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บทคัดย่อ

  ในบรรดาปัจจัย ๔ ที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ

ยารักษาโรค สิ่งที่มีความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ อาหาร เพราะมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หาก

ปราศจากอาหาร จึงมีศัพท์มากมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๗ ประเภทคือ 

๑) ศพัท์ทีห่มายถงึอาหาร ๒) ศพัท์ทีแ่ปลว่ากนิอาหาร  ๓) ศพัท์เกีย่วกบัสถานทีป่ระกอบหรอืเตรยีม

อาหาร  ๔) ศัพท์ที่หมายถึงที่ขายอาหาร  ๖) ศัพท์ที่หมายถึงมื้ออาหาร  และ ๗) ศัพท์ที่เกี่ยวกับ

ภาชนะและเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร

	 ค�ำส�ำคัญ	: อาหาร, ครัว, ร้านอาหาร, ตลาด, มื้ออาหาร, ภาชนะและเครื่องใช้ในการรับประทาน 

 อาหาร

* บรรยายในการประชุมส�านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

  ในบรรดาปัจจัย ๔ ที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตมนุษย์คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรคนั้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความส�าคัญเป็นล�าดับแรกคือ อาหาร เพราะถ้าขาดอาหารร่างกายมนุษย์จะไม่
สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้ ในขณะทีอ่กี ๓ ปัจจยัมคีวามส�าคญัรองลงไป เพราะถงึไม่มเีสือ้ผ้าใส่ ไม่มบ้ีาน ไม่มี
ยารกัษาโรค มนษุย์กย็งัมชีวีติรอดได้ ดงันัน้ ศพัท์ในภาษาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัอาหารการกนิจงึมมีากมาย 
ซึง่อาจแบ่งได้เป็น ศพัท์ทีห่มายถงึอาหาร ศพัท์ทีแ่ปลว่ากนิอาหาร ศพัท์เกีย่วกบัสถานทีป่ระกอบหรอืเตรยีม
อาหาร ศัพท์เกี่ยวกับสถานที่รับประทานอาหาร ศัพท์ที่หมายถึงที่ขายอาหาร ศัพท์ที่หมายถึงมื้ออาหาร 
และศัพท์ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร

๑. ศัพท์ที่หมายถึงอาหาร ในภาษาอังกฤษ ค�าที่ใช้เรียกอาหารโดยไม่เฉพาะเจาะจงคือ 
  food หมายถึง สารที่คน สัตว์ และพืชน�าเข้าไปในร่างกายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นคนหรือสัตว์
อาจกนิเข้าไปทางปากหรอืการให้อาหารทางสายยางเพือ่หล่อเลีย้งชวีติและท�าให้เจรญิเตบิโต ส่วนพชืกจ็ะ
ดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในดินเข้าไปทางราก 
  foodstuff หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใช้เป็นอาหารได้
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ส่วนค�าอื่น ๆ ที่มีความหมายค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจง ได้แก่
  beverage หมายถงึ เครือ่งดืม่ ซึง่มตีัง้แต่น�้าเปล่า น�า้ชากาแฟ น�า้อดัลม น�า้ผลไม้ ไปจนถงึเครือ่ง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ไวน์ ชนิดต่าง ๆ
  bite หมายถึง อาหารเป็นค�า ๆ หรืออาหารเบา ๆ 
   board หมายถึง อาหารที่จัดวางไว้บนโต๊ะอาหารพร้อมรับประทาน โดยเฉพาะอาหารตาม
โรงเตีย๊มหรอืทีพ่กัคนเดนิทางทีจ่ดัอาหารไว้บนโต๊ะยาวให้คนทีเ่สยีเงนิไปกนิได้ โดยนัง่รวมกนัไม่ได้แยกนัง่
เป็นโต๊ะต่างหาก เวลาหาทีพ่กัถ้าเหน็ป้าย room and board จะหมายถงึ ค่าทีพ่กัรวมค่าอาหารด้วย ไม่ต้อง
จ่ายต่างหาก
  buffet หมายถึง อาหารที่ผู้รับประทานเลือกตักเองจากโต๊ะที่วางอาหารหลายหลากไว้ให้เลือก 
ตามโรงแรมหรือร้านอาหารมักคิดค่าอาหารราคาตายตัวเป็นรายหัว จะรับประทานมากน้อยเท่าใดก็เสีย
เท่ากัน เหมาะส�าหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหลายชนิดหรือรับประทานจุ
  chow เป็นค�าสแลง แปลว่า อาหาร เช่น ค�าว่า chow line หมายถึงแถวคนที่รอรับถาดอาหาร
ในร้านแบบบริการตนเอง chow time คือ เวลาอาหาร dog chow คือ อาหารสุนัข
  comestibles เป็นค�านาม จะใช้ในรูปพหูพจน์เสมอ หมายถึง สิ่งที่กินได้
  dessert หมายถึง ของหวาน ที่รับประทานหลังอาหารคาว ถ้าเป็นแบบฝรั่งอาจเป็นพวกเค้ก 
พาย ไอศกรีม แบบไทยจะเป็นขนมหวานต่าง ๆ เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง หรือขนมน�้าแข็ง เช่น ลอดช่อง 
รวมมิตร หรือผลไม้ตามฤดูกาล
  diet หมายถึง ประเภทของอาหารที่คน สัตว์ หรือชุมชนใดมักกินเป็นประจ�า เช่น Rice is the 

staple diet of Thai people. ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย She is on diet. หมายถึงเธอก�าลังลดน�้าหนัก
โดยการจ�ากัดอาหาร ถ้าใช้เป็นกริยาจะหมายถึง จ�ากัดอาหารเพื่อควบคุมน�้าหนัก You need to diet for 

you are overweight. เธอต้องจ�ากัดอาหารเพราะน�้าหนักมากเกินไปแล้ว
  drinks หมายถึง เครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า มีความหมายอย่างเดียวกับ 
beverages ถ้าใช้เป็นกริยา drink จะแปลว่าดื่ม กริยานี้จะใช้กับเครื่องดื่มหรืออาหารเหลว เช่น Drink up 

your apple juice. ดื่มน�้าแอปเปิ้ลให้หมด
  eatables เป็นค�านามใช้ในรูปพหูพจน์ มีความหมายอย่างเดียวกับ comestibles คือ อาหาร มา
จากกรยิา eat ค�าคณุศพัท์คอื eatable เช่นในประโยค The food here is eatable. จะมคีวามหมายว่า อาหาร
ที่นี่กินลง คือมีรสชาติ แต่ถ้าเป็นค�าว่า edible ซึ่งเป็นค�าคุณศัพท์สร้างจากกริยา eat เช่นกัน ในประโยค 
The fruit is edible. จะหมายความว่า ผลไม้นี่กินได้ คือ กินแล้วปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งมี
ความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของความหมายแฝง คุณศัพท์อีกตัวหนึ่งคือ inedible แปลว่า กินไม่ได้ 
เช่น This mushroom is inedible. เห็ดชนิดนี้กินไม่ได้ คือ เป็นเห็ดมีพิษ
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  elevenses หมายถงึ อาหารว่างทีร่บัประทานในช่วงสาย ๆ  เช่น ชาหรอืกาแฟกบับสิกติ เป็นศพัท์
ที่ไม่เป็นทางการในภาษาอังกฤษแบบ British English

  finger food เป็นอาหารทีเ่หมาะแก่การใช้มอืหยบิกนิ เช่น ออร์เดร์ิฟทีเ่สร์ิฟในงานเลีย้งคอ็กเทล 
หรือชิ้นไก่ทอดเวลาไปปิกนิก
  grub เป็นค�าสแลง แปลว่า อาหาร ค�านี้ธรรมดาจะแปลว่าตัวดักแด้ของแมลง
  hors d’oeuvre เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง อาหารเรียกน�้าย่อย เช่น มะกอกดอง anchovy 

(แอนโชวี่) ปลาตัวเล็ก ๆ ดองเค็ม canapé คานาเป้ ซึ่งเป็นขนมปังหรือแครกเกอร์แผ่นเล็ก ๆ ทาหน้าด้วย
เนยแข็ง ปลา เนื้อต่าง ๆ ฯลฯ มักเสิร์ฟตอนเริ่มรับประทานอาหาร หรือในงานค็อกเทล มีความหมายใกล้
เคียงกับ appetizer

  meal หมายถึง อาหารเป็นมื้อ เช่น You should eat three meals a day. คุณควรกินอาหารวัน
ละ ๓ มื้อ
  nutrient หมายถึง สารที่มีคุณค่าทางอาหาร
  nutriment หมายถึง อาหารที่บ�ารุงร่างกายอย่าง เช่น นม เนย อาหารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย หรือโภชนาหาร
  nutrition หมายถึง โภชนาการ มีความหมายใกล้เคียงกับ nutriment คือ อาหารบ�ารุงร่างกาย 
  provisions หมายถึง อาหารที่ใช้เป็นเสบียง ซึ่งจะรวมทั้งอาหารสด อาหารแห้ง น�้า และเครื่อง
ดื่ม ใช้เป็นรูปพหูพจน์เสมอ
  rations หมายถึง อาหารที่เป็นเสบียง ใช้เป็นรูปพหูพจน์เสมอ ถ้าใช้ ration ที่ไม่เติม s จะหมาย
ถึงการปันส่วน
  refreshments ค�านี้ถ้าใช้ในรูปพหูพจน์จะหมายถึงอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูความ
สดชื่นกระปรี้กระเปร่า 
  salad หมายถงึอาหารทีป่ระกอบด้วยผกัล้วนจะเป็นผกัสดหรอืผกัต้มกไ็ด้ หรอืมเีนือ้สตัว์ผสมกบั
ผัก หรือสลัดผลไม้ มีน�้าสลัดราด
  salad dressing คือน�้าสลัดซึ่งจะเป็นแบบน�้าข้นที่มีไข่กับครีมเป็นส่วนประกอบหรือแบบน�้าใส
ก็ได้ส�าหรับคลุกกับสลัด
  scoff เป็นค�าสแลงของอังกฤษ หมายถึง อาหาร หรืออาหารที่เป็นเสบียง
  soup คือ ซุปหรืออาหารประเภทแกงจืด ต้มต่าง ๆ 
   sweets ใช้เป็นรูปพหูพจน์เสมอ หมายถึง อาหารที่มีรสหวาน
   sweetmeat หมายถึง อาหารหรือขนมที่ท�าจากน�้าตาลหรือน�้าผึ้ง เช่น เค้ก ลูกกวาด ของแช่อิ่ม 
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  viands หมายถึง สิ่งที่เป็นอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่คัดสรรแล้ว มักใช้ในรูปพหูพจน์ เช่น 
Delectable viands were provided. มีการจัดเตรียมอาหารรสเลิศไว้ 
  victuals มีความหมายเช่นเดียวกับ provisions เป็นภาษาตลาดหรือภาษาถิ่น ไม่ใช่ภาษาที่ใช้
กันทั่วไป

๒. ศัพท์ที่แปลว่ากินอาหาร ในกลุ่มนี้ค�าที่ใช้มากที่สุดคือ
  eat หมายถึง เคี้ยวอาหารและกลืน ใช้ได้ทั่ว ๆ ไป 
  bolt หมายถึง กลืนอาหารอย่างรีบร้อน ใส่ปากได้ยังไม่ทันเคี้ยวก็กลืนเลย 
  breakfast คือ กินอาหารเช้า สร้างมาจากค�า ๒ ค�าคือ break กับ fast ค�าว่า fast แปลว่า อด
อาหาร เช่น คนทีเ่ป็นมสุลมิจะอดอาหารในเดอืนรอมาดอนซึง่เป็นเทศกาลถอืศลีอด break คอื หยดุ break 

fast จึงหมายถึงเลิกอดอาหาร กลับมากินอาหารอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่ออาหารมื้อแรกของวันเริ่มในตอนเช้า 
ค�านาม breakfast จึงหมายถึง อาหารเช้า ไปโดยปริยาย
  chew คือ กัดและบดด้วยฟันให้อาหารแหลก จะไม่ใช้กริยานี้กับอาหารที่มีลักษณะเหลวเป็นน�้า
เช่น ซุป น�้านม 
  consume คือ บริโภค ถ้าใช้กับอาหารหมายถึงกินหรือดื่ม แต่ในประโยค This car consumes a 

great deal of gasoline. จะหมายความว่า รถคันนี้กิน/ซดน�้ามันมาก  
   devour กรยิาตวันีแ้สดงการกนิแบบตะกละตะกรามหรอืเขมอืบ ถ้าใช้กบัสตัว์กจ็ะหมายถงึกลนื
กินเข้าไปทั้งตัว เช่น The snake devoured the cat. งูเขมือบแมวเข้าไปทั้งตัว 
  dine กินอาหารมื้อส�าคัญของวันคือ dinner ซึ่งอาจจะเป็นตอนเย็นหรือประมาณเที่ยงวันก็ได้ 
เนื่องจากอาหารมื้อนี้มักจะกินในตอนเย็น dine จึงมีความหมายว่า กินอาหารเย็น/ค�่า
   gnaw หมายถงึ แทะ ซึง่เป็นกรยิาทีส่ตัว์เช่นหนหูรอืกระรอกท�า He loves to gnaw the chicken 

bone. เขาชอบแทะกระดูกไก่ 
  gobble แปลว่า ขยอกกลืน กินอย่างเร็วและตะกรุมตะกราม อย่างที่สัตว์จ�าพวกไก่หรือไก่งวง
จะจิกอาหารและกลืนอย่างรวดเร็ว
   gorge หมายถึง ตะกรามกิน แบบที่ชูชกกินจนท้องแตกตาย
   grab a bite เป็นส�านวน หมายถึง กินอย่างเร็วแบบหาอะไรใส่ปากได้ก็กินเลยโดยไม่ค�านึงถึง
รสชาติ เนื่องจากไม่มีเวลา I’ll grab a bite on my way to class. ฉันจะหาอะไรกินสักหน่อยระหว่างทาง
ไปเข้าชั้นเรียน
  gulp ขยอกกิน ใช้แบบเดียวกับ gobble 

  guzzle ดื่มแบบตะกรุมตะกรามหรือไม่บันยะบันยัง กริยานี้มักใช้กับเครื่องดื่มมากกว่าอาหาร
  have a bite เป็นส�านวน แปลว่า กินนิดหน่อยพอให้รู้รส เช่น เพื่อนชวนกินขนม เราอาจพูดว่า 
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I’ll have a bite. คือ ฉันจะลองกินสักค�าก็ได้  
  lunch กินอาหารกลางวัน คืออาหารมื้อระหว่างอาหารเช้ากับอาหารเย็น 
  munch เคีย้วเอือ้ง อย่างววัควายกนิหญ้า หรอืกนิอย่างเอรด็อร่อยซึง่มกัมเีสยีงดงัด้วยอย่างเวลา
กินขนมกรุบกรอบ 
  nibble หมายถึง และเล็มกินทีละนิด อย่างแพะ แกะ กินหญ้า หรือปลาตอดอาหาร เด็ก ๆ จะ
ค่อย ๆ และเล็มกินขนมทีละน้อยเพื่อไม่ให้หมดเร็ว
  scoff เป็นค�าสแลง หมายถึง กินหรือกลืนกิน
  sip หมายถึง จิบ คือดื่มทีละน้อย ใช้กับเครื่องดื่มหรืออาหารเหลว 
  slurp คือ กิน ดื่ม หรือดูด ด้วยเสียงดัง กินอย่างไม่สุภาพ He slurped his soup. เขาซดน�้าแกง
ดังโฮก 
  suck ดูด เช่น ดูดนมหรือดูดน�้าผลไม้ มักใช้กับของเหลว แต่ในประโยค Kids love to suck lol-

lipops. จะแปลว่า เด็ก ๆ ชอบดูดอมยิ้ม
  sup กินอาหารมื้อค�่าหรือมื้อดึก คือ supper

  swallow กลืนอาหารหรือของเหลว
  taste ชมิ คอืลองกนิพอให้รูร้ส ไม่ใช่กนิจนอิม่ เช่น แม่ครวัจะชมิอาหารสกัค�าเพยีงให้รูว่้ารสเป็น
อย่างไร
  tuck into เป็นค�า สแลง หมายถึง กินอย่างเต็มที่ Let’s tuck into the goodies! มากินของ 
อร่อย ๆ กันให้เปรมเถอะ
  wolf แปลว่า กินอย่างตะกละ มาจากลักษณะการกินอาหารของหมาป่า หรือ wolf

๓. ศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ประกอบหรือเตรียมอาหาร โดยทั่วไปอาหารไม่ใช่สิ่งที่จะเก็บขึ้นมาจากที่ไหน
แล้วก็กินได้เลย ต้องมีการปรุงการเตรียม สถานที่ประกอบอาหารที่ทุกคนรู้จัก ได้แก่
  kitchen ครวั คอืทีป่ระกอบอาหาร สมยัก่อนทีย่งัไม่มเีตาแก๊ส ใช้เตาถ่าน บ้านคนไทยจะมคีรวัไฟ
แยกออกไปจากตัวบ้าน เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดความสกปรกจากเขม่าควัน มีเครื่องใช้ไม้สอยใน
การท�าครัว แคร่ส�าหรับนั่งท�าอาหาร ถ้วย จาน ชาม ตุ่มน�้า ฯลฯ ครัวสมัยใหม่จะเป็นครัวฝรั่ง มีเตาแก๊ส
หรือเตาไฟฟ้า เตาอบ อ่างน�้าที่มีท่อระบายน�้าส�าหรับล้างมือ ล้างผัก ตู้เย็น ชั้นหรือตู้เก็บถ้วย จาน ชาม 
ชัน้วางพวกเครือ่งปรงุ เครือ่งเทศ บางบ้านอาจมโีต๊ะตรงกลางส�าหรบัท�าอาหาร ใต้โต๊ะแทนทีจ่ะปล่อยเป็น
ที่ว่างก็กรุมุ้งลวด ท�าชั้น สามารถใช้เป็นที่เก็บหม้อ ถ้วย จาน ชามได้ เป็นการประหยัดเนื้อที่ด้วย ปัจจุบัน
บางบ้านจะมีทั้งครัวฝรั่งและครัวไทย
   kitchenette ในห้องพักตามอะพาร์ตเมนต์มักกั้นเป็นบริเวณเล็ก ๆ ไว้ให้ผู้พักอาศัยท�าอาหาร
เช่น ต้มบะหมี่ ต้มซุปได้ 
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  caboose หมายถึง ห้องครัวบนเรือ ค�านี้ยังหมายถึงตู้รถส�าหรับคนรถไฟบนขบวนรถสินค้า ซึ่ง
มักจะอยู่ท้ายขบวนด้วย
   galley คือ ครัวบนเรือหรือเครื่องบิน คือบริเวณที่ลูกเรือใช้เตรียมอาหาร ครัวเล็ก ๆ กระทัดรัด 
หรือครัวที่คับแคบแออัด
  pantry เป็นห้องเล็ก ๆ อยู่ระหว่างครัวกับห้องอาหาร ส�าหรับเก็บเครื่องปรุง เครื่องเทศ และ
อุปกรณ์ในการท�าอาหาร เครื่องถ้วยชาม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ใช้เป็นที่พักอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วก่อน
น�ามาตั้งโต๊ะ หรือเตรียมอาหารประเภทแซนด์วิชหรือซุป หรืออุ่นอาหาร โดยที่จะมีเตาไมโครเวฟหรือที่
ปิ้งขนมปังอยู่ในห้องนี้ด้วย ไม่จ�าเป็นว่าทุกบ้านต้องมีห้องนี้

๔. ศพัท์เกีย่วกบัสถานทีร่บัประทานอาหาร เมือ่จะรบัประทานอาหารกต้็องมสีถานทีเ่ป็นกจิลกัษณะ ไม่ใช่
จะนั่งกินตรงไหนก็ได้ตามใจชอบ
  dining room หมายถึง ห้องซึ่งใช้เป็นที่รับประทานอาหาร ถ้าเป็นที่บ้านคือ ห้องรับประทาน
อาหารของครอบครัว ตามโรงแรมก็จะเป็นห้องอาหาร
  diner เป็นภตัตาคารขนาดเลก็ทีม่เีคาน์เตอร์ยาวอยูด้่านหนึง่และโต๊ะแยกเฉพาะส่วนอกีด้านหนึง่
  dining car หมายถึง ตู้รถไฟที่ใช้ปรุงและจ�าหน่ายอาหารแก่ผู้โดยสารรถไฟ คือรถเสบียง 
  dinette เป็นภตัตาคารเลก็ ๆ  หรอืส่วนทีก่ัน้ไว้ส�าหรบัใช้เป็นทีร่บัประทานอาหาร ค�านีย้งัใช้หมาย
ถึงชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ในส่วนที่กั้นไว้นี้ด้วย
  bar หมายถงึ เคาน์เตอร์ทีเ่สร์ิฟเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์/อาหาร จะม ีstool หรอืม้านัง่ไม่มพีนกั
ให้ลกูค้านัง่กนิทีเ่คาน์เตอร์ หรอืเป็นสถานทีห่รอืห้องซึง่มเีคาน์เตอร์ทีม่เีครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์หรอือาหาร
ขาย
  bistro เป็นภาษาฝรัง่เศส หมายถงึ ร้านขายไวน์ขนาดเลก็หรอืภตัตาคารทีเ่สร์ิฟไวน์ด้วย ถ้าเป็น
สแลงแปลว่า ร้านขายไวน์หรือห้องใต้ดินที่ใช้เก็บไวน์
  cabaret เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ภัตตาคารหรือร้านกาแฟที่จัดให้มีการเต้นร�า ร้องเพลง 
และการแสดงตลกด้วย
  café เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ร้านกาแฟ ทั้งยังหมายถึงภัตตาคารขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่
เสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย อาจจัดให้มีการแสดงด้วยก็ได้
  cafeteria คือ ร้านอาหารที่จัดวางอาหารให้ลูกค้าเลือกหยิบใส่ถาดโดยแสดงราคาไว้ ผู้รับ
ประทานจะบรกิารตนเองโดยจ่ายค่าอาหารทีแ่คชเชยีร์และถอืถาดอาหารไปรบัประทานทีโ่ต๊ะอาหาร ไม่มี
พนักงานเสิร์ฟ
  canteen คอื โรงอาหาร มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  จะมโีรงอาหารส�าหรบันสิตินกัศกึษา
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และเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารในราคาย่อมเยา เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องออกไปรับ
ประทานนอกสถานที่ อีกความหมายหนึ่งของ canteen คือ กระติกน�้า
  coffeehouse คือ ที่ ๆ เสิร์ฟกาแฟและเครื่องดื่มส�าหรับผู้คนจะมาดื่มกาแฟและสนทนากัน
  coffee shop เป็นร้านอาหารแบบง่าย ๆ ไม่เป็นพิธีรีตองเช่นในโรงแรม ขายอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม
   eatery เป็นภาษาตลาด หมายถึง ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
  food court เป็นห้องโถงในศนูย์การค้าทีแ่บ่งซอยเป็นแผงขายอาหารและเครือ่งดืม่ มโีต๊ะส�าหรบั
ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร
  ice cream parlor ร้านขายไอสกรีม มักตกแต่งสวยงาม นั่งสบายเพื่อจูงใจลูกค้าซึ่งมักเป็น 
วัยรุ่นให้มาใช้บริการ
   mess/mess hall คือ โรงอาหารในค่ายทหาร 
   pub/public house ในประเทศองักฤษหมายถงึ โรงขายเหล้าเลก็ ๆ  โรงแรมเลก็ ๆ  หรอืภตัตาคาร
เล็ก ๆ ที่ผู้คนนิยมมาสังสรรค์กันหลังเลิกงาน ดื่มเบียร์ เล่นเกมปาลูกดอกกัน ป้ายบอกชื่อผับมักเขียนรูป
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผับไว้ด้วย เช่น ป้ายผับชื่อ Red Lion ก็จะวาดรูปสิงโตสีแดงไว้ ในประเทศไทย pub 
มักหมายถึง สถานที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่หนุ่ม ๆ สาว ๆ นิยมไปใช้บริการมากกว่า 
  restaurant หมายถึง ภัตตาคารที่ให้บริการอาหารแก่ลูกค้า ถ้าเป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียง 
คนนิยมมารับประทานอาหารมาก อาจต้องจองโต๊ะล่วงหน้า 
  salad bar ในภัตตาคารบางแห่งจะมีส่วนที่จัดวางผักสลัดและน�้าสลัดชนิดต่าง ๆ ไว้ให้ลูกค้า 
ไปเลือกตักเองตามความพอใจ
  saloon ในสมยับกุเบกิของอเมรกิาหมายถงึ ร้านขายเหล้า หรอืบาร์ อย่างทีเ่หน็ในหนงัคาวบอย
ตะวันตก
  sidewalk café คือ ร้านกาแฟข้างถนน ในยุโรปโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่อากาศแจ่มใส ผู้คนนิยม
นั่งอาบแดดดื่มกาแฟตามโต๊ะที่ทางร้านจัดไว้บนทางเดินเท้าเพื่อมองดูผู้คนที่สัญจรไปมา
  snack bar เป็นเคาน์เตอร์หรือ cafeteria ที่ขายอาหารกลางวัน หรืออาหารว่าง
  supper club เป็นไนต์คลับราคาแพงที่มีอาหารและเหล้าชั้นดีขาย
  tavern มีความหมายเหมือน saloon หรือ bar คือเป็นที่ขายและดื่มเหล้า อีกความหมายหนึ่ง
ของ tavern ซึ่งเป็นความหมายโบราณคือ inn หรือ โรงเตี๊ยม

๕. ศัพท์ที่หมายถึงที่ขายอาหาร ในกลุ่มนี้มีค�าที่แสดงถึงที่ ๆ มีทั้งอาหารที่ยังไม่ได้ท�าให้สุกและอาหารที่
ปรุงแล้วพร้อมรับประทานขาย ได้แก่ 
  bakery ร้านท�าและขายขนมปัง ขนมอบต่าง ๆ เช่น เค้ก คุกกี้ พาย
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  delicatessen บางครัง้ค�านีจ้ะเรยีกสัน้ ๆ  ว่า deli ซึง่หมายถงึ ร้านทีข่ายอาหารประเภท ไส้กรอก 
แฮม ปลารมควัน เนยแข็ง สลัด เครื่องชูรสต่าง ๆ เช่น ผักดอง แตงกวาดอง กระหล�่าปลีดอง
  food stall จะเป็นแผงขายอาหารอย่าง เช่น ตามตลาดนัด 
  grocery ร้านขายของช�า ถ้าใช้ในรปูพหพูจน์คอื groceries จะหมายถงึ อาหารและเครือ่งอปุโภค
บริโภคที่ขายในร้านด้วย 
  market คือ ตลาดซึ่งขายสินค้าต่าง ๆ  รวมทั้งของกินของใช้ ถ้าเป็นตลาดที่ขายผักและเนื้อสัตว์
ต่าง ๆ ที่จะน�าไปประกอบอาหารจะเรียก ตลาดสด ถ้าเป็น supermarket จะหมายถึง ตลาดสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ซึง่อาจจะตัง้อยูเ่ป็นเอกเทศขายสนิค้านานาชนดิ หรอืเป็นส่วนหนึง่ของ department store หรอื
ห้างสรรพสินค้าก็ได้
  pizzeria ร้านที่ท�าและขายพิซซา 
  vending machine ตู้ขายของอัตโนมัติ คือ ตู้หยอดเหรียญ ปัจจุบันเราสามารถซื้อเครื่องดื่ม
ร้อน-เย็น อาหารเบา ๆ เช่น เค้ก แซนด์วิช ได้จากตู้ขายของอัตโนมัติ 

๖. ศัพท์ที่หมายถึงมื้ออาหาร ในวันหนึ่งเรารับประทานอาหารหลายมื้อ ทั่ว ๆ ไปจะเป็นมื้อหลัก ๓ มื้อ 
เริ่มต้นด้วย
  breakfast คือ อาหารเช้า ซึ่งเป็นอาหารมื้อแรกของวัน ในทางโภชนาการ อาหารเช้าเป็นมื้อ
ส�าคัญที่สุด เพราะเราจะต้องใช้พลังงานในการท�างานทั้งวัน ดังนั้น ควรเป็นอาหารที่อยู่ท้องสักหน่อย แต่
คนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมเีวลามาก จงึรบัประทานอาหารเช้าแบบง่าย ๆ  อาหารเช้าของคนไทยมกัเป็นข้าวต้ม 
จะเป็นข้าวต้มเครือ่งหรอืข้าวต้มกบักไ็ด้ แต่ในบางท้องถิน่อาจมอีาหารเช้าทีแ่ตกต่างไป เช่น คนล�าปางนยิม
รบัประทานข้าวมนัไก่ในตอนเช้า อาหารเช้าแบบฝรัง่แบ่งได้เป็น American breakfast, English breakfast 

และ Continental breakfast 

  American breakfast คือ อาหารเช้าแบบอเมริกัน ประกอบด้วย เบคอน แฮม ไส้กรอก ไข่
ในรูปแบบต่าง ๆ ขนมปังทาเนยหรือแยม อาจมีแพนเค้กหรือวอฟเฟิลราดน�้าเชื่อม และซีเรียลกับนมด้วย 
กนิกบัน�า้ชา กาแฟ น�า้ผลไม้ เป็นอาหารเช้าทีค่่อนข้างหนกั English breakfast หรอือาหารเช้าแบบองักฤษ 
มีเบคอนกับไข่ มะเขือเทศย่างพอเกรียม มะเขือเทศหรือเห็ดทอด ไส้กรอก กินกับชา กาแฟ ส่วน 
Continental breakfast หรืออาหารเช้าแบบภาคพื้นยุโรป เป็นอาหารเช้าเบา ๆ และเรียบง่าย ประกอบ
ด้วยขนมปังแบบต่าง ๆ เช่น rolls (โรล) ขนมปังก้อนกลม croissant (ครัวซองต์) ขนมปังรูปพระจันทร์
เสี้ยว toast (ขนมปังปิ้ง) pastries คือขนมอบได้แก่ muffin bagel Danish และ cereal คือ ธัญพืช ใส่นม 
ทั้งหมดนี้กินกับชา กาแฟ หรือน�้าผลไม้
  brunch ในปัจจบุนัผูค้นมคีวามเร่งรบีมากขึน้ บางครัง้ไม่มเีวลาพอทีจ่ะรบัประทานอาหารเช้า จงึมี 
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มื้ออาหารเกิดขึ้นใหม่ที่ควบอาหารเช้ากับอาหารกลางวันเข้าด้วยกันคือ brunch ซึ่งเป็นค�าผสมระหว่าง 
breakfast กบั lunch เพือ่ใช้เรยีกอาหารมือ้แรกของวนัทีอ่าจจะรบัประทานสายสกัหน่อยเป็นมือ้เดยีวไปเลย
  lunch หมายถึง อาหารมื้อกลางวันระหว่างอาหารเช้าและอาหารเย็น เป็นอาหารเบา ๆ 
  luncheon หมายถึง อาหารมื้อกลางวันอย่างเป็นทางการ ซึ่งรับประทานร่วมกับผู้อื่น ในขณะที่
เราอาจจะรับประทาน lunch คนเดียวก็ได้
  dinner เป็นอาหารมื้อส�าคัญของวันไม่ว่าจะรับประทานตอนเย็นหรือตอนเที่ยงก็ตาม ทั้งยังใช้
ในความหมายเดียวกับ banquet คือ งานเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลหรือโอกาสส�าคัญได้ด้วย 
   tea ในประเทศอังกฤษหมายถึง อาหารมื้อที่รับประทานตอนบ่ายแก่ ๆ  มักเป็นอาหารเบา ๆ  รับ
ประทานกับน�้าชา ถ้าเป็นอาหารหนักที่รับประทานเป็นมื้อหลักในช่วงเย็นก่อนค�่าจะเรียกว่า high tea ทั้ง
ยังหมายถึงงานเลี้ยงรับรองหรืองานสังสรรค์ที่มีการเสิร์ฟน�้าชา กาแฟด้วย 
  snacks หมายถึง อาหารเบา ๆ หรืออาหารรองท้องระหว่างมื้อ เช่น แซนด์วิช
  supper หมายถึง อาหารมื้อเย็น คือ dinner ถ้ารับประทานในตอนเย็น หรือเป็นอาหารมื้อเย็น 
เบา ๆ ที่รับประทานหลังจากชมละครหรือภาพยนตร์ ค�านี้อาจหมายถึง งานสังคมตอนเย็นที่มีการเสิร์ฟ
อาหารด้วยก็ได้ 

๗. ศัพท์ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ซึ่งประกอบด้วย
  bowl คือ ชามโคมที่ใช้ใส่อาหารเหลวประเภทซุปหรือแกง salad bowl คือชามสลัด soup bowl 

คือชามซุป
  coffee service/coffee set คือ ชุดกาแฟ ซึ่งประกอบด้วย coffee pot คือ หม้อกาแฟ coffee 

cup and saucer ถ้วยกาแฟและจานรอง coffee spoon ช้อนส�าหรับคนกาแฟ milk/cream jug คือเหยือก
นมหรือเหยือกครีม sugar bowl คือโถน�้าตาล 
  cup ได้แก่ ถ้วยแบบถ้วยกาแฟหรือถ้วยชา ส่วนมากใช้คู่กับ saucer คือ จานรองถ้วย
  cutlery ในความหมายเฉพาะคือ เครื่องมือที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ได้แก่ มีดโต๊ะ ส้อม
และช้อน ความหมายทั่วไปคือ เครื่องตัด ได้แก่ มีด และกรรไกร
  dinner service/dinner set ชุดรับประทานอาหาร คือ จาน ชาม แก้ว ฯลฯ
  dish คือ จานใส่อาหารหรือใส่กับข้าว อาจใช้หมายถึงอาหารจานหนึ่งก็ได้ เช่น This is my  

favorite dish. นี่คืออาหารจานโปรดของฉัน
  fork ส้อม ถ้าเป็นการรบัประทานอาหารแบบไทยใช้คูก่บั spoon คอืช้อน fork ยงัแบ่งเป็นหลาย
แบบตามลักษณะการใช้ เช่น cocktail fork คือส้อมส�าหรับจิ้มค็อกเทล fish fork คือส้อมส�าหรับกินปลา 
lobster fork คือส้อมส�าหรับกินกุ้งมังกร oyster fork คือส้อมส�าหรับกินหอยนางรม salad fork คือส้อม
ส�าหรับกินสลัด serving fork คือส้อมตักแบ่งเนื้อ 
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  glass แก้ว แบ่งเป็นหลายชนิดเช่นกัน ได้แก่ แก้วน�้า beer glass (แก้วเบียร์) brandy glass  

(แก้วบรั่นดี) champagne glass (แก้วแชมเปญ) sherry glass (แก้วเหล้าเชอร์รี่) wine glass (แก้วไวน์) ซึ่ง
แก้วชนิดต่าง ๆ มีรูปทรงและความหนาบางต่างกันไปให้เหมาะสมกับเหล้าหรือไวน์ชนิดต่าง ๆ 
  knife มดี แบ่งได้เป็น bread knife มดีตดัขนมปัง butter knife มดีตดัเนย caviar knife มดีส�าหรบั
รับประทานคาเวียร์ carving knife มีดตัดแบ่งเนื้อหรือมีดที่ใช้ตัดแบ่งไก่หรือไก่งวงอบ cheese knife มีด
ตัดเนยแข็ง fish knife มีดส�าหรับรับประทานปลา fruit knife มีดปอกผลไม้ ซึ่งมีดเหล่านี้ก็จะมีลักษณะ
แตกต่างกันไป มีคม ไม่มีคม มีฟัน เช่น มีดตัดขนมปัง ตามวัตถุประสงค์ในการใช้
  ladle คอื ช้อนมด้ีามหรอืทพัพสี�าหรบัตกัของเหลว เช่น sauce ladle คอื ช้อนตกัซอส soup ladle 
คือช้อนตักแบ่งซุป
  plate จาน มีหลายประเภท ได้แก่ จานข้าว bottom plate คือจานที่ใช้รองจานอาหาร soup 

plate คือ จานก้นลึกหรือจานซุป dessert plate คือจานขนม 
  platter จานตื้นขนาดใหญ่ที่ใช้ใส่กับข้าว 
  saltshaker คือ กระปุกเกลือ คู่กับ pepper shaker คือกระปุกพริกไทย ใช้ใส่เครื่องปรุงรสที่มี
ประจ�าบนโต๊ะอาหารฝรั่ง กระปุกเกลือและกระปุกพริกไทยมักท�ารูปร่างเหมือนกัน ที่ฝาเจาะรูเล็ก ๆ ต่าง
กนัตรงทีฝ่ากระปกุเกลอืมกัมรีเูดยีวในขณะทีฝ่ากระปกุพรกิไทย มหีลายร ูเพือ่ไม่ให้เกดิความสบัสนในการ
หยิบใช้
  sauce boat/gravy boat คือ ชามใส่ซอสหรือน�้าเกรวี่ มักเป็นรูปยาวรีคล้ายเรือจึงเรียกว่า boat

   spoon ช้อน มขีนาดและรปูร่างต่าง ๆ  กนัตามลกัษณะหรอืประเภทของอาหาร เช่น soup spoon 

ช้อนส�าหรับรับประทานซุป dessertspoon ช้อนหวาน tablespoon ช้อนโต๊ะ teaspoon ช้อนชา
  tea service/tea set ชุดน�้าชาท�าด้วยเครื่องกระเบื้องหรือเงิน ประกอบด้วย teapot กาน�้าชา tea 

cup and saucer ถ้วยน�้าชาและจานรอง teaspoon ช้อนส�าหรบัคนชาหรอืตกัขนม milk/cream jug เหยอืก
นมหรือเหยือกครีม sugar bowl โถน�้าตาล
  tureen คือ โถมีฝาปิด เช่น soup tureen โถซุปมีฝาปิด

  ค�าศัพท์ต่าง ๆ ที่บรรยายมาข้างต้นคือ ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
อย่างยิ่งยวดส�าหรับการด�ารงชีวิต แต่เรามักไม่ได้ให้ความสนใจในรายละเอียดของศัพท์เหล่านี้ ถ้าศึกษา
ไว้จะมีประโยชน์มากเพราะจะท�าให้เรารู้จักอาหารประเภทต่าง ๆ รู้ว่าจะหาซื้ออาหารประเภทใดได้จาก
ที่ใด รู้จักประเภทของร้านอาหาร รู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เวลาไปงานเลี้ยงที่เป็น
พิธีการจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องกับกาลเทศะและประเภทของอาหาร 
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Abstract Vocabulary Concerning Food
 Malithat Promathatavedi
 Associate Fellow of the Academy of Arts, The Royal Institute, Thailand

  Among the four requisites in man’s life: food, clothing, dwelling, and remedies, 
and medicine, food is the most essential since man cannot survive without food. 
Therefore, there are so many words concerning food that can be divided as follows. 1) 
Words dealing with food. The most general term in this category is ‘food’. 2) Words 
dealing with eating. The most general term in this category is ‘to eat’. 3) Words dealing 
with places where food is cooked or prepared. The most general term in this category 
is ‘kitchen’. 4) Words dealing with places where food is served such as ‘dining room’ 
and ‘restaurant’. 5) Words dealing with places selling food such as ‘market’ and 
‘delicatessen’. 6) Words dealing with meals such as ‘breakfast’, ‘lunch’, and ‘dinner’. 7) Words  
dealing with utensils used in eating such as ‘forks’, ‘knives’, ‘spoons’, etc. Knowing 
these words makes it convenient for one to find food and comfortable when attending 
social functions. 

 Keywords: food, kitchen, eatery, market, meals, eating utensils


