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สวัสดีปีใหม่ วันสงกรานต์ปี 2552
ผมคิดว่าในปีนี้น่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
อีก เพราะว่าประเทศไทยก็ ได้รัฐบาลชุดใหม่มาบริหารบ้านเมืองกันแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ออก
มากลับได้รับประทานแห้วฟรีๆโดยไม่ต้องไปหาซื้อมา
ก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเราเกิดอะไรขึ้น ทำให้ตอนนี้ธุรกิจท่อง
เที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติได้ถูกเบนเข็มไปยังเพื่อนบ้านของเราหมด ทำให้พวกเรา
ชาวโรงแรมกำลังจะได้รับโบนัสก้อนพิเศษกันถ้วนหน้า นั่นคือกลับไปกินข้าวที่บ้าน นับตั้ง
แต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่สถานการณ์กำลังไม่ดี ตอนนี้กลับแย่ลงกว่าเดิมหลายเท่า ในขณะที่
กำลังออกต้นฉบับอยู่นี้ พวกเราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยู่...หรือ...ไป??!!!!!
ก็เพราะคนคนเดียว?
ถึงอย่างไรก็ตาม ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปจะหยุดอยู่กับที่ ไม่ ได้ เช่นเดียวกับสมาคม
พ่อครัวไทยที่ต้องนำพากันไปให้ตลอดรอดฝั่ง ขอให้พวกเราจงคิดว่าอุปสรรคทั้งหลายนั้น
เป็นปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ ไขด้วยปัญญาและด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และ ผมมั่นใจว่าพวกเราจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี
สำหรับวารสาร TCA ฉบับนี้ ค่อนข้างจะคลอดยากซักหน่อย เพราะอุปสรรคต่างๆ
ที่รุมเร้ารอบตัวเรา แต่ทางคณะกรรมการก็ต้องหาทางออกให้ ได้ และทางสมาคมในปีนี้ก็มี
งานต่างๆรอพวกเราอยู่ ในส่วนตัวผมก็ใคร่ขอความเห็นใจจากคณะกรรมการ สมาชิก
Supplier ผู้ ใจดีทั้งหลายที่ต้องร่วมใจกัน สามัคคีกัน ช่วยกันผลักดันให้สมาคมพ่อครัวไทย
บรรลุถึงจุดประสงค์ที่พวกเราได้ตั้งความหวังเอาไว้ สู้สู้นะครับ
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สมาคมพ่อครัวไทยบุกโรงงานพนมรุ้ง
เชฟจำนง นิรังสรรค์ นายกสมาคมพ่อครัวไทย นำทีมสมาชิกร่วมกิจกรรมชมกระบวนการผลิต
ข้าวที่ ได้มาตรฐานของโรงงาน บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตข้าว ตราพนมรุ้ง โดยมี คุณวิพุธ
หวั่งหลี ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี ซึ่งสมาคมพ่อครัว
ไทยมีแผนที่จะส่งเสริมให้ความรู้กับสมาชิกตลอดทั้งปี ในวันที่มีการประชุมประจำเดือน โดยสลับ
กันระหว่างการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและการเดินทางนอกสถานที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัตถุดิบ
ในการปรุงอาหารที่ ได้คุณภาพ หลังจากนั้นก็จะมีการจัดเลี้ยงพบปะสังสรรค์บรรดาสมาชิกเชฟเป็น
ประจำทุกเดือน ในวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน และสลับหมุนเวียนโรงแรมเจ้าภาพที่
เชฟเป็นสมาชิกของสมาคมพ่อครัวไทย

คุยเฟื่องเรื่องไวน์
สมาคมพ่อครัวไทยจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม พร้อมกับจัด
คอร์สพิเศษ เชิญกูรูไวน์อย่าง คุณธวัชชัย เทพพิทักษ์ มาถ่ายทอด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์ ให้กับเหล่าคณะกรรมการและ
สมาชิกสมาคมพ่อครัวไทย งานนี้ ได้ทั้งความรู้และเทสต์ ไวน์
หลายๆ คนได้ซึมซับรสชาติกันถ้วนหน้า ต่อจากนั้นก็เป็นการ
ประชุมประจำเดือน โดยมี โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ นำทีม
โดย เชฟบุญเชิด และ เชฟพงษ์เทพ รับหน้าเสื่อ ลงมือสำแดง
ฝีมือปรุงอาหารมาต้อนรับให้ทุกสมาชิกอิ่มหมีพีมันกันถ้วนหน้า
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เปิดประเดิมเป็นงานแรกต้นปี 52 ที่โรงแรมเฟิร์ส ก็ขอขอบคุณเชฟมะลิ
บริการ....ได้ดีค่ะ..  แต่น่าเสียดายการติดต่อกันในเรื่อง สถานที่ อาจจะผิดพลาด
เล็กน้อย ทำให้สมาชิกขาดไปหลายท่าน โดยเฉพาะการจราจร ในวันนั้นติดขัด
มาก......   สำหรับอาหารการกินสมบูรณ์ค่ะ.... แถมมีติดไม้ติดมือกลับบ้านอีก
ต่างหาก... ขอบคุณ เชฟมะลินะคะ.......!!
ส่วนโรงแรมเอเซีย เชฟเก่ง (ทั้งงานทั้งชื่อรึเปล่า) บริการได้ดี บรรดาสมาชิก
มากันอุ่นหนาฝาคั่ง.... แต่แว่ว ๆ มาเดือนหน้าค่าโทรศัพท์แพงขึ้นอีกแยะเลย
(ก็ โทรตามจิกสมาชิกซะขนาดน้านนน... ).... !! และก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่
คุณเชฟสละโสดซะแหล่ว.... วันที่ 8 มีนา 52 ก็ขอให้สุขีสุขี มีความสุขนะคะคุณ
เชฟ..................!! กลับมารังรักเก่า หลังจากหายไปนาน หนุ่มหล่อ มาดเข้ม คุณ
สุริยา ณ. TRN.. ยังน่ารัก น่าหยิกเหมือนเดิม.... คนอารายย...... ไม่รู้...หล่อเรื้อรัง
จริง ๆ ยืนยัน เจ้าค่ะ.........!! ส่วนเลขาใหม่ผู้น่ารักอีกคน..... น้องเอ้.... มาช่วยงาน
สมาคมอีกแรงนึง.... น่ารักฉลาดอีกต่างหาก..... เค้าปลื้มนะตัวเอง.... อยู่กับเชฟ.......
เอ้ยย....สมาคมเชฟ..... นาน ๆ นะคนดี.....!!
บอกข่าวเขย่าขวดเชฟผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ เชฟจาตุรน ย้ายไป
อยู่กับ “ยัม!” เป็นใหญ่เป็นโตขึ้น ดูแลหลายหน้าที่ ในเครือของบริษัทก็ขอแสดง
ความยินดีด้วยเจ้าค่ะ..... เจ้าตัวกระซิบมาว่า..... ยินดี ในทุกโอกาสที่จะช่วยสมาคมฯ
ถ้าช่วยได้........ ด้วยความเต็มใจ........ ก็ต้องขอบคุณอย่างที่สุดค่ะ...... คุณเชฟ............
!! ส่วนน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อีกคนนึงที่เชฟ ๆ เลือดกำเดาจะทะลัก..... นิด เนม น้อง
พลอย ชือ่ เต็ม ภัทรกร ณ. ซอสเก้า... เธอเดริน์ แถมเซ็กซีอ่ กี ต่างหาก... เชฟบุญเชิด
เท็คแคร์ อย่างดี.............ระวังหน่อยก็แล้วกัน หลายคนตาลุกเป็นไฟเลย.. ... เอ้า
ระวังตัวด้วยนะคุณเชฟ......... ไฟจะไหม้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน......!! ส่วน คุณอาณัฐ
ณ.ซอสเก้า ระยะนี้ มาประชุมไม่ค่อยได้ ติดภาระเลี้ยงเด็ก...... ตัวเล็ก ๆ น่ะ ไม่กี่
เดือนเอง...... อย่าคิดมาก คุณลูกค่ะ.... คุณลูกแต่ก็ยังให้ คุณนัฐพจน์ มาทำหน้าที่
แทนเกือบทุกครั้งที่มาได้....... ขอบคุณค่ะ.......!!
ยังอยู่ ยังไม่ ไปไหน เชฟปีเตอร์ ไลย์ ตั้งแต่ ไปอยู่ โกลเด้นทาวน์ (เมืองทอง)
นาน ๆ มาครั้ง.... แอบมากระซิบลูกเชฟว่า...... ไอติดต่อนายกอยู่เรื่อย ๆ นะ..... ถึง
ไอจะมาไม่ ได้ แต่ ใจมาทุกครั้งเลย..... โอ้ย.......คุณเชฟเจ้าขา....อยู่ครัวเมนครัวจีนนะ
เจ้าคะ..... จะยึดครัวขนมหวาน อีกครัวนึงเหรอคะ? …...…!! ลูกเชฟติดธุระจำเป็น
จริง ๆ ไปไม่ ได้.............. แต่หลายคนบอกว่า การไปเยี่ยมชม บริษัทข้าวพนมรุ้ง
ได้อะไรดี ๆ หลายอย่าง........ ทั้งสนุก...... ทั้งได้ความรู้และของฝากกลับมากันทุกคน
โดยเฉพาะสาวสวยสุดน่ารัก น้องรุ้ง ณ.ฮอลิเดย์อิน เธอบอกได้ความรู้เยอะเลย
ค่ะ...... ถ้ามีรายการที่มีสาระมีประโยชน์ อย่าลืมชวนรุ้งนะคะ.... ค่า.........คุณ
น้อง...และต้องขอขอบคุณ คุณวิพุธและทีมงานทุก ๆ ท่าน มา ณ. โอกาสนี้ด้วย.....
ขอบคุณค่ะ..!!
ช่วยงานเชฟเป็นประจำ คุณกชกร หรือคุณจันทร์ ตอนนี้เปิดบริษัทเองแล้ว
เชฟท่านใด สนใจ ติดต่อได้เลยค่ะ......!! โทรศัพท์ตกน้ำหรือสำลัก SMS,
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VALENTINE ไม่รู้ น้องตู่ ยูนิลิเวอร์..... บอกตู่ขอโทษ...... โทรศัพท์เสีย......
เชื่อค่ะ....... เชื่อ......!! อยู่อังกฤษเป็นเดือน เชฟชุมพล เลขาสมาคม งาน
เยอะ..... แต่อยู่ที่ ไหน ก็สู้เมืองไทยไม่ ได้ ทั้งหนาวทั้งเหนื่อย.........ไอ้หนาว
น่ะ เชื่อค่ะ... แต่เหนื่อยนี่ซิ..? แหม่มอังกฤษพาไปชอบปิ้งเหรอคะ...... คุณ
เชฟ.......แบบหลังนี่หลายคนบ่นอยากเหนื่อยแทนเจ้าค่ะ....!! ทักทายกัน
แบบฝรั่ง จุ๊บ ซ้าย.... จุ๊บขวาหลายคนอิจฉา น้องกรรัตน์ ณ.บีเอ็มไส้กรอก.
แต่ เอ! กับใคร ไม่รู้ ถามกันเอาเองละกันนะคะ......!! ส่วน เชฟวิโรจน์
แห่งสยามซิตี้ หลายคนชมมาดยังเนี๊ยบ ระดับอินเตอร์ เหมือนเดิม... เท่ห์
ค่ะ เท่ห์.... มาก....... คุณเชฟ!! ส่วนรายนี้งานเข้า เยอะมาก..... คุณปรลพ
บีลัคกี้....บอกถึงเศรษฐกิจ ไม่ค่อยดี แต่บีลัคกี้เวิร์คค่ะ เวิร์ค..........!! ส่วน
น้องเชอรี่ MC ในงานเชฟส่ง SMS 3 iN1 (ปี ใหม่, ตรุษจีน, วาเลนไทน์)
ผ่านทางลูกเชฟ.... ถึงเชฟทุก ๆ ท่าน..... ขอให้มีความสุขทุก ๆ ท่าน.....
เอ้า......ทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ.... ขอบคุณแทนเชฟทุกคนนะคะ........!!
อดีตนายกผู้มากด้วยน้ำใจ เชฟเสาวกิจ ปรีเปรม......... ฝากบอกว่า
เชฟท่านใด.... ปลดระวางแล้วต้องการเป็นครูสอนปรุงอาหาร ติดต่อได้ที่
เชฟเสาวกิจได้นะคะ..... คิดถึงค่ะ..... คิดถึงนะคะคุณเชฟ........!! กลับมา
เยี่ยมเพื่อนฝูง หลังจากได้พัก.........เชฟบุญสด..... อดีตกรรมการสมาคม
หน้าตาสดใสขึ้นเป็นกองเลย สงสัยมีอะไรดี................ กระซิบบอกเพื่อนบ้าง
นะคะคุณเชฟ..........!! มีคนถามว่า คุณธนิษฐา แจ้งไพร ทำไมนามสกุล
เดียวกับเลขาชุมพล.............เออ..! ลืมถามเจ้าค่ะ.....!! เฮ้อออ.... เสียงถอน
หายใจ จาก เชฟนิธิศ ณ.ฟอร์จูน เมอเคียว บอกว่า สอบ ม.6 เพื่อจะต่อ
ป.ตรี......อือ.... สบายจริง ๆ ที่สอบเสร็จแล้ว รู้สึกภูมิใจจริง ๆ ..........
แต่...เอ..... ลูกเชฟสงสัย....... ไอ้ที่สอบเสร็จน่ะ.... ทำได้อ๊ะเปล่า......!!!!
โค....ตะระ ยากเลย....ฮิฮิ..ไปสอบมาด้วยกันค่ะ........!!
นาน ๆ เจอทีนึง คุณประดิษฐ โฟรเซ่นฟู้ด ระยะนี้ พืชผักขายดี
เวลาเลยมีน้อย ถ้ามีเวลา ก็ ไม่ลืมที่จะมาเยี่ยม บรรดาพี่ ๆ ...... เอ้า ก็ขอ
ให้ขายดี ๆ นะคะ…!!ส่วนเชฟท่านใด ต้องการเครื่องทำน้ำแข็ง ทั้งเล็กทั้ง
ใหญ่ ติดต่อได้ที่น้องเอ๋ น้องหยก นิวส์ตั้นฟู้ดได้นะคะ.... รอรับบริการอยู่
ค่ะ.......!! ค่ะ บรรดาสมาชิกถามมา...เวบไซต์สมาคมเชฟไปถึงไหนแล้ว.....
ค่ะ...คุณณรงค์ และทีมงาน น้องปัท , น้องเอ้..... บอกว่าตอนนี้สมาชิกทุก
คนสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วคร๊าบบบ...!!! ทราบแล้วเปลี่ยน.......
พบกันใหม่ ฉบับหน้า......นะคะ.....จุ๊บ....... จุ๊บ........ ค่ะ.............!!
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พลาดไม่ ได้เป็นอันขาดสำหรับชาวChef และคนในวงการโรงแรมกับงาน Thailand Retail, Food &
Hospitality Services (TRAFS 2009) ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพราะคุณภาพของงานในปีนี้เข้มข้น
ขึ้นกว่าเดิมเพียบ ไม่ว่าจะเป็นประเภทสินค้าที่เข้าร่วมแสดง โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ กิจกรรมการแข่งขัน
สัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ และการใช้นวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยี ใหม่ๆ ครั้งแรกของประเทศ
นาย กวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อิน
เตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดงาน เปิดเผยว่า บริษัทฯ และผู้แสดงงาน
กว่า 100 บริษัท กว่า 250 คูหา ได้เตรียมสินค้า อุปกรณ์ของใช้
สำหรับชาว Chef F&B และทุกๆฟังก์ชั่นของคนโรงแรมไว้ต้อนรับ
ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา Hall 103 โดยผู้แสดงได้เตรียมส่วนลด
สูงถึง 60 % เพื่อต้อนรับผู้เข้าชมงาน
ประเภทสินค้าประกอบด้วย อุปกรณ์ของใช้ ในครัว (เตา เตา
อบ เตาเบเกอรี่ ตู้แช่เย็น ฯลฯ) ของใช้ ในห้องอาหาร (จาน ชาม
ช้อน ส้อม แก้ว ของใช้บนโต๊ะอาหาร ฯลฯ) วัตถุดิบและเครื่องปรุง
อาหาร เครื่องทำกาแฟสด อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด
เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ซักรีด Software, Hardware และอุปกรณ์
ไอทีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม ภัตตาคาร จัดเลี้ยง และ เครื่อง
ดื่มทุกชนิด
นายกวินกล่าวว่า ภายในงานยังได้เตรียมรูปแบบ การแข่ง
ขันสำหรับชาว Chef นวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ และ
สัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญไว้มากมาย
เริ่มด้วยในส่วนของการแข่งขันซื่งจะมีครบทุกฟังก์ชั่นของ
โรงแรมไม่ว่าจะเป็น Chef F&B Housekeeper และ Laundry
ส่วนของ Chef นั้นประกอบด้วย Fine Dining Competition
(Japan) โดยชมรมเชฟญี่ปุ่น เป็นการแข่งขันการทำอาหารญี่ปุ่น
ในรูปแบบต่างๆ ครั้งแรกในประเทศไทย เช่น การปั้นซูชิ การแล่
เนื้อปลา ฯลฯ โดยผู้เข้าแข่งขันจะเป็นเชฟจากร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อ

ดัง และมีการโชว์การทำอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมการแสดงแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น
ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย Fine Dining Competition (Chinese) การแข่งขัน
ทำอาหารจีนโดยเชฟภัตตาคารระดับ 4 ถึง 5 ดาว ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย
เช่นเดียวกัน การทำอาหารประเภททีม Gala Dinner Competition และประเภทเดี่ยว
White Box Competition และ Cake Decoration Competition
สำหรับการแข่งขันของชาว F&B ประกอบด้วย Signature Healthy Drink
Competition (การแข่งขันทำเครื่องดื่มสุขภาพ) Table Setting Competition (การแข่ง
ขันจัดโต๊ะอาหารสากลตามมาตรฐาน) DUO Bartender Competition (การแข่งขัน
บาร์เทนเดอร์ประเภททีม 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1คน) โดยมีเงินรางวัลมากมายไว้ ให้กับ
ผู้ชนะ
นายกวิน กล่าวว่า อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน TRAFS 2009 ปีนี้ คือ การจัดพื้นที่
เพื่อแสดงอุปกรณ์และของใช้ที่มีนวัตกรรมใหม่และไม่เคยมีแสดงที่ ไหนมาก่อนใน
ประเทศ โดยแบ่งเป็นโซนๆ อาทิ “Kitchen & Banquet Design Showcase” โมเดล
ต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมด้านอุปกรณ์จัดเลี้ยงและเครื่องครัวใหม่ๆ “Hotel Tech”
การจำลองห้องพักของโรงแรมในอนาคตที่อาศัยเทคโนโลยีทันสมัย ให้ความสะดวกสบาย
แก่ผู้มาเข้าพัก “Tableware Showcase” การแสดงอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับการ
จัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น Gala Dinner, Cocktail เป็นต้น
ฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ ไหมครับ สนใจรายละเอียดงานเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าร่วม
การแข่งขันคลิก www.thailandhoreca.com หรือติดต่อคุณชญาดา โทร. 02-861-4013
l สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Marketing Communications Executive โทร. 02-861-4013 ต่อ117
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Slow
Cooking
:
The “Old” New Trend in

Cooking for 2009

กระแสปรุงอาหารช้าหรือ
Slow cooking ที่กำลังพูด
ถึงกันอย่างมากในฐานะ
กระแสนิยม โดยเฉพาะใน
ช่วง 2-3 ปีนี้ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะการแนะนำจาก
บรรดา Celebrity chef
ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
ในวงกว้าง จนกลายเป็น
กรรมวิธีการปรุงอาหารที่
ชาวอเมริกันและยุโรปยก
ให้เป็น Trend of the
Year 2009 กันเลย....


Thai Chefs’
magazine

สาเหตุที่ Slow cook ถูกนำขึ้นมาเป็นกระแสในช่วงนี้ เนื่องจากผลพวงที่ประชาชนได้รับจากพิษเศรษฐกิจ
นั่นเอง สินค้าและบริการก็ต้องหาทางเซฟเงินให้ลูกค้า โดยในส่วนอาหารการกินนั้น มีรายงานจาก The
Food Marketing Institute ที่สำรวจการจับจ่ายด้านอาหารของชาวอเมริกันประจำปี 2008 ระบุว่า 71% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มหันมาปรุงอาหารเองที่บ้านและลดการทานอาหารนอกบ้านแทน
คราวนี้เมื่อบรรดาแม่บ้านพ่อบ้านที่เคยอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์มากกว่าหน้าเตาหันมาทำอาหาร ตัวช่วยที่
พวกเขาหวังพึ่งพาก็หนี ไม่พ้นสื่อต่างๆ ที่มีเชฟคนโปรดพร้อมสูตรอาหาร และเทคนิคการทำอาหารแบบง่ายๆ
ประเภท Comfort Food ซึ่งเกือบทุกเชฟที่มีผลงานทั้งทีวีและนิตยสารต่างแนะนำ การปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้อง
ถิ่น(หรือปลูกเอง) ใช้เครื่องปรุงไม่มาก(เน้นความสดใหม่จากธรรมชาติ) กรรมวิธี ไม่ซับซ้อนแบบดั้งเดิม(ประหยัด)
ให้แก่แฟนคลับ ซึ่งจะว่าไปก็ช่างสอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราซะนี่กะไร
ทั้งนี้ Insight2market บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดของสิงคโปร์ ระบุว่าอาหารประเภท Asian noodles,
Woodfired baked pizzas และ slow cooked meat stews จะกลายเป็นเมนูแห่งปี
เหตุผลทางเศรษฐกิจทำให้แม่บ้านรู้จัก Slow cook มากขึ้นโดยเข้าใจว่าเป็น ‘การตุ๋น’ เท่านั้น แต่สำหรับ
เชฟมืออาชีพนั้น การปรุงอาหารแบบ Slow cook หวังผลอีกด้านหนึ่งและมีรายละเอียดด้านการปรุงมากกว่า
เชฟมูฮัมมัด ไฮคัล โจฮารี แห่ง Restaurant Ember Bangkok ร้านชื่อดังจากสิงคโปร์ ยอมรับว่ากระแส
Slow Cook เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีนี้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก รวมถึงที่สิงคโปร์ด้วย แต่สำหรับเมือง
ไทยเขามองว่าเชฟฝรั่งน่าจะรู้จักดี แต่สำหรับเชฟไทยน้อยคนที่จะรู้จักและเลือกใช้วิธีนี้ปรุงอาหารเสิร์ฟให้กับแขก
“การปรุงอาหารแบบ Slow cook นั้นเหมาะกับเนื้อสัตว์ เพราะช่วยทำให้เนื้อนุ่ม เพิ่มรสชาติให้เนื้อได้เต็ม
ที่มากกว่าการย่าง หรืออบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อด้วย โดยส่วนตัวผมมักจะใช้วิธี Slow Cook กับเนื้อแกะ

เชฟมูฮัมมัด ไฮคัล โจฮารี แห่ง Restaurant Ember Bangkok

ขาแกะ และเนื้อเป็ด ซึ่งการใช้ ไฟที่พอดีและระยะเวลาที่นานกว่าจะ
ทำให้เนื้อที่ดีอยู่แล้วยิ่งนุ่มรสฉ่ำอร่อยขึ้น ซึ่งเราอาจใช้เทคนิคอื่นมาร่วม
ด้วย อย่างเช่น เป็ด หลังจากผม Slow cook ด้วยไฟความร้อนที่ 65
องศา เป็นเวลา 60 นาทีแล้ว ผมก็นำมารมควันเพื่อเพิ่มความหอมและ
ให้หนังเป็ดกรอบอร่อยด้วย อย่างไรก็ตาม หากเป็นเนื้อวัว ผมก็ยังคิด
ว่าการย่าง (Grill) ก็ยังให้ผลดีกว่าวิธีอื่น”
ด้าน เชฟอาร์ต ศุภพิพัฒน์ เจ้าของร้านอาหารสไตล์ European
Cuisine ‘Zeist’ กล่าวเช่นกันว่า ช่วงนี้อาหารสไตล์ Slow cook ได้รับ
ความนิยมและเป็นที่รู้จักของลูกค้าชาวไทยมากขึ้น โดยปีนี้เขาเองก็ ได้
ปรับเปลี่ยนเมนูให้กับร้านโดยเพิ่มเมนูที่ปรุงแบบ Slow cook เข้าไป
หลายตัว แต่ Slow cook ของเชฟอาร์ตอาจจะต่างออกไป เพราะไม่ ได้
เน้นใช้ ไฟอ่อน แต่ ให้ความสำคัญกับการทำให้อาหารออกมาอร่อยที่สุด
มากกว่า
“โดยหลักการแล้วการปรุงวิธีนี้เป็นการทำให้เนื้อเปื่อยนุ่มมากขึ้น
ดังนั้น ชิ้นเนื้อที่นำมาปรุงก็จะเลือกส่วนที่เหนียวหน่อยและราคาถูกกว่า
เช่น short plate, tongue หรือ cheek มาอบ ตุ๋น จะเสิร์ฟเป็น ซุป
หรือ Main course ทานคู่กับซอสหรืออื่นๆ ตามปกติ ซึ่งจะใช้เนื้อวัว
เนื้อแกะก็ ได้ ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารได้ดีอีกทางหนึ่ง”
Insight2market บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดได้สำรวจพบว่า
ปัจจุบันเริ่มเห็นภัตตาคารระดับหรูหลายแห่งเอาชิ้นเนื้อส่วนเฉพาะ เช่น
ขา (feet) ลิ้น (tongue) ตับ (liver) ไต (kidneys) แก้ม (cheek) ผ้าขี้ริ้ว
(tripe) เป็นต้น มาปรุงรสและเคี่ยวนานๆ แบบ Slow cook ให้เปื่อย

เชฟอาร์ต ศุภพิพัฒน์ เจ้าของร้านอาหารสไตล์ European Cuisine ‘Zeist’

นุ่มชุ่มฉ่ำแบบสะลายในปาก รวมถึงการใช้ผลไม้ต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็นซอส
หรือแยมธรรมชาติ
เชฟไฮคัลเปรียบเทียบการใช้ระยะเวลาการปรุงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า การ
อบขาแกะ 1 ที่ ให้ ได้พอดีอร่อย หากใช้วิธี Slow cook นั้นจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง
ครึ่ง แต่ถ้าเอาเข้าเตาอบก็เพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น
ปกติการปรุงอาหารแบบ Slow Cook เขาจะใช้หม้อตุ๋น หรือที่เรียกกันว่า
Slow Cooker จะเป็นหม้อที่ ให้ความร้อนแก่อาหารอย่างช้า ๆ โดยที่ความร้อน
จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แต่อุณหภูมิสูงสุดก็ยังไม่ถึงจุดเดือดของน้ำหรือ 100 องศา
เซลเซียส ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 63 – 93 องศาเซลเซียส ถือเป็นการปรุง
อาหารที่ความร้อนต่ำ ประหยัดพลังงาน แล้วทำให้เนื้อที่นำมาปรุงอาหารมีการ
หดตัวน้อยกว่าการปรุงวิธีอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการผลิตเครื่องปรุงแบบ Low
Temperature Cooking อีกหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ยังมีข้อดีของการปรุงอาหารแบบ Slow cook เชิงสุขภาพอีกด้วย กล่าว
คือ การใช้ความร้อนนานๆ แบบ Slow cook ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย
ที่อาจติดมากับเนื้อสัตว์ ได้อย่างดี การตุ๋นช่วยทำให้อาหารเปื่อยนุ่มง่ายต่อการ
ย่อยของร่างกาย รักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้มากกว่าการทอดซึ่ง
ใช้ความร้อนสูงและมีน้ำมันเยิ้ม
นอกจากนี้ การปรุงอาหารแบบไม่เร่งรีบ เริ่มจากเนื้อหรือผักที่เลี้ยงหรือ
ปลูกเอง จัดเตรียมและปรุงด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ช่วยกันทำช่วยกันกินในหมู่
เพื่อนและครอบครัว ช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณและสืบทอดวิถีการรับประทาน
อาหารแบบ Slow food สร้างสมดุลให้แก่ชาวโลกที่อ้าแขนรับ Fast food มา
หลายทศวรรษ... Slow life ใช้ชีวิตให้ช้าลง ใช้ความคิดให้มากขึ้น.
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โดย.. เชฟอาร์ต ศุภพิพัฒน์

Basthy Short Plate

Ingredients
Short plate
3
kg
Onion
200
g	
Shallot
50
g
White wine
100
g
Brown stock
Method
เอา Short plate อบในถาดก้นลึกที่รองด้วย Brown stock ห่อ
ด้วยฟรอยด์เข้าตู้อบ ไฟ 160 องศาเซลเซียส 4 ชั่วโมง เช็คดูว่า
Short plate นิ่ม แล้วพักไว้เคี่ยว stock จากที่อบให้งวด
ทำ Mustard Sauce: เอา shallot ผัดให้หอมใส่มัสตาร์ด
ผัดให้เข้ากัน ใส่ ไวน์ขาว ผัดต่อจนไวน์งวด เอา stock ที่เคี่ยวงวดแล้ว
ใส่ ในหม้อ mustard แล้วเคี่ยวต่ออีก 20 นาที ตอนเสิร์ฟให้หั่น short
plate เป็นชิ้นทางขวาง แล้วนำไปทอดจนเหลือง แล้วตักน้ำมันออก
แล้วใส่ sauce mustard ลงไป ตักราดให้ทั่วเนื้อ ก่อนเสิร์ฟใส่เนย
รอให้เนยละลายแล้วเสิร์ฟ

Tongue Stewed

Slow cooked challan duck, Duck leg
‘Dim Sum’, Sour cherry glaze
โดย.. เชฟมูฮัมมัด ไฮคัล โจฮารี
1 nos Challan duck (320g)
1 sprig rosemary
500 ml duck stock
6 nos cherry

2 nos duck confit
1 sprig thyme
500ml port wine

Method
Seared the duck skin first, till crispy in 160 c for 40
mins. wrap the duck confit with gyoza wrapper and
steam for 8-10mins. reduce the duck stock, wine and
cherry till syrupy
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Ingredients
Tongue
2
kg
Tomato
500
g
Carrot
200
g
Leek		
200
g
Celery
200
g
Tomato paste
4
tbs
Brown stock
2
ltr		
Onion
1/2
bottle
Red wine
Vinegar
Method
ต้มลิ้นในน้ำเดือดกับน้ำส้มสายชู จนลิ้นเปื่อย หรือลอกหนังด้านนอก
ออกได้ ผัดผักทุกอย่างเข้าด้วยกัน ใส่ Tomato paste แล้วพักไว้
นำลิ้นไปทอดให้เหลืองแล้วเอาลงหม้อต้มกับผัก เติม stock
และ wine แล้วตั้งไปอีก 3 ชั่วโมง จนลิ้นนุ่ม เอาลิ้นออก
จากนั้น กรองผักทิ้งแล้วเคี่ยว stock ต่อไปจนงวดเป็น Sane
ปรุงรสด้วยเกือบ พริกไทย เสิร์ฟ

Beef Cheek

Ingredients
Beef cheek
Tomato
Carrot
Leek		
Celery
Tomato paste

2
500
200
200
200
4

kg
g
g
g
g
tbs

C

hef Interview

Text by Chef Jumnong

เนื้อปูผัดผงกระหรี่

ส่วนผสม
เนื้อปู				
100
กรัม
หอมหัวใหญ่หั่นชิ้น 			
5-6
ชิ้น
พริกฝรั่งหั่นชิ้น 			
3-4
ชิ้น
ขึ้นฉ่ายหั่นท่อน 			
3-4
ต้น
ต้นหอมหั่นท่อน 			
3-4
ต้น
หริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉลียง
1
เม็ด
น้ำมันพริกเผา		
1/2
ถ้วยตวง
นมสด 			
1/2
ถ้วยตวง
ผงกะหรี่ 			
1
ช้อนชา
ไข่ ไก่ 				
2
ฟอง
เครื่องปรุง
น้ำมันพืชพอประมาณ
น้ำมันหอย 			
1 1/2
ช้อนชา
ซอสปรุงรส 			
1
ช้อนชา
ซีอิ๊วขาว 			
1
ช้อนชา
น้ำตาลทราย 			
1
ช้อนชา
วิธีทำ
1. ผสมนมสด น้ำมันพริกเผา ผงขมิ้น ไข่ ไก่ ลงในถ้วย		
เดียวกัน หลังจากนั้นตีส่วนผสมให้เข้ากัน
2. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อนตามด้วยหอมหัวใหญ่
และพริกฝรั่งผัดพอให้ โชยกลิ่นหอม แล้วจึงใส่ขึ้นฉ่าย
พริกชี้ฟ้าแดง ต้นหอมพร้อมกัน ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย
ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย เนื้อปูตามลำดับ
คนพอเข้ากัน
3. เติมน้ำผงกะหรี่ที่เตรียมไว้แล้วเทลงในกระทะ ผัดต่อสัก
พักคลุกเคล้าให้เข้ากันพอให้ ไข่สุก ตักเสิร์ฟ

เนื้อปูผัดผงกระหรี่
สวัสดีปี ใหม่ครับ สำหรับสมาชิก TCA เรื่องวุ่นวายต่างๆ ของปีชวด
ก็ ให้ชวดไปกับปี 2008 นะครับ ปีนี้เป็นปีฉลู ก็ขอให้ฉลุย กันตลอดไป
ทั้งหน้าที่ การงาน ธุรกิจ สุขภาพ ไม่เจ็บ ไม่จนกันทั่วหน้านะครับ
Chef Interview ในปี 2009 นี้ ผมขอแนะนำเชฟตามภัตตคารต่างๆ นะครับ เพื่อที่เขา
จะได้มเี วทีแสดงความสามารถเทียบเท่ากับเชฟตามโรงแรม เพราะพวกเราต่างก็มอี าชีพเดียวกัน
เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ฝักใฝ่สี ใดสีหนึ่ง เพราะพวกเราคือ.. เชฟ
ฉบับนี้ขอแนะนำเชฟ ประเสริฐ ไข้นุ่นทา หนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์ ผู้คว่ำหวอดอยู่ ในวงการ
อาหารตามภัตตาคารต่างๆ มากว่า 30 ปี ปัจจุบันประจำอยู่ สวนอาหารและคาราโอเกะ
ใบไม้ร่าเริง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลวิภาวดี มุมถนนเกษตร-วิภาวดี สำหรับเมนูแนะนำวันนี้
คือ เนื้อปูผัดผงกระหรี่ ซึ่งผัดได้หอม นวล สีสันดูน่ารับประทาน นี่คือคลื่นลูกใหม่ของวงการ
ภัตตาคารไทยในบ้านเราอีกคนหนึ่ง... สวัสดีครับ...
Thai Chefs’
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อ.ลฎาภา มอร์เตโร

รองประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

NVQs คืออะไร ?

(หาคำตอบได้จากบทความนี้)
เนื่องด้วยเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรได้ออกกฎหมายใหม่ กำหนดให้
ลูกจ้างของสถานประกอบการต่างๆ ที่จัดบริการอาหารแก่ลูกค้า เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และ
สถานที่บริการอาหารต่างๆ ต้องมี ใบรับรองสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะด้านจาก City & Guilds
หรือที่เรียกว่า NVQs (National Vocational Qualifications)
ซึ่ ง กำหนดขึ้ น จากกรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ
ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงระดับความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ ความชำนาญของผู้ประกอบอาชีพใน
แต่ ล ะสาขาที่ ต้ อ งอาศั ย ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
เช่น ด้านการประกอบอาหาร การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
ประเภทต่างๆ เป็นต้น โดย NVQs ยังสามารถแบ่ง
ออกได้ตั้งแต่ระดับ ๑ ถึง ระดับ ๕ แสดงถึงระดับความรู้
ทักษะ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งใช้
สมรรถนะ (Competency) เป็นตัวกำหนด และยังใช้
เป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในระดับชาติของ
สหราชอาณาจักร และบางประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ภายใต้ระบบมาตรฐานการ
ศึกษา NVQs จึงเกิดขึ้น
โดยรัฐ บาลอังกฤษได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเร่งด่วน
ในหลายๆ สาขาอาชีพ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ตลาดการศึกษาด้านวิชาชีพ และสนองตอบแนวโน้ม
การเปิดเสรี เคลื่อนย้ายแรงงานด้านการท่องเที่ยว รวม
ทั้งป้องกันปัญหาแรงงานต่างชาติด้อยคุณภาพจากทั่ว
ทุกมุมโลก ที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายใน
ปัจจุบัน
ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรม NVQs เริ่มแรกจึงถูกจัด
ทำขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานในท้ อ งถิ่ น ของสหราช
อาณาจักรเท่านั้น เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานยังไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด รวมทั้ง
ไม่มี ใบประกาศนียบัตร NVQ ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยว
ข้องเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการทำงาน
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แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษก็มีความตระหนักถึงความ
สำคัญของแรงงานวิชาชีพที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งอาจหาไม่
ได้ ในแรงงานท้องถิ่น เช่น ทักษะการประกอบอาหารไทย ทักษะ
มวยไทย เป็นต้น
ในกรณีของแรงงานไทย ส่วนหนึ่งที่เข้าไปทำงานในสหราช
อาณาจักรก่อนการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย และทีก่ ำลังจะขออนุญาต
เดินทางเข้าไปทำงานในอนาคต ต่างก็ ได้รบั ผลกระทบต่อการเปลีย่ น
แปลงกฎหมายใหม่นี้ด้วยกันทั้งสิ้น
แรงงานไทยบางส่วนที่ ไม่มี ใบประกาศนียบัตร NVQs เพื่อ
แสดงถึงระดับความสามารถในการทำงานในวิชาชีพเฉพาะ ต่างก็
ถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร แจ้งความจำนงขอรับสมัคร
พ่อครัว แม่ครัว หรือเชฟที่มีประสบการณ์ตรงเข้ามาเป็นการเร่ง
ด่วน โดยติดต่อผ่านหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
ก่อนการประกาศใช้กฎหมายใหม่ ในการกำหนดมาตรฐาน
แรงงานวิชาชีพในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ รัฐบาลอังกฤษ
ได้มีการกำหนดให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาในสหราชอาณาจักร เร่งจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม NVQs
ในสาขาที่ตนมีความถนัด และเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงสาขาที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
คุณภาพในตลาดแรงงาน
ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการศึกษามากมายในสหราชอาณาจักร
ที่ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร NVQ ได้ ซึ่งมีด้วยกันหลาย
สาขา เช่น Business and Management, Health care, Food
Catering and Leisure Services, Hospitality & Catering,
Professional Cookery เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สร้างโอกาสให้พ่อครัวไทย

Tameside College เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อ
เสียง ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล
อังกฤษภายใต้การควบคุมดูแลของ City & Guilds ให้เปิดหลักสูตร

การศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์สาขา Hospitality - Professional
Cookery (Preparation and Cooking) สำหรับนักศึกษาที่พำนักอยู่ ใน
และนอกเขตสหราชอาณาจักร
ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอังกฤษเปิดโอกาสให้มีการขยายตลาด
การศึกษาในต่างประเทศ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพให้แก่แรงงาน
ต่างชาติให้มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายใหม่ ประเทศที่อยู่ ใน
กลุ่มเป้าหมายของการขยายตลาดการศึกษาหลักสูตร NVQs ด้านอาหาร
และการบริการ คือ ประเทศที่มีสถิติการส่งออกและเคลื่อนย้ายแรงงานวิชา
ชีพมาทำงานยังสหราชอาณาจักรมากที่สุดในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา เช่น
ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และจีน เป็นต้น
ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ มีการกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาทิศทาง
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และสถานการณ์ปจั จุบนั
ในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
โดยพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากร คืออาจารย์ประจำ
หลักสูตรฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญ ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะหลัก (Core
Competencies) ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองถนัดอย่าง
แท้จริง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ ให้การศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถแข่งขันกับผูอ้ นื่ ในสาขาอาชีพเดียว
กันได้ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถเข้าสู่วงจรอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นภาระแก่สังคมและ
ประเทศชาติ
ด้วยเหตุนี้ทำให้คณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ เล็งเห็นความสำคัญของ
ระบบการศึกษา NVQs เนื่องจากเป็นระบบมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ
สามารถนำมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตได้ โดยเริ่มต้นจากการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร คือ หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ก่อน
เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นความ
ถนัดและเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังสอดรับกับปัญหาแรงงานวิชาชีพในปัจจุบันอีก
ด้วย
ในการบูรณาการหลักสูตร NVQs เข้ากับหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการนัน้ นอกจากวัตถุประสงค์หลักเพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เทียบเท่าระดับสากลได้อีกทางหนึ่งแล้ว ยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยหรือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป ที่
ต้องการไปประกอบอาชีพเป็นเชฟ หรือผูป้ ระกอบอาหารเพือ่ บริการแก่ลกู ค้า
ในสหราชอาณาจักรและประเทศในแถบยุโรป เป็นผูท้ มี่ กี ารศึกษา สมรรถนะ
และคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และได้รับโอกาสเหมือนกับ
แรงงานท้องถิ่นเจ้าของประเทศทุกประการ ในการได้รับสิทธิ์พิจารณาคัด
เลือกเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม
และสถานทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ กี ารจัดบริการอาหารแก่ลกู ค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับค่าจ้างในอัตราที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับตำแหน่งงานและ
ความเชี่ยวชาญ ทำให้ขจัดปัญหาการได้รับค่าแรงที่ ไม่ยุติธรรมให้กับแรงงาน
ไทยได้อีกด้วย
ทั้งยังส่งผลด้านบวกโดยรวมให้แก่ประเทศไทย ในแง่การส่งเสริมให้
เกิดการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ
การจ้างงานที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ ให้กับประเทศไทยโดยช่วยลดอัตราการ
ว่างงานแรงงานในกลุ่มท่องเที่ยว และที่สำคัญทำให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อ
มั่นว่าแรงงานไทยมีทักษะและความชำนาญด้านการเตรียมและประกอบ
อาหาร ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นผู้มี
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) สอดคล้องกับการทำงานตามสาขา
อาชีพของสหราชอาณาจักรและประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย.
Thai Chefs’
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o inter กับเชฟ ไทย
Text by เชฟวุฒิชาติ หมวดศรี

เชฟวุฒิชาติ หมวดศรี

กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาคมพ่อครัวไทย
Executive Chef
Grand Diamond Suite Hotel

สมุนไพรและเครื่องเทศ
Herbs and Spices

สมุนไพรและเครื่องเทศ นับได้ว่าเป็นเครื่องปรุงและชูรสชาติอาหาร มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้ว สาเหตุของการใช้สมุนไพร
และเครื่องเทศนั้นก็เพื่อที่จะปรุงแต่งรสชาติของอาหารที่กินให้กินได้ง่ายขึ้น เพราะอาหารธรรมชาติทั่วไปแล้วหากไม่มีการปรุงแต่งอาจ
จะไม่มีรสชาติใดๆ หรือมีน้อย หรือมีมากจนเกินไป เช่น กลิ่นคาวหรือกลิ่นสาบ ดังนั้นการใช้เครื่องเทศและสมุนไพร เพื่อปรุงแต่งและ
ดับกลิ่นที่ ไม่ต้องการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการประกอบอาหาร
สมุนไพรและเครื่องเทศนั้นมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก คนเราแต่ละพื้นภาคต่างก็มีสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์ของตน ซึ่งทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพของภูมิอากาศในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งนับได้ว่าการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศเป็นวัฒนธรรมของชาติทีเดียว
สมุนไพรและเครือ่ งเทศที่ใช้กนั ทัง้ ในลักษณะทีส่ ดและตากแห้ง ดังนัน้ การเก็บรักษาสมุนไพรและเครือ่ งเทศจึงจำเป็นทีจ่ ะต้องกระทำ
ให้ถูกต้อง เพื่อรักษาคุณภาพของกลิ่น, สีและรสให้ ได้มากที่สุด สมุนไพรและเครื่องเทศชนิดแห้งควรเก็บรักษาในภาชนะที่ปิดฝาแน่น
และในอุณหภูมิที่เย็นพอเหมาะห่างจากความร้อนจากเตาไฟ หรือแสงแดด เครื่องเทศที่มีสีแดง เช่น พริกป่นชนิดต่างๆ จะรักษาสีและ
กลิ่นได้ดี หากเก็บรักษาไว้ ในภาชนะที่ปิดฝาแน่นในตู้เย็น รสและกลิ่นของสมุนไพร และเครื่องเทศชนิดป่น หรือผงจะสลายตัวได้
รวดเร็วในระหว่างการปรุง ดังนั้นควรเติมสมุนไพรและเครื่องเทศผงลงในช่วงขั้นตอนท้ายๆ ของการปรุงอาหาร สำหรับอาหารประเภท
แกงกะหรี่ และเครื่องแกงต่างๆ ควรผัดเครื่องแกงที่ผสมสมุนไพร และเครื่องเทศกับไขมันชนิดใดชนิดหนึ่ง (น้ำมัน, กะทิ, เนย ฯลฯ)
เพื่อเพิ่มรสชาดให้ดีก่อนที่จะเติมส่วนประกอบอื่นๆ ลงไป
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสมุนไพรและเครื่องเทศที่ ใช้มากในอาหารยุโรปและเป็นพื้นฐานของการครัวในระดับนานาชาติ
ชื่อ		
ALLSPICE/ออลสไปซ์
			
			
			

รูปร่าง
เป็นลูกกลมโตกว่าเมล็ดพริกไท
เล็กน้อย ใช้ทั้งเป็นผล หรือบด
ผสมเครื่องเทศอื่นๆ กลิ่นอ่อนๆ
ไม่ฉุน

การใช้ที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร
ใช้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์, สตูว์, ผักดอง
ต่างๆ ขนมเด็ก และคุ้กกี้หลายชนิด

ANISE SEED/โป๊ยกั๊ก
ใช้ทั้งเป็นเมล็ด และบดเป็นผง
			
มีกลิ่นฉุนของชะเอม
				

ใช้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงกับซอส
ถั่วเหลือง, ใช้กับผลไม้, ขนมปัง, คุ้กกี้, ลูก
กวาด และเครื่องดื่มหลายชนิด

BASIL/โหระพา		
ใบใช้ ได้ทั้งสด และแห้ง มีกลิ่น
กะเพรา		
หอมหวาน
				

ใช้กับอาหารที่ปรุงด้วยมะเขือเทศ, ซุป,
น้ำสลัด, ตบแต่งอาหารประเภทไข่, 		
เนยแข็งหรืออาหารประเภทสัตว์ปีก

สำหรับฉบับนี้พื้นที่หมดแล้ว ฉบับหน้าเราจะได้มารู้จักสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดต่างๆ เพิ่มอีก พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ.
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Text by เชฟวิวแมน ลีออง

Penne Pasta
160 gm
Penne Pasta / Boiled
30 ml
Olive Oil	
5 gm
Garlic / Chopped	
20 gm
Shallot / Chopped	
100 ml
Seafood Stock	
20 ml
White Wine	
30 gm
Cream	
pinch		
Salt	
pinch		
Pepper
Method
Saute pasta with olive oil, garlic & shallot.
Add in the seafood stock & white wine.
Finish off with cream & season with salt
pepper

				
Scallop
100 gm
US King Scallop			
20 gm Olive Oil
20 gm
Parmesan Cheese / Flake
30 gm Mozzarella Cheese / Slice
30 gm
Sun-dried Tomato			
10gm Italian Basil
Method
Sear the scallop with olive oil till cook. Arrange the king scallop, parmesan
cheese,mozzarella cheese & sun-dred tomato on penne pasta. Gratin till cheese melt &
garnish with basil 			
Crab Pesto
5 gm
Pine Nut / Toasted			
10 gm Italian Basil / Leaf	
10 gm
Parmesan Cheese / Grated
3 gm Garlic / Chopped	
40 ml
Olive Oil				
40 gm Crab Meat / Cooked	
pinch		
Sea Salt
Method
Blend pine nut, basil, cheese, garlic with olive oil. Season with salt & toss in the crab meat
Garnish	
1 no
Red Capsicum 			
1 no
Green Capsicum	
1 no
Yellow Capsicum			
1 pc
Parmesan Cheese Crisp
Method
Char grill capsicum in open fire, peel skin off & cut onto. strip. Arrange capsicum on plate,
place with crab. pesto & cheese crisp
			

Penne Pasta with King Scallop

		

with Parmesan Mozzarella and Crab Pesto		
Thai Chefs’
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Text
ชชญา
ฐ 	
Textby:by อ.ชั
เชฟสุ
ริยันรัต์ก  ตะกนิ
ศรีอษำไพ

เค้กอเมริกันช็อกฟัดจ์เค้ก

     AMERICA CHOCCO FUDGE CAKE
สูตรกานาซ (ไส้ช็อกโกแลต)
ส่วนผสม
เพรสซิเด้นท์วิปครีม
ช็อกโกแลตโค๊ตติ้ง อิมพีเรียล
รวม		

ส่วนผสม
ไข่ ไก่ (10 ฟอง)
น้ำตาลทราย
นมข้นจืด
แป้งเค้ก
ผงโกโก้อิมพีเรียล
ผงฟูเบเกอร์ช้อยส์อิมพีเรียล
เอส.พี.อิมพีเรียล
เนยสดละลายอลาวรี่
รวม		
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500
400
100
250
30
7
20
150
1,457

กรัม
กรัม	
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม	
กรัม
กรัม
กรัม

500 กรัม
800 กรัม
1,300 กรัม

วิธีทำ เนื้อเค้ก
เตรียมวัตถุดิบ ส่วนผสมให้พร้อม นำไข่ ไก่, น้ำตาลทราย, นมข้นจืด ใส่เครื่องตีผสม ด้วยความเร็ว
ปานกลาง ตีประมาณ 1 นาที ให้น้ำตาลทรายละลาย เติมแป้ง, ผงโกโก้, ผงฟูเบเกอร์ช้อยส์ ลงไปตี
ด้วยความเร็วสูง ประมาณ 2 นาที เติมเอส.พี ลงไปตีด้วยความเร็วสูง ประมาณ 3 - 5 นาที เปลี่ยน
เป็นความเร็วต่ำ เติมเนยสดละลายลงไป ตีด้วยความเร็วสูง ประมาณ 30 วินาที เอาออกจากเครื่อง
เทลงพิมพ์ นำเข้าเตาอบ ใช้ ไฟอุณหภูมิที่ 180 ํC อบประมาณ 25 - 30 นาทีหรือกระทั่งสุก พักไว้ ให้
เย็น พร้อมนำไปประกอบเป็นตัวเค้ก นำตัวเค้กมาสไลด์แบ่งเป็นแผ่นบาง 3 ส่วน แล้วนำแต่ละส่วนมา
ประกบกันโดยแต่ละชั้นให้พรมน้ำเชื่อมผสมเหล้ารัมเพื่อให้มีกลิ่นหอม แล้วปาดไส้ช็อกโกแลต
ในแต่ละชั้น เสร็จแล้วให้ปาดหน้าเค้กด้วยช็อกแลต และราดทับด้วยกานาซ แต่งสวยงามพร้อมเสิร์ฟ
วิธีทำ กานาซ
นำเพรสซิเด้นท์วิปครีม ใส่ภาชนะตั้งไฟ (หรือตุ๋น) คนด้วยตะกร้อมือ พอวิปครีมเดือด
ใส่ช็อกโกแลตโค๊ตติ้ง ลงไป คนให้ละลายจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน เอาขึ้นพักไว้ ให้เย็น แล้วจึงนำไป
ปาดหน้าเค้ก จากนั้นตกแต่งเค้กให้สวยงาม

Thai Chefs’
magazine

17

T

he Battle of the Chefs

Text by Chef Marco Brueschweiler

Battle of the Chefs
...Penang Malaysia...
The Penang chapter of the chefs association of Malaysia
organized for the 12th time there bi-yearly battle of the Chefs at
the PISA sport Arena in the heart of the spice island of Penang.
More than 500 participants already registered– students,
cook, chefs and F & B service staffs coming from Singapore,
Thailand, Indonesia and Malaysia. For the 1st time they have
had entries from:
Taiwan – more than 15 participants, South Korea –
more than 20 participants, Indonesia – 4 participants, Panel
of Judges: consists of more than 30 International Judges
coming from various countries: Thailand, Singapore, Hong
Kong, China, Malaysia, Taiwan, South Korea, USA and
Myanmar

Endorsement:

“Battle of the Chefs” has been endorsed by World
Association of Chefs Societies as a “WACS Approved
Competition” “National Show” with WASC approved judges
- Global Master Chef Marco Brueshweiller (Chief Judge) and
Global Master Chef Jochen Kern
President of the following Chefs Association attending
as well in the judge’s panel : Myanmar – Oliver Soe That,
Thailand – Jamnong Nirungsun, Malaysia – Federico
Mechieletto, South Korea – Jeong Kwon-sik, Taiwan – Tony
Chang, President of Gordon Noir Gourmet Club – Jochen
Kern, President of Malaysian F & B Executive Association –
Muhammad Hisham Tan Bin Abdullah
With a total of 659 Entries over those 3 days a heavy
schedule was set ahead for the judges, early morning and
late nights, daily crowned by a great dinner with the
organizing committee in some of the fines local restaurants
and Hawker stall markets.
Penang Cuisine Highlight were also part of the contest
such as Char Koay Teow, (fried noodles) Nescafe Tarik and
Roti Canai Tossing
The event was heavily sponsored by the Ministry of
Tourism, Tourism Penang and many local food suppliers
With 6 Judges from Thailand we were well presented in
this event and could learn something in organizing and
planning future culinary contest here in Thailand.
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