแตงดวยปลา anchovy ซึ่งเปนปลาตัวเล็ก ๆ มีมากใน
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทําเค็ม อาจใชปรุงรสในสลัดบางชนิด พิซซา และอาหารอ่ืน ๆ)  

 14.2 Canapé Diane (อาหารชิ้นเล็กๆ ประกอบดวยขนมปง ขนมปงกรอบ ขนมปงปง 
แตงหนาดวยอาหารหลายๆ ขนิด เชน คาเวียร ปลาทูนา ไสกรอก แฮม ศาลาม่ี เนยแข็ง ฯลฯ  

15. เนยแข็ง (Fromage / Cheese) รายการอาหารฝรั่งเศสท่ีสมบูรณ ไมสามารถขาดเนยแข็งได 
อาจเสริฟหลาย ๆ ชนิดมาพรอมกับเครื่องปรุง /  เครื่องเคียงท่ีเหมาะสม 

 เนยแข็งท่ีมีช่ือเสียงของฝรั่งเศส ไดแก 
 15.1 Beaufort  เนยแข็งกอนกลม 

 15.2 Boursin เนยแข็งกอนชนิดครีม มีหลายรสและกลิ่น 
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 15.3 Brie เนยแข็งกอนกลมแบนมีเปลือกหุมสีขาว เนื้อเนยนุม สีเหลืองออน เปนเนยแข็ง
ชนิดดีท่ี 

สุดจากแควนนอรมองดี (Normandy) 

 15.4 Pet it  - suisse เนยแข็งชนิดมีครีมมาก ขนาดกอนเล็ก ๆ และหอดวยกระดาษตะก่ัว 

บางครั้งผสมน้ําตาล และผลไม ใชรับประทานเปนของหวานได 

16. ของหวาน (Dessert) โดยปกติเปนขนนหวานท้ังรอนและเย็น เชน พุดดิ้ง ไอศกรีม และผลไมสด 

ทุกประเภทเสิรฟพรอมน้ําตาลทรายขาว และเกลือ 

17. กาแฟ (Café /  Coffee) เปนรายการสุดทายของอาหารชุดนี้  

 

ดวยยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป รายการอาหารคํ่าสมัยใหมจะเหลือเพียง 6 รายการ ซึ่งลูกคาอาจ
เลือกรับประทานเปน 6 รายการ ดังนี้ 

1) Cold /  Warm Appet izer ถาลูกคาเลือกรบประทานท้ัง 2 อยาง อาจเริ่มดวย
อาหารเย็นกอน สลับดวยซุปและตอดวยอาหารรอน แตถารับประทานอยางเดียว
จะเลือกอาหารรอน หรือเย็นก็ได 

2) Soup อาจเปนซุปใสหรือซุปขนตามความตองการของลูกคา  

3) Main course ลูกคาอาจเลือกปลา เนื้อหรือจาก intermediate course roast  

อยางใดอยางหนึ่งก็ได เสิรฟพรอมผักประกอบจากรายการดั้งเดิมเขาดวยกัน 

4) Sweet /  cheese ลูกคาเลือกตามความตองการ และอาจรวมเขามาอยูในรายการนี้
ดวย 

5) Dessert  รายการอาหารประเภทผลไมจะจบเปนรายการสุดทาย 

6) Coffee กาแฟ หรือลูกคาอาจเลือกเปนเหลาหลังอาหาร 

ในการจัดรายการอาหารตองใหสมดุลกันในเรื่องรส สี และเนื้อหา และเปนอาหารท่ีกินงาย
ทํางาย จัดไดสวยงามท้ิงไวนานก็ไมเสียรูป 
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      เทคนิคพิเศษในการรับประทานอาหารชนิดตางๆ 

 

1. เนยแข็ง ตัดทีละชิ้นเล็กๆ วางบนขนมปงหรือบิสกิต ใชมือหยิบเขาปาก  

2. ปลา มีความนิยมท่ีแตกตางกันคือ แลปลากอนรับประทานหรือตัดรับประทานทีละคํา การแล
รับประทานงายกวา เจาของบานอาจวางจานเปลาไวใหใสกาง ถามีกางในปากใหใชมือหยิบออกมา
อยางปกปดท่ีสุดแลววางไวขอบจาน ในบางครั้งปลาอาจถูกเลากระดูกและกางเรียบรอยแลวเรียกวา 
FILLET (without  bones)  

3. สลัด ใชไดท้ังมีดและสอม ถาผักมีชิ้นใหญ ใหตัดเปนชิ้นพอดีคํา แลวใชสอมจิ้มผัก 

4. เนื้อ ใชมีดเม่ือจําเปนตองตัด หรือรับประทานเสต็กดวยมีดและสอม 

5. หอย ชาวอังกฤษใชมือขางหนึ่งจับเปลือกหอยแลวใชสอมจิ้มเนื้อเขาปาก ชาวฝรั่งเศสใชเปลือกหอย
เปลาตักเนื้อหอยแทนสอม 

6. ถั่ว ใชสอมจิ้มถ่ัว 2 -3 เมล็ด แลวใชมีดเข่ียถ่ัวอีกจํานวนหนึ่งข้ึนไปบนหลังสอม หรือหงายสอมข้ึน
แลวตักถ่ัวโดยใชมีดชวยเข่ียข้ึน เม่ือตักเขาปากแลววางสอมคว่ําลงแลวหงายข้ึนตักตอไปอีก 

7. หอยนางรม รับประทานสดๆ โดยใชสอมสําหรับรับประทานหอยโดยเฉพาะ ใชสอมจิ้มท้ังตัวแลว
ราดดวยน้ํามะนาวหรือซอสค็อกเทล รับประทานท้ังตัวในคําเดียว 

8. ผลไม ผลไมท่ีมีเมล็ด เชน องุน เชอรี่ ใชวิธีรับประทานดวยมือ ยกมือปดปากคายเมล็ดใสแลววาง
ไวขอบจาน ถาเปนผลไมท่ีมีเมล็ดโต เชน พีช ใชมีดแซะเมล็ดออก แลวบิผลไมออกเปนสวนๆ ดวยมือ
และรับประทานดวยมือ 

9. พุดดิ้ง รับประทานดวยสอม ไอศกรีมและ sherbet  ใหใชชอนไอศกรีม 
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    การจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร 

 1. Bread Plate : จานเนยวางดานซายของแขกระยะปลายสอม มีดเนยหันคมเขาหาตัว 

 2. Water Glass : แกวนํ้าวางดานขวาปลายมีด 

 3. Napkin : ผาเช็ดมือวางดานซายพับเปดมุม 

 4. Knife, Spoon, Fork, Plate : มีดชอนสอมจานวางหางจากขอบโตะ 1 นิ้ว มีดและชอน
วางขวามือ หันคมเขาดานใน ชอนซุปวางนอกสุดวางหงาย สอมวางซาย 

 5. เนื้อท่ีตอ 1 คนหรือ 1 Cover ใชเนื้อท่ีกวาง 18 นิ้ว 

 6. ของท่ีใชกอนวางนอกสุด 

 7. การวางแกววางตามลําดับตอจากแกวนํ้า (Water Glass) ลงมาแกวท่ีใชกอนวางนอกสุด
ในการวางตองใหหางเทาๆกันตามลําดับดังนี ้(1)แกวนํ้า (Water Glass)  (2)ไวนแดงRed Wine 

glass และ (3) ไวนขาว (White Wineglass) แกวตองใสสะอาด 

 8. Dessert Fork and Spoon : สอม-ชอนหวาน  วางอยูเหนือจาน โดยใหปลาสอมหันไป
ทางสอมและปลาชอนหันไปทางชอน 

 9. Cup and saucer : ถวยกาแฟวางดานขวาวางหูของถวยกาแฟเปนรูป 5 นาฬิกาเพ่ือให
แขกหยิบไดสะดวก 

 10. การเก็บโตะอาหารคาวทุกชนิดเวลาเขาเสิรฟเขาดานซายของแขกเสิรฟโดยใชมือซาย
ยกเวนเครื่องดื่มเขาดานขวาใชมือขวาเสิรฟการถอนจานเขาทางดานซายของแขกถอนดวยมือซายแลว
สงใหมือขวา  

 11. เวลาเขาเสิรฟ ใหเขาเสิรฟทางขวามือของแขกและเก็บจานออกทางขวามือของแขก
เชนกัน ยกเวน จานเนย ขนมปง และสลัดท่ีเขาเสิรฟทางซายมือของแขกและเก็บจานออกทางซายมือ
ของแขกเชนกัน   

 ดังแสดงในภาพท่ี 7.4 
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ภาพท่ี 7.4 การจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร 

(ท่ีมา: ht tp:/ / visual.ly/ formal-dining-set t ing) 
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    รูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารตะวันตก 

1. การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต (Buffet)   

 นิยมใชเลี้ยงกับคนจํานวนมาก ในการเลี้ยงแบบนี้แขกจะตักอาหารดวยตัวเอง ดังนั้นอาหาร
ทุกอยางตลอดจนเครื่องดื่มจะจัดไวท่ีโตะเรียบรอยโดยมีพนักงานเสิรฟไวชวยดูแลบางการจัด Buffet  

มี 3 แบบ ดังนี้ 

 1.1 แบบจัดอาหารทุกชนิดพรอมอุปกรณจัดวางไวท่ีโตะ แตละโตะท่ีจัดวางจะมีเกาอ้ีจัดใหนั่ง
ตามจํานวนแขก แขกก็เลือกอาหารท่ีโตะรับประทานเอง ถาอาหารจานไหนเลือกไมถึงหรือตักลําบาก
ก็จะยกหรือสงตอกัน ในการจัดเลี้ยงแบบนี้นิยมใชในบาน ใชกับแขกจํานวนนอยใชกับแขกท่ีสนิทสนม
กันดี 

 1.2 จัดอาหารลงถาดหรือจานใหญๆ โดยมีพนักงานเสิรฟยกอาหารมาใหแขก สงไปตามโตะท่ี
แขกนั่งแขกจะตักเองตามชอบถาอาหารท่ีไมชอบก็ปฏิเสธได ถาเปนของท่ีรอนพวกเครื่องดื่มก็มักจะใส
รถเข็นแลวใหมาหยิบจากรถเข็น การจัดแบบนี้ตองมีพนักงานเสิรฟคอยรอเพ่ืออํานวยความสะดวก
ตางๆท่ีโตะแขก การจัดเลี้ยงแบบนี้อุปกรณทุกอยางจะตองวางไวบนโตะใหครบ 

 1.3 จัดอาหารทุกชนิดและอุปกรณทุกอยางไวบนโตะ ใหแขกไปเลือกตักอาหารเองการจัด
แบบนี้ตองมีพนักงานเสิรฟคอยรอท่ีโตะ คอยชวยเหลือแขกบางถาอาหารหมดตองรีบนํามาเติมทันที 
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2. การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล (Co

 ลักษณะของงานเลี้ยงแบบ
ใหม งานวันเกิด งานมงคลสมรส งา
มักจะจัดเลี้ยงชวงเวลาคํ่าคืนหรืออ
สําคัญ จงึมักปรากฏแตรายการอาห
ขนาดพอคํา มีหลายอยาง เชน คา
และผลไม เครื่องดื่มมีท้ังเหลา น้ํา
รับประทานเอง เนื่องจากงานเลี้ยงแ
ดื่มเครื่องดื่มเรียกน้ํายอยกอนท่ีจะร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี
 

 

 

 

 

 

(Cocktail) 

ี้ยงแบบค็อกเทลเปนงานเลี้ยงแบบกันเอง เชน งานเลี้ยงเพ่ือแน
รส งานแสดงมหกรรมสินคาของบริษัท งานสังสรรคพบปะ
หรืออยูระหวางเวลา 18.00-20.00 น. จะไมเนนรายการ
รอาหารประเภทเรียกน้ํายอยเปนสวนใหญ อาหารค็อกเทลเป
น คานาเป ออเดิรฟ แซนวิชตัดเปนชิ้นเล็กๆ ซูชิ คัพเคก หร
า น้ําหวาน น้ําเปลา การจัดเลี้ยงแบบนี้ผูมารวมงานจะต

งานเลี้ยงแบบค็อกเทลมีจุดประสงคเพียงเพ่ือใหแขกไดพบปะพูด
ท่ีจะรับประทานอาหารม้ือคํ่า 

ท่ี 7.6 การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล (Cocktail ) 

ื่อแนะนําสมาชิก
พบปะมิตรสหาย 

ยการอาหารเปน
เทลเปนชิ้นเล็กๆ
ก หรือเคกตางๆ 

ะตองใชมือหยิบ
ะพูดคุยกัน และ
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     สรุป 

การรับประทานอาหารแบบตะวันตก พนักงานตองทราบหลักการรับประทานอาหารตะวันตก 

ลําดับการรับประทานกอน-หลัง นอกจากนี้พนักงานตองสามารถอธิบายและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
อาหารและประเภทไดวามีสวนผสมอะไรบาง รสชาติเปนอยางไร เหมาะสําหรับความตองการของแขก
หรือไม ดังนั้นการปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานบริการมิใชเพียงแคการนํารายการอาหารมาใหแขก
เลือกและรับคําสั่งเทานั้น พนักงานบริการมีหนาท่ีในการแนะนํารายการอาหารพิเศษของราน และ
รายการอาหารอ่ืนๆท่ีแขกสนใจ โดยตองสามารถระบุรายละเอียดของสวนผสม วิธีการทํา ประเภท
เนื้อสัตวท่ีใชหรือแมแตรสชาติ ดังนั้นแมวาพนักงานบริการจะมิใชผูประกอบอาหารโดยตรงแตเปน
เรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรูเก่ียวกับอาหารเชนดียวกันกับพนักงานในครัว สวนการจัดจาน
อาหารตองใหนาสนใจ นารับประทาน รวมไปจนถึงรสชาติท่ีกลมกลอม ถูกปากผูรับประทาน 

 

 

            แบบฝกหัดทายบท  

 

 1. ม้ืออาหารแบงออกเปนก่ีม้ือ อะไรบาง  

 2. อาหารตะวันตกม้ือคํ่า ประกอบไปดวยอาหารประเภทใดบาง 

 3. เทคนิคพิเศษในการรับประทานหอยนางรมทําอยางไร 

 4. ใหวาดภาพการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร พรอมเขียนอธิบายประกอบภาพวาดดังกลาว 

 5. รูปแบบการจัดเลี้ยงอาหารตะวันตกมีรูปแบบใดบาง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่แผนบริหารการสอนประจําบทที่  88  

ความรูเก่ียวกับเครื่องดืม่ความรูเก่ียวกับเครื่องดืม่    

 

เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

 2. เบียร 

 3. เครื่องดื่มมีอัลกอฮอลท่ีไดจากการหมัก กลั่น และปรุงแตงกลิ่นรส 

 4. เครื่องดื่มประเภทท่ีไมมีแอลกอฮอล 

 5. หลักการทําน้ําผลไม 

      6. หลักการทําเครื่องดื่มผสม  (Cocktail ) 

 7. สรุป 

 8. แบบฝกหัดทายบท 

 9. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายประเภทของเครื่องดื่ม 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายหลักการทําน้ําผลไม 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายหลักการทําเครื่องดื่มผสม(Cocktail ) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เบียร เครื่องดื่มมีอัลกอฮอลท่ี
ไดจากการหมัก กลั่น และปรุงแตงกลิ่นรส เครื่องดื่มประเภทท่ีไมมีแอลกอฮอล หลักการทําน้ําผลไม 

และหลักการทําเครื่องดื่มผสม  (Cocktail ) 

 2. อธิบายความสัมพันธพรอมยกตัวอยางเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล 
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 3. สาธิตการทําเครือ่งดื่มผสม (Cocktail ) และการทําน้ําผลไมประเภทตางๆ โดยใหนักศึกษา
สังเกตและจดบันทึกสิ่งท่ีเห็น และอาจารยสรุปข้ันตอนการทําเครื่องดื่มผสม (Cocktail ) และน้ําผลไม
ประเภทตางๆท่ีถูกตองพรอมท้ังตอบขอซักถาม 

 4. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน เพ่ือฝกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มชนิด
ตางๆ และเปดโอกาสใหนักศึกษากลุมอ่ืนๆไดซักถาม  

 5. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจ จากท่ีไดศึกษาในบทเรียน
ดังกลาว ภายในชั่วโมงเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการผสมเครื่องดื่มชนิดตางๆ 

 4. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนบรรยายและสาธิต 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยายและการสาธิต 

 3. ตรวจสอบจากการฝกปฏิบัติ 

 4. ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮ
 

 เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

1. แบงดวยกรรมวิธีในการผลิต
ข้ันตอนในการผลิตแตกตางกัน ดังนี้

 1.1 การหมัก (Fermen

บารเลย องุน ท่ีจะใชทําเครื่องดื่มนั
กอฮอล เครื่องดื่มประเภทนี้ไดแก
แอลกอฮอลคอนขางต่ํา 

 1.2 การกลั่น (Dist il lat ion

ของน้ํา และเพ่ิมสัดสวนของแอ
ถาหากนําเอาผลลัพธมากลั่นตอไปเ
(dist il led spirits) ใหแก วิสก้ี บรั่นดี

2.  แบงดวยข้ันตอนในการเตรียม

 2.1 เครือ่งดื่มท่ีสามารถดื่ม
รสหรือผสม เชน ไวน บรั่นดี คอนยัค

 2.2 เครื่องดื่มท่ีมีการเตรีย
การปรุงรส หรือผสมกอนดื่ม ไดแก

3.  แบงตามชวงเวลาของม้ืออ
รับประทานอาหารแตละม้ือ จึงมีกา

 3.1 เครื่องดื่มกอนอาหาร

บทท่ี 8 ความรูเกี่ยว

อลกอฮอล 

กอฮอล มีการแบงประเภทหลายแบบ ไดแก 

ลิต การผลิตเครื่องดื่มท่ีมีอัลกอฮอลผสมแตละประเภทมีกรร
ดังนี้ (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554: 85-86) 

entat ion) คือการนําเอาเชื้อหมัก (Yeast) ผสมกับวัตถุดิบ
ดื่มนั้น เชื้อหมักจะทําปฏิกริยาเปลี่ยนน้ําตาลในวัตถุดิบใหก
ดแก เบียร (Malt  Beverage) และเหลาองุนชนิดตางๆ

l lat ion) คือ การนําเอาผลผลิตท่ีไดจากการหมักมากลั่น เพ่ือ
แอลกอฮอลในสารละลายหรือเพ่ือแยกแอลกอฮอลออก

ตอไปเรื่อยๆ ก็จะไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์ในท่ีสุด เครื่องดื
บรั่นดี รัม จิน วอดกา เปนตน 

รียมการกอนดื่ม ใหแก  

รถดื่มไดทันที (Ready-to-drink Beverage) ไมตองมีข้ันตอน
อนยัค รวมท้ังเครือ่งดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลอ่ืนๆ ดวย 

เตรียมการกอนดื่ม (Prepared Beverage) หมายถึง เครื่อ
ไดแก เครื่องดื่มผสมท้ังท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล 

ออาหาร เนื่องจากชาวตะวันตกนิยมดื่มอาหารในชวงเวล
ึงมีการแบงกลุมเครื่องดื่มในแตละชวงของม้ืออาหารดังนี้ 

หาร (Aperit if) นิยมดื่มเพ่ือดับกระหาย เรียกน้ํายอย 

บทที่บทที่

ความรูเก่ียวกับเครื่อความรูเก่ียวกับเครื่อ
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ทมีกรรมวิธี และ

ดิบ เชน ขาว
ใหกลายเปนอัล
งๆ ซึ่งจะมีดีกรี

เพ่ือลดปริมาณ
ออกจากน้ําตาล       

รื่องดื่มประภทนี้ 

อนในการปรุง

เครื่องดื่มท่ีตองมี

วงเวลาของการ

บทที ่บทที ่ 88  

เครื่องดืม่เครื่องดืม่  
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 3.2 เหลาองุน (wine) เปนเครื่องดื่มท่ีนิยมดื่มระหวางม้ืออาหาร ควบคูไปกับการรับประทาน
อาหาร แตละจาน 

 3.3 เครื่องดื่มหลังอาหาร (Diest if) มักดื่มเหลาท่ีมีรสหวาน เพ่ือชวยในการยอยอาหาร 

 

 

              เบียร 

 เบียร (Beer) การดื่มเบียรมีมานานกวา 2000 ป โดยไมทราบวาใครคิดคนข้ึน แตพอจะทราบ
ไดวาประเทศอียิปตผลิตเบียรข้ึนกอนประเทศอ่ืน เบียรเปนเครื่องดื่มท่ีไดจากการหมักเมล็ดขาวมอลต 
ดอกฮอป (hops) เชื้อหมัก (yeast) และน้ํา (pure water) มีแอลกอฮอล 3-10 ดีกร ีดังนี้ 

 -  Malt คือขาวบารเลย (Barley) ท่ีเพาะใหงอกแตเพียงเล็กนอย ทําใหแหงแลวนําไปค่ัว    

ถาค่ัวพอควรสีจะเหลือง ถาค่ัวนานจะเปนสีน้ําตาล ขาวมอลตจะทําใหเกิดน้ําตาลในกระบวนการหมัก
กอใหเกิดแอลกอฮอลและกาซคารบอนไดออกไซด และมีประโยชนในดานสารอาหารประเภท
คารโบไฮเดรต โปรตีนและวิตามิน 

 - Hops เปนพืชจําพวกไมเลื้อย มีสีเขียว นําดอกมาบดเปนผง ใชในการผสมเบียร ทําใหรส
ขม เกิดฟองข้ึน และรักษาไมใหบูดเสยีงาย มีผลทางปฏิชีวนะ ปองกันโรคติดตอ 

 - Yeast เปนตัวกระตุนใหน้ําตาลแตกตัวกลายเปนแอลกอฮอลและกาซคารบอนไดออกไซด 
และอาจกอใหเกิดอาการเมาคางได  

 -  Pure water เบียรมีน้ําเปนสวนประกอบในปริมาณมากท่ีสุด ถึง 80% ชวยเพ่ิมรสชาติ 
เบียรจะมีรสชาติตางกันถาใชน้ําท่ีมีเกลือเเรผสมอยูมากนอยตางกัน ควรเปนน้ําท่ีไมกระดาง และไมมี
แคลเซียม ในการผลิตเบียรเนื่องจากใช Malt  เปนหลัก เบียรทุกประเภท จึงจัดวาเปน Malt  

Beverage  

ประเภทของเบียร แบงตามชนิดของยีสตท่ีใช และวิธีการหมักเปน 2 ประเภทคือ  

1. เบียรท่ีไดจากการหมักดวยยีสตบริเวณสวนลางของถัง (bottom fermentation) ยีสตจะ
เปลี่ยนน้ําตาลเปนแอลกอฮอลและกาซคารบอนไดออกไซดท่ีอุณหภูมิต่ํา ท่ีเรียกวา bot tom yeast  

เกิดการหมักท่ีกนถังอยางชาๆ เบียรประเภทนี้ ไดแก  

 1.1 Lager ผลิตครั้งแรกในประเทศเยอรมนี มีสีทอง สดใส เก็บในท่ีมีอุณหภูมิต่ํา มีรสออนถึง
ปานกลางเสิรฟเย็นจัดท่ีอุณหภูมิ 3-7°C Lager b eer  ท่ีนิยม ไดแก He in eken  ของประเทศ
เนเธอรแลนด Ca r l sb e r g ของประเทศเดนมารก และเบียรสิงห (Si n gh a )  ของประเทศใทย  
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 1.2 Pilsner เปนเบียรท่ีไดรับความนิยมและผลิตมากท่ีสุดในโลก มีรสชาติออน หวานนอย 

เหลืองอําพัน มีปริมาณแอลกอฮอล 3.2-4.5 ดีกร ีเสิรฟเย็นจัด เบียรท่ีนิยมใหแก Budweiser, Coors, 

Michelob ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

 1.3 Light  beer เปนเบียรท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลต่ําและใหพลังงานต่ํา ดื่มแลวไมมีผลตอการ
เพ่ิมน้ําหนักตัว  มีสีออนเนื่องจากการอบมอลตไมนานมากนัก  

 1.4 Darkbeer เปนเบียรมีสีดํา กลิ่นและรสชาติเขมขน เนื่องจากนําขาวมอลตมาอบใหเกือบ
ไหมปรุงแตงรสและสีดวย caramel มีอัลกอฮอล 6 ดีกร ี

 1.5 Bock beer เปนเบียรท่ีมีสีคล้ํา รสหวาน เขมขน ผลิตครั้งแรกในประเทศเยอรมนี 
ปจจุบันผลิตในเกือบทุกประเทศ เสิรฟท่ีอุณหภูมิ 7-10 °C  

2. เบียรท่ีไดจากการหมักดวยยีสตบริเวณสวนบนของถัง (top fermentation) ยีสตจะเปลี่ยน
น้ําตาล เปนแอลกอฮอลและกาซคารบอนไดออกไซดท่ีอุณหภูมิระหวาง 10-18 °C ท่ีเรียกวา Top 

Yeast  เกิดการหมักท่ีบริเวณดานบนของถัง เบียรประเภทนี้ ไดแก  

 2.1 AIe เปน ไรท่ีมีสีเขม รสขม เขมขนกวา Lager มีอัลกอฮอล 5.5-6.5 ดีกรี เสิรฟเย็นจัด
อุณหภูมิ 3-7 °C 

 2.2 Porter มีสีดํา รสขมอมหวาน เสิรฟท่ีอุณหภูมิ 12 °C ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.3 Stout มีเขมจนเกือบดํา มีกลิ่น รสชาติเขมขน รสหวานมาก ขมเล็กนอยช ไดรับความ
นิยมมากกวา Poter เพราะรสชาติดีกวา เสิรฟท่ีอุณหภูมิ 13 °C นิยมนํามาผสม cocktail  เบียรท่ีนิยม 

ไดแก Guiness Stout  จากประเทศไอรเเลนด 

 2.4 Weisse Beer  หมายถึงเบียรท่ีทําจากขาวสาล ีโดยไมกรอง เสิรฟท่ีอุณหภูมิ 3-7 °C 

 2.5 Cream Ale เปนเบียรท่ีผสม Lager beer กับ AIe มีฟองมาก มีกาซคารบอนไต
ออกไซดสูง เสริฟท่ีอุณหภูมิ 3-7 °C 
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     เคร่ืองดื่มมแีอกอฮอลที่ไดจากการหมัก กลั่น และปรุงแตงกลิ่นรส  

  เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลท่ีไดจากการหมัก กลั่น และปรุงแตงกลิ่นรส หมายถึง เหลาท่ีไดจาก
ผลไม หรือวัตถุดิบชนิดอ่ืน ๆ หลักจนเปนของเหลวท่ีมีอัลกอฮอลผสมอยูแลวนํามากลั่น จะไดกลิ่น
และรสของสิ่งท่ีนํามากลั่น โดยท่ัวไปเรียกวา เหลากลั่น (spirits) เหลากลั่นท่ีใชเมล็ดขาวและธัญพืช
อ่ืนๆ ในการหมัก ไดแก (1)วิสก้ี  (2) จิน  (3) รัม  (4) เทคิลา  (5)วอดกา  (ชลธิชา บุนนาค, 2553: 

182-185)  

1. สก็อต วิสกี ้ (Scotch Whiskey)  

 เปนเหลากลั่นท่ีผลิตจากเมล็ดขาวตางๆ  เชน ขาวบารเลย ขาวสาลี ขาวไรย ขาวโพด       

สวนการจะใชวัตถุดิบใดมากกวากัน ข้ึนอยูกับความนิยมในการปลูกขาวของประเทศนั้น ๆ คุณภาพ
ของวิสก้ีข้ึนอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต รสและสีของวิสก้ีข้ึนอยูกับการหมักเก็บ
ไวในถังไมโอค (Oak Cask) ประมาณ 3 ปข้ึนไป กอนออกจําหนาย ประเทศท่ีผลิตวิสก้ีท่ีมีชื่อเสียง
ตามลําดับ คือ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ไอรแลนด ประเทศท่ีผลิตวิสก้ีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลกคือ
ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะใน Scot land ท่ีรูจักกันดี ในชื่อ “ สก็อต วิสก้ี (Scotch Whiskey)”   

ประเภทของวิสกี ้มี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1.1 straight whiskey คือ วิสก้ีท่ีไดมาจากข้ันตอนการผลิต เปนวิสก้ีท่ีไดรับความนิยมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา     

 1.2 BIended whiskey คือ วิสก้ีท่ีไดจากการผสมโดยนําวิสก้ีท่ีทําจากขาวตางชนิดกัน หรือ
วิสก้ีท่ีกลั่น คนละครั้งหรือวิสก้ีมีอายุการเก็บตางกันมาผสมเขาดวยกันจะใดวิสก้ีชนิดใหมท่ีมีสีกลิ่น 

และรสชาติเฉพาะตัว ไดรับความนิยมของผูบริโภคมากข้ึน 

 1.3 ชนิดของวิสกี้ วิสก้ีท่ีมีผูนิยมดื่มมากท่ีสุดมีหลายชนิดดังนี้  

  1.3.1 Scotch Whiskey เปนวิสก้ีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ Scot land ผลิตจากขาว
 บารเลยท่ีดีท่ีสุดจากเขตการผลิต 4 เขต คือ The Highland, The lowlands, 

 Campbeltown และ Islay   ซึ่งวีสก้ีท่ีผลิตไดจากแตละเขตจะมีลักษณะและคุณภาพตางกัน 

 scotch whisk มีหลายชนิด ไดแก  

       (1) Scoth Malted Whiskey เปนวิสก้ีท่ีไดจากการกลั่น หลังการหมัก 

  มอลต อบมอลต โดยกลั่นในหมอตมกลั่น มีกลิ่น รสชาติ และคุณภาพดีท่ีสุด มี 

  แอลกอฮอลประมาณ 60-70 ดีกรี  
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   (2) Scotch Grian Whiskey เปนวิสก้ีท่ีไดจากการกลั่นหลังการหมักขาว
  ตาง ๆ เชน ขาวสาลีขาวโพด ขาวไรย ขาวบารเลย กลั่นในหมอตมกลั่นแบบตอเนื่อง 

  มีแอลกอฮอลประมาณ 90 ดีกร ีแตคุณภาพดอยกวา Scotch malted whiskey 

   (3) BIended Scotch Whiskey เปนวิสก้ีท่ีไดจากการนํา Malt  Whisky 

  และGrain Whiskey มาผสมกัน จะมีรสชาติแตกตางเฉพาะตัวออกไป ท้ังนี้ข้ึนกับ
  อัตราสวนของวิสก้ีท้ัง 2 ชนิดท่ีเอามาผสมกัน สวนใหญนิยมรสเขมขนปานกลาง 

  มีแอลกอฮอลประมาณ 40-43 ดีกร ีเก็บบมไวในถังไมโอกไมต่ํากวา 3 ป  กอน 

  จําหนาย แตสวนใหญจะเก็บบมนาน 5-10  ป Scotch Whiskey (BIended  

  Whiskey) ท่ีมีชื่อเสียง ไดแก BIack & white, Johnnie Walker, Chivas Regal,  

  BIack Bul l , Vat  69,  Cut ty Sark, Grant 's,  John Haig, White Horse 

  1.3.2 American Whiskey เปนวิสก้ีท่ีผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมเรียกวา 

 Bourbon whisky ผลิตจากขาวโพด ขาวสาล ีขาวไรย ตามกฏหมายของ U.S.A. วิสก้ีท่ีใชข่ือ 

 Bourbon จะตองใชขาวโพดในการผลิตอยางนอย 51% เก็บบมไวในถังไมโอคอังไฟ 

 (Charred Oak) เก็บไวประมาณ 2-4 ป กอนออกจําหนาย American Whiskey มีหลาย
 ชนิดไดแก 

 (1) Bourbon whiskey ผลิตจากรัฐ Kentucky โดยใชกระบวนการหมักท่ี
  เรียกวา sourmash  โดยการเติมยีสตท่ีเก็บไวจากการหมักครั้งกอน ๆ ในถังหมัก 

  ยีสต จะเติบโตทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอยางตอเนื่อง วิสก้ีท่ีนิยม ไดแก 
  0ld Forester, Ancient  Age, Kentucky Tavern, Benchmark 

 (2) วิสก้ีท่ีผลิตจากรัฐเทนเนสซี เม่ือกลั่นแลวจะกรองผานถานไมเมเปลท่ี
  เผาไฟ เพ่ิมสี กลิ่นรสใหกลมกลอม แลวนําไปบมวิสก้ีท่ีมีชื่อเสียง ไดแก Jack  

  Daniel 's และ George Dickel  

 (3) American Rye Whiskey เปนวิสก้ีท่ีไดจากการหมักขาวไรยอยางนอย 

  51% กลั่นใหไดแอลกอฮอลประมาณ 80 ดีกรี เก็บบมไวใน charred oak ประมาณ 

  2-4 ป rye whiskey ไมไดรับความนิยมดื่มมากนัก เนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติ 
  เขมขนมาก นิยมใชผสมในเครื่องดื่มผสม (Cocktail ) วิสก้ีท่ีนิยมไดแก  Jim Bean 

  Rye Whiskey, Wild Turkey Rye Whiskey โดยปกติผลิตภายใตการควบคุมของ
  รัฐเรียกวา Bodle-ln-Bond 
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 (4) American st raight  whiskey เปนวิสก้ีท่ีใดจากข้ันตอนการผลิต 

  โดยตรงคือการหมักเมล็ดขาวแลวนํามากลั่น มีอัลกอฮอลประมาณ 40-55 ดีกรี แบง
  ตามวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต เปน 4 ชนิดดังนี้ 

  (4.1) Straight  bourbon whiskey ทําจากขาวโพดอยางนอย 

   51% 

  (4.2) Straight  corn whiskey ทําจากขาวโพด 80% 

  (4.3) Straight  wheat whiskey ทําจากขาวสาล ี51% 

  (4.4) Straight  malt  whiskey ทําจากขาวบารเลย 51% 

   (5) American Blended Whiskey เปนวิสก้ีท่ีไดจากการผสม Straight  

  whisky ตางๆ เขาดวยกันอยางนอย 20% และอาจมีสิ่งปรุงแตงอ่ืน ๆ ดวย          

  มีแอลกอฮอลประมาณ 40 ดีกร ีวิสก้ีท่ีนิยมไดแก lmperial , Four Roses,  

  Seagram's 7 crow, Philadephia, Calvet  Extra, Barton Reserve 

1.3.3   Canian whiskey ผลิตจากประเทศแคนาดา เปนวิสก้ีผสม (blended 

 whiskey) โดยใชขาวโพด ขาวไรย และมอลต ในอัตราสวนท่ีผูผลิตกําหนด                  

 มีแอลกอฮอลประมาณ 80-90 ดีกรี ออกจําหนาย วิสก้ีท่ีนิยมไดแก BIack Velvet , 

 Canadian Club, Canadian Mist , Seagram's Crown Royal , Schenley O.F.C.

 (0.EC. = 0ld Fine canadian), Seagram's V.O. (V.O. = Very Old) 

1.3.4  Irish Whiskey ผลิตจากประเทศไอรแลนด ทําจากขาวบารเลย และ
 ธัญพืชอ่ืนๆ มีวิธีการผลิต คลาย Scotch Whiskey และไมมีสีและไมมีกลิ่นควันไฟมี
 แอลกอฮอลประมาณ 80 ดีกรี เก็บบมไวในถังไมโอคประมาณ 3-8 ป กอนจําหนาย วิสก้ีท่ี
 นิยมไดแก John powers, Murphy's, Old Bushmil ls, Jameson Dunphy’ s  

 วิสก้ีนิยมดื่มท้ังกอนและหลังอาหาร สามารถผสมในน้ําแข็งอยางเดียว (on the rock) หรือ 

ผสมน้ํา โซดาเสิรฟในแกววิสก้ี (short  glass) หรือใชผสมเครื่องดื่มผสมตางๆ เชน John col l ins, 

Old  fashioned  

2. จิน (Gin)  

เปนเหลากลั่นท่ีทําจากขาวโพด ขาวไรย ขาวบารเลย ขาวสาล ีและธัญพืชอ่ืน ๆ มาบดให
เขากันนําไปตม และหมัก เม่ือไดปริมาณแอลกอฮอลดามตองการแลว นํามากลั่นใหไดของเหลวท่ี
เรียกวา genievre แลวกลั่นซ้ําอีกโดยเติมผลจูนิเปอรลงไปเล็กนอย  (ผลจูนิเปอร หมายถึง ผลไมชนิด
หนึ่งสกัดน้ํามันใชปรุงกลิ่นเหลาจิน)  นอกจากนี้อาจเติมสมุนไพรอ่ืนๆ ลงไป เชน Almond,  
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Caraway (ยี่หรา) Cinnamon (อบเชย), Cadamon (กระวาน), Anise (ชะเอม) ฯลฯ จะชวยเพ่ิม
รสชาติ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยาเก่ียวกับโรคกระเพาะปสสาวะ จินมีแอลกอฮอลประมาณ 

80-95 ดีกร ี  

 ชนิดของจิน แบงตามประเทศท่ีผลิตดังนี้  

 2.1 British Gin ผลิตในประเทศอังกฤษ รสไมหวาน (dry) ใชขาวบารเลย ขาวโพด ผสมจูนิ
เปอรทําใหมกลิ่นหอม สดชื่น  

 2.2 American Gin ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมผลิตแบบกลั่น (dist il led gin) และ
แบบผสม (pound gin) รสไมหวาน 

 2.3 Holland /  Dutch Gin ผลิตในประเทศฮอลแลนด ทําจากมอลต ขาวโพด ไรย ใน
อัตราสวนท่ีเทากัน มีกลิ่นรสของจูนิเปอรมาก มีรสหวานเล็กนอย 

 2.4 steinhager Gin ผลิตในประเทศเยอรมนี คลายกับ Brit ish Gin แตมีรสชาติของ        

จนูิเปอรมากกวาทําจากขาวสาล ีใชดื่มกอนอาหาร ผสมกับเบียรเวลาเสิรฟตองแชเย็น 

3. รัม (Rum)  

 เปนเหลากลั่นท่ีผลิตจากน้ําออย น้ําเชื่อมของผลไม (เชน น้ําตาลจาก maple) และ
กากน้ําตาล ผลิตจากประเทศท่ีมีการปลูกออยมาก เชน Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Barbados, 

Trinidad, Hait i, Guadeloupe, Mart inique, Guyana ท้ังของอังกฤษและของฝรั่งเศส การผลิตรัม
จะมีน้ําตาลธรรมชาติเพียงพอในการหมักไมตองใชเอนไซมจากเมล็ดขาวตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงให
เปนน้ําตาล การผลิตรัมแตละแหงจะแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุดิบ กรรมวิธี และข้ันตอนในการผลิต
ชนิดของรัม(Rum) มีดังนี้ 

 3.1 Light Rum เปนรัมท่ีมีรสชาติออน หวานนอย ไมมีสี ไปจนถึงสีเหลืองออน ๆ ไดจาก
การหมักน้ําออย 1-2 วัน แลวนําไปกลั่น มีแอลกอฮอลประมาณ 90 ดีกร ีเก็บบมอยางนอย 1 ป Light  

rum จะเขียนคําวา White หรือ Silver บนฉลากขวด 

 3.2 Medium Rum มีสีเหลืองทอง รสาติกลมกลอมและมีกลิ่นหอมมากข้ึน เนื่องจากปรุง
แตงรสชาติดวยคาราเมล เก็บบมไวในถังไมอยางนอย 3 ป มักจะเขียนคําวา gold บนฉลาก 

 3.3 Dark Rum  มีสีเหลืองทอง มีรสชาติเขมขนหวานกวาเนื่องจากมีการทําใหเกิดการหมัก
อยางชาๆเพ่ือใหมีรสของน้ําตาลมากข้ึน มีแอลกอฮอลประมาณ 7080 ดีกรี เก็บบมไวในถังไมโอค
ประมาณ 5-7 ป 
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4. เตกีลา (Tequila)  

เปนเหลากลั่นสีขาว ทําจากผลของตนอากาเว (Agave plant) ซึ่งมีลักษณะคลายกับตน
กระบองเพชร สวนท่ีนํามาหมักคือน้ําหลอเลี้ยงภายในตน ปลูกมากทางตอนใตของเม็กซิโก             

มีแอลกอฮอลประมาณ 40-50 ดีกรี ไดชื่อวาเปนเหลาประจําชาติของเม็กซิโก เนื่องจากชาวเม็กซิกัน
นิยมดื่มมากในทุกโอกาส ข้ันตอนในการผลิตคือนําหัวของตน Blue Argave  อายุประมาณ 12 ป    
ซึ่งโตเต็มท่ี นํามาตัดครึ่ง และนําไปนึ่งประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นสกัดน้ําออกไปใสถังหมักประมาณ    

1-2 วัน แลวนําไปใสหมอกลั่นจะไดเครื่องดื่มท่ีเรียกวาเตกีลา (Tequila)  ซึ่งจะเรียกกันวา “ White 

Tequila”  แตหากนํา White Tequila ไปบมในถังไมโอคประมาณ 3 ป จะได “ Silver Tequila”  

และสําหรับ “ Gold Tequila”  ใชเวลาบมประมาณ 4 ป 

5.  วอดกา (Vodka)  

เปนเหลากลั่นสีขาวท่ีมีกลิ่นนอยท่ีสุด และมีดีกรีสูงสุด ไดจากการหมักมันฝรั่ง เมล็ดขาว
ตางๆ เชน ขาวโพด ขาวสาลี กลั่นใหมีแอลกอฮอลสูงมากและมีกลิ่นนอยท่ีสุด ไมตองเก็บบม    

ปจจุบันผลิตจากเมล็ดขาว กําจัดกลิ่นโดยผานการกรองดวยถาน (charcoal) จึงไมมีสีไมมีกลิ่น 

คุณภาพดีท่ีสุดไมเก็บในถังไมโอค แตเก็บไวในภาชนะปลอดสนิม แกว กระเบื้องเคลือบ ขวด           

มีแอลกอฮอล 40-50 ดีกร ี  

6. บรั่นดี (Brandy) 

 บรั่นดี (Brandy) ถูกผลิตข้ึนครั้งแรกเม่ือกัปตันเรือชาวดัชทท่ีตองการประหยัดตนทุนในการ
ขนสงไวนในฝรั่งเศสไปฮอลแลนดทางเรือ คนพบวาเม่ือนําไวนมากลั่นเพ่ือแยกน้ําออกในฝรั่งเศสและ
นําน้ําผลผลิตบรรจุขวดใหมในประเทศฮอลแลนดจะชวยใหเขาประหยัดตนทุนไดมาก แลวจึงนําไวน
มากลั่นอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงใชชื่อวา Eau de Vie ในภาษาฝรั่งเศส แลวภายหลังชื่อ Brandy (ชลธิชา 

บุนนาค, 2553: 208-211) 

 คุณภาพของบรั่นดีข้ึนอยูกับเหลาองุนท่ีนํามากลั่น กรรมวิธีในการกลั่น การเก็บบมในถังไม
โอคอยางมีตองมีระยะเวลา 5 ป ถังไมโอคมีคุณสมบัติพิเศษคือ เปนไมท่ีมีรูเล็กๆอยูในเนื้อไมซึ่งเปน
ชองทางใหแอลกอฮอลลระเหยออกมาและอากาศภายนอกถูกดูดซับเขาไปภายใน โดยอากาศจะ
นําเอากลิ่นและสีของถังไมโอคเขาไปผสมกับน้ําบรั่นดีในถังทําใหเกิดสีและรสชาติชวนดื่ม รวมถึงลด
ดีกรีแอลกอฮอลลซึ่งทําใหผูดื่มรูสึกบาดคอ แตหลงัจากบรั่นดีบรรจุขวดแลวคุณภาพจะไมพัฒนาข้ึนใน
ขวดแกว ดังนั้นอายุของบรั่นดีจะนับเฉพาะอายุท่ีบมอยูในถังไมโอคเทานั้น 
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 ระยะเวลาของการเก็บบมบรั่นดีในถังไมโอคถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอรสชาติหรือเกรด
ของบรั่นดี กลาวคือบรั่นดีในระดับ 3 ดาว จะมีอายุการเก็บบมในถังไมโอค 5 ป ถือเปนบรั่นดี
มาตรฐานซึ่งแขกสามารถดื่มโดยไมผสมหรือเปนเหลาหลักสําหรับค็อกเทล หากบรั่นดีระยะเวลาเก็บ
บมเปนระยะเวลา 8 ป จะถือเปนบรั่นดีเกรดสูงข้ึนมา ซึ่งจะมีตัวอักษรปรากฏท่ีฉลากขวดวา V.S.O.P 

หมายถึง Very Special  Old Pale สวนบรั่นดีท่ีเก็บบมนานข้ึนไปอีกประมาณ 30 ป จะปรากฎคําวา 

X.O.  หมายถึง Extra Old หรือ Cordon Bleu, Centeur, Ant ique ซึ่งมีรสชาตินุมนวลมาก 

  

 6.1 คอนยัค (Cognac) 

 บรั่นดีท่ีดีท่ีสุดตองผลิตในแควนคอนยัค ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตามกฎหมายเรียกเครื่องดื่ม
ประเภศนี้วา คอนยัค ถือเปนสุดยอดบรั่นดี ผลิตจากไวนขาวท่ีมีการกําหนดพันธุองุนในการผลิต      

คือ St .Emil ion, Fol le Blanche และ Colombard ปลูกภายในบริเวณรอบแควนคอนยัค 7 ตําบล
หลัก ซึ่งอยูทางเหนือของแควนบอรโดซ ไวนท่ีไดจากองุนเหลานี้เปนไวนคุณภาพต่ํา แตจะได         
เปนคอนยัคเลิศรส 

 หากคอนยัคขวดใดมีการระบุคําวา “ Grande Champagne”  หมายความวามีการนําเอาองุน
ท่ีผลิตจากเขต Grande Champagne ซึ่งเปนเขตหัวใจหลักของแควนคอนยัค และผลิตองุนคุณภาพดี
ท่ีสุดมาผลิต สวนคําวา Fine Champagne หมายความวามีการนําเอาองุนจากเขต Grande 

Champagne 50% หรือมากกวาผสมกับองุนจากเขตท่ีดีมากเปนอันดับสองคือ Pet ite Champagne 

 ดังนั้นคําวา Champagne ในภาษาฝรั่งเศสท่ีปรากฏบนฉลากขวดคอนยัคจึงมีความหมายวา 

Field หรือไรองุนไมมีสวนเก่ียวของกับเครื่องดื่มท่ีมีกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเรียกวา Champagne 

แตอยางใด  

 7 ตําบลหลักของแควน Cognac ท่ีเปนเขตปลูกองุนคุณภาพดีท่ีสุดเรียงตามลําดับ ไดแก 
 (1) Grande Champagne 

 (2) Pet ite Champagne 

 (3) Borderies 

 (4) Fin Bois 

 (5) Bon Bois 

 (6) Bois Ordinaire 

 (7) Bois à Terroir 
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 คอนยัคนิยมดื่มหลังอาหารพรอมกับกาแฟ แตอาจเสิรฟกับอาหารไดโดยเสิรฟในแกวรูปทิว
ลิปทรงสูง หรือแกวทรงบอลลูน เชนเดียวกับบรั่นดี (brandy snifter) ดื่มโดยไมผสมอะไร หรือผสม
โซดา ใชผสม cocktail   หรือปรุงอาหารไฟลุก (flambee)  

 6.2 อารมายัค (Armagnac)  

 เปนเหลาท่ีไดจากการกลั่นเหลาองุนเชนเดียวกับ cognac แตผลิตจากองุนพันธุสีขาวท่ี
คัดเลือกพิเศษ เปนองุนท่ีใหเหลาท่ีมีแอลกอฮอลลต่ําและมีความเปนกรดสูง มีรสชาติหวานนอย กวา
และนุมนวลกวา cognac ท่ีนิยมผลิตจากเมือง Gers ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแควน Bordeaux 

ประเทศฝรั่งเศส คุณภาพของ Armagnac ข้ึนอยูกับองุน การเก็บบมไมต่ํากวา 3 ป และการผสม   

โดยนํา Armagnac ท่ีผลิตจากแหลงตาง ๆ และท่ีเก็บบมในเวลาตางๆ กันมาผสมกันเพ่ือใหมี     

คุณภาพดี ชนิดของ Armagnac แบงตามระดับคุณภาพกับเวลาในการเก็บบม  

 6.3 เหลาหวาน (Liqueur) 

 เหลาหวาน คือ บรั่นดีท่ีเติมผลไม สมุนไพรหรือเครื่องเทศตางๆ ลงไป ดวยวิธีการแชผลไม
เหลานั้นลงในบรั่นดีโดยตรง หรือการนําผลไมใสตะกราแลวผานบรั่นดีลงในตะกรานั้น ซ้ําแลวซ้ําเลา 

จนกระท่ังไดกลิ่น รสท่ีเพียงพอจึงกรองบรั่นดีออก ซึ่งอาจตองใชเวลานานถึง 1 ป ในปจจุบันนี้ใช    
วิธีการกลั่นแทน ซึ่งมักจะรวดเร็วกวา (ประชา ธันยาวาท, 2551: 188-189) 

  6.3.1 ประเภทของเหลาหวาน แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
   (1) Fruit  Liqueur คือ เปนเหลาหวานท่ีไดจากการนําบรั่นดีมาเติมกลิ่น
  และรสของผลไม โดยแชไว 6 - 8 เดือน  

   (2) Plant  Liqueur คือ ลิเคียวท่ีเติมกลิ่นตางๆของพืช เชน ราก ใบ ยกเวน
  ผล 

   (3) Eggs and Cream Liqueur ลิเคียวท่ีปรุงแตงรสดวยไขและครีม 

   (4) Herbs and Spices ลิเคียวปรุงแตงดวยสมุนไพรและเครื่องเทศ นิยม
  ดื่มในกลุมผูสูงอายุคนจีน ผูทํางานหนัก มีคุณสมบัติในการขับเลือดลมและใหความ
  อบอุนแกรางกาย 
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                เคร่ืองดื่มประเภทที่ไมมีแอลกอฮอล  
 

 เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลล (Soft  Drink) หมายถึง เครื่องดื่มท้ังรอนและเย็นท่ีไมมี        

แอลกอฮอลผสม เครื่องดื่มเย็นมักปรุงมาจากบาร เครื่องดื่มประเภทนี้ ไดแก 

1. น้ําผลไมสด (Fresh fruit juice) ไดแก น้ําสม (Orange Juice) น้ํามะเขือเทศ (Tomato Juice) 

สับปะรด (Pineapple Juice) ฯลฯ เสิรฟในขณะเย็น  

2. น้ําผลไมกระปอง (Canned /  Boxed /  Bodled Fruit Juices) ใชแทนน้ําผลไมสด ในกรณีท่ี
หาผลไมสดไดยาก ท้ังผลไมในประเทศและตางประเทศ คุณคาทางอาหารอาจจะนอยลงแตสามารถ
เก็บไวไดนาน ใหบริการไดทันที รวดเร็ว และยังสามารถใชผสมเครื่องดื่มผสมตาง ๆ อีกดวย เชน     

น้ําองุน น้ําแอปเปล (Apple Juice) น้ําสตรอเบอรี่ (Strawber Juice) ฯลฯ 

3. น้ําผลไมปรุงรส (Fruit squashes) เปนเครื่องดื่มท่ีทําจากน้ําผลไมชนิดตาง ๆ ผสมกับเครื่องปรุง 

รสดังนี้ 

 3.1 ผสมกับน้ําเช่ือม (Syrup /  Sirop) เพ่ือปรุงรสชาติของเครื่องดื่มใหมีรสหวานขน  

 3.2 ผสมกับน้ําเช่ือมผลไม (Cordials) คือ น้ําเชื่อมท่ีผสมสี กลิ่น รสของผลไม ใบไม      
บางชนิด เพ่ือใหมีสี กลิ่น รส ตามผลไมนั้น ๆ และนํามาใชปรุงรสชาติของเครื่องดื่มตามตองการ 

น้ําเชื่อมผลไม ไดแก  

- น้ําเชื่อมรสทับทิม (Grenadine) 

- น้ําเชื่อมรสมะนาว (Lemon) 

- น้ําเชื่อมรสสม (Orange) 

- น้ําเชื่อมรสมะพราว (Coconut)  

- น้ําเชื่อมรสแบล็ค เคอรแรนท (Black currant) 

 3.3 ผสมกับโซดา หรือน้ํา หรือเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอลชนิดอ่ืน ๆบางครั้งเครื่องดื่ม    

ปรุงรสท่ีทําจาก Cordials ผสมกับโซดา หรือน้ําแรอาจเรียกวา Squash ไดดวย Cordials เหลานี้
นิยมใชผสม Punch หรือ Cocktail  
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4. น้ําอัดลม  หมายถึง น้ําดื่มท่ีผสมกาซคารบอนไดออกไซด เขาไปเพ่ือใหมีฟองมีรสซา เครื่องดื่ม
ชนิดนี้ ไดแก 

 4.1 soda water ไมมีรสและไมมีกลิ่น ใชดื่มแทนน้ํา หรือใชผสมสุรา และเครือ่งดื่มอ่ืน ๆ 

 4.2  Artificial water คือ น้ําปรุงแตงรสชาติ โดยเติมน้ําเชื่อม น้ําเชื่อมผลไมชนิดตาง ๆ    

จึงไดท้ังเครื่องดื่มท่ีมีรสซา และมีรสผลไม และรากไมบางอยาง เครื่องดื่มชนิดนี้ ไดแก น้ําอัดลมชนิด
ตางๆเชน coca-cola,  pepsi-cola,  Green spot , up  Bike,r lemon  Ginger,  Indian Tonic  

etc. 

5. น้ําแร (Mineral waters /  Natural spring waters) มาจากแหลงน้ําแรทางธรรมชาติ เปนน้ําท่ี
มีสารเกลือแรท่ีมีประโยชนตอรางกายมาก ชวยบรรเทาโรคบางชนิด เชน รูมาติซั่ม บางชนิดชวยยอย
อาหารลดกรดในกระเพาะอาหาร รสชาติของน้ําแรจะแตกตางกันไปในแตละแหลง เนื่องจากมี      

สารตางชนิดกันและชื่อของน้ําแรก็ไดชื่อตามแหลงน้ําแรนั้น ๆ เชน 

  5.1 Evian perrier vichy มีสารท่ีเปนดาง (alkal ine) และ vihel  มีสารเกลือของธาตุ
เหล็ก(chalybeate) เปนน้ําแรธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศส 

 5.2 Appollinaris เปนน้ําแรมีฟองธรรมชาติจากประเทศเยอรมนี 

 5.3 Ashbourne' Buxton Malvern' Abbey well เปนน้ําแรจากประเทศอังกฤษ   

 น้ําแรนิยมดื่มแทนน้ําธรรมดา หรือผสมสุรา เครื่องดื่มผสมบางชนิด ควรเสิรฟเย็นไมตองใช
น้ําแข็ง นอกจากลูกคาจะตองการ (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554 : 83-84) 

6. ชา (Tea) หมายถึง เครื่องดื่มประเภทหนึ่งท่ีไดจากการนําใบ ยอดและกานท่ียังออนอยูของตนชา
ในสกุลคาเมเลีย (Camel l ia) ท่ีทําใหแหงแลว และหมายความรวมถึงชาผงสําเร็จรูป (Instant  Tea) 

ซึ่งเปนผลผลิตท่ีไดจากการนําของเหลวสกัดออกจากใบชาและนํามาทําใหเปนผงกระจายตัวไดงายเพ่ือ
ใชดื่มไดทันที 

ความตองการดื่มชามีอยูท่ัวไปจนเปนเครื่องดื่มรอนท่ีดื่มเปนปกติแทนน้ํา และดื่ม หลาย
ครั้งใน 1 วัน การปรุงชานิยมปรุงจากชาถุง (tea -bag) ซึ่งปรุงใหอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น 

คือ การ ชงชาจากใบชาหลาย ๆ ชนิดตามความตองการของลูกคา จะชงใสมาในกาน้ําชา (Tea pot) 

พรอมท้ัง นม น้ําตาล มะนาว น้ํารอนท่ีใชเติม ท้ังนี้พนักงานบริการอาจรินชาใหหรือใหลูกคารินเองก็
ได  
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7. นม (Milk) ถือเปนเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอลลท่ีสําคัญยิ่งสําหรับสถานประกอบการอาหาร
และเครื่องดื่ม นมสวนมากท่ีนํามาใชจะเปนนมท่ีผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนแลว หรือท่ี
เรียกกันวา พาสเจอรไรซ 

นมสามารถนํามาผสมกับเครื่องดื่มอ่ืนได ซึ่งเรียกวา Mixed Milk Drink สวนประกอบ
สําคัญท่ีนํามาผสมกับนมไดแก 

-  ผงช็อกโกแลต   -  ผงชาเขียว 

-  ผงโอวัลติน         - ผงชา 

-  ผงแตงกลิ่นตางๆ   - น้ําเชื่อมจากผลไม 

8. กาแฟ (Coffee) แตเดิมเปนเครื่องดื่มของชนพ้ืนเมืองแถบแอฟริกัน นํามาใชชงดื่มแบบชาของจีน 

โดยการนําผลกาแฟสุกมาหมักและทําเปนเครื่องดื่ม เพ่ือกระตุนใหสดชื่นและใชในพิธีการทางศาสนา
และแพรหลายพัฒนามาเปนเครื่องดื่มสากล 

การเตรียมการชงและเสิรฟกาแฟจึงมีความสําคัญมาก การชงกาแฟมีหลายรูปแบบ เชน 

ชงจากกาแฟผง สําเร็จรูป (instant) ชงจากเครื่องกรองชนิดดาง ๆ (drip/ percolator/ plunger) หรือ
ชงจากเครื่อง espresso รูปแบบกาแฟท่ีลูกคานิยมบริโภค ไดแก  

 8.1 กาแฟดํา เปนกาแฟท่ีชงจากเครื่องกรอง ดื่มใดทันท่ีโดยไมตองใสนม ครีม หรือน้ําตาล 

โดยใสถวยกาแฟขนาดใหญ 

 8.2 กาแฟใสนม โดยปกติกาแฟแบบนี้จะใสนมอุน แตอยางไรก็ตามก็อาจใสนมเย็นหรือครีม
ได 

 8.3 เอสเปรซโซ (Espresso) เปนกาแฟดํามีฟองครีมอยูดานบนของถวย ปรุงจากเครื่องซึ่ง 

ไดรับการดูแลรักษาอยางด ีเครื่องใชแรงดนัจากไอน้ํา และใชเมลด็กาแฟสดใหม 

 8.4 คาปูชิโน (Cappuccino) เปนกาแฟใสนมท่ีมีรสเขมขน มีฟองนมดานบน ทําจากเครื่อง 

esprsso เชนเดียวกันและเพ่ิมนมท่ีมีฟองครีมมากเขาไป  

 8.5 มาชิอาโต (Macchiato) เปนกาแฟ espresso รสเขมพิเศษใสนมเพียงเล็กนอยเทานั้น  

 8.6 Vienna coffee เปนกาแฟท่ีมีครีมหนาอยูดานบน 

 8.7 Turkish /  Greek coffee เปนกาแฟดํารสเขมและหวาน โดยใสน้ําตาลผสมลงไปตม
พรอมกับกาแฟ  

 8.8 กาแฟไมมีคาเฟอีน (Decefeinated coffee) เปนกาแฟท่ีสกัดสารคาเฟอีนออกแลว 

   



 

140 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

     หลกัการทําน้ําผลไม 
 

1. น้ําผลไม อาจแบงออกไดเปน 

 1.1 น้ําผลไมแท เปนสวนท่ีสกัดออกจากผลไมโดยตรง ไมมีการเจือปนใดๆ มีท้ังแบบใสและ
แบบขุน 

  1.1.1 แบบใส โดยการกรอง เอากากเยื่อออก 

  1.1.2 แบบขุน (ขน) คือ สวนท่ีมีเนื้อผลไมผสมอยู 

 1.2. น้ําผลไมเขมขน คือ น้ําผลไมท่ีสกัดจากผลไม ไมมีการเจือปนใด ๆ แลวผาน
กระบวนการระเหยใหน้ําออก เวลาจะดื่มก็จะนําไปผสมกับน้ําตามอัตราสวนท่ีกําหนดไว 

 1.3 น้ําผลไมกึง่แท คือ น้ําผลไมท่ีมีปริมาณน้ําท่ีไดจากน้ําผลไมนั้นนอย จึงตองมีการเติมสวน
ของเหลวลงไป เชน การเติมน้ําลงไปตมกับกระเจี๊ยบ แลวกรอง หรือค้ันเอาน้ําออก และอาจมีการเติม
สวนท่ีชวยเพ่ิมรสชาติ เชน น้ําตาล เกลือ 

 1.4 น้ําผลไมเทียม ไดจากการนํากลิ่นของผลไมนั้นๆ ผสมกับน้ําตาลและเติมพวกกรด
อินทรีย เพ่ือใหเกิดรสเปรี้ยว เติมสีใหเหมือนน้ําผลไมนั้นๆ 

2.  การแบงน้ําผลไมตามมาตรฐานสากล 

 2.1 น้ําผลไมท่ีพรอมจะดื่มไดทันที หมายถึง น้ําผลไมท่ีสะอาด ซึ่งจะไดจากน้ําผลไมชนิดใดก็
ตาม ไมวาจะเปนน้ําผลไมแท น้ําผลไมแทชนิดเขมขน น้ําผลไมก่ึงแท หรือน้ําผลไมเทียมทุกอยาง
จะตองทําใหอยูในลักษณะท่ีพรอมดื่มไดทันที 

 2.2 น้ําผลไมเขมขน หมายถึง น้ําผลไมท่ีอาจจะผานข้ันตอนการระเหย ใหน้ําออกแลวเปน
น้ําผลไมท่ีสะอาดไมมีจุลินทรีย อยูในลักษณะท่ีเขมขน และสามารถเก็บรักษาไวไดนาน 
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3. หลักการเก็บน้ําผลไมใหอยูไดนาน  

การเก็บรักษาน้ําผลไมใหอยูไดนานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ตองอาศัยปจจัยหลายอยางเชน 

ความสะอาดและวิธีเก็บถนอมรักษาดวยวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้ 

 3.1 ใชความรอน น้ําผลไมกอนบรรจุภาชนะจะตองผานการใหความรอนฆาเชื้อจุลินทรีย หรือ
จะใชความรอนหลังการบรรจุก็ได  

 3.2 ใชความเย็น ถาเก็บน้ําผลไมในตูเย็นจะไมเสีย  

 3.3 ใชสารเคมี สารเคมีท่ีใชมีอยู 2 ชนิด คือ 

  3.3.1  โซเดียมเบตาไบซัลไฟต ปริมาณท่ีใช 0.07 % 

  3.3.2  โซเดียมเบนโซเอต ปริมาณท่ีใช 0.1 % 

4. ตัวอยางการทําน้ําผลไม    

 4.1 น้ํามะเขือเทศ 

 สวนผสม  

มะเขือเทศลูกใหญ   1 กิโลกรัม (จะไดเนื้อมะเขือเทศประมาณ 2 ถวย) 

น้ําเชื่อม    2 ถวย 

เกลือ             1 ชอนชา 

น้ํามะนาว    1 ชอนโตะ 

 วิธีทํา  

1. ลางมะเขือเทศใหสะอาด ผาเอาเม็ดออกแลวนําไปลวกในน้ําเดือด หรือนึ่งประมาณ3 นาที 

2. ลอกเอาเปลือกออก 

3. นํามะเขือเทศไปขยี้หรือปนใหละเอียด 

4. ผสมน้ําเชื่อมกับมะเขือเทศท่ีบดไวแลว นําบรรจุใสขวดแลวตมฆาเชื้อประมาณ15 นาที 

 หมายเหตุ 
-  ถาตองการน้ํามะเขือเทศท่ีใสก็กรองดวยผาขาวบาง 

-  ถาตองการน้ํามะเขือเทศชนิดเขมขนก็เพ่ิมอัตราสวนของน้ําตาลในน้ําเชื่อม เปน 3 ตอ 1 

-  ในน้ํามะเขือเทศนี้อาจใสเพกตินเพ่ือชวยเพ่ิมลักษณะใหหนืดขนก็ได (ประมาณ 1 ชอนโตะ) 
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 4.2 น้ําสมคั้น 

 สวนผสม 

สมเขียวหวาน    3 ผล 

มะนาวสด    1/ 2  ผล 

น้ําตาลทราย   1 ชอนโตะ 

เกลือ    1/ 2  ชอนชา 

วิธีทํา 

1. ค้ันสมและมะนาว ใสน้ําตาล 1 ชอนโตะและเกลือแลวคนใหละลาย 

2. นําน้ําแข็งใสถวยแกว รินน้ําสมท่ีทําเตรียมไวลงในแกวน้ําแข็ง 

 4.3 น้ํามะมวง 
 สวนผสม 

  เนื้อมะมวงดิบ   ครึ่งผลเล็ก  

  น้ําตมสุก   14 ชอนคาว  

  น้ําเชื่อม   2 ชอนคาว 

  เกลือปน   1/ 5 ชอนชา 

วิธีทํา  

1.  ปอกเปลือกมะมวงออก ลางน้ํา สับใหเปนเสนๆ เล็กๆ ค้ันกับน้ําสุก  

2.  กรองดวยผาขาวบาง เอากากออก เติมน้ําเชื่อม เกลือปน ชิมดูตามใจชอบ  

3.  ใสน้ําแข็งดื่มจะไดน้ํามะมวงใส สีขาวนวล มีรส หวานอมเปรี้ยว 

คุณคาทางอาหาร 

มีวิตามินเอและวิตามินซีสูง ชวยบํารุงสายตา ปองกัน โรคเลือดออกตามไรฟนและยังมี
ฟอสฟอรัส แคลเซียม และเหล็กเล็กนอย 

 4.4 น้ํากลวยหอม 

 สวนผสม 

  กลวยหอมหั่นทอนสั้น  2 ถวย 

  นมสด    6 ชอนโตะ 

  น้ําเชื่อม   1 ถวย 

  เกลือปนอนามัย   2/ 4 ชอนชา 

  น้ําตมสุก   2 ถวย 

  น้ําแข็งบด   2 ถวย 
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วิธีทํา 

1.  ใสกลวยหอม นมสด น้ําเชื่อม เกลือปน และน้ําตมลงในโถปน ปนใหเขากันดี 
2.  นําน้ําแข็งลงปนในโถ 

3.  เทใสแกว พรอมเสิรฟ 

 

 

    

          หลกัการทําเคร่ืองดื่มผสม  (Cocktail) 

 

เครื่องดื่มผสม หมายถึง เครื่องดื่มท่ีไดจากการผสมสุราตางชนิดกัน หรือสุรากับผลไม หรือ
สุรากับน้ําตาลและน้ําผลไม น้ําหวานตาง ๆ โดยมีวิธีทําจําแนกออกไดหลายอยาง หลายวิธีดวยกัน 

รวมท้ังกลิ่น สี รส ภาชนะท่ีใส ผลไมท่ีประดับตกแตงแตกตางกัน โดยผูคิดคนหรือผูปรุงสูตรเหลานั้นๆ
คิดคนข้ึนมาไดตั้งชื่อเรียกตางๆ กันออกไป  

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับค็อกเทล  

เครื่องดื่มค็อกเทลเปนเครื่องดื่มผสมชนิดหนึ่งท่ีอาจจะไดมาจากการผสมของเหลา ตางชนิด
กัน หรืออาจจะมีสวนผสมอ่ืนอีกดวย แตโดยท่ัวไปแลว สวนผสมของค็อกเทลมักจะประกอบดวยเหลา 

(spirit ) น้ําผลไม (Juice) น้ําตาล (sugar) และอาจมีพวกซอฟ ดริงค (sorf Drinks) ตางๆ หรืออาจจะ
กลาวไดอีกอยางหนึ่งวา ค็อกเทล หมายถึง เครื่องมือชนิด ท่ีมีปริมาณของแอลกอฮอลไมแนนอน ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับอัตราสวนผสมหรือสูตรของค็อกเทลแตละชนิด ซึ่งสูตรของค็อกเทลนั้นมีมากมายหลายชนิด
ไมมีท่ีสิ้นสุดและจะเห็นไดวา แม ค็อกเทลบางชนิดจะมีชื่อเดียวกันก็ตาม แตอาจจะมีอัตราสวนผสมท่ี
ไมเทากันก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสูตรผสมของแตละคน หรือแตละตํารับของผูผสม จึงทําใหรสชาติของ
ค็อกเทลมีความแตกตางกันได  

เครื่องดื่มค็อกเทล (cocktail ) ถือวาเปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่งท่ีใชดื่มเพ่ือแกความกระหายได 
และยังเปนเครื่องดื่มสําหรับงานเลี้ยงตางๆ ในการพบปะสังสรรคอีกดวย นอกจากนี้เครื่องดื่มค็อกเทล
ยังเปนเครื่องดื่มท่ีสามารถใชดื่มกอนหรือหลังอาหารก็ได กรมอาชีวศึกษา (ม.ป.ป. : 38) ไดกลาว
เก่ียวกับเครื่องดื่มค็อกเทลไวดังนี้  

ค็อกเทลสวนใหญแลวมักจะนิยมเสิรฟกอนอาหารเชนเดียวกับสุราเรียกน้ํายอยอ่ืนๆ ดังนั้น
เครื่องดื่มประเภทค็อกเทลจึงมีปริมาณไมมากและก็ไมหวานนักเพ่ือใหไดรสชาติท่ี ชวนใหหิวมากกวา
ความเพลิดเพลิน ถาค็อกเทลชนิดใดมีสวนผสมท่ีจะตองใชน้ํามะนาว หรือน้ําสมดวยแลว มักจะผสม
โดยการเขยาและควรใสน้ําตาลแตนอย เพ่ือคงรสของเครื่องดื่มนั้นไว แตถาค็อกเทลใดใชสุราเพียง
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อยางเดียวมักจะผสมโดยวิธีคน ท้ังนี้เพ่ือใหค็อกเทลแตละชนิดนั้นมีความเย็นและเสิรฟไดทันที 

ค็อกเทลสวนมากแลวจะตองเสิรฟเย็นเสมอ  

2. อุปกรณเครื่องใชในการทําเครื่องดื่ม 

 2.1 แกวชนิดตางๆ 

 2.2 ท่ีตวงเหลา 

 2.3 ถังแชเหลารวมท้ังถังใสน้ําแข็งกอนและอ่ืนๆ 

 2.4 ท่ีเขยาค็อกเทล  

 2.5 ท่ีกรองและกรวย 

 2.6 ชอนยาวสําหรับคนเครื่องดื่ม 

 2.7 ท่ีทําน้ําโซดาและน้ําหวานตาง ๆ 

 2.8 เหยือกน้ํา ท่ีเปดจุกขวดไวน ตวงใสเหลา 

 2.9 ตูเย็น ตูแช 

 2.10 ท่ีก้ันน้ํามะนาว 

 2.11 อางลางมือ 

 2.12 ถาดกลมสําหรับเสิรฟเครื่องดื่ม 

 2.13 รายการเครื่องดื่ม 

 2.14 เขียง มีด 

 2.15 ผลไมประดับ เชน เชอรี่ ลูกมะกอก 

 2.16 ท่ีเปดขวดธรรมดา และจุกกอก 

 2.17 เครื่องปน 

 2.18 ท่ีคีบน้ําตาล 

 2.19 หลอดดูด 

 2.20 ผาบริการ 

 2.21 ผาเช็ดปาก ผาเช็ดแกว 
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3.  เครื่องมือเครื่องใชสําหรับเสิรฟและผสมเครื่องดื่ม 

 3.1 การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชตางๆ สําหรับผสมและเสิรฟเครื่องดื่มเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ จําเปนท่ีจะตองรักษาใหสะอาด และตองเอาใจใสโดยเฉพาะอยางยิ่งความสะอาดของ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เชน มีด หรือท่ีเปดขวดหรือ จุกเหลาตาง ๆ เพราะจะทําใหเกิดสนิมข้ึนงายๆ 

เครื่องมือเครื่องใชบางอยางตองลางน้ําจน สะอาดแลวเช็ดดวยผาใหแหง และพยายามเก็บไวใหเปนท่ี
เพ่ือจะไดรูวาอยูตรงไหน ควร เลือกท่ีไวใหงายตอการหยิบฉวย พวกเช็กเกอร (Shaker) หรือเครื่อง
เขยาเหลา เม่ือใชแลวตองรีบลางใหสะอาดทุกครั้ง ท่ีผสมเหลาชนิดตาง ๆ เม่ือใชแลวตองเก็บไวใน
ตูเย็นหรือวางไวบนน้ําแข็ง ถาไมลางแลวนํามาผสมเหลาชนิดใหมลงไปทันทีจะทําใหเสียรสของเหลา
ชนิดนั้นๆ เพราะสูตรเหลาไมเหมือนกัน ยกเวนในกรณีท่ีเปนเหลาชนิดเดียวกัน เชน เวลาแขกสั่งวิสก้ี
ชาวร ก็ผสมให แลวถาแขกอีกคนหนึ่งสั่งวิสก้ีชาวรหรือเหลาชนิดเดียวกัน เราก็สามารถผสมใหได
เพราะอยูในกรุปเดียวกัน เปนตน ทางท่ีดีทีสุดควรมีเครืองเขยาเหลาอยางต่ําท่ีสุดบารหนึ่งมี 3 อัน     

ไวสําหรับเปลี่ยนกัน และตองเก็บไวใหเย็นเสมอดวย 

 3.2 การทําความสะอาดสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช  

  3.2.1 พ้ืน ถูใหสะอาด กวาดใหเรียบรอยอยาใหมีเศษผลไม หรือเศษผงหลงเหลืออยู
พยายามอยาใหเปยกน้ํา ตองใหพ้ืนแหงอยูเสมอ  

  3.2.2 อางลางแกว ถูและขัดใหสะอาดทุกวันอยาใหมีเศษผลไมตกอยูจะทําใหทออุด
ตันได  

  3.2.3 ตูเย็น ถูและเช็ดใหสะอาด ท้ังในตูและดานนอกตูเย็น  

  3.2.4 ถังใสน้ําแข็งและถาดใสแกว ตองลางใหสะอาดดวยสบู และเช็ดใหแหง 

หลังจากใชแลว  

  3.2.5 แกวตาง ๆ ลางใหสะอาด และเช็ดดวยผาสะอาดใหแหง อยาใหมีรอย คราบ
น้ํา ลิปสติก หรือคราบสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู 

  3.2.6 ขวดเปลาหรือถังเปลา จะตองเก็บใสภาชนะ หรือลังใหเปนระเบียบ ขวด 

เบียรก็ใสลังขวดเบียร ขวดน้ําหวานก็ใสลังขวดน้ําหวาน  

  3.2.7 ฝาผนัง ใชแปรงออนๆ ปดฝุน แตถาเปอนมากก็ใหใชผาชุบน้ําเช็ด รอยเปอน
ใหสะอาด พยายามอยาใหมีฝุน หรือหยากไยหลงเหลืออยู  

  3.2.8 ชั้นวางของ ถูและเช็ดใหสะอาด และพยายามวางของท่ีเก็บไวใหเปน ระเบียบ     
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  3.2.9 ถังขยะ อยาใหมีเศษอาหารติดอยู และควรปดใหมิดชิดทุกครั้ง กันแมลงสาบ 

จิ้งจก หรือหนูเขาไปอาศัยหรือกินเศษอาหาร 

  3.2.10 ขวดเหลา ควรทําความสะอาดโดยเช็ดดวยผาชุบน้ําหมาด ๆ อยาใหมี ฝุนจับ 

ขวดเหลาท่ีใชอยูควรปดขวดใหมิดชิด เพราอาจมีมดหรอืแมลงตกลงไปในขวดเหลาได 

  3.2.11 อาหารและผลไมักระปอง เชน น้ําสับปะรดกระปอง หรือน้ํามะเขือเทศ 

ถาใชไมหมดกระปอง อยาปลอยท้ิงคางคืนในตูเย็น ควรถายลงในขวดแกวสะอาดและปดฝาไวใหสนิท 

เพราะถาท้ิงไวในกระปองดีบุกความชื้นของอากาศจะทําใหผลไมนั้นๆ เกิดการเสียไดหากดื่มจะทําให
เปนพิษแกรางกายได ขอนี้นับวาเปนสิ่งท่ีควรระวังใหมากท่ีสุด 

  หมายเหตุ ; ความสะอาดจําเปนอยางยิ่งสําหรับสถานบริการเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ
นอกจากจะทําใหแขกรูสึกอยากเขามาใชบริการแลว ยังทําใหผูเปนเจาของภาคภูมิใจอีกดวย
เชนเดียวกันกับหองครัวท่ีสกปรกอาหารไมสะอาด ทําใหผูบริโภคไมอยากรับประทานอาหาร 

4. การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 

 4.1 ทําความสะอาดสถานท่ี กอนจะเปดบริการลูกคา สถานท่ีนับไดวามีความสําคัญมากสวน
หนึ่ง ถาสถานท่ีไมสะอาดดูรกรุงรังแลว หองอาหารนั้นก็จะไมมีผูไปรับบริการ  ความสะอาดตองเริ่ม
ตั้งแตพ้ืนจะตองกวาดถูใหสะอาดไมมีฝุนเกาะ หรือถาเปนพ้ืนไมหรือหินก็จะตองใชน้ํายาขัดใหเปนเงา
อยูเสมอ ถาพ้ืนปูพรมก็ตองดูดพรมดวยเครื่องดูดฝุนหรือถาหากวาพรมสกปรกจะดวยอาหารตกใส 
กาแฟหกและอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหสกปรกก็ตามใหซักพรมดวนน้ํายาซักพรม นอกจากนี้แลวยังมีผนัง 

เพดาน กระจกหนาตาง ตองทําความสะอาดอยูเสมอ เม่ือมองจากภายนอกภายในแลว จะตองไมมี  

จุดตางหรือฝุนเกาะเปนรอยคราบ 

 4.2 ทําความสะอาดโตะเกาอ้ี และท่ีเก็บของ กอนท่ีจะเริ่มเปดหองอาหารหลังจากทําความ
สะอาดสถานท่ีแลวสิ่งตอเนื่องจากนั้นก็คือการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี และท่ีเก็บของเม่ือตรวจดูแลว
วาสกปรกก็ตองทําใหสะอาดโดยใชผาสําหรับเช็ดโตะและเกาอ้ีชุบน้ําบิดใหแหง 

 4.3 จัดโตะและเกาอ้ีใหเปนระเบียบเรียบรอยในรูปแบบท่ีตองการ หลังจากทําความสะอาด 

เรียบรอย แลว 

 4.4 เตรียมเครื่องมือเครื่องใช เปนความสําคัญอยางหนึ่งในการเตรียมการกอนบริการ       

การบริการท่ีดีจะตองมีการเตรียมท่ีดี หมายถึง การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชไวใหมีพอเพียงอยูเสมอ 

ถาเตรียมเครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอแลว จะทําใหบริการไมสะดวกรวดเร็วก็คือการบริการไมดี
เทาท่ีควรนั่นเอง ฉะนั้นเครื่องมือเครื่องใชท่ีจะเตรียมไวในท่ีเก็บจะตองมีไวเพียงพอสําหรับท่ีจะบริการ
แขก 
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การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช เม่ือเลิกใชแลวพนักงานบริการทุกคนจะตองชวยกันเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ถาไมเชนนั้นจะทําใหสูญหายหรือชํารุด ทรุดโทรมไปการเก็บรักษานั้น 

จะตองเก็บใสไวในท่ีสําหรับของแตละชนิด เพ่ือความสะดวกท่ีจะหยิบมาใชในครั้งตอไป จํานวนของ
อุปกรณท่ีใชทุกวันใหไวคงเทาเดิม หรือจะชํารุดเสียหายบางก็เปนจํานวนเล็กนอยเทานั้น  

5. ตัวอยางการทําเครื่องดื่มค็อกเทล 

 5.1 บิชชัฟ ค็อกเทล 

สวนผสม 

น้ํามะนาวค้ัน    2  ชอนโตะ 

น้ําตาลทราย    1  ชอนโตะ 

น้ําสมค้ัน    1/ 2 สวน 

น้ํา     1  สวน 

วิธีทํา 

 นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกันในแกวใหญ จึงใสน้ําแข็งประมาณ 3/ 4 แกว แลวจึงเติม
เหลาเบอรกันดี ใชชอนคนใหเขากัน เสิรฟพรอมกับหลอดดูด 

 5.2 แชมเปญ จูเล็ฟ ค็อกเทล 

สวนผสม 

น้ําตาลปอนด      1  กอน 

ใบสะระแหน      1  ชอ 

น้ําแข็ง      1  กอน 

วิธีทํา 

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกันในแกวไวนขนาดใหญแลวรินแชมเปญลงไปชาๆ เสร็จแลว
ประดับดวยผลไม จึงนําไปเสิรฟ 

 5.3 เซ็นเซซัน ค็อกเทล 

สวนผสม 

เหลาพอรตไวน     2  ออนซ 
บรั่นดี       1  ออนซ 
เปลือกมะนาว      1  ชิ้น 

วิธีทํา  

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกัน คนใหเขากันเปนอยางดี เสร็จแลวนําไปเสริฟ 
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 5.4 สปริทเซอร ค็อกเทล 

สวนผสม 

ไรน ไวน     1  ออนซ 
น้ําแรเซ็ลทเซอร     2  ออนซ 
วิธีทํา  

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกันในแกวไฮบอล คอยๆคน ใหเขากันเปนอยางดีเสร็จแลวจึง
นําเสิรฟ 

 5.5 รอยยัล บิลค ค็อกเทล 

สวนผสม 

นม       1  แกว 

น้ําตาลทราย      1  ชอนโตะ 

ไข       1  ฟอง 

เหลารัม     1  ออนซ 
วิธีทํา 

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกันพรอมกับน้ําแข็ง เขยาใหเขากัน เสร็จแลวกรอง ใสแกว    

ไฮบอล โรยดวยผลลูกจันทนเทศ แลวเสิรฟ 

 5.6 ไวน เอ็ล ลิพันธ ค็อกเทล 

สวนผสม 

เหลาเวอรมุทอิตาเลียน    1  ออนซ 
ไดรยจิน         2  ออนซ 
ไขขาว      1  ฟอง 

วิธีทํา   

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกัน 

 5.7 ฮอฟ ฟรอก ค็อกเทล 

สวนผสม     

บรั่นดี       1/ 2  ออนซ 
น้ํามะนาว ค้ัน      1     ออนซ 
วิธีทํา  

นําสวนผสมท้ังสองอยางผสมเขาดวยกัน พรอมกับน้ําแข็งเขยาใหเขากันกรองใสแกวเสิรฟ 
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 5.8 มอนทานา ค็อกเทล 

สวนผสม 

เหลาเวอรมุทผรั่งเศส      1  ออนซ 
เหลาพอรด ไวน     1  ออนซ 
เหลาคอนยัค      4  ออนซ 
วิธีทํา 

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกันพรอมกับน้ําแข็งกอนสี่เหลี่ยมเล็กๆ คนใหเขากันแลวเสิรฟ
ในแกวค็อกเทลซึ่งแชเย็นไวกอนแลว  

 5.9 จอรจส บิวทีย ค็อกเทล 

สวนผสม 

น้ํามะนาวค้ัน    1  ออนซ 
บรั่นดีอยางดี     2  ออนซ 
ไขขาว     1  ฟอง 

น้ําตาลทราย     2  ชอนชา 

วิธีทํา 

นําสวนผสมท้ังหมดผสมเขาดวยกัน เขยาใหเขากัน กรองใสแกวไฮบอล แลวเติมน้ําโซดาลงไป
จนเต็ม 

 ค็อกเทลเปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ไดมาจากการผสมของเหลาตางชนิดกันสวนผสมโดยท่ัวไป
ของค็อกเทลประกอบดวยเหลา (Spirit ) น้ําผลไม (Juice) น้ําตาล (Sugar) และอาจมีพวกซอฟดริงค 
(Soft  Drinks) การผสมโดยการคนใหเขากันในแกวผสม (Mixing glass) หรือเขยาใหเขากันก็ได 
นอกจากนั้นยังมีผลไมท่ีใชตกแตง เชน เปลือกมะนาว สับปะรด สมหั่นเปนชิ้นๆ น้ําสมค้ัน             

น้ํามะเขือเทศ มะกอก น้ํามะนาว เกรนาดีน หรือหมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่งท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล
ไมแนนอนเปนเครื่องดื่มแกความกระหายเปนเครื่องดื่มสําหรับงานเลี้ยงตาง ๆ ใชดื่มกอนหรือหลัง
อาหารก็ได แดนิยมเสิรฟกอนอาหารเพราะค็อกเทลมีรสไมหวานจัด รสของค็อกเทลจะทําใหเกิดความ
หิวมากข้ึน และเปนเครื่องดื่มเรียกน้ํายอย มีปริมาณ 50 กรัมตอ 1 แกว ค็อกเทลมีชื่อเรียกตาง ๆ 

มากมาย บางตั้งตามชื่อบุคคล สูตรการผสมค็อกเทลก็มีมากมายใหเลือกตามความตองการ 
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6. พั้นซ (Punch)  พ้ันซ เปนน้ําผลไมท่ีนิยมผสมใชในการจัดเลี้ยง ซึ่งมีมาหลายศตวรรษ โดยใชเหลา
รัม บรั่นดี เปนหลักในการผสมกับน้ําผลไมตาง ๆ นิยมใชจัดเลี้ยงในฤดูใบไมผลิและฤดูรอนหรือฤดู
พักผอน  

พั้นซ หมายถึง เครี่องดื่มท่ีนําน้ําผลไมชนิดตาง ๆ มาผสมรวมกันและมี การปรุงสวนผสมของ
เหลาและแอลกอฮอล เพ่ือใหเกิดกลิ่นหอม รสชาติดี ชวนดื่ม สีสัน สวยงามโดยผสมเปนพ้ันซได
มากมายหลายชนิด และมีชื่อตางๆ กัน ซึ่งผูปรุงเลือกไดตามความตองการอาจจะปรุงโดยเติมชา 

กาแฟ น้ําผลไม น้ําอัดลม น้ําโซดา ฯลฯ ก็ได พ้ันซใชจัดเลี้ยงในงานสังสรรคระหวางเพ่ือนฝูงและ     

การจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษตาง ๆ โดยการบรรจุลงไปในโถแกว หรือชามแกวใส หรือลายแบบตางๆ      

(มานิจ คุมแควน, 2552: 80-82) 

 6.1 สวนผสมท่ีนิยมใชผสมพั้นซ ไดแก น้ําสับปะรด น้ํามะนาว น้ํากระเจี๊ยบ น้ํามะยม     

น้ําลิ้นจี่ น้ําแตงโม น้ําชมพู น้ําลูกเกด น้ําฝรั่ง น้ําสม น้ําเชอรี่ น้ําลําไย น้ําองุน น้ํามะเฟอง น้ําขิง      

น้ําตะไคร น้ําใบเตย ฯลฯ ซึ่งน้ําผลไม บางชนิดสามารถหาไดในแตละทองถ่ิน น้ําหวาน น้ําตาล เกลือ 

ชาจีน กาแฟ นม เหลา โซดา น้ําแข็ง ฯลฯ  

6.2 ประเภทของพั้นซ ไมวาพ้ันซชนิดใดๆ ก็จะมีสวนผสมของน้ํามะนาวและน้ําตาลเสมอ ซึ่ง
ในปจจุบันการปรุงแตงไดทํากันอยางกวางขวาง สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  

 6.2.1 พั้นซชนิดท่ีมีเหลาเปนสวนผสม หรือ A1cohol ic Punch เครื่องปรุง
ของพ้ันชชนิดนี้จะใชไวนหรือเหลาในปริมาณมาก ใชน้ําผลไมอ่ืนๆ และน้ําตาลผสมเพ่ือชวยใหเกิด
กลิ่นและรสท่ีชวนดื่มกวาดื่มเหลา และไวนลวนๆ แตถาไมชอบแอลกอฮอลก็สามารถลดปริมาณ ลงได 
และนิยมใชเหลาหรือไวนท่ีมีกลิ่นหอมเฉพาะเขากับน้ําผลไมไดดี  

 6.2.2 พั้นซชนิดท่ีไมผสมเหลา หรือ Non alcohol ic ซึ่งจะใชน้ําผลไมหลายๆ 

อยางผสมกับน้ําตาลหรือน้ําหวาน และอาจจะมีน้ําชา กาแฟผสมดวยก็ได 

 6.3 การตกแตง 

พ้ันซเปนเครื่องดื่มท่ีผสมจากน้ําผลไม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําอัดลม เหลาชนิดใดชนิดหนึ่ง 

จะตองแชน้ําแข็ง และในการจัดเลี้ยงอาหารท่ีใชกับเครื่องดื่มพ้ันซนี้ ควรจะเปนอาหารท่ีรับประทาน
งาย สะดวกในการหยิบ มีขนาดเล็กสวยงาม มีท้ังชนิดคาวและหวาน 

การจัดตกแตงดวนผลไม ใบสะระแหนและมะนาวไมควรจะแชลอยท้ิงไวนานเพราะจะมีกลิ่น
เหม็น ไมสวยและเหี่ยว ควรจะตกแดงกอนแขกมาถึงงานหรือกอนการจัดเสิรฟเล็กนอยภาชนะท่ีนิยม
ใชตกแตงอางพ้ันซคือ อางแกวใส หรืออางเคลือบ ซึ่งมีรูปทรงสวยงามแบบตาง ๆ เชน รูปกลีบบัว รูป
กลีบกุหลาบ รูปผลฟกทอง รูปผลไมแบบตาง ๆ เพ่ือเนนการจัดท่ีสวยงาม นิยมใชอางแกวเพ่ือจะได
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เห็นสีสันของน้ําผลไมท่ีผสมพ้ันซกระตุนใหเกิดความรูสึกอยาก การจัดตกแตงโถหรืออางแกวใสใหเกิด
ความสวยงาม โดยการใชดอกไม ใบไมตกแตงท่ีฐานภายนอกอางแกวพ้ันซ หรืออาจตกแตงน้ําพ้ันซ
ดวยผลไมตาง ๆ เชน องุน ลูกตาล สับปะรด ลิ้นจี่ มะละกอ ลําใย แอปเปล สมโอ มะนาว ฯลฯ โดย
การแกะ หั่นหรือฝานเปนชิ้นเล็กๆ บาง ๆ ลอยในอางพ้ันซ หรือตกแตงดวยใบสะระแหนและผลเชอรี่
เพ่ือใหเกิดความสวยงาม 

 6.4 ตัวอยางพั้นซ 

  6.4.1พั้นซสระน้ําสับปะรด 

สวนผสม  

น้ําสม      570 มล.  

สับปะรดปอกเปลือกเอาแกนออกละเอียด  100 กรัม 

แตงกาเลีย (gal ia) เอาเมล็อดออก ปอกเปลือกแลวหั่น 1 ผล 

ขิงสดปอกแลวหั่นหยาบๆ   50 กรัม 

ใบสะระแหน     50 กรัม 

วิธีทํา  

ใสน้ําสม สับปะรดครึ่งหนึ่ง แตงครึ่งหนึ่ง ขิงและใบสะระแหน ใสลงในเครื่องปนขนาดใหญ 
หรือเครื่องผสมอาหาร ปนจนละเอียดเขากัน ถาตองการใหเนื้อละเอียดใหกรองกอน แลวนําน้ําพ้ันซ
ใสอางพ้ันซ หรือถวยเสิรฟขนาดใหญ เติมผลไมท่ีเหลือและใบสะระแหนเสิรฟทันที 

  6.4.2 พั้นซแตงโม 

สวนผสม   

น้ําแตงโม                 4 ถวยตวง 

น้ําสมค้ัน                   3 ถวยตวง 

น้ําเชื่อม                   1 ถวยตวง 

โซดา                    4 ขวด 

แตงโมหั่นชิ้นเล็กๆ                 1 ถวยตวง 

สับปะรดหั่นชิ้นเล็กๆ                 1 ถวยตวง 

องุนลอกเปลือกแกะเมล็ดผา  2 ซีก      1/ 2  ถวยตวง 

น้ํามะนาว                    3 ชอนโตะ 

เหลา 35 ดีกรี                    1/ 2 ถวยตวง 
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วิธีทํา 

ค้ันน้ําสมเขียวหวานหรือสมเกลี้ยง น้ํามะนาว เตรียมหั่นผลไม เตรียมอางแกวใสพ้ันซ พอใกล
เวลาท่ีแขกจะมาถึง ผสมน้ําสม น้ําเชื่อม น้ํามะนาว ผลไมใสน้ําแข็งกอนเล็กๆวางชอนคันใหญ 1 คัน 

ในถาด ใชสําหรับตักแบง ถามีแกวชนิดกานแกวสูง ก็นํามาใช จะทําใหมองดูนาดื่ม 

  6.4.3 พั้นซเสาวรส เสิรฟ 4-6 ท่ี 

สวนผสม     

กลวยสุกปอกแลวหั่นหยาบ ๆ     4 ผลเล็ก  

มะมวงสุก ปอกเปลือกแลวฝานเอาเนื้อออกจากเมล็ด  2 ผล  

น้ํามะพราว       300 มล.  

น้ําสม        300 มล.  

เสาวรส ตักเอาเนื้อและเมล็ด     4 ผล  

วิธีทํา  

แชแกวท่ีจะเสิรฟในตูแชแข็ง 20 นาที หรือจนเย็นจัด ใสกลวย มะมวง น้ํามะพราวและน้ําสม
ลงในเครื่องปนขนาดใหญหรือเครื่องผสมอาหาร ปนจนละเอียด เทลงในอางพ้ันซขนาดใหญหรือชามท่ี
จะเสิรฟ ใสเนื้อและเมล็ดเสาวรสลงไป คนแลวเสิรฟทันทีในแกวแชแข็ง  

 

  6.4.4 ฮาวายเอ้ียนพั้นช ( Hawaiian punch) สําหรับ 15 ท่ี 

สวนผสม 

สับปะรดลูกขนาดใหญ   1 ผล 

สมเขียวหวาน    1 กก. 

เสาวรส     6 ผล 

ไลท ชูการ    12 ซอง 

ขิงแกทุบ    30 กรัม 

น้ําสะอาด    2 ถวย 

น้ําแข็งทุบ    2 ถวย 

สีผสมอาหารสีแดง 

ใบสะระแหน 
วิธีทํา 

1. นําสับปะรดกับสมเขียวหวานมาค้ันน้ํา สวนเสาวรสค้ันน้ําโดยใชผาขาวบางหอและบีบเอา
น้ําออก 
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2. เตรียมหมอใสน้ําสะอาด ใสน้ําตาลนําไปตมจนเดือด ใสขิง ตมตอประมาณ 5 นาที จากนั้น
ใสสีแดงใหส ีออกแดงเรื่อๆ ยกลงเทใสผาขาวบางกรองเอากากขิงออก 

3. เม่ือไดน้ําหวานแลวใหผสมกับน้ําผลไมท่ีค้ันไวในขอ 1 เทใสลงภาชนะท่ีเปนแกว เติม
น้ําแข็ง ใสสับปะรดหั่นชิ้นพอคําและใสใบสะระแหนเล็กนอย  

 

 

              สรุป  

 

เครื่องดื่มถือเปนสินคาสําคัญในการสรางรายไดใหกับสถานประกอบการไมนอยไปกวาอาหาร 

หรือบางครั้งอาจสรางรายไดมากกวา เนื่องจากการเลือกเครื่องดื่มของแขกไมมีการจํากัดเวลา สถานท่ี 

หรือรูปแบบของเครื่องดื่ม แขกสามารถเลือกเครื่องดื่มไดท้ังประเภทมีแอลกอฮอลหรือไมมี           

แอลกอฮอลล ซึ่งสถานบริการสวนมากมีใหเลือกไดหลากหลายแบบ อาจมีท้ัง 2 ประเภท หรืออาจมี
เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน รานอาหารประเภท Bar & Restaurant  แขกสามารถเลือกสั่ง
เครื่องดื่มไดท้ัง 2 ประเภทเชน ไวนองุน ค็อกเทล เบียรประเภทตางๆ พรอมท้ังบริการอาหารดวย    

แตถาหากแขกเลือกเขารานอาหารประเภท Coffee Shop  ก็จะมีเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล
ไวบริการ เชน กาแฟ ชาเขียวนมสด น้ําผลไม น้ําปลา เปนตน หากสถานประกอบการมีเมนูเครื่องดื่ม
ท่ีคิดคนข้ึนมาพิเศษ หรือ “ Signature Drink“  ก็จะสามารถสรางยอดขายและดึงดูดลูกคาไดเปนอยาง
ดี 

 

แบบฝกหัดทายบท  

 1. ประเภทเครื่องดื่มมีก่ีประเภท พรอมอธิบาย 

 2. เหลากลั่นท่ีไดจาการกลั่นเหลาองุนและผลไมอ่ืนๆมีอะไรบาง 

 3. เหลาหลาน(Liquer) คือเหลาประเภทใด 

 4. จงอธิบายหลักการเก็บน้ําผลไมใหอยูไดนาน 
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เวลาเรียน  8 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. การเตรียมการกอนเปดรานอาหาร  

 2. การจัดโตะอาหาร(Table Sett ing) 

 3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 4. ข้ันตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 5. ลําดับข้ันตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 6. สรุป 

 7. แบบฝกหัดทายบท 

 8. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายการเตรียมการกอนเปดรานอาหาร 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายการจัดโตะอาหาร 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายหลักท่ัวไปในการเสิรฟอาหาร 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับการเตรียมการกอนเปดรานอาหาร การจัดโตะอาหาร
(Table Sett ing) ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักท่ัวไปในการเสิรฟ
อาหาร 

 2. อธิบายข้ันตอนการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม พรอมยกตัวอยางประกอบ  
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 3. สาธิตการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใหนักศึกษาสังเกตและจดบันทึกสิ่งท่ีเห็น 

และอาจารยสรุปข้ันตอนการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มท่ีถูกตอง พรอมท้ังเปดโอกาสใหซักถามใน
ประเด็นท่ีไมเขาใจหรือสงสัย 

 4. แบงนักศึกษาออกเปนกลุมยอย กลุมละ 3-4 คน เพ่ือฝกปฏิบัติการใหบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยอาจารยชี้แนะและใหขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชน  

 5. มอบหมายแบบฝกหัดเปนการบานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการหาคําตอบ และทบทวนบทเรียน 

เพ่ือทําความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 4. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชัน้เรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนบรรยายและสาธิต 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยายและการสาธิต 

 3. ตรวจสอบจากการฝกปฏิบัติ 

 4. ตรวจสอบจากการทําแบบฝกหัดทายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      การเตรียมการกอน

การจัดเตรียมการบริการ
โรงแรม ดวยเหตุวากอนภัตตาคาร
ใหมีความพรอมสําหรับบริการลูก
เรียบรอย มีความคลองตัว และเกิดป
ภาพลักษณอันงดงามในการบริกา
คือ การจัดเตรียมหองอาหาร และ
203)  

1. การเตรียมการในหองอาหาร 

 1.1  การทําความสะอาด

 หองอาหารจําเปนตองทํา
สะอาดอยูเสมอ เพ่ือใหแลดูสะอาด
มาใชบริการ การทําความสะอาดรว

 1.2 การทําความสะอาดเคร

 เครื่องมือท่ีเครื่องใชในการ
ไวกอนเปดบริการ ไดแก  

  1.2.1 จาน   

 หรือเปลา  จะตองไมบิ่น
 ชายผา หอยไปทางขวา 

  1.2.2 แกว    

 ควรเปลี่ยนแกวใหมทันที ว
 ทางขวา นําแกววางบนผา
 เช็ดจนสะอาด 
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ารกอนเปดรานอาหาร  

ริการเปนข้ันสําคัญอีกข้ันหนึ่งของการบริการอาหารและเ
าคารในโรงแรมเปดทําการ พนักงานจะตองจัดเตรียมสวนบ
ารลูกคา เพ่ือประโยชนในการนําเสนอการบริการอยางเป
ะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้การเตรียมการบริการท่ีดี ยอ
ริการของภัตตาคารดวย การจัดเตรียมบริการจึงแบงออกเ
และ สวนการจัดเตรียมบาร ดังรายละเอียดตอนี้ (เกิดศิริ ทอ

 

อาดบริเวณหองอาหาร 

งทําความสะอาดพ้ืน หนาตาง ผนัง โตะ เกาอ้ี และบริเวณ
ะอาด ถูกสุขอนามัย สรางความรูสึกเชื่อม่ันกับแขก ไดทุกคร
าดรวมไปจนถึงในบริเวณครัวดวย ระวังไมใหมีกลิ่นเหม็น  

อาดเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหาร  

นการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มท่ีจะตองเตรียมทําค

  ควรตรวจสอบสภาพจาน ชาม ดวยวาอยูในสภาพพ
บิ่น ไมมีรอยราว วิธีทําความสะอาดจานคือวางผาสะอาดใ
วา แลวนําชายผาท้ังสองขาง หมุนจานท่ีมีผาในมือพรอมเช็ด
   ควรตรวจสอบไมใหปากแกวมีรอยบิ่น รอยราว หา
ันที วิธีทําความสะอาดแกว คือวางผาสะอาดใสมือซายใหชาย
นผาในมือซาย ใชมือขวาจับผาใสในแกวใหถึงกานแกว หมุนแ
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ละเครื่องดื่มใน
วนบริการตางๆ 

างเปนระเบียบ
ี่ดี ยอมกอใหเกิด
ออกเปน 2 สวน 

ิริ ทองศิริ, 2554: 

ริเวณโดยรอบให
ทุกครั้งท่ีแขกเขา

 

ทําความสะอาด

าพพรอมใชงาน       

ะอาดใสมือซายให
มเช็ดใหสะอาด 

าว หากตรวจพบ        

ใหชายผาหอยไป
หมุนแกวพรอม

บทที ่บทที ่ 99  

ะเครื่องดื่มะเครื่องดื่ม 
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  1.2.3 มีด สอม ชอน วางผาเชนเดียวกับการเช็ดแกว นํามีด ชอน หรือมสอมในมือ
 ซาย และใชมือขวาจับผาทําความสะอาดทีละเลม 

 1.3 การจัดตูเก็บเครื่องมือ  

 เพ่ือการสะดวกในการหยิบอุปกรณการรับประทานอาหารโดยไมตองเสียเวลาไปหยิบใน
หองครัว หลังจากทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหารแลว จะตองนํามาเก็บให
เรียบรอยในตูเก็บเครื่องมือใหเปนระเบียบ พรอมในการบริการ  

 1.4 รายการอาหาร (Menu)  

 จะตองตรวจความสะอาดเรียบรอยของรายการอาหาร ศึกษารายชื่อของอาหารใหเขาใจเปน
อยางดี จากนั้นก็จัดเตรียมสมุดบิล กระดาษดินสอปากกาทีใชไวใหพรอม  

 1.5 ตูเก็บเครื่องมือเครื่องใช (Service Table) จะตองตรวจดูเครื่องมือวา มีพอท่ีจะ
นํามาใชหรือไม และตรวจความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยดวย 

 1.6 การแตงกาย (Grooming)  

 พนักงานบริการทุกคนจะตองตรวจความสะอาดเรียบรอยของเครื่องแบบทุกชิ้น รวมท้ัง
ใบหนาเพ่ือใหดูสะอาดเรียบรอย  

 1.7 โตะอาหาร (Table)  

 ในหองอาหารนั้นถือวาโตะเปนเสมือนตูโชว จึงควรตรวจความเรียบรอยของผาปูโตะหรือผา
รองจาน เครื่องมีด ถวยแกว ท่ีเข่ียบุหรี่ และสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจัดไวบนโตะอาหารใหอยูในสภาพใช
การได 
 

 

 

             การจัดโตะอาหาร(Table Setting) 

  

 โดยปกติโตะมักจะจัดในลักษณะเดิมทุกวัน ยกเวนเม่ือมีการจัดตามความตองการของลูกคา 

รูปแบบของโตะอาหาร ไดแก โตะกลม โตะสี่เหลี่ยมจัตุรัส โตะสี่เหลี่ยมผืนผา การจัดโตะและเกาอ้ีใน
หองอาหรควรจัดใหหางกันพอสมควร เพ่ือลูกคารูสึกผอนคลาย ไมแออัด มีความเปนสัดสวนและเปน
สวนตัว และเพ่ือใหพนักงานไดเขาไปบริการไดอยางสะดวก จัดตามแผนผังท่ีกําหนดโดยคํานึงถึงความ
เปนระเบียบ สวยงาม (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ. 2554:133-134) 

1. การจัดวางเกาอ้ีสําหรับโตะแบบตางๆ จัดไดดังนี้ 
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โตะสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัดวางชิดฝาผนังอาจ
จัด 2 ท่ีนั่ง 

 

 

 

โตะสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งชิดฝาผนังอาจจัดได 
4 ท่ีนั่ง 

 

 ขอควรพิจารณาในการจัดเกาอ้ีคือ ตําแหนงท่ีตั้งของลูกคา 

 ควรอยูในมุมท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศนหรือบรรยากาศของหองอาหารได ไมควรจัดเกาอ้ีให
หันหนาเขาหากําแพง และถานําโตะมาตอกันหลายตัว หรือโตะกลมควรจัดใหลูกคานั่งใหสบายท่ีสุด 

ไมชิดฝาผนังมากเกินไป ไมขวางทางเดิน ไมใหลูกคานั่งคลอมขาโตะ และไมเบียดกันมากเกินไป     

จนพนักงานเขาไปบริการไมได 

 

 

 

 

 

โตะกลมอาจจัดวางไวใกลๆหนาตางได 
ถาโตะใหญอาจจัดได 4-8 ท่ีนั่ง ถาโตะ

เล็กอาจจัดได 2-4 ท่ีนั่ง 

 

 

โตะกลมวางชิดฝาผนัง ควรจัดเกาอ้ีใน
ลักษณะนี้ 
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2. การจัดโตะและเกาอ้ีในงานจัดเลี้

 2.1  ประเภทและรูปแบ
แบบค็อกเทล (cocktail )  แบบบริก

 2.2 วัตถุประสงคและควา
หรือ แบบไมเปนทางการ (Inform

 2.3 ขนาดและรูปรางของส

 2.4 จํานวนแขกท่ีมา ซึ่งงาน
เปนอยางดีในเรื่องแขกคนสําคัญ ราย

 โตะท่ีใชในงานจัดเลี้ยงต
สี่เหลี่ยมผืนผา เนื่องจากมีจํานวน
รูปตัว I รูปตัว E รูปตัว T รูปตัว 

กลุมหรือนอกงานเลี้ยงโดยตองคํา
เพียงพอในการจัดดนตรี และมีช
ไดอยางสะดวกและปลอดภัยดวย
 

 

ภาพท่ี 9.1 ตัวอยางการแบงเขตก
(ท่ีมา

จัดเลี้ยง การจัดโตะในงานเลี้ยงข้ีนอยูกับ 

รูปแบบของการบริการ  เชน  การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ
แบบบริการท่ีโตะท้ังการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารคํ่า 

ะความตองการของเจาภาพ ซึ่งตองการจัดเปนแบบพิธีการ
ormal) 

ของสถานท่ี เชน จัดภายในหอง หรือกลางแจง 

ซึ่งงานจัดเลี้ยง เจาภาพควรติดตอแจงรายละเอียดตางๆ กับ
ัญ รายชื่อแขก และจํานวนแขกท่ีเขารวมงาน 

ี้ยงตองมีรูปแบบตามปกติ คือ โตะกลม โตะสี่เหลี่ยมจัตุร
ํานวนโตะมาก จึงอาจนําโตะสี่เหลี่ยมมาตอกันเปนรูปแบบ
ตัว U เพ่ือใหแขกทุกคนอยูกลุมเดียวกัน ไมรูสึกวาถูกกันออกไ
องคํานึงถึงทางเดินเขาออก การตกแตงภายในหองจัดเลี้ยง
ะมีชองวางเพียงพอท่ีพนักงานจะเขาไปบริการอาหารแล

ัยดวย ดังแสดงในภาพท่ี 9.1 

เขตการบริการอาหาร (Station) และการจัดนั่งในหองอาห
ท่ีมา: ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554 : 135) 

ุ ฟเฟต  (buffet)            

การ (Formal) 

างๆ กับหองอาหาร

จัตุรัส และโตะ
ูปแบบตางๆ เชน     

ันออกไปอยูนอก
ัดเลี้ยง มีสถานท่ี
รและเครื่องดื่ม      

 

งอาหาร 
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เขตบริการอาหารแบงออกเปน 4 เขต ดูจากเลข 1,2,3,4 เลข11-15, 21-24, 31-34- 41-44, 

51-55 เปนหมายเลขประจําโตะ ตัวเลขแรกแสดงลําดับแถวของโตะ ในหองอาหารตัวเลขหลังเปนเลข
ประจําโตะในแถวนั้นๆ เพ่ือใหพนักงานบริการทราบตําแหนงของโตะท่ีรับผิดชอบ 

 2.5 การจัดโตะงานเลี้ยง ถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะจะทําใหดูสวยงามและมีความหรูหรา 

ซึ่งแบบของการจัดโตะในงานเลียงนัน จะมีอยูหลายแบบดวยกัน ดังนั้นผูจัดโตะจะตองเลือกแบบให
ถูกตองดูสวยงามและมีความเหมาะสม การเลือกจัดโตะแบบใดนั้นจะข้ึนอยูกับขนาดของสถานท่ี
จํานวนคน และชนิดของงานเลี้ยง แตโดยท่ัวไปการจัดโตะมักจะจัดตามความพอใจของเจาภาพ สวน
หลักการจัดโตะนั้นมีอยูวา ใหทุกคนอยูในกลุมเดียวกัน อยาใหแขกมีความรูสึกวาถูกนําไปไวนอกงาน
เลี้ยง สําหรับแบบโตะท่ีใชกันในปจจุบันนันมีอยูหลายแบบ คือ  

  2.5.1 การจัดโตะอาหารกลางวัน 

  2.5.2 การจัดโตะอาหารวางบาย 

  2.5.3 การจัดโตะอาหารเย็น 

 ดังแสดงในภาพท่ี 9.2 
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ภาพท่ี 9.2 การจัดโตะแบบตางๆ สําหรับการจัดเลี้ยง 

(ท่ีมา: ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2544) 
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 2.6 การจัดท่ีนั่งของแขกผูไดรับเชิญมาในงานเลี้ยงท่ีเปนพิธีการ มีหลักการจัด ดังนี้  
(ฉลองศร ีพิมมลสมพงศ, 2554 : 137-138) 

  2.6.1 จัดตามตําแหนงและเกียรติยศ 

  2.6.2 จัดตามอาวุโส 

  2.6.3 จัดท่ีนั่งสลับเพศ 

และการจัดท่ีนั่งท้ัง 3 แบบ มีหลักสากลนิยม คือ  

  (1) บุคคลท่ีนั่งขวาและซายของเจาภาพเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของงาน 

  (2) บุคคลท่ีเปนสามีภรรยากันจะนั่งแยกกัน 

  (3) การจัดท่ีนั่งจะตองพยายามสลับเพศท้ังดานขางและดานตรงกันขาม 

 2.7 รูปแบบของการจัดท่ีนั่ง นิยมจัด 2 รูปแบบ คือ  

  2.7.1 แบบอังกฤษ คือ เจาภาพชายและหญิงจะนั่งหัวโตะทัง 2 ดาน โดยบุคคล
สําคัญจะนั่งทางขวาและซายของเจาภาพ 

 

 

 

เจาภาพหญิง 

ช ญ ช ญ ช ญ 

2 4 6 5 3 1 

 

 

 

 

เจาภาพชาย 
 

 

 

ช ญ ช ญ ช ญ 

1 3 5 6 4 2 
 

 

 

  2.7.2 แบบฝรั่งเศส คือเจาภาพชายและหญิง จะนั่งกลางโตะ นั่งตรงขามกัน นั่งดาน
เดียวกันก็ได และแขกเกียรติยศจะนั่งทางขวาและซายมือของเจาภาพ  

 

 

 

 

ช 

4 

ช ญ เจาภาพ ญ ญ 

3 1 ชาย 2 4 

 

 

 

 

ช 

5 

 

 

 

ญ ช เจาภาพ ช ญ 

5 2 หญิง 1 3 
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 2.8  ข้ันตอนการปูโตะ 

 ควรตรวจดูความสะอาดของ
มีฝุนหรือสิ่งสกปรกใดๆ เสียกอน ถ
นิจ คุมแควน, 2552: 119) 

 ข้ันตอนการปูโตะมีดังนี้ 

  2.8.1 ปูผารองป
เรียบรอยแลว ปูผารองผาปูโตะซึ
ประมาณ 3 นิ้ว ผารองผาปูโตะนี้จะ
โตะ ปจจุบันผารองปูโตะนี้อาจติ1

  2.8.2 การปูผา
ควรใหรอยพับตรงกลางถาอยูในระ
ควรจะหอยลงพนขอบโตะประมาณ
จะตองไมมีรอยขาดวิ่น ปุปะ สกปรก

   (1) นําผา

   (2)  การจ
  ริมในของผา 

   (3) ตวัดริ
  ไปขางโตะพอสมค

   (4) ปลอ
  จนกวาจีบกลางอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

าดของโตะอาหาร พ้ืนโตะอาหาร และเกาอ้ีใหเรียบรอย และ
อน ถายังไมสะอาดตองทําความสะอาดใหมอีกครั้งหนึ่งกอน

 

องปูโตะ (Under Lay or silence cloth) เม่ือแนใจวาท
ูโตะซึ่งเปนแผนสักหลาดหรือสําลี ลงบนโตะ โดยปลอย

ตะนี้จะชวยไมใหเกิดเสียงดัง เม่ือเครื่องมือภาชนะท่ีใชเสิรฟกร
1เก็บโตะถาวรก็ได เพ่ือเปนนการประหยัดเวลา 

ูผา (Layig the table cloth) ปูผาปูโตะทับบนผาร
ยูในระยะหางจากขอบโตะท้ัง 2 ขาง ใหชายผายาวเทากันท
ะมาณ 12 - 15 นิ้ว ผาปูโตะตองสะอาดรีดเรียบรอย ควรจ
กปรก และยับยูยี่ และมีวิธีปูดังนี ้

นําผาวางบนโตะใหัรมผาท้ังสองอยูดานลางและริมท้ังสองอยู

การจับ ใหใชหัวแมมือและนิ้วชี้จับจีบกลาง โดยใชนิ้วชี้และ

ตวัดรมินอกของผาไปคลุมลงโตะดานตรงกันขามโดยใหริมผา
ะพอสมควร  

ปลอยจีบกลางและใหใชนิ้วชี้เละนิ้วกลางท่ีคีบริมในนั้นดึงริมใ
ลางอยูกลางโตะ 

ภาพท่ี 9.3 ข้ันตอนการปูโตะ 

(ท่ีมา: ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2544)  

และแนใจวาไม
นึ่งกอนจัดโตะ (มา

จวาทุกสิ่งสะอาด
ลอยใหชายยาว
ิรฟกระทบกับพ้ืน

บนผารองผาปูโตะ     

กันทุกดาน ผาปู
ควรจะตรวจดูวา

องอยูทางผูป ู

ี้และนิ้วกลางคีบ

ริมผานี้หยอนลง

นนั้นดึงริมในมา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 9.4 ลักษณะการปู
(

 

 2.9 ผาเช็ดปาก หรือ Na

Napkin สามารถพับไดหล
เสร็จแลวพนักงานจะจัดใสถาดนํา
ศูนยกลางของการจัดวางอุปกรณบ
บนโตะอาหาร Napkin จะจัดวางไว
ดังแสดงในภาพท่ี 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา
 

บทท่ี 9 การบริการอาหารแ

การปู Sl ip Cloth เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและรักษาความสะอ
(ท่ีมา: ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2544) 

Napkin   

ไดหลายวิธี ซึ่งลายท่ีนิยม คือรูปพัด รูปหมวกบิชอป เปน
าดนํามาวางบนโตะอาหารในตําแหนงก่ึงกลางเกาอ้ีท่ีแขกนั
รณบนโตะทางดานซายและดานขวา หากมีการจัดวาง Sho

วางไวบน Show plate  หรือในบางแหงอาจนํา Napkin 

ภาพท่ี 9.5 Napkin ลักษณะตางๆ  

ท่ีมา : ht tp:/ / www.bloggang.com) 
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มสะอาด 

เปนตน เม่ือพับ
ี่แขกนั่ง เพ่ือเปน

Show Plate   

pkin ใสในแกว    
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      ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  

 

1. การตอนรับ และการพาลูกคานั่งโตะ    

พนักงานตอนรับ ไดแก   Hostess หรือบางครั้งอาจเปน Captain หรือ Head Waiter 

จะทําหนาท่ีใหการตอนรับและพาไปนั่ง พนักงานจะตอนรับดวยความยิ้มแยมแจมใสยกมือไหวพรอม
กับกลาวคําวา “ สวัสดี”  ทุกครั้ง  เชื้อเชิญลูกคาไปยังโตะท่ีจัดไว  ในกรณีท่ีมีการจองโตะมากอน     

ถาไมไดจองพนักงานจะถามจํานวนลูกคาและพาไปนั่งโตะท่ีเหมาะสม ถาไมถามจํานวนอาจมีลูกคามา
เพ่ิมในภายหลังจะทําใหมีปญหาไมสะดวกในการเคลื่อนยายโตะเกาอ้ี  

โดยท่ัวไปชาวตะวันตกมักจะรอท่ีหนาประตูหองอาหารเพ่ือใหพนักงานมาตอนรับและ  

พาไปนั่ง หรือถาประตูหองอาหารเปนประตูกระจกท่ีตองผลัก หรือดึงพนักงานตอนรับควรชางสังเกต 

รีบเปดประตูใหแขก และกลาวคําตอนรับทันทีดวยความวองไว การตอนรับท่ีดีจะชวยแกปญหากรณี
โตะไมวางในขณะนั้นได โดยการดูแล พาลูกคาไปนั่งรอในท่ีท่ีจัดเตรียมไว หรือสวนมากจะเปนบริเวณ
สวนหนาราน พรอมท้ังเสนอเครื่องดื่มใหแกลูกคาดวย เพ่ือไมใหลูกคากังวลในการรอคอยและสามารถ
เพ่ิมยอดขายใหหองอาหารดวย 

การพาลูกคานั่งโตะ พนักงานจะเดินนําหนาลูกคาเล็กนอยไปยังโตะท่ีตองการใหนั่ง 
ตรวจสอบวาเปนเขตสูบบุหรี่หรือปลอดสูบบุหรี่ ควรสอบถามลูกคาใหชัดเจน พาไปนั่งโตะท่ีมีท่ีนั่ง
พอดีกับจํานวนลูกคา 

พนักงานบริการท่ี Stat ion จะเขามาทันที ดึงเกาอ้ีออกในระยะหางพอสมควรเพ่ือให
ลูกคาเขาไปนั่งได เม่ือลูกคาเขาไปในตําเเหนงท่ีเตรียมจะนั่งแลวพนักงานจะดันเกาอ้ีเขาใปใหลูกคานั่ง
อยางเหมาะสม โดยใช มือจับพนักเกาอ้ีดานบนและใชหัวเขาหรือหนาขาขางใดขางหนึ่ง ชวยดันเกาอ้ี
คอย ๆ จนดานหนาท่ีนั่งของเกาอ้ีไปแตะดานหลังขาของลูกคา คอยๆ เลื่อนไปจนลูกคาลดตัวนั่งลง   
ถามีลูกคาหลายคน พนักงานควร ใหบริการสุภาพสตรี เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการกอน โดยท่ัวไป  

การนั่งจะเขาทางดานขวาของเกาอ้ี พนักงานควรขยับเกาอ้ีในลักษณะเปดทางดานขวามือให 
การตอนรับและการนําลูกคาเขานั่งโตะ จําเปนตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาของลูกคา     

แตละประเภทดวยเพ่ือสรางความพอใจใหแกลูกคา (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2544:147-150) 

 1.1  ประเภทของลูกคา โดยท่ัวไปมี 6 ประเภท ไดเเก 

  1.1.1  ลูกคาประจํา (Regular Guests) ตองการไดรับการตอนรับ และการ
 ทักทายอยางเปนกันเอง พนักงาน ควรจดจํารายละเอียดบางอยาง และความชอบพิเศษของ
 ลูกคาไดโดยเฉพาะในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 
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  1.1.2  ลูกคาท่ีมาเปนบางโอกาส (Occasional Guests) พนักงานไมสามารถให
 ความเปนกันเอง ไดมากนัก แตสามารถใหบริการดวยความเปนมิตร และเอาใจใสตอลูกคาได
 ดวยการไมใหรอคอยนานกวาลูกคาประจํา และเสนอแนะรายการอาหารพิเศษประจํา
 หองอาหารไดสําหรับลูกคาท้ัง 2 ประเภท พนักงานควรนําเขานั่งโตะดามหลักจิตวิทยาดังนี้ 

   (1) ลูกคาท่ีมาเปนคู จะเปนชายหรือหญิงก็ได ควรจัดใหนั่งในบริเวณมุม
  หอง ลับตาคนเปนสวนใหญริมหนาตาง ไมพลุกพลาน เนื่องจากลูกคาตองการความ
  เปนสวนตัว ท้ังนี้ลูกคาอาจแจงความประสงคเปนอยางอ่ืนก็ใด  

   (2) ลูกคาท่ีปนบุคคลสําคัญ เปนดารา เปนผูแตงกายหรูหรา หรือเปนผูท่ี
  ตองการแสดงตนใหเปนท่ีรูจัก จะนิยมนั่งโตะท่ีเปนจุดเดนใหบุคคลอ่ืนมองเห็นได 
  ควรนําเขานั่งโตะท่ีอยูกลางหอง นอกจากลูกคาจะแจงความประสงคเปนอยางอ่ืน 

   (3) ลูกคาท่ีมาคนเดียว ถาเปนลูกคาท่ีไมรีบรอนมากนัก มักจะเปนลูกคา
  ท่ีมารับประทานอาหารและตองการพักผอนไปดวย ควรพาเขานั่งโตะริมหนาตาง 
  โตะท่ีเงียบสงบ หรือโตะท่ีสามารถมองเห็นบุคคลอ่ืนไดท่ัวหอง หรือโตะท่ีชอบนั่ง
  เปนประจํา หรือตองการเปนอยางอ่ืน พนักงานควรสอบถามและจัดใหตามความ
  ตองการของลูกคา 

   (4) ลูกคาท่ีมาเปนกลุมใหญ ควรจัดโตะและท่ีนั่งเฉพาะ เพ่ือสามารถไดอยู
  รวมกันท้ังหมด ไดพูดคุยเปนสวนตัว สามารถสงเสียงดังไดโดยไมรบกวนลูกคาคนอ่ืน 

  ดังนั้นอาจจัดแยก Stat ion และมีพนักงานบริการเฉพาะ Stat ion นั้น ๆ 

  1.1.3  ลูกคานักทองเท่ียว (Tourists) เนื่องจากนักทองเท่ียวไมคุนเคยตอสถานท่ี
 และอาหาร พนักงานนําเขานั่งโตะท่ีเห็นวิวทิวทัศน หรือเงยีบสงบและใหบริการดวยความเอา
 ใจใส ชวยเหลือในการเลือกอาหารและเครื่องดื่ม และอธิบายลักษณะวิธีการปรุงอาหาร และ
 เครื่องดื่มของทองถ่ินได พนักงานควรไดรับการฝกอบรมอยางดี โดยเฉพาะปญหาเรื่องภาษา 

 เพ่ือสรางความประทับใจในการบริการ ซึ่งมีผลตอชื่อเสียงของทองถ่ิน และประเทศ 

  1.1.4 ลูกคาทุพพลภาพ (Handicapped Guests) พนักงานควรใหความ
 ชวยเหลือหรือเอาใจใสตามปกติ ไมควรแสดงความสงสารจนออกนอกหนา ลูกคาพิการนั่ง
 รถเข็นควรพาเขานั่งโตะท่ีใกลทางออกมากท่ีสุด ลูกคาท่ีมีสายตามองไมเห็นมาตามลําพัง 
 พนักงานควรเสนอแนะรายการอาหาร หรือรายการพิเศษของหองอาหารรับคําสั่งดวยความ
 ตั้งใจใหลูกคามีเวลาสงและไมขัดจังหวะ ถาเปนลูกคาทุพพลภาพลักษณะอ่ืน มักจะมีผูพามา
 พนักงานควรแสดงความชวยเหลือโดยสอบถามผูท่ีพามา 

  1.1.5 ลูกคาสูงอายุ (Elderly Guests) ตองการความเอาใจใสอยางใกลชิด เชน 

 ชวยถือของ ยื่นแขนใหเกาะพยายามพาเขานั่งโตะท่ีใกลท่ีสุดและเงียบสงบ ไมนั่งใกล
 เครื่องปรับอากาศ นอกจากลูกคาจะตองการเปนอยางอ่ืน ควรเสนอแนะรายการอาหารจาน
 ท่ีไมหนักนัก และไมเผด็รอน 
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  1.1.6 ลูกคาเด็กเล็ก (Children) พนักงานควรจัดเกาอ้ีเด็กใหนั่งหันไปทางหนาตาง
 หรือผนังหอง จัดอุปกรณขนาดเล็กให ไมจัดมีดใหเด็กอายุต่ํากวา 4 ป เปลี่ยนแกวให
 เหมาะสมเสนอรายการอาหารเด็กและรีบนําอาหารมาใหโดยเร็วท่ีสุด เพราะถาเด็กคอยนาน
 อาจสงเสียงรบกวนบุคคลอ่ืนได พนักงานควรใหบริการดวยความอดทนและยิ้มแยมกับเด็ก 

 เพราะถาพนักงานสามารถทําใหเด็กพอใจใดก็เทากับสรางความพอใจใหแกพอแมของเด็ก
 ดวย  

2. การคลี่ผาเช็ดปากใหลูกคา  

เม่ือลูกคานั่งลงแลวพนักงานจะคลี่หรือเปดผาเช็ดปากใหลูกคาเพ่ือเปนการเตรียมรอ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม บางครั้งลูกคาอาจเปดผาเช็ดปากเองก็ได เทคนิคการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

 2.1 พนักงานยืนทางขวาของลูกคา และหยิบผาเช็ดปากดวยมือขวา  

 2.2 จับมุมผาเช็ดปาก สะบัดเบา ๆ ใหออกมาในลักษณะสามเหลี่ยม 

 2.3 วางพาดบนตักของลูกคาอยางสุภาพใหสวนดานยาวของสามเหลี่ยมอยูชิดลําตัวของลูกคา 

 2.4 พนักงานหมุนไปรอบโตะในลักษณะทวนเข็มนาพกา คลี่ผาเช็ดปากใหเจาภาพเปนคน
สุดทาย 

 ในกรณีท่ีไมสะดวกในการวางพาดตักใหลูกคา พนักงานอาจยื่นใหดวยกริยาท่ีสุภาพก็ได 

3.  การเริ่มการบรกิาร พนักงานบริการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 3.1  การรินน้ําเย็น (iced water) ใหลูกคา เพ่ือใหลูกคาดับกระหายและรูสึกสดชื่น โดยริน
ใสแกวน้ําท่ีวางอยูเหนือมีด เสิรฟทางขวาของลูกคา หมุนไปรอบโตะในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา       

การรินน้ําควรยกแกวข้ึนไมจับปากแกว ระมัดระวังไมใหน้ําแข็งในเหยือกตกลงไปในแกว อยารินให
เต็มแกวจนเกินไป และคอยหม่ัน เติมน้ําใหเต็มแกวเสมอตลอดเวลาของการรับประทานอาหาร  

 3.2  การรับคําสั่งเครื่องดื่มกอนอาหาร อาจใหพนักงานเสิรฟเหลาองุน (Sommelier)     

เขามาเสนอรายการเครื่องดื่ม (Wine List ) หรือแนะนําเครื่องดื่มเรียกน้ํายอยตาง ๆ รับคําสั่งแลว
นําไปท่ีบาร เพ่ือนําเครื่องดื่มมาบริการลูกคาในทันที 

 3.3  การเสิรฟขนมปงและเนย เสิรฟขนมปงกอนกลม (rol l ) หรือขนมปงปงขาว ๆ กรอบ ๆ 

(Melba toast) บนจานขนมปงทางซายของลูกคาพรอมกับเนย 

 3.4  การนํารายการอาหารมาใหลูกคา ควรนํามาใหพอดีกับจํานวนลูกคา โดยใชมือซายถือ
รายการอาหาร ใชมือขวากางรายการอาหารออก โดยเปดหนาแรก จับสวนบน และสงใหทางขวามือ
ของลูกคาดวยความสุภาพ ระมัดระวังไมใหขามศรีษะ ทําเชนนี้จนครบทุกคนในลักษณะตามเข็ม
นาฬิกา ใหสุภาพสตรี ผูสูงอายุ ผูท่ีนั่งทางขวาของเจาภาพกอน ควรแนะนําหรืออธิบายรายการอาหาร
พิเศษ ใหเวลาลูกคาในการเลือกอาหาร พนักงานจะยืนรอรับคําสั่งทางซายมือของเจาภาพ หรืออาจ
พิจารณาปลีกเวลาไปบริการโตะอ่ืน แตตองหม่ันสังเกตลูกคาวาพรอมจะสั่งหรือยัง เตรียมกระดาษ 

ปากกา พรอมท่ีจะจดคําสั่งและตองไมแสดงกริยาเรงรัดลูกคาใหรับสั่งอาหาร 
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4. การรับคําสั่ง (Taking Orders) กระทําได 2 วิธีคือ 

 4.1 ลูกคาเปนผูเขียนคําสั่ง พนักงานจะเตรียมกระดาษรายการสั่งและปากกาใหลูกคา ซึ่งวิธี
นี้ไมเปนท่ีนิยม 

 4.2 พนักงานพึงปฎิบัติในการรับคําสัง่ คือ 

  4.2.1 ตองแนใจวาลูกคาพรอมท่ีจะสั่ง และควรสังเกตลูกคาท่ีพรอมจะสั่งกอนมาก
 ท่ีสุดเปนคนแรกหรือรับคําสั่งจากลูกคาท่ีนั่งทางขวาของเจาภาพเปนคนแรก เเละเจาภาพ
 เปนคนสุดทาย 

  4.2.2  ยืนหางลูกคาในระยะท่ีพอไดยินคําสั่ง อยายืนใกลลูกคาจนหายใจรด หรือไอ
 จามใสลูกคา  

  4.2.3 บันทึกรายการอาหารท่ีไดรับคําสั่งทุกรายการ โดยเฉพาะรายละเอียดเพ่ิมเติม
 ท่ีลูกคาตองการเขียนใหชัดเจน ไมสับสน หลีกเลี่ยงการใชตัวยอ ยกเวนรายการท่ีเขาใจกันดี
 หรือไดตกลงกันไว  

  4.2.4 แสดงความสนใจ ตั้งใจฟงคําสั่ง รับและเขียนคําสั่งอยางรวดเร็วดวยทาที
 แจมใสไมเครงเครียด 

  4.2.5 ถามความตองการของลูกคาในการปรุงอาหาร และทบทวนคําสั่ง ใบคําสั่ง 
 (order) โดยปกติใบคําสั่งอาหารและเครืองดื่มจะแยกกัน หรือแยกใบคําสั่งตามแผนกท่ี
 ตางกัน เม่ือพนักงานรับคําสั่งแลวจะนําใบคําสั่งไปใหแคชเชียรบักทึกลงในเครื่อง และไปสั่ง
 หรือแลกเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่ม จากครัว และบาร ประโยชนท่ีสําคัญของใบคําสั่ง คือ  

   (1) ครัวและบารไดรับคําสั่งอยางถูกตอง ทราบรายละเอียดท่ีลูกคาตองการ
  โดยไมตองเสียเวลาในการอธิบาย และรับคําสั่งไดครั้งละมาก ๆ  

   (2) ใชตรวจสอบความถูกตองของอาหารและเครื่องดื่ม และเสิรฟลูกคาแต
  ละคนไดอยางถูกตองตามลําดับกอนหลัง  

   (3) พนักงานไมเสียเวลาในการจํา ลดปญหาความผิดพลาดในรายละเอียด
  ตาง ๆ ปองกันการเขาใจผิดของพนักงานบริการและครัว  

  4.2.6 ใหตรวจสอบการทําใบเสร็จ (Bil l ) อาหารและเครื่องดื่ม ควบคุมความถูกตอง
 ของการรับและจายเงินเพ่ือปองกันการทุจริต 
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5. วิธีเขียนใบคําสัง่ (Order Writing) 

 โดยปกติใบคําสั่งจะมี 3 แผน คือ ใบตน 1 แผน และสําเนา 2 แผน เขียนแยกคําสั่งอาหาร
เพ่ือใหทุกสวนงานไดรับคําสั่งพรอมกัน สวนคําสั่งเครื่องดื่มเขียนในใบเดียวไดเพราะโดยมากจะมีบาร
เดียว 

วิธีเขียนคําสั่ง มีดังนี้ 

 5.1 เขียนวันท่ี เดือน ป หอง หมายเลขโตะ และจํานวนลูกคา 

 5.2 เขียนจํานวนจานท่ีสั่ง (Unit ) รายละเอียดเก่ียวกับรายการท่ีตองการ ถาใชอักษรยอตอง
ใชตามท่ีหองอาหารกําหนดเทานั้น เชน shrimp cocktail  : Sh.C. 

 5.2 เขียนชื่อหรือเลขท่ีของผูเขียนใบคําสั่ง  

 5.3 เขียนราคาของรายการอาหาร คิดตามจํานวนจานท่ีสั่ง ซึ่งบางหองอาหารอาจใช
แคชเชียร เปนผูลงราคา เพ่ือชวยใหพนักงานบริการไมเสียเวลา  

 5.4 ถามีรายการใด แกไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ควรขีดฆาและเขียนชื่อกํากับและแกไขใน
สําเนา ดวยระหวางรอรับการบริการอาหาร พนักงานเสิรฟเหลาองุน อาจเขามาถามความตองการของ
ลูกคาใน การสั่งเหลาองุน เพ่ือดื่มพรอมอาหารควรเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมปริมาณการขาย และพนักงาน
บริการเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนรวมท้ังเครื่องปรุงท่ีรับประทานคูกับอาหารดวย  

6. การเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม  

 การใหบริการแขกตามลําดับกอนหลังถือปฏิบัติโดยหากมีเจาภาพจะตองใหบริการแขก
ของเจาภาพทุกคนเปนท่ีเรียบรอยกอนจึงใหบริการเจาภาพ ใหบริการเพศหญิงกอนเสมอ ใหบริการแก
ผูสูงอายุกอน  ใหบริการแกผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกวากอน ท้ังนี้ท้ังนั้นตองใหบริการเด็กกอน
ลักษณะอ่ืนเนื่องจากเด็กมีความอดทนต่ํา 
 

การเขาบริการเพื่อนําอาหารและเครื่องดื่มเขาไปบริการลูกคาท่ีโตะอาหาร  มีขอกําหนด
ดังนี้ 

 6.1 ดานขวาของลูกคา   

 - การวางจานอาหารบนโตะ  และการเก็บจานออกจากโตะ 

 - การปรับเปลี่ยนอุปกรณบนโตะอาหาร 

 - การนําเสนอขวดเครื่องดื่มและการรับคําสั่งรายการเครื่องดื่ม 
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 6.2 ดานซายของลูกคา 

 - การนําอาหารใสจานเปลเขาเสนอลูกคา 

 - การเสิรฟอาหารจากจานเปลโดยการใชชอนสอม 

 - การถือจานเปลใหลูกคาตักอาหารเอง 
 - การเสิรฟสลัดเปนเครื่องเคียงรับประทานกับอาหารจานหลัก 

 - การเสิรฟเนยและขนมปง 
 - การเขาปดเศษอาหารบนโตะ 

 - การเก็บของทุกประเภทท่ีเสิรฟทางดานซาย 

 6.3 กึ่งกลางโตะ   

 -  การสาธิตการประกอบอาหารท่ีโตะของลูกคา 

 -  การเปดไวนหรือการสนทนากับลูกคาในการแนะนํารายการอาหาร 

 6.4 ขอควรปฏิบัติในการเสิรฟ 

 - ใชมือซายถืออาหาร ใชมือขวาเสิรฟอาหารและเครื่องดืม่ทุกชนิด เสิรฟอาหารมือเดียว มือท่ี 

วางจะไขวไวขางหลัง 
 - เสิรฟอาหารในขณะท่ียังรอนอยูเสมอ 

 - เสิรฟอาหารเนื้อลงในจานดานท่ีอยูใกลกับลูกคา เสิรฟผักตาง ๆ ท่ีรับประทานประกอบ
เรียงดานบนของจาน 

 - ระมัดระวังไมใหอาหารหกหรือหยดระหวางการเสิรฟ ไมทําเครื่องมือหรือจานกระทบกัน 

เสียงดัง 
 - คอยรินเหลาองุนและนําขนมปงมาเพ่ิม เอาภาชนะท่ีไมใชออก 

 - ขออภัยลูกคาทุกครั้งท่ีอยูในตําแหนงท่ีทําใหเสิรฟไมสะดวก 

 - เสิรฟดวยทาท่ีนุมนวล รบกวนลูกคาใหนอยท่ีสุด 

 - แกวท่ีมีกานตองจับท่ีกานแกวเสมอ 

 - การเสิรฟเครื่องปรุงรส เชน มะนาวฝาน เนยแข็งตองใชชอนและสอมเสิรฟเสมอ 
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     ข้ันตอนการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

ข้ันตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จะชวยเปนคูมือให พนักงาน ปฏิบัติงานตามลําดับได 
ดังนี้ (ฉลองศรีพิมลสมพงศ 2544 : 155-156) 

1. ใหการตอนรับและนําลูกคาไปนั่งท่ีโตะอาหาร  

2. คลี่ผาเช็ดปากใหลูกคา 

3. เสิรฟนําเย็น  

4. รับคําสั่งเครื่องดื่มกอนอาหารและนํามาเสิรฟ  

5. เสิรฟขนมปงและเนย 

6. นําเมนูมาใหลูกคา เสนอแนะรายการอาหารพิเศษ และแจงรายการอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงใหลูกคา
ทราบ 

7. รับคําสั่งอาหาร ตั้งแตอาหารจานแรกถึงอาหารจานหลัก  

8. เสนอรายการเครืองดืมพรอมอาหาร (Wine List )  

9. นําคําสั่งอาหารและเครี่องดื่มไปท่ีครัวและบาร และนําไปใหพนักงานเก็บเงิน  

10. จัดเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหารใหตรงกับอาหารท่ีลูกคาสั่ง ตั้งแตจานแรกถึงจาน
หลัก 

11. เสิรฟอาหารจานแรก เก็บจานอาหารแขกเม่ือลูกคารับประทานเสร็จแลว 

12. เสิรฟและเก็บจานอาหารถึงอาหารจานหลัก (ระหวางนี้ควรเอาใจใสดวยการรินเครื่องดื่มเพ่ิม 

เสิรฟสลัด ถามรสชาติอาหารจานหลัก) 

13. เก็บจานหลัก จานขนมปง และเครื่องปรงุตาง ๆ เปลี่ยนท่ีเข่ียบุหรี่ (ถาจําเปน) 

14. ปดกวาดเศษขนมปง เศษอาหารบนโตะ (crumb down) ท่ีอยูตรงหนาลูกคา โดยใช service 

cloth และ service plate  

15. เสนอรายการของหวาน และเสนอรายการเครื่องดื่มพรอมของหวาน  

16. รับคําสั่งของหวานหรือคําสั่งเนยแข็ง  

17. จัดเครื่องมือสําหรับของหวาน  

18. เสิรฟเครื่องดื่มท่ีดื่มพรอมของหวาน หรือเครื่องดื่มอ่ืนท่ีลูกคาสั่ง  

19.เสิรฟของหวาน หรือเนยแข็ง 

20. รับคําสั่ง ชา กาแฟ และ/หรือเครื่องดื่มหลังอาหาร หรือเสนอโดยใช Liqueur Trol ley  
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21. นําคําสั่ง ชา กาแฟ ไปหองครัว หรือหองเครื่องดื่มรอน และนําไปใหพนักงานเก็บเงินและเสิรฟ
เครื่องดื่มหลังอาหาร (ถาลูกคาสั่ง) 

22. เก็บจานของหวาน 

23. เสิรฟชา กาแฟ พรอมเครื่องปรุงและขนมปงกรอบชิ้นเล็กๆ (pet it  fours) และเสนอชา หรือ
กาแฟเพ่ิม  

24. เตรียมตรวจสอบรายการอาหารในใบเรียกเก็บเงินพับใสถาดเล็ก(side plate) 

25. นําใบเรียกเก็บเงิน/ ใบเสร็จ (bil l ) ใหลูกคาเม่ือลูกคาสั่ง 

26. เก็บเงินจากลูกคา ทอนเงิน 

27. สงลูกคา 

28. เก็บอุปกรณตาง ๆ ทําความสะอาดโตะ และจัดโตะใหม เพ่ือรอรับลูกคารายตอไป 

 

 

 

 

  ลําดับข้ันตอนการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม  
 

              

 1. การเตรียมการกอนเปดหองอาหาร 

 เพ่ือเปนการปองกันรอยนิ้วมือท่ีจะปรากฏบนภาชนะ และ เปนสุขอนามัยความสะอาด ใน
การหยิบภาชนะหรือการลําเลียงภาชนะจะตองใชผาท่ีสะอาดสัมผัสกับอุปกรณแทนการใชมือ ดังภาพ 
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 2. การถือจานจํานวน 1 ใบ ใหใชอุงมือพยุงขอบจานและพยายามหลีกเลี่ยงไมหันปลาย
นิ้วหัวแมมือเขามาในจานเนื่องจากอาจสัมผัสโดนอาหารในจานได โดยใหเบี่ยงนิ้วหัวแมมือออกมา
ดานขางจาน  ดังภาพ 
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3. การถือจานจํานวน 2 ใบ  

 3.1 ใหถือจานใบท่ี 1 โดยใหนิ้วหัวแมมือและนิ้วกอยโผลพนขอบจานออกมาเพื่อรองรับ
จานใบท่ี 2 ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 นําจานใบท่ีสองวางพักไวบนขอมือโดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วกอยพยุงจานใบท่ีสอง
ไว 
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4. การใชชอนสอมบริการ (Fork and Spoon Services) 

 4.1 สอดดามสอมเขาไประหวางนิ้วช้ีและนิ้วกลาง จากนั้นสอดดามชอนไวระหวาง
นิ้วกลางและนิ้วนาง โดยถาเปนการควํ่าสอมจะเปนการคีบอาหารลักษณะกลม ถาเปนการหงาย
สอมจะเปนอาหารลักษณะเหลี่ยม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 4.2 จากนั้นนําชอนสอมบริการ (Fork and Spoon Services) คีบอาหารเพื่อบริการให
แขก ตามภาพ 
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5. การถือถาดสามารถกระทําได 2 ลักษณะคือ แบบนิ้วท้ัง 5 นิ้วแนบไปกับดานลางของถาดและ
แบบใชเฉพาะปลายนิ้วพยุงถาด ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

6. การเก็บจานท่ีแขกรับประทานอาหารเสร็จแลว มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 6 .1 พนักงานเข่ียเศษอาหารไวขางจาน จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือจับดามสอมไวเพื่อใหม่ัน
ไมใหเคลื่อนแลวนํามีดขัดกับดามสอมไวเพื่อล็อคไมใหอุปกรณตกจากจาน 
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 6.2 นําจานใบท่ีสองวางไวบนขอมือโดยใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วกอยพยุงจานใบท่ีสองไว 
แลวใชมีดและสอมของจานใบท่ีสองเข่ียเศษอาหารของจานใบท่ีสองลงมาไวขางจานใบท่ี 1 ตาม
ภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 6.3 จากนั้นนําสอมกับมีดของจานใบท่ีสองไปเก็บไวท่ีจานใบท่ี 1 โดยนําสอมไปวางไว
ขางๆสอมและนํามีดไปวางไวขางๆมีดในลักษณะขัดกันเพื่อไมใหขยับเขย้ือนได  ทําเชนนี้ไป
เรื่อยๆ ตามภาพ 
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   สรุป  

 

การสรางความประทับใจใหกับแขกเปนเรื่องสําคัญมาก อีกท้ังยังเปนการแสดงฐานะของ
สถานประกอบการนั้นวาจัดอยูในระดับสถานประกอบการชั้นสูง ชั้นกลาง หรือชั้นธรรมดา การสราง
การบริการท่ีดีจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใหความสําคัญกับการฝกอบรมพนักงาน ในขณะเดียวกันรูปแบบ
ของการบริการท่ีเหมาะสมกับสไตลการตกแตงอาหารก็สําคัญ ความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารและเครื่องดื่มมีผลมาจากพนักงานเปนสําคัญ เพราะแขกจะตองพบกับพนักงานตั้งแตแขกเขา
ราน จนกระท่ังลากลับ ดังนั้นพนักงานจําเปนตองมีความรูเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม และมีทักษะการ
เสิรฟอาหาร และการเขาถึงลูกคาท่ีถูกวิธ ีทําใหลูกคารูสึกประทับใจ อยากกลับมาใชบริการอีก  

 

 แบบฝกหัดทายบท 

 1. ข้ันตอนการเตรียมการกอนเปดรานอาหารมีอะไรบาง จงอธิบาย 

 2. ข้ันตอนการจัดโตะอาหารมีอะไรบาง จงอธิบาย 

 3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มมีข้ันตอนอะไรบาง จงอธิบาย 

 4. การถือถาดท่ีถูกตองสามารถทําไดแบบใดบาง จงอธิบาย 

 

 

      เอกสารอางอิง  
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แผนบริหารการสอนประจําแผนบริหารการสอนประจําบทที ่บทที ่ 1100  

การจัดการในภัตตาคารการจัดการในภัตตาคารและการจดัเลี้ยงและการจดัเลี้ยง    

เวลาเรียน 8 ช่ัวโมง 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

 1. การจัดซื้อ 

 2. หลักเกณฑในการคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ 

 3. การตรวจรับสินคา 

 4. การเก็บรักษา  

 5.การเบิกจายสินคา  

 6. การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

 7. สรุป 

 8. แบบฝกหัดทายบท 

 9. เอกสารอางอิง 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอนการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ-อุปกรณดานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 2. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายข้ันตอน วิธีการการตรวจรับสินคาดานอาหารและเครื่องดื่ม 

 3. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายวิธีการการเก็บรักษาวัตถุดิบ วัสด-ุอุปกรณดานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 4. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายการเบิกจายสินคาดานอาหารและเครื่องดื่ม 

 5. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถอธิบายการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเนื้อหาบทเรียนท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อ หลักเกณฑในการคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ การตรวจรับ
สินคา การเก็บรักษา การเบิกจายสินคา และการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

2. อธิบายความสัมพันธพรอมยกตัวอยางการจัดการดานการจัดซื้อ หลักเกณฑในการคัดเลือกแหลง
วัตถุดิบ การตรวจรับสินคา การเก็บรักษา การเบิกจายสินคา และการควบคุมตนทุนอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3. มอบหมายแบบฝกหัดเพ่ือใหนักศึกษาทบทวนความเขาใจ จากท่ีไดศึกษาในบทเรียนดังกลาว 

ภายในชั่วโมงเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 2. เอกสารตางๆท่ีเก่ียวของในเอกสารอางอิง 

 3. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส สื่อทัศนะวัสดุประกอบการสอน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการเขาชั้นเรียนและความสนใจขณะท่ีผูสอนเขาบรรยาย 

 2. สังเกตการมีสวนรวม ความตั้งใจ และการซักถามระหวางการบรรยาย 

 3. แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปจจัยอยางหนึ่งในหลายๆ
วิธีการจัดซื้ออาหารสด วัสดุอุปกรณ
ราคาและคุณภาพของอาหารสด
ทําอาหาร จาน ชาม ถวยแกว เ
เครื่องแบบพนักงาน ลวนเปนสิ่งขอ

ตามปกติ การจัดซื้อกระทํา
หนาท่ีความรับผิดชอบกัน โดยหัวห
ในกิจการหองอาหารขนาดใหญมัก
ความรูอยางดีในเรื่องอาหาร สถ
พนักงานจัดซื้อจะตองทํางานใกลชิด
และการหาซื้อไดงายหรือยากดวย

 

 

    การจัดซื้อ  

 

ความสําคัญของการควบค
เหมาะสม หลักการจัดการเก่ียวก
รายละเอียดของสินคากอนจัดซื้อ
ลักษณะอาหาร และมีความเขาใจใน
จัดซื้อ จึงมีความสําคัญตอความเปน
ดานการทํากําไรลดลง หรือทําใหตน
ท่ีสูงข้ึน สุดทายก็สงผลกระทบตอล
กิจการก็จะลมเหลวและปดตัวลงใน

การจัดซื้อเปนหนวยงานท
คุณภาพของวัตถุดิบไมดี ยอมเปน
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ายๆ อยางท่ีนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการหอง
ุปกรณตางๆ ราคาและคุณภาพของอาหารท่ีใหบริการแกแข
รสดท่ีซื้อมา  ทางดานวัสดุในการทําความสะอาด อุปก
กว เครื่องมือในการรับประทานอาหาร ผาท่ีใชบนโตะอ
สิ่งของท่ีตองสั่งซื้ออยางสมํ่าเสมอ 

ระทําโดยผูจัดการหองอาหารหรือหัวหนาพอครัว ในบางกรณ
ยหัวหนาพอครัวดูแลดานอาหารและผูจัดการหองอาหารดูแ
ญมักจะมีการจางพนักงานจัดซื้อ 1 หรือ 2 คน พนักงาน
สถานการณของตลาดและสมรรถนะของครัวและพนัก

ใกลชิดกับคนออกเมนู และใหคําแนะนําในเรื่องราคา คุณภา
ดวย (ประชา ทันยาวาท, 2554:147-148) 

ควบคุมราคาตนทุนอาหาร โดยตองจัดซื้อสิ่งของท่ีมีคุณภาพ
ก่ียวกับการจัดซื้อ นั้นตองวางแผนจากรายการอาหารแล
ัดซื้อ งานจัดซื้อเปนงานท่ีตองอาศัยบุคคลท่ีมีความรู คว
าใจในสภาวการณของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอยูทุกวันตลอดท
ามเปนไปของธุรกิจ หากการจัดซื้อขาดประสิทธิภาพจะกอให
ใหตนทุนการผลิตสูงกวาท่ีควรจะเปน ซึ่งจะสงผล กระทบต
บตอลูกคาท่ีอาจจะไมพอใจจนในท่ีสุด อาจเลิกเขามาใชบร
วลงในท่ีสุด  

งานท่ีมีผลกระทบตอหนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกร เพราะห
มเปนผลตอคุณภาพของอาหารท่ีจะใหบริการแกลูกคาวาไม

บทที่บทที่

การการจัดการจัดการในภัตตาคารและการจดัเลในภัตตาคารและการจดัเล
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หองอาหารก็คือ
แกแขกข้ึนอยูกับ
อุปกรณในการ
โตะอาหารและ

างกรณีมีการแบง
ารดูแลเรื่องอ่ืนๆ 

งานจัดซื้อตองมี
พนักงานในครัว
ุณภาพของสินคา

ภาพ ในราคาท่ี
รและตองศึกษา
ความเขาใจใน

อดท้ังป งานการ
กอใหเกิดปญหา
ทบตอราคาขาย
ชบริการเลยก็ได 

ราะหากควบคุม
วาไมเปนไปตาม

บทที ่บทที ่ 1010  

ารจดัเลี้ยงารจดัเลี้ยง  
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มาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือการสั่งซื้อวัตถุดิบท่ีมากเกินไปหรือนอยเกินไป ก็จะเปนปญหาตอหนวยการ
เก็บสินคาและหนวยการผลิตท่ีไมสามารถผลิตอาหารไดอยางสมํ่าเสมอ สุดทายก็สงผลกระทบตอ
ภาพรวมของการบริการ อาหารแกลูกคาขององคกร  

ดังนี้ จุดประสงคหลักของของการจัดซื้อ คือ เพ่ือใหไดมาซึ่งวัตถุดิบท่ีจะใชในการผลิตอาหาร
ท่ีเหมาะสม ตามคุณภาพ ปริมาณ และราคา ท่ีระบุไวในนโยบายขององคกร  

1. ลักษณะงานของหนวยการจัดซื้อ 

หนาท่ีพ้ืนฐานของหนวยการจัดซื้อคือ การเสาะหา คัดเลือก และซื้อ เพ่ือ สงมอบใหแกหนวย
การผลิตตามคุณภาพและปริมาณท่ีหนวยการผลิตตองการ โดยมี วงจรการทํางานในธุรกิจอาหาร/

ภัตตาคาร วันตอวันดังนี้  

 1.1 หนวยการผลิตโดยพอครัว สํารวจปริมาณความตองการท่ีจะใช  

 1.2เช็คของท่ีมีอยูเดิมในตูเย็นของหองครัว หากไมเพียงพอกับปริมาณความตองการท่ีจะใช
ขางตน ใหระบุความตองการเพ่ิมเติมลงในแบบฟอรมการเบิกของ เพ่ือทําการเบิกของท่ีหองเก็บของ
ใหญ (STORE ROOM)  

 1.3 หากสิ่งของท่ีตองการมีไมเพียงพอในหองเก็บของใหญ พนักงานท่ีรับผิดชอบจะทําใบ
แสดงความจํานงจะซื้อ (PURCHASING REQUEST) เพ่ือสงรายการความตองการนั้นไปยังพนักงาน
จัดซื้อเพ่ือทําการซื้อเพ่ิมเติมตอไป  

 1.4 พนักงานจัดซื้อทําใบสั่งซื้อ (PURCHASING ORDER) ทําการสั่งซื้อยังแหลงขาย 

(SUPPLIER) ท่ีมีการสํารวจไวลวงหนา  

 1.5 แหลงขายสงของท่ีสั่ง  

 1.6 หนวยการรับสินคาทําการเช็คของท่ีสงโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ  

 1.7 หนวยการรับสินคาสงของท่ีรับนั้นไปยังหนวยการจัดเก็บสินคา เพ่ือทําการเก็บไวท่ีหอง
เก็บของใหญ เพ่ือรอการเบิกใชตอไป  

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยการจัดซื้อ 

 บุคคลผูทํางานในหนวยการจัดซื้อ จะมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้  

 2.1 วางแผนการจัดซื้อ โดยประสานงานกับหนวยตาง ๆ เชน หนวยการรับสินคา หนวยการ
จัดเก็บสินคา หนวยการเบิกจายสินคา หนวยการผลิตสินคา และ หนวยการขายสินคา  

 2.2 จัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุทุกประเภทท่ีหองอาหารตองใช  
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 2.3 จัดหาแหลงวัตถุดิบและวัสดุตาง ๆ ท่ีจะตองใชในการผลิต การบริการ และอ่ืน ๆ ใน
คุณภาพ ปริมาณ และราคาตามนโยบายของหองอาหาร รวมท้ังแหลงวัตถุดิบนั้นจะตองมี
ความสามารถในการสงสินคาไดทันเวลาท่ีตองการ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเทาท่ีหองอาหาร
ตองการได  

 2.4 ศึกษาขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา เก่ียวกับแหลงวัตถุดิบใหม ๆ หรือ ในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 

แนวโนมตลาด แนวโนมของราคาและวัตถุดิบ สภาวะเศรษฐกิจ และ ขอมูลของเครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

 2.5 สรางความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทผูขายสินคาตาง ๆ 

 

 
 

            หลักเกณฑในการคัดเลือกแหลงวัตถุดิบ  

 

วัตถุดิบเปนหัวใจสําคัญมากในการประกอบธุรกิจอาหารและภัตตาคาร ในการพิจารณาเลือก
แหลงวัตถุดิบ/แหลงขายนั้นจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาได ดังตอไปนี้  

1. ประเภทวัตถุดิบ  

 สิ่งแรกท่ีสําคัญท่ีสุดคือ นโยบายองคกรในการตัดสินใจคัดเลือกอาหารท่ีจะขายในเมนู 
(MENU PLANNING) วาจะผลิตอะไร จะผลิตอยางไร ในปริมาณ การขาย และราคาขายท่ีเทาไร โดย
ตองศึกษาหาขอมูลจากลูกคากลุมเปาหมายขององคกร ท้ังเรื่องรสชาติของอาหารและราคาท่ี
เหมาะสม ท่ีจะทําใหลูกคาและเจาของธุรกิจพึงพอใจ รวมถึงการศึกษาในเรื่องความตองการท่ีอาจ
เปลี่ยนไปของผูบริโภค ท้ังจากเรื่องสมัยนิยม หรือเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย  

2. ราคา  

 องคกรจะมีการกําหนดนโยบายของวัตถุดิบในเรื่องราคาท่ีจะซื้อไดโดยการเปรียบเทียบจาก
นโยบายเรื่องราคาขายสินคาในเมนูขององคกร ภายใตแนวความคิดหลักของการบริหารธุรกิจอาหาร
และภัตตาคารท่ีวา “ ของถูกท่ีสุดไมไดแปลวา จะดีท่ีสุดเสมอไป”  ดังนั้นการคัดเลือกแหลงขายวัตถุดิบ
จึงตองตัดสินใจเลือกวัตถุดิบท่ีมี คุณภาพสัมพันธกับราคาเหมาะสมกัน โดยคัดเลือกจากคุณภาพท่ี
ตองการ สอดคลองกับราคาท่ีจะซื้อไดตามนโยบายขององคกร และพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง
ราคาจากราคาตลาด กับราคาท่ีแหลงขายวัตถุดิบนําเสนอให ราคาซื้อเปนสิ่งสําคัญท่ีจะมีผลตอตนทุน
ของธุรกิจมาก เนื่องจากราคาขายไมสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดบอยนัก ดังนั้นหนวยการจัดซื้อ
จะตองใช ความระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อในเรื่องของราคาใหมาก โดยเฉพาะในยุคปจจุบันท่ี ราคา
สินคามีการเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง หากหนวยการจัดซื้อพบวาวัตถุดิบ
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ชนิดใดมีราคาท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จะตองทําการแจงใหผูบริหารองคกรทราบทันที เพ่ืออาจจะตองมี
นโยบายการปรับราคาขายใหสูงข้ึนในอนาคตตอไป 

3. คุณภาพ  

 ในการจัดซื้อวัตถุดิบจะตองมีการกําหนดคุณภาพไวอยางชัดเจนวาตองการสินคาท่ีมี
คุณสมบัติโดยละเอียดอยางไรบาง โดยการกําหนดคุณสมบัตินี้ จะตองกําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร
องคกร ตามนโยบายเรื่องราคาขององคกร และ ผูผลิต(พอครัว) โดยหนวยการจัดซื้อจะตองม่ันใจใน
แหลงวัตถุดิบท่ีทําการคัดเลือก วาจะสามารถสงวัตถุดิบตามคุณภาพท่ีตกลงกันนี้ไดอยางตอเนื่อง และ
สมํ่าเสมอเทาท่ีองคกร ตองการไดหรือไม  

4. ระยะเวลา  

 หนวยการจัดซื้อจะตองมีการกําหนดตารางเวลาการสั่งซื้อและหมายกําหนดท่ีควรจะตอง
ไดรับสินคา วาเม่ือไหร เพ่ือท่ีจะไดเปนการบริหารจํานวน สินคาคงคลังอยางถูกตอง (STOCK 

CONTROL) โดยคํานึงถึงชวงการผลิต วาในแตละ วันหรือแตละอาทิตย จะใชวัตถุดิบชนิดตาง ๆ 

เหลานี้ไปอยางไร และเทาไร โดยท่ีสินคาคงคลังจะตองไมขาด เพราะจะมีผลตอการขาย หรือไมมีมาก
เกินไป ซึ่งจะทําใหเกิด ตนทุนท่ีสูงข้ึนโดยไมมีความจําเปนได รวมถึงการคํานึงถึงฤดูกาลท่ีอาจมีผลทํา
ใหแหลง ผลิตวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระยะเวลาได เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดเปน วัตถุดิบท่ี
ข้ึนกับฤดูกาล เชน ผัก หรือผลไมบางชนิด เปนตน  

 

 

      การตรวจรับสินคา  

การตรวจรับ (Receiving) หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือดูวาอาหารท่ีรับเขามานั้นมีคุณภาพ
และปริมาณตรงตามท่ีสั่งไวหรือไม และตองกระทําอยางรวดเร็วเพ่ือจัดเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพ
ท่ีเหมาะสม พนักงานท่ีทําหนาท่ีตรวจรับควรเปนผูมีประสบการณดี และเปนผูท่ีนาเชื่อถือได เชน 

ผูจัดการผายจัดซื้อหรือหัวหนาพอครัว การตรวจรับจําเปนตองทําใหครบถวนท้ังในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ และจํานวนเงินของสินคา (ฉลองศร ีพิมลสมพงศ, 2554: 175) 

1. วัตถุประสงคของหนวยตรวจรับสินคา  

 1.1 เพ่ือตรวจเช็คคุณภาพ ท่ีเราไดตกลงไวกับผูขายตามสัญญาการสั่งซื้อ ซึ่งในธุรกิจอาหาร
และภัตตาคารเจาหนาท่ีหนวยการรับสินคาจะตองทําการตรวจเช็คในเรื่อง คุณภาพนี้อยางละเอียดถ่ี
ถวน เนื่องจากลักษณะของอาหารนั้นจําเปนจะตองดูอยางละเอียด เชน อาหารสดจะตองดูสี ขนาด 
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น้ําหนัก ความสด หรือแมกระท่ังในอาหารหลายประเภทเจาหนาท่ีตรวจรับสินคาจะตองทําการดม
กลิ่นเลยทีเดียว  

 1.2 เพ่ือตรวจเช็คปริมาณ วาตรงตามปริมาณท่ีไดสั่งซื้อไปหรือไม โดยสังเกตการเสียหายของ
สินคาดวย หากมีการเสียหายหรือบุบสลาย จะตองแจงไมรับสินคานี้กับผูมาสงของทันที หรือหากเปน
สินคาท่ีตองเช็คปริมาณจากน้ําหนัก เชน อาหารแชแข็ง หรือน้ําแข็ง จะตองตั้งหลักเกณฑในการชั่ง
อยางละเอียดวา สินคาหรือวัตถุดิบนั้นจะตองไมมีน้ําแข็งเกาะหรือมีน้ําปนไปดวย หรือหอย เปลือก
จะตองขูดหินปูนท่ีเกาะกอนชั่งกอน เปนตน  

 1.3 เพ่ือตรวจเช็คราคา ตามท่ีไดตกลงกันไว โดยราคาท่ีระบุในใบสงของจะตองตรงตามราคา
ท่ีกําหนดไวในใบสั่งซื้อเสมอ การตรวจเช็คเรื่องราคานี้เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากราคาซื้อวัตถุดิบมีผลตอ
ตนทุนการผลิตขององคกร 

2. ช้ันตอนในการตรวจรับสินคา 

 2.1 ตรวจสอบสินคาท่ีไดรับกับใบสั่งซื้อวาตรงกันไหม 

 2.2 ตรวจสอบสินคาท่ีไดรับกับใบกํากับสินคา สินคาตรงมีสภาพดี ยังไมหมดอายุ ยังไมถูก
แกะ หรือเปนรอยบุบ 

 2.3 ตรวจรับสินคา โดยการลงลายมือชื่อ พรอมวันท่ีรับสินคา 

 2.4 จัดเก็บสินคาตามประเภท และหมวดหมูของสินคา 
 

 

              การเก็บรักษา  

 

 การจัดเก็บรักษาควรทําอยางไวท่ีสุด เพ่ือไมใหอาหารสูญเสียคุณภาพ หรืออาจเกิดปญหา
ตางๆได ควรแยกเก็บรักษาอาหารแตละประเภทในท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือยืดอายุสินคาชนิดนั้นไดนานข้ึน 

หลักในการจัดเก็บสินคา  

1.  แยกอาหารเปนหมวดหมู อาหารท่ีเหมือนกันใหจัดรวมไวเปนพวกเดียวกัน เชน อาหารแหง 
อาหารสด อาหารกระปอง หรืออาหารท่ีมีกลิ่น เก็บแยกกับ อาหารท่ีดูดซึมกลิ่นงาย เปนตนโดย
คํานึงถึงอุณหภูมิของสถานท่ีเก็บดวย ซึ่งสินคาแตละประเภทท่ีทําการจัดเก็บจะใชอุณหภูมิการเก็บท่ี
แตกตางกัน เชน  
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 1.1 อาหารแชแข็ง -18 องศาเซลเซียส  

 1.2 ไอศกรีม -10 ถึง -12 องศาเซลเซียส 

 1.3 อาหารสดอ่ืนๆ 3-5 องศาเซลเซียส  

 1.4 ผักและผลไม 3-5 องศาเซลเซียส  

 1.5 อาหารแหงตาง ๆ เชน ขาวสาร แปง สปาเกตตี มะกะโรนี กระเทียม หัวหอม ฯลฯ เก็บ
ท่ีอุณหภูมิหองเก็บของปกต ิ  

2.  หมุนเวียนอาหารออกมาใช ธุรกิจอาหารและภัตตาคารมีหลักการใน การหมุนเวียนอาหาร
ออกมาใช เรียกกันวา “ FIRST IN – FIRST OUT”  หรือ ของใดท่ีนํามาเก็บกอนจะตองนําออกมาใช
กอนเสมอ เปนหลักการหมุนเวียนสินคาคงคลังท่ีดี “ STOCK ROTATION”  หมายความวา สิ่งของใดท่ี
ไดรับมาใหมแลวนํามาเก็บจะตองเก็บไวดานใน และยายของท่ีเก็บไวอยูกอนแลวออกมาไวขางนอก
เสมอ หลักการนี้จะชวย ไมใหมีของเสียเพราะเก็บไวจนเกินอายุ ควรติดสติ๊กเกอรเขียนบอกวัน
หมดอายุไวดวยเพ่ือใหทราบวาควรใชสินคาตัวไหนกอน 

3.  สถานท่ีเก็บถูกสุขลักษณะ หองเก็บสินคาจะตองเปนหองท่ีสะอาด โอโถง มีการทําความสะอาด
อยางสมํ่าเสมอ มีการถายเทอากาศอยางถูกตอง ปราศจาก สัตวตาง ๆ เชน หนู แมลงสาบ  

4. ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ หองเก็บสินคาท่ีมีชั้นสูง จะตองมีบันไดท่ีแข็งแรงสําหรับปนข้ึนไปหยิบหรือ
เก็บของได โดยจะตองมีหลักการจัดเก็บท่ีวา ของท่ีมี น้ําหนักจะเก็บไวในท่ีต่ํา ของเบาสามารถเก็บใน
ท่ีสูงได 

5. ปลอดภัยจากการโจรกรรม หองเก็บสินคาจะตองอยูในสภาพ แข็งแรง ม่ันคง มีประตูปดท่ีใส
กุญแจอยางแนนหนา และตลอดเวลา โดยมีผูมีอํานาจรับผิดชอบกุญแจอยางชัดเจน  

 

 

 

               การเบิกจายสินคา  

 

การเบิกจายเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการควบคุมอาหารออกจากหองเก็บรักษาไปปรุงอาหาร 

การควบคุมการเบิกจายท่ีดีจะปองกันการทุจริตไดดี การเบิกจายจะตองตรงตามท่ีไดกําหนดในใบเบิก 

มีการตรวจสอบอยางละเอียดกอนนําสินคาออกไปใชงาน ซึ่งการเบิกจายจะตองทําตามข้ันตอนอยาง
เครงครัด  
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ข้ันตอนในการเบิกจาย มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบใบเบิกใหละเอียด กอนนําสินคาออกมาจากคลัง 

2. เม่ือนําสินคาออกคลังแลว ใหตรวจสอบสินคาตามใบเบิกใหละเอียด และใหผูรับสินคาตรวจสอบอีก
รอบ ลงลายมือชื่อ รับของในเบื้องตน และผูจายของตองลงลายมือชื่อกํากับพรอมวัน เดือน ป ท่ีจาย
สินคา 

3. การเบิกจายและการบันทึกขอมูลการเบิกจาย ควรบันทึกอยางถูกตอง และเบิกสินคาอยางถูกตอง
ตามขอมูลท่ีเบิก  

4. การทําสรุปยอดการเบิกจายและสินคาคงเหลือ จะชวยประมาณการสินคาท่ีจําเปนตองซื้อเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเพียงพอแกการใหการบริการ นอกจากนี้ภัตตาคารควรทําระบบบัญชีรายการท่ีเก็บไวใน
คลังสินคา เพ่ือชวยควบคุมการเบิกจายสินคาอยางเปนระบบ 

 

 

    การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม  

 

ผูประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีประสบความสําเร็จในยุคปจจุบันไดกลาวกัน
โดยท่ัวไปวา ตอนนี้ถึงแมลูกคาจะลดลงตามเศรษฐกิจท่ีผันผวน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตผล
ประกอบการของธุรกิจสามารถทํายอดขายไดดี หากมีการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่มท่ีดี  

1. เหตุผลท่ีธุรกิจอาหารตองการการควบคุมท่ีดี  

 1.1 ธุรกิจอาหารเปนการขายอาหาร ซึ่งโดยท่ัวไปแลว อาหารจะมีอายุใน การเก็บรักษาสั้น 

ท้ังอาหารดิบ และอาหารสุก สามารถเนาเสียและเสื่อมคุณภาพไดงาย  

 1.2 ธุรกิจอาหารท่ัวไปจะตองขายอาหารหลายชนิด จึงตองทําการซื้อเพ่ือ ใชวัตถุดิบ
หลากหลายแบบ และไมสามารถผลิตลวงหนาไวไดเปนเวลานาน  

 1.3 ธุรกิจอาหารตองใชเวลาในการผลิตและการบริการมาก และมีจํานวนผูมาใชบริการวันตอ
วันท่ีผันแปรสูง โดยมีรายไดท่ีเกิดข้ึนจากการบริการลูกคาแตละราย นอยเม่ือเทียบกับธุรกิจการผลิต
ประเภทอ่ืน ๆ  

 1.4 ธุรกิจอาหารมีโอกาสสูญหายในทรัพยสินไดงาย เนื่องจากพนักงานจํานวนมากมีโอกาส
ใกลชิดหรือสัมผัสกับทรัพยสินท่ีมีหลากหลายชนิดขององคกร และ เปนทรัพยสินท่ีสามารถหยิบฉวย
ไดงาย  
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2. ประเภทของตนทุนในธุรกิจอาหาร  

การควบคุมตนทุนท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจอาหารและภัตตาคาร จะตองควบคุมท่ี ตนทุนหลัก 3 ชนิด คือ 

ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนดําเนินงาน และตนทุนอ่ืน ๆ ดังนี้  

 2.1 ตนทุนวัตถุดิบ เปนตนทุนการขายโดยตรง คือขายอาหารและเครื่องดื่ม  ไดก่ีจาน/ ก่ีแกว 

/ ก่ีขวด ตนทุนวัตถุดิบก็คือตนทุนจริง ๆ ตอจาน/ตอแกว/ตอขวด นั้น ๆ เชน ขายขาวผัดปู 1 จาน 

ราคา 70 บาท จะมีตนทุนดังนี้  
 - ขาว                                  5 บาท  

 - ปู                                    20 บาท  

 - น้ํามัน                                5 บาท  

 - เครื่องปรุงและวัตถุดิบอ่ืน ๆ  10 บาท  

 รวมแลว ขาวผัดปูจานนี้จะมีตนทุนวัตถุดิบเทากับ  40 บาท เปนตน  

 2.2  ตนทุนดําเนินงาน คือตนทุนท่ีใชเก่ียวกับการดําเนินงานเพ่ือการขาย ตัวอยางเชน การ
ขายขาวผัดปูขางตน ตนทุนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการขาย ขาวผัดปูของรานอาหารนั้นก็จะมีเชน 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนผูบริหาร คาเชาสถานท่ี คาไฟฟา-น้ําประปา คาวัสดุ-อุปกรณ คาผากัน
เปอนและชุดพนักงาน คาเอกสารตางๆ คาโฆษณา เปนตน  

 2.3  ตนทุนอ่ืน ๆ หมายถึงตนทุนอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของโดยตรงกับการขาย เชน คาดอกเบี้ย
เงินกูยืม (ในกรณีมีการกูยืมเงินเพ่ือนํามาลงทุน) คาเสื่อมราคา คาภาษีเงินได คาประกันภัย  
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รายอาหาร A 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

รายรับ  

หองอาหาร 

อาหาร  

เครื่องดื่ม 

หองจัดเลี้ยง  
อาหาร 

เครื่องดื่ม  

บาร  
อาหาร 

เครื่องดื่ม 

รวมรายรับ 

 

 

400,000 

100,000 

 

150,000 

50,000 

 

50,000 

250,000 

 

 

 

 

500,000 

 

 

200,000 

 

 

300,000 

1,000,000 

 

 

 

 

ตนทุนวัตถุดิบ 

ตนทุนอาหาร  

อาหารสด                130,000  

อาหารทะเล             165,000  

ขาวสาร                    25,000  

แกส                        25,000  

อ่ืน ๆ                      15,000             360,000  

ตนทุนเครื่องดื่ม  

เหลา                     100,000  

เบียร                       55,000  

น้ําอัดลม                   25,000  

น้ําดื่ม                      10,000  

น้ําแข็ง                     10,000             200,000 
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ตนทุนดําเนินงาน  

เงินเดือน  

คาเชา  
คาไฟฟา  

คาน้ําประปา  

คาซอมแซม  

คาโทรศัพท  
คาวัสดุเครื่องใช  
อ่ืน ๆ  

ตนทุนอ่ืนๆ  

คาดอกเบี้ยกูยืม  

คาเสื่อมราคา  

คาประกันภัย  

คาภาษีเงินได  
รวมตนทุน  

กําไรสุทธ ิ 

 

50,000 

20,000 

10,000 

5,000 

5,000 

2,000 

3,000 

5,000 

 

5,000 

4,000 

5,000 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

 

20,000 

680,000 

320,000 
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              สรุป  

 

ปจจัยสําคัญของหองอาหารคือวิธีการจัดซื้อ ไมวาจะเปนอาหารสด อุปกรณในการทําอาหาร 

จาน ชาม ถวยแกว เครื่องมือในการรับประทานอาหาร วัสดุอุปกรณตางๆ วัสดุในการทําความสะอาด 

ผาท่ีใชบนโตะอาหารและเครื่องแบบพนักงาน ลวนเปนสิ่งของท่ีตองสั่งซื้ออยางสมํ่าเสมอ หากการ
จัดซื้อขาดประสิทธิภาพจะกอใหเกิดปญหาดานการทํากําไรลดลง หรือทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาท่ี
ควรจะเปน ซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาขายท่ีสูงข้ึน ดังนั้นหองอาหารจําเปนตองมีแผนกจัดซื้อ       

เพ่ือควบคุมการจายใหอยูในงบประมาณท่ีเหมาะสม  ผูตรวจรับสินคามีหนาท่ีตรวจสินคาใหอยูใน
สภาพดี ไมเนา ไมเสียหายกอนนํามาปรุงอาหาร หรือใชงาน และสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุดิบ ควรตอง
แยกของแหงกับของสดใหชัดเจน ไมควรนําไปเก็บในหองเดียวกัน กอนนําวัตถุดิบไปประกอบอาหาร
ควรท่ีจะตรวจใหเรียบรอยกอนวาวัตถุดิบนั้นๆยังไมหมดอายุ เพ่ือความปลอดภัยของแขกดวย 

ผูประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีประสบความสําเร็จในยุคปจจุบันไดกลาวกันโดยท่ัวไปวา 

หากมีการควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่มท่ีดี เราก็สามารถประสบความสําเร็จได ถึงแมในสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีซบเซา 

 

 

 แบบฝกหัดทายบท  

1) หลักเกณฑในการคัดเลือกวัตถุดิบมีอะไรบาง จงอธิบาย 

2) จงบอกเหตุผลท่ีธุรกิจตองการการควบคุมท่ีดี 

3) องคกรจะมีการกําหนดนโยบายของวัตถุดิบในเรื่องราคาท่ีจะซื้อไดโดยการเปรียบเทียบจาก
องคประกอบใด 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

         เอกสารอางอิง  

 

ประชา ธันยาวาท. (2551). อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม. กรุงเทพ : ฮิวแมน เฮอริเทจ  

ฉลองศร ีพิมลสมพงศ (2554). การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547). เอกสารการสอนชุดวิชาการและเทคนิคการบริการใน
 ภัตตาคาร: Restaurant Management and Service Technique. 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยท่ี  1-7. นนทบุรี : สํานักพิมพ
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Davis, B., Lockwood. A and Stones, S. (2002). Food and Beverage 

 Management. 3
rd 

edit ion. Oxford: But terworth-Heinemann. 

Dit tmer, P.R. and Griffin G.G. (1999). Principles of Food, Beverage, and 

 Labor Cost Control for Hotels and Restaurants. 6
th

 edit ion. New 

 York: John Wiley & Sons. 

Mil ler, J.E, Hayes, D.K. and Dodson, L.R. (2002). Food and Beverage Cost 

 Control. 2
nd

 edit ion. New York: John Wiley & Sons. 

 



 

195 บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 



 

196 บรรณานุกรม 

 

เกิดศิร ิทองศิริ. (2554). การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ขนิษฐา อุทวนิช. (2556). Communicative English for Hotel Personnel. กรุงเทพ : 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ขวัญแกว วัชโรทัย. (2555). วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโตธอาหารเครื่องดื่ม และเมนูอาหาร.  

 กรุงเทพ : อัมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด. 

ฉลองศร ีพิมลสมพงศ (2554). การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพ : สํานักพิมพ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชุติมา จักรจรัส. (2554). การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพ : เอ็ม แอนด เอ็ม  

 เลเซอรพริ้นต. 

ชลธิชา บุนนาค. (2553). การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. (พิมพครั้งท่ี 1 ฉบับแกไขปรับปรุง) 

 กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ปยพรรณ กลั่นกลิ่น. (2545). อาหาร เครื่องดื่ม การบริการในภัตตาคาร. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร 

ประชา ธันยาวาท. (2551). อาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม. กรุงเทพ : ฮิวแมน เฮอริเทจ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547). เอกสารการสอนชุดวิชาการและเทคนิคการบริการใน
 ภัตตาคาร : Restaurant Management and Service Technique. หนวยท่ี 1-7. 

 นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มานิจ คุมแควน. (2552). การบริการอาหารและเครื่องดื่ม. กรุงเทพ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส. 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย (2532). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริการอาหารในโรงเรียน
 และสถาบัน หนวยท่ี 1-8. (พิมพครั้งท่ี 2). นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

เสาวภา โชติเกษมศรี (2554). การจัดโตะอาหาร. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงชลา 

ศรีสมร คงพันธุ (2532). คูมือการจัดเลี้ยง. กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพพลชัย  

Birchfield, J.C. and Sparrowe R.T. (2003). Design and Layout of Food Service 

 Facilities. 2
nd 

edit ion. New York: John Wiley & Sons 

Brown, G and Hepner, K. (2000). The Waiter’s Handbook. 2
nd

 edit ion. Melbourne:  

 Hospital ity Press. 



 

197 บรรณานุกรม 

Case, Doug and Snow, Peter. (1978). Take a Break: The English You Need for 

 Travel. Portsmouth: Grosvenor Press. 

Clarke, J.T. 1998. Table and Bar. London: Edward Arnold. 

Dahmer, S.T. (1996). The Waiter and Waitress Training Manual. 4
th

 edit ion. New 

 York: Van Nostand Reinhold. 

Davis, B., Lockwood. A and Stones, S. (2002). Food and Beverage Management.  

 3
rd 

edit ion.  Oxford: But terworth-Heinemann. 

Dit tmer, P.R. and Griffin G.G. (1999). Principles of Food, Beverage, and Labor Cost 

 Control for Hotels and Restaurants. 6
th

 edit ion. New York: John Wiley & 

 Sons. 

Ful ler, J. (1983). Modern Restaurant Service. London: Hutchinson. 

Julyan, B.K. (1988). Beverage Sales and Service. London: Heinemann Professional 

 Publ ishing. 

Kurse, Benedict , and Kurse Bett ijune. (1982). English for Travel Industry. New York: 

 McGraw-Hil l . 

Lain, M. (1981). Guide to Hotel and Catering Service. Singapore: Kyodo-Shing Loony  

        Print ing Industries. 

Lil l icrap, D.R. and Cousins,J.A. (1990). Food and Beverage Service. London : Edward 

 Arnold.  

Mil ler, J.E, Hayes, D.K. and Dodson, L.R. (2002). Food and Beverage Cost Control.  

 2
nd

 edit ion. New York: John Wiley & Sons. 

Payne-Palacio, June and Thesis, Monica. (2012). Foodservice Management. United 

 States of America : Pearson Prent ice Hal l . 

Power, T. (1988). Introduction to Management the Hospitality Industry. 3
rd 

edit ion.   

 Singapore: John Wiley & Sons. 

Rande, W.L. (1995). Introduction to Professional Foodservice. New York: John Wiley 

 & Sons. 



 

198 บรรณานุกรม 

Revel, Rod, and Stot t , Chris. Five Star Hotel. Oxford: Oxford University Press, 1982. 

Rey, A.M. & Wieland, F (1985). Managing Service in Food and Beverage  

 Operations, Michigan: Educat ional  Inst itute, American Hotel  & Motel  

 Associat ion. 

Spears, Marian C. and Gregoire, Marie S. (2003). Foodservice Organizations.  

 New Jersey : Pearson Prent ice Hal l . 

Thayse, H. (1983). Professional Foodservice Management. Englewood: Prent ice-Hall . 

Wil l iams, A. (2002). Understanding the Hospitality Consumer. Oxford: But terworth- 

        Heinemann. 

วีนา ขจีจิตร (2545). มารยาทและการสมาคม (ออนไลน). สืบคนจาก : 

 ht tp:/ / veenakhacheechit .files.wordpress.com/ 2011/ 10/ e0b8abe0b899e0b988e

 0b8a7e0b8a2-8.pdf [วันท่ีสืบคน 4 พฤษภาคม 2556] 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม.ht tp:/ / www.ihotelguru.com/ index.php?opt ion= 

 com_k2&view=iteml ist&layout=category&task=category&id=29&Itemid=331 

 [วันท่ีสืบคน 16/ 05/ 2556] 

ht tp:/ / www.bettycrocker.com/ recipes/ product-recipes/ bisquick-recipes/ bisquick-

 appet izers.  [วันท่ีสืบคน 5/ 05/ 2556] 

ht tp:/ / www.bonsoircaterers.com/ hot-cold-appet izers/ .  [วันท่ีสืบคน 6/ 052556] 

ht tp:/ / jaan.exteen.com/ category/ KUS30/ page/ 6. [วันท่ีสืบคน 25/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / visual .ly/ formal-dining-set t ing. [วันท่ีสืบคน 5/ 05/ 2556] 

ht tp:/ / www.mookfood.com/ juice/ menujuiceindex.asp  น้ําผลไม เมนูน้ําผลไม. [วันท่ีสืบคน 

 25/ 03/ 2556] 

ht tp:/ / t -passionfruit .blogspot .com/ 2009/ 11/ hawaiian-punch.htm . น้ําผลไม lวันท่ีสืบคน 

 25/ 03/ 2556] 

ht tps:/ / www.cristal-porcelaine.com. lวันท่ีสืบคน 25/ 03/ 2556] 

ht tp:/ / www.mpduksales.com/ Pages/ News.htm. lวันท่ีสืบคน 20/ 03/ 2556] 

 



 

199 บรรณานุกรม 

http:/ / www.rewardmanufacturing.com/ hotel_trol leys/ classic-carving-t rol ley.html .  

 วันท่ีสืบคน 20/ 03/ 2556] 

ht tp:/ / www.thet imes.co.uk. [วันท่ีสืบคน 20/ 03/ 2556]  

ht tp:/ / www.okokchina.com/ p/ Special ized-Utensils/ Flambe-Trol ley-188436.html . [วันท่ี
 สืบคน 16/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / www.restaurantsource.com. [วันท่ีสืบคน 16/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / www.schoenhuberfranchi.com. [วันท่ีสืบคน 5/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / www.marrymeweddings.in/ wpblog/ wedding-planning-in-thailand-mandarin-

 oriental-bangkok-contd.html. [วันท่ีสืบคน 4/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / www.royalexchange-grandcafe.co.uk/ wp-

 content / uploads/ sites/ 16/ 2014/ 02/ Award-winning-cheese-trol ley.jpg. [วันท่ี
 สืบคน 4/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / www.napkinfoldingguide.com. [วันท่ีสืบคน 4/ 04/ 2556] 

ht tps:/ / www.masterdirect .com/ store/ product_details.php?item_id=21238. [วันท่ีสืบคน 

 5/ 04/ 2556] 

ht tp:/ / www.abcpartyt ime.com/ products-page/ dinnerware/ . [วันท่ีสืบคน 5/ 04/ 2556] 

 www.barlens.com.au. [วันท่ีสืบคน 5/ 05/ 2556] 



  

ประวตัิผู้ เขียน | Curriculum Vitae 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิผูเขียน 

 



  

ประวตัิผู้ เขียน | Curriculum Vitae 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา 

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป      

    มหาวิทยาลัยขอนแกน: 2544 

 - ปริญญาตร ีสาขาการจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยขอนแกน  

    มหาวิทยาลัยขอนแกน: 2541 

ประวัติการฝกอบรม 

1. อบรมโครงการการใชสถิติสําหรับงานวิจัย: 2557 

2. อบรมผูฝกสอนตนแบบ (Master of Trainer) และผูประเมินตนแบบ (Master of Assessor) เพ่ือ  

    เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) : 2557 

3. โครงการฝกอบรมการพัฒนการเขียนผลงานวิชาการ: 2556 

ประวัติผลงานการวิจัย 

1. การศึกษาบริบทแหลงทองเท่ียวบึงชวนเพ่ือเปนแนวทางสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    

    กรณีศึกษา :  บานนาพู  ตําบลนาพู  อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี: 2548 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองจากภูมิปญญา 
    ทองถ่ินเรื่อง  องคการและการจัดการ  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: 2547 

ประวัติการสอน 

พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน    ประธานสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. 2541-พ.ศ.2551   อาจารยผูสอนสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว  

          คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

ประวติัผู้เขียน 

ช่ือ-นามสกุล  นางกรรณิการ ศรีไชยโยรักษ 

สถานท่ีทํางาน   คณะวิทยาการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



 




	ปกหน้า
	ปกใน
	คำนำ
	สารบัญและแผนบริหารการสอน
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	บทที่ 7
	บทที่ 8
	บทที่ 9
	บทที่ 10
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน
	Doc1
	ปกหลัง

