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	 ต้องขอโทษด้วยนะครับที่วารสารเชฟฉบับนี้ออกล่าไปหน่อยก็เพราะ
ว่าทางสมาคมโดย	Thailand	Culinary	Academy	ได้จัดทีมเชฟไปแข่งขันที่
ประเทศสิงคโปร์	และ	เกาหลี	หลังจากที่เราประสบความสำาเร็จจากประเทศ
มาเลเซีย	 (ปีนัง)	 มาแล้วหลังจากที่รอคอยความสำาเร็จ	 ผลปรากฏว่า 
หายเหนื่อยครับ	 ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณเชฟ	Willment	 Leong	ที่ทุ่มทั้ง 
แรงกาย	แรงใจ	และทุนทรัพย์	ในการทำาทีมไปประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่า	ฝีมือ
คนไทยไม่เป็นรองใครในโลกนี้และต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆ	บริษัท	และ
เชฟทุกๆ	คนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้
	 ปี	 2555	ก็ผ่านสงกรานต์มาแล้ว	แล้วก็จะถึงกลางปี	อีกไม่กี่เดือนก็
จะหมดปี	พวกเราชาวเสื้อขาว	วนันี้เราเชฟเลือดไทยทำาอะไรให้กบัอาชีพของ
เราบ้างหรือยัง	ให้พวกเราช่วยกลับมามองตัวเองกันบ้าง!!!	ยังไม่สายเกินไป
นะครับที่จะช่วยกันผลักดันให้อาชีพเชฟไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก	ตามที่
รัฐบาลบอกว่า	“ครัวไทยจะไปครัวโลก”	???	เชฟ	Willment	Leong	เป็นเชฟ
เลอืดสงิคโปรน์ะครบั	ทำาไมเขาจงึยอมลงทนุชว่ยเชฟไทย	แลว้พวกเราคนไทย
จะยอมต่อไปหรือ!!!			สวัสดีครับ
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ChefG ossip
Text By : ลูกเชฟ

Chef’sM anship
Text By : เชฟบญุแทน สนัตวินานนท์

	 ในความเป็นจริง	 หลายคนทำางานครัวมายาวนานกว่า	 20	 ปี	 ยังไปไม่ถึง
ตำาแหน่ง	ท่านรอง	หรือ	Sous	Chef	เลยก็มี	ซ้ำาร้ายบางคนที่ทำางานครัวโรงแรม
ระดับ	4-5	ดาวมาแล้ว	20	ปี	ไม่สมหวัง	ต้องกัดฟันหันไปขายปาท่องโก๋เลี้ยงชีพ
แทนก็มีเช่นกัน	 นี่แสดงว่าการจะทำางานครัวแล้วก้าวหน้าไปสู่ตำาแหน่งเชฟใหญ่	
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย	เพราะฉะนั้น	คนเป็นเชฟใหญ่	ไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติมักจะ
มีปัญหาอุปสรรคให้บ่นเป็นประจำา	 เช่น	 มีผู้ช่วยที่ไม่ได้ช่วยหรือช่วยไม่ได้มากนัก	
เฝ้ารอให้เราสั่งอย่างเดียว	ซึ่งบางครั้ง	ถึงสั่งไปแล้ว	ยังต้องคอยลุ้นว่า	งานที่สั่งไป
แล้วจะสำาเร็จลุล่วงหรือไม่	 พนักงานไม่ค่อยมีคุณภาพ	 มีแต่ข้อจำากัด	 ทั้งคนเก่าที่
อยูก่นัมานานและคนใหมท่ีต่วัเชฟใหญค่ดัเลอืกจา้งเขา้มาเอง	วนัใดทีอ่ยากจะกลบั
บ้านเร็วหน่อย	 ออกจากที่ทำางานไปยังไม่ทันถึงบ้านเลย	 มีโทรศัพท์มาด่าว่า 
ที่ครัวฝรั่งไม่มีไก่ขาย	 ทั้งๆที่มีไก่อยู่ที่ครัวไทยอย่างมากมาย	 แต่ไม่มีการบริหาร
จัดการให้ดี	บางครั้งในวันหยุด	เชฟใหญ่ต่างชาติคนหนึ่งต้องบ่นอีกแล้ว	เมื่อฝ่าย	
F&B	ติดต่อมาให้ช่วยทำา	Menu	(แปลว่า	รายการอาหาร)	สำาหรับแขกคนสำาคัญ
ด่วน	 เพราะผู้ช่วยคนไทยที่รักษาการณ์แทนอยู่ทำาไม่ได้	ทั้งๆที่เป็นอาหารไทย	ที่
น่าหนักใจจริงๆ	คือเรื่องต้นทุนอาหารที่สูงขึ้นเมื่อใดก็ตาม	จะโดนทั้งผู้จัดการใหญ่
และเจ้าของกิจการตั้งข้อหาว่า	 ทำางานอย่างไร้ประสิทธิภาพ	 ซึ่งเชฟใหญ่คงอยู่ไม่
เป็นสุขเมื่อโดนคดีนี้เข้าไป	 เท่านั้นยังไม่พอ	 ปัญหาเรื่อง	 ครัวสกปรก	 อาหารไม่
ปลอดภัย	แมลงสาปวิ่งเล่นกันเต็มครัวจนล้นไปสู่ห้องอาหาร	อันเป็นเรื่องที่ผิดต่อ
กฎหมายบ้านเมือง	ทำาให้เสียชื่อเสียง	การตกงาน	อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมาสำาหรับ
คนเป็นเชฟทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายความรู้ความสามารถของผู้ดำารงตำาแหน่ง	
Executive	Chef	อย่างแท้จริง

เสียงบ่นจากเชฟใหญ่

เชฟใหญ่ หรือ Executive Chef นั้น มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการแผนกครัว

ให้บรรลุเป้าหมายปกติ คนที่จะได้เป็นเชฟใหญ่ ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่สูงสุดในครัว 

ต้องผ่านงานจากต่ำาสุดแล้วไต่เต้าขึ้นมาอย่างน้อยๆ ก็ 10 ปี หรืออาจยาวนานถึง 

30 ปี  การจะเป็นเชฟใหญ่ที่ดีได้นั้น หาใช่ว่า จะได้มาด้วยการจับสลาก หรือ 

ไปจับใครก็ ได้ที่ยืนคอยรถเมล์มาให้เป็น

	 ในงาน	Thaifex	ที่เมืองทองธานี	 เมื่อ
วันที่	25	พฤษภาคม	2555		มีการประชุมหารือ
อย่างเป็นทางการกันระหว่างประธานสมาคม
เชฟโลก(WACS)	และกรรมการสมาคมพอ่ครวั
ไทยในเรื่องทิศทางของคนในอาชีพเชฟกับการ
พัฒนา	 ปรากฏว่า	 WACS	 กำาลังดำาเนินการ
รณรงค์ให้องค์กรสหประชาชาติยกระดับความ
สำาคัญของอาชีพเชฟให้มีศักดิ์ศรีเทียมบ่าเทียม
ไหล่กับคนเป็นแพทย์และวิศวกร
 ดังนั้น การศึกษาให้คนในสังคมอุดม
ดว้ยปญัญา จงึถกูจดัใหส้ำาคญัเปน็อนัดบัหนึง่ 
แซงขึน้มาแทนที ่การแขง่ขนัฝมีอืปรงุอาหาร 
นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่สุดสำาหรับพวกเรา

ถึงเวลาแล้ว ที่คนไทย

ในอาชีพเชฟ จะหันมาสนใจ 

ทุ่มเท เรื่องการศึกษา

อย่างจริงจังสักที เมื่อนั้น 

เสียงบ่นของเชฟทั้งหลาย 

จะได้กลายเป็นเสียงหัวเราะ

ที่ยั่งยืนทันที

 สวัสดีเจ้าค่ะ สมาชิกเชฟทุกๆ ท่าน.... ผ่านมาแล้วก็ผ่าน
ไปสำาหรับน้องน้ำาปีที่แล้ว... แต่ปีนี้เข้าหน้าฝน ฟ้าฝนก็ฮึ่มๆ 
มาแล้ว.. จะเอาอยู่..เอาไม่อยู่.. ก็ขอให้สมาชิกเตรียมความพร้อม
เอาไวห้นอ่ยกด็นีะคะ..จะไดส้บายใจขึน้...!!! สว่นงาน THAI FEX 
ที่เมืองทอง ก็เรียบร้อยดี ได้รับคำาชมจากผู้เข้าแข่งขัน..ผู้ชม..และ 

ผูจ้ดั ทางสมาคมเชฟกข็อขอบคณุสำาหรบัความไวว้างใจ.. เอาไวป้ี
หนา้คอ่ยวา่กนัใหมน่ะเจา้คะ...!!! หวัเรีย่วหวัแรงเชฟ WILLMENT 
LEONG และเชฟจำานงคต์ดิตอ่เชฟทีเ่ปน็กรรมการทัง้ตา่งประเทศ
และภายในประเทศ ส่วนคุณอานัฐก็ออกโรดโชว์เชิญผู้เข้าแข่งขัน
และสปอนเซอร์ เป็นไปตามแผนที่กำาหนด...ขอแสดงความยินดี
ดว้ยเจา้คะ่..!!! สว่นการเลีย้งรบัรองเชฟๆ และสมาชกิทีเ่ขา้แขง่ขนั
หลายวันติดต่อกัน KCG กิมจั๊ว กรุ๊ป ก็เป็นเจ้าภาพให้หนึ่งวัน 
กข็อขอบคณุมา ณ โอกาสนีด้ว้ยเจา้คะ่..ขอบคณุ..!!! วนัทีส่นกุสดุ
ทั้งการเดินทางและความเป็นกันเองของคณะกรรมการต่าง
ประเทศและในประเทศที่สมาคมเชฟเลี้ยง... สถานที่แถวๆ 
ใต้สะพานพระราม 5.. ได้ข่าวว่าเชฟสุวิทย์ เป็นคนหาสถานที่.... 
นัดกันอย่างดี ขอให้ขับรถตามๆ กันไป...ก็ตามกันไปจริงๆ และ
ไปคนละทิศละทางกว่าจะถึงที่ร้าน...เชฟสมศักดิ์ หรือเชฟตุ้ม 
ดิเอมเมอรัล..บ่นเล็กๆ ให้ได้ยิน..แ..ง ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพกูกลับ
ไปแ..ก...ขา้วตม้ขา้งทางดกีวา่..เออ..กเ็ขา้ใจนะ เพราะลกูเชฟ เชฟ
บญุแทน เชฟไพโรจน ์และเชฟสวุิทย ์กว็นไปวนมาซะ 3 รอบกว่า
จะถงึรา้น...เหนือ่ยเลยเจา้คะ่..!!! อกีวนัตอ่มาเชฟเสอื วอเตอรไ์ซด ์
เป็นเจ้าภาพ เจ้าเก่าเชฟตุ้ม และเชฟเสาวกิจกว่าจะไปถึงร้านก็
เกือบจะปิดร้านแล้ว..ดีนะมีกลองยาวมาตี ต้อนรับสองผู้ยิ่งใหญ่..
ไมผ่ดิหวงั เชฟเสาวกจิเตน้กลองยาวใหแ้ขกทีม่าทานอาหารไดเ้หน็
จอมเตน้แหง่อยธุยา... ฮากนัตรมึทัง้รา้น..สมราคาจรงิๆ มนัพะยะ
ค่ะ...!!! ในเชฟเลาท์ น้องจ๊ะเอ๋ ณ.เจ้าเนื้อ..เป็นผู้ดูแลให้ทาง
สมาคม ทำาหนา้ทีไ่ดด้มีากเลยแหละ..ดมีากเจา้คะ่..!!! สว่นเพือ่นๆ 
เชฟที่เป็นคณะกรรมการจากต่างจังหวัด ภาคต่างๆ ก็มากันครบ 
ภาคตะวนัออก เชฟไพโรจน ์เชฟแซม...ภาคเหนอื เชฟฉลอง ภาค
อีสาน เชฟสุวิทย์ ภาคใต้ เชฟเสาวกิจและเชฟทวี ก็ขอขอบคุณ
คณะกรรมการที่มาช่วยงานสมาคมเชฟให้สำาเร็จด้วยดี ขอบคุณ
ค่ะ...!!! น้องจ๋าน้องเลขาเชฟปทุมวันสาวสวยและเชฟสมาน ดูแล

เรื่องของที่ระลึกก็ ขายได้เป็นกอบเป็นกำาเหมือนกันค่ะ...!!! ส่วน
เชฟบญุแทน เชฟประจวบ..เชฟรงัสรรค ์กม็าเปน็กรรมการทกุวนั.. 
เชฟบุญเชิดรับจ๊อบเล็กๆ ในการคุ๊กกิ้งโชว์หลังเสร็จงาน ก็มา
ประจำาอยู่ เชฟเลาท์ เป็นกำาลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันตามประสาคน 
น่ารัก อะฮ่ะ...!!!.. โปรดักส์ใหม่ คุณประพล บีลักกี้ นำาเสนอ
ไส้กรอกหมูนุ่มทุกคนชิมแล้ว บอกไม่กดไลท์ไม่ได้แล้วค่ะ จะสั่ง
ซื้อติดต่อกันเองนะคะ...!!! ส่วนลูกเชฟก็คอยประสานงานให้ 
เชฟยอนผู้ปรุงอาหาร ไม่ว่าจะต้มยำา ทำาแกง ผัดๆ ทอดๆ ให้
สมาชิกได้รับประทานกันเช้าถึงเย็น ขอบคุณเชฟยอน และผู้ช่วย
ทกุๆ ทา่นเลยแหละคะ่..!!! ผา่นไปผา่นมาหนวูลัภา ณ.โตไกยา่ ยงั
สวยเชง้เหมอืนเดมิเลย คร.ิ..คร.ิ..เคา้ดดูคีะ่ทัง้หนา้ทัง้หลงั เสือ้เยบ็
ไม่ทันปล่อยให้ขาดซะงั้นแหละ...!!! ส่วนเชฟคนอื่นๆ เชฟไวภพ..
เชฟประชัน..เชฟศักดิ์ชัย..เชฟสุวัฒน์..เชฟวิโรจน์ อาจารย์ปี๊ป.
ชัชชญา อาจารย์ ดร.นฤมล และทุกๆ ท่าน ที่ช่วยงานกันตาม
หน้าที่ ก็ขอบคุณมา ณ. ที่นีด้้วยเจ้าค่ะ..!!! ติดภารกจิต่างประเทศ
เชฟชุมพลบอกขอโทษ ทุกๆ ท่านด้วยค่ะ.. ไม่เป็นไร หน้าที่อัน
ไหนสำาคัญก่อนทำาก่อน..ทราบแล้วเปลี่ยนเจ้าค่ะ...!!! ที่ลืมไม่ได้
งานนีก้ส็ปอนเซอรท์กุๆ ทา่นทีใ่หก้ารสนบัสนนุทัง้อาหาร การกนิ..
เครื่องดื่มต่างๆ และชุดกรรมการที่ใส่กัน..ขอได้รับการขอบคุณ
จากสมาคมเชฟ..มาเจ้าค่ะ...!!! ก็ยังเหลืออีกหลายงานในปีนี้ 
กรกฎาคม พทัยา...กนัยายนทีไ่บเทคกรงุเทพฯ กข็อใหเ้ชฟๆ และ

ผูเ้ขา้แขง่ขนัลา่เงนิรางวลัเตรยีมตวั เตรยีมความพรอ้ม..และขอให้
แสดงฝีมือกันให้เต็มที่..ให้กำาลังใจนะคะ คนดี..!!!    สรุปไม่รู้ว่า
น้ำาท่วมดีกว่าฝนแล้งหรือน้ำาแห้งดีกว่าอุทกภัย สวัสดี แล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้านะคะ..ชอบกดไลท์..รักกดเลิฟได้เลยค่ะ..บ้าย..
บาย..!!!
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Story C over
Text by : เชฟศักดิ์ชัย ดิษฐสกุล

  ารแข่งขันประกวดอาหารครั้งนี้ใช้ชื่อว่า... Food Hotel 
  Asia Culinary Challenge 2012 ระหว่างวันที่	17-21	
	 	 เมษายน	2012	ที่	Singapore	Expo,	Singapore.
	 โดยมีผู้ที่ร่วมการแข่งขัน	 660	 เชฟ	 ซึ่งมาจาก	 17	 ประเทศ	
สำาหรับประเทศไทย	 โดย	 Thailand	 Culinary	 Academy	 Team 
ซึ่งมี	เชฟ	วิวแมน	ลีออง	เป็นหัวหน้านำาทีมไปแข่งขันในครั้งนี้		และ
คณะร่วมเดินทางอีก	21	ท่าน	และสำาหรับรายการที่แข่งขันแบ่งเป็น	
16	 ประเภท	 โดยมีที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ	 Gourmet	 Challenge 
ที่ต้องเตรียมอาหารภายใน	 18	 ชั่วโมง	 และจัดลงโต๊ะแบบบุฟเฟ่ต์ 
1	 ชั่วโมง	 	 สำาหรับอาหารที่ต้องทำา	 รวม	 28	 ชนิด	 และรวมทั้งโต๊ะ	
อาหารที่นับได้	ไม่น้อยกว่า	560	ชิ้นงาน	วัตถุดิบทุกอย่างต้องซื้อหา
เองทั้งหมด	และในการแข่งขันครั้งนี้	ทางเรารวมตัวกันทำาอาหารไทย
แบบโมเดิร์น	 (Modern	Thai	Cuisine)	 เพ่ือไปแข่งกับอาหารตะวันตก	
สำาหรับประเภทอื่นๆ	ก็ไม่น้อยหน้าใคร	มีเหรียญทอง	3	รายการ	เป็น	
น้ำาตาลโชว์	(Sugar	Work	Showpiece)	สูงเมตรกว่า,	อาหารจาน
หลั ก	 (Ma in	 Cour se	 Di sp l ay)แบบโชว์ที่ ใ ช้ เนื้ อแกะ 

เป็นหลัก	 4	 จาน	 และอาหารจานแรก	 หรือแอปปริไทเชอร์	 (Plate	
Appetizers)	จากน้องอำานาจ	หรือ	น้องเอ็ม	ซึ่งมีรางวัลเพิ่มหลังกลับ
จากสิงคโปร์	ไม่ถึง	2	สัปดาห์อีก	1	รางวัล	คือ	แชมป์จูเนียร์ของเอเชีย	
แข่งขันที่นครเซี่ยงไฮ้	 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในงาน	
Shanghai-China	Ecoffier	International-Asia	Selection	2012	
และได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์จูเนียร์โลกในรายการเดียวกันในปีหน้าที่เมือง
เวนิซ	 ประเทศอิตาลี	 ขอช่ืนชมในความต้ังใจและมุ่งม่ันเป็นอันมาก	
อย่างไรก็ตามขอให้มีชั่วโมงในการเรียนครบด้วยนะครับ	 เดี๋ยวจะอด
สอบช่วงปิดภาคเรียน
	 โดยรวมแล้วการไปแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำาเร็จ
อีกขั้นหนึ่ง	 เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสมาชิก
สมาคมพ่อครัวไทย	 หากท่านใดอยากจะเข้าไปดูผลงาน	 Thailand	
Culinary	 Academy	 ของสมาคมพ่อครัวไทยของเราว่าทำาอะไรบ้าง	
ก็เชิญนะครับ	เข้าไปดูที่เว็บไซด์ของเราที่		HYPERLINK	“http://
www.tcacademy.net”	www.tcacademy.net	
	 ขอแชร์เรื่องราวและเหตุการณ์	 อันเป็นที่ระทึกของพวกเราให้
เพื่อนๆ	ได้รับรู้บ้าง	เรื่องแรกเลย	คือ	ในงานนี้เราขนของและอุปกรณ์	
ต่างๆ	 จำานวน	 620	 กิโลกรัม	 และเป็นน้ำาหนักที่เกินออกมา	 420	
กิโลกรัม	 หากแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากการบินไทยที่ดูแลพวกเรา	
อันนี้ไม่นับของที่หิ้ว	 และอุ้ม	 ไปบนเครื่องอีกนะครับ	 ใช้เวลาในการ
โหลดสัมภาระ	สองชั่วโมงครึ่ง	แทบจะไม่มีเวลาตั้งหลักกันเลยทีเดียว	
บรรดาสาวน้อยหนุ่มแก่	 ต้องให้เดินเข้าไปก่อน	 ปล่อยให้วัยรุ่นหนุ่มๆ	
ปิดงานอยู่ด้านหลัง	 และเมื่อถึงสิงคโปร์พวกเราเลือกใช้โรงแรมฮิลตัล	
(หรเูสยีดว้ย)	โดยเบือ้งตน้กค็อื	ขนของขึน้ไปชัน้ที1่8	ซึง่เปน็ฐานปฏบิตัิ
การการประกอบอาหารในครั้งนี้	 ส่วนที่พักแยกเป็นสองส่วน	 คือ 
ที่โรงแรมฮิลตัน	 6	 คน	 ส่วนคนอื่นๆที่เหลือ	 ที่พักอยู่ห่างออกไป 
2	 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	 ชื่อสถานี	 Dhoby	Ghout	 และแถมเดินอีก 
10	นาที	อาหารการกิน	คือข้าวกล่อง	และที่สามารถทำากันเองในครัว	
	 เริ่มวันแรกของการแข่งขันก็ไม่ได้นอนกันแล้ว	 มีทั้งหมด 
8	 รายการ	 วันที่สอง	 อีก	 8	 รายการ	 รวม	Gourmet	 Challenge 
ด้วย	 ส่วนวันที่สาม	 อีก	 4	 รายการ	 และวันสุดท้าย	 2	 รายการ 
รวม	22	รายการ	จาก	16	ประเภทการแข่งขัน	สำาหรับเรื่องที่ฮือฮา
เคล้าน้ำาตา	คืองาน	Gourmet	Challenge	ที่พวกเราทำางานกันทั้งคืน
ของวนัที	่16	และตอ้งไปแขง่ทีส่นามของเชา้วนัที1่7	ทกุอยา่งดเูหมอืน

การแข่งขันประกวดอาหาร

ที่ประเทศสิงคโปร์ 

จะไปได้ดี	 เป็นไปตามแผน	 เมื่อของทุกอย่างขึ้นรถแคเทอริ่งแล้วและ	
ผมเองครบัทีม่ดัตูเ้ขน็ทัง้หมด	เพือ่ไมใ่หเ้คลือ่นที	่ในเวลาเดนิทาง	และ
วันนี้แหละที่จะเอาอาหารไทยขึ้นโต๊ะบุฟเฟ่ต์	อวดชาวสิงคโปร์และคน
ที่มาเข้างานได้ชมกัน	 ครั้นเมื่อไปถึงสนามแข่ง	 ทุกคนก็แยกย้ายทำา
หน้าที่ก่อนที่รถขนอาหารจะมาถึง	และเมื่อรถมาแล้วทุกคนต้องตกใจ	
เพราะ	ตู้ขนอาหาร	สองในสามคันล้มไม่เป็นท่า	พวกเรา	6	คน	ถึง
กับช็อกทำาอะไรไม่ถูกจนคุณวิวแมน	และคณะกรรมการมาดูอุบัติเหตุ
ครั้งนี้	จากนั้น	พวกเราก็น้ำาตาริน	น้ำาตาจระเข้อย่างผมก็ออกมาด้วย	
และคิดว่าจะไม่แข่งขันในวันนี้		แต่คุณวิวแมน	เข้ามาจับที่ไหล่ผมทั้ง
สองข้างขณะท่ีผมก้มหน้าไม่สามารถสบตากับใครได้ในขณะน้ัน	 และพูด
กับผมว่า	ขอใหใ้จเยน็ๆ	เรามาเพือ่ใหเ้ขาไดรู้จ้กัอาหารไทยแลว้จะปลอ่ย
ให้บนโต๊ะว่างเปล่าได้อย่างไร	ขอให้ทุกคนทำาเพื่อสปิริต	ไม่ต้องสนใจ

เหรียญรางวัลอะไรทั้งนั้น	 จากคำานี้เองที่ทำาให้ทุกคนปาดน้ำาตาและ
ทำางานต่อ	โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการให้นำาเอาทีมงานมาเพ่ิม	
และทำาเทา่ทีจ่ะมอีาหารลงบนบฟุเฟต่ไ์ด	้แตท่ีแ่นน่อนทีส่ดุกลิน่ผดัไทย	
ของเชฟไกฟุ่ง้กระจายไปทัง้สนามแขง่	และหลงัจากทีเ่สรจ็สิน้การตดัสนิ
คะแนน	พวกเราทกุคนกด็ใีจขึน้มาบา้ง	เพราะเราทำาได	้และไดร้บัรางวลั
เหรียญทองแดง	
 ทัง้หมดทีเ่ขียนมานัน้ บอกได้ว่าขอใหทุ้กคนมีเปา้หมายกบั
การทำางานและอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นต้องมีศรัทธากับ
ทีมงาน และให้ถามใจตัวเองว่าสู้หรือเปล่า...ใจ....สู้...หรือเปล่า.....!!!!

 ก่อนที่จะพูดรายละเอียดระหว่างการแข่งขัน ที่สิงคโปร์ เมื่อกลางเดือนเมษายน ที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์บ้านเราพอดี  ต้องขอกราบขอบพระคุณงามๆ กับผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ 

บริษัทการบินไทย, โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง โดย คุณสุพจน์  คุณแซม จาก ฟู๊ดสไตล์ลิสท์ 

และ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ที่ ไปถ่ายทำาเทป เกี่ยวกับการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นเดินทาง 

การกินอยู่ หลับนอน (สำาหรับบางคน) มีหลายคน แทบจะไม่ได้นอนเลย อาศัยใช้ช่วงระหว่าง

รอเก็บของและช่วงเดินทางกลับ งีบหลับแทน

Food Hotel Asia 

Culinary Challenge 2012 

Singapore Expo, Singapore.
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Chef’s
Interview
Text By : เชฟจำานงค์ นิรังสรรค์

ผัดไทยบุกขาว

 วันนี้ผมจะพาเพื่อนสมาชิกมารู้จักเมนู
ร่วมสมัยจากบุกขาว ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำา 
โรงแรม ซีนิท (Senith) ซึ่งตั้งอยู่บนถนน
สขุมุวทิ ซอยนานา อยูใ่นแวดวงของชาวอาหรบั
ตะวันออกกลาง จุดเด่นของโรงแรมนี้คือ ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองติดกับโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ มี
ห้องพักอยู่ 160 ห้อง ซึ่งเป็นห้อง Superior 
Deluxe Suite และยังมีห้องประชุม ห้องจัด
เลี้ยง ซึ่งอำานวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี
 
 วันน้ีผมมีนัดกับเชฟสุวัฒน์	 ลักษณะคำา
ซึง่เปน็เชฟทีป่รกึษาอยูท่ีโ่รงแรมนี้	โดยเชฟ	Harris	
เป็นเชฟดูแลห้องอาหาร	 ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม
ทั้งหมด	 ที่พิเศษโรงแรมนี้มีเมนูสำาหรับชาวมุสลิม
เป็นพิเศษ	รวมทั้งอาหารจีน	ฮาลาล	(Halal)	ด้วย	
สว่นอาหารไทยและอาหารอนิเตอร	์นานาชาตทิัว่ๆ
ไป	มีบริการไว้ที่ห้องอาหาร	Oasis	

วิธีทำา
1. นำากุ้งไปหมัก และทอด แล้วพักไว้
2. นำาน้ำามะขาม น้ำาตาลปี๊บ และ น้ำาปลา ไปเคี่ยวให้เหลือ 1/2
3. ตั้งกระทะ ตอกไข่ใส่ คนพอสุก
4. ใส่บุกขาวลงไป คนให้เข้ากับไข่
5. นำาส่วนผสมใน ข้อ2. ลงไปคนให้เข้ากัน
6. นำาเตา้หู ้ถัว่งอก ตน้กยุชา่ย และกุง้ทีท่อดไวล้งไปคนใหเ้ขา้กนั
7. ตักเสิร์ฟร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียง

	 เชฟ	 Harris	 ได้ปรุงเมนูบุกขาว	 คือ	 สลัดข้าว 
คสุคสุ	(Couscous),	ปกีไกบ่ารบ์คีวิ	(B.B.Q.	Chicken	
Wings),	ขาแกะตุน๋,	ปลาแซลมอนแชน่้ำาปลา,	ขา้วเปด็
รมควันอบหม้อดิน	ส่วนห้องอาหาร	Tropical	Max 
จะรวมอาหารนานาชาตไิวต้อ้นรบัทา่น	เชน่	Dim	Sum	
ได้เคยนำาไปออก	TV	มาแล้ว	ที่สำาคัญทางโรงแรมได้
ใช้วัตถุดิบเกรด	A	ทั้งหมด

เครื่องเคียง

 1. ถั่วลิสงคั่วบด 10 กรัม
 2. น้ำาตาลทราย 5 กรัม
 3. พริกป่น 5 กรัม
 4. ถั่วงอกดิบ 5 กรัม
 5. หัวปลีดิบ 10 กรัม
 6. ใบบัวบกดิบ 5 กรัม
 7. มะนาว 1/2 ลูก

ผัดไทยบุกขาว (สำาหรับ 1 ที่)
ส่วนประกอบ :
 1. บุกขาว 160 กรัม
 2. กุ้งนาง 100 กรัม
 3. น้ำามะขาม  20 กรัม
 4. น้ำาตาลปี๊บ 20 กรัม
 5. น้ำาปลา 20 กรัม
 6. เต้าหู้แผ่นหั่น 10 กรัม
 7. ถั่วงอก 20 กรัม
 8. ต้นกุยช่าย 10 กรัม
 9. ไข่ไก่ 1 ฟอง

เมนู บุกขาว ตรา MOKi
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ติดตามเมนูคาร์เนชันเพิ่มเติมได้ที่ www.FNThaiDairies.com

บล็อคโคลี่บด :

	 บล็อคโคลี่		 150		 gr.
	 มะเขือเทศอบแห้ง	 5	 gr.
	 อันติโชก		 2	 ชิ้น
	 หอมใหญ่	 20	 gr.
	 ต้นกระเทียม	 10	 gr.
	 ขึ้นฉ่ายฝรั่ง	 10	 gr.
	 กระเทียม	 2	 gr.
 นมคาร์เนชั่น	 300	 ml.
	 ครีม	 100	 ml.
	 เกลือ	 10	 gr.
	 พริกไทย	 10	 gr.

1995-1998 Millenium Hilton
1998-2002 Bangkok Club
2002-2006 Sofitel Silom

2007-2009 Swissotel Nai Lert Park Bangkok
2009-2011 Dusit Thani

2011-2011 Swissotel Nai Lert Park Bangkok
2011-2012 Hotel Muse (Junior Sous Chef)

Competition Iron Chef with Chef Francesco Lenzi
Certificate of Merit Cooks and Chef 2006 Silver Medal
Certificate of Merit Cooks and Chef 2006 Silver Medal

Certificate of Recognition Cooks and Chef 2005 Silver Medal
Certificate of Merit Cooks and Chef 2005 Silver Medal

-		 	หั่นบล็อคโคลี่,	หอมใหญ่,	ต้นกระเทียม	และขึ้นฉ่ายฝรั่ง
-			ใส่เนยในกระทะแล้วนำาผักที่หั่นมาผัดจนหอม	หลังจากนั้น 
	 ใส่นมและครีม	 ตั้งไฟเคี่ยวให้งวด	 ใส่เนยแล้วนำาไปป่น 
	 หลังจากนั้นนำามากรองแล้วใส่ถุงบีบ

มันฝรั่งทอด :

	 มันฝรั่งสไลด์		 2		 ชิ้น
	 น้ำามันโอลีฟออย	 20	 ml.
	 โรสแมรี่	 1	 ช่อ
	 บูราต้าชีส	 30	 gr.
-		 นำามันฝรั่งปอกเปลือกสไลด์เป็นแว่น
-		 นำามันฝรั่งใส่ถาดแล้วปรุงรสโอลีฟออย	 เกลือ	 พริกไทย	 
	 โรสแมรี่	เสร็จแล้วนำาไปอบไฟ	160	องศา	นาน	15	นาที
-	 หั่นบูราต้าชีส	เอาแต่ไส้ใน	แล้วปั้นเป็นวงกลม

เนื้อแกะ :

	 เนื้อแกะสันใน	 180	 gr.
	 น้ำาซอสเกรวี่แกะ	 250	 ml.
	 พริกแกงแดง	 10	 gr.
	 เนย	 5	 gr.
	 ไวน์แดง	 100	 ml.
	 โอลีฟออย
-	 นำาเนื้อแกะสันในมาหมักกับโอลีฟออย	 พริกแกงแดง 
	 แลว้นำาไปสะดุง้ไฟในกระทะพอไดท้ี่แีลว้นำาไปอบ	180	องศา	 
	 นาน	3	นาที
-	 นำาซอสเกรวีแ่กะมาเคีย่วปรงุรส	เกลอื	พรกิไทย	ใสเ่นยเคีย่ว 
	 จนงวด
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วิธีทำา
1.	อุน่เตาอบ	ทีอ่ณุหภมู	ิ180	องศาเซลเซยีส	รอ่นแปง้เอนกประสงค	์
และผงโกโก้เข้าด้วยกัน	ตั้งพักไว้
2.	ละลายเนยสด	ระวังอย่าให้แตกมัน	 เติมน้ำาตาลทรายลงในเนย
สดในอา่งผสม	ตดีว้ยหวัตรีปูใบไม	้ดว้ยความเรว็ปานกลางใหน้้ำาตาล
ทรายละลาย	ใสไ่ขต่ตีอ่จนเขา้กนั	เทสว่นผสมแปง้ลงไป	ผสมพอเขา้
กัน	เติมวอลนัท	และกลิ่นวนิลา	ผสมให้เข้ากัน
3.	เทลงพิมพ์กลมขนาด	2	ปอนด์	ท่ีทาเนยขาวและรองกระดาษไว้
4.	อบประมาณ	30	นาที	หรอืจนกระทัง่สกุ	แซะขนมออกจากพมิพ์
และปล่อยไว้ให้เย็น	

Vanila Jelly

	 ฝักวนิลา	 		2		 ฝัก
	 น้ำาตาลทราย	 130		 กรัม
	 ไข่แดง	 		6		 ฟอง
	 นมสด	 250	 กรัม
	 เจลาตินแผ่น	(แช่น้ำา)	 		4	 แผ่น
 F&N Magnolia Whipping Cream	 250		 กรัม
วิธีทำา
	 1.	ขูดฝักวนิลา	ผสมกับน้ำาตาลทรายและไข่แดง	คนให้เข้ากัน
	 2.	 เติมนมสดลงไป	 ตั้งไฟอ่อนๆ	 คนจนไข่สุก	 จากนั้นใส่ 
เจลาตินแผ่น
	 3.	 คนพอละลาย	 ยกลงกรอง	 เทใส่พิมพ์วงแหวนขนาด 
	3	ปอนด์ที่รองด้วยบราวนี่บิสกิต	นำาไปแช่เย็น

 Raspberry Cream

	 					ผงคัสตาร์ด	 	20		 กรัม
	 					น้ำาตาลทราย	 	80		 กรัม
	 					ไข่	 		1		 ฟอง
	 					ไข่แดง	 		3		 ฟอง
	 					ราสเบอรี่ปั่นละเอียด	 250	 กรัม
	 					เจลาตินแผ่น(แช่น้ำา)	 		3		 แผ่น
  F&N Magnolia Whipping Cream 
	 	 300		 กรัม

วิธีทำา
1.	ผสมผงคัสตาร์ด	น้ำาตาลทราย	ไข่แดง	ให้เข้ากัน	
2.	เตมิราสเบอรีป่ัน่ลงไป	คนใหเ้ขา้กนั	จากนั้นนำาไปให้ความรอ้น
และคน	จนข้น
3.	เติมเจลาตินแผ่น	คนให้เข้ากัน	และทิ้งไว้ให้เย็น
4.	ใส่วิปปิ้งครีม	ตั้งยอดอ่อน	ผสมเบาๆ	ให้เข้ากัน
5.	เทสว่นผสมของราสเบอรีค่รมีลงในพมิพเ์มือ่วนลิาเจลลีอ่ยูต่วัดี
แล้ว	แช่เย็นให้อยู่ตัว	จึงถอดพิมพ์

Caramel

	 น้ำาตาลทราย	 150	 กรัม
	 น้ำา																		 10			 กรัม
	 ครีม														 70		 กรัม
	 เนยสด												 20	 กรัม
วิธีทำา
1.ตัง้น้ำาตาลและน้ำาจนเปน็คาราเมล	ใสค่รมีและเนย	คนใหล้ะลาย

Fresh Cream

	 ครีม	 300	กรัม
	 น้ำาตาลทราย									 100	กรัม
	 น้ำา																 50	กรัม
	 เจลาติน												 1	แผ่น
วิธีทำา 
1.	ตั้งน้ำาและน้ำาตาลทราย	พอละลาย	ใส่เจลาติน	
2.	ตีครีมจนตั้งยอดอ่อน	ผสมลงในส่วนของน้ำาเชื่อม	จนเข้ากัน

Raspberry &
Vanila Brownie 
with Caramel Fresh Cream Brownie

นายจตุพร อ่อนพรม

ประวัติการทำางาน
 เป็นบุคลากรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ในตำาแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอน	
	 สังกัดโรงเรียนการเรือน	ฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต	
	 เป็นสมาชิก	ของสถาบันฝึกอบรมอาหารแห่งประเทศไทย	
	 Thailand	Culinary	Academe	
	 เป็นตัวแทนประเทศไทย	และได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขัน	MLA	
	 Black	box	Culinary	Challenge	2012	Australia	(Tasmania)
	 เป็นตัวแทนประเทศไทย	และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Battle	
	 of	the	Chef	2012	รุ่น	Professional	ที่	รัฐปีนัง	ประเทศมาเลเซีย

นายจตุพร อ่อนพรม

ส่วนผสม
	 แป้งสาลีเอนกประสงค์	 150	 กรัม
	 ผงโกโก้	 	30		 กรัม
	 เนย	 200		 กรัม
	 น้ำาตาลทราย	 360	 กรัม
	 ไข่ไก่		 		4		 ฟอง
	 วอลนัท	 160		 กรัม
	 กลิ่นวนิลา	 	1.5		 กรัม
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ไก่ยัดใส่ถั่วพิสตาชิโอกับเห็ด

	 ผสมเนื้อไก่บด,	 ครีม,	 ไข่ขาว	 ปรุงรสด้วย	 เกลือและพริกไทย	
จากนั้นแบ่งเป็นสองส่วน	ส่วนหนึ่งผสมเห็ด	อีกส่วนผสมถั่ว	แล้วจึง
นำาไปยัดในอกไก่	จากนั้นนำาไปนึ่ึงจนสุก

ฟักทองบด ผักต้ม

	 ต้มฟักทองกับครีมจนเปื่อย	จากนั้นปั่นจนละเอียด	ปรุงรสชาติ

มันบดเพสโต้

	 นำามันทั้งสองชิ้นทอดจนสุกสีเหลืองทอง
	 ต้มนมจนเดือด	จากนั้นใส่ผงมันลงไปผสมจนแน่น	แล้วทิ้งไว้ให้
เย็น	ผสมกับซอสเพสโต้

ซอสบาลซามิกเกรวี่

	 เคี่ยวน้ำาส้มบาลซามิกกับไวน์แดงจนลดลง	2/3	จากนั้นใส่เกรวี่
ลงไป	ปรุงรสชาติ

ไก่ยัดใส่ถั่วพิสตาชิโอกับเห็ด
ฟักทองบด, มันบดเพสโต้, ผักต้ม 

เสิร์ฟกับ ซอสบาลซามิกเกรวี่

นายสุรกิจ เข็มแก้ว

ชื่อเล่น	ปิง	อายุ	22	ปี	

คติประจำาใจ : พอใจเท่าที่มี...ยินดีเท่าที่ได้
การศึกษา         
	 นกัศกึษาชัน้ปทีี	่3	สาขาการจดัการครวัและภตัตาคาร	
วิทยาลัยดุสิตธานี
ประสบการณ์  
	 -		ผ่านการฝึกงานที่โรงแรม	อโนมา
	 -	 เป็นตัวแทนวิทยาลัยดุสิตธานีไปแข่งขันทำาอาหาร
ในรายการต่างๆ	เช่น		Pattaya	food	&	Hoteliers	2011,	
Thailand	 International	 culinary	 cup	 2011,	 Trafs	
2011	เป็นต้น
	 -	 เป็นตัวแทนประเทศไทย	 ในนาม	 Thailand	
Culinary	Academy	ไปแข่งขันทำาอาหารที่ปีนัง	ประเทศ
มาเลเซีย

วัตถุดิบ

	 อกไก่	
150	 กรัม

	 เนื้อไก่บด	
50	 กรัม

	 ถั่วพิสตาชิโอ	
30	 กรัม

	 เห็ดสด	
30	 กรัม

	 ไข่ขาว	
1		 ลูก

	 ฟักทอง	
50		 กรัม

	 อบเชย	
1	 ชิ้น

	 ครีม	
100		 มล.

	 มันฝรั่ง	
2	 ชิ้น

	 มันฝรั่งผง	
50		 กรัม

	 นม	
100		 มล.

	 ซอสเพสโต้	
30		 มล.

	 น้ำาส้มบาลซา
มิก	

30		 มล.

	 ไวน์แดง	
30		 มล.

	 เกรวี่	
100		 มล.

	 เกลือและพริก
ไทย

รางวัลจากงานแข่งขัน 
	 -		เหรียญทองสูงสุด	อาหารไทยฟิวชั่น	ที่	Pattaya	food	&	Hoteliers	2011	ระดับเยาวชน
	 -		เหรียญทอง	คะแนนสูงสุดพร้อมถ้วย		ในรายการอาหารจานเป็ด	ระดับเยาวชน	
	 	 ที่	Thailand	International	culinary	cup	2011
		 -		เหรียญทอง	คะแนนสูงสุด	พร้อมถ้วยอันดับ	1	ในรายการ	Best	junior	chef		
	 	 ระดับเยาวชนที่	Trafs	2011	
	 -	เหรียญทอง	อาหารประเภทสัตว์ปีก	ที่	5th	Penang	Chef	Challenge,	Malaysia	
	 -	เหรียญเงิน	อาหารประเภทสัตว์ทะเล	ที่	5th	Penang	Chef	Challenge,	Malaysia
	 -	เหรียญทองคะแนนสูงสุด	พร้อมถ้วย	ในรายการแม่น้ำาโขง		ระดับมืออาชีพ	ที่	Thaifex	2012
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Update
Chef’sK nowledge

Text By : Chef Prachan Vong-uthaiphan

	 บ้านเราในปัจจุบันมีการแข่งขันการประกวดการทำาอาหารเป็น
จำานวนมาก	 หลายรายการด้วยกันในแต่ละปี	 มีผู้สนใจที่จะแข่งขัน
จำานวนมากไมเ่วน้แมแ้ตโ่รงแรม	รา้นอาหาร	ยงัรวมไปถงึนสิตินกัศกึษา
ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ซึ่งในปัจจุบันกฎกติกาในการ
แขง่ขนักจ็ะยดึหลกัคลา้ยๆ	กนั	โดยปฏบิตัติามกฎของ	สมาคมเชฟโลก	
“WACS”	(World	Association	of	Chef	Society)	ฉบับนี้เชฟจะ
มาพูดคุยทำาความเข้าใจในหลักการปฏิบัติของทั้งกรรมการและผู้เข้า
แข่งขันว่าจะต้องเตรียมตัวและปฏิบัติอย่างไร	 โดยปกติแล้วการตัดสิน
อาหารนั้นสมัยก่อนกรรมการจะให้คะแนนตั้งแต่	 0	 ไปจนถึง	 100	
คะแนน	แตม่นักเ็กดิปญัหาคอืกรรมการใหค้ะแนนไมเ่ปน็ไปในแนวทาง
เดียวกัน	 ลำาเอียง	 หรือให้คะแนนแตกต่างกันจนเกิดข้อกังขาว่าไม่มี
มาตรฐานเดยีวกนั	ซึง่สง่ผลถงึระดบัคะแนนในการรบัเหรยีญรางวลัของ
ผู้เข้าแข่งเพราะตามหลักสากลแล้ว	 ผู้ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่	 60-69	
คะแนนจะได้รับรางวัลชมเชยและใบประกาศเกียรติคุณ	 (Certificate	
of	Diploma)	ผู้ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่	70-79	คะแนนจะได้รับรางวัล
เหรยีญทองแดงและใบประกาศเกยีรตคิณุ	(Bronze	Medal)	ผูท้ีไ่ดร้บั
คะแนนตัง้แต	่80-89	คะแนนจะไดร้บัรางวลัเหรยีญเงนิและใบประกาศ
เกียรติคุณ	(Silver	Medal)		ผู้ที่ได้รับคะแนนตั้งแต่	90-100	คะแนน
จะได้รับรางวัลเหรียญทองและใบประกาศเกียรติคุณ	(Gold	Medal)	
ปจัจบุนัหลกัการใหค้ะแนนของคณะกรรมการจงึเปลีย่นไปตามสมาคม
เชฟโลกและใช้กันเป็นมาตรฐานทั่วโลก	 คือให้คะแนนตั้งแต่	 100	
คะแนนและค่อยๆ	 ตัดคะแนนลงมาโดยใช้หลักการตัดคะแนนที่ 
เหมือนๆ	กัน	ดังนั้นคะแนนของคณะกรรมการแต่ละคนจึงไม่แตกต่าง
กนัมากนกั	และนัน่หมายถงึผูเ้ขา้แขง่ขนัทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัเหรยีญ
ทองกันทุกคนเพราะแต่ละคนมีคะแนนคนละ	 100	 คะแนนเท่ากัน	
เพยีงแตอ่ยา่ทำาใหก้รรมการตอ้งตดัคะแนนเรามากนกัเทา่นัน้	หลกัการ
ใหค้ะแนนการทำาอาหารของคณะกรรมการกข็ึน้อยูก่บัประเภทของการ
แข่งขัน	ฉบับนี้เชฟขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการปรุงอาหารร้อนสดๆ	(Live	
Cooking)	ซึง่ปจัจบุนัเปน็ทีน่ยิมกนัมาก	โดยปกตกิรรมการจะเนน้มาก
ที่สุดและสำาคัญที่สุดก็คือเรื่องของรสชาติ	 (Food	Tasting)	จะได้รับ
คะแนนมากทีส่ดุ	รองลงมากค็อืเรือ่งของ	การนำาเสนอ	(Presentation)	
ต่อๆ	มาก็จะเท่าๆ	กันก็คือ	เรื่องของเวลา	(Timing)	เรื่องความคิด
สร้างสรรค์	(Creativity	&	Innovation)	เรื่องของการเตรียมวัตถุดิบ	
ขั้นตอนการปรุง	(Mis	en	place	&	Preparation)	เรื่องของการทำา
อาหารถูกต้องตามโจทย์	(Correct	Concept)	เรื่องของความสะอาด
และสุขอนามัย	(Hygiene	&	Cleanliness)	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่าใน
การประกวดอาหารในแตล่ะครัง้ตอ้งมปีจัจยัหลายๆ	อยา่งมาประกอบ
กันไม่ใช่ว่าอาหารอร่อยอย่างเดียวไม่พอ	 ต้องเสร็จทันเวลาด้วย 
โดยปกตสิาย	1	นาทตีดั	1	คะแนน	อาหารตอ้งมกีารจดัจานทีส่วยงาม	
ลงตัว	 สีสันครบครัน	 ต้องตรงตามโจทย์ที่กำาหนด	 ว่าเป็นอาหาร 
ประเภทอะไร	 ต้องสะอาดถูกหลักอนามัย	 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
ไม่ใช่ปรุงอาหารแบบพื้นๆ	 ธรรมดาเกินไปเป็นต้น	 ข้อควรปฏิบัติอีก

อย่างหนึ่งก็คือ	ถ้าเป็นอาหารจานหลัก	(Main	Course)	โดยเฉพาะ
อาหารตะวันตก	(Western	Cuisine)	จะต้องเน้นให้	1	จานจะต้องมี
โปรตนีหรอืเนือ้สตัวอ์ยา่งนอ้ย	60%	มสีว่นผสมของคารโ์บไฮเดรตหรอื
จำาพวกแป้ง	(Starch)	25%	และสุดท้ายเป็นผัก	(Vegetables)	อีก	
15%	 อาหารหรือวัตถุดิบทุกอย่างลงไปในจานอาหารจะต้องทานได้
ทั้งหมด	(Edible	Ingredients)	จะอนุโลมเฉพาะบางชนิดที่ยังติดกับ
เนื้อสัตว์เท่านั้น	เช่น	เปลือกหอย	ที่ติดเนื้อ	กระดูกซี่โครงที่ยังติดอยู่
กับเนื้อ	 หัวหรือหางกุ้งที่ยังติดอยู่กับเนื้อเป็นต้น	 แต่ถึงอย่างไรขอ
แนะนำาให้เอาออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงต่อการหักคะแนน 
ที่สับสนกันเป็นจำานวนมากก็ยังมีเรื่องของ	 การปรุงอาหารตาม
คอนเซ็ปท์เช่น	Modern	Thai	Cuisine	คือ	การปรุงอาหารแบบไทย	
รสชาติดั้งเดิมของไทย	แต่นำาเสนอในรูปแบบที่ดูดี	ทันสมัย	หรือแบบ
ตะวันตก	 การปรุงอาหารแบบฟิวชั่น	 (Fusion	 Food)	 คือการผสม
ผสานวฒันธรรมอาหารของชาตใิดกไ็ดใ้นโลกผสมเขา้ดว้ยกนัแบบลงตวั	
ส่วนอาหารตะวันตกพบตะวันออก	(East	Meet	West)	นั้นคือปรุง
อาหารทีผ่สมผสานวฒันธรรมของชาตติะวนัตกกบัชาตติะวนัออกอยา่ง
ชัดเจน	ถ้าเป็น	Thai	Fusion	ต้องมีการปรุงอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบ
ไทยผสมผสานการตกแต่งหรือซอสหรือเทคนิคการปรุงที่เป็นของ
ชนชาติอ่ืนมาผสมผสาน	แต่ถ้าเป็น	Classic	Thai	หรือ	Authentic	Thai	
นั่นให้แน่ใจได้เลยว่าเป็นการปรุงอาหารแบบไทยจริงๆ	 สุดท้ายขอพูด
เรื่องการใส่ถุงมืออีกที	 รู้สึกว่าจะสับสนกันมากว่าจะใส่ตอนไหน 
ใสอ่ยา่งไรจงึจะไมถ่กูตดัคะแนน	เรือ่งของถงุมอืนัน้	ขอใหใ้สเ่ฉพาะการ
สมัผสัอาหารโดยตรงทีส่ำาเรจ็พรอ้มจะเขา้ปากเพือ่รบัประทาน	(Ready	
to	 Eat)	 เท่านั้น	 แต่ในช่วงระหว่างการเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะนำาไป
ปรงุหรอืตอ้งผา่นความรอ้นนัน้ไมต่อ้งใส	่และในระหวา่งการปรงุอาหาร
ที่ต้องอยู่หน้าเตาที่ต้องจับกระทะ	 ทัพพี	 หรือเข้าเตาอบนั้นไม่ควรใส่
อย่างยิ่งเพราะอันตรายอาจติดไฟได้ง่าย	 เรื่องของเขียงก็เช่นกัน	 ถ้า
เตรียมได้ก็ดี	 แต่ถ้าหากไม่มีพื้นที่เพียงพอเป็นเรื่องอนุโลมที่ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามสีเขียง	 ขอให้ล้างมือและล้างเขียงบ่อยและเช็ดให้สะอาดก็
เพียงพอครับ	

Hobart-Australia MLA Black Box 

Culinary Challenge (Global) 2012

 
 
 
 
 
 
                                

			 	อีกหนึ่งความ
ภูมิใจของคนไทย	
และ เป็ นอี กค รั้ ง
ที่ทาง	 Thailand	
C u l i n a r y	
Academy	โดยเชฟ
วิวแมน	 ลีออง	 ได้
สง่ทมีเชฟเขา้รว่มแขง่ขนัในรายการ	Hobart-Australia	MLA	
Black	Box	Culinary	Challenge	(Global)	2012	ทีป่ระเทศ
ออสเตรเลีย	ตั้งแต่วันที่	20-27	พฤษภาคมที่ผ่านมา	ซึ่งทีม
จากประเทศไทยภายใต้ชื่อ	 Thailand	 Culinary	 Academy	
ได้รับชัยชนะเป็นแชมป์เปี้ยน	Award	Overall	Winner	ซึ่ง
ถือว่าเป็นแชมป์โลกในรายการนี้ก็ว่าได้	 เพราะการแข่งขันใน
รายการนี้ทางประเทศออสเตรเลียโดย	Meat	&	Live	Stock	
Australia	(MLA)	ไดจ้ดัการแขง่ขนัโดยคดัทมีชนะจากทัว่โลก
กวา่	130	ทมีเขา้สูร่อบสดุทา้ยเพือ่ทำาการชงิชนะเลศิทีป่ระเทศ
ออสเตรเลียเพียง	15	ทีมจาก	15	ประเทศเท่านั้น	โดยเมื่อปี
ที่แล้วทีม	Thailand	Culinary	Academy	ได้รับการคัดเลือก
โดยเป็นผู้ ชนะในรายการนี้ จากการแข่ งขันที่ โ รงแรม	
Intercontinental	 Bangkok	 เมื่อวันที่	 16	 สิงหาคม	 2011 
จนในปีนี้	 ได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการให้ไปทำาการแข่งขัน
ในรอบสดุทา้ยเพือ่ชงิแชมปโ์ลกในรายการนีก้บัอกี	14	ประเทศ
คอื	อนิโดนเีซยี	ออสเตรเลยี	อาหรบัเอมเิรต	มาเลเซยี	กมัพชูา	
สิงคโปร์	ฮ่องกง	เวียดนาม	ฟิลิบปินส์	อียิปต์	เมอริทรัส	จีน	
สหรฐัอเมรกิา	และเกาหลใีต้	โดยทัง้หมดจะตอ้งทำาอาหารจาก
โจทย์ปริศนา	ที่เรียกว่ากล่องดำา	 หรือ	Black	Box	 เพื่อทำา
อาหารเป็นเซ็ทเมนู	 4	คอร์ส	 โดยทางทีมไทยที่ไปแข่งขันนั้น
ประกอบด้วย	นายจตุพร	จึงมีสุข	นายพงศ์อนันต์	ศิริแสงไพรวัลย์	
นายศุภพิชญ์	โอภาสวิศัลย์	และนายจตุพร	อ่อนพรม

Basic Rule & Regulation for Food Competition

ขั้นตอนปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

ตามกฎกติกาการแข่งขันประกวดอาหาร
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THAIFEX 2012 

	 Thailand	 Ultimate	 Chef	 Challenge	 2012	 จัดขึ้น
อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่	 23-27	พฤษภาคม	ที่ผ่านมาในงาน	
THAIFEX	 2012	 ที่	 IMPACT	 เมืองทองธานี	 โดยทาง
สมาคมพ่อครัวไทยร่วมกับThailand	 Culinary	 Academy	
โดยเชฟววิแมน	ลอีอง	ทำาหนา้ทีเ่ปน็	Organizer	ซึง่ไดร้บัการ
สนับสนุนโดย	Koelnmesse	จากประเทศเยอรมัน	และการ
แข่งขันก็ได้รับการรองรับโดยกรรมการจากสมาคมเชฟโลก	
(WACS)	ในงานนีม้กีารแขง่ขนัประกวดการทำาอาหารรายการ
ใหญ่รายการหนึ่งคือ	Mekong	River	Culinary	Challenge	
คือการแข่งขันการปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นสัตว์น้ำาจืด
ทั้งหมดที่หาได้จากลุ่มแม่น้ำาโขงมาประกอบอาหาร	 โดยใน 
1	ทีมประกอบกด้วยผู้เข้าแข่งขันสามคน	ต้องปรุงอาหารเพื่อ
ใช้เสิร์ฟเป็นแบบบุฟเฟ่ต์สำาหรับ	10	คนทาน	ทั้งหมด	7	เมนู	
ให้เสร็จภายในเวลา	3	ชั่วโมง	การแข่งขันในรายการนี้มีผู้เข้า
แข่งขันจากทั่วประเทศทั้งจากกรงุเทพ	สมาคมเชฟต่างจังหวัด	
โรงแรม	ร้านอาหารและนักเรียนจากสถาบันต่างๆ	ทั้งภาครัฐ
และเอกชน	เข้าแข่งขนัเปน็จำานวนมากและทมีทีไ่ดร้บัชยัชนะ
ที่หนึ่งเหรียญทอง	 เป็นแชมป์ในรายการนี้พร้อมได้รับถ้วย
รางวัลก็คือ	 ทีมเชฟจากโรงแรมอโนมากรุงเทพ	 ภายใต้การ
ฝึกสอนและควบคุมการฝึกโดยเชฟประชัน	 วงศ์อุทัยพันธุ์	
Executive	 Chef	 และผู้บริหารสมาคมพ่อครัวไทยและ	
Thailand	Culinary	Academy	โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งสามคม
มาเป็นเด็กที่ผ่านการฝึกฝนมาจากเชฟประชัน	 จากโรงแรม 
อโนมา	และ	Thailand	Culinary	Academy	ของ	เชฟวิวแมน	
ลีอองทั้งสิ้น	ทั้งทีมมีรายชื่อต่อไปนี้คือ	นาย	สุรกิจ	เข็มแก้ว	
จากวิทยาลัยดุสิตธานี	 นายคุณัช	 ชาญยุทธศาสตร์	 และ
นางสาวจุไรรัตน์	 สิริรัตนะสุข	 ทั้งสองมาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
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 ทางสมาคมมีข่าวจะแจ้งให้ทราบ สำาหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน หรือหางานทำา หรือจะไปทำางานต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น กำาลังเปิดรับเป็นจำานวนมาก) โปรดส่งประวัติการทำางาน พร้อมรูปถ่าย ส่งมาที่ 
Email : jamnong1664@hotmail.com
 สำาหรับการประชุมประจำาเดือนของสมาคมในปี พ.ศ. 2555 นี้ ได้กำาหนดวันประชุมในทุกวันอังคารของแต่ละ
เดือนดังนี้  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555  วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
  วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555
  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
  วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555   วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555  
  วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 ในส่วนของสถานที่จะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน หากสมาชิกท่านใดต้องการให้จัดที่โรงแรมของท่าน  
โปรดแจ้งให้ทราบได้เลยครับ ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ สมาชิกมาพบกันทุกๆเดือนนะครับ

Text by : เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์
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Text by : เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์
NEWSChef

 กลับมาอีกครั้ง กับการรวมพลังครั้งสำาคัญเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาและภาคตะวันออก 
กับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ในมหกรรมงานแสดงสินค้า 
และเครื่องดื่มคนโรงแรม  “เมืองพัทยา” 2555  ครั้งที่ 6 
งานแสดงโชว ์และการประกวด  “นกัใหบ้รกิาร”  ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในประเทศ !!!
	 เปน็งานทีร่วบรวมกจิกรรมหลากหลายและเปน็ประโยชน์
สำาหรบับคุลากรในธรุกจิการใหบ้รกิาร	ไมว่า่จะเปน็สถานประกอบ
การโรงแรม	ที่พัก	ภัตตาคาร	 ร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ	ฯลฯ	 โดย 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การสง่เสรมิ	พฒันา	มาตรฐานวชิาชพีของ	
“นกัใหบ้รกิาร”	อาทเิชน่	กก๊	เชฟ	F&B	บารเ์ทนเดอร	์นกัจดัดอกไม	้
แม่บ้าน	 ฯลฯ	 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าการให้บริการให้
กับนักท่องเที่ยวในท้ายที่สุด
	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดความ
สามารถทางวิชาชีพ	 “นักให้บริการ”	ทั้งจากในเมืองพัทยาและ
จากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย		ทั้งหมดรวม	24	รายการการ
แข่งขัน		กิจกรรมการแข่งขันซึ่งถือเป็น	HI	–	LIGHT		สำาหรับงาน
ในปีนี้กับการจัดแข่งขันปรุงอาหารมืออาชีพระดับนานาชาติ	
Pattaya	City	Culinary	Cup’	2012	โดยมทีมีผูเ้ขา้แขง่ขนัจากตา่ง
ประเทศและจังหวัดท่องเที่ยวภายในประเทศรวม	 15	ทีม	 จาก	 
10	ประเทศ	มากที่สุดเป็นประวัติการณ์	เข้าร่วมการแข่งขันภาย
ใต้มาตรฐานสากลระดับโลก	 และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพรอ้มเงนิรางวลัรวม
มูลค่ากว่า	300,000	บาท	
	 นอกจากนี้	งาน	Pattaya	Food	&	Hoteliers	Expo’2012	
ยงัเปน็เวทขีองการพบปะระหวา่ง	“ผูซ้ือ้”	และ	“ผูข้าย”	เพือ่อำานวย
ความสะดวกสำาหรับเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม	 ร้าน
อาหาร	 และร้านกาแฟ	 ฯลฯ	 โดยจัดให้มีพื้นที่ในลักษณะ	
Exhibition	Fair	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต	ผู้จำาหน่าย	สินค้าและ
บรกิาร	ทีม่ชีือ่เสยีงมากมาย	ไดน้ำาเสนอและแสดงนวตักรรมสนิคา้
และบริการให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่อง
เทีย่วในพืน้ทีไ่ดโ้ดยตรง	อาทเิชน่	กลุม่สนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่	

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว,	 อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร,	
เครื่องมือเครื่องใช้เคมีภัณฑ์	ทำาความสะอาด,	อุปกรณ์	 IT	 เพื่อ
งานบรกิาร	ฯลฯ	ซึง่ถอืไดว้า่เปน็ครัง้เดยีวในรอบปขีองการจดังาน
แสดงสินค้าของภูมิภาคนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
บริษัท Event 9 Marketing Co., Ltd.

Tel. 02-255-2203, 02-255-8446
ทั้งนี้เข้าไปดูรายละเอียดงาน

Pattaya Food & Hoteliers Expo’2012 
ได้ที่ www.pfhexpo.com 

อีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทย ในรายการ Hobart-Australia MLA Black Box Culinary Challenge 

(Global) 2012 ที่ประเทศออสเตรเลีย  ภายใต้ชื่อ Thailand Culinary Academy



22 July-August 2012

EXECUTIVE CHEF
Established Thai Restaurant Operator In Hong Kong Is Seeking An
Executive Chef To Oversee All Aspects Of The Kitchens And Menu Offers:
 - 6 Kitchens
 - 4 Restaurant
 - Commercial Kitchen
SUMMARY
 The EC Will Oversee All Aspects Of Menu Creation (Thai And Thai 
Fusion), Presentation, Quality Control 
 The EC Is Responsible For All The Kitchen Operators
 Will Be Required To Maintain 5* Standards Throughout The Operation
  Will Be Required To Input On New Projects
 The Restaurant Will Feature An Open Kitchen
 Maintain The Kitchen To a 5* Standrad
 Constant Staff Training On Quality, Presentation and Cleanliness
 Review Costings of Products and pricing as Directed
 - Michelin Star Experience Would be a Great adventage
 - Working Hours - 10 Hours per day
 - 6 Days a Week
 - English is required
 - Meals included
 - Salary US$ 45-65,000 Depending on Experience and Ability 
Accommodation Will be Arranged if Necessary.
 - Able to Work Independently
 - Working Visa Will be Arranged (Approx 2 Months to Process)
 - Flights and Re-location Expenses to Be Paid by The Company
 - Employment is in Hong Kong, paid in HK$ and Subject to HK 
Employment Laws
 - Please Send Resume to The Following : James@kohthai.com.hk, 
paul@chefsgarden.net

พาลูกคา ชิม ชม ชอป

           
แบบเต็มอิ่ม
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