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บทท่ี 1 

 บทนํา 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 อาชีพ คือการทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการที่ไมเปนโทษแกตนเองและสังคม และมีรายได

ตอบแทนโดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เครื่องมือ และวิธีการที่แตกตางกันออกไป ลักษณะการ

ประกอบอาชีพมี 2 ลักษณะ คืออาชีพอิสระและอาชีพรับจาง อาชีพอิสระหมายถึง อาชีพทุกประเภทที่

ผูประกอบการดําเนินกิจการดวยตนเองแตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุมเชน เปดรานขายอาหาร ขายของชํา ซอม

รถจักรยานยนต ฯลฯ อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่มีผูอื่นเปนเจาของกิจการโดยตนเองเปนผูรับจางทํางานให

และไดคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเปนเงินเดือน ประกอบไปดวยบุคคล 2 ฝายซึ่งไดตกลงวาจางกัน 

(แมบาน,2554:3) 

 การประกอบอาชีพตางๆ นั่นเปนแนวทางในการสรางรายได และเปนการสรางความมั่นคงใหแก

ตนเอง การเลือกประกอบอาชีพตางๆไมวาจะเปนอาชีพที่มีความเกี่ยวของกันกับขาราชการหรือเปนอาชีพที่

เปนธุรกิจสวนตัวหรือที่เรียกกันวา อาชีพอิสระนั่นเอง ซึ่งลวนเปนการทดสอบศักยภาพของตนเอง การ

ประกอบอาชีพนั้นตองมีทั้งทักษะความรู ความสามารถ และกระบวนการพื้นฐานของการประกอบอาชีพนั้นๆ

(อาชีพมุงสูฝน,2554:3) 

 อาชีพเชฟ เปนอาชีพที่หลายๆคนไดมองขามไป แตอาชีพนี้เปนอาชีพหนึ่งที่มีความมั่นคง เปนอาชีพที่

ยกระดับความสามารถ ศักยภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเชนเดียวกันกับอาชีพอื่นๆ อาชีพเชฟเปนอาชีพที่ตอง

ใชทักษะพื้นฐานในการประกอบอาหารซึ่งตอนนี้ก็มีสาขาวิชาและคณะที่เกี่ยวกับอาชีพเชฟเปดสอนหลาย

สถาบันมาก แตสิ่งสําคัญที่จะทําใหพื้นฐานของเราแนนขึ้นคือ การปฏิบัติและลงมือทําอยูเสมอ ทําใหเรามีความ

ชํานาญและเปนการเพิ่มประสบการณของเราอีกดวย 

 “เชฟ เปนผูที่สละเวลาทุกอยางไมมีโอกาสใชชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไปตื่นมาก็อาบน้ํา กินขาวไปทํางาน 

วันหยุดบางครั้งอาจไมไดอยู เปนผูที่สรางความสุขเล็กๆใหกับคนที่มาทานอาหารไมไดเปนสิ่งที่กินเขาไปแลว

ประทังชีวิตไปแควันๆ แตอาจเปนสิ่งที่ทุกคนเก็บเอาความทรงจํานาประทับใจครั้งแรกก็วาได อยางตัวผมเองยงั

จดจําไดดีรสมือแม ที่ทํากุงหวาน อรอยอยาบอกใครเลย ผมยังจําไดดีจนถึงทุกวันน้ี(กุกเทวดา,2556:25) 

 การที่เราจะกาวไปสูเปาหมายในการเปนเชฟไดนั้น ควรที่จะมีทักษะความรู ความสามารถ มีศักยภาพ 

เชฟที่ดีตองคํานึงและใสใจถึงคุณภาพของอาหารที่ทําใหลุกคา เครื่องปรุงและวัตถุดิบตางๆที่ใชควรเปนวัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพ เพราะการเปนเชฟที่ดีตองมีจรรยาบรรณโดยการตั้งใจทําทุกเมนุออกมาใหมีคุณภาพที่สุด อาชีพ

เชฟจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนในอัตราที่แตกตางกันไปตามขนาดและรายไดของสถานประกอบกิจการ 

ฝมือหรือประสบการณ 
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 เชฟควรเปนคนที่รักความสะอาด รักการทําอาหารสามารถจัดสรรเวลาไดเปนอยางดี มีความอดทน 

จะตองเขาใจถึงธรรมชาติของอาชีพนี้สามารถที่จะทํางานภายใตความกดดันไดจะตองเปนคนที่ใจกวาง 

สามารถยอมรับคําติชมของลูกคาได (เชฟมือทอง,2557:13) 

 “อะไรที่ทําใหเราหลงรักในการทําอาหาร ? อาจเปนเพราะเราไดความเพลิดเพลิน และรูสึกดีในสิ่งที่

เราไดทํา และรูสึกรักในการทําอาหารใหคนที่เรารักไดรับประทานในทุกครั้งที่ไดทําอาหาร เพราะการทําอาหาร 

คือพลังในการสรางแรงบันดาลใจ ในการที่จะมุงสูเปาหมายของอาชีพเชฟ เพื่อที่จะไดมาสรางสรรคอาหารที่

อรอย” (แมบาน,2556:23) 

2. วัตถุประสงค 
1. เปนแนวทางในการศึกษาเพื่อมุงสูอาชีพเชฟ 

2. เพื่อเปนเพือ่การเผยแพรหรือนําเสนอแกผูที่ความสนใจในอาชีพเชฟ 

3. เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพเชฟ 

4. เพื่อศึกษาการประกอบอาหารและสรางสรรคอาหารอยางหลากหลาย 

3. ขอบเขต  
โรงเรียนปรางคกู ต.พิมาย อ.ปรางคกู จ.ศรสีะเกษ 

4. นิยามศัพท 
เชฟ ( Chef ) คือผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการทําอาหารในรานอาหารหรือโรงแรมในรานของตัวเอง

หรือไดรับการจางงานจากเจาของกิจการนั้น มีหนาที่ในการสรางสรรคเมนูอาหารอันเลิศรส สด 

สะอาด มีคุณภาพใสใจถึงความปลอดภัยในสวนของสุขภาพของลูกคา(www.wikipedia.com) สืบคน

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

สรางสรรค ( Creativity ) หมายถึง การสรางสิ่งใหมๆที่มีคุณคา โดยสิ่งใหมที่เกิดขึ้นอาจมีการอางถึง

บุคคลผูสรางสรรคหรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ไดสรางสรรคสิ่งแปลกใหมขึ้นมา 

(ราชบัณฑิตยสถาน,2542:927) 

อาหาร ( Food ) หมายถึง สิ่งที่มนุษยกินด่ืมหรือรับเขารางกายโดยไมมีพิษแตมีประโยชนตอรางกาย

ชวยซอมแซมอวัยวะสวนที่สึกหรอและทําใหกระบวนการตางๆในรางกายดําเนินการไปอยางปกติซึ่ง

รวมถึงนําดวยดังนั้นอาหารประจําวันของมนุษยจึงจําเปนตองประกอบดวยอาหารหลายๆอยางเพื่อให

รางกายไดรับสารอาหารที่จําเปนตอรางกายครบถวนอาหารจําเปนไดทั้งของแข็ง ของเหลวหรือกาซ  

อรอย( Delicious ) คือการที่มนุษยรับประทานอาหารเขาไปแลวเกิดอาการพึงพอใจในรสชาติอาหาร 

ตามหลักพื้นฐานมนุษยจะนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติดีจะเห็นไดวาในสังคมมนุษยจะมีรายการ

แนะนําอาหารอรอยทั้งในหนังสือหรือโทรทัศน หรือการจัดการแขงขันทําอาหารโดยตัดสินการแพชนะ

กันที่รสชาติอาหารจึงเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญตอมนุษยที่มีตออาหารไมแพคุณคาทางอาหาร ความอรอย

เปนตัวชวยที่จะทําใหมนุษยมีความอยากอาหารและสามารถรับประทานอาหารจนไดคุณคาทาง

อาหารที่รางกายตองการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ในการจัดทําโครงงานเรื่อง “เชฟสรางสรรคอาหารอรอย” คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควา

เนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใชในการศึกษาสูเสนทางอาชีพเชฟและขอมูลตางๆเกี่ยวกับอาชีพเชฟดังนี้ 

1. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคกู 

1.1 แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3 แผนการเรียนทั่วไป – ภาษาญี่ปุน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.4 แผนการเรียนทั่วไป – ภาษาจีน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. โครงสรางหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

2.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

มหาวิทยาลัยดุสิตานี 

3.ความหมายของเชฟ 

3.1สภาพการทํางาน 

 1.)สถานที่ทํางาน 

 2.)สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 3.) ประเภทของลูกคา 

3.2ลักษณะของงาน 

 1.)เปาหมายของการทํางาน 

 2.) Work process 

 3.)ความกาวหนาของสายอาชีพ 

 4.) บุคลิกนสิัยของอาชีพเชฟ 

3.3คุณคาและผลตอบแทน 

 1.)ผลตอบแทน 

 2.)คุณคาของอาชีพเชฟ 

3.4ทักษะ ความรู ความสามารถ 

3.5เชฟตัวอยาง 

 1.)อาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ 

 2.)เชฟชุมพล แจงไพร 

 3.)เชฟอาณณฑ มะซงัหลง 
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 4.)เชฟเอียน กิตติชัย 

4.ความหมายของสรางสรรค 

5.ความหมายของอาหาร 

5.1เมนูอาหารยอดนิยม  

5.2รายการโทรทัศนเกี่ยวกบัการทําอาหาร 

 1.)เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย 

 2.)ครัวคุณตอย 

 3.)พลพรรคนกัปรุง 

 4.)กิน อยู คือ 

 5.)ภัตตาคารบานทุง 

 6.)ครัวอินดี ้
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1. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคกู 

1.1 แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

(คูมือนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง โรงเรียนปรางคกู,2558:61) 



6 
 

 

 

1.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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(คูมือนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง โรงเรียนปรางคกู,2558:62) 

 

 

1.3 แผนการเรียนทั่วไป – ภาษาญี่ปุน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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(คูมือนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง โรงเรียนปรางคกู,2558:63) 

 

 

1.4 แผนการเรียนทั่วไป – ภาษาจีน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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(คูมือนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง โรงเรียนปรางคกู,2558:64) 
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2. โครงสรางหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

2.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลกรุงเทพ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2551) 

1. ชื่อหลักสูตร  
      1.1 ชื่อภาษาไทย :หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
      1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Home Economics Program in Foods and Nutrition 
2. ชื่อปริญญา  
      2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย :คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
      2.2 อักษรยอภาษาไทย : คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
      2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Home Economics (Food and Nutrition) 
      2.4 อักษรยอภาษาอังกฤษ : B.H.E (Food and Nutrition) 
3. หนวยงานรับผิดชอบ :สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
                                                     : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  
                                                     : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
                                                     : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  
     4.1 ปรัชญา 
             นําพื้นความรูทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและศิลปะ มาผลิตผูประกอบอาหารและนักโภชนาการ
ที่มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถผลิตอาหารที่มีมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค
และสอดคลองกับแนวคิดการจัดอาหารสากล มจีรรยาบรรณวิชาชีพและธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 
     4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตผูประกอบอาหาร และนักโภชนาการที ่ 
              4.2.1 มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
              4.2.2 สามารถพฒันาผลิตภัณฑอาหารสนองความตองการของผูบริโภค 
              4.2.3 มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
              4.2.4 เปนผูอนุรกัษ สงเสริม และเผยแพรอาหารไทยสูสากล 
โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร 
             จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 130    หนวยกิต 
 
 
             โครงสรางหลกัสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 
       1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
       1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
       1.3 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
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       1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
       1.5 กลุมวิชาพลศึกษา  2 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หนวยกิต 
       2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หนวยกิต 
       2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 46 หนวยกิต 
       2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 
       หมวดวิชาเลือกเสรี ศึกษาไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
              ใหนักศึกษาเลอืกเรียนวิชาที่เปดสอนในคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
             คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
             - ผูสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรอืเทียบเทา  
             - มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือขอบงัคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วาดวยการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
             - สามารถรบันักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาอาหารและโภชนาการมา
เทียบโอนได 
             การคัดเลือกผูเขาศึกษา  
             - โดยการสอบคัดเลอืกตามระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ หรือ  
             - สอบคัดเลอืกโดยผานทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึง่จะเปนไปตาม
ระเบียบการสอบ  
 
คําอธิบายรายวิชา  
             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
             1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

1-
121-
003 

มนุษยสัมพันธ  
(Human Relations) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนษุย  
หลักจิตวิทยาและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ แรงจงูใจ สําหรับมนุษย
สัมพันธในหนวยงานและครอบครัว ผูนํากบั มนุษยสมัพันธในหนวยงานตามพื้นฐาน 
วัฒนธรรมไทยหลักธรรมทางศาสนากบัมนุษยสมัพันธ การฝกอบรมเพือ่มนุษยสมัพันธ 

    
1-

122-
001 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
(Life and Social Skills) 

3 (3-0-6) 
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  ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทรวมทั้งวัตถุประสงคของการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของกับหัวขอปญหา การออกแบบการวิจัย 
การเกบ็รวบรวมขอมูล การวเิคราะห การตีความขอมลู การนําเสนอขอมูล การเขียน
โครงรางการวิจัย และรายงานการวิจัยทางสงัคมศาสตร 

    
1-

123-
001 

สังคมกับเศรษฐกิจ 
(Society and Economy) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะหทางสังคมศาสตร ความสัมพันธระหวาง
สังคมและเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของสังคมและระบบเศรษฐกิจ ความรูพื้นฐานทาง
เศรษฐกจิ การกําหนดราคา ตลาดทรัพยากรมนุษย และสถาบันทางเศรษฐกจิตลอดจน
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ีผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

    
1-

123-
002 

เศรษฐศาสตรท่ัวไป  
(General Economics) 

3 (3-0-6) 

  ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร อุปสงค อปุทาน และ ดุลยภาพของตลาด 
พฤติกรรมของผูบริโภค-การผลิต การตลาดและการแขงขัน รายไดประชาชาติและการมี
งานทํา การเงิน การธนาคาร และการคลัง การคาระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมตลอดจนปญหาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย 

    
1-

125-
003 

กฏหมายแรงงาน  
(Labor Law) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของกระบวนการแรงงานไทยและของตางประเทศ 
กฎหมาย คุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธตลอดจนการจัดตัง้สหภาพแรงงาน 
การพิพาทแรงงาน ขอตอรองในสภาพการจาง องคกรลูกจาง องคกรนายจาง การระงับ
ขอพิพาทแรงงาน และวิธีพิจารณา ของศาลแรงงาน 

             1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1-130-
002 

ทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(Information Resources in Science and Technology) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศ ประเภท แหลงสารนิเทศ การจัดและการบรหิาร
สารนเิทศ ตลอดจนการเขาถึงสารนิเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    
1-130-
101 

หองสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา 
(Library and Information for Education) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับสารนเิทศและการศึกษาคนควา หองสมุดและแหลงสารนิเทศอื่น ๆ 
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ทรัพยากรสารนิเทศ การจัดทรัพยากรสารนเิทศการสบืคนสารนิเทศ รายงานทาง
วิชาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอางองิ 

1-132-
002 

มนุษยกับจริยธรรม  
(Man and Ethics) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาความหมายของจริยธรรมในวัฒนธรรมตาง ๆ แนวความคิดทางจริยธรรมของ
ผูนําทางปญญาที่มีตอสังคม การวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยธรรมในสังคมและ
แนวทางในการแกไข 

             1.3 กลุมวิชาภาษา 
1-

110-
10 

การใชภาษาไทย  
(Thai Usage) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาและฝกทักษะ การฟง การอาน การเขียน และการพูดเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน
การใชภาษาไทย การฟงจบัใจความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ การอานจับใจความ 
การอานวิเคราะหความ การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสอืราชการ จดหมายสมัครงาน 
โครงการ คํากลาวรายงาน การสนทนา การประชุมและการพูดในโอกาสตาง ๆ 

    
1-

110-
102 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
(Thai for Communication) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ลกัษณะของภาษาไทย ทฤษฏี  
การสือ่สาร วัฒนธรรมในการสื่อสาร ฝกทักษะการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร 

    
1-

111-
206 

การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ 
(Speech and Writing for Careers)> 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาเชิงวิชาชีพ เกี่ยวกับการพูดและการเขียนเพือ่นําเสนอ
ผลงาน การประชาสมัพันธ และการติดตอในงานอาชีพ 

    
1-

211-
101 

ภาษาอังกฤษ1 
(English 1) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาและฝกทักษะการสนทนาโตตอบเกี่ยวกบัการทักทายแนะนําตัว ขอรอง การขอ
อนุญาตขอบคุณขอโทษ การอานและการเขียนขั้นตอนวิธีปฏิบัติบรรยายลักษณะของ 

  สิ่งของทั่วๆไป อธิบายเหตุการณในอดีตปจจุบันและอนาคตโดยเนนการจับสาระสําคัญ
ของเรือ่ง สรุปความตอบคําถามและเขียนขอความสั้นๆ โดยใชศัพทสํานวนและ
โครงสรางภาษาทีเ่หมาะสม 
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1-

211-
102 

ภาษาอังกฤษ2 
(English 2) 

3(3-0-6) 

  วิชาบังคับกอน : 1-211-101 ภาษาอังกฤษ 1  
ศึกษาและฝกทักษะการสนทนาโตตอบเกี่ยวกบัการเชื้อเชิญ การ นัดหมาย การโตตอบ
ทางโทรศัพท การพูดและเขียน แสดงความคิดเห็นและใหเหตุผล การอานตารางขอมูล
หรือรายงานสั้น ๆ โฆษณาสินคาและบริการประกาศรบัสมัครงานและขอมลูเกี่ยวกบั
บุคคล การเขียนบันทึกประวัติสวนตัว จดหมายสมัครงาน และการกรอกใบสมัคร 
รวมถึงการสัมภาษณเพือ่การสมัครงาน 

    
1-

211-
007 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
(English for Everyday Use) 

3 (3-0-6) 

  วิชาบังคับกอน : ตองผานการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษมาแลว 2 รายวิชา  
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะนํา การบอกทศิทาง พัฒนาทักษะการ
อานและฟงสารที่พบในชีวิตประจําวัน ไดแก ขาวประกาศ โฆษณา และการใชภาษาใน
การโทรศัพท การนัดหมาย การสํารองที่นั่ง การซื้อขายและการใชภาษา สําหรับการ
เขียนภาษาอังกฤษที่พบในชีวิตประจําวัน 

    
1-

211-
008 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(English for Communication) 

3(3-0-6) 

  วิชาบังคับกอน : ตองผานการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษมาแลว 2 รายวิชา  
พัฒนาการแปลสาร และสือ่ความคิดของตนเอง ทัง้ทักษะการพูด การฟง การอาน 
และการเขียนในวิชาชีพไดอยางถูกตอง และมปีระสิทธิภาพ 

             1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2-110-
114 

วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Science and Quality of life) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ปญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปจจุบนั และแนวทางแกปญหา
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

    
2-120-
102 

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  
(Environment and Resources Management) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศ 
วิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนรุักษ มลพิษ สิง่แวดลอม และ
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การกําจัดมลสารทางวิทยาศาสตร การประเมิน ผลกระทบสิง่แวดลอม การบรหิาร
การจัดการเพื่อพฒันาสิง่แวดลอมแบบผสมผสาน 

    
2-210-
102 

คณิตศาสตรพื้นฐาน  
(Fundamental Mathematics) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเลขยกกําลังและฟงกชันตรีโกณมิติ เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ความนาจะเปน
เบื้องตน เมทริกซ และดีเทอรมิแนนท และลิมิต การหาอนุพนัธ และการหาปริพันธ
ฟงกชันพีชคณิต 

    
2-230-
102 

ระบบมัลติมีเดียและการประยุกตใช  
(Multimedia System and Applications) 

3 (2-2-5) 

  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัเทคโนโลยมีัลตมิีเดียในปจจบุนั หลักการออกแบบและ
ผลิตสื่อมลัติมเิดีย การนําสือ่ประสม เชน เสียงไฮเปอรเท็กซ ภาพนิ่งรวมถึง
ภาพเคลื่อนไหวบนระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตในการผลติสื่อมลัติมีเดีย การหา
ประสิทธิภาพสื่อมัลตมิีเดีย 

    
2-230-
107 

โปรแกรมสาํเร็จรูป  
(Program Package) 

3 (2-2-5) 

  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการประยุกตใชงานโปรแกรมสาํเร็จรูปซึ่ง เปนที่นิยมใช
ในปจจบุันเพื่อใชงานดานตางๆ เชน การประมวลผลเชิงธุรกจิ การประมวลผลเชิง
คณิตศาสตร การจัดการงานเอกสาร การจัดทําโฮมเพจเบือ้งตน งานดานการนําเสนอ
ขอมูลในรปูแบบสื่อผสม เปนตน 

             1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 
1-141-
001 

พลศึกษา  
(Physical Education) 

1 (0-2-1) 

  ศึกษาความรูทั่วไป ปฏิบัติเกี่ยวกบักิจกรรมพลศึกษาการสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายและกฎระเบียบ กติกา มารยาทในการแขงขันกีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความ
เหมาะสม 

    
1-141-
003 

แบดมินตัน  
(Badminton) 

1 (0-2-1) 

  ศึกษาความรูทั่วไป ปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน สรางเสรมิสมรรถภาพทางกาย 
และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาท การแขงขันกีฬาแบดมินตนั 

    
1-141-
004 

เทนนิส 
(Tennis) 

1 (0-2-1) 
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  ศึกษาความรูทั่วไป ปฏิบัติทักษะกีฬาเทนนิส สราง เสริม สมรรถภาพทางกายและ
กฎ ระเบียบ กติกามารยาท การแขงขัน กีฬาเทนนสิ 

    
1-141-
022 

ลีลาศ 
(Social Dance) 

1 (0-2-1) 

  ศึกษาความรูทั่วไป ปฏิบัติทักษะพื้นฐานการลีลาศจังหวะตาง ๆ สรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทการแขงขันกีฬาลีลาศ 

    
1-142-
001 

นันทนาการ  
(Recreation) 

1 (0-2-1) 

  ฝกปฏิบัตเิกี่ยวกบักิจกรรมนันทนาการขององคกรตางๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในโอกาสตาง ๆ และเลือกกจิกรรมนันทนาการทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

 
             2. หมวดวิชาเฉพาะ 
                   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2-
221-
202 

สถิติ 1 
(Statistics 1) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับสถิตเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงตัวแปรสุม 
การสุมตัวอยาง การแจกแจงของกลุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร การ
ทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ยประชากรกลุมเดียวและการทดสอบไควสแควร 

      
2-

222-
204 

ระเบียบวิธีวิจัย  
(Research Methodology) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัยขั้นตอนสําคัญ
ของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงงาน วิจัย ตัวแปรประเภทตาง ๆ 
วิธีการสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การตีความการนําเสนอขอมลูและการเขียนรายงานการวิจัย 

    
6-

111-
101 

อาหารไทย  
(Cookery of Thai Food) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารไทย การกําหนดรายการอาหาร การเลือกซือ้และ
เก็บรักษาอาหาร การเลอืกภาชนะอุปกรณ การประกอบอาหารอยางสงวนคุณคา 

    
6- เบเกอรี่  3 (1-4-4) 
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111-
104 

(Bakery) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเรือ่งเบเกอรี่ อปุกรณและวัตถุดิบที่ใชในงานเบเกอ
รี่ ผลิตภัณฑเบเกอรีป่ระเภทตางๆ และการพฒันาตํารับ 

    
6-

112-
101 

หลักโภชนาการ  
(Principles of Nutrition) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู ชนิดของ
สารอาหาร ความตองการพลังงานของรางกาย ตารางแสดงคุณคาอาหาร 

    
6-

113-
101 

หลักการประกอบอาหาร  
(Principles of Food Preparation) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบ สมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประกอบอาหาร การเก็บรักษา ประกอบอาหารและแกปญหาใน
การประกอบอาหารโดยใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร 

    
6-

113-
206 

ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร  
(Food Safety and Sanitation) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการผลิตอาหาร ความรูเกี่ยวกบั
จุลินทรีย โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ การกําจัดสัตวและแมลงทีเ่ปนพาหะของโรคสุข
วิทยาสวนบุคคล 

    
6-

115-
404 

การฝกประสบการณวิชาชีพ  
(Professional Work Experience) 

6 (0-40-6) 

  ฝกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการฝกงานภายนอกสถานศึกษาทีเ่กี่ยวของกับงานดานอาหารและ
โภชนาการ 

    
6-

116-
101 

แนะนําวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
(Home Economics as a Professional) 

1 (1-0-2) 

  ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ปรัชญา ประวัติ ความมุงหมาย ประโยชนของวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร แนวทางในการพจิารณาเลอืกอาชีพ กระบวนการเขาสูงานอาชีพภาครัฐ 
ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพสวนตัว การประกอบอาชีพคหกรรมศาสตรให
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ประสบความสําเร็จ 
    

6-
117-
001 

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ 
(English for Food and Nutrition) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาและฝกเทคนิคการอานบทความ เอกสาร วารสารและตําราที่เกี่ยวเนื่องกบั
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ การฟงและการอานเพื่อจับสาระสําคัญ ตีความและ
สรปุความ 

                   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
6-111-
102 

อาหารไทยตนตํารับ 
(Original Thai Food) 

>3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารไทยตนตํารับ คุณลักษณะของอาหารไทย การ
ประกอบอาหารไทย เครื่องมือที่ใชในการประกอบอาหารไทย อาหารไทยในเทศกาล
และประเพณีตาง ๆ 

    
6-111-
103 

อาหารไทยสําหรับรานอาหาร 
(Thai Food for Restaurant) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารไทยที่ใชในรานอาหารธุรกิจอาหารไทย การ
ประกอบอาหารไทยและการจัดตกแตง การคิดตนทุน สุขาภิบาลรานอาหาร 
กฎหมายและภาษีรานอาหาร 

    
6-111-
105 

อาหารตะวันตก 
(Western Foods) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารตะวันตก ประเภทของอาหารตะวันตก หลักการ
เลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและภาชนะที่ใชในการประกอบอาหาร การทําซปุ ซอสชนิด
ตางๆ ที่ใชสําหรับอาหารตะวันตก การจัดบรกิารอาหารแบบตางๆ 

    
6-111-
106 

อาหารตะวันออก 
(Eastern Foods) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารตะวันออก ประเภทของอาหารตะวันออก 
หลักการเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและภาชนะที่ใชในการประกอบอาหาร การ
ประกอบอาหารตามตํารับและการประยุกตตามความนิยม การจัดบรกิารอาหารใน
โอกาสตางๆ 

    
6-111-
207 

อาหารนํ้าชา 
(Food Served with Tea or Coffee) 

3 (2-3-5) 
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  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารน้ําชา ประเภท และลักษณะของอาหารน้ําชา 
กําหนดรายการอาหาร ประกอบอาหารน้ําชา สําหรับโอกาสตาง ๆ คํานวณราคา 
และการจัดบริการ 

    
6-112-
202 

โภชนาการบุคคล  
(Human Nutrition) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ความตองการพลังงาน และสารอาหาร
สําหรับบุคคลวัยตาง ๆและบุคคลภาวะพิเศษ คํานวณและประกอบอาหาร 

    
6-112-
203 

โภชนาการชุมชน 
(Community Nutrition) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาโภชนาการในประเทศไทยที่มีผลตอสุขภาพของ
ชุมชน การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาโภชนาการชุมชน การปรับปรุง
คุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

    
6-112-
204 

โภชนาการศึกษา  
(Nutrition Education) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใหการศึกษาทางโภชนาการ ความสําคัญและ
ขอบขายของโภชนาการศึกษา เทคนิคการเผยแพรความรู การผลิตและการใชสื่อ
เผยแพรความรูทางโภชนาการ 

    
6-112-
206 

โภชนบําบัด 
(Diet Therapy) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชตารางอาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัดและคํานวณ
อาหาร ประกอบอาหารในโรงพยาบาล 

    
6-113-
102 

การถนอมอาหาร 
(Food Preservation) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาความหมาย ประวัติ และความสําคัญของการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อม
คุณภาพของอาหารในดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ หลักและกรรมวิธีในการถนอม
อาหาร การถนอมอาหารเพื่อเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

    
6-113-
203 

วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร 
(Food Science) 

3 (3-0-6) 

  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง สมบัตทิางกายภาพและเคมีของอาหาร การเปลี่ยนแปลง
ของอาหารและผลิตภัณฑระหวางการแปรรูป การบรรจุ การเกบ็รกัษา การเสื่อมเสีย
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ของอาหารและผลิตภัณฑ 
    
6-113-
204 

การทดลองอาหาร  
(Experimental Cookery) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการทดลองอาหาร เทคนิค
เบื้องตนในการทดลองอาหาร การศึกษาจากขอมลูเดิม การเตรียมงานทดลอง การ
ประเมินผลโดยใชเครื่องมือและประสาทสมัผสั ปฏิบัติการทดลองอาหาร หลักและ
วิธีการเขียนรายงาน 

    
6-113-
307 

การควบคุมคุณภาพอาหาร 
(Food Quality Control) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของคุณภาพอาหารและการประกันคุณภาพ
อาหาร การตรวจคุณภาพอาหาร กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหาร หลักการและ
วิธีการควบคุมคุณภาพอาหาร 

    
6-114-
303 

การจัดการอาหารในสถานประกอบการ 
(Management of Food Service Operation) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารในสถานประกอบการ ประเภทของสถาน
ประกอบการ รปูแบบการจัดบริการอาหาร วางแผนการจัดการดําเนินงานอาหารใน
สถานประกอบการ ตํารบัอาหารมาตรฐาน ประกอบอาหารในสถานประกอบการ 

    
6-115-
401 

สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ 
(Seminar in Foods and Nutrition) 

1 (1-0-2) 

  ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา นวัตกรรมที่ทันสมยั และเกี่ยวของกบั
อาหารและโภชนาการ การนําเสนอ การอภิปรายเรื่องอาหารและโภชนาการ /td> 

    
6-115-
402 

แผนงานพิเศษทางอาหารและโภชนาการ  
(Special Project in Foods and Nutrition) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาคนควาและพัฒนางานดานอาหารและโภชนาการ 
 
                   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 

6-111-
011 

อาหารพรอมปรุง 
(Ready to Cook Food) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับคิดรายการอาหารพรอมปรุง การเลือกซือ้วัตถุดิบและวิธี
ประกอบอาหารพรอมปรุง เลือกบรรจุภัณฑ และวิธีเกบ็รกัษาอาหารพรอมปรงุ 
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6-111-
012 

อาหารจานดวน 
(Fast Food) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของอาหารจานดวนในสังคมปจจุบัน พฒันา
อาหารไทยใหเปนอาหารจานดวน ประกอบอาหารจานดวน 

    
6-111-
013 

อาหารประจําภาค  
(Regional Thai Food) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ประเภท และชนิดของวัตถุดิบ การ
ประกอบและการจัดอาหารพื้นบานทัง้ 4 ภาค ตามความนิยมเพื่อการอนรุักษ 

    
6-111-
014 

อาหารสมุนไพร 
(Herbal Food) 

3 (2-4-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของสมุนไพรและเครื่องเทศ สรรพคุณของสมุนไพร
และเครือ่งเทศ ประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพรและเครื่องเทศ 

    
6-111-
015 

การตกแตงผลิตภัณฑขนมอบ 
(Bakery Products Decoration) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตกแตงขนมอบ การเลอืกเครื่องมอื อุปกรณและ
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑและเทคนิคการตกแตงขนมอบ 

    
6-111-
016 

ศิลปะการจัดอาหาร  
(Art of Food Presentation) 

3 (1-4-4) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักศลิปะ และการออกแบบในงานอาหาร การเลือก
ภาชนะอุปกรณและวสัดุที่ใชในการตกแตงอาหาร การจัดตกแตงอาหารใหเหมาะสม
กับโอกาส 

    
6-111-
017 

การแกะสลักผักและผลไม 
(Fruit and Vegetable Carving) 

3 (1-4-4) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการแกะสลกั การออกแบบและการจัดผัก ผลไม เพื่อ
นําไปใชในการตกแตงอาหารและสถานที่ใหเหมาะสมกบัโอกาส 

    
6-111-
208 

อาหารจีน 
(Chinese Food) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารจีน ประวัติความเปนมา ลักษณะของอาหารจีน 
อุปกรณและวัตถุดิบ เทคนิคการประกอบอาหารและการจัดเลี้ยง 

6-111- อาหารเทศกาล 3 (2-3-5) 
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209 (Food for Special Occasion) 
  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญ อาหารที่ใชในเทศกาล

ตางๆ ประกอบอาหารเทศกาล 
    
6-111-
210 

เครื่องดื่มและไอศกรีม  
(Beverages and Ice Cream) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของเครื่องดื่มและไอศกรีม เครื่องดืม่ที่ไมมี
แอลกอฮอล เครื่องมือ อุปกรณและวัตถุดิบ ประกอบเครื่องดื่มและไอศกรีม 

    
6-111-
318 

การสาธิตอาหาร 
(Food Demonstration) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสาธิตอาหาร ความสําคัญของการสาธิตอาหาร หลกั
และเทคนิคในการสาธิต การเลือกอาหารสําหรับสาธิตใหเหมาะสมกับเวลาและสื่อที่
ใช 

    
6-112-
010 

อาหารสาํหรับเด็ก  
(Food for Children) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดและประกอบอาหารสําหรบัเด็ก การ
เจริญเตบิโตความตองการพลังงานและสารอาหารของเดก็วัยตาง ๆ 

    
6-112-
305 

โภชนาการผูสูงอาย ุ
(Nutrition for Older Persons) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโภชนาการสําหรับผูสูงอายุโรคที่พบในผูสงูอายุ การ
ปองกันการเกิดปญหาทางโภชนาการสําหรับผูสงูอายุ คํานวณและประกอบอาหาร 

    
6-112-
308 

การจัดอาหารในโรงพยาบาล 
(Food Management in Hospital) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด ขอบขายของการบรหิารงานโภชนาการใน
โรงพยาบาล การบริการอาหารผูปวย คุณสมบัติของนกักําหนดอาหาร การกําหนด
รายการอาหาร 

6-112-
309 

อาหารเพื่อสุขภาพ 
(Food for Health) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ อาหารธรรมชาติ 
เครื่องเทศและผลิตภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ เพื่อสุขภาพ ประกอบอาหารและ
เครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ 
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6-113-
205 

การแปรรูปเน้ือสัตว 
(Meat Processing) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และสรรีวิทยาของเนือ้สัตว การฆาสัตว การ
ชําแหละและการตัดแตง การเปลี่ยนแปลงภายหลงัการฆา คุณภาพเนื้อสัตว การเก็บ
รักษาและการแปรรปู 

    
6-113-
209 

บรรจุภัณฑอาหาร 
(Food Packaging) 

2 (2-0-4) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวสัดุที่นํามาทําบรรจุภัณฑอาหาร ความสําคัญ
ของบรรจุภัณฑ หลักการเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกบัอาหาร 

    
6-114-
201 

การปฏิบัติการหองอาหาร 
(Restaurant Operation) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน และวิธีดําเนินงานในหองอาหาร การบริการ 
การเลือกและจัดภาชนะและอุปกรณ การตกแตงโตะอาหารและหองอาหาร ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติและมารยาทของบริการ ฝกการจัดและการ
บริการ 

    
6-115-
303 

การใชคอมพิวเตอรเพื่องานอาหารและโภชนาการ 
(Computer for Food and Nutrition) 

3 (2-3-5) 

  ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรม การจัดการทางดานอาหารและโภชนาการ โปรแกรมการคํานวณ การ
นําเสนอผลงานอาหารและโภชนาการ 

 
แผนการเรียน  
              แผนการศึกษาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ  
              วิชาเอกอาหารและโภชนาการ 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบ

อาหาร 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
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ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen 

Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Culinary Arts and Kitchen 

Management) 

ชื่อยอภาษาไทย : บธ.บ.(การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management) 

3. วิชาเอก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารมุงผลิตบัณฑิตที่

มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุงเนนความรูในการดําเนินงานของธุรกิจการจัดการ

ครัวและศิลปะการประกอบอาหารตามมาตรฐานนานาชาติ เพื่อรองรับการแขงขันกับตางประเทศอันสงผลตอ

ความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งสามารถนาความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาการ

ดําเนินงานของทุกองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตามหลักสูตร148 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย 

5.3 การรับนักศึกษาเขารับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยดุสิตธานี 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555คณะกรรมการวิชาการไดใหความเห็นชอบหลักสูตร ใน

การประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่14 พฤศจิกายน 2554 และสภาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 

4/2554 วันที่ 9 ธันวาคม2554 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรตามคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ในปการศึกษา 2555 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนี้ไดออกแบบไวเพื่อใหนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ

จัดการครัว ภัตตาคาร ธุรกิจการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบ

อาหารและบริหารจัดการภัตตาคาร หรือธุรกิจการโรงแรมและรีสอรท ในดานตาง ๆ โดยผูจบการศึกษา

สามารถเลือกตําแหนงงานในดานตางๆ ไดแก 

1) การประกอบอาหารไทย ตะวันตก อาหารนานาชาติ 

2) การประกอบอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมหวาน ขนมไทย 

3) พนักงานหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

4) การประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบธุรกิจสวนตัวดานการผลิตและจําหนายอาหาร 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารของวิทยาลัย

ดุสิตธานี มีปรัชญาที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร

สามารถทางานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและ

วิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อเปนการยกมาตรฐานของ

อุตสาหกรรมบริการดานนี้ของประเทศใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 

1.2 ความสําคัญ 

1.2.1 พัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการดานจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
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1.2.2 ผลิตบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

หรือธุรกิจใหบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีพื้นฐานความรูที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

1.2.3 พัฒนาและสงเสริมบัณฑิตใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากล

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1.3.2 มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางดานการจัดการครัวและ

ภัตตาคาร มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และบรหิารจัดการเทียบเทากบัมาตรฐานสมรรถนะทาง

วิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก 

1.3.3 มีทักษะทางปญญาในการวิเคราะหสถานการณ โดยการประยุกตใชความรู เหตุผลและ

วิจารณญาณอยางเหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตาง ๆ 

1.3.4 มีทักษะดานมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดทุก

ระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

1.3.5 มีทักษะทางดานการศึกษาคนควา มีความสามารถในการสื่อสารและสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีทักษะดานภาษาตางประเทศและการ

สื่อสารขามวัฒนธรรม 

1.3.6 มีความรูความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในกาวิเคราห

ขอมูลเพื่อการวางแผน จัดการ และการพัฒนา 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยจัดระบบการศึกษาในระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษา

ปกติ ไดแก ภาคการศึกษาที่ 1 กับภาคการศึกษาที่ 2 และมีการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษตอจากภาค

การศึกษาที่ 2อีกหนึ่งภาคโดยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาและออกฝกปฏิบัติภาคสนามในสถาน

ประกอบการ 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
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วันจันทร –อาทิตย เวลา 7.30 น. -19.30 น.โดยประมาณ 

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม –ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ พฤษภาคม –กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

2.2.1 ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

ประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแลว หรือ

การศึกษาอื่นที่เทียบเทาโดยไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.2 ไมเปนผูวิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอน 

2.2.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

2.2.4 ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

2.2.5 เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือ

ตางประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการ พลเรือน (ก.พ.) รับรอง และสมัครเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชา

หนึ่ง  

3. หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 148 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบศึกษา เต็ม

เวลาสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หนวยกิต 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หนวยกิต 
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-กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 13 หนวยกิต 

-กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

 -กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต 

-กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 101 หนวยกิต 

-กลุมวิชาแกน 42 หนวยกิต 

 -กลุมวิชาเอก 53 หนวยกิต 

-กลุมวิชาเอกเลือก 6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

-การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1,200 ช่ัวโมง 6 หนวยกิต 

( http//www.dtc.ac.th/th/academic-programs.html )สืบคนวันที่28 สิงหาคม 2558  

 

3. ความหมายของเชฟ 

 เชฟ ( Chef ) คือผูที่ทําหนาที่รบัผิดชอบในการทําอาหารในรานอาหารหรือโรงแรมในรานของตัวเอง

หรือไดรบัการจางงานจากเจาของกจิการนั้น มีหนาที่ในการสรางสรรคเมนูอาหารอันเลิศรส สด สะอาด มี

คุณภาพใสใจถึงความปลอดภัยในสวนของสุขภาพของลูกคา(ครัวเสริมสุข,2558:28) 

3.1สภาพการทํางาน 

 1.)สถานที่ทํางาน 

 หองทํางานของเชฟจะแบงออกเปนสองลกัษณะใหญๆ คือ ครัวแบบเปด เปนครัวที่เชฟและ  

ลูกคาสามารถมปีฏิสัมพันธกันได เพราะลูกคาจะมองเห็นทุกขั้นตอนในการปรุงอาหาร สวนใหญจะมี

โตะนั่งทีเ่ปนบาร  พบมากในครัวแบบญี่ปุน การทํางานจึงตองมีความชํานาญและทําใหลูกคามีความ

เชื่อใจในฝมือการทําอาหารของเราใหได ครัวแบบปด คือครวัที่แยกออกไปอยูในสวนของตัวเอง เชฟ

จะมหีนาที่ทําอาหารโดยมี พนักงานเสริฟคอยนําอาหารออกไปเชฟจะมีความเปนสวนตัวทํางานได

อยางเต็มที่ไมตองเกร็งกบัลกูคา(เดวิด อังกลุ,2553:8) 
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2.)สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ภายในหองครัวก็จะแบงการทํางานออกเปนหลายๆ section แบงกันไปทําตามหนาที่ของ

ตัวเอง ทั้งครัวรอน(hot kitchan) คือครัวที่ วัตถุดิบที่นําเขาไปในพื้นที่ของ hot kitchanนั้นจะตอง

เขาไปผานกระบวนการใหความรอน เชน ทอด ยาง นึ่ง ตม ตุน ฯลฯ หรือพูดงายๆ คือ จากวัตถุดิบ 

เขาไปในครัวรอน แลวจะกลายเปนวัตถุสุกแลวนั่นเองสวน ครัวเย็น (cold kitchen) คือวัตถุดิบที่เขา

ไปในพื้นที่ของ cold kitchen นั้น จะไมผานกระบวนการใหความรอนแตอยางใด ในการปรุงประกอบ

อาหาร เชน ปลาบางอยาง เชน แซลมอนรมควัน หรือผักชนิดตางๆ หรือ ผลไม ฯลฯ สวนใหญ cold 

kitchen ก็จะทําอาหารประเภทสลัด หรือแซนวิซ ฯลฯ แตก็มีขอยกเวน เชน เนื้อสัตวบางอยางเมื่อ

ผานครัวรอนมาแลว ก็อาจจะเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งที่เขามาในครัวเย็นได เชน สลัดบางชนิด ที่มี

สวนประกอบของเนื้อสัตวบางอยางที่ทําใหสุกแลว หรือ วัตถุดิบที่เปนอาหารทะเลที่ทําใหสุกแลว เชน 

กุง ปลา  ซึ่งรูปแบบการทํางาน แลวแตรูปแบบของรานอาหาร บางรานอาจจะเปดขายแคตอนเย็น

อยางเดียว จะเขางานประมาณ บาย 2 เลิกงานเที่ยงคืน บางครัวอาจจะรับงานของ Room service 

ในโรงแรมมาดวย จึงตองมีพนักงานสแตนบายตลอด 24 ชม ก็จะแบงงานเปนกะ ซึ่งก็จะแลวแต

ระบบงานในเเตละที่ 

3.)ประเภทของลูกคา 

เราจะไมมีการแบงประเภทของลูกคาเลย ทุกคนที่เขารานมาถือวาเปนลูกคาคนพิเศษของเรา

หมด ไมวาจะอยูในฐานะใดก็ตาม เราตองทําอาหารอยางสุดฝมือโดยรสชาติอาหารจะเปนกลางตาม

สูตรของที่ราน 

 

3.2ลักษณะของงาน 

  1.)เปาหมายของการทํางาน 

 เปาหมายที่สําคัญเลยก็คือการปรุงอาหารออกมาใหลูกคาพอใจในรสชาติมากที่สุด ซึ่งแตละ

รานก็จะมีรสชาติที่เปนซิกเนเจอรของตัวเอง การที่ลูกคาเขามารับประทานอาหารและชอบในรสชาติ

ของราน หรือในฝมือการปรุงอาหารของเรานั้นคือสิ่งที่สําคัญสําหรับอาชีพเชฟ และนอกเหนือจากการ

ปรุงแลว และความทาทายคือการไดออกไอเดียคิดเมนูใหมๆการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องปรุงที่แปลกใหม

วิธีการปรุงขั้นตอนตางๆ ทําอยางไรรสชาติอาหารจึงจะออกมาถูกปากทุกคน 
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2.) Work process 

1. คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ตองเตรียม  คํานวณคาแรง รวมถึงการสั่งซื้อ

วัสดุอุปกรณตางๆซึ่งอาจจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับฤดูกาลสําหรับเครื่องปรุงบาง

ประเภทเชน ผักสด ปลา เนื้อสัตว ผลไม  

2. ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนต้ังแตการเตรียมไปจนถึงการตกแตงจานอาหาร 

3. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผูจัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว 

4. สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและใหคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการทําอาหาร 

5. จัดการเตรียมสวนประกอบอาหาร เพื่อพรอมปรุง เชน หั่นเนื้อสัตว หั่นผัก เตรียมเครื่อง 

ปรุงรส  

6. เตรียมและปรุงอาหาร 

7. ถาประกอบอาหารไทยตองปรุงรสและปรุงอาหารไทยดวยกรรมวิธีแตกตางกันไป เชน แกง

จืด แกงเผ็ด ตมยํา ผัดตม ยาง อบ ปง น่ึง ทอด เจียว ตุน น้ําพริก หลน ยํา ปรุงอาหารตาม ใบสั่ง ปรุง

อาหารเปนชุด หรือปรุงอาหารจานเดียว  

8.ในการทําของหวานอาจเปนผลไม ซึ่งตองจัดและปอกผลไม ชิมรสของหวานหรือขนม และ

จัดแตงใหสวยงาม  

9. ใหคําแนะนําผูชวยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการลางจานและสิ่งที่ใชบริโภค

อื่นๆ  

10. อธิบายถึงความสําคัญของสุขอนามัยและดูแลการรักษาความสะอาดในครัว 

11. อาจจัดเก็บขอมูลคุณคาอาหารทางโภชนาการของแตละชนิด และขอมูลฤดูกาลของ

อาหาร และผลไมสด ไวเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการจัดหาและการเก็บถนอม 

12. รับผิดชอบในการถนอมอาหารเชนการแชแข็ง หรือการถนอมอาหารดวยวิธีตางๆ 

13. อาจจะมีหนาที่เลือกพนักงานดวย(เปรม อัครเสมา,2558:8) 

3.)ความกาวหนาของสายอาชีพ  

อาชีพเชฟนั้นจะมีตําแหนงและลําดับขั้นในการทํางานโดยเริ่มแรก หากคุณไมมีใบประการ

การเปนเชฟมากอนก็ตองเริ่มตั้งแตแรก และทํางานโดยอาศัยประสบการณและความเชื่อใจของเชฟที่

ระดับสูงกวาเราในการเลื่อนตําแหนง ซึ่งตําแหนงของเชฟจะแบงออกเปน  
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1. Commis Chef –  เปนตําแหนงแรกสุดสําหรับอาชีพเชฟ มีหนาที่ชวยงานตางๆ เตรียมของ หยิบ

จับอุปกรณ เตรียมวัตถุดิบงาย เช็ควัตถุดิบที่มาสง ไมจําเปนตองมีความชํานาญอะไรเปนพิเศษก็

ได เปนการเริ่มตนของมือใหมที่ยังไมมีประสบการณ ไมวาจะจบอะไรมาก็ตองมาเริ่มที่ตําแหนงนี้

กอน ซึ่งก็จะแบงออกเปน Commis1, Commis2, Commis3 และ Commis4 ตามระยะเวลาใน

การทํางาน อันบงบอกถึงประสบการณในการทํางานดวย  

2. Demi Chef –  รองหัวหนาเชฟ ที่ในแตละแผนกอาจจะมีรองหัวหนาเชฟชวยกันทํางานหลายคน 

ถารานอาหารนั้นแบงออกเปนกะ อาจจะมีกะละ 2 คน มีหนาที่เพื่อชวยเชฟ 

3. Chef de Partieหรือ Section Chef จะเปนตําแหนงที่มีในหองอาหารหรือภัตตาคารขนาดใหญ

ที่ตองการคนดูแลรับผิดชอบแผนกยอยๆลงไปอีก เชนแผนกเตรียมผัก แผนกอบขนม แผนกยาง 

เปนตน เปนตําแหนงที่คอนขางเฉพาะทาง 

4. Head Chef หรือ Executive Chef หัวหนาเชฟ มีหนาที่หลักคือควบคุมดูแลความเรียบรอยของ

การทําอาหาร ไปจนถึงการออกอาหาร รวมถึงการทํางานของทุกคนในครัว  

5. Chef Copperplate มีหนาที่ดูแลโรงแรมหรือรานอาหารที่มีหลายๆสาขา บางรานมีสาขาอยูทั่ว

โลก ก็จะตองดูและรักษามาตรฐานของรสชาติและรูปแบบของรานเอาไวในไดมาตรฐานเดียวกัน

ในทุกๆสาขา ซึ่งจะขึ้นอยูกับความใหญขององคกร 

4.)บุคลิกนิสัยของอาชีพเชฟ 

1.  ตองเปนคนที่รกัความสะอาด เปนเรื่องที่สําคัญมากในการทําอาหาร เพราะถาวัตถุดิบ
หรือเครื่องมือไมสะอาด อาจจะทําใหลูกคาทองรวง ทองเสีย หรืออาหารเปนพิษเมื่อไดทานอาหารของ
เรา ซึ่งสงผลตอราน และ การประกอบอาชีพของเรา  

2. รักการทําอาหาร แนนอนวาไมวาจะประกอบอาชีพใดๆกแ็ลวแตจะตองรักในอาชีพ
นั้นๆ   เพราะจะทําใหเราสนุกกบัการทํางาน อยากเรียนรูอะไรใหมๆ  และตั้งใจทีจ่ะทําอาหารออกมา
ใหดีที่สุด  

3. สามารถจัดสรรเวลาไดเปนอยางดี การทําอาหารมีเรื่องของเวลาเปนตัวกําหนด เพราะมีเรื่อง
ของวัตถุดิบที่จะตองเสีย หมดอายุ และเรื่องของลกูคาที่กําลงัรออาหาร เราไมควรตองใหลกูคารออาหาร
นานเกินไปเพราะอาจทําใหลูกคาหงุดหงิดเพราะความหิวได  

4. สามารถสือ่สารไดเปนอยางดี การทํางานของเชฟตองทํางานเปนทมี สงตอและแบงงาน
ใหกับเชฟคนอื่นๆ มีระยะเวลาที่สั้น ตองการความรวดเร็วคลองตัว การสื่อสารภายในครัวจึงเปนสิ่งที่
ตองสื่อสารใหรูเรือ่ง 

5. มีความอดทน จะตองเขาใจถึงธรรมชาติของอาชีพนี้ ไมวาจะทําหนาที่อยูใน ภัตตาคารของ 
โรงแรม หองอาหาร รานอาหารธรรมดา หรือ ประกอบเปนอาชีพสวนตัว คือตองทํางานหนัก   ตองอยู
ในครัว และหนาเตาประกอบอาหาร เผชิญกบัความรอน กลิน่อาหารทัง้ ของสด หรือขณะกําลังปรงุ 
และตองอยูในครัวในชวงเชามืดเพื่อเตรียมและประกอบ อาหารเชา กลางวัน และเย็น หรือออกไปตลาด
สดเพื่อเลอืกซือ้อาหารสดดวยตนเอง 
6. สามารถทํางานภายใตความกดดันได   เพราะเมือ่อาหารออกไปสูลูกคาแลว จะเปนอยางไรมีผลตอ
อาชีพการงานของเราเลยทีเดียว เพราะในบางครั้งอาหารไมถูกปากก็อาจโดนคอมเพลนจากลูกคาได
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งายๆ และการผิดพลาดเรื่องเล็กๆนอยๆในบางครั้งอาจจะเปนเรื่องใหญ ตองตั้งใจทําทุกเมนูออกมาใหดี
ที่สุด  

7. เปนคนใจกวาง สามารถยอมรับคําติชมจากลกูคาไดพยายามเสาะแสวงหาความรู และ
ประสบการณใหมากขึ้น เพื่อนําไปปรบัใชกับการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 3.3คุณคาและผลตอบแทน 

  1.)ผลตอบแทน 

  อาชีพเชฟจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนในอัตราที่แตกตางกันไปตามขนาดและรายได

ของสถานประกอบกิจการ ฝมือหรือและประสบการณของเชฟ ในการจางงานอาจเริ่มจากการเปนผูชวยผู

ประกอบอาหาร และมีประสบการณอยางนอย 1 -2 ป เงินเดือนไมเยอะมากประมาณ 9,000 บาท แตจะมีคา

เซอรวิสเขามาซึ่งแตจะมีการการันตีเซอรวิสประมาณ 6,000 บาท ถาผลประกอบการดีอยูในชวงไฮซีซั่นก็จะได

เซอรวิสเยอะวาชวงโลซีซั่น สําหรับการประกอบอาหารในสถานประกอบการขนาดใหญ และมีมาตรฐาน ผู

ประกอบอาหารจะไดรับการเลื่อนตําแหนงจากผูชวยเปนพอครัว หรือแมครัว และเปนเชฟอันเปนตําแหนง

สูงสุดซึ่งจะไดรับคาจางที่สูงมาก และถามีเงินทุนในการประกอบกิจการรานอาหารเปนของตัวเอง รายไดก็จะ

ขึ้นอยูกับชื่อของรานทําเลที่ตั้ง และความอรอยของรสชาติที่ลูกคาบอกตอ(อาหารสุขภาพ,2552:23) 

  2.)คุณคาของอาชีพเชฟ 

  เชฟที่ดีตองคํานึงและใสใจถึงสุขภาพของอาหารที่ทําใหลูกคา เครื่องปรุงและวัตถุดิบตางๆที่

ใชควรจะเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ยกตัวอยางงายๆวา การเปนเชฟที่ดีจะไมใสผงชูรส หรือ วัตถุดิบที่ไมดีตอ

สุขภาพ ผักตองปลอดสารพิษและเนื้อที่ใชตางๆตองสดใหมไมคางหลายวัน และมีวิธีการปรุงที่สะอาด เพราะ

ถึงแมวาลูกคาจะไมรูวาวิธีการปรุงอาหารเปนอยางไร เราใชวัตถุดิบอะไร  มีวิธีการปรุงอยางไร แตเราตองรักษา

จรรยาบรรณโดยการตั้งใจทําทุกเมนูออกมาใหมีคุณภาพที่สุด คิดวาเราอยากกินอาหารแบบไหนเราก็ทําแบบ

นั้นใหลูกคา(กมลเนตร ศุธิพงษ,2552:27) 

 3.4ทักษะ ความรู ความสามารถ 

  ความรูที่สําคัญเลยคือตองมพีื้นฐานในการทําอาหาร ซึ่งตอนนี้ก็มีสาขาวิชา และคณะที่เปด

สอนหลายสถาบันมาก  แตสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหพื้นฐานของเราแนนขึ้น คือปฏิบัติและไดลงมอืทําอยูเสมอ ทํา

ใหเรามีความชํานาญและเปนการเพิม่ประสบการณของเราอกีดวย บางปญหาอาจจะเกิดข้ึนเฉพาะตอนที่เราได

ลองทําเทานั้นไมมีอยูในทฤษฎี ซึ่งกจ็ะทําใหเรารูวิธีแกไขปญหาในแบบฉบับตัวเอง  ในเรื่องภาษาก็เปนสิ่ง

สําคัญ การทําอาหารชาติใด หากไดภาษาก็จะไดเรียนรูวัฒนธรรมทีล่ึกซึ้งมากขึ้น บางหลักสูตรเปนอาจารยเปน

ชาวตางชาติ หากไดภาษาก็สามารถโกอินเตอรไปเปนเชฟทีต่างประเทศได หรอืแมแตในประเทศตามโรงแรม 5 

ดาว ลูกคาของเราเปนชาวตางชาติซะสวนใหญ

(http://www.rmutk.ac.th/index.php/component/weblinks/) สืบคนวันที่ 28 สิงหาคม 2558 
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 3.5เชฟตัวอยาง 

  1.)อาจารยยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ 

ประวัติ 

 ยิ่งศักดิ์ เกิดที่ฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนนีรนาท

วิทยาเมื่อป 2512, มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศเมื่อป 2515, ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

(ป.กศ) จากวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาเมื่อป 2517, ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) 

จากวิทยาลัยครูธนบุรีเมื่อป 2519, ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อป 2522, ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยาเมื่อป 2525, ปริญญาครุศาตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา สายมัธยมศึกษา 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร จากสถาบันราชภัฏธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร เมื่อป 2534 และปริญญา

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคหกรรมศาสตรทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเมื่อป 2549 

ตามลําดับ 

 ดานครอบครัว ยิ่งศักดิ์สมรสกับเมย จงเลิศเจษฎาวงศ ชาวสิงคโปร มีบุตรสาวคนหนึ่ง ชื่อ มารีนา จง

เลิศเจษฎาวงศ (ชื่อเลน: นานา)และบุตรชายช่ือ กวิน จงเลิศเจษฎาวงศ (ชื่อเลน: เท็ดดี้) แมสวนตัวจะยอมรับ

วาเปนกะเทยก็ตาม  

การทํางาน 

เริ่มตนทํางานดวยการเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ 

และสอนการทําอาหารไทยและขนมไทยที่โรงเรียน Smiling Orchid ประเทศสิงคโปร กอนศึกษาหลักสูตรการ

ทําอาหารนานาชาติ จากสถาบันตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ปจจุบัน มีตําแหนงทางวิชาการดวยการเปน

คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

 

รางวัลที่ไดรับ 

-รางวัลบุคคลตัวอยาง ประจําป 2548 ทางดานเผยแพรศิลปะอาหารไทยธุรกิจอาหาร 

-บรรณาธิการนิตยสาร FOODNEWS และ FOODPAPER 

-ผูอํานวยการสถาบันศิลปศาสตรการอาหาร TIFA 

-นายกสมาคมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเอกชน 

-คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม 
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ผลงานรายการโทรทัศน 

-รายการโทรทัศนในปจจุบัน 

-อรอยอยางยิ่ง 

-มงคลแผนดิน 

-ไทยโภชนา 

-yingsak food variety 

-ย่ิงชิม ย่ิงอรอย 

-ย่ิงถก กนกซัก 

-รายการโทรทัศนในอดีต 

-พอครัวบันเทิง 

-Family Food Fun 

-Yingsak Food Adventure 

-อรอยเริ่ด ประเสริฐศรี 

-คุยแหกโคง 

-นับหนึ่งใหถึงฝน 

 -YingSak On cook 

-Amazing Thai Food 

-leanning by doing 

-คนดังนั่งเคลียร 

-สดใหมไทยแลนด 

โฆษณา 

-ทีซีบี ทูนา 

-ปลาแมกเกอเรล ตรา ทีซีบี 
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-เครื่องดื่มชานมผสมบุกไขมุก ตรา เมจิกฟารม 

-สบูเตาหูไขขาว ตรา เอ็มเฮิรบ 

ผลงานละคร 

-แมครัวตัวยุง (2543) ชอง 7 

-คุณแจวกะเพราไก คุณชายไขดาว (2546) ชอง 7 

-เขียวหวาน 2001 (2547) ชอง 3 

-รักซอนรส (รับเชิญ) (2553) ชอง 7 

ภาพยนตร 

-หอแตวแตก (พ.ศ. 2550) 

-หอแตวแตก แหกกระเจิง (พ.ศ. 2552) 

-หอแตวแตกแหวกชิมิ (พ.ศ. 2553) 

-หอแตวแตก แหกมวากมวาก (พ.ศ. 2555) 

ผลงานละคร 

-แมครัวตัวยุง (2543) ชอง 7 

-คุณแจวกะเพราไก คุณชายไขดาว (2546) ชอง 7 

-เขียวหวาน 2001 (2547) ชอง 3 

-รักซอนรส (รับเชิญ) (2553) ชอง 7 

(https://th.wikipedia.org/wiki)สบืคนวันที่ 19สิงหาคม 2557 

 

  

2.)เชฟชุมพลแจงไพร 

ประวัติ  
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 เปนคนสมุทรปราการ แตครอบครัวเปนเจาของรานอาหารไทยช่ือ "สงวนศรี" อยูสี่แยกเพลินจิตร ซึ่ง

เปนรานเกาแกอายุกวา 50 ป เชฟชุมพลอยูในครัวตั้งแตเด็ก พออายุ 18 ก็ไดไปทํางานรานอาหารไทยใน

ตางประเทศ จนมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยอมรับจากหลายประเทศ 

  เคยเปนที่ปรึกษาอาหารไทยใหกับโรงแรมระดับสี่...หาดาว รวมทั้งรานอาหารไทย "บลูอีเลฟแฟนท" 

ปจจุบันอายุ 39 ป มีตําแหนงเปนผูอํานวยการอาหารไทยเครือโรงแรมอนันตรา ทั่วโลก 

        การทําอาหารของ "เชฟชุมพล" ทําแบบไทยโบราณ คือสมัยกอนนั้นยังไมมผีงชรูสเปนตัวชวย  แตอาจจะ

เปนเพราะเชฟชุมพลทําอาหารอยูตางประเทศเปนเวลานานหลายสิบปรสชาติคอนขางจะเอาใจฝรัง่ คืออาหาร

จะออกเค็มนํา(เขาใจวาที่เชฟชุมพลจะตองทําเชนนี้ก็เพราะ ทําอาหารไทยในตางประเทศจึงตองตามใจ...ตา

มลิ้นลูกคา (ไทยรัฐ,2558:8) 

3.)เชฟอาณณฑ มะซังหลง 

เชฟเคณฑไดทํางานอยูในสายงานเชฟมานานกวา 30 ป ในการทําอาหาร โดยเก็บเกี่ยวประสบการณ

จากอาจารยหลายทาน ในตางประเทศ และคนควาเพิ่มเติม จากหนังสือหลายเลม  และอีกทั้งจากการได

ทํางานรวมกับเชฟที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  รวมถึงแรงบันดาลใจจากพอแม ครอบครัว 

และคนรัก ทําใหเชฟเคณฑไดมีโอกาสทํางานเปนหัวหนาพอครัว 

 เชฟเคณฑทําอาหารดวยความรัก และใสใจในอาหารทุกจาน และดวยโอกาสที่มีทําใหเชฟเคณฑ ได

ทําอาหารใหกับ ผูมีชื่อเสียงทั่วโลก และไดสอนทําอาหารใหกับผูมีชื่อเสียง เชน นักเทนนิสมือวางอันดับ 1 ของ

โลก แคโรไลนวอซเนียคกี้ นักเทนนิสมือวางอันดับสาม วิคตอเรีย อซาเร็นกา, คิมไคลจสเตอรส, ราฟาเอล นา

ดาล รวมถึงนักรองดัง PAUL ANKA และฟรานซิสยิป เปนตน 

ปจจุบันนอกจากจะเปนเชฟทําอาหารแลว เชฟเคณฑยังรับสอนทําอาหารตามบานใหกับผูที่สนใจและ

รักการทําอาหารอีกดวย และยังเปนอาจารยสอนพิเศษอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน จนไดรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรการโรงแรมและการทองเที่ยว และเปนผูรวมทําโครงการบูรณาการ การเรียนการสอน 

วิชาการโรงแรม ของ มหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ ที่กําลังจะเปดเปนเอเซียน 

เชฟเคณฑมีความคิดที่จะแบงปนประสบการณ และเปนตัวอยางใหกับเยาวชน ผูที่มีความฝนและตองการมี

อาชีพ  ตองการเลี้ยงดูครอบครัว  จึงไดเปดเว็บไซตเปนของตัวเอง คือ www.chefkentbkk.com  ในเว็บไซต

จะมีประสบการณการทํางานที่ผานมา การทํางานรวมกับผูมีชื่อเสียง การไดรวมถายทํารายการทีวี รวมถึง

นิตยสารตางๆ และในเทศกาล Film Festival ที่จัดข้ึนที่หัวหินครั้งนี้ ไดมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเดินทาง

มารวมงาน เชฟเคณฑไดมีโอกาสเปนผูทําอาหาร ใหกับผูรวมงานทุกทาน เชฟเคณฑมีความยินดี  และดีใจที่ได

มีโอกาสไดทํางาน เพื่อประเทศชาติ เพื่อโรงแรม และเพื่อสายงานที่ตนเองรัก (มติชน,2558:6) 
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4.)เชฟเอียน กิตติชัย 

ในตอนเด็กไมอยากเปนเชฟ…เพราะตองชวยแมขายกวยเตี๋ยวตอนกลางวัน สวนตอนเย็นก็ตองชวยพี่

ขายน้ําเตาหู ตอนนั้นยังเด็กอยากไปเที่ยวเลนเหมือนเพื่อนๆ มากกวาเลยมีความคิดวาโตขึ้นไมอยากเปนพอ

ครัว แตมาเปลี่ยนความคิดเมื่อตอนอายุ 18 ปวาอยากเปนเชฟ 

เสนทางสูการเปนเชฟ…ตอนนั้นที่รูก็การเปนเชฟคือตองยืนอยูหนาเตาและทําอาหารเทานั้น หลังจาก

นั้นก็ไปศึกษาประวัติชีวิตของเชฟที่ประสบความสําเร็จ เขาตองไปเรียน ไปฝกงานกับเชฟที่มีชื่อเสียง มี 

cookbook ของเขาเองเลยไปเรียนที่ซิดนีย หาประสบการณการทํางานกับเชฟที่เกงๆ  และไปเริ่มอาชีพเชฟที่

นั่นเลย จนกระทั่งรูสึกวาอยากกลับเมืองไทย เลยกลับมาทํางานเชฟที่แรกที่โรงแรมโฟรซีซัน 

เชฟที่ขยันเปดรานอาหารของตัวเอง…ผมคิดวาสมองผมเหมือนกระทะใบหนึ่งที่กําลังจะผัด และมี

น้ํามันและน้ําอยูดวย มันก็เลยจุดประกายและคิดอยูตลอดเวลา มีความคิดที่จะพรีเซนตอาหารใหนาสนใจ เชน 

ผมอยากใหคนมาทานอาหารไดมีประสบการณการทําอาหารที่แปลกใหม ผมเลยคิดทําแกงสดๆ ที่โตะอาหาร 

ผมเอาหมอดินเผาใสน้ําแกงเอาปรอทวัดใหไดอุณหภูมิรอนพอดี แลวเตรียมพริกแกง กุง ทั้งหมดแลวเสิรฟโดย

การใสทุกอยางตรงหนาแขก ตอนแรกคนไทยก็ไมรูนั่งกันเฉยๆ แตพอเห็นก็ตกใจวาสามารถทําไดอยางไรโดยไม

มีไฟ แตทําใหสุกไดอยางไร 

เชฟตองมีพรสวรรค?…ผมวาผมไมใชเปนคนที่มีพรสวรรคนะ แตเรารูจักใหใชสมองของเราใหไดคิด 

สองตองไมคิดในกลอง แตคิดวาไมมีกลอง ถาเรามีทักษะหลายอยาง เราจะไดเปรียบ ถาเรารูจักมีมนุษย

สัมพันธระหวางพนักงาน และแขกเปนสิ่งสําคัญ เพราะเราไมไดทํางานอยูคนเดียว เพราะเราทํางานเปนทีม 

เสนหของอาหารไทย…รสชาติจัดจาน ความกรอบ ความหวาน เค็ม มัน เราจะเห็นไดจากจานยํา แกง

ก็เหมือนกับสตูที่ใชเทคนิค slow cooking อาหารฝรั่งอาจจะบอกวาจะตองใชเวลาเคี่ยวนาน แตอาหารไทยทํา

เดี๋ยวน้ี อรอยเดี๋ยวน้ีได อาหารทั้ง 4 ภาค ที่รสชาติที่โดดเดน ผมก็พยายามนําเอาอาหารภาคตางๆ เหลานี้มา

ผสมสานกันเปนในแบบสไตลของผมเอง (เดลินิวส,2558:6) 

 

4.ความหมายสรางสรรค 

สรางสรรค ( Creativity ) หมายถึง การสรางสิง่ใหมๆ ที่มีคณุคา โดยสิ่งใหมทีเ่กิดข้ึนอาจมี

การอางถึงบุคคลผูสรางสรรคหรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ไดสรางสรรคสิ่งแปลกใหมขึ้นมา 

 

 

5.ความหมายอาหาร 
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 อาหาร ( Food ) หมายถึง สิง่ที่มนุษยกินดืม่หรือรับเขารางกายโดยไมมีพิษแตมีประโยชนตอรางกาย

ชวยซอมแซมอวัยวะสวนทีส่ึกหรอและทําใหกระบวนการตางๆในรางกายดําเนินการไปอยางปกตซิึ่งรวมถึงนํา

ดวยดังนั้นอาหารประจําวันของมนุษยจึงจําเปนตองประกอบดวยอาหารหลายๆอยางเพื่อใหรางกายไดรับ

สารอาหารที่จําเปนตอรางกายครบถวนอาหารจําเปนไดทัง้ของแข็ง ของเหลวหรือกาซ 

5.1เมนูอาหารยอดนิยม 

ขาวคลุกกะป 

 

 

สวนผสมขาวคลุกกะป 

 ขาวสวยประมาณ 6 ถวย 

 เนื้อหมูหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 2 ขีด 

 กะป 3 ชอนโตะละลายนํ้า 2 ชอนโตะ (แนะนําวาใหเปนกะปที่ดีๆ หนอย) 

 น้ําปลา 1 ชอนโตะ 

 หอมซอย 4-5 หัว 

 กระเทียมสับละเอียด ประมาณ 2 ชอนโตะ 

 กุงแหงโขลกใหละเอียด ประมาณ 1/4 ถวย 

 มะนาว ประมาณ 2 ลูก 
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 มะมวงซอย ประมาณ 1-2 ลูก 

 น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ 

 น้ํามันพืช 3-4 ชอนโตะ 

 ไขไก 1 ฟอง 

 ผักชี 1 ตน 

 พริกซอย 2-3 เม็ด 

 แตงกวา 3 ลูก  

 

วิธีทําขาวคลุกกะป 

1. ยีขาวใหกระจาย พยายามอยาใหขาวหักเพราะจะทําใหไมสวย (เคล็ดลบัคือ ใหใชมือจุมน้ําใหพอเปยก

กอนยีขาว) 

2. ตอยไขตีใหเขากัน ต้ังกระทะใหรอนแลวใสน้ํามันพืชประมาณ 1 ชอนชา เจียวไขใหบางๆ นําไขเจียว

มามวนแลวหั่นใหเปนฝอยๆ 

3. เจียวกระเทียมกบัน้ํามัน 3 ชอนโตะใหหอมเหลือง แลวใสเนือ้หมลูงไปผัด ใสกะปผัดใหหอม ใสน้ําตาล 

กุงแหง ผัดใหเขากันดี แลวชิมดู ถาไมเค็มใหใสน้ําปลาลงไปเพิ่ม 

4. ใสขาวลงไปผัด ถาไมเค็มใหใสน้ําปลาเพิม่ ยกลงจากเตาแลวโรยดวยมะมวง หอมซอย แลวคลุกใหเขา

กัน 

5. ใชพิมพในการจัดจานใหสวยงาม โรยผักชลีงบนขาว วางไขฟอง พริกซอย มะมวงซอย แตงกวา 

มะนาว ไวขางๆ จาน 

(http://www.zabwer.com/2015/05/shrimp-paste-fried-rice.html) 

สืบคนวันที1่9 กันยายน 2558 

 

 

ขาวหนาแกงกะหรี ่
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สวนผสมขาวหนาแกงกะหร่ี  

 สันคอหมหูั่นชิ้นพอคํา 200 กรัม 

 มันฝรัง่หั่นหั่นชิ้นพอคํา 1 1/2 ถวย 

 แครอทหั่นชิ้นหอคํา 1 1/2 ถวย 

 แอปเปลแดงปอกเปลือกหั่นชิ้นพอคํา 2  

 หอมหัวใหญหั่นตามยาว 2 หัว 

 กระเทียมโขลกละเอียด 2 ชอนโตะ 

 ขิงขูดละเอียด 2 ชอนโตะ 

 นมสดรสจืด 3 ถวย 

 เนยสดชนิดเค็ม 3 ชอนโตะ 

 ผงกะหรี่ 2 ชอนโตะ 

 ผงปาปรกิา1-2 ชอนชา 

 มิริน 2 ชอนโตะ 

 โชยุ 2-2 1/2 ชอนโตะ 
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 ขาวญี่ปุนหุงสุกสําหรับเสริฟคูกัน 

 

วิธีทําขาวหนาแกงกะหร่ี 

1. ตั้งกระทะดวยไฟกลาง ใสเนยสดลงไปรอใหละลาย จากนั้นทอดเนื้อหมูใหดานนอกพอสุกเกรียมแลว

ตักใสจานพกัไว 

2. ใสหอมหัวใหญ มันฝรั่ง แอปเปล และแครอทลงผัดตอพอใหหอมหัวใหญสุก จากนั้นใสผงกะหรี่ ผงปา

ปริกา กระเทียม และขิง ผัดใหหอมและผกัเปนสีน้ําตาลเกรยีมนิดๆ ใสหมูที่ทอดไวลงไปตามดวยนม

สด คนใหเขากัน หรี่ไฟออน ตมผกัจนสุกนิ่ม ปรุงรสดวยมิรนิและโชยุ คนใหเขากัน ชิมรสตามชอบ  

ปดเตา 

3. ตักแกงกะหรีร่าดบนขาวรอนๆ กอนเสิรฟ  

 (http://www.kangtung.com/สูตรวิธีทําแกงกะหรีไ่ก/)สบืคนวันที่19 กันยายน 2558 

แกงปาหมู 

 

 

 

สวนผสมทําแกงปาหมู 

 เนื้อหมูสามชั้นหั่น 1 ถวยตวง 
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 น้ําพริกแกงเผ็ด 3 ชอนโตะ 

 มะเขือเปราะหั่นเปน 4 ทอน 2 ลูก 

 มะเขือพวง 3 ชอนโตะ 

 ขิงซอยใหเปนเสนๆ 3 ชอนโตะ 

 ถั่วฝกยาวหั่น ครึ่งถวยตวง 

 พริกไทยออน 3 ชอนโตะ 

 ฝกขาวโพดออนหั่น ครึ่งถวย 

 น้ําซุปหมู 2 ถวยตวง 

 น้ําปลา 2 ชอนโตะ 

 เกลอื 1 หยิบมือ 

 ใบมะกรูดหั่นฝอย 1 ชอนโตะ 

 พริกสดบด 1 ชอนโตะ 

 ใบกะเพรา  5-10 ใบ 

 น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ 

 

วิธีทําแกงปาหม ู

1. ตั้งน้ํามันในกระทะใหรอน จากนั้นนําพรกิแกงเผ็ดลงไปผัดจากนั้นใสหมูลงไปผัดใหสกุ 

2. เติมมะเขือเปราะ มะเขือพวง พริกไทยออน ขิง ถ่ัวฝกยาว และขาวโพดออนลงไป ตามดวยน้ําซุป 

3. ปรุงรสดวยน้ําปลา เกลือ พริกสดและใบมะกรูด ตมตออีกสกัพักหนึง่จากนั้นใสใบกะเพราลงไป และ

ปดไฟ 

4. เสริฟใสชามทานกับขาวสวยรอนๆ  

(http://www.ezythaicooking.com/free_recipes/Jungle-curry-with-pork_th.html)สืบคน

วันที่19 กันยายน 2558 
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ขาวมันไก 

 

 

 

สวนผสมขาวมันไกกับการตมไก) 

 ขาวหอมมะลิ เกา 

 มันไกและหนังไก สําหรบัทําน้ํามัน 

 กระเทียม สดสับหยาบ  (ใชกลีบเล็ก) 

 ไกตอนสด ขนาด 3.5 กก. 

 หอมแดงซอย 

 ผงชูรสหรือรสด ี

 เกลอืปน 

 น้ําสะอาด 

 

นํ้าจิ้ม.(380ถวย) 

 น้ําตาลบึก 1/2 กก. 
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 .เตาเจียวบด (สูตร1)  1กก. 

 ซีอิ้วขาว  (สูตร4) 2.5 ขวด 

 ซีอิ้วดํา สูตร5 2 กระบวย 

 น้ําสมสายชู 1ขวด+1กระบวย 

 พริกขี้หนูแดงใหญ .5 กก. 

 กระเทียมสด 2ขีด 

 กระเทียมดอง1ขีด+น้ํากระเทียมดอง1กระบวย 

 ผงชูรส หรอืรสดี 5 ชช. 

 ใบเตย 2 กําเล็ก 

 ขิงแกไมปอกเปลือก 1.2กก. 

หมายเหต ุกระบวยที่ใชในสูตรนี3้.5น้ิวกระบวยเติมน้ําซปุ ใช4นิ้ว นํ้าจิ้มนี้หากไมเติมน้ําซุปจะเก็บได

10วัน เติมน้ําซุปแลวเกบ็ได3วัน นํ้าจิ้มสูตรนี้ทําแลวจะได 380ถวย 

การเลือกไก 

การทําขาวมันไกหัวใจก็บอกอยูแลวคือไก การเลอืกไกมาทําขาวมันไกเปนสิง่แรกที่จะตองคํานึงถึง

ครับ โดยทั่วไปชาวจีนเราๆจะเลือกไกตอนหรอืไกเนื้อเพราะ เมื่อตมแลวผิวจะออกขาวสวยกวาไกบาน ที่เมือ่

ตมแลวผิวออกคล้ํา หรอืออกเหลืองไปเลย และเนื้อนอยออกเหนียว หรือ อาจไปซื้อถูก ไกแกทีเ่ปนไกไข ปลด

ระวางแลวอายุ เกินป เอามาขายให ในราคาถูกๆ เนื้อจะออกเหนียวไมนุม ไมอรอย ฉะนั้นดานแรก ไกดีผิวขาว 

เนื้อนุม สดสะอาดปราศจากโรค  

 

 

 

การตมไก 

ไมวาเราจะตมไกกี่ตัวก็ตามภาชนะตมใสน้ําไดเตม็จนทั่วไกครับ น้ันหมายถงึไกไมวา จะตม1ตัว หรือ5

ตัว นํ้าตองทั่วไกเสมอ  หมอที่ใชตม โดยทั่วไป จะใชทรงสูงไวกอน จากนั้นเติมน้ําสะอาด น้ําใสไกขาว นํ้าเกาไก

ดําครับ ใครเอาน้ําเกามาตมไก ตกมาตาย เพราะไกตมเสรจ็สีออกมาดูไมนากิน 
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เตรียมไก 

 เราไดไกมาแลว โกตงบอก นายเหลือง วาใหผาหลังคอ เอาเครื่องในออก ลางน้ํา แลวเอาเกลือทาดาน

ในไก และดานนอกไก ใหทั่วแลวนวดไกเพื่อคลายกลามเนื้อตางๆ จากนั้นใหลางทิ้ง ดวยน้ําใหสะอาดทําอยางนี้

3ครั้งครับ โกตงวายิ่งสะอาดจะเกบ็ไดนาน เอาออกแขวนหนาราน เชาจรดเย็นไมมีเสีย แตถาไมสะอาดแคเที่ยง

กวาๆ ก็ออกกลิ่นตุๆแลว ก็เสียนั้นเองละ อันนี้สําคญั 

การตม 

 นํ้าสะอาดลงหมอ พอน้ําเดือด นําไกลงตม พอน้ําเริ่มเดือดอกีครั้งยกขึ้น สกัพักเอาไก ลงตมตอคะเนดู

วาน้ํารอนเขาไปในตัวไก จนสุกทั่วกอน จึงยกขึ้นอีก ทําอยางนี้ 25 ครั้ง 

อาบนํ้าใหไก 

 หลังจากเอาไกตมมาแขวนไวหนารานเตรียมขายแลว เราตองเอาน้ํามนัมาทาไก โดยเอาน้ํามันไกทีเ่รา

ชอนออกตอนทีเ่ราตมไก เก็บไว (น้ํามันไกทีล่อยหนาตอนที่เราตมไก) เอามาใส 1ชาม ใหใสเกลอืปน5 ชช. ใส

ผงชูรส5ชช. ละลายแลวก็บรรจงชโลมดวยมือใหทั่วตัวไก ทําใหไกไมแหงและไมเสียเร็ว เมือถกูแขวนไวหนาตู

ขาย ยามอากาศรอนอบอาว แตเดี๋ยวนี้แนะนําวาใหไปซื้อไกปลอม ที่ทําดวยเรซิน มาแขวนไวดีกวา สวนไกจริง

เก็บไวในตูใน ทําใหเกบ็ไดนานขึ้น 

การหุงขาว 

เจียวมันไก น้ํามันที่ใชหุงขาวมันไกจะใชนํามันจากไกที่เราซือ้มาจากแหลง ที่ไวใจได ไมเกา และ

สะอาด ใชน้ํามันไก 5กก. ตอนเจียวใสใบเตยมัดเล็กๆลงไป5มัดที่กนกระทะ เจียวจนน้ํามันออกมาหมดแลวเอา

กากขึ้น จากนั้นเอา หอมแดงซอย 2ขีด มาเจียวในน้ํามันตอจนเหลือง แลวตักทิ้ง จะไดน้ํามันไกที่ไมมีกลิ่นไก 

แตมีกลิ่นหอมแลว 

 

การหุงขาวมันไก 

 นํ้าน้ํามันไกลงกระทะพอรอนเอากระเทียมสดสบัหยาบลง พอเหลืองนิดหนอยสงกลิ่น เทขาวสารลง

ผัดกับน้ํามันจนไดที่ สงัเกต ขาวขึ้นเงาผัดงายๆลื่นๆ แลวตักใสหมอหุงขาว จากนั้นใหเทน้ําเดือดๆ นายเหลือง 

ย่ําวาตองน้ําเดือดๆ นะครบัตมรอไวเลย ขั้นตอนนี้ใหใสเหลอืลงไป 3/4 ชต. น้ําตาล 3/4  กดสวิสหมอหงุขาว 

แลวใชไมพายคนขาวในหมอไปทางเดียวกัน แลวปดฝา แลว อยาเปดฝาหมอเด็ดขาด  ใหรอไปอีก15-20นาที่ 

หากเปดกอน ขาว 

การทํานํ้าจิ้ม    

เริ่มจากเคี่ยวน้ําตาลโดย เทน้ําลงเตมิน้ําตาลใสใบเตยลง ไดน้ําเชื้อมกลิ่นใบเตย เขมขนพกัไว  เตรียมเครือ่งปน 
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ใสเตาเจียวบด  ตามดวยกระเทียมดอง ,น้ําเช่ือม,พริก,ขิง,น้ําสมสายชู,ซีอิ้วขาว,ซีอิ้วดําก็คือสวนผสมทั้งหมดนั้น

ละครบั ลงปนในโถปนพอหยาบๆ ชิมรสดูอีกครัง้ตามชอบ   ตั้งใสโหลพกัไว ข้ันตอนสุดทายเติมน้ําซุป นํ้าจิ้มนี้

หากไมเตมิน้ําซุปจะเก็บได10วัน เติมน้ําซุปแลวเกบ็ได3วัน น้ําจิ้มสูตรนี้ทําแลวจะได 380ถวย(ครบเครือ่งเรื่อง

น้ําจิ้ม,2556:28) 

 

ขาวผัดสับปะรด 

 

 

สวนผสมขาวผัดสับปะรด 

 กุงสดปอกเปลือก 250 กรัม 

 หมูแฮมหั่นเตา 100 กรัม (หรือใชเนือ้อกไก แทนได) 

 สับปะรด 1 ลูก 

 ขาวสวยเย็น 2 ถวยตวง 

 กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนชา 

 แครอทหั่น ½ ลูก 

 หอมใหญหั่น 1 ลูก 

 คนอรอรอยชัวร 2 ชอนชา 
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 น้ําตาลทราย 2 ชอนชา 

 ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ 

 ลูกเกดสีดํา 2 ชอนโตะ 

 พริกหวาน 3 สี หั่นเตาเลก็ ¼ ถวยตวง 

 ผงกะหรี่ 1 ชอนชา 

 น้ํามันพืช 2 ชอนโตะ 

 พริกไทย 1 ชอนชา 

 เม็ดมะมวงหมิพานตค่ัว หมูหยองสําหรบัแตงหนาขาวผัด 

วิธีทําขาวผัดสับปะรด  

1. ผาสบัปะรดออกเปนสองสวน (ผาครึ่ง) ตักเอาเนือ้สบัปะรดออกแลวหั่นเปนช้ินเล็ก (ตองการสับปะรด 

½ ถวยตวงสําหรับทําขาวผัด สับปะรดสวนทีเ่หลือสามารถใชเสิรฟเปนของวางได) เปลือกที่เหลอื

หลงัจากเอาเนือ้สบัปะรดออกไปแลวเก็บไวเพื่อใสขาวผัดสําหรบัเสิรฟ 

2. ตั้งกระทะน้ํามันบนไฟปานกลาง ใสกระเทียมผัดจนหอม จากนั้นใสกุงและแฮมลงผัดพอสุก (ถาไมใช

แฮม ใหใสเนือ้ไกแทน หลังจากเจียวกระเทียมจนเหลืองแลวก็ใหใสเนื้อไกลงไปผัดกอน เมือ่ไกใกลสุก

จึงคอยใสเนื้อกุงลงไปผัด) ใสผงกะหรี่ผัดใหเขากัน 

3. ใสแครอทและหอมใหญลงไปผัดจนสุก จงึใสขาวสวย หมูแฮม (กรณีที่ใชหมูแฮม ไมใชเนื้อไก) คนอร

อรอยชัวร นํ้าตาล พริกไทย ซีอิ๊วขาวและเนื้อสับปะรดลงไปผัด ผัดจนสวนผสมทัง้หมดเขากันดี 

4. ตักขาวผัดใสลงไปในเปลือกสบัปะรดทีเ่ตรียมไว เสิรฟทันทีขณะที่ยังรอน โรยหนาดวยหมูหยองและ

เม็ดมะมวงหมิพานตค่ัว 

(http://www.knorr.co.th/)สบืคันวันที2่0 กันยายน 2558 

 

ลาบหมู 
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สวนผสมลาบหมู  

 หมูสบั 1 ถวย 

 หนังหมูหั่น 3 ชอนโตะ 

 ตับหมหูั่น 3 ชอนโตะ 

 ใบสาระแหน1 ชอนโตะ 

 น้ํามะนาว 2 ชอนโตะ 

 น้ําปลา 2 ชอนโตะ 

 ขาวค่ัว 2 ชอนโตะ 

 ใบหอมซอย 1 ชอนโตะ 

 ผักชีฝรั่งซอย 1 ชอนโตะ 

 พริกแหงบด 1 ชอนโตะ 

 น้ําตาล 1 ชอนชา 

 หอมแดงซอย 3 ชอนโตะ 

วิธีทําลาบหม ู  
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1. ตมหมสูับ หนงัหมูและตบัหมูใหสุก จากนั้น นําเนื้อหมสูับที่ หนังหมูและตับหมูที่ตมสุกแลว พักใสชาม 

2. ปรุงรสลาบดวย นํ้าปลา น้ําตาล มะนาว ขาวคั่ว ใบหอม ผกัชีฝรั่ง พริกแหงบด ใบสาระแหน และ 

หอมแดงซอย ผสมกบัหมูสบั หนังหมูและตับหมูใหเขากัน 

3. เสริฟใชจาน ทานกับขาวเหนียวและผัก เชน แตงกวา ผักกากขาว และถั่วฝกยาว 

(อาหารคาขาย ยิ่งขายยิ่งด,ี2542:39) 

 

ปอเปยะราดนํ้า 

 

สวนผสมปอเปยะราดนํ้า  

 น้ําตาลปป 

 น้ํามะขามเปยก 

 ซีอิ๊วขาว 

 บวยดอง 

 แปงมันฮองกง  (ใชแปงนี้น้ําราดสจีะใสและสวยกวาแปงมันทั่วไปหรือแปงขาวโพด) 

 

วิธีทําปอเปยะราดนํ้า  
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1. เคี่ยวน้ําตาลปปกับน้ํามะขาม อยาเพิ่งปรงุใหเปรี้ยวมากเพราะจะมบีวยดองดวย 

2. บี้บวยดองกบัน้ําดองบวยลงไป จะทําใหน้ําราดปอเปยะรสเปรี้ยวแหลมกลมกลอมขึ้น 

3. เติมน้ําที่ตมไกกับเตาหูทีก่รองพักไวลงไปพรอมทัง้อบเชยอบเชยจะทําใหน้ําราดหอมออนๆ จะใสผง

พะโลแทนก็ได 

4. ปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว 

5. ชิมรสใหไดตามตองการ ใหเปรี้ยวหวานนํา เค็มเพียงแคตัดรสเล็กนอย 

6. เคี่ยวน้ําตาลใหเหนียวหนอยจะไดไมตองใสแปงแยะ 

7. เติมแปงมันละลายน้ําลงไป 

(http://datacatalog.org/ปอเปยะทอด/)สืบคนวันที่ 13 กันยายน 2558 

 

ตมแซบซี่โครงหมูออน 

 

 

 

สวนผสมตมแซบซี่โครงหมูออน 

 น้ํา 2 1/2 ถวยตวง 

 ซี่โครงหมู 1 ถวยตวง 
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 ขาซอย 3 ชอนโตะ 

 ตะไคร 2-3 ตน 

 หอมแดง 3-5 หัว 

 เห็ดภูฐานฉีก 1/2 ถวยตวง 

 มะเขือเทศหั่น 1-2 ลูก 

 พริกขี้หนูแหงคั่ว 3-5 เม็ด 

 พริกคั่วปน 1-2 ชอนโตะ 

 น้ําปลา 3 ชอนโตะ 

 น้ํามะขาม 1 ชอนโตะ 

 น้ํามะนาว 1 ชอนโตะ 

 ผงลาบหรือขาวคั่ว 1 ชอนโตะ 

 ผักชีฝรั่งซอย 1 ชอนโตะ 

 ตนหอมซอย 1 ชอนโตะ 

วิธีทําตมแซบซี่โครงหมูออน 

1. ตมซี่โครงหมูในนํ้าเดือดแลวลดเหลือไฟกลาง เคี่ยวตอ 1-2 ชั่วโมงจนเนือ้หมเูปอยไดที่โดยใหเหลือ

เปนน้ําสตอก 2 ½ 

2. ตามดวยขา ตะไคร เห็ด หอมแดง พริกขีห้นูคั่ว พริกปน น้ําปลา น้ํามะขามรอจนเดือดอีกครั้งปดไฟ

แลวใส นํ้ามะนาว ผงลาบหรือขาวค่ัว โรยผักชฝีรัง่ซอย ตนหอมซอย ชิมรสอีกครั้งแลวตักเสิรฟ 

(http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/81442.html)สืบคนวันที่ 20 

กันยายน 2558 

 

 

ไขลูกเขย 
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สวนผสมไขลูกเขย 

 น้ําตาลปป2 ชอนโตะ 

 น้ํามะขามเปยกประมาณ 2 ชอนโตะ 

 น้ํามันพืช (ในสวนนี้เราตองใชนํ้ามันในการทอดไขและในการเคี้ยวนํ้าปรงุดวย อาจจะตองเตรียมไว

เยอะหนอยสําหรบัการทอดไขลูกเขย) 

 น้ําปลาประมาณ 1 ชอนโตะ   

 ไขเปดตม 3 ฟอง (อาจจะใชไขไกก็ไดแตความมันและอรอยไขเปดจะอรอยกวา) 

 หอมแดงซอยเปนแวนๆ (สําหรบัหอมแดงเราใชใสในน้ําปรุงและสําหรบัเจียวไวโรยหนาดวย) 

 กระเทียมเจียว  

 พริกแหง (หากวาทําใหเด็กๆ ทานก็ไมตองใชครับ แตหากเดก็ๆ ทานเผ็ดไดก็แนะนําใหใสไปเล็กนอย 

อาหารไทยตองมรีสเผ็ดบาง) 

 ผักชีสําหรบัโรยหนา 

 

 

วิธีทําไขลูกเขย 
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1. เริ่มแรกกอนเลยคือใหเราทําไขเปดมาตมแลวแกะเปลือกนําลงไปทอดในนํ้ามันใหเหลืองแลวตักข้ึนมา

พักไวครับ (เคล็ดลบัตรงนี้แนะนําวาในระหวางที่ทอดไขนั้นใหเราขยันคน อยาใหไขอยูนิ่งๆ เพราะ

อาจจะสุกไมเทากันได) 

2. เจียวหอมและกระเทียมเตรียมไว 

3. ตั้งกระทะดวยไฟกลาง เทน้ํามันลงกระทะแลวตามดวย น้ํามะขามเปยก นํ้าตาลปป น้ําปลา แลวเคียว

ใหดูวาเริ่มงวด ใหใสหอมแดงลงไปเลก็นอย (ตรงขั้นตอนนี้หากตองการใสพริกแหงใหตบพรกิแหงแลว

หั่นเปนทอนใหญๆ ใสลงไปไดเลย) 

(http://xn--22c0cyai3bl9ab.blogspot.com/2013/04/blog-post_23.html)สืบคนวันที่ 20 กันยายน 

2558 

 

 

ปลาน่ึงมะนาว 

 

      

สวนผสมเมนูปลาน่ึงมะนาว  

 ปลากะพง 1 ตัว (ใชขนาดประมาณครึ่งกิโล เหมาะกบัทาน 2-3 คน) 

 น้ําปลา, นํ้ามะนาว ประมาณอยางละ 2 ชอนโตะ (เราตองการรสที่เขมขน) 

 น้ําตาลทราย 1 ชอนชา 
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 พริกขี้หนสูวน (ปริมาณแลวแตความชอบ หากชอบเผ็ดมากก็ใชเยอะ) 

 กระเทียมประมาณ 10 กลบี 

 ผักกาดขาว 

 ผักช ี

วิธีทําปลาน่ึงมะนาว 

1. นําปลากะพงมาขอดเกล็ดแลวลางใหสะอาด บั้งปลาใหสวยงามแลวพักไวใหสะเด็ดน้ํา (ในกรณทีี่ใช

ปลาตัวใหญอาจจะทําการหั่นเปนสองทอนก็ได) 

2. นําพริกสดมาเด็ดข้ัวออก, ปอกเปลือกกระเทียม, เด็ดใบผกักาดขาว, เด็ดใบผกัชี แลวนําทั้งหมดไปลาง

น้ํา แลวซับใหพอหมาดๆ เล็กนอย 

3. ใสน้ําประมาณ 1/3 ของหมอลังถึง ต้ังไฟรอน้ําเดอืด นําผักกาดขาววางบนจานกอนนําปลาขึ้นวาง

ดานบน เมื่อน้ําเดอืดใหนําปลาลงนึง ใชเวลาประมาณ 10 นาทีครับ เมือ่ครบกําหนดแลวเช็คดูอีกครั้ง

วาปลาสุกดหีรือไม แลวรบียกลง (หากปลาตัวใหญและหนาก็อาจจะใชเวลามากกวาน้ี) 

4. ทําน้ําราดโดยการผสม พรกิขี้หนูทบุและหั่นหยาบๆ นํ้าตาล น้ําปลา น้ํามะนาว กระเทียมซอยบางๆ 

คยใหเขากันแลวชิมรส จะตองไดรส เปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด หากเปรี้ยวเกินไปใหใสน้ําปลาและน้ําตาล

เพิ่ม ราดลงบนปลาแลวนําไปนึงอกีครั้ง ใชเวลาประมาณ 3 นาที แลวยกลง 

5. โรยดวยใบผกัชีพรอมเสริฟ 

(อาหารนาชิม,2556:45) 

 

 

 

 

 

 

ฉูฉี่ปลาทู 
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สวนผสมฉูฉี่ปลาทู 

 ปลาทสูด 500 กรัม 

 น้ําพริกแกงเผ็ด 3 ชอนโตะ 

 น้ําปลา 1 ชอนโตะ 

 น้ําตาล 1 ชอนโตะ 

 ใบมะกรูดซอยละเอียด 2 ใบ (แบงไวนิดหนอยสําหรบัโรยหนา) 

 กะทิ 400 กรัม 

 พริกชี้ฟาแดงหั่นตามยาว 1 เม็ด 

 ผักชี (สําหรบัแตงอาหาร) 

 น้ํามันพืช 

วิธีทําฉูฉี่ปลาทู 

1. ตัดหัวปลา ควักไสออก และลางทําความสะอาดปลา ผึ่งใหแหง 

2. ใสน้ํามันในกระทะและนําไปตั้งไฟ เตมิกะทิและน้ําพริกแกงเผ็ดลงไปผัด จนเครื่องแกงกับกะทิเขากัน 

3. ใสลงไปผัด จากนั้นปรุงรสดวยนํ้าปลาและน้ําตาล 

4. ผัดจนเนื้อปลาสกุดี แลวจึงเติมใบมะกรูดลงไปผัดตออีก 1 นาที จึงปดไฟ 
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5. ตักใสถวย แตงหนาดวยใบมะกรูดซอย, พริกชี้ฟาและผกัชี เสริฟทันทีกบัขาวสวยรอนๆ 

(ตําหรบัเด็ด,2555:56) 

 

5.2 รายการโทรทัศนเกี่ยวกบัอาหาร 

1.) เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย 

 เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย (อังกฤษ: Iron Chef Thailand) เปนเกมโชวการทําอาหาร 

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 23.00 น. - 01.00 น. (15 เมษายน พ.ศ. 2556 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไดเพิ่ม

รายการยอยอีกหนึ่งรายการ ชื่อวา เชฟกระทะเหล็ก ศึกวันลางตา ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 

09.00 น. - 10.00 น.) โดยเริ่มอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ทางสถานีโทรทัศนสี

กองทัพบกชอง 7 ตามรูปแบบของรายการ ยุทธการกระทะเหล็ก (อังกฤษ: Iron Chef ญี่ปุน: 料理の鉄) ที่

ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2536 โดยไดรับลิขสิทธิ์จากบริษัท ฟูจิ ครีเอทีฟคอรปอเรชั่น จํากัด 

ประเทศญี่ปุน โดยไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิตวา เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย กับโรงเรียนกระทะเหล็ก เริ่ม

ออกอากาศ 6 เมษายน พ.ศ. 2558 เปนตนรายการนี้ ในอีกหลายภาษา และวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 ได

ยายเวลาออกอากาศเปนทุกวันเสาร เวลา 12.00 น. - 13.00 น. จนกระทั่งวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได

ปรับเวลาออกอากาศเปนทุกวันเสาร เวลา 11.45 - 12.45 น. และชวงโรงเรียนกระทะเหล็ก ไดยายออกอากาศ

ทุกวันนักขัตฤกษ เวลา 09.00 น. - 10.00 น. โดยใชชื่อวาเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย กับโรงเรียนกระทะ

เหล็ก เริ่มออกอากาศ 6 เมษายน พ.ศ. 2558 เปนตนไป(https://th.wikipedia.org/wiki/) สืบคนวันที่ 18 

กันยายน 2558 

 2.) ครัวคุณตอ 

ในปจจบุัน รปูแบบรายการไดแบงการออกอากาศเปน 2 ชวง ไดแก 

ชวงที่ 1 

 ชวงตอบจดหมาย จดหมายของเราเปนจดหมายพิเศษที่บรรจุความฮาไวเพียบ ทางรายการจะตอบ
จดหมายจากทางบานที่เขียนมาถามในทุกเรื่องราว จากนั้นแนะนําเรื่องราวหลากหลายที่เปนเรื่องใกล
ครัว เชน 

 1. ถือวาผิด ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีอาหารดี อาหารเด็ดประจําทองถิ่น ถาไปถึงแลวไมได
กินถือวาผิด รายการจะนําเสนอ รานดัง เมนูเด็ด ประจําทองถิ่นทั่วไทยที่ผานไปเมื่อใดตอง
แวะกินใหได เชน ไปจังหวัดเพชรบุรี ตองแวะกินกวยเตี๋ยวน้ําแดง หรือไปเชียงราย ตองแวะ
กินตมเลือดหมูจิงจูฉายรานสหรส ถาไมกินถือวาผิด 
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 2. เคล็ดลับ ตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องในครัว เชน วิธีทอดไขเจียวใหฟู วิธีดับกลิ่นกระเทียบสูตร
ใหม วิธีเลือกซื้อของ 

 3. วัตถุดิบในการทําอาหาร จะหาซื้อปลาทูสดๆ ปูตัวใหญ ไกบาน กุงแมน้ํา ผักกรอบๆ ไร
สารพิษ ฯลฯ เพื่อไปทําอาหารไดจากที่ไหน รายการมีสถานที่เด็ดๆ มาแนะนํา 

 4. ผัก ผลไมตามฤดูกาล Seasoning Food) ในชวงฤดูตางๆ มีผัก ผลไมอะไรที่นากิน ถา
อยากกินใหอรอย ตองไปที่ไหน และแนะนําเมนูเด็ดสําหรับผัก ผลไมนั้นๆ 

 5. เครื่องครัว เปนการอัปเดตอุปกรณเครื่องใชในครัววามีนวัตกรรมอะไรออกมาใหม หรือ
อุปกรณหนาตาแบบนี้ใชทําอะไร และที่ไหนมีลดราคาสินคา เครื่องครัว และแจกเครื่องใชใน
ครัวฟรีจากผูสนับสนุนใจดีจากทางรายการใหกับทานผูชม 

 6. อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร กินอยางไรใหมีสุขภาพดี กินอะไรรักษาหรือแกโรคอะไร กิน
อะไรปองกันอะไร และกินอะไรแกอะไร 

 7. รวมกินฟรี กับทางรายการ เพียงผูชมมีสวนรวมกับทางรายการตามที่กําหนด ก็มีสิทธิ์รับ
บัตร รับประทานอาหารฟรี จากรานอาหารชื่อดัง 

ชวงที่ 2 

 

 ชวงหลักของรายการที่นําเสนออาหารอรอย หรืออาหารที่หากินไดยาก แทบจะสาบสูญไปแลว เชน 
หอง แกงสมมันขี้หนู แกงบวน หมูชะมวง แกงผักอี๋ไร ไขหวาน ขนมเกสรลําเจียก และสูตรอาหารไทย
โบราณที่อรอยครบรสอยางแทจริงทําอยางไร 

เชนแกงเขียวหวานไก พะแนงเนื้อ ขนมจีนน้ําพริก ขาวแชชาววังโดยแตละเมนูที่รายการเลือกสรรมานําเสนอ 

จะมีผูรูตัวจริงมาสอนวิธีการปรุงอาหาร พรอมเผยสูตรลับเฉพาะตัว และเคล็ดลับความอรอยที่ไมเคยเปดเผยที่

ไหน 

 

รายการ ครัวคุณตอยSaturday มีรูปแบบรายการ แบงออกเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้ 

ชวงที่ 1 

 ตอบจดหมาย จดหมายของเราเปนจดหมายพิเศษที่บรรจุความฮาไวเพียบ ทางรายการจะตอบ
จดหมายจากทางบานที่เขียนมาถามในทุกเรื่องราว จากนั้นแนะนําเรื่องราวหลากหลายที่เปนเรื่องใกล
ครัว เชน 
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 1. ไมกินถือวาผิด ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีอาหารดีอาหารเด็ดประจําทองถิ่น ถาไปถึงแลว
ไมไดกิน ถือวาผิด รายการจะนําเสนอ รานดัง เมนูเด็ด ประจําทองถิ่นทั่วไทยที่ผานไปเมื่อใด
ตองแวะกินใหได เชน ไปจังหวัดเพชรบุรี ตองแวะกินกวยเตี๋ยวน้ําแดง หรือไปเชียงราย ตอง
แวะกินตมเลือดหมูจิงจูฉายรานสหรส ถาไมกินถือวาผิด 

 2. เคล็ดลับตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องในครัว เชน วิธีทอดไขเจียวใหฟู วิธีดับกลิ่นกระเทียมสูตร
ใหม วิธีเลือกซื้อของ 

 3. วัตถุดิบในการทําอาหาร จะหาซื้อปลาทูสดๆ ปูตัวใหญ ไกบาน กุงแมน้ํา ผักกรอบๆ ไร
สารพิษ ฯลฯ เพื่อไปทําอาหารไดจากที่ไหน รายการมีสถานที่เด็ดๆ มาแนะนํา 

 4. ผัก-ผลไมตามฤดูกาล (Seasoning Food) ในชวงฤดูตางๆ มีผัก ผลไมอะไรที่นากิน ถา
อยากกินใหอรอย ตองไปที่ไหน และแนะนําเมนูเด็ดสําหรับผัก ผลไมนั้นๆ 

 5. เครื่องครัว เปนการอัปเดตอุปกรณเครื่องใชในครัววามีนวัตกรรมอะไรออกใหม หรือ
อุปกรณหนาตาแบบนี้ใชทําอะไร และที่ไหนมีลดราคาสินคาเครื่องครัว 

 6. อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร กินอยางไรใหมีสุขภาพดี กินอะไรรักษาหรือแกโรคอะไร กิน
อะไรปองกันอะไร และกินอะไรแกอะไร 

ชวงที่ 2 

 ชวงเมนูหลักของรายการที่นําเสนออาหารอรอย หรืออาหารที่หากินไดยาก แทบจะสาบสูญไปแลว 
เชน หอง แกงสมมันขี้หนู แกงบวน หมูชะมวง แกงผักอี๋ไร ไขหวาน ขนมเกสรลําเจียก และสูตรอาหาร
ไทยโบราณที่อรอยครบรสอยางแทจริงทําอยางไร เชนแกงเขียวหวานไก พะแนงเนื้อ ขนมจีนน้ําพริก 
ขาวแชชาววัง 

โดยแตละเมนูที่รายการเลือกสรรมานําเสนอ จะมีผูรูตัวจริงมาสอนวิธีการปรุงอาหาร พรอมเผยสูตรลับ

เฉพาะตัว และเคล็ดลับความอรอยที่ไมเคยเปดเผยที่ไหน 

ชวงที่ 3 

 ชวงถือวาถูก ครัวคุณตอยSaturday แจกกันเห็นๆ แจกกันไมอั้น กับอาหารการกินดีๆทั้งในและ
ตางประเทศ สลับหมุนเวียนกันไปในแตละสัปดาห ใหผูชมไดลิ้มรสอาหารในแบบที่ถือวาถูก 

 1. อาหารดีจากรานดัง รายการนําเสนอเมนูอาหารสุดพิเศษ จากรานอาหารชื่อดังตางสัญชาติ 
ไมวาจะเปนอาหารญี่ปุน อาหารจีน ฝรั่งเศส อินเดีย เกาหลี ฯลฯ ที่รายการพิสูจนความอรอย
มาแลว มาสงตอความอรอยใหคุณผูชมทางบาน ไดกินฟรีทุกเดือน 

 2. ตลาดน้ํา อาหารและตลาดนํ้าเปนของคูกัน วันหยุดสุดสัปดาห ตลาดน้ําใกลกรุง เปนแหลง
ทองเที่ยวสําหรับคนกรุงเทพเสมอ ไมวาจะเปนตลาดน้ําดอนหวาย ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม ตลาดน้ํา-ขวัญเรียม ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ตลาดน้ําลําพญา และแตละตลาดก็จะ
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มีรานอรอยที่ตองไปเชนกัน เชนถาไปตลาดน้ําดอนหวายอาหารที่พลาดไมไดคือ เปดพะโล
นายหนับ 

 3. รานดารา รานอาหารของดาราคนโปรด เปดรานตอนรับคุณผูชมใหไปสัมผัสอีกมุมชีวิต
ของพวกเขาเชน รานแสนแซบ ของนุน วรนุช รานอาหาร Made My Day ของนาวิน ตาร 

 4. มหกรรมอาหาร ทั้งในและตางประเทศตามฤดูกาล ที่รายการคัดสรรมาเพื่อผูชมโดยเฉพาะ 
ไมวาจะเปนมังคุด 100 ปจากชุมพร ขาวโพดหวานจากโอซากา 

 5. รานกาแฟ หลากหลายบรรยากาศรานกาแฟ สําหรับคอกาแฟหลายรุน ก็มีมาแนะนํากัน
ในชวงนี้ ไมวาจะเปน รานสวย รานดัง รานเกาแก คลาสสิค อยางเชน รานออนล็อก หยุน 
รานกาแฟรานอาหารเกาแกที่มีมากวา 70 ป หรือรานกาแฟรูปแบบทันสมัยเอาใจคนนอนดึก
อยาง Too Fast Too Sleep ทั้งหมด ทั้งมวลนี้ ครัวคุณตอยSaturday คัดสรรมาเปนโบนัส
ใหในวันหยุดของคุณผูชมโดยเฉพาะ 

พิธีกร 

 ไตรภพ ลิมปพัทธ - ดําเนินรายการหลักในชวงทําอาหารโดยจะพูดคุยรวมกับแขกรับเชิญในเรื่องของ
ขั้นตอนการทําอาหารและเคล็ดลับตางๆ 

 ณวัฒนอิสรไกรศีล - ดําเนินรายการในชวงแรกโดยจะพูดในเรื่องของเคล็ดลับอาหารตางๆที่มีผูชมทาง
บานสงมาถาม 

 

ระยะเวลาในการออกอากาศ 

    สถานีโทรทัศนที่ออกอากาศ      วัน          เวลา                 ชวงระหวาง 

สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 

3 

จันทร - 

ศุกร 

13.40 น. - 14.10 

น. 

13.25 น. - 13.55 

น. 

2 พฤษภาคม 2556 – ปจจุบัน 

เสาร 
16.00 น. - 17.00 

น. 

6 ธันวาคม 2557 - 25 กรกฎาคม 

2558 

(https://th.wikipedia.org/wiki/A2) สืบคนวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
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3.) รายการพลพรรคนักปรงุ 

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 11.00 น. 

ทางโมเดิรนไนนทีวี (ชอง 9) (http://tv.truelife.com/archive/3175749) 

4.)กินอยูคือ 

 รายการวาไรตี้อาหาร โดยใชอาหารเปนสื่อกลาง บอกเลาเรือ่งราวชีวิต ความเปนอยู ศิลปะ วัฒนธรรม 

การสบืสานประเพณีและอาหารของชุมชนพื้นถ่ินที่แตกตาง เปดโลกทัศน ดวยความรูอันหลากหลาย ผาน

อาหารนานาชนิด ที่แฝงแงคิด สรางคานิยมเชิงบวก ทั้งตอตนเองและสงัคม รายการตองการจะบอกกับผูชมวา 

อาหารเพียงจานเดียว สามารถสะทอนโลกกวางไดทัง้ใบ และจะทําอาหารสรางสรรคโลก ไดอยางไร อาหารแต

ละจาน ลวนบอกเลา ที่มาที่ไป ของโลกไดแตกตางกัน 

เวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบเีอส หรือรับชมทีวีออนไลน

ทาง www.thaipbs.or.th/live 

5.)ภัตตาคารบานทุง 

 รายการภัตตาคารบานทุงเปนรายการที่มุงสงเสริมความรู เคยีงคูกับความอรอย ซึ่งจะนําพาทกุทานไป

บุกตะลุยคนหาแหลงที่มาของอาหารเลิศรสที่มีอยูทุกทิศทั่วไทย เพื่อนํามาเขาครัวปรงุเปนอาหารหลากหลาย

เมนูทีสุ่ดแสนจะนารบัประทาน ในแบบฉบับพื้นบาน 

เวลาออกอากาศ  :  ทุกวันเสาร 16.00 - 16.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรบัชมทีวีออนไลน

ทาง www.thaipbs.or.th/live(http://program.thaipbs.or.th/usefulprogram/article2816.ece) 

6.) ครัวอินดี้ 

พิธีกรหลัก 

 ธนกฤต พานิชวิทย (วาน)   

 สุภรดี ศิวพรพิทักษ (เชฟฟน)   

 ดนัยภัทร พิบูลสงคราม (เลิฟ)   

 ระภา สุระจรสั (ปาน) 

พิธีกรในอดีต 

 บรรณ บริบรูณ (เชฟอิ๊ก) 

 ณัฐพงศ หนอชูเวช (เชฟฟาง)  
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 ฝายฟู ภัทรานวัช (เชฟฝายฟ)ู 

ชวงตาง ๆ ของรายการในปจบุัน 

 Indy Yummy เลฟิและปาน จะพาไปเสาะหารานอาหารทีข่ึ้นช่ือวาเด็ดและดังเพือ่มารีวิวอาหารของ
ทางรานใหคุณผูชมไดรูจัก แนะนําเมนเูด็ดประจํารานที่คุณพลาดไมได และเลือก 1 เมนูเด็ดประจํา
รานเพื่อสงตอใหกบัคุณวานในการแกะสูตรเมนูอาหารตอไป โดยมีสโลแกนวา "ทุกอยางทีเ่คาวาดี ทุก
สิ่งทีเ่คาวาเด็ด เราจะสรรหามาใหคุณผูชมถึงที"่ 

 สูตรลับจับแกะ หลงัจากวานชิมเมนูทีเ่ลิฟปานสงมาใหจากชวง Indy Yummy แลว จะทําการออกไป
เลือกซื้อวัตถุดิบที่ใชในการทําเมนูนั้นๆที่ตลาดหรือซปุเปอรมารเก็ตตางๆ และกลบัมาทําเมนูนั้นๆ 

 ฟนเวอร เชฟฟนจะมาดัดแปลงเมนูอาหารหรือวัตถุดิบตางๆใหมีความพิเศษและนาทานยิ่งขึ้น โดยมี
สโลแกนประจําชวงวา "เมคโอเวอรอาหารธรรมดา ที่แคกระพริบตากเ็ปลี่ยนไป" 

 อินดี้ มี Skill แนะนําเคล็ดลับเด็ดๆที่ชวยใหคุณทําอาหารงายและรวดเร็วมากขึ้น 
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บทท่ี  3                                                                                                                             

การดําเนินการ 

 การจัดทําโครงงานเรื่องนี้เปนการวิจัยเล็กๆของนักเรียน และเปนโครงงานทฤษฎี เพื่อศึกษาผลการ
เรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรางคกู หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการทําโครงงาน โดยดําเนินการตามปฏิทินการทํางานดังนี้ 

เวลาที่ปฏบิัต ิ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัต ิ ครูที่ปรึกษา 
13 พ.ค. 58 รวมกลุมตั้งคณะกรรมการกลุมโครงงาน หองเรียน  

20 พ.ค. 58 กําหนดชื่อเรื่องโครงงาน หองเรียน  
27 พ.ค. 58 วิเคราะหวิจารณ หัวขอเรื่องโครงงาน นอกหองเรียน  
3 ม.ิย. 58 การเขียนเคาโครงงาน หองเรียน  
10 มิ.ย. 58 การเขียนเคาโครงงาน หองเรียน  
17 ม.ิย.58 ศึกษาการเขียนบทที่1 หองเรียน  
24 ม.ิย. 58 การเขียนบทที่1 นอกหองเรียน  
1 ก.ค. 58 การเขียนบทที่1 นอกหองเรียน  
8 ก.ค. 58 ศึกษาการเขียนบทที่2 หองเรียน  
15 ก.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
22 ก.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
29 ก.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
5 ส.ค. 58 การเขียนบรรณานุกรมเต็มรูปแบบ หองเรียน  
12 ส.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
19 ส.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
26 ส.ค. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
2 ก.ย. 58 การเขียนบทที่2 นอกหองเรียน  
9 ก.ย. 58 ศึกษาการเขียนบทที่3 หองเรียน  
16 ก.ย. 58 ศึกษาการเขียนบทที่4 หองเรียน  
28 ก.ย. 58 สรุปรายงานการเขียนโครงงานบทที่5 หองเรียน  
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บทท่ี  4                                                                                                                             

ผลการศึกษา 

 การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาโครงงานประเภททฤษฎี เรื่อง เชฟสรางสรรคอาหารอรอย
ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 เชฟเปนอาชีพที่ยกระดับความสามารถ ศักยภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเชนเดียวกันกับอาชีพอื่นๆ 

อาชีพเชฟเปนอาชีพที่ตองใชทักษะพื้นฐานในการประกอบอาหารซึ่งตอนนี้ก็มีสาขาวิชาและคณะที่เกี่ยวกับ

อาชีพเชฟเปดสอนหลายสถาบันมาก แตสิ่งสําคัญที่จะทําใหพื้นฐานของเราแนนขึ้นคือ การปฏิบัติและลงมือทํา

อยูเสมอ ทําใหเรามีความชํานาญและเปนการเพิ่มประสบการณของเราอีกดวย 

 

ผลการศึกษาอาชีพในชุมชน 

ลําดับที ่ หมูบาน/ตําบล รอยละ 

1 บานกอกหวาน 15 

2 บานพอก 10 

3 บานโพธิ์สามัคค ี 10 
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บทท่ี  5                                                                                                                            

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนีผู้ศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

 1.    เพื่อเปนองคความรูใหมในการประกอบอาชีพเชฟ 

 2.    เพื่อใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเชฟ 

 3.    เพื่อเปนการแนะแนวทางในการศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรและสาขาวิชาการจัดการครัว 

และศิลปะการประกอบอาหาร 

4.    เพื่อศึกษาขอมูลแลวนําไปเผยแพรใหกับบุคคลอื่นที่สนใจในอาชีพเชฟ        5.    เพื่อเปน

แนวทางในการตัดสินใจทีจ่ะประกอบอาชีพเชฟ 

6.เพื่อศึกษาการประกอบอาหารและสรางสรรคอาหารอยางหลากหลาย 

. 

สรปุ 

 การศึกษาอาชีพเชฟทําใหทราบวาการที่เราจะกาวไปสูเปาหมายในการเปนเชฟไดนั้น ควรที่จะมทีกัษะ

ความรู ความสามารถ มีศักยภาพ เชฟที่ดีตองคํานึงและใสใจถึงคุณภาพของอาหารที่ทําใหลุกคา เครื่องปรุง

และวัตถุดิบตางๆที่ใชควรเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะการเปนเชฟที่ดีตองมีจรรยาบรรณโดยการตั้งใจทําทุก

เมนุออกมาใหมีคุณภาพที่สุด อาชีพเชฟจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนในอัตราที่แตกตางกันไปตามขนาด

และรายไดของสถานประกอบกิจการ ฝมือหรือประสบการณ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศกึษาโครงงานนี้ กลุมของขาพเจาควรจะนําองคความรูที่ไดจากครั้งนี้นําไปเผยแพรใหบุคคลที่

สนในในอาชีพเชฟ และบุคคลอื่นตอไป 
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