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จัดทาโดย
วราภรณ์ เยาว์ แสง

สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
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2

คานา
เอกสารประกอบการสอนวิชางานครัวโรงแรม รหัส 2701-2003 เล่มนี้ ได้เรี ยบเรี ยงขึ้นตรงตาม
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนื้อหาในหนังสื อเล่มนี้ แบ่งออกเป็ น 5 หน่วย ประกอบด้วยเรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
ครัวโรงแรม อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในครัว ความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม หลักการ
เลือกซื้ ออาหารเพื่อการบริ โภค การเตรี ยมและการจัดตกแต่งอาหาร และการประกอบอาหารโรงแรม
ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยใบความรู ้ แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ ใบมอบหมายงาน ใบประเมินผล
ปฏิบตั ิงาน และแบบประเมินตนเองเพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ประเมินตนเอง
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ครู และผูส้ นใจ
ทัว่ ไป สมดังเจตนารมณ์ของผูเ้ รี ยบเรี ยง หากมีขอ้ เสนอแนะประการใด ผูเ้ รี ยบเรี ยงยินดีนอ้ มรับไว้
ด้วยความขอบคุณยิง่
ครู วราภรณ์ เยาว์แสง
ผูเ้ รี ยบเรี ยง
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สารบัญ
หน่ วยที่ 1 ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับงานครัวโรงแรม

หน้า
1

ความหมายและความสาคัญของงานครัว

2

ประเภทของครัวโรงแรม

4

หน้าที่ของพนักงานครัว

12

ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานครัว

14

การใช้และการลับมีด

15

แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 1

16

แบบประเมินตนเอง

21

ใบมอบหมายงานที่ 1 การผูกผ้าพันคอกุ๊ก

22

ใบมอบหมายงานที่ 2 การลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีด

24

ใบมอบหมายงานที่ 3 การลับมีดด้วยหินลับมีด

25

ใบมอบหมายงานที่ 4 การลับมีดด้วยอุปกรณ์การลับมีด

26

4

สิ่ งที่กาหนดให้ รายวิชา
หลักสู ตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รหัสวิชา 2701-2003 ชื่ อวิชา งานครัวโรงแรม
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สั ปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สั ปดาห์

จานวน 3 หน่ วยกิต

จุดประสงค์ รายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรู ้เกี่ยวกับประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว
มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ ออาหารสด แห้ง
สามารถจัดเตรี ยม วัตถุดิบและการประกอบอาหารโรงแรม
สามารถจัดตกแต่งอาหารก่อนบริ การ
มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์ คาศัพท์ที่
ใช้ในงานครัว
2. เลื อกซื้ อ อาหารสด แห้ง เตรี ยมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ เก็บ
รักษาอาหารอย่างถูกวิธี ตามตารับอาหาร
3. ปฏิบตั ิการเตรี ยมอาหารตามตารับอาหาร

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์
คาศัพท์ที่ใช้ในงานครั ว การเลื อกซื้ ออาหารสด แห้ง การเตรี ยมและจัดตกแต่งอาหารประเภท
เนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ การเก็บ รั ก ษาอาหารอย่า งถู ก วิธีและเหมาะสม การจัดเตรี ย มวัตถุ ดิบ ตาม
ตาหรับอาหาร การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ และฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหารโรงแรม
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ หน่ วยการเรี ยนรู้ หัวข้ อการเรียนรู้ และเวลาจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา 2701-2003
ชื่ อวิชา งานครัวโรงแรม
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สั ปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สั ปดาห์
จานวน 3 หน่ วยกิต
สัปดาห์ ท/ี่ หน่ วย
ครั้งที่
ที่

1-3

1

4-7

2

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /หัวข้ อการเรียนรู้

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับงานครัวโรงแรม
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
1.1 ความหมายและความสาคัญของงานครัว
1.2 ประเภทของครัวโรงแรม
1.3 หน้าที่ของพนักงานในครัว
1.4 ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานครัว
1.5 การใช้และการลับมีด
แบบฝึ กหัดที่ 1
ใบมอบหมายงานที่ 1 การผูกผ้าพันคอกุ๊ก
ใบมอบหมายงานที่ 2 การลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีด
ใบมอบหมายงานที่ 3 การลับมีดด้วยหินลับมีด
ใบมอบหมายงานที่ 4 การลับมีดด้วยอุปกรณ์การลับมีด
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน หน่วยที่ 1
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในครัว
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 2
2.1 คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ในครัว
2.2 อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานครัว

เวลาจัดการเรียนรู้
รวม
ทฤษฎี ปฏิบัติ
(ชม.)

6

6

12

8

8

16

2.3 วัสดุโครงสร้างที่ใช้ทาอุปกรณ์งานครัว
2.4 ลักษณะการใช้งานอุปกรณ์งานครัว
2.5 การทาความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์งานครัว
แบบฝึ กหัดที่ 2
ใบมอบหมายงานที่ 5 การลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีด
ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /หัวข้ อการเรียนรู้

เวลาจัดการเรียนรู้

6

สัปดาห์ ท/ี่ หน่ วย
ครั้งที่
ที่

8-10

3

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ใบมอบหมายงานที่ 6 การทาความสะอาดเขียงด้วยน้ าร้อน
ใบมอบหมายงานที่ 7 การทาความสะอาดหม้อและกระทะ
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน หน่วยที่ 2
สอบกลางภาคเรี ยน
ความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 3
3.1 คาศัพท์ที่ใช้ในงานครัวและการประกอบอาหาร
3.2 ความสะอาดและสุ ขอนามัยในการประกอบอาหาร
3.3 ความรู ้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก
3.4 หลักการประกอบอาหาร
3.5 วิธีการประกอบอาหาร
3.6 มาตราชัง่ ตวง สาหรับทาอาหาร
แบบฝึ กหัดที่ 3
ใบมอบหมายงานที่ 8 การทอดไข่ดาว
ใบมอบหมายงานที่ 9 การทอดไข่มว้ น
ใบมอบหมายงานที่ 10 การทอดไข่ลวก
ใบมอบหมายงานที่ 11 การทอดไข่ดาวน้ า
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน หน่วยที่ 3

6

6

รวม
(ชม.)

12

7

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ หน่ วยการเรี ยนรู้ หัวข้ อการเรียนรู้ และเวลาจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา 2701-2003
ชื่ อวิชา งานครัวโรงแรม
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สั ปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สั ปดาห์
จานวน 3 หน่ วยกิต
สัปดาห์ ท/ี่
ครั้งที่

หน่ วย
ที่

11-12

4

13-14

5

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /หัวข้ อการเรียนรู้

หลักการเลือกซื้ ออาหารเพื่อการบริ โภค
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 4
4.1 การเลือกซื้ ออาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ
4.2 หลักการเลือกซื้ ออาหารสด
4.3 หลักการเลือกซื้ ออาหารแห้ง
4.4 หลักการเลือกซื้ ออาหารกระป๋ อง
4.5 คาศัพท์เกี่ยวกับผักและผลไม้
4.6 คาศัพท์เกี่ยวกับอาหารทะเล
ใบมอบหมายงานที่ 12 การทาน้ าสะต๊อกไก่
ใบมอบหมายงานที่ 13 การตัดแต่งผลไม้
ใบมอบหมายงานที่ 14 การทาสลัดผักและผลไม้
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน หน่วยที่ 4
การเตรี ยมและจัดตกแต่งอาหาร
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนเรี ยน หน่วยที่ 5
5.1 การตัดแต่งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
5.2 การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
5.3 การจัดเตรี ยมวัตถุดิบตามตาหรับอาหาร
5.4 การจัดตกแต่งหัวจานและการจัดลงภาชนะ
5.5 การทาความสะอาด ผัก และผลไม้
5.6 การใช้มีดในการเตรี ยมการประกอบอาหาร
5.7 คาศัพท์เครื่ องเทศและสมุนไพร

เวลาจัดการเรียนรู้
รวม
ทฤษฎี ปฏิบัติ (ชม.)

2

2

4

6

6

12

8

สัปดาห์ ท/ี่
ครั้งที่

หน่ วย
ที่

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /หัวข้ อการเรียนรู้

เวลาจัดการเรียนรู้
รวม
ทฤษฎี ปฏิบัติ (ชม.)

ใบมอบหมายงานที่ 15 การหัน่ แครอท แบบบรู นวั
ใบมอบหมายงานที่ 16 การหัน่ แครอท แบบจูเลียด
ใบมอบหมายงานที่ 17 การจัดตกแต่งหัวจานอาหาร
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยน หน่วยที่ 4
14-17

6

ฝึ กปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม
6.1 การประกอบอาหารครัวร้อน
6.2 การประกอบอาหารครัวเย็น
6.3 การทาอาหาร Alacast menu
6.4 การทาของหวาน
6.5 คาศัพท์เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
6.6 คาศัพท์ที่ใช้ในขั้นเตรี ยมเครื่ องปรุ งสาหรับประกอบ
อาหาร
6.7 คาศัพท์ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานโรงแรม

18

แบบฝึ กหัดที่ 6
ใบมอบหมายงานที่ 18 ทาซุป
ใบมอบหมายงานที่ 19 ทาซอส
ใบมอบหมายงานที่ 20 สะเต็กหมูหรื อไก่
ใบมอบหมายงานที่ 21 ทาสลัดผักและผลไม้
ใบมอบหมายงานที่ 22 ทาของหวาน
ใบมอบหมายงานที่ 23 การทาอาหาร Alacast menu
แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 1
สอบปลายภาคเรี ยน

1

3

4

9

หน่ วยที่ 1
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับงานครัวโรงแรม
แนวคิด
ห้องครั วที่ เป็ นสถานที่สาหรั บปรุ งอาหารเพื่อที่ จะเตรี ยมบริ การแก่ แขกผูม้ าพัก ในแบบ
สากลที่ใช้เป็ นที่สาหรับปรุ งอาหารฝรั่งนั้นออกจะแตกต่างไปจากห้องอาหารประเภทไทยเรามาก
เพราะการปรุ งอาหาร แบบไทยไทยเรานั้นเราเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าจะมีพิธีรีตองมากนักเท่ากับของ
การปรุ ง อาหารทางยุ โ รปและอเมริ ก า ห้ อ งครั ว ส าหรั บ การเตรี ย มอาหารนั้น จะมี ก ารจัด การ
บริ หารงานออกไปอย่างค่อนข้างมีระเบียบ
การประกอบอาหารหน่วยในโรงแรมที่มีบทบาทสาคัญได้แก่ แผนกครัว เป็ นหน่วยปรุ ง
อาหารและสนับสนุนแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ต้องจัดเตรี ยมอาหารนานาชาติ นานาชนิด
เพื่อบริ การลูกค้าสาหรับภัตตาคารหรื อห้องอาหารต่าง ๆ คอฟฟี่ ช็อป บริ การห้องพัก สถานเริ งรมย์
ต่าง ๆ และแผนกจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่โรงแรมชั้นนาขนาดใหญ่400ห้องขึ้นไป ฝ่ ายอาหาร
และเครื่ องดื่มเป็ นฝ่ ายที่ใหญ่ที่สุด จานวนพนักงานประมาณ 45 % ของพนักงานโรงแรมทั้งหมด ทา
รายได้ให้กบั โรงแรมใกล้เคียงกับฝ่ ายห้องพัก หรื อมากกว่า แผนกครัวจึงมีความสาคัญอย่างยิง่

สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายและความสาคัญของงานครัว
ประเภทของครัวโรงแรม
หน้าที่ของพนักงานในครัว
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานครัว
การใช้และการลับมีด

สมรรถนะหน่ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของงานครัว
แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของงานครัว
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานในครัว
แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานครัว
แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้และการลับมีด
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับอุปกรณ์งานครัวตามใบมอบหมายงาน
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ทวไป
ั่
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของงานครัว
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของงานครัว
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของงานครัว
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานในครัว
5. เพื่อให้มีผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานครัว
6. เพื่อให้มีผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มีด
7. เพื่อให้มีผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลับมีด
8. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานรับผิดชอบ ประณี ตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
9. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรี ยนการสอน
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกความหมายของงานครัวได้
2. บอกความสาคัญของงานครัวได้
3. บอกประเภทของงานครัวโรงแรมได้
4. บอกหน้าที่ของพนักงานในครัวได้
5. บอกวิธีป้องกันอันตรายจากการปฏิบตั ิงานครัวได้
6. บอกวิธีการใช้มีดอย่างถูกวิธีได้
7. บอกวิธีการลับมีดอย่างถูกวิธีได้
8. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอุปกรณ์งานครัวตามใบมอบหมายงานได้
9. ผูเ้ รี ยน มีมนุษยสัมพันธ์ วินยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความสนใจใฝ่ รู ้
ความรักสามัคคี และความกตัญํูกตเวที
10. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องอุปกรณ์งานครัวได้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ด้ านการเรียนรู้
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่ บทเรี ยนสนทนาเรื่ องความรู ้เกี่ยวงานครัวโรงแรม
2. ผูส้ อนให้ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู ้เดิม
3. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
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4. ผูส้ อนบรรยายโดยใช้ใบเนื้ อหาให้ผเู ้ รี ยนเพื่อให้ได้สาระของการเรี ยนในเรื่ องความรู ้
เกี่ยวกับงานครัวโรงแรม
5. ผูส้ อนสรุ ปบทเรี ยนแล้วให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัดพร้อมเฉลยแบบฝึ กหัด
6. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
7. ผูส้ อนเฉลยแบบทดสอบ
8. ผูส้ อนบันทึ ก คะแนนก่ อนเรี ยน แบบฝึ กหัด และคะแนนทดสอบหลัง เรี ย นลงในแบบ
บันทึกผลคะแนน
ด้ านปฏิบัติ
1. ผูส้ อนชี้แจงใบมอบหมายงาน
2. ผูส้ อนแจกใบมอบหมายงาน อธิ บายขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและเทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
3. ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันซักถามข้อสงสัย
4. ผูส้ อนสาธิ ตประกอบการบรรยายตามเนื้ อหาใบมอบหมายงาน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสังเกตและ
นาไปใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะแล้วจึงทดสอบหลังจากการฝึ ก
5. ผูเ้ รี ย นฝึ กปฏิ บ ตั ิ ตามใบมอบหมายงานภายใต้ก ารควบคุ ม ก ากับ ดู แลของผูส้ อนอย่า ง
ใกล้ชิด
6. ประเมินผลงานผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์การประเมินแล้วบันทึกผลการปฏิบตั ิงาน
7. ผูส้ อนสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานแล้วแจ้งผลการประเมินและข้อบกพร่ องของการปฏิบตั ิงาน
ให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ไขปรับปรุ งโดยสรุ ปภาพรวมหรื อเป็ นรายบุคคล
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1.ใบเนื้อหา
2. สื่ อ PowerPoint
3. หนังสื อเรี ยน
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ
1.1ใช้สื่อนาเสนอที่ชดั เจนเข้าใจง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
2. ความมีเหตุผล
2.1 เรี ยนรู ้เรื่ องอุปกรณ์งานครัวอย่างมีเหตุผล
2.2 ใช้หลักการในการเก็บรักษาอุปกรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. การมีภูมิค้ ุมกัน
3.1 มีหลักการในเรื่ องประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว
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3.2 บอกหลักการในเรื่ องประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัวได้แน่นอน
4. เงื่อนไขความรู้ + ทักษะ
4.1 ประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว
4.2 แบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
5. เงื่อนไขคุณธรรม
5.1 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
5.2 ความรับผิดชอบ
5.3 การตรงต่อเวลา
5.4 การรู ้หน้าที่
5.5 ความขยัน อดทนในการปฏิบตั ิงาน
6. ประชาธิปไตย
6.1 ปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
6.2 มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
6.3 ใช้กิจกรรมกลุ่มในการทางานร่ วมกัน
7. ปลอดยาเสพติด
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
การวัดและประเมินผล
วัดผลและประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง ดังนี้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
3. แบบทดสอบหลังเรี ยน
4. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามใบมอบหมายงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้เกีย่ วกับงานครัวโรงแรม
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้ เป็ นแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง
2. แบบทดสอบนี้ มีจานวน 10 ข้อ
คาสั่ ง จงทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องอักษร ก ข ค หรื อ ง ซึ่ งเป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คาตอบเดียว และให้ทาลงในกระดาษคาตอบ ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของครัว
ก. สถานที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรมพนักงานในการประกอบอาหาร คาว หวาน
ข. สถานที่ที่ใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่ องดื่มและเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ค. สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารและจัดเก็บอุปกรณ์งานครัว
ง. สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกในการประกอบอาหาร
2. ข้อใดไม่ ใช่ ความหมายของครัว
ก. สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ข. สถานที่ในการปรุ งอาหาร คาว หวาน
ค. สถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์งานครัว
ง. สถานที่ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่ องดื่ม
3. ข้อใดคือความสาคัญของห้องครัวโรงแรม
ก. เป็ นห้องที่เป็ นพื้นที่ส่วนตัวของบุคคล
ข. เป็ นห้องที่มีความเป็ นระเบียบและอานวยความสะดวก
ค. เป็ นห้องที่ทุกคนชอบมานัง่ เล่นพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลิน
ง. เป็ นห้องที่ทาให้แขกอิ่มท้องทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
4. ครัวหลักของแผนกครัวในโรงแรมที่สาคัญแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
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5. ข้อใดเป็ นครัวในโรงแรมที่มีความจาเป็ นน้อยที่สุด
ก. ครัวร้อน
ข. ครัวเย็น
ค. ครัวเบเกอรี่
ง. ครัวคอฟฟี่ ช็อป
6. อาหารในข้อใดไม่ใช่อาหารที่ปรุ งประกอบในครัวร้อนของโรงแรม
ก. ซูชิ
ข. หมูสะเต๊ะ
ค. มันฝรั่งทอด

ง. ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
7. แซนวิสเป็ นอาหารที่ปรุ งประกอบในครัวใด
ก. ครัวร้อน
ข. ครัวเย็น
ข. ครัวจีน
ค. ครัวเบเกอรี่
8. “Executive Chef” หมายถึงข้อใด
ก. ผูช้ ่วยหัวหน้าพ่อครัว
ข. หัวหน้าพ่อครัวใหญ่
ค. ผูช้ ่วยหัวหน้าพ่อครัวใหญ่
ง. หัวหน้าพ่อครัวครัวร้อน
9. อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ในงานครัวคือข้อใด
ก. ถูกของมีคม น้ าร้อนลวก
ข. ประตูหนีบ น้ าร้อนลวก
ค. หกล้ม ไฟ้ฟ้าช๊อด
ง. กล้ามเนื้อพลิก
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10. ข้อใดคือการลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีดที่ถูกต้อง
ก. ถือแท่งเหล็กลับมีดในลักษณะเอียง 45 องศา
ข. ใช้มือจับด้ามมีดให้หวั แม่มือเป็ นตัวบังคับมีด
ค. สไลด์ไปมาตั้งแต่ปลายจนถึงฐานมีดอย่างระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
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หน่ วยที่ 1
ความรู้เบื้องต้ นเกีย่ วกับงานครัวโรงแรม
การประกอบอาหารในโรงแรมที่มีบทบาทสาคัญได้แก่ แผนกครัว เป็ นหน่ วยปรุ งอาหาร
และสนับสนุ นแผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ต้องจัดเตรี ยมอาหารนานาชาติ นานาชนิ ดเพื่อ
บริ การลูกค้าสาหรับภัตตาคารหรื อห้องอาหารต่าง ๆ คอฟฟี่ ช็อป บริ การห้องพัก สถานเริ งรมย์ต่าง ๆ
และแผนกจัดเลี้ ยงทั้งในและนอกสถานที่โรงแรมชั้นนาขนาดใหญ่400ห้องขึ้นไป ฝ่ ายอาหารและ
เครื่ องดื่ มเป็ นฝ่ ายที่ใหญ่ที่สุด จานวนพนักงานประมาณ 45 % ของพนักงานโรงแรมทั้งหมด ทา
รายได้ให้กบั โรงแรมใกล้เคี ยงกับฝ่ ายห้องพัก หรื อมากกว่า แผนกครั วจึ งมี ความสาคัญอย่างยิ่ง
แผนกครัวในโรงแรมมาตรฐานทัว่ ไปมีครัวที่สาคัญตามมาตรฐานของโรงแรม ตามความจาเป็ นใน
การรองรั บการปรุ งอาหาร โดยสามารถแบ่งครั วที่สาคัญได้ เช่ น ครั วร้ อน ครัวเย็น ครั วเบเกอรี่
ครัวแล่เนื้อ ครัวคอฟฟี่ ช็อป ครัวจัดเลี้ยง นอกจากนี้อาจจะมีครัวพิเศษ เช่น ครัวจีน ครัวญี่ปุ่น ครัว
ฝรั่งเศส (ปรี ชา แดงโรจน์. 2549 : 498)
บุคลากรที่ทางานด้านครัวจึงถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญ ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีประสบการณ์
ในการประกอบอาหารในครัวต่าง ๆ ของการโรงแรม มีบทบาทสาคัญในการควบคุ มคุ ณภาพของ
อาหาร สามารถประยุกต์รายการอาหารให้มีความหลากหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร การดัดแปลงตารั บอาหาร การเปลี่ ยนแปลงวิธี การผลิ ต เป็ นต้น สามารถ
ดาเนิ นการเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อยและมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งฝึ กฝนการ
ประกอบอาหารจนเกิ ดทักษะความชานาญ เกิ ดทักษะเชี่ ยวชาญในการนาไปใช้ประกอบอาชี พใน
แผนกครัวต่าง ๆ ได้
จากขนาดของโรงแรมจึงมีแผนกครัวที่มีหลายครัวตามขนาดของโรงแรม ที่ปรุ งประกอบ
อาหารตามหน้าที่งานครัว ในโรงแรมทัว่ ไป

1. ความหมายและความสาคัญของงานครัว
ครัว หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารไม่วา่ จะเป็ นอาหารคาว
หรื ออาหารหวาน และยังเป็ นที่สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์งานครัวต่างๆ
ครัวเป็ นที่ ที่ทุกคนรู ้ จกั เป็ นอย่างดี เพราะทาให้เราอิ่มท้องทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
ครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารจะต้องมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการประกอบอาหาร
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2. ประเภทของครัวโรงแรม
ห้องครัวที่เป็ นสถานที่สาหรับปรุ งอาหารเพื่อที่จะเตรี ยมบริ การแก่แขกผูม้ าพัก ในแบบ
สากลที่ใช้เป็ นที่สาหรับปรุ งอาหารฝรั่งนั้นออกจะแตกต่างไปจากห้องอาหารประเภทไทยเรามาก
เพราะการปรุ งอาหาร แบบไทยไทยเรานั้นเราเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าจะมีพิธีรีตองมากนักเท่ากับของ
การปรุ งอาหารทางยุโรปและอเมริ กา
ห้องครัวสาหรับการเตรี ยมอาหารนั้นจะมีการจัดการบริ หารงานออกไปอย่างค่อนข้างมีระเบียบ
ดังต่อไปนี้
ครั ว หลั ก ของแผนก ครั วใ นโรงแรมส ามารถ แบ่ ง ครั ว ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆได้ ดั ง นี้
(ทวีเดช ธวัฒนกุล. 2552:10-11) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท

2.1 ครัวร้ อน (Hot Kitchen)
ครั ว ร้ อ นเป็ นครั ว หนึ่ งในโรงแรมที่ มี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นในการประกอบอาหาร
รับผิดชอบการปรุ งอาหารที่เสิ ร์ฟในลักษณะอาการร้อน เช่น ซอส อาหารอบ ทอด ปิ้ ง ย่าง อาหาร
จานหลัก มันฝรั่งและผักซึ่ งปรุ งในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งอาหารเช้า เช่ น ไข่ดาวฝรั่ง ไข่มว้ น แฮม
ทอด เบคอนทอด และอาหารขบเคี้ยวต่าง ๆ เช่น เมล็ดมะม่วงทอด ถัว่ ทอด ข้าวเกรี ยบ เป็ นต้น
นอกจากการรับผิดชอบในการผลิตอาหาร การปรุ งอาหารทุกอย่างของครัวร้อน ยังต้องดูแล
การประดับตกแต่งอาหารของครั วร้ อน สาหรับห้องอาหารและงานจัดเลี้ ยง ดู แลในการประกอบ
อาหารให้มีการสิ้ นเปลืองและเน่าเสี ยน้อยที่สุด ควบคุมคุณภาพในการประกอบอาหารทุกอย่าง ให้มี
ปริ มาณ รสชาติ และอุ ณหภู มิที่เหมาะสมได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ ดู แลสุ ขอนามัยของผูป้ รุ ง
ประกอบและบริ เวณทางาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ของครัวไม่ให้ชารุ ดและเสี ยหา
ครัวร้อนมีการแบ่งส่ วนรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
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2.2 ครัวเย็น (cold kitchen)
ครัวเย็นถื อว่าเป็ นครัวที่มีความสาคัญในการประกอบอาหารโรงแรมเช่ นเดียวกับครัวร้อน
ที่โรงแรมส่ วนใหญ่ตอ้ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบคือการปรุ งอาหารและการประดับตกแต่งอาหาร มี
การเตรี ยมอาหารประเภทเนื้อปรุ งสุ ก เสิ ร์ฟเย็น (cold cut) เช่น แฮม ไส้กรอก บาโลนา ฯลฯ
ซอสสาหรั บทาอาหารประเภทเรี ยกน้ าย่อย ( appetizer ) เช่ น ทาร์ แทร์ ซอส (tartar sauce) เทาน์
แซนด์ ไอแลนด์ (thounsand) ฯลฯ และส่ วนตัดแต่งเตรี ยมเนื้อสัตว์ต่าง ๆ (buther) ผักสด และ สลัด
ชนิดต่าง ๆ เช่น ซี ซ่าร์ สลัด สลัดนิซวั ส์ ฯลฯ
นอกจากการรับผิดชอบในการผลิตอาหาร การปรุ งอาหารทุกอย่างของครัวเย็น ยังต้องดูแล
อาหารสาหรับห้องอาหารและงานจัดเลี้ยง และมีหน้าที่ใกล้เคียงกับครัวร้อนคือดูแลการผลิตอาหาร
การประกอบอาหารให้มีการสิ้ นเปลืองและเน่าเสี ยน้อยที่สุด ควบคุมคุณภาพในการประกอบอาหาร
ทุกอย่างให้มีปริ มาณ รสชาติ และอุณหภูมิที่เหมาะสมได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ ดูแลสุ ขอนามัย
ของผูป้ รุ งประกอบและบริ เวณทางาน ตรวจเช็คอุปกรณ์ของครัวไม่ให้ชารุ ดเสี ยหาย
ครัวเย็นมีการแบ่งส่ วนรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

2.3 ครัวเบเกอรี่ (Bakery Kitchen)
ครัวเบเกอรี่ เป็ นครัวที่รับผิดชอบในการทาขนมอบ ขนมปั ง ขนมเค้ก คุกกี้หรื ขนมอบอื่น
ๆ ตามสู ตรมาตรฐานของโรงแรม ในการทาขนมปั ง ขนมอบ และเค้กนั้น อาจจะปรุ ง ประกอบ
เตรี ยมสาหรับอาหารเช้า (Breakfast) และอาหารมื้ออื่น ๆ ตลอดวันของงานจัดเลี้ยงและห้องอาหาร
ต่ า ง ๆ ตามความต้อ งการของคอฟฟี่ ช็ อป ภัต ตาคารต่ า ง ๆ งานจัด เลี้ ย ง หน้า ที่ ข องบุ ค ลากรที่
รับผิดชอบนอกจากจะผลิตแล้วยังดูแลให้ขนมทุกอย่างมีปริ มาณได้มาตรฐาน รสชาติดี มีอุณหภูมิที่
เหมาะสม จัดตกแต่งและจัดเตรี ยมขนมในโอกาสต่าง ๆ เช่ น เค้ก ในงานแต่งงาน งานวันเกิด งาน
ครบรอบแต่งงาน ฯลฯ หรื อตรวจการจัดเตรี ยมขนม ของหวานประเภทเบเกอรี่ อื่นในการจัดโต๊ะบุฟ
เฟ่ ให้สวยงามน่ารับประทาน
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ครัวเบเกอรี่ มีการแบ่งส่ วนรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้

2.4 ครัวคอฟฟี่ ช็อป (Coffee Shop Kitchen)
ครัวคอฟฟี่ ช็อป เป็ นครัวที่รับผิดชอบในการทาอาหารไปยังห้องอาหารคอฟฟี่ ช็อปหรื อคา
เฟ่ ต์ ที่ มีการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว หรื อรั บประทานด่ วน (Fastfood
Service) ลู กค้าหมุ นเวียนเข้ามารั บประทานอาหารจานวนมากโดยใช้เวลาน้อย การบริ การส่ วน
ใหญ่เป็ นการให้บริ การที่เคาน์เตอร์ จะบริ การในการจัดทาอาหารและเครื่ องดื่มเกือบทุกประเภททุก
มื้ออาหาร มักอยูช่ ้ นั ล่างของโรงแรมใกล้กบั ห้องโถง (Lobby) หรื อสถานที่แขกด้านนอกผ่านไปมา
สามารถเข้าไปใช้บริ การได้ มีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้สาหรับรับประทานอาหารไว้มากหรื อน้อย ขึ้นอยู่
กับจานวนแขกที่ใช้บริ การมีการเล่นดนตรี หรื อโชว์ให้ชม บางแห่ งเปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง บาง
แห่งเปิ ดเป็ นช่วงเวลา โรงแรมที่ไม่ได้แยกส่ วนของการบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนห้องพักจะอยู่
ในส่ วนของคอฟฟี่ ช็อปและเปิ ดให้บริ การตลอด 20 ชัว่ โมง (ปิ ยพรรณ.2549:23) แขกสามารถเข้ามา
ใช้บริ การได้ส ะดวกและจะไม่ค่อยมี พิธีการมากนัก แต่เน้นที่ ความสะดวกรวดเร็ ว และมี อาหาร
หลากหลาย บ้างก็นิยมจัดในรู ปแบบบุฟเฟ่ ต์ (พิพฒั น์. 2550 : 4) ครัวที่ปรุ งประกอบอาหารอาหาร
เพื่อแขกในคอฟฟี่ ช็อป จึงมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก สะดวกในการปรุ งให้ทนั กับแขกที่มารับประทาน
อย่างเร่ งด่วน รายการอาหารที่ปรุ งประกอบจึงเน้นอาหารที่ปรุ งง่าย เช่ น อาหารจานเดี ยวประเภท
ตามสั่ ง ต่ า ง ๆ ได้แก่ ข้า วผัดปู เมล็ ด มะม่ วงทอด ย ารวมมิ ตรทะเล เป็ นต้น หรื อเป็ นอาหารชุ ด
ตะวันตก ตลอดจนเครื่ องดื่มต่าง ๆ
ครัวคอฟฟี่ ช็อป มีการแบ่งส่ วนรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้
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โครงสร้ างการบริหารงานฝ่ ายครัวโรงแรม
แผนผังการบริหารงานครัว
หัวหน้ าพ่อครัวใหญ่
(Executive Chef)
ผู้ช่วยหัวหน้ าพ่ อครัวใหญ่
(Executive Sous Chef)
หัวหน้ าพนักงาน
ทาความสะอาด
อุปกรณ์
(Chief Steward)

พนักงานทาความ
สะอาดอุปกรณ์
(Steward)

หัวหน้ าครัว
ทดแทน
(Chef
Toutnant)

พนักงาน
ตรวจสอบ
อาหาร
(Food
Checker)

หัวหน้ า
ครัวเฉพาะ
(Chef de Partie)

หัวหน้ า
เบเกอรี่
(Chief

Bakery)

ผู้ช่วยครัวเฉพาะ
(Demi Chef)
พนักงานครัว
(Commis 1)

พนักงาน
เบเกอรี่
(Bakery
Cook)

พนักงานครัว
(Commis 2)
พนักงานช่ วยงาน
ทัว่ ไป
(Aprentice)
พนักงานฝึ กหัด
(Trainnee)

ตัวอย่างที่ แผนผังการบริหารงานครัวสมัยใหม่

พนักงาน
เตรียมเนื้อ

(Butcher)

หัวหน้ า
ครัวเย็น
(Chief Cold
Kitchen)

21

3. หน้ าทีข่ องพนักงานในครัว
คนที่กาลังคิดอยากเดินเข้าสู่ อาชีพสาย พ่อครัว หรื อกุ๊ก มาเรี ยนรู ้การทางานของเค้าดีกว่า
ว่ากุ๊กทางานอะไรบ้าง
กุ๊ก (Cook) หรื อที่ในต่างประเทศบางครั้งนิ ยมเรี ยกว่า Chef นั้นเป็ นผูป้ รุ งอาหาร กุ๊กต่าง ๆ
จะต้องเตรี ยมส่ วนประกอบของอาหารหรื อเครื่ องปรุ งต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนที่ลูกค้าจะมาสั่ง เพื่อว่า
เมื่อถึ งเวลาจะได้ลงมือปรุ งอาหารได้ทนั เวลา การเตรี ยมการดังกล่าว ได้แก่ การหัน่ ผัก การเตรี ยม
ผักชี ใบมะกอก หรื อผักอื่น ๆ ที่ใช้สาหรับตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานขึ้น (Gamishes) ผักสลัด
อาหารจาพวกที่ตอ้ งต้มเปื่ อย (Stews) เช่น เนื้ อต้ม มันเทศหรื อหัวหอมต้มเปื่ อย ขนมเค้ก ขนมพุดดิ้ง
(pudding) คือขนมที่ทาด้วยแป้ งต้ม ยัดไส้ ดว้ ยผลไม้ หรื อของดองไว้ขา้ งใน ซอส และน้ าซุ ปต่าง ๆ
เป็ นต้น นอกจากนี้ อาหารตามเมนูบางรายการก็สามารถทาไว้ล่วงหน้าด้วย โดยเฉพาะในสมัยนี้ ซ่ ึ งมี
อุปกรณ์ทนั สมัย อย่างไมโครเวฟที่สามารถอุ่นอาหารได้อย่างทันใจ อย่างไรก็ดี ก็มีอาหารบางอย่าง
ที่ถา้ ทาไว้ล่วงหน้าจะเสี ย หรื อหมดคุณค่าทางโภชนาการหรื อถ้าเก็บไว้ในที่ร้อน/อบ ก็จะขึ้นรา
กุ๊กทางานกันเป็ นกลุ่มย่อย ๆ โดยมีหวั หน้าหน่วยเป็ นผูด้ ูแล ซึ่ งเรี ยกว่า เชฟ เดอปาร์ ตีย ์ (Chef
de Partie) แต่จริ ง ๆ แล้วในทางปฏิบตั ิ กุ๊กแต่ละคนก็ทางานในส่ วนของตนไปโดยอิสระหรื อต่างคน
ต่างทาโดยไม่ค่อยต้องควบคุมดูแลกันมาก กุ๊กคนหนึ่ งอาจจะเตรี ยมผัก อีกคนเตรี ยมของหวานหรื อ
ปรับปรุ งซอสต่าง ๆ งานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล้วนแต่เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ฝีมือหรื อความชานาญทั้งนั้น
ซึ่ งกุ๊กแต่ละคนก็ได้ผา่ นการฝึ กอบรมมา แล้ว อย่างไรก็ดี บางครั้งก็มีเรื่ องใหม่ ๆ ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ เช่ น
อาหารรายการใหม่ หรื อ มีการออกเมนู ใหม่ หรื อเปลี่ยนวิธีการปรุ งอาหารเป็ นแนวใหม่ เป็ นต้น ซึ่ ง
กุ๊กที่ เกี่ยวข้องก็ตอ้ งมีการเรี ยนรู ้หรื อฝึ กใหม่เหมือนกัน
หน้ าที่งานของพนักงานแต่ ละตาแหน่ งในครัวจะเป็ นดังนี้
1. กุ๊กใหญ่ หรื อหัวหน้ าแผนกครัว (Head Chef or Executive Chef)
บุคคลที่ทางานในตาแหน่งนี้ ไม่ค่อยได้ลงมือทาอาหารเอง ในช่วงมื้ออาหารสาคัญ ๆ เช่น มื้อ
เที่ยงหรื อมื้อเย็น กุ๊กใหญ่จะคอยดู แลควบคุ มใบสั่งอาหารที่ส่งเข้ามา แผนกบริ การซึ่ งรับคาสั่งจาก
ลู ก ค้า อี ก ต่ อหนึ่ ง แล้วตะโกนบอกรายละเอี ย ดไปที่ หน่ วยต่ า ง ๆ ในครั ว (ในโรงแรมใหญ่ ๆ ที่
ทันสมัยในปั จจุบนั จะใช้ระบบสั่งอาหาร ทางคอมพิวเตอร์ จากแผนกบริ การไปที่ครัวเลยทีเดี ยว)
จัดการงานด้านเอกสาร สั่งอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่ องปรุ งต่าง ๆ ออกเมนู (รายการอาหาร) จัด
ตารางเวลาและหน้า ที่ งานส าหรั บพนักงานแต่ ล ะคน และดู แลควบคุ มการท างานของพนัก งาน
ทั้งหลายในครัว กล่าวโดยสรุ ปก็คือ ดูแลให้แผนกครัวดาเนินงาน ไปโดยราบรื่ นนัน่ เอง
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นอกจากนี้ หัวหน้าแผนกครัวที่ดีจะต้องคอยตรวจสอบไม่ให้พนักงานใช้ของ แบบทิ้ง ๆ ขว้าง
ๆ ที่ก่อให้เกิ ดการสู ญเปล่ าโดยใช่ เหตุ ดู แลให้ห้องครัวอยู่ในสภาพ ที่สะอาด ถู กสุ ขลักษณะ และ
อาหารที่ทาออกมามีคุณภาพและมาตรฐานสู ง ความรับผิดชอบสาคัญประการหนึ่ งของหน้าหน้า
แผนกครัว ได้แก่ การฝึ กอบรมพนักงาน โดยเฉพาะในภาวะที่ขาดแคลนบุคคลากรโรงแรมอย่างทุก
วันนี้ ที่มีคนเข้าออกมาก หัวหน้าแผนกจึงจาเป็ นต้องเป็ นครู ที่ดีและสนใจเรื่ องการสอนงานลูกน้อง
มิฉะนั้น ตัวเองจะเหน็ ดเหนื่ อยมาก เพราะกุ๊กที่เป็ นงานมักจะถู กดึ งไปทางานในโรงแรมอื่ นด้วย
ข้อเสนอด้านค่าจ้างที่สูงกว่าอยูต่ ลอดเวลา ความเป็ นครู กบั ลูกศิษย์จะช่ วยรักษา กุ๊กไว้ให้ทางานอยู่
กับตนเองไปได้อย่างน้อยชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
2. รองกุ๊กใหญ่ หรื อรองหัวหน้ าแผนกครัว ( Second Chef or Sous Chef)
หน้าที่ก็เป็ นไปตามชื่อตาแหน่ง คือ ช่วยกุ๊กใหญ่ในงานด้านต่าง ๆ หรื อรักษาการ แทนเมื่อกุ๊ก
ใหญ่ไม่อยู่ งานหลัก ๆ ก็คือ การตรวจสอบว่าของต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ประกอบอาหารที่สั่งไว้น้ นั มาครบ
หรื อยัง และเช็คว่ากุ๊กหน่วยต่าง ๆ ในครัวรู ้หรื อไม่ ว่าจะต้องทาอะไรบ้างในแต่ละมื้อแต่ละวัน หาก
เป็ นครั วใหญ่ ที่ มีผูช้ ่ วยหัวหน้า แผนกครั วหลายคน บางคนก็ อาจได้รั บมอบหมายให้รับผิดชอบ
แผนกในครัวเฉพาะ บางแผนกไปเลยก็ได้ เช่ น รับผิดชอบเรื่ องซอสต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
สาหรับอาหารฝรั่ง เป็ นต้น
3. หัวหน้ าครัวหรื อหัวหน้ าหน่ วยในครัว (Section Chef หรื อ Chef de Partie)
ภายในครัวของโรงแรมหรื อห้องอาหารขนาดใหญ่ จะแบ่งเป็ นแผนกย่อยออกไป มากหรื อ
น้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของกิจการนั้น ๆ จึงมีหวั หน้ากุ๊กที่ดูแลรับผิดชอบเป็ นแผนก ๆ ไป เรี ยกรวม ๆ
ว่า Chef de Partie ชื่ อแผนกและตาแหน่ งต่าง ๆ ในครัวยังนิ ยมเรี ยกเป็ นภาษาฝรั่ งเศสเหมือน
สมัยก่อน โดยเฉพาะในห้องอาหารหรื อโรงแรมที่ผจู ้ ดั การค่อนข้างจะอนุ รักษ์นิยม แผนกต่าง ๆ ใน
ครัวมีดงั นี้
 หัวหน้าหน่วยผัก (The Vegetable Chef) หรื อเรี ยกว่า Chef Entremettier (เชฟ ออง เตรอะเมดิ
เยอร์ )


หัวหน้าครัวขนมอบ (The Pastry Chef) เรี ยกว่า Chef Patissier ( เชฟ ปาติซิเยร์)



หัวหน้าครัวอบ-ย่าง (The Rousseur Chef) เรี ยกว่า Chef Rotisseur (เชฟ โรติเซอร์ )



หัวหน้าครัวเย็นหรื อหัวหน้าที่ดูแลห้องเก็บอาหาร (The Chef in charge of the larder or cold
kitchen) เรี ยกว่า Chef Garde-manger (เชฟ การ์ด มองเซร์ )
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หัวหน้าหน่วยปลา (The Fish Chef) เรี ยกว่า Chef Poissonnier (เชฟ ปัวซอง นิเยร์)



หัวหน้าหน่วยซ้อส (The Sauce Chef) เรี ยกว่า Chef Saucier (เชฟ โซซิเยร์)

4. ผู้ช่วยกุ๊ก (Commia Chef)
คาว่า Commis ต้องอ่านว่า “คอมมี” เพราะเป็ นภาษาฝรั่งเศส ไม่ใช่อ่านว่า “คอมมิส” อย่างที่มี
การออกเสี ยงกันผิด “กอมมี” มีหน้าที่คอยช่วยงานของหัวหน้ากุ๊กในหลาย ๆ ด้าน แต่เป็ นงานที่ไม่
ต้องการความชานิชานาญอะไรเป็ นพิเศษ
5. กุ๊กฝึ กหัด (Apprentice หรื อ Trainee Chef)
นับว่าเป็ นกุ๊กที่อาวุโสน้อยที่สุดในครัว มักจะเป็ นพนักงานที่เพิ่งเข้างานไม่นาน ซึ่ ง เมื่อ
ทางานนานเข้า ได้รั บ การฝึ กงานและมี ป ระสบการณ์ ม ากเข้า ก็ จะได้รั บ การเลื่ อนตาแหน่ ง ไป
ตามลาดับชั้นของตาแหน่งในครัว
6. กุ๊กหมุนเวียน (Rellet Chef หรื อ Chef Toumant)
กุ๊กหมุนเวียน หรื อ เชฟ ตูร์น็อง มีหน้าที่ทางานแทนหัวหน้ากุ๊กหน่วยต่าง ๆ ที่หยุด งานไป
ด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พักร้อน ป่ วย เป็ นต้น เพราะฉะนั้น เชฟ ตูร์น็อง นี้ จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ ความชานาญในงานของหลายครัวหรื อหลายหน่ วยในครัว แม้ว่าอาจจะไม่เก่งหมดทุกด้าน
แต่สามารถรับงานได้โดยไม่ติดขัด

4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครัว
การปฏิบตั ิงานในครัว ต้องมีการอบรมให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าใจถึงความสาคัญของ
ความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงาน อบรมให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบตั ิงานอย่างถูกวิธีเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ชี้ให้เห็นภัยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุขณะที่ทางานและผลกระทบที่จะเกิดขิ้นภายหลัง
อุบัติเหตุมักจะมาจากสาเหตุสาคัญดังต่ อไปนี้
1. ไม่มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง
2. ไม่มีความรอบคอบและประมาทเลินเล่อในขณะปฏิบตั ิงาน
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4.1 อุบัติเหตุทมี่ กั จะเกิดขึน้ ในการปฏิบัติงานครัว
อุบัติเหตุทเี่ กิดขึน้ เสมอๆ
1. ถูกของมีคม
วิธีป้องกัน
1.1 ใช้มีดเฉพาะอย่าง เช่น หัน่ ซอย สับและมีดต้องคม
1.2 จีบมีดตรงด้าม
1.3 จับ หยิบแก้วแตกด้วยความระมัดระวัง
1.4 ไม่ใช้แก้วหรื อจานที่รั่ว
1.5 อย่าใช้มือล้วงแก้วขณะที่ลา้ ง
2. ถูกไฟไหม้ หรื อนา้ มัน นา้ ร้ อนลวก
วิธีป้องกัน
2.1 วางด้ามหม้อ หรื อกระทะให้พน้ แขน มือจะไปโดยโดยหันด้ามเป็ นมุม
45˙ กับตัว
2.2 จะใส่ อาหารลงไปในน้ ามันต้องทาให้สะเด็ดน้ าก่อน
2.3 ใส่ น้ ามันหรื อน้ าเพียงครึ่ งหม้อ
2.4 เปิ ดฝาหม้อขณะที่กาลังเดือด โดยใช้ฝาบังตัวเพื่อไม่ให้ไอน้ าพุง่ เข้าใส่
ตัวผูเ้ ปิ ด
2.5 ทาความเข้าใจถึงวิธีใช้กาไฟฟ้า หม้ออัดความดัน หม้อไอน้ าต้องเข้าใจถึง
วิธีใช้อย่างปลอดภัยก่อนจึงจะใช้
2.6 ใช้ผา้ ที่หนาและแห้งยกหม้อ
2.7 หม้อที่ใช้ในการหุ งต้มที่ตอ้ งยกขึ้นลงต้องไม่หนักเกินกว่าจะยกได้
3. อื่นๆ
วิธีป้องกัน
3.1 รักษาพื้นให้แห้ง สะอาด อย่าให้น้ าและน้ ามันหยด
3.2 ทางเดินต้องไม่ลื่น เดินสะดวกไม่แคบ เกะกะ
3.3 เลือกวัสดุที่ทาพื้นไม่ลื่นง่าย
3.4 อย่าใช้เก้าอี้ กล่อง หรื อโต๊ะปี นหยิบของ ให้ใช้กระไดที่แข็งแรงมันคง
3.5 อย่าแบกของจนบังหน้าตัวเองไม่เห็นทาง
3.6 เมื่อเดินยกของหนักหรื อไม่ยกของก็ตามต้องเห็นทางเดินโดยตลอดอย่างถี่ถว้ น
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4. กล้ามเนื้อพลิก
วิธีป้องกัน
4.1 ไม่ยกของหนักเกินกาลัง
4.2 ยกของให้ถูกวิธีโดยใช้กล้ามเนื้อขา
4.3 อย่าเอียงตัวขณะยกของหนัก
ถังขยะ
1. ทิ้งขยะในถัง โดยแยกเป็ นเศษอาหาร ของแห้ง
2. อย่าให้ขยะล้นถัง
3. เก็บขยะทิ้งอีกครั้งหลังจากทาครัวเสร็ จ (ทิ้งยังที่ทิ้งใหญ่)
แต่ งตัวให้ ปลอดภัย
1. ใส่ รองเท้าที่พอดี สบาย พื้นรองเท้ามีส้นพอดี ยืนได้สบาย ใช้รองเท้าหุ ม้ ส้น ไม่
ควรใช้รองเท้าสายรัด จะพลิกได้ขณะเดิน
2. ไม่ควรใช้เสื้ อแขนยาวรุ่ มร่ าม เสื้ อผ้าต้องหลวมกาลังดีเพื่อเคลื่อนไหวได้สะดวก
เลือกผ้าที่ใส่ แล้วไม่ร้อน ไม่ติดไฟง่าย
3. ใช้ผา้ กันเปื้ อนแบบที่ไม่รุ่มร่ าม ที่จะติดไฟได้ง่าย
4. เสื้ อผ้าต้องติดกระดุมให้เรี ยบร้อย ไม่ปล่อยชายเสื้ อผ้ากันเปื้ อนเพราะจะไปเกี่ยว
หูหม้อได้
5. เก็บผ้าให้เรี ยบร้อย เมื่อก้มลงข้างเตาอาจติดไฟได้
ป้ องกันอัคคีภัย
1. สู บบุหรี่ เฉพาะที่บริ เวณที่เขากาหนดให้
2. มีที่ดบั ไฟ และเข้าใจถึงวิธีใช้
3. ป้ องกันสิ่ งที่ทาให้เกิดไฟไหม้ เช่น น้ ามัน เชื้อเพลิงต่างๆ
4. ตรวจสอบเครื่ องใช้ไฟฟ้า แก้ว ท่อแก๊ส สายไฟ ปลัก๊ ไฟ
5. เมื่อเกิดเหตุรีบแจ้งไปยังสถานีดบั เพลิงใกล้ที่สุด
แก้ ไขเมื่อเกิดเหตุ
1. เข้าใจถึงวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดแผลของมีคม
2. เข้าใจถึงวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อน้ าร้อนลวก ไฟไหม้ หรื อถูกของมีกรด มียา
สาหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เช่น น้ าแข็ง น้ าสะอาด ครี มสาหรับทา
กันความร้ อนและให้เข้าใจว่าเครื่ องปรุ งบางอย่างช่ วยลดพิษร้ อนได้ เช่ น เนย มาการี น ไข่แดง
เป็ นต้น
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อนามัยและสุ ขาภิบาล
อนามัย และสุ ข าภิ บ าล เป็ นเรื่ องส าคัญที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านอาหารต้องเข้าใจและเห็ น
ความสาคัญและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
สุ ขาภิบาลดีและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัยย่อมเป็ นเกราะป้ องกันไม่ให้ผบู ้ ริ โภคอาหารเกิดโรคที่
เกิดจากอาหารเป็ นพิษได้ ผูท้ ี่ทาหน้าที่เกี่ ยวกับอาหารมีความสาคัญที่จะทาให้เกิดโรคหรื อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดโรคจากอาหารได้
แบคทีเรีย
แบคที เรี ย จะเจริ ญเติ บ โตได้อ ย่า งรวดเร็ ว เมื่ อ อยู่ใ นอุ ณ หภู มิ ที่ ม นั ชอบและมี อ าหาร
สาหรับมัน แบคทีเรี ยเป็ นสาเหตุของโรคหลายชนิ ด และโรคเหล่านี้ อาจจะต่อจากคนหนึ่ งไปยังอีก
คนหนึ่ งได้ เช่ น โรคเจ็บคอ โรคหวัด ไทฟอยด์ วัณโรค ถ้าผูท้ ี่เป็ นโรคเหล่านี้ ทาอาหาร เสิ ร์ฟ
อาหาร หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหาร อาจจะทาให้ผบู ้ ริ โภคโรคเหล่านี้ ได้ง่าย เพราะความร้อนใน
การหุ งต้มไม่สามารถจะฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยเหล่านี้ได้
เราสามารถที่ จะขจัดและป้ องกันไม่ให้เกิ ดโรคอาหารเป็ นพิษ เพราะเชื้ อแบคทีเรี ยได้
หรื อโรคเกิดจากอาหารได้ อาหารที่ทาเสร็ จแล้วต้องปกปิ ดให้มิดชิ ด การเตรี ยมการปรุ งอาหารต้อง
สะอาดและคนทาอาหารต้องสะอาดมี สุขภาพและอนามัยดี ได้รับการตรวจเช็ คร่ างกายเกี่ ยวกับ
โรคติดต่อ
ข้ อแนะนาทีค่ วรทาเป็ นนิสัย
1. ล้างมือให้สะอาด (เล็บควรสั้นสะอาด) ก่อนทาอาหาร เสิ ร์ฟอาหารทุกครั้ง
เมื่อออกจากห้องน้ าต้องฟอกมือให้สะอาด
2. ไม่ไอหรื อจามรดอาหาร
3. ไม่สูบบุหรี่ เมื่อทาอาหาร เสิ ร์ฟอาหาร
4. สวมเสื้ อผ้า รองเท้า แต่งกายให้สะอาด
5. ไม่เกา แคะจมูก หรื อแผล ขณะที่เสิ ร์ฟอาหาร ทาอาหาร
6. ตัดผมให้เรี ยบร้อย สะอาด ควรมีเน็ทคลุมผม เพราะผมอาจจะร่ วมลงมาใน
อาหารได้
7. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในการประกอบอาหาร และที่ใช้เสิ ร์ฟอาหารต้องสะอาด
8. หยิบจับอาหารที่ทาเสร็ จแล้วด้วยภาชนะ เช่น ดึงหมูทอดด้วยที่คีบ หรื อคีบ
น้ าแข็งด้วยที่คีบ
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อาหารเป็ นพิษเพราะสารเคมี
อีกสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้อาหารเป็ นพิษ คือ สารเคมีเจือปนลงไปในอาหารโดยไม่ต้ งั ใจ
เช่น ยาฆ่าแมลงประเภทยุง แมลงสาป หนู หรื อน้ ายาทาความสะอาดพื้น ยาเหล่านี้ ควรเก็บแยก
ต่างหากโดยเฉพาะ เมื่อจะใช้ตอ้ งระมัดระวัง เพราะสารเคมีเหล่านี้ เมื่อตกลงไปในอาหารนอกจาก
ทาให้เกิดโรคท้องเสี ย อาเจียนแล้ว อาจจะถึงตายได้

4.2 ข้ อควรปฏิบัติและข้ อควรระวัง ของหน่ วยรับและหน่ วยเก็บของ
1. เมื่อเปิ ดหี บห่อที่มีตะปู เอาตะปูออกให้หมดหรื องอตะปูลงทุบให้แบนลงไปอย่าให้ช้ ี
ขึ้นมาเพื่อป้ องกันคนไปเหยียบได้
2. วางของที่หนักในชั้นที่ต่าสุ ดเสมอ เพื่อสะดวกในการยกลง เพราการยกของหนัก
จากที่สูงถึงแม้จะใช้บนั ไดก็อาจจะพลาดตกลงมาได้ เพราะน้ าหนักของหนักเกินไป หรื ออาจจะ
ทาให้กล้ามเนื้อพลิก เมื่อยกของหนักผิดท่า
3. ปิ ดฝาภาชนะทุกอย่างเมื่อใช้เสร็ จแล้ว ไม่ควรวางไว้เกะกะบนพื้นอาจจะเดินเตะและ
หล่นลงในถังหรื อหี บเก็บของได้ หรื ออาจทาให้เศษของต่างๆ หล่นลงในอาหารได้
4. อย่าให้น้ ามันหกลงพื้นอาจทาให้เกิดไฟไหม้ได้ รักษาบริ เวณให้สะอาดไม่ให้เป็ นที่
อยูข่ องหนูของแมลงต่างๆ ได้ รักษาพื้นให้สะอาดเพื่อป้ องกันการลื่นหกล้ม
5. เมื่อจะหยิบยกของจากชั้นสู ง ควรใช้กระไดที่มีความสู งพอดีและกระไดหรื อบันได
ต้องมัน่ คงและแข็งแรง
6. หลีกเลี่ยงการยกของหนักเกินกาลังโดยไม่ใช้เครื่ องมือช่วยหรื อยกหี บที่ใหญ่จนมอง
ไม่เห็นทางเดินขณะที่ยก

4.3 ข้ อควรปฏิบัติและข้ อควรระวัง ของหน่ วยเตรียมและหน่ วยประกอบอาหาร
1. ใช้ผา้ แห้งที่หนาพอหยิบหรื อยกหม้อหรื อถาดที่ร้อนหรื ออุปกรณ์ที่ต้ งั ไฟ
2. ตั้งหม้อหรื อกะทะที่มีดา้ ม โดยหันด้ามเป็ นมุม 45˙ กับตัวเราไม่ให้ไอน้ าพุง่ มา
ปะทะตัวและหน้า
3. เมื่อจะเปิ ดหม้อกาลังเดือด ให้เปิ ดฝาโดยบังตัวไว้ เพื่อไม่ให้ไอน้ าพุง่ มาปะทะตัว
และหน้า
4. บริ เวณเตาหรื อพื้นใกล้ตาต้องสะมอดไม่มีคราบน้ ามันหกเลอะซึ่ งอาจจะทาให้
ไฟไหม้ได้ง่าย
5. เมื่อยกหม้อหรื อกะทะหนักๆ ลงจากเตา ต้องเตรี ยมที่วางไว้ให้พร้อม และ
บริ เวณใกล้หรื อทางเดินต้องสะอาดไม่ลื่น ไม่วางของเกะกะ เพื่อจะให้ยกหม้อเดินสะดวก
6. เมื่อเปิ ดกาน้ าร้อนหรื อกาแฟขณะที่กาลังร้อนๆ อยู่ เปิ ดเทให้น้ าไหลน้อยๆ ก่อน
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แล้วจึงเปิ ดเต็มที่ตามต้องการ
7. ปิ ดประตูเตาอบเมื่อใช้แล้ว เพื่อไม่ให้เกะกะทางเดิน
8. จะจุดเตาอบเมื่อแน่ใจว่าไม่มีแก๊สค้างอยูใ่ นเตา เปิ ดประตูเตาไว้ 5 นาที เพื่อไล่แก๊ส
ที่ตกค้างอยู่ แล้วจึงจุดไฟ
9. จุดไม้ขีดจ่อหัวเตาก่อนเปิ ดหัวเตา เมื่อใช้เตาเสร็ จแล้วปิ ดหัวเตาปิ ดถังแก๊ส
10. ทาความสะอาดเตาเมื่อเตาเย็นแล้ว ถ้าเป็ นเตาไฟฟ้าดึงปลัก๊ ออกก่อนทาความสะอาด
11. เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหล่นลงในอาหารต้องรายงานให้หวั หน้าทราบก่อนนาออก
เสิ ร์ฟ
12. เมื่อมีการผิดปกติเกี่ยวกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ตอ้ งหยุดใช้ รายงานให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ทราบ
13. ใส่ น้ าหรื อน้ ามันลงในกะทะหรื อหม้อ ใส่ เพียงครึ่ งหนึ่งของหม้อเพื่อป้ องกันการ
ล้นเมื่ อเดื อด เมื่ อนาอาหารลงต้มหรื อทอดอาจจะทาให้ผูท้ าเกิ ดน้ าร้ อนลวก น้ ามนหกลวกหรื อ
น้ ามันล้นลงเตาอาจไฟไหม้ได้
14. ใส่ อาหารในหม้อหรื อกะทะน้ ามันร้อน โดยวางลงบนทัพพีโปร่ งแล้วค่อยๆ ใส่ ลง
ในกะทะ
15. ภาชนะที่ใส่ ของร้อนต้องมีขนาดใหญ่พอมีขอบหรื อหู จบั สะดวก
16. รักษาพื้นให้สะอาด ไม่ให้น้ าหยด เพื่อป้ องกันการลื่นหกล้มขณะทางาน
ประตูและลิน้ ชั ก
1. ลิ้นชักต้องปิ ดเสมอ เพื่อป้ องกันลิ้นชักหล่นหรื อเดินชนหรื อแกว่งมือหรื อนิ้วชน
ลิ้นชัก
2. ประตูปิดทุกครั้งเมื่อเปิ ด เปิ ดประตูโดยวางของก่อน อย่าถือของโดยเปิ ดประตูดว้ ย
จะเกิดประตูหนีบนิ้วของหล่นใส่ เท้าได้
การใช้ มีด
1.

เมื่อใช้มีดหัน่ หรื อสับของใจต้องอยูท่ ี่งาน อย่าใจลอยหรื อพูดคุยขณะที่ใช้มีด

2. ใช้เขียงควรระวังและวางห่างกันเมื่อหัน่ เมื่อใช้มีดแหลมยาวหัน่ อยูใ่ กล้ๆ กันเมื่อ
จะหันตัว วางมีดบนโต๊ะก่อนหันตัว เพราะปลายมีดจะถูกคนข้างเคียงได้
3. ใช้มีดโดยวิธีวางผ้าหนาๆ ลงบนโต๊ะ แล้วจึงใช้มีดเช็ดผ้ากลับไปกลับมา ไม่ใช้ผา้ ถู
ใบมีดหรื อเช็ดใบมีด
4. เลือกใช้มีดให้เหมาะกับงาน ถ้าใช้มีดสับมาหัน่ อาจเกิดอุบตั ิเหตุได้
5. เมื่อใช้มีดแล้วเก็บเข้าที่ให้ถูกวิธี
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6. ไม่วางมีดทิ้งไว้ในอ้างล้างชามที่มีน้ าเต็ม หรื อวางไว้ยงั ที่ๆ มองไม่เห็นชัด
7. มีดคมย่อมปลอดภัยกว่ามีดทื่อ ตัดหรื อหัน่ ได้ง่ายกว่าไม่ตอ้ งออกแรงมาก จึงไม่ลื่น
ไถลงมาโดนมือได้
8. เมื่อมีดหล่นลงพื้นรี บก้มลงเก็บทันที
9. อย่าใช้มีดเปิ ดหี บห่อหรื อกล่องหรื อขวดจะเกิดอันตรายได้
10. จับมีดหรื อของมีคมตรงด้าม
เครื่ องครัวประเภทเครื่ องปรุ ง
1. ก่อนที่จะใช้เครื่ องทุ่นแรง ต้องได้ผา่ นการฝึ กอบรมให้เข้าใจถึงวิธีการใช้อย่าง
ถูกต้องมาก่อน
2. เครื่ องมือเครื่ องใช้ตอ้ งอยูใ่ นสภาพดี ปลอดภัย สายไฟอยูใ่ นสภาพดี ตลอดจน
ปลัก๊ ไฟวางไว้อย่างมัน่ คง
3. จะเอาอาหารออกจากเครื่ องผสมหรื อเครื่ องบด เมื่อเครื่ องหยุดทางาน และถอดปลัก๊
สายไฟก่อน ก่อนจะตักอาหารออก
4. เมื่อใช้เสร็ จปิ ดเครื่ อง ถอดปลัก๊ สายไฟให้เรี ยบร้อย
5. จะเดินเครื่ องต่อเมื่อใส่ ชิ้นส่ วนแน่นดีและถูกต้อง มีป้ายเขียนชี้แจงอธิ บายวิธีใช้ วิธี
ประกอบติดอยูข่ า้ งๆ เครื่ อง โดใส่ กรอบติดข้างฝา ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่ตอ้ งระวัง
6. เมื่อจะกวนอาหารในอ่างผสมหรื อใส่ อาหารลงในอ่างผสมลดความเร็ วของเครื่ องจน
เครื่ องเกือบจะหยุด ใช้ภาชนะที่มากับเครื่ องตักอาหารใส่ หรื อคน
เครื่ องแก้วและถ้ วยชาม
1. จับถ้วยชามแก้วอย่างระมัดระวังและถูกวิธี อย่ายกชามที่ซอ้ นกันสู งๆ
2. เมื่อแก้วจานแตกใช้ไม้กวาด กวาดและตักใส่ ถุงทิ้งที่ทิ้งเฉพาะเศษแก้ว
3. อย่าทิ้งกระป๋ องลงปนกับขยะ กระป๋ องก่อนทิ้งควรทาฝาให้เรี ยบ
4. จาน ถ้วย หรื อแก้วน้ าเมื่อร้าวแล้วต้องคัดออกไม่ใช้
5. ล้างภาชนะ แยกแก้ว แยกจาน ล้างต่างหากไม่ปะปนกัน เพราะจะทาให้แก้วแตกได้
6. เมื่อจานหรื อแก้วแตกขณะล้าง ให้เอาน้ าออกให้หมดก่อน ก่อนเก็บเศษแก้ว
7. อย่าล้วงแก้วด้วยมือขณะล้าง แก้วอาจแตกบาดมือควรใช้แปรงล้าง
8. อย่าใช้ผา้ ผืนใหญ่ใส่ เข้าไปในแก้วเพื่อเช็ดแก้ว เพราะแก้วอาจแตกบาดมือได้
9. อย่าใช้แก้วใส่ น้ าแข็งแช่แข็ง เมื่อเอาออกจากตูแ้ ก้วอาจแตกและบาดมือได้
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พืน้
1.
2.
3.
4.

รักษาพื้นให้แห้งและสะอาดอยูเ่ สมอ เมื่อน้ าหยดเช็ดให้แห้งทันที
พื้นกระเบื้องหรื อหิ นขัดอาจลื่นได้ง่าย จึงต้องดูแลให้แห้งอยูเ่ สมอ
เดินอย่างระมัดระวังอย่าวิง่
เก็บของทุกอย่างที่หล่นลงพื้นโดยเฉพาะเครื่ องมือเครื่ องใช้

4.4 การใช้ งานห้ องครัวอย่ างปลอดภัย
ความปลอดภัยในห้องครัวเป็ นประเด็นที่ควรใส่ ใจมากพอ ๆ กับความปลอดภัยของบ้าน
เพราะเราใช้หอ้ งครัวกันแทบทุกวัน แถมหลายคนก็เคยเกิดอุบตั ิเหตุเล็ก ๆ อย่างลื่นล้มในห้องครัว
หรื อตั้งกระทะทิ้งไว้จนเกือบทาให้ไฟไหม้บา้ นกันมาแล้ว และถ้าคุณก็เป็ นอีกคนที่มกั จะเกิดความ
ชุลมุนเหล่านี้ในห้องครัวบ่อย ๆ
1. ระมัดระวังความร้ อนจากไอนา้ และหม้ อต้ ม ควันที่พวยพุง่ ออกมาจากหม้อต้มที่ร้อนจัด ดู
สวยงามเหมือนหมอกจาง ๆ ก็จริ ง แต่ถา้ โดนไอน้ าพุง่ ใส่ ผิวแบบจะจะ สักที รับรองว่า งานนี้มีเข็ด
ไปจนตายเลยเชียวล่ะ ฉะนั้นเวลาที่คุณทาครัว ไม่วา่ จะตั้งหม้อต้มซุ ป หรื อนาอาหารเข้าไปอุ่นใน
ไมโครเวฟก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิ ดหม้อต้ม และเปิ ดฝาครอบภาชนะด้วย
2. เก็บผ้ าหรื อวัตถุไวไฟให้ ห่างเตา เวลาทาครัวควรใส่ เสื้ อผ้าที่พอดีตวั ทะมัดทะแมง เพื่อ
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุอย่างชายผ้าติดไฟบนเตา เกิดเพลิงไหม้วนุ่ วายใหญ่โต นอกจากนี้ก็ควรเก็บ
ผ้าขี้ริ้ว ทิชชู รวมทั้งวัตถุไวไฟทุกชนิดไว้ห่าง ๆ เตาไฟ
3. เช็ดคราบนา้ ทีเ่ ลอะเทอะในทันที เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ระหว่างประกอบอาหารในห้องครัว
จะเกิดอุบตั ิเหตุอย่างน้ าหกเลอะเทอะ หรื อเครื่ องปรุ งรสกระเด็นเปื้ อนพื้น ซึ่ งหากเกิดกรณี แบบนี้ข้ ึน
ก็ควรจัดการเช็ดทาความสะอาดคราบน้ าที่เปรอะเปื้ อนโดยทันที เช็ดทาความสะอาดให้เกลี้ยงและ
แห้งสนิท จะได้ไม่มีใครเผลอลื่นล้ม
4. สวมรองเท้าพืน้ ยางทาครัว อาจจะฟังดูไม่เข้าท่าเท่าไร แต่การใส่ รองเท้าพื้นยางใน
ห้องครัวก็สามารถช่วยเซฟคุณได้หลายทาง ไม่วา่ จะเป็ นการป้ องกันอุบตั ิเหตุ มีดหรื อของมีคมหล่น
ใส่ เท้า และไหนจะช่วยป้ องกันเหตุลื่นล้มได้อย่างดี
5. กาจัดวัสดุหักบิ่น หรื อแตกร้ าว หากคุณยังคงใช้ถว้ ย หรื อจานชามที่หกั บิ่น หรื อยังไม่ได้
เปลี่ยนกระจกตรงส่ วนเคาน์เตอร์ ที่มีรอยร้าวเป็ นทางยาว ก็ควรต้องรี บจัดการตาหนิที่แสนอันตราย
เหล่านี้ให้เรี ยบร้อย เพราะความเสี ยหายเล็ก ๆ ที่คุณมองข้ามเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับ
คนในบ้านได้
6. ตรวจสอบการใช้ งานของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า หากคุณมีเครื่ องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวหลายชนิด
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ทั้งไมโครเวฟ เตาอบ กระทะไฟฟ้า หม้อหุ งข้าว กาต้มน้ า และเครื่ องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ก็ควรต้อง
ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้เสมอ โดยเฉพาะสายไฟ และปลัก๊ ต่อพ่วงต่าง ๆ
เพราะหากเกิดความชารุ ดตรงจุดไหนกอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุได้
7. เลีย่ งบันได หรื ออุปกรณ์ ทปี่ ี นป่ ายได้ ในกรณี ที่บา้ นคุณมีเด็กเล็ก ๆ ภายในห้องครัวก็ไม่
ควรมีบนั ได หรื อโต๊ะสู ง ๆ ที่เด็กวัยกาลังซนพอจะปี นป่ ายขึ้นไปเล่นได้ อีกทั้งเก้าอี้เล็ก ๆ ที่เด็กจะ
ปี นขึ้นไปเหยียบและเล่นซนที่เตาแก๊ส หรื อปลัก๊ ได้ ก็ควรต้องไม่มีในห้องครัวด้วยเช่นกัน
8. ติดตั้งระบบดับเพลิง ห้องครัวเป็ นส่ วนที่ตอ้ งใช้ฟืนไฟสาหรับประกอบอาหาร ซึ่ งก็
แน่นอนว่า ย่อมเสี่ ยงจะเกิดอุบตั ิเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นคุณควรติดตั้งระบบดับเพลิงเอาไว้ในห้องครัว
บ้าง สาหรับบ้านใหม่ที่กาลังสร้างอาจจะติดตั้งหัวฉี ด และระบบดับเพลิงบนเพดานห้องครัวไปเลย
ส่ วนบ้านไหนที่ไม่อยากเสี ยงบประมาณในส่ วนนี้ อาจจะซื้ อถังดับเพลิงมาติดเพดานไว้เผือ่ กรณี
ฉุ กเฉิ นก็ได้
9. เสริมอุปกรณ์ ป้องกันเด็ก สาหรับบ้านที่มีเด็กวัยกาลังซน ควรเสริ มอุปกรณ์เพิ่มความ
ปลอดภัยให้ลูกน้อยอย่างล็อกกันเด็ก (childproof locks) หรื อเสริ มพลาสติกสาหรับคลุมเหลี่ยมมุม
ของตูด้ ว้ ย เด็ก ๆ จะได้ไม่สามารถเปิ ดตูเ้ ก็บของ หรื อเล่นซนในจุดที่อนั ตราย ได้
10. ยาสามัญประจาบ้ านต้ องครบครัน ภายในห้องครัวควรมีกล่องยาสามัญประจาบ้านติดไว้
บ้าง และในกล่องยาสามัญประจาบ้านก็ตอ้ งมีอุปกรณ์ทาแผลครบครัน ทั้งพลาสเตอร์ ยา แอลกอฮอล์
ล้างแผล น้ าเกลือล้างแผล ยาแดง ยาใส่ แผลสด รวมทั้งเจลประคบร้อน-เย็น และเจลทาแผลพุพอง
ด้วย เผือ่ เกิดเหตุไม่คาดฝัน มีใครได้รับบาดแผลจะได้บรรเทาอาการเบื้องต้นได้ทนั ท่วงที
11. ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทุกครั้งทีไ่ ม่ ใช้ งาน ทุกครั้งหลังทาครัวเสร็ จ หรื อจะออกจากบ้าน
คุณควรแวะเข้ามาตรวจสอบปลัก๊ ไฟในห้องครัวให้ถี่ถว้ น เครื่ องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้วก็ควรถอดปลัก๊ ออกให้เรี ยบร้อย อย่าเสี ยบปลัก๊ ทิ้งไว้โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

5. การใช้ และการลับมีด
วิธีการเก็บรักษามีด
1. หลังจากนามีดมาใช้งานแล้วควรล้างคราบสิ่ งสกปรกด้วยน้ าสะอาดถ้าใบมีดมีคราบ
ไขมันควรล้างด้วยน้ ายาล้างจานหรื อสบู่เหลวจากนั้นล้างด้วยน้ าสะอาดและใช้ผา้ ที่สะอาดเช็ดให้
แห้ง
2. การทาความสะอาดใบมีดไม่ควรใช้สเปรย์หล่อลื่นฉี ดตรงช่วงหมุดคอมีดเพราะจะทาให้
ฝุ่ นจับและเกิดความสกปรกจากคราบน้ ามันควรใช้น้ ายาล้างจานและใช้แปรงสี ฟันทาความ
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สะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งส่ วนบริ เวณด้ามมีดและส่ วนโลหะจาพวกทองเหลือง ควรใช้ยาขัด
เช่น Wenol หรื อ Brasso ป้ายลงบนผ้าที่สะอาดและเช็ดให้ทวั่ บริ เวณทองเหลือโดยขัดเบาๆจากนั้น
นาผ้าที่สะอาดเช็ดอีกที
3. ไม่ควรเก็บมีดไว้ในซองมีดโดยเฉพาะซองหนังควรแยกซองหนังกับมีดไว้ต่างหาก ถ้า
ต้องการนามาใช้พกพาจึงนาซองหนังมาใส่ เพราะว่าซองหนังจะมีสารที่ใช้ในการฟอกหนังที่เป็ น
กรดจะทาให้ใบมีดเกิดออกไซด์เป็ นสนิมในจาพวกเหล็ก ToolSteel
ขั้นตอนการลับมีดก็มีดังนี้
1. ก่อนลงมือลับมีด ให้หยดน้ ามันลับมีดลงบนหิ นลับมีดเสี ยก่อน ถ้าหาน้ ามันไม่ได้ ให้ใช้
น้ าธรรมดา จุดมุ่งหมายก็เพียงแต่ตอ้ งการลดแรงเสี ยดทานเท่านั้นเอง ถ้าลับมีดแบบ แห้งๆ หิ นลับ
มีดจะชารุ ดเร็ ว
2. วางใบมีดให้ทามุมกับตัวหิ นลับมีดราว 20 º แล้วเลื่อนใบมีดไปทางหนึ่งทางใดราว 10
ครั้ง แล้วกลับคมอีกด้านเพื่อทาแบบเดียวกันหรื อลับไปจนกว่าเราจะพอใจในความ คมของมัน
ตอนแรกให้ลบั มีดด้านหยาบก่อน จากนั้นจึงค่อยมาลับกับหิ นลับทางด้านละเอียด(หิ นลับทางด้าน
หยาบลับให้คม ส่ วนหิ นลับทางด้านละเอียดจะใช้ในการยกและปรับคมมีดที่คม ดีแล้วให้ราบเรี ยบ
สนิท การปรับคมมีดเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นพอๆกับการลับคมมีด กระบวนการใบ มีดนี้เรารู ้จกั กัน
ในชื่อ"การทาคมใบมีดให้เป็ นแนวตรง" อนึ่งความลื่นเป็ น อุปสรรคต่อการที่จะจรดใบมีดให้ได้
เหมาะ วิธีที่ได้ผลก็คือ ใช้นิ้วมือตรงกลางทั้งสามกดลงบนใบมีดเพื่อให้ติดอยูก่ บั หน้าหิ นตลอดเวลา
ที่ ลากใบมีด พยายามให้นิ้วมืออยู่ ห่างออกมาจากคมมีด
3. ดึงใบมีดให้ไปทางเดียวกันเหมือนกับว่า เรากาลังจะตัดฝานหิ นลับมีดหรื อเฉื อนเนื้ อหิ น
นัน่ เอง อย่าดึงใบมีดให้หนักเกินไปหรื อเบาเกินไป ทาให้พอเหมาะพอดี ข้อควร ระวังก็คืออย่าจับ
ใบมีดในลักษณะแบนราบแนบหิ นลับมีดมากเกินไป เพราะจะทาให้เกิดรอยขีดข่วนที่เรี ยกกันว่า
"ขนนก" หรื อ "ขนแมว" บนใบมีด ทาให้หมดความสวยงาม ไปเปล่าๆ
4. หลังจากลับมีดจนคมแล้วให้ทดสอบกับกระดาษธรรมดาๆแผ่นหนึ่ง ถ้ามีดนั้นคมจริ ง จะ
สามารถเฉื อนกระดาษออกได้อย่างง่ายดายหลายๆครั้ง แต่ถา้ ยังไม่คมพอก็ตอ้ งลับ ใหม่
เมื่อลับมีดจนคมเป็ นที่พอใจแล้วจึงชะโลมน้ ามันบนใบมีดอีกครั้งหนึ่ง และอย่าลืมทาความสะอาด
หิ นลับมีดด้วย กล่าวได้วา่ การลับมีดเป็ นทั้งวิธีการและศิลปะ สาหรับวิธีการ นั้นก็ได้กล่าวไปแล้ว
ส่ วนศิลปะเป็ นสิ่ งที่จะต้องเพียรทา ถ้าเรามีใจรัก เราก็อาจจะเป็ นนักเลงมีดที่ดีได้ คาว่า "นักเลงมีดที่
ดี" นั้น ในที่น้ ี หมายความว่าเป็ นคนรู ้จกั ใช้และถนอม มีดนัน่ เอง ไม่ใช่ผทู ้ ี่นามีดเอาไปไล่ฟันไล่แทง
ผูอ้ ื่น ที่มา http://www.e-travelmart.com/
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การใช้ แท่ งเหล็กลับมีด (Sharpening Steel)
1. ใช้ แท่งเหล็กลับมีดเพื่อไม่ให้ คมมีดทื่อลง. แท่งเหล็บลับมีดหรื อบางทีเรี ยกง่ายๆ ว่า
"เหล็ก" นัน้ มักจะไม่ได้ ใช้ เพื่อฟื น้ สภาพมีดที่ทื่อจนต้ องทิ ้งแล้ วให้ กลับมาคมใหม่ แต่จะใช้ เพื่อทาให้
มีดยังคงความคมอยูใ่ นระหว่างการใช้ งาน การใช้ แท่งเหล็กลับมีดเป็ นประจาจะเลื่อนการต้ องใช้
หินลับมีดออกไป นี่ถือเป็ นข้ อดี เพราะการใช้ หินลับมีดลับโลหะออกจากคมมีดบ่อยๆ นันจะลดอายุ
้
การใช้ งานของตัวมีดลง ยิ่งคุณใช้ หินลับมีดน้ อยครัง้ กว่าเดิม ก็ยิ่งยื ดอายุการใช้ งานของมีด แท่ง
เหล็กลับมีดทาอะไร? แท่งเหล็กลับมีดจะจัดแนวโลหะในใบมีดใหม่ มันจะลบรอยเว้ ารอยบิ่นและ
ส่วนที่ทื่อออกไป ถือว่ามันไม่ได้ ลบั เอาโลหะออกไปจากคมมีดในปริมาณมากเมื่อเทียบกับหินลับ
มีด
2. ถือแท่งเหล็กลับมีดด้ วยมือข้ างไม่ถนัด. แท่งเหล็กควรถือในมุมห่างจากตัว ปลายแท่ง
ควรจะยกขึ ้นสูงเหนือด้ ามจับ
3.ใช้ มือข้ างถนัดจับมีดให้ เหมาะมือ. นิ ้วทังสี
้ ่ควรการอบด้ ามมีด ส่วนนิ ้วหัวแม่มือต้ องวางบนสัน
มีด ให้ ห่างจากคมมีด
4. ถือมีดทามุมราว 20° เมื่อทาบกับแท่งเหล็กลับมีด. มุมไม่จาเป็ นต้ องเป๊ ะ แค่ประมาณ
เอา ไม่วา่ จะเลือกมุมเท่าใด หรื อตัดสินใจเลือกมัว่ ๆ ให้ แน่ใจว่าได้ ใช้ มมุ เดิมเสมอในการลับมีดกับ
แท่งเหล็ก การเปลี่ยนมุมระหว่างลับมีดกับแท่งเหล็กจะทาให้ คมมีดไม่เรี ยบเท่ากับการใช้ มมุ องศา
เดิมเสมอ
5. รักษามุม 20° ขยับมีดขึ ้นไปทางด้ านบนของแท่งเหล็ก. พยายามทาท่านี ้โดยเริ่มตรงโคน
มีดสัมผัสกับแท่งเหล็ก แล้ วลงเอยโดยปลายมีดสัมผัสกับแท่งเหล็ก
จะทาให้ คล่องคุณจาเป็ นต้ องขยับแขน มือและข้ อมือไปด้ วย จุดสาคัญในการทาท่าลับมีดนี ้ให้ ถกู
อยูต่ รงการขยับข้ อมือ ถ้ าไม่ขยับข้ อมือแล้ วก็จะไม่สามารถเลื่อนมีดตลอดทังใบ
้ ตังแต่
้ โคนจรด
ปลาย ไปตามแท่งเหล็กลับมีดได้
6. รักษามุม 20° ไว้ แล้ วเลื่อนใบมีดลงไปทางด้ านล่างของแท่งเหล็ก. ใช้ การขยับแขน มือ
และข้ อมือเหมือนเดิม เลื่อนมีดลงไปทางด้ านล่างของแท่งเหล็ก ใช้ แรงกดเท่าน ้าหนักของตัวมีด
เท่านัน้ หลังจากเลื่อนมีดทังขึ
้ ้นและลงแล้ ว ถือว่าคุณได้ ทาการลับหนึง่ รอบ
7. ทาการลับกับแท่งเหล็กรวมกัน 6 - 8 รอบก่อนใช้ มีดแต่ละครัง้
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ความปลอดภัยเรื่ องมีด






อย่าส่ งด้านคมมีดให้ใคร ปิ ดหรื อใส่ ปลอกมีดก่อน ส่ งด้านที่เป็ นด้ามจับก่อนเสมอ
หันคมมีดออกนอกตัวเสมอ ถ้าลื่นคมมีดจะไม่บาดท่าน
อย่าวางมีดไว้บนพื้น
ใส่ ปลอกมีดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ อย่าให้เด็กเอื้อมถึง
อย่าเดินถือมีด และคอยดูสภาพแวดล้อมรอบตัวเมื่อท่านกาลังใช้มีด

การดูแลมีด







รักษามีดให้สะอาด แห้ง คม และไม่เป็ นสนิม
ใช้น้ ามันเครื่ องหยอดเล็กน้อยตามข้อต่อและใบมีด
อย่าพยายามตัดวัตถุแข็งเช่นโลหะ อิฐ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน วัตถุเหล่านี้จะทาให้ใบมีด
เสี ยหาย ต้องถอนตะปูออกจากไม้ก่อนจึงจะเริ่ มตัดหรื อแกะสลัก
อย่ากดสันมีดหรื อใช้ใบมีดงัดแงะของบางอย่างเพราะใบมีดจะบิ่น
เก็บมีดให้ห่างจากไฟ ความร้อนจะทาให้เหล็กนิ่ม พอมีดอ่อนตัวก็จะลับยาก

การลับมีด:








นาของที่ตอ้ งใช้ลบั มีดมาด้วย เช่น หิ นลับมีดและน้ ามันเครื่ อง
หยอดน้ ามันเครื่ องสองสามหยดบนหิ นลับมีดด้านหยาบ น้ ามันทาให้โลหะหลวมลอยตัว
และกันไม่ให้เสี ยดสี กบั ผิวหิ นลับ
วางใบมีดบนหินลับ (ใช้ดา้ นหยาบสาหรับมีดที่ทื่อมากและด้านละเอียดเมื่อต้องการลับ
เล็กน้อย) ยกสันมีดขึ้นเล็กน้อยและถูขอบคมไปตามหิ นลับ ลับเป็ นรู ปวงกลมตาม
แนวราบประหนึ่งกาลังเฉื อนหิ นเป็ นแผ่นบางๆ
กลับด้าน และใช้วธิ ีเดิมลับใบมีดอีกด้าน
ทาเช่นนี้ ต่อไปเรื่ อยๆ จนมีดคม ทดสอบความคมกับกิ่งไม้แห้งหรื อกิ่งเล็กๆ
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แบบฝึ กหัดหน่ วยที่ 1
เรื่ อง ความรู้เบีอ้ งต้ นเกีย่ วกับงานครัวโรงแรม
ตอนที่ 1
1. จงอธิบายความหมายและความสาคัญของครัว
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงอธิบายประเภทของครัวโรงแรม จาแนกเป็ น 4 ประเภท
1. ครัวร้อน
2. ครัวเย็น
3. ครัวเบเกอรี่
4. ครัวคอฟฟี่ ช๊อป
3. จงบอกหน้าที่ของรองกุ๊กใหญ่หรื อรองหัวหน้าแผนกครัว ( Second Chef or Sous Chef)
ทาหน้าที่ ช่วยกุ๊กใหญ่ในงานด้านต่าง ๆ หรื อรักษาการ แทนเมื่อกุ๊กใหญ่ไม่อยู่ งานหลัก ๆ
ก็คือ การตรวจสอบว่าของต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ประกอบอาหารที่สั่งไว้น้ นั มาครบหรื อยัง และเช็คว่ากุ๊ก
หน่วยต่าง ๆ ในครัวรู ้หรื อไม่ ว่าจะต้องทาอะไรบ้างในแต่ละมื้อแต่ละวัน หากเป็ นครัวใหญ่ที่มี
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนกครัวหลายคน บางคนก็อาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแผนกในครัวเฉพาะ
บางแผนกไปเลยก็ได้ เช่น รับผิดชอบเรื่ องซอสต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญมากสาหรับอาหารฝรั่ง เป็ น
ต้น
4. จงบอกความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้มีดในงานครัว มา 5 ข้อ
1. อย่าส่ งด้านคมมีดให้ใคร ปิ ดหรื อใส่ ปลอกมีดก่อน ส่ งด้านที่เป็ นด้ามจับก่อนเสมอ
2. หันคมมีดออกนอกตัวเสมอ ถ้าลื่นคมมีดจะไม่บาดท่าน
3. อย่าวางมีดไว้บนพื้น
4. ใส่ ปลอกมีดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ อย่าให้เด็กเอื้อมถึง
5. อย่าเดินถือมีด และคอยดูสภาพแวดล้อมรอบตัวเมื่อท่านกาลังใช้มีด

36

ตอนที่ 2
คาสั่ ง จงนารายการอาหารที่สัมพันธ์กบั ประเภทของครัวในโรงแรมไปเติมหลังข้อความของครัว
ต่าง ๆ
ประเภทของครัว
1. ครัวร้อน ……………………………………………………………………………………
2. ครัวเย็น ……………………………………………………………………………………
3. ครัวคอฟฟี่ ช็อป ……………………………………………………………………………
4. ครัวเบเกอรี่ ..........................................................................................................................
รายการอาหาร
ก. ต้มยากุง้
ข. สเต็กซอสมัสตาร์ด
ค. ซี ซ่าสลัด
ง. แซนวิสแฮม
จ. หมูสะเตะ
ฉ. American Breackfast
ช. ออมเลต (Omelet)
ซ. ขนมปั งฝรั่งเศส
ฌ. เค้ก
ญ. ซุปหัวหอม
ฎ. ซูชิ
ฏ. ซอส
ฐ. บาร์บีคิว
ฑ. ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ฒ. มันฝรั่งทอด
ณ. ยาหัวปลี
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ใบมอบหมายงานที่ 1

สอนครั้งที่ 2

รหัสวิชา 2701-2003 วิชางานครัวโรงแรม
ชื่องานการผูกผ้าพันคอกุ๊ก

เวลา 2 ชัว่ โมง
จานวน 1 หน้า

คาสั่ ง ให้ปฏิบตั ิงานการผูกผ้าพันคอกุ๊ก

วัสดุทใี่ ช้ ผ้าพันคอ
อุปกรณ์ /เครื่ องใช้
ลาดับการปฎิบัติงาน
1. อ่านแบบใบมอบหมายงาน
2. เตรี ยมวัสดุ ตามใบมอบหมายงาน
3. ลงมือปฏิบตั ิงาน
3.1 พับผ้าพันคอด้านที่เป็ นมุมสามเหลี่ยมขึ้นมาเล็กน้อย
3.2 พับผ้าพันคอทบขึ้น ความกว้างประมาณ 1 นิ้ว จนสุ ดผ้า
3.3 นามาพาดคอ ให้ดา้ นขวายาวกว่าด้านซ้าย
3.4 เอาผ้าด้านขวาพับผ้าด้านซ้ายวน 1 รอบ
3.5 สอดชายผ้ามาด้านหน้าแล้วม้วนกลับมาใส่ ไว้ในช่องด้านหน้า
3.6 จัดระเบียบผ้าให้สวย
3.7 สิ้ นสุ ดการผูกผ้าพันคอกุ๊ก
4. นาผลงานส่ งเพื่อประเมินผล

-
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ใบมอบหมายงานที่ 2
รหัสวิชา 2701-2003 วิชางานครัวโรงแรม
ชื่องานการลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีด 4 แบบ
คาสั่ ง ให้ปฏิบตั ิงาน การลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีด 4 แบบ

วัสดุ อุปกรณ์ /เครื่ องใช้ ในการลับมีด
1. มีด
2. แท่งเหล็กลับมีด
3. ผ้า
ลาดับการปฎิบัติงาน
1. อ่านแบบใบมอบหมายงาน
2. เตรี ยมวัสดุ ตามใบมอบหมายงาน
3. ลงมือปฏิบตั ิงาน
3.1 ถือแท่งเหล็กลับมีดด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
3.2 ถือมีดทามุมราว 20° เมื่อทาบกับแท่งเหล็กลับมีด
3.3 รักษามุม 20° ขยับมีดขึ ้นไปทางด้ านบนของแท่งเหล็ก
3.4 รักษามุม 20° ไว้ แล้ วเลื่อนใบมีดลงไปทางด้ านล่างของแท่งเหล็ก
3.5 ทาการลับกับแท่งเหล็กรวมกัน 6 - 8 รอบ
3.7 สิ้ นสุ ดการการลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีด
4. นาผลงานส่ งเพื่อประเมินผล

สอนครั้งที่ 2
เวลา 2 ชัว่ โมง
จานวน 1 หน้า
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ใบมอบหมายงานที่ 3

สอนครั้งที่ 2

รหัสวิชา 2701-2003 วิชางานครัวโรงแรม
ชื่องานการลับมีดด้วยหินลับมีด

เวลา 2 ชัว่ โมง
จานวน 1 หน้า

คาสั่ ง ให้ปฏิบตั ิงานการลับมีดด้วยหินลับมีด

วัสดุ อุปกรณ์ /เครื่ องใช้ ในการลับมีด
1. มีด
2. แท่งเหล็กลับมีด
3. ผ้า
ลาดับการปฎิบัติงาน
1. อ่านแบบใบมอบหมายงาน
2. เตรี ยมวัสดุ ตามใบมอบหมายงาน
3. ลงมือปฏิบตั ิงาน
3.1 หยดน้ าลงบนหิ นลับมีดเล็กน้อย
3.2 วางใบมีดให้ทามุมกับตัวหิ นลับมีดราว 20 º แล้วเลื่อนใบมีดไปทางหนึ่งทางใดราว 10 ครั้ง แล้วกลับคม
อีกด้านเพื่อทาแบบเดียวกันหรื อลับไปจนกว่าเราจะพอใจในความ คมของมัน
3.3 ดึงใบมีดให้ไปทางเดียวกัน ทาซ้ าๆ จนมีดคมตามที่ตอ้ งการ
3.4 ทดสอบความคมมีดกับกระดาษธรรมดาๆแผ่นหนึ่ ง ถ้ามีดนั้นคมจริ ง จะสามารถเฉือนกระดาษออกได้
อย่างง่ายดายหลายๆครั้ง
3.5 สิ้ นสุ ดการลับมีดด้วยหินลับมีด
4. นาผลงานส่ งเพื่อประเมินผล
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ใบมอบหมายงานที่ 4

สอนครั้งที่ 2

รหัสวิชา 2701-2003 วิชางานครัวโรงแรม
ชื่องานการลับมีดด้วยหินลับมีด

เวลา 2 ชัว่ โมง
จานวน 1 หน้า

คาสั่ ง ให้ปฏิบตั ิงานการลับมีดด้วยอุปกรณ์การลับมีด

วัสดุ อุปกรณ์ /เครื่ องใช้ ในการลับมีด
1. มีด
2. อุปกรณ์การลับมีดแบบต่างๆ
3. ผ้า
ลาดับการปฎิบัติงาน
1. อ่านแบบใบมอบหมายงาน
2. เตรี ยมวัสดุ ตามใบมอบหมายงาน
3. ลงมือปฏิบตั ิงาน
3.1 วางมีดลงบนอุปกรณ์ลบั มีด
3.2 ดึงใบมีดให้ไปทางเดียวกัน ทาซ้ าๆ จนมีดคมตามที่ตอ้ งการ
3.3 ทดสอบความคมมีดกับแตงกวา หรื อมะเขือเทศ โดยการหัน่ เป็ นชิ้นบางๆ หลายๆชิ้น
3.5 สิ้ นสุ ดการลับมีดด้วยอุปกรณ์การลับมีด
4. นาผลงานส่ งเพื่อประเมินผล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
แบบประเมินผลปฏิบัติงาน
วิชา.............................................. รหัส....................................... วันที.่ ......................................
ครั้งที.่ ..........................
ชื่ องาน..........................................................................
รายชื่ อสมาชิก
กลุ่มที.่ ..................................
1………………………………………
5 ……………………………………….…
2………………………………………
6 ……………………………………….…
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3………………………………………
4………………………………………
รายการ/รายละเอียดของงาน

7 ……………………………………….…
8 ……………………………………….…
ผู้ประเมิน
ตนเอง
เพื่อน
ครู /อาจารย์ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ขั้นตอนการเตรียมงาน - ลาดับการเตรียม
- ความพร้ อม/ความ
ร่ วมมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ขั้นตอนถูกต้ อง
- ความสะอาด
- ทันเวลา
ผลงานสาเร็จ
- ลักษณะดี/ถูกต้ อง
- ประณีต/สวยงาม
- ความคิด
สร้ างสรรค์
(อาหาร,เครื่ องดื่ม) - รสชาติ
รวม
สรุ ปผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ข้ อเสนอแนะ........................................................................................................................

เกณฑ์ คะแนน 4
3
2
1

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

เกณฑ์ คะแนนรวมโดยเฉลีย่
31-36
ดีมาก
25-30
ดี
19-24
พอใช้
0-18
ปรับปรุ ง

42

แบบทดสอบหลังเรียน
บทที่ 1 ความรู้เกีย่ วกับงานครัวโรงแรม
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้ เป็ นแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง
2. แบบทดสอบนี้ มีจานวน 10 ข้อ
คาสั่ ง จงทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องอักษร ก ข ค หรื อ ง ซึ่ งเป็ นคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง
คาตอบเดียว และให้ทาลงในกระดาษคาตอบ ใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ 10 นาที
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของครัว
ก. สถานที่ที่ใช้ในการฝึ กอบรมพนักงานในการประกอบอาหาร คาว หวาน
ข. สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารหรื อปรุ งอาหารและจัดเก็บอุปกรณ์งานครัว
ค. สถานที่ที่ใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่ องดื่มและเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ง. สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกในการประกอบอาหาร
2. ข้อใดไม่ ใช่ ความหมายของครัว
ก. สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ข. สถานที่ในการปรุ งอาหาร คาว หวาน
ค. สถานที่ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่ องดื่ม
ง. สถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์งานครัว
3. ข้อใดคือความสาคัญของห้องครัวโรงแรม
ค. เป็ นห้องที่เป็ นพื้นที่ส่วนตัวของบุคคล
ข. เป็ นห้องที่มีความเป็ นระเบียบและอานวยความสะดวก
ค. เป็ นห้องที่ทุกคนชอบมานัง่ เล่นพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลิน
ง. เป็ นห้องที่ทาให้แขกอิ่มท้องทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน

43

4. ครัวหลักของแผนกครัวในโรงแรมที่สาคัญแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
5. ข้อใดเป็ นครัวในโรงแรมที่มีความจาเป็ นน้อยที่สุด
ก. ครัวร้อน
ข. ครัวเย็น

ค. ครัวเบเกอรี่
ง. ครัวคอฟฟี่ ช็อป
6. อาหารในข้อใดไม่ใช่อาหารที่ปรุ งประกอบในครัวร้อนของโรงแรม

ก. ซูชิ
ข. หมูสะเต๊ะ
ค. มันฝรั่งทอด

ง. ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
7. แซนวิสเป็ นอาหารที่ปรุ งประกอบในครัวใด

ก. ครัวร้อน
ข. ครัวเย็น
ค. ครัวจีน
ข. ครัวเบเกอรี่
8. “Executive Chef” หมายถึงข้อใด
ก. หัวหน้าพ่อครัวใหญ่
ข. ผูช้ ่วยหัวหน้าพ่อครัว
ค. ผูช้ ่วยหัวหน้าพ่อครัวใหญ่
ง. หัวหน้าพ่อครัวครัวร้อน
9. อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ในงานครัวคือข้อใด
ก. กล้ามเนื้อพลิก
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ข. หกล้ม ไฟ้ฟ้าช๊อด
ค. ประตูหนีบ น้ าร้อนลวก
ง. ถูกของมีคม น้ าร้อนลวก

10. ข้อใดคือการลับมีดด้วยแท่งเหล็กลับมีดที่ถูกต้อง
ก. ถือแท่งเหล็กลับมีดในลักษณะเอียง 45 องศา
ข. ใช้มือจับด้ามมีดให้หวั แม่มือเป็ นตัวบังคับมีด
ค. สไลด์ไปมาตั้งแต่ปลายจนถึงฐานมีดอย่างระมัดระวัง
ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยใบมอบหมายงานที่ 1
เรื่ อง แนวคิดเบื้องต้ นเกีย่ วกับอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค
ง
ง
ข
ค
ก
ข
ข
ก
ง

เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
บทที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข
ค
ง
ข
ค
ก
ข
ก
ง
ง
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