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เชฟโอ๊ต - หสันยั สขุววิฒัน์ศรกุิล  
 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนท าอาหารเมนูไทยและต่างประเทศ ทัง้ในแบบออฟไลน์และออนไลน์ มผีูต้ดิตามเพจสอน
ท าอาหารกว่า 8 ลา้นคน โดยเป็นหวัหน้าทมีเชฟ บรษิทั Starvingtime ผูผ้ลติสือ่โฆษณาออนไลน์ Starvingtime,หมมีหีมอ้,หมู
แขง็แรง  
ซึง่เป็นเพจทีม่นีกัชมิและนกัปรุงตดิตามเป็นจ านวนมาก เชฟโอ๊ต มเีทคนิคและวธิกีารสอนทีเ่อาจรงิเอาจงั เรยีนไปแลว้ตอ้งท าได้
จรงิ  

 

นอกจากนี้ เชฟโอ๊ตยงัเป็นผูจ้ดัการรา้นอาหารและเบเกอรี ่S&P ผูจ้ดัการรา้นอาหาร “ไทย ฟิวชัน่” ตกึชาญอสิระ 1    
เป็นหวัหน้าทมีเชฟ บรษิทั Starvingtime ผูผ้ลติสือ่โฆษณาออนไลน์ Starvingtime,หมมีหีมอ้,หมแูขง็แรงและเป็นเชฟครวั
ปฏบิตักิารดา้นอาหาร ประจ าศนูยอ์าชพีและธุรกจิมตชิน ในเครอื บรษิทั มตชิน จ ากดั (มหาชน) 

 

เชฟโอ๊ตไดร้บัความไวว้างใจในการเป็นผูท้รงคุณวุฒเิป็นกรรมการตดัสนิรายการแขง่ขนัท าอาหารทัง้ในจอทวีแีละนอกจอ 
เช่น กรรมการประกวดอาหารทีเ่สริฟ์บนรถไฟฟ้าความเรว็สงู รวมถงึรายการแขง่ขนัทางโทรทศัน์ 
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น ้าย าพืน้ฐาน 

สว่นประกอบน ้าย าพืน้ฐาน(เบสกิ) 

1. น ้าปลา          0.5 ลติร 

2. น ้าตาลทราย   0.5 กโิลกรมั  

3. น ้ามะนาว      0.5 ลติร 

 

วธิที า  

เคีย่วน ้าปลาใหเ้ดอืดแลว้ เทน ้าตาลลงไป แลว้วางทิง้ไวใ้ห้
หายรอ้น จากนัน้เทน ้ามะนาวลงไปในสดัสว่นทีเ่ท่า ๆ กนั  

เมื่อได้น ้าย าเรยีบร้อยแล้ว สามารถน าน ้าย าไปเกบ็ไว้ปรุง
เพื่อย าอื่น ๆ ต่อไปได ้โดยเตมิสว่นผสมอื่น ๆ ลงไปไดด้ว้ย เช่น พรกิ 
พรกิเผา เป็นตน้ 

สตูรการค านวณตน้ทุนและก าไร 

 

น าค่าวตัถุดบิทัง้หมด หารดว้ยปรมิาณโดยประมาณทีจ่ะขายได ้บวกดว้ยก าไร 30%  = ราคาขาย 

ยกตวัอย่างประมาณการการตัง้ราคา 

- ย าถัว่พ ู+ ไขต่ม้ยางมะตูม ตน้ทุน 90 บาท + ก าไร 30% อยู่ที ่130 บาท ขึน้อยู่กบัพืน้ทีข่าย 

- พล่ากุง้ ตน้ทุน 80 บาท + ก าไร 30% อยู่ที ่120 บาท ขึน้อยู่กบัพืน้ทีข่าย 

- ย าผลไม ้ตน้ทุน 70 บาท + ก าไร 30% อยู่ที ่110 บาท ขึน้อยู่กบัพืน้ทีข่าย 

 

สตูรทีท่ าในคลปิสามารถท าทานในครอบครวัได ้ส าหรบั 4-5 ท่าน 

ทุกสตูรสามารถปรบัลดวตัถุดบิและราคาขายได ้เช่น ลดไซสก์ุง้ ปรบัหรอืลดผลไมต้ามฤดกูาล 
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ย ำผลไม้รวมกุ้งกรอบ 
แคลอรีป่ระมาณ 95 แคลอรี ่
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สว่นผสมส าหรบั 5 ทา่น (5 portion) 
 
1.แอปเป้ิลเขยีว  20  กรมั 
2.แอปเป้ิลแดง  20  กรมั 
3.ฝรัง่   20  กรมั 
4.สบัปะรด  20  กรมั 
5.ชมพู่   20  กรมั 
6.องุ่นด า   20  กรมั 
7.แคนตาลปู  20  กรมั 
8.กุง้แหง้ปน่  10  กรมั 
9.มะพรา้วขาวคัว่  10  กรมั 
10.ถัว่ลสิงปน่หยาบ 10  กรมั 
11.งาขาวคัว่   5  กรมั 
12.ใบสะระแหน่   5  กรมั 
13.หอมเจยีว  10  กรมั 

ส่วนผสมน ้าย า 
1.น ้าปลา   10  กรมั 
2.น ้ามะนาว  10  กรมั 
3.น ้าตาลทราย  15  กรมั 
4.น ้าพรกิเผา  50  กรมั 

ส่วนผสมกุง้กรอบ 
1.กุง้สด   120  กรมั 
2.แป้งโกก ิ    4  ชอ้นโต๊ะ 
3.แป้งขา้วเจา้    4  ชอ้นโต๊ะ 
4.น ้าปนูใส    6  ชอ้นโต๊ะ 
5.น ้าเปล่า    2  ชอ้นโต๊ะ 
6.น ้ามนัส าหรบัทอด   1  ขวด 

วธิที า 
1.ผสมน ้าปลา น ้ามะนาว น ้าตาลทราย เขา้ดว้ยกนั คนใหเ้ขา้กนัจนละลายแลว้ใสน่ ้าพรกิเผาลงไป 
2.ผสมแป้งโกก ิแป้งขา้วเจา้ น ้าเปล่า และ น ้าปูนใส ใหเ้ขา้กนั น ากุง้สดแกะเปลอืกทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้ มาชุบแป้งทีผ่สมไว ้
จากนัน้น าลงไปทอดในน ้ามนัรอ้น ทอดใหแ้ป้งออกสเีหลอืงทอง(เหลอืงเขม้) จากนัน้ตกัขึน้พกัไวใ้หส้ะเดด็น ้ามนั 
3.หัน่แอปเป้ิลเขยีว-แดง(แช่น ้าเกลอืไว)้  ชมพู่  ฝรัง่  สบัปะรด  องุ่นด า  แคนตาลปู  เป็นชิน้พอดคี า น ามาผสมกบัน ้าย า
ทีเ่ตรยีมไว ้  
4.ใสม่ะพรา้วคัว่  ถัว่ลสิงปน่  หอมเจยีว  กุง้แหง้ปน่   
5.ใสใ่บสะระแหน่ลงไปเคลา้เบาๆ ตกัขึน้ใสจ่าน โรยดว้ยงาขาวคัว่  
6.น ากุง้กรอบมาวางแต่งหน้าบนจานเสริฟ์ 
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ย ำถัว่พ+ูไข่ต้มยำงมะตมู 
แคลอรีป่ระมาณ 185 แคลอรี ่



 

  

6 

สว่นผสมส าหรบั 5 ทา่น (5 portion) 
1.ถัว่พ ู     200 กรมั 

2.กุง้สด     100 กรมั 

3.ถัว่ลสิงปน่     50 กรมั 

4.มะพรา้วคัว่     30 กรมั 

5.หอมแดงซอย     50 กรมั 

6.พรกิขีห้นูซอย     20 กรมั 

7.เน้ือหมบูดลวกสกุ   100 กรมั 

8.ปลาหมกึ    100 กรมั 

9.ไขต่ม้ 7 นาท ี       2 ฟอง 

10.กะทสิ าหรบัหยอดหน้า 

11.ผกัช ี พรกิชีฟ้้าแดง  ส าหรบัแต่งหน้า 

สว่นผสมน ้าย า 
1.น ้าตาลป๊ีบ    100 กรมั 

2.น ้าปลา      30 กรมั 

3.น ้ามะขามเปียก     50 กรมั 

4.น ้ามะนาว     30 กรมั 

5.น ้าพรกิเผา             80-100 กรมั 

6.กะท ิ

สว่นผสมกะทสิ าหรบัหยอดหน้า 
1.กะท ิ    100 กรมั 
2.แป้งขา้วเจา้     2 ชอ้นชา 
3.เกลอืปน่    ½ ชอ้นชา 

วธิที ากะทหิยอดหน้า 

1.ผสมกะทิ แป้งข้าวเจ้า เกลือ ที่เตรียมไว้ คนให้แป้ง
ละลาย  ตัง้ไฟคนพอเดอืดยกลง   
2.เวลาตัง้ไฟตอ้งคอยคนตลอดเวลา มเิช่นนัน้กะทจิะเป็น
ลกูหรอืเป็นกอ้น 

วธิที า 

1.ผสมน ้าตาลป๊ีบ  น ้ามะขามเปียก  น ้าปลา  น าขึน้ตัง้ไฟพอเดอืดยกลงพกัไวใ้หเ้ยน็สนิท  แลว้จงึค่อยเตมิน ้ามะนาวลงไป 

2.ตกัน ้าย าออกเป็น 3 สว่น  น ้าพรกิเผา 1 สว่น  กะท ิ3 สว่น ผสมเขา้ดว้ยกนั ใสเ่น้ือสตัวท์ีล่วกสกุแลว้ลงไป 

3.ใส่หอมแดง มะพรา้วคัว่ ถัว่ลสิงป่นลงไป คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั ถ้าชอบเผด็ใหเ้ตมิพรกิซอยหยาบลงไปคลุกเคล้าใหเ้ขา้กนั 
ตกัใสจ่านยกเสริฟ์ 

4.แต่งหน้าดว้ยผกัชไีทย พรกิชีฟ้้าแดง ไขต่ม้ยางมะตูม ราดดว้ยกะททิีเ่ตรยีมไว ้

*หมายเหตุ 

1.ถัว่พสูามารถรบัประทานดบิหรอืสกุกไ็ดข้ึน้อยู่กบัความชอบของแต่ละคน 

2.ถา้เป็นต ารบัโบราณนิยมใชห้อมแดงเจยีว 
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พล่ำกุ้ง 
แคลอรีป่ระมาณ 150 แคลอรี ่
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ส่วนผสมส าหรบั 5 ท่าน (5 portion) 
1.กุง้ขาวลวกสกุ   200 กรมั 
2.หอมแดงซอย    50 กรมั 
3.ตะไครซ้อย    50 กรมั 
4.ใบมะกรดูหัน่ฝอย    3 กรมั 
5.สะระแหน่     5 กรมั 
6.ผกัชสี าหรบัตกแต่ง 

ส่วนผสมน ้าย า 
1.พรกิขีห้นูสบั   20 กรมั 
2.น ้าปลา    50 กรมั 
3.น ้ามะนาว   50 กรมั 
4.น ้าตาลทราย   40 กรมั 

วธิที า 
1. ผสมน ้าปลา น ้ามะนาว และน ้าตาลทราย เขา้ดว้ยกนั ใสพ่รกิขีห้นูสบั พกัไว้ 
2. ใสกุ่ง้ขาวทีล่วกไวค้ลุกใหเ้ขา้กนักบัน ้าย า ใสต่ะไครซ้อย หอมแดงซอย  และใบมะกรดูหัน่ฝอย เคลา้ใหเ้ขา้กนั 
3. ตกัใสจ่านโรยหน้าดว้ยผกัช ี และสะระแหน่ 



 

 


