
อาหารตามมื(อสากลของชาวยโุรป 
หมายถงึ อาหารมื(อทั9ว ๆ ไปที9คนสว่นใหญน่ยิมรับประทานกนัโดยเฉพาะชนชาตฝิรั9งฝั9งตะวนัตก 

อาหารตามแบบฝรั9งจะแบง่ออกไดเ้ป็นมื(อหลกั ๆ ทั (งหมด 6 มื(อดว้ยกนั คอื 

1. มื(อเชา้ 

2. มื(อวา่งเชา้ 

3. มื(อกลางวนั 

4. มื(อวา่งบา่ย 

5. มื(อเย็น 

6. มื(อคํ9า  

อาหารมื'อเชา้ 

 

BREAKFAST อาหารเชา้ 
 
AMERICAN BREAKFAST  

อาหารเชา้แบบอเมรกินั 
- two eggs any style ไขด่าว 2 ฟองหรอืตามสั9ง 
- streaky bacon or ham เบคอนทอดหรอืแฮม 
- hash browns มนัเสน้ทอด 
- grilled tomato มะเขอืเทศยา่ง 
- toast or croissant with marmalade or jam  
  ขนมปังปิ(งหรอืขนมปังควัซองแบบฝรั9งเศส กบัแยมรสสม้ หรอืรสธรรมดา 
- coffee or tea กาแฟรอ้น หรอื ชา่รอ้น 
 
 



ENGLISH BREAKFAST (large)  

อาหารเชา้แบบองักฤษ(ชดุใหญ)่ 
- two eggs any style with fried bread ไขด่าว 2 ฟอง หรอืตามสั9ง กบัขนมปังทอด 
- back bacon, sausage เบคอ่นเนื(อสนั, ไสก้รอก 
- grilled tomatoes and mushrooms มะเขอืเทศยา่ง และ เห็ดผัด 
- baked beans and pan-fried potatoes ถั9วอบและมนัฝรั9งผัด 
- toast with marmalade or jam ขนมปังปิ(งกบัแยมรสสม้ หรอืรสธรรมดา 
- coffee or tea กาแฟรอ้นหรอื ชารอ้น 
 
ENGLISH BREAKFAST (small)  

อาหารเชา้แบบองักฤษ(ชดุเล็ก) 
- two eggs any style ไขด่าว 2 ฟอง หรอืตามสั9ง 
- fried bread ขนมปังทอด 
- back bacon, sausage เบคอ่นเนื(อสนั, ใสก้รอก 
- grilled tomatoes มะเขอืเทศยา่ง 
- toast with marmalade or jam ขนมปังปิ(ง กบัแยมรสสม้ หรอืรสธรรมดา 
- coffee or tea กาแฟรอ้น หรอื ชารอ้น 
 
CONTINENTAL BREAKFAST  

อาหารเชา้แบบคอนตเินนตลั 
- toast or croissant with marmalade or jam  
ขนมปังปิ(งหรอืขนมปังครัวซองแบบฝรั9งเศส กบัแยมรสสม้ หรอืรสธรรมดา 
- coffee or tea กาแฟรอ้น หรอืชารอ้น 
 
CONTINENTAL BREAKFAST "ROYALE" อาหารเชา้คอนตเินนตลั " ชาววงั " 
- cold cuts and cheese ชสีหั9นและแฮมตา่งชนดิ 
- boiled egg ไขต่ม้ 
- bread basket ขนมปังตา่งฯ 
- marmalade or jam แยมรสสม้หรอืรสธรรมดา 
coffee or tea กาแฟรอ้น หรอืชารอ้น 
 
HEALTHY CHOICE อาหารเชา้เพื9อสขุภาพ 
- fresh fruit salad สลดัผลไมร้วม 
- yoghurt with muesli and fresh fruit โยเกริต์กบัมสูลี9 และผลไมส้ด 
- coffee or tea, fresh milk or orange juice  
กาแฟรอ้น หรอืชารอ้น, นมสด หรอืนํ(าสม้คั (น 

  

ประเภทของอาหารมื'อเชา้  

อาหารมื(อเชา้ยงัแบง่ออกไดเ้ป็น 6 ประเภทดว้ยกนั คอื อาหารประเภทไข ่

อาหารประเภทเนื(อสตัว ์อาหารประเภทขนมปัง อาหารประเภทธญัพชื อาหารประเภทผัก 

และสดุทา้ย คอื อาหารประเภทเครื9องดื9มและนํ(าผลไม ้ 

 



อาหารมื'อเชา้ประเภทไข ่มดีงันี( 

• ไขล่วก (Soft and Hard boiled eggs) 

• ไขค่น (Scramble eggs) 

• ไขท่อดฝรั9ง (Omelet)  

อาหารมื'อเชา้ประเภทเนื'อสตัว ์ไดแ้ก ่

• แฮมรมควนั 

• ไสก้รอก เบคอน 

• ไกอ่บ เป็นตน้ 

อาหารประเภทขนมปงั ไดแ้ก ่

• ขนมปังปิ(ง (Toast) 

• ขนมปังหวาน (Sweet Roll) 

• ครัวซอง (Croissant) 

• แพนเคก้ (Pancake) 

• วฟัเฟิล (Waffle)  

อาหารประเภทธญัพชื (Cereal) ไดแ้ก ่

• คอนเฟ็ลค รสชาตติา่ง ๆ เชน่ รสขา้วโพด, ชอ็คโกแลต 

• ขา้วโอด๊ 

• ธญัพชืสําเร็จรปู  

อาหารประเภทผกั 

• มะเขอืเทศ, แตงกวา, หอมใหญ,่ มนัฝรั9ง  

อาหารประเภทเครืYองด ืYมและนํ 'าผลไม ้

• กาแฟ 

• นมสด 

• ชา 

• ไมโล 

• นํ(าผลไม ้



อาหารมื'อกลางวนั 
สําหรับ ชาวตะวนัตก อาหารมื(อกลางวนั เป็นอาหารสําคญัอกีมื(อหนึ9งซ ึ9งมคีวามหมายวา่ เป็นอาหารแบบ
เบาๆ งา่ยๆ และรวดเร็ว โดยนยิมเสริฟ์เป็นจานตามลําดบักอ่นหลงั สว่นใหญจ่ะเป็นอาหารคาวเพยีง 2 
จานแลว้ตอ่ดว้ยของหวาน ชา หรอื กาแฟสกั 1 ถว้ย เพราะมเีวลารับประทานไมม่ากนักคอืเพยีง 1 
ชั9วโมง อาหารมื(อกลางวนัของยโุรป อเมรกินั และองักฤษ กจ็ะมเีวลาแตกตา่งกนัออกไปอกี คอื ถา้เป็น
ยโุรปจะเริ9มรับประทานเวลา 12.00 น. แตถ่า้เป็นอเมรกินัหรอืองักฤษ จะเริ9มรับประทานเวลา 13.00 น. - 
14.00 น.  

ประเภทของอาหารมื'อกลางวนั  

ประเภททีY 1 คอื อาหารจานเดยีว (One Course) หมายถงึ อาหารที9เป็นอาหารคาวอยา่งเดยีว เชน่ ไก,่ 
เนื(อ, หม,ู ปลา และมอีาหารประเภทผัดตา่งๆ หรอือาจมสีลดัประกอบดว้ย เหมาะสําหรับผูท้ ี9ไมต่อ้งการ
รับประทานอาหารมากหรอืมเีวลานอ้ย 

ประเภททีY 2 จะเป็นพวก อาหารสองจาน (Two Course)ซึ9ง หมายถงึ อาหารที9เป็นประเภทอาหารคาว 2 
จาน จานแรกจะเป็นอาหารเบา ๆ เชน่ Cocktail ตา่งๆ อาหารทะเลหรอืซปุ สว่นจานที9 2 จะเป็นอาหาร
หนัก และมสีลดัประกอบ 

ประเภททีY3 เป็น อาหารสามจาน (Three Course)หมายถงึ อาหารที9เป็นประเภทอาหารคาว 3 จาน จาน
แรกเป็นออรเ์ดริฟ์หรอืซปุ จานที9 2 เป็นอาหารทะเล (Entree) จานที9 3 เป็นอาหารหลกั (Main Course) 
ประเภทเนื(อไก ่หม ูและผักเป็นสว่นประกอบ 

 อาหารมื'อบา่ย 

อาหาร มื(อบา่ย เป็นวฒันธรรมการกนิของชาวตะวนัตกอยา่งหนึ9ง โดยเฉพาะชาวองักฤษเมื9อตกบา่ยจะ
นยิมดื9มชา อาจจะเพราะองักฤษเป็นประเทศที9หนาวและมฝีนตกแบบที9กรมอตุนุยิมวทิยาบา้นเขา ไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ไดอ้ยา่งแน่นอน ชาวองักฤษจงึตอ้งถอืรม่ออกจากบา้นทกุเชา้และนยิมดื9มชา
เพื9อใหเ้กดิความ อบอุน่แกร่า่งกาย ประเภทของชาที9ชาวองักฤษนยิมดื9มกนัมอียูห่ลายชนดิลว้นแลว้แตม่ี
กลิ9นหอมแถม รสชาตกิด็ไีมแ่พช้าของชาวญี9ปุ่ นและจนีเลยทเีดยีว 

ประเภทของอาหารมื'อวา่ง  

อาหารวา่งของชาวตะวนัตกมอียูด่ว้ยกนั 2 ประเภท คอื 

1. อาหารวา่งเชา้ (Brunch) เป็นอาหารมื(อที9อยูร่ะหวา่งอาหารเชา้และอาหารกลางวนั อาหารวา่งเชา้จะ
เป็นอาหารมื(อที9หนักกวา่มื(อเชา้แตไ่มม่ากเทา่มื(อกลางวนั คําวา่ Brunch มาจากคําวา่ Breakfast กบัคํา
วา่ Lunch รวมกนั สว่นใหญจ่ะรับประทานในเวลา 09.30 - 10.00 น. หรอือาจจะเลยไปกวา่นั(นแตไ่มเ่กนิ 
11.00 น. สว่นใหญน่ยิมรับประทานกนัในวนัพักผอ่นหรอืวนัหยดุสดุสปัดาหท์ี9ไมจํ่าเป็น ตอ้งตื9นเชา้ พอ
สายหน่อยกอ็าจจะขบัรถไปรับประทานตามโรงแรม มหีลายโรงแรมทเีดยีวครับที9เปิดใหบ้รกิาร Brunch 

2. อาหารวา่งบา่ย (Afternoon Tea) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

ประเภท Afternoon Tea หรอืที9เราเรยีกกนัตดิปากวา่ Coffee Break จรงิ ๆ แลว้คําเต็ม ๆ ของ Coffee 
Break คอื Coffee Break Afternoon Tea จะใชเ้สริฟ์ในชว่งบา่ยหรอืระหวา่งพักการประชมุสมันาตา่ง ๆ 
ซ ึ9งจะเสริฟ์เวลาประมาณ 15.00 น. - 17.00 น. อาหารที9นยิมนํามาจัดเป็น Coffee Break นี(มตีั (งแต่
อาหารหวาน ขนมชนดิตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นคกุกี( พาย ครัวซอง หรอือาจจะเป็นอาหารคาว หรอืจะจัด
รวมกนัเป็นอาหารคาวและอาหารหวานกไ็ดเ้สริฟ์คูไ่ปกบันํ(าผลไมเ้ย็น ๆ หรอืเครื9องดื9มรอ้นหวาน เป็นตน้ 



ประเภท High Tea เป็นอาหารวา่งบา่ยอกีประเภทหนึ9งที9มคีวามแตกตา่งจาก Afternoon Tea คอื จะเป็น
อาหารที9หนักทอ้งกวา่ เชน่ พวกสลดัเนื(อสตัว ์หรอื แซนดว์ชิ และชว่งเวลาที9รับประทาน High Tea นี(
มกัจะเป็นชว่งที9ตอ้งรออะไรสกัอยา่ง เชน่ รองทอ้งกอ่นไปดหูนังฟังเพลง หรอืกอ่นเวลารับประทาน
อาหารเย็น 

  

 

อาหารมื'อเย็น 
อาหาร มื(อนี(จะเป็นมื(อที9หนักที9สดุเพราะเต็มไปดว้ยอาหารประเภทเนื(อสตัวเ์ป็น สว่นใหญ ่มอีาหารหลาย
อยา่งซึ9งทยอยเสริฟ์ มกีารรับประทานเป็นขั (นเป็นตอน และมเีครื9องดื9มประเภทแอลกอฮอลล ์เรยีกนํ(ายอ่ย
กอ่นรับประทานจรงิ เหตทุี9มอีาหารหลายอยา่งทยอยเสริฟ์กเ็พราะวา่มื(อนี(เป็นมื(อสดุทา้ยของวนั เป็น
ชว่งเวลาการรับประทานแบบสบาย ๆ ไมม่เีวลาจํากดั ซ ึ9งจะเริ9มตั (งแต ่19.00 น. เป็นตน้ไป Dinner มี
อาหารหลายอยา่งทยอยเสริฟ์เป็นลําดบั  

1.อาหารจานแรก (Appetizers) 

เป็น อาหารที9ใชเ้รยีกนํ(ายอ่ย อาจจะมรีสจดื หรอืรสจัดกไ็ด ้ขนาดชิ(นพอคํา เสริฟ์ในปรมิาณไมม่ากนัก 
เรยีกวา่เป็นการเรยีกนํ(ายอ่ยกนัแบบพอหอมปากหอมคอ 

2. อาหารประเภทซุป (Soup) 

หลงั จากอาหารจานแรกผา่นไป บรกิรจะเสริฟ์ซปุเป็นอาหารจานที9 2 ซ ึ9งจะมทีั (งซปุขน้และซปุใส (Thick 
Soup /Clear Soup) เสริฟ์ใหใ้นปรมิาณที9ไมม่ากเกนิไป และตอ้งเสริฟ์ขณะซปุยงัรอ้น 

3. อาหารจานรอง (Entree) 

เป็นอาหารช ิ(นเล็กๆ ทําจากอาหารทะเลประเภทปลาหรอืกุง้ หอยเชลล ์เสริฟ์ปรมิาณนอ้ย และนยิมเสริฟ์
คูก่บัเครื9องดื9มเรยีกนํ(ายอ่ย 

4. อาหารจานหลกั (Main Course) 

เป็น อาหารจานสดุทา้ยในประเภทอาหารคาว ประกอบดว้ย เนื(อสตัวเ์ป็นหลกั ตกแตง่ดว้ยผักสกุหรอืผัก
สด เชน่ สเต็กที9ทอดหรอืยา่ง อาจราดดว้ยซอสหรอืไมก่ไ็ด ้นยิมเสริฟ์กบัไวนข์าวหรอืไวนแ์ดง 

5. ของหวานและเครืYองด ืYม (Desert) 

ของหวานหลงัอาหารอาจเป็นเคก้ ไอศกรมี หรอืผลไมก้ไ็ด ้จะเสริฟ์พรอ้มกบัเหลา้หลงัอาหาร และตาม
ดว้ยกาแฟหลงัสดุ 
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