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MHA
Editor's Talk
Street food หรื อ อาหารริ ม ทาง นอกจากจะเป็ น วั ฒ นธรรมการกิ น ของคนไทยที่ อ ยู่ คู่ สั ง คมไทยมาช้ า นานแล้ ว
ในปัจจุบัน ยังนับเป็นจุดหมายยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งของนักเดินทางจากทั่วโลก
เสน่ ห์ แ ละสี สั น ของอาหารริ ม ทางไทย กลายเป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด นั ก ชิ ม ชาวไทยและต่ า งชาติ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี เ ฉพาะในกรุ ง เทพฯ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง กระจายตั ว อยู่ ทุ ก ภู มิ ภ าคนั บ แสนร้ า น มี สั ด ส่ ว นราว 70% ของอาหารทั้ ง หมด คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ต่ อ ปี ร าว
3 แสนล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นรถเข็น หาบเร่ แผงลอย คีออส (kiosk) รวมไปถึงฟู้ดทรัค (food truck) ที่มีการปรับตัว
เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของยุคดิจิตัล
นอกจากภาครั ฐ จะออกมาสนั บ สนุ น อาหารริ ม ทางให้ มี ม าตรฐานยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งมาตรฐานความสะอาดและ
ความปลอดภัย ควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายบนทางเท้าแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องยกระดับมาตรฐานทั้งในเรื่อง
รสชาติ ความสะอาด การบริการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการปรับตัวในโลกออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการเดลิเวอรี่ ฯลฯ
นิตยสาร “วัตถุดิบ” หรือ “Ingredient” ฉบับนี้ แมคโคร โฮเรก้า อคาเดมี ได้จัดทำ�ขึ้น เพื่อนำ�เสนอสาระความรู้
“อาหารริมทาง” และแง่มุมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ดีๆ ในเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง
Street food has not only been a part of Thai culinary culture for a long time, it has also become one of
the most well-known lures for international tourists visiting Thailand.
Charm and color of Thai street food has long been considered an attraction for Thai and foreign foodies.
Hundreds of thousands of street food restaurants can be found in Bangkok and all over Thailand. Accounting
for approximately 70% of the total food, street food businesses make around 300 billion baht per year. They
are sold by hawkers, food carts, stalls, kiosk, and also food trucks that are adapted to meet the lifestyle of
the digital age.
In addition to the government’s desire for street food to have higher standards of cleanliness and safety,
there is also a push for organization of trade areas on the sidewalks. Street food business owners must also
raise standards in terms of taste, hygiene, service and creativity. This includes adaptation to new marketing
technologies such as online platforms, partnering with delivery services and a social media presence.
Makro Horeca Academy issues this "Ingredient" magazine to provide knowledge of "Street food"
and other new interesting subjects. We hope that our readers will once again enjoy and benefit from it.
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เทรนด์อาหารริมทาง 2564

STREET FOOD TRENDS 2021
ธุรกิจอาหารริมทางยุคดิจิตอล

อยู่เมืองไทย ไม่ว่าจะหิวเมื่อไหร่ก็มีของกินเพราะประเทศ
เราเป็นแดนสวรรค์แห่งสตรีทฟู้ด ฉบับนี้ ทีม MHA เสาะหา
เทรนด์ที่น่าสนใจเพื่อผู้ประกอบการอาหารจะสนใจเข้ามาเป็น
ผู้เล่นในตลาดเซ็กเมนต์นี้ด้วยกัน

STREET FOOD BUSINESS
IN THE DIGITAL AGE

No matter when you are hungry, you will easily
find a fine dining in Thailand. Our country is known
as the paradise of street food. In this issue, we
the MHA team did some research on interesting trends
for food entrepreneurs becoming players in this
market segment.
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แม่ค้ากำ�ลังขายขนมครกที่แผงขายของริมถนนละไมในเกาะสมุย วิถีอาหารริมทางไทยในอดีต - ปัจจุบัน
A Thai woman prepares a meal at a market stall along a Lamai street in Koh Samui.
Photo by Jon & Tina Reid. (www.flickr.com)
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ประวัติศาสตร์อาหารริมทาง
HISTORY OF STREET FOOD

อาหารริมทาง หรือ Street Food นับว่ามีประวัติศาสตร์
ยาวนานนั บ พั น ปี หากดู จ ากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดีจะพบว่า อารยธรรมสำ�คัญของโลกอย่างกรีก โรมัน
หรือแอซเท็ค ต่างก็มีบันทึกไว้ว่าสมัยนั้นมีการค้าขายอาหาร
เพื่อให้ผู้คนกินกันข้างทาง เช่น พบว่ามีการขายปลาทอด
ข้างถนนในสมัยกรีกโบราณ และจากการขุดค้นทางโบราณคดี
ของเมื อ งปอมเปอี พ บว่ า มี ก ารขายอาหารข้ า งทางอยู่ เ ป็ น
จำ�นวนมากด้วยเช่นกัน
อาหารริ ม ทางที่ พ บจึ ง นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง วั ฒ นธรรม
การกินที่มีเสน่ห์และได้รับความนิยมไปทั่วโลก เนื่องจากมันมี
ชีวิตชีวา และมีความจริงใจตามสไตล์ ในแต่ละท้องถิ่น และมี
รูปแบบการกินเฉพาะตัวจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินทีม่ มี า
อย่างยาวนานกว่าสิบปีหรือร้อยปีก็ ได้
จากเอกสารเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับอาหารริมทางของไทย
ปรากฏใน “คำ�ให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสาร
จากหอหลวง” ซึ่งระบุว่า ปลายสมัยอยุธยานั้นทั้งบริเวณ
นอกกรุงและในกรุง มีร้านขายขนม ผลไม้ ของสด มากมาย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาอนุมานราชธน ได้บันทึกว่า
ในยุคนั้นอาหารริมทางส่วนใหญ่เป็นร้านชาวจีนแต้จิ๋ว มีร้าน
ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวต้ม ส่วนร้านที่เป็นของคนไทยมักเป็น
ร้านขนม เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ส่วนหลังตึกแถวทางฝัง่ เหนือ
ของถนนเจริญกรุงตรงข้ามวังเดิมของกรมพระยาดำ�รงฯ หัน
หน้าออกถนนรอบกำ�แพงเมือง มีทั้งข้าวต้มหมู ก๋วยเตี๋ยวน้ำ�
ก๋วยเตี๋ยวผัด ขนมจันอับ ทองหยิบ ฝอยทอง เต้าทึง เต้าส่วน
ขนมอี๋ เหล้าโรงยาดอง
อาหารริมทางของไทยมีพัฒนาการเรื่อยมา จากหาบเร่
แผงลอย รถเข็น สู่การสร้างสรรค์ร้าน - รสชาติอาหารให้
แปลกใหม่ กลายเป็นร้านคีออสเก๋ๆ หรือ Food Truck แบบ
มีสไตล์ที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกในที่สุด

Street food has a history of thousands of years. Historical
evidence of street food can be found in the world's major
civilizations like Greek, Roman, and Aztec. Food was available
to people to eat on sidewalks. Fried fish were sold on the
streets in ancient Greek. Archaeological discoveries in the
ancient Roman city of Pompeii pointed to a thriving street
food trade there as well.
Street food is one of the most charming and popular
food cultures across the globe. It appears relaxed and original
with each region’s traditional culinary specialties. Delicately
created with its own characteristics, street food has become
a part of each culture’s cuisine throughout history.
Thai street food has been mentioned in some of the oldest
records, such as "Khun Luang Wat Pradu Songtham's
testimony, document of Hor Luang, describing the time at
the end of the Ayutthaya era. There were many shops selling
snacks, fruit, and fresh produce both outside and inside of the city.
During the reign of King Rama 5, Phraya Ananrachathon
recorded that most of the street food consisted of Chaozhou
Chinese restaurants. There were rice and curry shops, noodles
and Congee while those that belonged to Thai people were
often desserts such as Thong Yip and Foi Thong. At the back
of a commercial building on the north side of Charoen Krung
road, opposite to the previous palace of Prince Damrong
Rajanupab facing the city wall street, vendors sold mush with
pork, noodle soup,
stir-fried noodle, Jun-up, Thong Yip, Foi Thong, Tao
Tueng (seeds in longan drink served with ice), Tao suan
(sweet mung bean curd with coconut milk), Yee, and liquor.
Thai street food has evolved from hawkers on the roads
to carts to creative and innovative food stalls known as food
kiosks or stylish Food Trucks which are famous all over the world.
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ของกินริมทางในปัจจุบัน
มูลค่าและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
STREET FOOD TODAY VALUE AND ECONOMY DRIVE
‘สตรีทฟูด้ ไทย’ (Thai Street Food) หรืออาหารริมทาง
ของประเทศไทย มี ชื่ อ เสี ย งไม่ แ พ้ ช าติ ใ ดในโลก และเป็ น
อีกหนึง่ ไฮไลต์ทดี่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยีย่ มเยือนประเทศไทย
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของ ‘สตรีทฟู้ด’
จนได้รับการจัดอันดับจากสำ�นักข่าว CNN ให้เป็นสตรีทฟู้ด
ที่ดีที่สุดของโลกมาแล้ว
ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (Euromonitor
International) บริษทั วิจยั ระดับโลก เปิดเผยเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว
ระบุว่ามูลค่าตลาดธุรกิจอาหารไทยโดยรวม ในปี 2560 อยู่ที่
410,000 ล้านบาทต่อปี ในจำ�นวนนี้มากกว่า 60 – 70%
เป็ น ร้ า นอาหารประเภทสตรี ท ฟู้ ด ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ ต่ำ � กว่ า
276,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 340,000 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ย 5.3% ต่อปี เฉพาะในกรุงเทพฯ
มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจอาหารสตรีทฟูด้ แหล่งฝากท้อง
ราคาย่อมเยาของคนวัยทำ�งานก็มีมูลค่ามหาศาล ข้อมูลจาก
ทีมวิจัย "Decoding Street food Marketing" ถอดรหัส
สูตรลับเงินล้าน การตลาดร้านอาหารริมทาง โดยคณะทำ�งาน
ของนิสิตปริญญาโท สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ระบุวา่ ส่วนใหญ่คา่ ใช้จา่ ยเฉลีย่
ต่อการกินอาหารริมทางน้อยกว่า 100 บาทมีอยูถ่ งึ 60% จาก
ประชากรวัยทำ�งานในกรุงเทพฯ มีอยู่ 3.84 ล้านคน ดังนัน้ หาก
มีการกินอาหารริมทาง 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในราคาอาหารต่อ
มื้อที่ 100 บาท จะคิดเป็นมูลค่าตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง 79,872
ล้านบาทต่อปี แล้วแบบนี้ จะไม่ให้คนที่มีอาหารสูตรเด็ดในมือ
หักห้ามใจไม่กระโดดลงมาสู่สนามสตรีทฟู้ดได้อย่างไร

THAI STREET FOOD BUSINESS IN 2017

THAI STREET FOOD BUSINESS IN 2021

ล้านบาท / BILLION BAHT

ล้านบาท / BILLION BAHT
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Thai Street Food is one of the most
internationally renowned cuisines. It’s considered
a highlight that entices tourists to visit Thailand,
especially Bangkok. It is known as a 'street food'
paradise and has been rated by CNN as the best
street food in the world.
Last year Euromonitor International, a worldclass research company, revealed that the total
market value of the Thai food business in 2017
was 410 billion baht per year, of which more than
60-70% were street food restaurants made a
minimum value of 276 billion baht.
It is expected that in 2021 it will increase to
340 billion baht, representing an average growth
rate of 5.3% per year.
In Bangkok the market value of the street
food business, the inexpensive destination for all
workers, is in a great number. Master's degree
students in Marketing, College of Management
Mahidol University (CMMU) formed a group named
"Decoding Street food Marketing" to decode the
million-dollar formula of Street Food Marketing.
They found that the average cost of eating street
food is less than 100 baht. Up to 60% of the working-age population in Bangkok are street food
customers which is around 3.84 million people.
If they have street food 3-4 times a week at 100
baht per meal, it will make a market value of 79.872
billion baht per year.
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จาก street food สู่แฟรนไชส์

ข้อมูลจากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ปจำ�กัด (มหาชน)
ระบุวา่ ในปี 2564 คาดว่าธุรกิจสตรีทฟูด้ จะมีอตั ราการเติบโต
5 - 6% หรือ มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 340,000 ล้านบาท
นับว่ายังมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจอยู่เพราะเป็นธุรกิจที่
สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทย เน้นความสะดวก
รวดเร็ว ราคาประหยัด เหมาะกับวิถีคนเมือง จึงทำ�ให้มีบริษัท
ใหญ่ๆ ลงมาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้ไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม ทีม MHA เห็นว่า หากผูป้ ระกอบการท่านใด
สนใจลงมาทำ�ธุรกิจนี้ หากยังไม่มสี ตู รเด็ดของตนเองก็สามารถ
ศึกษาข้อมูลจากแฟรนไชส์ตา่ งๆ เปรียบเทียบกันว่า ท่านเหมาะ
กับแบรนด์ ใด รวมถึงศึกษาทำ�เลประกอบการ สำ�รวจตลาด
และการสัญจรไปมาของลูกค้าในย่านนั้นให้แน่ใจก่อนลงทุน
และนี่ คื อ ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย บางประการในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ร้านอาหาร
ข้อดี
• เริ่มต้นได้เร็ว มีระบบจัดการเตรียมไว้ให้แล้ว
• แบรนด์เป็นที่รู้จักจึงไม่ต้องเสียเวลา
สร้างแบรนด์เอง
• มีแนวโน้มที่จะกู้เงินได้ง่ายกว่า หากเป็นแฟรนไชส์แบรนด์
ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ข้อเสีย
• ใช้เงินเริ่มต้นสูงในการซื้อแฟรนไชส์
• ไม่มีอิสระในการบริหารร้าน
เมื่อเทียบกับการทำ�ธุรกิจของตัวเอง

FROM STREET FOOD TO
FRANCHISE BUSINESS

This might be the reason why many chefs who
have yummy recipes on hand would jump into the
street food field.
Zen Corporation Group Public Company Limited
indicates that in 2021, the street food business is
expected to grow 5 - 6% or a total market value of
approximately 340 billion baht. Because it is a business that corresponds to the lifestyle of Thai people;
focusing on convenience, speed, low cost, suitability
for the urban lifestyle, a lot of large companies become
the players in this market.
However, MHA team suggests that any entrepreneurs, who are interested in this business but don't yet
have their own recipe, study and compare information
from different franchises in order to determine which
brand suits them. Before investing, they should conduct market surveys and study the location including
the customer traffic in the area.
Here is a list with some of the pros and cons of
running a restaurant franchise: .
PROS
• Quick start The management system
is already prepared.
• The brand is well known, so you don't have to waste
time building your own brand.
• Getting the loan tends to be easy if the franchise
brand is reliable.
CONS
• A larger investment is required to buy a franchise.
• There is no freedom to manage the store compared to
running your own self-created business brand.

www.makrohorecaacademy.com
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FOOD TRUCK

อร่อยติดล้อ

FOOD TRUCK,
THE YUMMY FOOD ON WHEELS
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระบุว่า ในกลุ่มธุรกิจสตรีทฟู้ดนั้นฟู้ดทรัค (Food Truck)
นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารเล็กๆ สไตล์
สตรีทฟู้ด ปัจจุบัน คาดว่ามีผู้ประกอบการประมาณ 1,500 คนทั่วประเทศ แบ่งเป็น
อาหารคาว 57% อาหารหวาน 14% และเครื่องดื่ม 29% ส่วนใหญ่ 70 % อยู่กรุงเทพฯ
ที่เหลืออีก 30% อยู่ในต่างจังหวัด ผลสำ�รวจพบว่า เจ้าของกิจการฟู้ดทรัคแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้ประกอบการหน้าใหม่ อยากมีธุรกิจของตนเองไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร และกลุ่มคน
วัยทำ�งานอายุเฉลี่ย 30-40 ปี ที่ต้องการหารายได้เสริม
ถ้ามีอาหารสูตรเด็ดอยู่ในมือเรียบร้อยและอยากลงมือทำ�ร้านอาหารเคลื่อนที่สไตล์
ฟู้ดทรัคเก๋ๆ แล้ว มีปัจจัยข้อใดที่ควรคำ�นึงถึงมากที่สุด หัวใจสำ�คัญในการเริ่มต้นทำ�
ฟู้ดทรัค คือ การตกแต่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ต้องมาจากการคิดคอนเซ็ปต์ของร้านให้
โดดเด่น สื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจน ทั้งนี้ ราคาโดยทั่วไปของการลงทุนตกแต่งฟู้ดทรัค
เริ่มต้นอยู่ที่ 1 แสนบาท ไปจนถึง 4-5 แสนบาท โดยราคาขึ้นอยู่กับแบบที่เจ้าของต้องการ
โดยเฉลี่ยฟู้ดทรัคแต่ละคันใช้เวลาทำ�และตกแต่งให้สวยงามประมาณ 1-2 เดือน
The Department of Industrial Promotion states that in the street food
business, a food truck is an interesting alternative way to own a small restaurant
business in street food style. Currently there are about 1,500 entrepreneurs
nationwide, 57% of which are savory food sellers, 14% sell desserts and 29%
sell beverages, 70% of these are in Bangkok. The remaining 30% are in other
provinces. The survey found that food truck owners are divided into 2 groups.
New entrepreneurs who want to have their own business and do not want to
be anyone’s employee, and working-age people between 30-40 years old
who want to earn extra income.
If you have a great recipe on hand and you want to make a shabby chic
food truck, which factors should be considered the most? The key to start
a food truck business is a unique style. It must be a stand out concept, and
have a clear message to customers. The general upfront investment to outfit
a food truck is anywhere from 100,000-500,000 baht depending on the type
that the owner wants. Each food truck takes on average of 1-2 months to make
and decorate beautifully.
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อนาคตอาหารริมทาง
THE FUTURE OF STREET FOOD

เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ป ระกอบการสตรี ท ฟู้ ด เบาแรงและควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร
ได้ ม าตรฐานและปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ ม สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) โดย ศู น ย์ บ ริ ก ารปรึ ก ษา
การออกแบบและวิ ศ วกรรม (DECC) ได้ พั ฒ นาโครงการ “นวั ต กรรม
รถเข็ น รั ก ษ์ โ ลกเพื่ อ สตรี ท ฟู้ ด ” ที่ มี ร ถเข็ น เพื่ อ ให้ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ใช้ ใ นการขาย
อาหารริมทาง โดยนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐาน
ทั้งความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย รวมทั้งยังมีระบบที่ช่วยลดการสร้าง
มลพิ ษ และขยะของเสี ย เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น
คื อ รถเข็ น น้ำ � หนั ก เบา มี ร ะบบน้ำ � ดี บำ � บั ด น้ำ � เสี ย ก่ อ นปล่ อ ยทิ้ ง มี ร ะบบ
บำ�บัดอากาศช่วยลดควัน ลดกลิ่น ระบบแช่เย็นช่วยลดการปนเปื้อน รวมทั้ง
ระบบ Tracking ตำ�แหน่งร้าน จึงนับเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการขายอาหารริมทาง
ที่จะช่วยผู้ประกอบการให้ขายดี มีก�ำ ไรในอนาคต
ได้ที่

ผู้ประกอบการท่านใด สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-256-46310 -11 หรือ www.decc.or.th/streetfood

To help street food entrepreneurs in their efforts to control
food quality and meet food safety and sanitation standards, the
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
by the Design and Engineering Consulting Service Center (DECC)
has developed the project called "Eco-friendly trolley innovation for
street food" providing trolleys for street vendors to use. By bringing
technology and innovation together, the trolleys are created to be
lightweight. They also include wastewater and air treatment systems to
treat water and reduce smoke and odors. A refrigeration system to reduce
contamination, as well as a tracking system for help in locating store
locations. This new approach in selling street food will help entrepreneurs
to succeed in this type of business, and to have a prosperous future.
All entrepreneurs are welcome to join the "Eco-friendly trolley
innovation for street food" project. For addition information, please call
0-256-46310 -11 or check: www.decc.or.th/streetfood.

www.makrohorecaacademy.com
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คุณเจี๊ยบ ธัญกาญจน์ สีทองดี

ทายาทรุ ่นสาม ผู ้สืบทอดต�ำรับข้าวหน้าไก่หล็อกหงาทิน้
และผู ้ก่อตัง้ ร้านแซ่ พุ้น

SAE PHUN CUISINE
: a Legend of Deliciousness
16
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Dish
maker
แซ่พุ้น

เมื่อรากเหง้าถูกเล่าต่อให้เป็นต�ำนานความอร่อย
“แซ่พุ้น คือแซ่สกุลเดิมของเราเป็นภาษาจีนกวางตุ้งแปลว่าในน�้ำ
มีปลาในนามีข้าว สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะ”
คุณเจี๊ยบ ธัญกาญจน์ สีทองดี ทายาทรุ่นสาม ผู้สืบทอดต�ำรับ
ข้าวหน้าไก่หล็อกหงาทิ้น และผู้ก่อตั้งร้านแซ่พุ้น กล่าวถึงที่มาของ
ชื่อร้าน
จุดเริ่มต้นของต�ำนานความอร่อยเกิดขึ้นจากนายหล็อก แซ่พุ้น
หาบเร่ขายข้าวหน้าไก่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาจึงเริ่มเปิด
เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น และได้รับการตั้งชื่อร้านจากคุณพระสมบัติธัญผล
ให้วา่ “ข้าวหน้าไก่ หล็อกหงาทิน้ ” แปลว่า “สิง่ วิเศษทีป่ ระทานมาจาก
ฟากฟ้า” จากนั้น นายหล็อกได้ชวนให้นายไหล (คุณปู่ของคุณเจี๊ยบ)
ผู ้ เป็ น น้ อ งชายมาช่ ว ยด�ำเนินกิจ การ และนายสมชาย พูน ล�้ำเลิศ
(คุณพ่อของคุณเจี๊ยบ) บริหารกิจการต่อจากนายไหล
“ร้านข้าวหน้าไก่ตรงห้าแยกสมัยก่อนเป็นกงสี นอกจากปะป๊า
บริหารแล้วยังเป็นเถ่าชิ่วด้วย (หัวหน้าพ่อครัวในครัวจีน) พอช่วง
ปี พ.ศ. 2557 ท่านเริ่มไม่สบาย พวกเราเลยออกจากกงสี และเริ่ม
เปิดร้านของเราเองที่หัวหิน โดยใช้ชื่อร้านว่า “ร้านแซ่พุ้น” ซึ่งเป็น
แซ่ของตระกูลเราเพราะต้องการสื่อถึงการกลับไปสู่รากเหง้า และ
เหตุผลที่เลือกหัวหินเพราะเราอยากให้ป๊าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ”
ความท้าทายคือลูกค้าในพื้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับข้าวหน้าไก่ แต่
คุณเจี๊ยบและน้องๆ ไม่ย่อท้อ จึงลองปรับเมนูใหม่เพิ่มเติมเพื่อดึงลูกค้า
แล้วค่อยหาวิธีแนะน�ำข้าวหน้าไก่ให้เป็นที่รู้จัก สองปีต่อมาคุณพ่อ
เริ่มป่วยหนัก เธอและน้องจึงตัดสินใจปิดร้านและพาคุณพ่อกลับมา
รักษาตัวที่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นก็เปิดขายข้าวหน้าไก่ทางออนไลน์
หรือออกงานอีเวนต์ต่างๆ เพื่อให้แบรนด์ยังคงอยู่ กระทั่งคุณพ่อเสีย
จึงเปิดร้านแซ่พุ้นขึ้นอีกครั้ง ณ ท�ำเลปัจจุบัน ซึ่งประสบความส�ำเร็จ
จนได้รับรางวัลระดับโลก โดยล่าสุดทางร้านเพิ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น
1 ใน 80 ร้านสตรีทฟู้ดจากเว็บไซต์ AsiaTop80.com อีกด้วย

Mrs. Jiab Thanyakan Sithongdee, the third generation
descendant and the inheritor of Loh Nga Tin chicken rice
recipe and the founder of Sae Phun Cuisine told us that the
restaurants name came from Mr. Loh Sae Phun who was
the hawker selling chicken rice during World War II. Later,
Mr. Loh Sae Phun converted a two storey wooden house into
the restaurant and was named "Loh Nga Tin Chicken Rice"
which means "miracles from heaven" by Khun Phra Sombat
Thanyaphol. The receipt was passed on to Mr. Somchai
Poonlumlert (Khun Jiab's father) and Khun Jiab. The restaurant
opened for the first time in Hua Hin.
After Mrs. Jiab’s father passed away, she opened the
restaurant at present location, which was successful and
received a world class award. Recently, the restaurant was
selected as 1 of 80 best street food outlets from the AsiaTop80.
com website.

www.makrohorecaacademy.com
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“ในส่วนของข้าวหน้าไก่ เรายังคงรักษากรรมวิธแี ละเอกลักษณ์เดิม
เอาไว้ เราเลือกใช้เนื้อไก่อนามัย เลาะหนัง เลือกวัตถุดิบคุณภาพดี
ใช้น�้ำมันงาสกัดเย็นช่วยเพิ่มกลิ่นหอมตามเอกลักษณ์ของอาหารจีน
เราใช้ข้าวหอมมะลิเก่าเพื่อให้ ได้ข้าวที่ไม่แข็งและไม่นิ่มเกินไป และที่ส�ำคัญ
เจี๊ยบกับน้องๆ เป็นคนปรุงหน้าไก่เองทุกขั้นตอน”
สภาวะวิกฤติโควิด-19 ในปีทผี่ า่ นมาคุณเจีย๊ บได้เพิม่ ระบบเดลิเวอรี่
ขึ้นมาซึ่งส่งผลดีต่อปัจจุบัน ทั้งความสะดวกของลูกค้าและยังช่วยเพิ่ม
ช่องทางการขาย คุณเจี๊ยบยังเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจชัดเจนขึ้นว่า
ผู้บริโภคหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น จึงเริ่มวางแผนคัดสรรวัตถุดิบ
สุขภาพมาปรับใช้ อาทิเนือ้ ไก่ยรู คิ ตำ�่ หรือข้าวกข.43 ทีม่ คี า่ GI ต�ำ่ เป็นต้น
“ปะป๊าบอกพวกเราเสมอว่าให้เราท�ำทุกวันด้วยความตัง้ ใจและต้อง
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราคิดว่าเราทานอย่างไรเราก็ท�ำให้ลูกค้าทาน
แบบเดียวกัน นี่คือหัวใจส�ำคัญที่ปฏิบัติมาโดยตลอด และเมื่อเราท�ำเหตุ
ดีแล้วผลที่ตามมาย่อมดีแน่นอน”
ถึงตรงนี้ก็ท�ำให้เราเข้าใจแล้วว่า เหตุใดธุรกิจร้านอาหารภายใต้
แบรนด์แซ่พุ้นของพวกเขา จึงกลายเป็นต�ำนาน
ร้านแซ่พุ้น ต้นต�ำรับข้าวหน้าไก่ หล็อกหงาทิ้น SINCE 1926
ตั้งอยู่บนถนนมหรรณพ (ระหว่าง ซ.มหรรณพ 1 และ 2) ย่านเสา
ชิงช้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. หยุดทุกวันพุธ
โทรศัพท์ 06 1994 7171

Original chicken rice / ข้าวหน้าไก่กุนเชียงไข่ดาว
ข้าวหน้าไก่ตำ�รับดั้งเดิมหอมกลิ่นน้�ำ มันงา เคียงไข่ดาว และกุนเชียงโบราณ
Chicken Rice with Chinese Sausage and Fried Egg
18

| Ingredient

"In the part of the chicken rice, we still maintain the same techniques
and uniqueness. We choose to use hygienic chicken, cut skin off chicken
and select good quality ingredients. Cold pressed sesame oil is used to enhance the unique aroma of Chinese food. We use old jasmine rice because
it is not too hard and not too soft. More importantly, I and my siblings cook
ourselves every step."
The COVID-19 crisis in the past year caused Mrs. Jiab used food
delivery service which had the positive impact on both the convenience
of customers and sales channels increasing. As more and more business
opportunities are from consumers who turn to take care of their health, so
Mrs. Jiab started to use healthy ingredients such as low uric chicken and
Kor Khor 43 rice which has low GI, etc.
Sae Phun Cuisine is an traditional restaurant that serves Loh Nga
Tin chicken rice since 1926, located on Mahanop Road (between Soi
Mahanop 1 and 2) in Sao Chingcha area. Service: open from 7:00 a.m.
- 3:00 p.m., closed every Wednesday. Tel: 06 1994 7171.

Shrimp Wontons with Chinese Spicy Sauce
เกี๊ยวกุ้งซอสเผ็ดจีน
เกี๊ยวชิ้นโตกรอบเด้งด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเสริม
ราดซอสน้�ำ มันพริกสูตรเฉพาะของทางร้าน
Big and crispy wontons made with
natural ingredients without any additive

Braised Pork Ribs Noodles
บะหมี่ซี่โครงหมูตุ๋น
เส้นบะหมี่สไตล์ฮ่องกงราดด้วยซี่โครงหมูตุ๋น
รสเค็มหวานเปื่อยนุ่มละลายในปาก
Hong Kong style noodles topped with
braised pork ribs

Red Pork Sticky Rice
ข้าวเหนียวหมูแดง
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนุ่มๆ
กับหมูแดงย่างกลิ่นหอม
กุนเชียงโบราณ และตับแก้ว
ที่หากินได้ยากเราทำ�ทุกวันด้วย
Soft sticky rice with aromatic roasted red pork,
ancient Chinese sausage and pork liver
stuffed with pork fat in the middle

www.makrohorecaacademy.com
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คุณตั๊ก ฐิติกร โชคะสุต

เจ้าของกิจการร้าน PATONGGO Café

PATONGGO CAFÉ:

Unlocking Success in
World-class Patonggo Business
20
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Dish
maker
PATONGGO Café

ไขความส�ำเร็จของธุ รกิจปาท่องโก๋ระดับโลก
“ผมเป็นเจ้าแรกทีน่ �ำ เสนอรูปแบบใหม่ๆ ทีม่ ากทีส่ ดุ ของปาท่องโก๋
ในประเทศไทย”
คุณฐิติกร โชคะสุต หรือคุณตั๊ก วัย 64 ปี เจ้าของกิจการ
ร้าน PATONGGO Café กล่าวอย่างภาคภูมิใจ
“ปาท่องโก๋ของเรา กว่า 80 ปีแล้ว แบ่งออกเป็น 3 Session
ช่วงที่ 1 ไม่มีป้ายร้าน เรียกว่า ปาท่องโก๋ โต้รุ่ง เป็นการฝากขาย
ปาท่องโก๋ตามร้านกาแฟ ตลาดดังๆ ทอดตัง้ แต่หา้ โมงเย็นถึงเก้าโมงเช้า
ทอดด้วยน้ำ�มันหมูผสมน้ำ�มันถั่วเหลือง ตอนนั้นแพ็คเกจของเราคือ
ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์มัดเชือกกล้วย ต่อมาช่วงที่ 2 ประมาณปี
พ.ศ. 2530 เป็นช่วงวิวัฒนาการเรื่องโภชนาการ เราเปลี่ยนแพ็คเกจ
มาใส่ถุงกระดาษสีน้ำ�ตาลเป็นเจ้าแรก ตั้งชื่อร้านว่า‘ปาท่องโก๋เสวย’
ทำ�ป้ายร้าน มีตราประทับติดที่ถุง แล้วก็คิดทำ�สังขยากินกับปาท่องโก๋
ทำ�ให้คนกินปาท่องโก๋ ได้เยอะขึน้ ช่วยเพิม่ มูลค่าทางการขายได้มากขึน้ ”
“ช่วงที่ 3 เราปรับชือ่ เป็น ปาท่องโก๋คาเฟ่ เพือ่ จับเทรนด์คนรุน่ ใหม่
เป็นการปฏิวัติรูปแบบการนำ�เสนอปาท่องโก๋ โดยโจทย์คือเราจะทำ�
อย่างไรให้ปาท่องโก๋กินได้ทั้งวันและกินได้ทุกวัย ก็เลยเพิ่มเครื่องจิ้ม
ทำ�เป็นดิ๊ป และแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสวยงาม โดยนำ�วัตถุดิบที่มีในร้าน
มาทำ�ผสมกันลงไป ช่วยเพิ่มมูลค่าของปาท่องโก๋ ให้มันดูมีคุณค่า
ไม่ ธ รรมดาอี ก ต่ อ ไป และปรั บ สู ต รปาท่ อ งโก๋ จ ากเดิ ม ที่ เ นื้ อ แน่ น ๆ
ให้โปร่งเบามากขึ้น ผิวนอกบางกรอบให้กินได้เรื่อยๆ ปรับมาทอดใน
น้ำ�มันปาล์มให้เหมาะกับอาหารประเภททอด และเรารู้ว่าผู้บริโภค
กลัวเรื่องน้ำ�มัน จึงนำ�ปาท่องโก๋มาย่างเพื่อไล่น้ำ�มันออก ก็ย่ิงถูกใจ
ลูกค้า”
ความแปลกที่กล่าวมา ทำ�ให้ปาท่องโก๋คาเฟ่ สามารถคว้ารางวัล
การันตีความอร่อยระดับโลกจากประเทศจีนมาได้ ซึ่งชาวจีนเมื่อมา
เมื อ งไทยต้ อ งปั ก หมุ ด มากิ น ปาท่ อ งโก๋ ข องที่ นี่ นอกจากนี้ เ ทคนิ ค
การบริหารวัตถุดิบของทางร้านก็น่าสนใจไม่น้อย

“I am the first to introduce different types of patonggo
in Thailand."
Mr. Thitikon Chokasut or Mr. Tak, 64 years old, owner
of PATONGGO Café, said proudly.
“Our patonggo shop has been around for more than 80
years since there was no signboard till we named the shop
'Pa Tong Go Savoey' and changed its name to Patonggo Café”
to catch the trend of the younger generations. The problem
when we opened the café was how to make patonggo eaten
all day and people of all ages like it? Therefore we added
dipping sauce decorate patonggo beautifully by using the
ingredients that are available in the café to increase the value
of patonggo and make them special. We adjusted the formula
of patonggo from dense texture to be light and airy with a
thin outer surface. Moreover, we switched to fry patonggo in
palm oil and roast them to remove the excess oil to improve
customer satisfaction.
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“เราเปลี่ยนน้ำ�มันทอดปาท่องโก๋ ใหม่ทุกวัน พอ
ทอดปาท่องโก๋เสร็จก็นำ�ไปทอดหมูกรอบต่อ เพราะ
เราขายข้าวหมูกรอบด้วย แล้วจึงนำ�ไปขายให้คนที่รับ
ซื้อน้ำ�มันเก่า เกิดเป็นรายได้คืนมาช่วยลดต้นทุน การ
ออกแบบเมนูปาท่องโก๋ ก็ ใช้ของที่มีในร้านมาสร้าง
ความหลากหลาย เช่น เมนูปาท่องโก๋ยำ� เราก็ใช้เครื่อง
ยำ�จากพริกขี้หนูที่เราใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ�อยู่แล้ว”
เมื่อถามคุณตั๊กไปว่า ในอนาคตคิดว่าปาท่องโก๋
คาเฟ่จะเติบโตไปในทิศทางไหน คุณตัก๊ กล่าวกับเราว่า
“จุดด้อยของปาท่องโก๋คือ มันเป็นงานฝืมือ ทำ�
เป็นอุตสาหกรรมยังไม่ได้ ในวันข้างหน้าถ้าหาวิธที �ำ ให้
ปาท่องโก๋เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้ มันจะเติบโตได้
อีกมาก”
คุณตัก๊ กล่าวทิง้ ท้ายถึงเคล็ดลับความสำ�เร็จของ
ทางร้านว่า
“ หลักการนำ�เสนอสินค้ามันมี 4 ข้อใหญ่ คือ ใหม่
แปลก ใหญ่ ดัง และอีกสองอย่างที่ต้องมีคือ คุณภาพ
และคุณธรรม ก็คือ ต้องใหม่กว่าเขา ต้องแปลกกว่า
เขา ถ้าไม่ใหม่ ไม่แปลก ก็ต้องทำ�ให้ ใหญ่ แล้วถ้าไม่
ใหญ่ ก็ต้องทำ�ให้ดังก็คือการโฆษณา และคุณภาพนี่
คือสิ่งที่ทำ�ให้เรายืน Goodwin มาได้ถึง 80 ปี และ
คุณธรรมในการทำ�การค้า คือสิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับ
ที่นี่ ซึ่งคุณธรรมของเราคือ เรามองกำ�ไรเป็นเรื่องรอง
ความสุขของลูกค้าเป็นเรื่องแรก คนที่ทำ�ธุรกิจแล้ว
จะประสบความสำ�เร็จต้องขยัน อดทน รักในสิ่งที่ทำ�
ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น หมั่นศึกษาหาความรู้
ในสิ่งที่ทำ� และเข้าใจมันให้ลึกซึ้ง”
ร้าน PATONGGO Café Since 1968 (สาขา
บางล�ำพู) ตั้งอยู่หัวมุมถนน ฝั่งตรงข้ามหัวมุม
วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.สิบสามห้าง ตรงข้ามวัดบวร
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น. ปิดทุก
วันอังคารที่ 4 ของเดือน โทรศัพท์ 0 2281 9754
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The aforementioned ways helped
Patonggo Caf é win a world-class delicious award from China. When the Chinese
come to Thailand, they will come and eat
patonggo here.
“We change the frying oil every day. After
the frying done, we continue using the oil to fry
crispy pork that we sell as well. Finally, the oil
is sold to the people who buy second hand oil,
resulting in the return of income. However, the
disadvantage of patonggo is that it has to be
made by hand, not yet industrialized. If it can
be industrially manufactured, the patonggo
business will grow much more."
There are 4 big principles of our
product presentation; these include new,
exotic, big in size and crunchy. Besides,
we still maintain quality and business
ethics that has helped us received a
good reputation for 80 years. Customer
satisfaction is the first concern. Successful
business persons should be diligent
and patient. In addition, they should love
what they do, accept other people's
opinions and study hard to gain a deeper understanding of their business.
PATONGGO Caf é opened since
1968 (Bang Lamphu branch), located
opposite to Wat Bowon Niwet Viharn.
Open every day from 08.00 -19.00
(closed on the 4th Tuesday of the month).
Tel.: 0 2281 9754.

Roasted Red Pork and Crispy Pork with Rice
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
หมูกรอบที่เกิดจากการบริหารหมุนเวียนน้�ำ มันในร้าน
กลายมาเป็นข้าวหมูกรอบ หมูแดง แสนอร่อย

ปาท่องโก๋สังขยามะพร้าวอ่อน
สังขยาใบเตยกะทิสดข้นกำ�ลังดี
กลิ่นหอมรสหวานมัน
ราดลงบนปาท่องโก๋เนื้อกรอบ
โรยมะพร้าวอ่อนขูด เอาใจสายหวาน

Patonggo with Fried Shredded
Pork and Chili Paste
ปาท่องโก๋หมูเส้นน้ำ�พริกเผา
ปาท่องโก๋กรอบๆ ราดน้�ำ พริกเผา
ตามด้วยหมูฝอยทอดด้านบน
กินแล้วเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ

Patonggo Yum / ปาท่องโก๋ย�ำ
ปาท่องโก๋ย่างผิวนอกกรอบบาง เนื้อในโปร่งเบา
ราดด้วยเครื่องยำ�ชิ้นโตรสแซบ
ทั้งกุ้งสด ปลาหมึก เนื้อปลากะพง
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“หมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่ง”
และคงดีไม่น้อยถ้ามีคนย่างหมูให้
โดยไม่ต้องทนเหม็นกลิ่นควัน

ย่างให้หมูกระทะ
เด็ดทุกชิ้นฟินทุกคำ�
อร่อยได้ ไม่ต้องย่างเอง
คุณมณฑล ทองคำ� วัย 40 ปี เจ้าของ
แฟรนไชส์ย่างให้ เล่าถึงที่มาของร้านว่า
เกิดจากแรงผลักดันสองปัจจัย คือ ภรรยา
ตั้งครรภ์ และเป็นบุคคลล้มละลายเพราะ
การพนัน เมื่อทางออกเดียวคือต้องรอด
จึงลองทำ�อาหารขายทั้งที่ไม่มีความรู้มา
ก่อน และหมูกระทะคือคำ�ตอบ แต่ด้วย
กลิน่ ควันทีต่ ดิ ตัวขณะย่างจึงคิดออกแบบ
ธุรกิจหมูกระทะย่างสำ�เร็จพร้อมกิน เกิด
เป็นแบรนด์ “ย่างให้” โดนใจผู้บริโภคจน
เกิดแฟรนไชส์กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ
และในวิกฤติโควิด -19 ก็ปรับระบบเดลิเวอรี่
เข้ามาส่งให้ธุรกิจเติบโตสู่หลักร้อยล้าน
“ร้ า นเราเป็ น หมู ก ระทะเอเชี ย ที่
ถูกปากคนไทย สตอรี่คือ หมูกระทะดาว
อังคารทีร่ วมเอาหมูกระทะทุกแบบทีท่ กุ คน
ชอบไว้ในกล่องเดียว ทัง้ ไทย เกาหลี ญีป่ นุ่
หม่าล่า ต่อไปจะเพิม่ หมูกระทะปลาร้า และ
อาจมีหมูกระทะกัญชาในอนาคต เคล็ดลับ
คื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ดี แ ละควบคุ ม ราคาได้ ซึ่ ง
เกื อ บทั้ ง หมดเราเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ จาก
แม็คโครเพราะตอบทุกโจทย์ หมูหมักจะใช้
แป้งข้าวโพดหรือน้�ำ สับปะรด ช่วยทำ�ให้หมู
นุ่มและประหยัดเวลาได้”
“ทำ�สิง่ ทีช่ อบให้ดที สี่ ดุ และหาระบบดู
สักวันมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยน
ชีวติ คุณ เหมือนทีเ่ ปลีย่ นชีวติ ผม ไม่เริม่ ต้น
อย่าบ่นถึงความสำ�เร็จ”
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Yanghai Pork Barbecue:
every bite is super
delicious and you don't
have to grill it yourself
"Pork barbecue will heal everything"
and it would be great if someone help
you grill the pork so you don't have to
endure the foul smell of smoke.
Mr. Monthon Thongkam, aged 40,
the owner of Yanghai franchising told
us that the reasons to start the business
were when his wife was pregnant and he
went bankrupt because of gambling. In
order to survive, he tried to cook food for
sale without any prior knowledge and finally pork barbecue was his answer. He
started a business of ready to serve pork
barbecue so customers do not need to
grill by themselves to avoid any grilling
smell to stick to their clothes. With more
than 500 branches nationwide, Yanghai
is so popular. Yanghai added delivery
during the COVID-19 pandemic resulting in the business growth amounts
to hundreds of millions.

Check in

Dish
top
“Our Asian style pork barbecues
suit Thai people’s tastes. Our restaurant is like a restaurant on Mars that
combines various styles of favorite pork
barbecues in one box, including Thai
style, Korean style, Japanese style and
mala style. Later we will add pork barbecue with Thai fermented fish sauce
and marijuana pork barbecue to the
menu. The secret of our success is good
ingredients at reasonable costs. Most of
which, we buy raw materials from Makro
because they can satisfy our needs. We
use cornstarch or pineapple juice to
marinate the pork to make it tender in a
short period. "
“Try your best to do what you like
and looking for a good business system
that someday may become something
that will change your life as me. If you
don't start to do something right now,
you won't be able to succeed. "
Yanghai Pork Barbecue (main
branch), Saraburi province, tel.
09-9782-5550; contact franchise:
095-665-8368 (Khun Toon).
Filming at Subboonchai branch,
Soi 28, Samut Prakan Province;
open 11.00-21.00; closed on Tuesday;
Tel. 08-7672-6796.

ย่างไห้หมูกระทะ สาขาหลัก จ.สระบุรี ถนนสายหน้า สภ.เมืองสระบุรี ซ.พิชัยรณรงค์สงคราม 17
เปิด 11.00 - 21.30 น. โทร. 09-9782-5550 ติดต่อแฟรนไชส์ 09-5665-8368 (คุณตูน)
ถ่ายทำ� สาขาทรัพย์บุญชัย ซ.28 จ.สมุทรปราการ
เปิด 11.00 - 21.00 น. หยุดวันอังคาร โทร. 08-7672-6796

หมูกระทะโอซาก้า
OSAKA PORK BARBECUE
ส่วนผสม / INGREDIENTS

วิธีทำ� / PREPARATION

•
•
•
•
•
•
•
•

หมูสันนอกสไลซ์หนา 1.5 มม.
ขิงสับ
น�้ำมันหอย
ซอสเทอริยากิ aro
ซีอิ๊วขาว
น�้ำตาลทราย
แป้งข้าวโพด 3 ช้อนโต๊ะ ละลายน�้ำ	
งาขาว

•
•
•
•
•
•
•

1 kilogram of 1.5 mm thick thin Sliced Pork Loin
1 tablespoon of chopped ginger
1 tablespoon of oyster sauce
3 tablespoons of aro Teriyaki sauce
3 tablespoons of Light Soya sauce
½ tablespoon of sugar
3 tablespoons of cornstarch, dissolved 		
3 tablespoons of cornstarch in water
White sesame in moderate amounts

•

1 กก.
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
3 ช้อนโต๊ะ
3 ช้อนโต๊ะ
½ ช้อนโต๊ะ
3 ช้อนโต๊ะ
พอประมาณ

คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างรวมกัน หมักไว้ 20 นาที ในอุณหภูมิห้อง
แล้วน�ำไปย่างเป็นหมูกระทะได้ หากยังไม่ใช้ทันที ให้ใส่ภาชนะเก็บเข้า
ตู้เย็นช่องฟรีซ จะเก็บไว้ใช้ ได้นาน 2 สัปดาห์
Mix well all the ingredients and marinate them with the pork
for 20 minutes at room temperature, then they will be ready
to be grilled, or put the marinated pork in a container and
freeze in a fridge that will last for 2 weeks.
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น�้ำซุปญี่ปุ่น
JAPANESE SOUP
ส่วนผสม / INGREDIENTS

วิธีทำ� / PREPARATION

•
•
•
•
•
•

กระดูกหมูอ่อน หรือ เอียเล้ง
น�้ำ	
aro ผงน�้ำซุป
ขิงสับ
น�้ำตาลทราย
ซีอิ๊วขาว

•

300 grams of soft pork bones or chopped
pork spine
2 liters of water
5 tablespoons of aro broth powder
1 tablespoon of chopped ginger
½ tablespoon of sugar
3 tablespoons of Light Soya sauce

•
•
•
•
•

300 กรัม
2 ลิตร
5 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
½ ช้อนโต๊ะ
3 ช้อนโต๊ะ

ดู VDO การท�ำเมนู หมูกระทะโอซาก้า และสูตรน�้ำซุปญี่ปุ่น
Scan to Looking for Cooking VDO.
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เติมน�้ำใส่หม้อยกขึ้นตั้งไฟให้เดือด จึงใส่กระดูกหมูอ่อน หรือ เอียเล้ง
aro ผงน�้ำซุป ขิงสับ น�้ำตาลทราย รอให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งและ
กระดูกหมูสุก ใส่ซีอิ๊วขาว แล้วปิดไฟ น�ำน�้ำซุปนี้ ไปใช้เป็นน�้ำซุป
ส�ำหรับปรุงหมูกระทะได้ หรือจะรับประทานเคียงกับหมูกระทะที่ย่าง
เสร็จแล้วก็ ได้
Fill a saucepan with water and bring it to a boil; add the pork
bones or chopped pork spine, aro broth powder, chopped
ginger and sugar; wait for the mixture to a boil and the pork
bone is cooked; add Light Soya sauce then turn off the heat.
You can use this broth as a broth for cooking pork barbecues
or eaten along with the grilled pork barbecues.

Dish
top
อร่อยจานด่วน อิ่มง่าย ราคาสบายกระเป๋า
@เตี๋ยว กะ เพรา
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ หลายคนเปลี่ยนพฤติกรรรมมาสั่ง
อาหารจานเดียว ราคาประหยัด จึงเป็นโอกาส
ทองให้ร้านต่างๆ หันมาเปิดร้านอาหารจาน
ด่วนกันมากขึ้น เช่นเดียวกับ “เตี๋ยว กะ เพรา”
ที่ปิดร้านอาหารอีสาน มาเน้นขายอาหารจาน
เดียวที่มีทีเด็ดตามชื่อร้าน
บรรยากาศในร้ า นตกแต่ ง อย่ า งเรี ย บ
ง่าย ห้องแอร์เย็นฉ่ำ� มี wifi และที่จอดรถไว้
บริการ โดยคุณแจ๊ค ดวงตะวัน เกษร เจ้าของ
ร้านบอกว่า
“การหาผั ด กะเพรากิ น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก
แต่ จ ะให้ มี วั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพครบทั้ ง หมู เนื้ อ
ทะเล หรื อ เนื้ อ พรี เ มี่ ย มอย่ า ง เนื้ อ โคขุ น
เนื้อน่องลาย วากิว นั้นยาก ส่วนใครชอบ
กินเส้นก็มีก๋วยเตี๋ยว เสิร์ฟครบจบที่เดียว”
ทีเด็ดสูตรผัดกะเพราของร้านจะใช้พริก
3 ชนิ ด คื อ พริ ก จิ น ดาแดงให้ สี ส วย พริ ก
ขี้หนูให้รสเผ็ด และพริกจินดาแห้งให้กลิ่นหอม
เลือกใช้กะเพราบ้านที่เพิ่มความหอมกระตุ้น
ความหิว เวลาผัดต้องใช้ ไฟแรงเพื่อให้ ได้กลิ่น
หอมของกระทะ ก่อนปรุงด้วย “ซอสผัด” สูตร
เฉพาะเสิรฟ
์ คูก่ บั ไข่ดาวที่ไข่ขาวกรอบไข่แดงฉ่�ำ
เยิ้ม ส่วนใครที่ ไม่กินเผ็ดก็สามารถสั่งให้ลด
ปริมาณพริกได้
นอกจากนี้ ยังมีจานเด็ด เช่น ข้าวผัด
รถไฟ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
บะหมี่เกี๊ยว ก๋วยเตี๋ยวกะเพรา ฯลฯ ไว้บริการ
โดยคุณแจ๊คได้มอบสูตร “ผัดกะเพราแจ๊คผูฆ้ า่
ยักษ์” ไซส์ ใหญ่จุใจ พร้อมสูตรซอสผัด และ
“ข้าวผัดรถไฟ” ข้าวผัดโบราณแสนอร่อยไว้
ให้ผู้อ่านลองไปทำ�ทานกัน

“การหาผัดกะเพรากินไม่ใช่เรื่องยาก
แต่จะให้มีวัตถุดิบคุณภาพครบ ...
นั้นยาก ส่วนใครชอบกินเส้น
ก็มีก๋วยเตี๋ยว เสิร์ฟครบจบที่เดียว”

Delicious fast food,
filling and friendly price
@ Teaw-ka-pow
COVID-19 affects people's income.
Many people change their behavior to
order one dish meal at low price, which
is a golden opportunity for many restaurants to turn in to a fast food restaurants
As well Teaw-ka-pow ‘s owner who
closed a former Isaan restaurant to sell
one dish meals that are unique like the
name of the restaurant instead.
The atmosphere of the restaurant
is nice, cool air conditioned, free wifi
and free parking provided by Mr. Jack
Duangtawan Kesorn, the owner of the
restaurant.
“It is not difficult to find stir-fry
basil rice restaurant, but it is difficult
to find a restaurant that served stir-fry
basil rice with quality ingredients such
as pork, seafood; or premium beef such
as kokhun beef, wagyu and beef shank.
For those who like to eat rice noodles,
we have rice noodles too."
Our restaurant uses 3 types of chili
to cook stir-fry basil rice including red
Chinda chili which has beautiful color,
bird's eye chili which is spicy and dried
Chinda chili which is fragrant. We use
home basil to enhance the flavors of

food and stimulate hunger. When
stir-frying, we use high heat to cook,
season with "stir-fry sauce" making
according to a special receipt and
served with a crispy fried soft yolk
egg. For those who do not eat spicy,
they can ask for reducing the amount
of chili.
There are also great dishes
such as “Rodfai fried rice”, red pork
and crispy pork rice, braised beef
noodles, wonton noodles, basil rice
noodles, etc. Mr. Jack gave us a recipe of “Jack the Giant Slayer stir-fry
basil" which is a large dish together
with its stir-fry sauce and a recipe of
"Rodfai fried rice" which is a delicious
traditional dry fried rice.
"Teaw-ka-pow" restaurant
is located at the entrance of Soi
Phaholyothin 22, open 9.00 - 21.00.
Tel. 0-2120-6763, 09-8978-6399.

Check in

ร้าน “เตี๋ยว กะ เพรา”
ปากซอยพหลโยธิน 22
เปิด 9.00 - 21.00 น.
โทร. 0-2120-6763, 09-8978-6399
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ผัดกะเพราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์
JACK THE GIANT SLAYER STIR-FRY BASIL
ส่วนผสม / INGREDIENTS

วิธีท�ำ / PREPARATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

หมูบด
500 กรัม
กระเทียมสับ
5
ช้อนชา
พริกจินดาแดงสับ
5
ช้อนชา
พริกขี้หนูสวนสับ
5
ช้อนชา
พริกจินดาแห้ง
5
ช้อนชา
ใบกะเพรา
50- 60 กรัม
น�้ำมันพืช
30
มล.
ซีอิ๊วด�ำ	
4-5 ช้อนชา
ข้าวสวย
5
ถ้วย
ไข่ดาว
5
ฟอง
ซอสผัดตามปริมาณที่ให้ไว้ทั้งหมด
500 grams of ground pork
5 teaspoons of minced garlic
5 teaspoons of chopped Chinda red chili
5 teaspoons of chopped gardening bird's eye chili
5 teaspoons of dried Chinda chili
50-60 grams of basil leaves
30 ml of vegetable oil
4-5 teaspoons of dark soy sauce
5 cups of steamed rice
5 fried eggs
The stir-fry sauce provided

ส่วนผสมซอสผัด / STIR-FRY SAUCE INGREDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ซอสหอยนางรม
100
ซอสปรุงรส
50
น�้ำตาลทราย
20
น�้ำสะอาด
75
ผงปรุงรสไก่
4
ผงชูรส
2
100 grams of oyster sauce
50 grams of seasoning sauce
20 grams of sugar
75 grams of drinking water
4 grams of chicken seasoning powder
2 grams of MSG
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กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

2.
3.

4.
1.

2.
3.

4.

ท�ำซอสผัดโดยเทส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อ คนให้เข้ากัน ยก
ขึ้นตั้งไฟกลางจนเดือดและส่วนผสมละลายเข้ากันดี พักไว้
ล้างกระทะให้สะอาด ยกขึน้ ตัง้ ไฟแรงเผากระทะจนแห้ง ใส่นำ�้ มัน
ลงไปกลิ้งให้ทั่วแล้วเทน�้ำมันออก
ใส่น�้ำมันพืชตั้งไฟให้ร้อน ใส่กระเทียมสับ พริกจินดาแดงสับ
พริ ก ขี้ ห นู ส วนสั บ และพริ ก จิ น ดาแห้ ง ผั ด ให้ เ ข้ า กั น จนมี
กลิ่ น หอม ใส่ ห มู บ ดเร่ ง ไฟแรงและเขย่ า กะทะ ผั ด ไปเรื่ อ ยๆ
จนส่วนผสมสุกและไม่ติดกระทะ
ใส่ซอสผัด (ข้อ1) ซีอิ๊วด�ำ ตามด้วย ใบกะเพรา ผัดเร็วๆ
ให้เข้ากันตักราดบนข้าวสวยเสิร์ฟพร้อมไข่ดาว
The stir-fry source is made by pouring all the ingredients into a saucepan, stirring over medium heat until
it boils and the ingredients are dissolved well then
setting aside;
Clean the pan thoroughly, burn the pan over high heat
until it is dry, pour oil over the pan then pour out the oil;
Add vegetable oil and heat a pan followed by chopped
garlic, chopped chinda red chilies, chopped bird's eye
chilies and dried chinda chilies; stir-fry until fragrant;
add ground pork; accelerate the heat and shaking the
pan constantly; stir-fry until the mixture is cooked and
does not stick to the pan.
Add stir-fry source (item 1) followed by dark soy sauce
and basil leaves; stir-fry fast until well blended; serve
it over steamed rice with a fried egg.

ข้าวผัดรถไฟ
RODFAI FRIED RICE
ส่วนผสม / INGREDIENTS

วิธีทำ� / PREPARATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หมูสันคอหั่นเป็นชิ้น
ไข่ไก่
ข้าวสวยพักไว้จนเย็น
มะเขือเทศหั่นเต๋า
หอมใหญ่หั่นเต๋า
คะน้าหั่นท่อน
ต้นหอมหั่นท่อน
ซอสผัด
ซีอิ๊วด�ำ
น�้ำมันพืช
ผักเคียง เช่น แตงร้านหั่นแฉลบ,
ต้นหอม และมะนาวผ่าซีก

100
1
150 – 200
¼
10
30
1
30
1
30

กรัม
ฟอง
กรัม
ลูก
กรัม
กรัม
ต้น
มล.
ช้อนชา
มล.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 grams of pork neck cut into pieces
1 chicken egg
150 - 200 grams of steamed cooled rice
¼ of peach tomato cut into dices
10 grams of onion cut into dices
30 grams of kale cut into thirds
1 spring onion cut into thirds
30 ml of the stir-fry sauce
1 teaspoon of dark soy sauce
30 ml of vegetable oil
Side vegetables such as sliced cucumbers, spring
onions and sliced green lemons

1.

ตั้งกระทะใส่น�้ำซุป หรือ น�้ำเปล่าลงไปรอจนเดือดใส่เนื้อหมูลงไป
รวนพอสุก ตักหมูขึ้นพักไว้
2. ล้างกระทะให้สะอาด ยกขึ้นตั้งไฟแรงเผากระทะจนแห้ง ใส่น�้ำมัน
ลงไปกลิ้งให้ทั่วแล้วเทน�้ำมันออก
3. ใส่น�้ำมันพืชลงไปตามด้วยไข่ยีจนไข่แตกเป็นชิ้นๆ ใส่หมูที่รวนไว้
ผักทั้งหมด ข้าวสวย ผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุก ใส่ซอสผัด
และซีอิ๊วด�ำ คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง ก่อนตักใส่จาน เสิร์ฟ
พร้อมด้วยผักเคียง
หมายเหตุ : ส่วนผสมซอสผัด ให้ดสู ตู รและวิธที �ำ จากสูตรผัดกะเพรา
แจ็คผู้ฆ่ายักษ์
1.

Heat the pan, add the broth or water into it, wait for the
broth or water boils, put the pork into the pan and stir till
it slightly cooked, take it out of the pan and set aside;
2. Clean the pan thoroughly, burn the pan over high heat
until it is dry, pour oil over the pan then pour out the oil;
3. Add vegetable oil followed by an egg; mash the egg
into small pieces; add the slightly stir-fried pork, all
vegetables and steamed rice; stir-fry until cooked;
add stir-fry sauce followed by dark soy sauce; mix well
before taking the fried rice out of the pan and put it on
a plate; serve with side vegetables.
Note: For the stir-fry sauce making, please refer to the stir-fry
sauce making of Jack the Giant Slayer stir-fry basil.

ดู VDO การท�ำเมนู
ผัดกะเพราแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ และข้าวผัดรถไฟ
Scan to Looking for Cooking VDO.
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จับเทรนด์อาหารข้างทาง 2021
WORLD STREET FOOD TRENDS 2021

อาหารริมทางได้รับความนิยมออกไปทั่วโลกอย่างมาก
ในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่า นมา อย่ า งไรก็ ต ามช่ ว ง New Normal
เนื่องจากการระบาดของ COVID -19 ต่างต้องมีการปรับตัว
ครั้งใหญ่
มาดูกันว่าเทรนด์ Street Food ในปี 2021 นี้ ปรับตัวไป
ในรูปแบบใดกันบ้าง

Street food has become extremely popular around
the world in recent years, until the New Normal due to
the COVID-19 outbreak, where major adaptions had
to be made.
Let's take a look at the 2021 street food trends.

การสร้างแบรนด์และโลโก้ที่โดดเด่น

OUTSTANDING BRANDING AND LOGO

สิ่งสำ�คัญที่สร้างการรับรู้และจดจำ�ให้ผู้คนมาโดยตลอด
ก็ คื อ “แบรนด์ ” ที่ ต้ อ งมี ค วามโดดเด่ น แข็ ง แกร่ ง เช่ น
มีเอกลักษณ์เรื่องการคัดสรรวัตถุดิบ หรือแค่เอ่ยชื่อแบรนด์นี้
ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพอาหาร ความสะอาด และการบริการ
ยิ่ ง มี “โลโก้ ” ที่ โ ดดเด่ น สะดุ ด ตา หรื อ โดนใจผู้ บ ริ โ ภค
ในทางใดทางหนึ่ ง ก็ จ ะยิ่ ง เพิ่ ม แรงดึ ง ดู ด ความสนใจและ
เข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้น

PACKAGING เพื่อสิ่งแวดล้อม

เพราะผู้คนใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติกันมากขึ้น การเลือกซื้ออาหารสักอย่าง ผู้บริโภค
จึงมองไปที่ Packaging เพือ่ สิง่ แวดล้อมด้วย ยิง่ ถ้าย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ หรือใช้วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารที่คุ้มค่า ลดขยะจากอาหารให้เหลือน้อยที่สุด
หรือที่เรียกว่า Zero Waste ยิ่งตอบโจทย์ โดนใจคนรักษ์
สิ่งแวดล้อมสุดๆ

A distinctive and strong "brand" will create
people's awareness and recognition, such as a brand
with a unique raw material selection, good food quality,
hygiene and service, etc. "Logo" that stands out or
resonates with consumers will increase attractiveness,
raise interest and reach more customers.

ENVIRONMENTAL PACKAGING DESIGN

As more and more people care about the
environmental conservation, environmental packaging
is what people consider when shopping for food.
If the package is biodegradable, cost-effective or zero
waste, it will attract more environmental lovers.
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แตกไลน์สู่งานอีเวนต์และงานสังสรรค์

ผู้ ข ายอาหารข้ า งทางจำ � นวนไม่ น้ อ ยที่ มั ก รวมตั ว กั น
จั ด เป็ น งานอี เ วนต์ ที่ เ รามั ก คุ้ น กั น ดี ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น Food
Truck และร้ า นตั้ ง โต๊ ะ อื่ น ๆ ที่ เ มื่ อ เกิ ด การรวมตั ว กั น มี อ าหาร
ให้ เ ลื อ กหลากหลาย ย่ อ มดึ ง ดู ด ใจให้ ผู้บ ริ โ ภคมาแวะซื้ อ ซึ่ ง
บ่ อ ยครั้ ง ที่ ผู้ค้ า มั ก ได้ รั บ การเชิ ญ ชวนให้ ไ ปรวมกลุ่ ม ออกร้ า น
ในงานสั ง สรรค์ ต่ า งๆ ด้ ว ย อย่ า งวั น เกิ ด วั น ครบรอบแต่ ง งาน
วั น รั บ ปริ ญ ญา เป็ น ต้ น เป็ น การแตกไลน์ ที่ เ พิ่ ม โอกาสทาง
การขายและรายได้อีกทาง

32

| Ingredient

PARTICIPATING IN EVENTS AND PARTIES

There are a number of street food vendors that often
gather together to host events. Most are food trucks and
food stands with a great variety of food to choose from,
which attract consumers to buy. Street food vendors are
often invited to various parties; such as birthday parties,
anniversary parties and graduation parties, etc., which
provide them with additional opportunities for sales growth
and extra income.

Social Media – Online เพิ่มช่องทางการขาย

ยุคนี้ยุคออนไลน์ โซเชียลมีเดียมาแรงในทุกแพลตฟอร์ม
ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, Twitter,
TikTok ฯลฯ แถมยั ง มี แ อปพลิ เ คชั น ที่ ร องรั บ ชี วิ ต ในยุ ค
New Normal ที่แค่กดสั่งซื้อได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ผู้ค้าขาย
แนว Street Food จึงต้องปรับตัวมาใช้สื่อออนไลน์ ให้เกิด
ประโยชน์ เ ช่ น กั น เราจึ ง ได้ เ ห็ น อิ น ฟลู เ อนเซอร์ ห น้ า ใหม่ ,
การไลฟ์สดขายของ และกลวิธีการนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆ
มากมาย ที่บอกได้เลยว่า “ไม่ทำ�...ไม่ ได้แล้ว !!!”

INCREASING SOCIAL MEDIA
AND ONLINE SALES CHANNELS

In the online age, social media platforms are hot
such as Facebook, Instagram, Youtube, Twitter and
TikTok, etc. There are applications that support life in
the New Normal. Street food vendors use social media to benefit for themselves. So we have seen new
influencers, live sales and various sales strategies that
"can't be overlooked!!!"
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ยกระดับ STREET FOOD ในชุมชน

ELEVATE STREET FOOD IN THE COMMUNITY

สิ่งที่เพิ่มเสน่ห์ให้ Street Food ได้เสมอ และไม่ควรมองข้ามคือ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบในชุมชน เราจึงได้เห็นผู้ค้าหลายรายใช้ใบตอง
หรือวัตถุดิบพื้นถิ่นมาอยู่ในอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ด้วย หรืออย่างใน
ชุมชนนั้นๆ เอง สิ่งที่ ได้เห็นมากขึ้นคือมีการยกระดับ Street Food
ในชุ ม ชน แทนที่ จ ะนำ � ของมาวางขายบนโต๊ ะ หรื อ ต่ า งคนต่ า งขาย
ขายกันกระจัดกระจาย ไม่มจี ดุ เด่นทีน่ า่ สนใจ ก็มกี ารจัดระเบียบ รวมตัว
และนำ�เอกลักษณ์และวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาประยุกต์เป็นอาหาร ขนม
หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ สริ ม เสน่ ห์ ยกระดั บ คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า ให้ น่ า สนใจ
มากยิ่งขึ้น

The things that add charm to street food and should not
be overlooked are ingredients in the community. So we have
seen many vendors use banana leaves or local ingredients
in food or packaging. In the community, what we see is the
elevating of street food selling instead of traditional selling or
each sells its own. The vendors are well-organized and gather
together now. They integrate local identities and ingredients
into the food, desserts or packaging to increase the value of
the products and make them more attractive.

จาก STREET FOOD สู่ความสร้างสรรค์เฉพาะตัว

FROM STREET FOOD TO INDIVIDUAL CREATIVITY

ผู้จับธุรกิจ Street Food หลายราย ต่อยอดไอเดียจากสิ่งที่ขาย
และประสบความสำ�เร็จอย่างยิง่ ด้วยไอเดียทีส่ ดใหม่และความสร้างสรรค์
เฉพาะตัวที่ ไม่เหมือนใคร ทั้งยังแตกไลน์ ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้อีกมาก
หลายรายเริ่มจากการออกแบบหน้าตาอาหารให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
หรือใช้วัตถุดิบบางอย่างที่ต้องสั่งเจ้านี้เท่านั้น บางรายใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ไม่เหมือนใคร เป็นต้น
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Many street food vendors built on ideas from their
products and being extremely successful with fresh and
unique creativity. They also expanded to other businesses,
such as designing unique food appearances or using unique
materials and packaging, etc.

เดลิเวอรี่ อาหารริมทางสั่งง่าย

โตสุ ด ๆ ในเซ็ ก ชั่ น การตลาดออนไลน์ อี ก อย่ า งที่ ข าด
เสียไม่ได้กค็ อื “เดลิเวอรี”่ อาหารริมทางเจ้าไหนสัง่ ผ่านแอปฯ
ได้ ยิ่งมีโอกาสขายทำ�เงิน เพราะทั้งง่าย ทั้งสะดวก โดยแอปฯ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line Man, Grab, Food Panda ฯลฯ
ก็รว่ มกับผูค้ า้ คอยจัดโปรโมชัน่ กระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยของ
ผูบ้ ริโภคกันแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็นโปรโมชัน่
ซือ้ 1 แถม 1 หรือซือ้ ครบ 100 บาท ส่งฟรี เป็นต้น “ง่าย สะดวก
ส่งถึงบ้าน” อำ�นวยความสะดวกแบบสุดๆ ขนาดนี้ มีหรือที่
ผู้บริโภคยุค New Normal จะไม่กดสั่งซื้อ

STREET FOOD DELIVERY IS EASY TO
ORDER

Another big business in online marketing that
is indispensable is "food delivery". Street food that
can be ordered through application will make money
because it is both easy and convenient. Various
applications such as Line Man, Grab and Food Panda
have cooperate with their merchants in offering
promotions almost every day to increase consumer
spending, such as buy 1 get 1 or buy 100 baht get free
delivery, etc. "Easy, convenient and home delivery"
are the reasons why consumers in the New Normal
era click to order food on the applications.
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ริมทางนานาชาติกับการปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย

ชาบู ซูชิ ทาโกยากิ ไก่ทอดเกาหลี และอื่นๆ อีกมากมายที่ล้วนเป็นอาหาร
ต่างชาติ แต่ขายกันเยอะตามริมทางในบ้านเรา โดยเฉพาะในแหล่งรวมวัยรุ่น
วัยทำ�งาน ไม่ว่าจะเป็นย่านสยามสแควร์ หรือตามชอปปิง มอลล์ ซึ่งมีการปรับ
รสชาติให้ถกู ปากคนไทยมากขึน้ แถมยังได้รบั กระแสตอบรับดีสดุ ๆ ร้านไหนร้าน
นั้น คิวยาวไม่ใช่เล่นเลย

INTERNATIONAL STREET FOOD IN THAILAND IS
CHANGING TO SUIT THE LOCAL TASTE

Shabu, sushi, takoyaki, Korean fried chicken and many more
foreign food are selling a lot along the road in our country, especially in places for teenagers and working people, such as in the
area around Siam Square or in shopping malls. These international
food vendors developed new flavors to suit the taste of Thai people
and received very good responses from them. There are long queues
at these food shops.
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ชานมไข่มุก ชานมไต้หวัน ยังฮอตฮิต

BUBBLE MILK TEA AND
เติบโตมานานหลายสิบปี จนถึงตอนนี้ยิ่งผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด TAIWANESE MILK TEA IS THE BIG WINNER

ในประเทศไทย นั่นคือธุรกิจ “ชานมไข่มุก” ที่มีต้นกำ�เนิดมาจากชานม
ไต้หวัน โดยข้อมูลจาก Grab Food เผยถึงตลาดเครื่องดื่มชานมไข่มุก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2561 มียอดสั่งซื้อเติบโต
เพิ่มขึ้น 3,000 % จากแบรนด์ชานมไข่มุกกว่า 1,500 แบรนด์ ที่มี
หน้าร้านจำ�หน่ายรวมกว่า 4,000 สาขา และ “คนไทย” บริโภคชานม
ไข่มุกมากที่สุด เฉลี่ยคนละ 6 แก้วต่อเดือนเลยทีเดียว ภาพรวมตลาด
มีมูลค่าราว 2.5 - 3 พันล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตไปเรื่อยๆ จน
ทะลุ 1 แสนล้านบาท ภายในปี 2566 ซึ่งแทบทุกหัวระแหง เราจะได้พบ
ร้านขายชานมไข่มุก ที่ต่างงัดเอากลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา
ทอปปิ้ ง หลากหลาย หรื อ การนำ � เอาหั ว สั ต ว์ ต่ า งๆ มาเป็ น กิ ม มิ ค
พ่นไฟได้ มาแข่งขันกันอย่างคึกคัก

A business that has been growing for decades and
seeing strong demand all over Thailand is the "pearl milk tea"
business that originated from Taiwanese milk tea. According
to Grab Food, in 2018 pearl milk tea orders grew 3,000%
among more than 1,500 pearl milk tea brands with more than
4,000 outlets. "Thais" consumed the most pearl milk tea,
average 6 glasses per person per month. Overall, the market is
worth around 2.5 - 3 billion baht and is expected to continue
to grow to surpass 100 billion baht by 2023. We found shops
selling pearl milk tea almost everywhere. They use different
strategies such as pricing, a variety of toppings or using
heads of animals that can breathe fire as gimmicks to compete
with each other vigorously.
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Dishworld
ทัวร์อร่อยกับสตรีทฟู้ดทั่วโลก

ทีม MHA ได้ข้อมูลเด็ดระบุพิกัดสตรีทฟู้ดแสนอร่อยติดอันดับโลกมาจากบทความ
BEST CITIES FOR STREET FOOD FROM MIAMI TO TOKYO โดยสำ�นักข่าว CNN
ที่จะพาตระเวนทัวร์ ไปทำ�ความรู้จักกับสตรีทฟู้ดทั่วโลกด้วยกัน

BEST 9 STREET FOOD AROUND THE WORLD

Our MHA team got some great information about the world's delicious street
food from the BEST CITIES FOR STREET FOOD FROM MIAMI TO TOKYO by
CNN news agency. Based on this article we will take you on a street food tour
around the world.
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แอฟริกาใต้

Biltong หรือ เนื้อตากแห้ง ทำ�จากเนื้อสัตว์หลากหลายชนิด
เช่น หมูปา่ นกกระจอกเทศ หรือเนือ้ สัตว์อนื่ ๆ ทีห่ ามาได้ ในอดีต เมือ่ ครัง้
ที่ ยั ง ไม่ มี ตู้ เ ย็ น ชาวบ้ า นจะนำ � เนื้ อ สั ต ว์ ม าคลุ ก เคล้ า กั บ เครื่ อ งเทศ
เช่น ผักชี พริกไทย ผสมกับเครือ่ งปรุงรสเช่นน้�ำ ส้มสายชู เกลือ น้�ำ ตาล
จากนั้นนำ�ไปแขวนผึ่งลมให้แห้ง ผลลัพธ์ที่ ได้ คือ เนื้อตากแห้งที่มี
ปริมาณไขมันต่ำ�และโปรตีนสูง
Malva Pudding ขนมหวานยอดฮิตทำ�จากสปอนจ์เค้กสอดไส้
แยมแอปริคอตและตบท้ายด้วยครีมซอสด้านบน ใช้เสิร์ฟหลังอาหาร
มื้อเช้าควบเที่ยงหรือบรั้นช์ในวันอาทิตย์

SOUTH AFRICA

Biltong or dehydrated meat is made from a variety of
meats such as boar, ostrich or others that were obtained.
Before refrigerator was invented; villagers preserved meat
by mixing them with spices such as coriander, pepper and
seasonings such as vinegar, salt and sugar; then hung meat
to air dry. The end result is dehydrated meat that is low in fat
and high in protein.
A malva pudding is a popular
dessert made with sponge
cake, stuffed with apricot jam and topped with
cream sauce; served after breakfast, brunch or
Sunday brunch.

อาเจนติน่า

Choripan หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Chori เป็นแซนวิชไส้กรอก ส่วน
ใหญ่เป็นไส้กรอกเนือ้ วัวประมาณ 70% อีก 30% เป็นไส้กรอกหมู นำ�ไป
ย่างแล้วเสิร์ฟโดยนำ�ขนมปังมาประกบ ทาซอส chimichurri ไว้ด้านใน
Empanadas ดูรูปทรงคล้ายๆ กระหรี่ปั๊บ ตัวแป้งที่ใช้ห่อทำ�จาก
แป้งสาลี เกลือ น้ำ� เนย นวดให้เข้ากัน ส่วนไส้นั้นมีตั้งแต่เนื้อ แฮม ชีส ไก่
ผักต่างๆ ไข่ จากนั้นห่อแล้วจับจีบให้สวยงาม ขนาดชิ้นใหญ่มากเกือบ
เท่าฝ่ามือ ดังนั้น กินเพียงชิ้นเดียวก็อิ่มไปได้ 1 มื้อ
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เม็กซิโก

Taquitos แผ่นแป้งตอร์ตยิ า่ ห่อไส้หลากหลาย
เช่น เนื้อไก่ฉีก เนื้อวัว ชีส และผักต่างๆ จากนั้นม้วน
เป็นแท่งกลมๆ คล้ายปอเปี๊ยะนำ�ไปทอดให้กรอบ
Tamal ใช้ แ ป้ ง โดว์ ม าสาที่ ทำ � จาก
ข้ า วโพดบดละเอี ย ด ห่ อ ด้ ว ยเปลื อ ก
ข้าวโพด ใบข้าวโพด หรือ ใบตอง
แล้วนำ�ไปนึ่ง เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่ม
ชื่อ atole เป็นอาหารเก่าแก่ที่ย้อน
กลับไปได้ถึงยุควัฒนธรรมแอสแทค
รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 15

MEXICO

A taquito is a tortilla with a variety of fillings such as
shredded chicken, beef, cheese and vegetables inside; then
roll it into cylindrical shape like a spring roll and fry it until
crispy.
Tamal is a pocket of masa dough which made from finely
ground corn that are wrapped around a filling with corn husks,
corn leaves or banana leaves; then steamed and served with
a drink called atole. This is a historical food which dates back
to the Aztec period in 15th century.

ARGENTINA

Choripan or chori for short is a sausage sandwich. Most
are beef sausages about 70% and 30% are pork sausages,
grilled and served by putting in middle of bread with chimichurri sauce inside.
The shape of empanada is similar to a curry puff. The
wrapper dough is made out of wheat flour, salt, water and
butter; then kneading the dough well. The fillings include meat,
ham, cheese, chicken, vegetables and eggs; then folding
dough over a filling and dabbing the edges of the wrapper finely. An empanada is big, almost palm-sized, so one
empanada equals one meal.

ตุรกี

Tavuk Pilav ข้าวหุงกับน้ำ�ซุปไก่ พริกไทย เกลือ ถั่วชิคพี หอมใหญ่ แครอท เนย น้ำ�มันมะกอก และไก่ เสิร์ฟเป็น
อาหารเที่ยงและมักจะพบเห็นว่าขายตามรถเข็นข้างทาง เป็นอาหารราคาไม่แพง
Simit ขนมปังรูปวงแหวน เสิรฟ
์ คูก่ บั ชา โยเกิรต์ ผลไม้เชือ่ ม กินเป็นอาหารเช้า หรือจะเสิรฟ
์ เป็นอาหารคาว คูก่ บั ชีส
เนื้อเค็ม และผักสดต่างๆ เชื่อว่าเป็นอาหารอาหรับเก่าแก่ชื่อว่า Samid ซึ่งแปลว่า แป้งขนมปังขาว เนื้อแป้งใกล้เคียงกับ
เบเกิ้ล เพียงแต่ว่าตอนที่ปรุงไม่ได้เอาไปต้ม นำ�ไปอบโดยที่ทาน้ำ�เชื่อมผลไม้เพื่อให้ได้รสชาติหวานนิดๆ

TURKEY

Tavuk pilav is rice cooked with chicken broth, pepper, salt, chickpeas,
onions, carrots, butter, olive oil and chicken; served for lunch; often found
to be sold by street cart vendors. It is an inexpensive meal.
Simit is a ring-shaped bun; served with tea, yoghurt and candied
fruit as both breakfast and savory dish with cheese, salted meat and
fresh vegetables. It is believed that simit is an old Arabic food called
samid, which means white bread flour. The texture is similar to a bagel
except when cooking, simit is not boiled but it is baked with fruit syrup
to get a little sweet taste.

อินเดีย

Matar Kulcha ในภาษาฮินดี Matar หมายถึงถั่ว และ Kulcha หมายถึง
ขนมปังแบบแฟลทเบรด กินเป็นอาหารมื้อหลักได้เลยโดยจิ้มแป้งแฟลทเบรดกินกับ
น้ำ�แกงรสชาติเข้มข้นที่ปรุงจากมะเขือเทศและขิง
Chicken Tikka ไก่ บ าร์ บี คิ ว แบบอิ น เดี ย ทำ � จากเนื้ อ ไก่ หั่ น เป็ น ชิ้ น เล็ ก ๆ
คลุ ก เคล้ า กั บเครื่ อ งเทศเสียบใส่ ไม้ยาวนำ�ไปย่างให้ห อม เสิร์ฟพร้อมกับ แผ่น แป้ง
เสิร์ฟทั้งไม้ หรือเสิร์ฟโดยราดน้ำ�เกรวี่ตามไปด้วย

INDIA

Matar kulcha, in Hindi matar means nut and kulcha means flatbread.
It can be eaten as a main meal by dipping the flatbread in a rich curry made
of tomatoes and gingers.
Chicken tikka is an Indian BBQ chicken, made from chicken meat cut
into small pieces, mixed with spices, skewered on a long stick and grilled
until fragrant, served with dough sheets. It can be eaten with gravy as well.
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สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

Okonomiyaki หรือ แพนเค้กญีป่ นุ่ ทำ�จากแป้งสาลี น้�ำ ซุปดาชิ ไข่
ผสมกับกะหล่�ำ ปลีหั่นฝอยผสมให้เข้ากันใช้เป็นฐาน คำ�ว่า Konamon
แปลว่า ใส่ได้ตามใจชอบ ส่วน yaki แปลว่าปิ้งหรือทอด มีส่วนประกอบ
ตั้งแต่ต้นหอม เบคอน ปลาหมึก กุ้ง ผักต่างๆ ชีส ปิ้งบนกระทะแบนๆ
แล้วราดด้วยซอสที่มีรสเค็มและหวาน มายองเนส และปลาโอขูดบางๆ
Taiyaki ขนมรูปปลามีไส้ต่างๆ คำ�ว่า Tai แปลว่า ปลาในตระกูล
ปลาทรายแดง ส่วนตัวแป้งมีความนุ่มใกล้เคียงกับแพนเค้ก เทใส่พิมพ์
รูปปลา แบบดั้งเดิมใส่ไส้ถั่วแดงอะสุกิ ต่อมาพัฒนามี ไส้ต่างๆ เช่น
คัสตาร์ด ช็อคโกแล็ต ชีส มันหวานญี่ปุ่นบด บางแห่งใส่ไส้เกี๊ยวซ่า
ไส้กรอก กลายเป็นไส้คาว

JAPAN

Okonomiyaki or a Japanese pancake; made from wheat
flour, dashi broth, eggs and shredded cabbages; then mixed
well as a wheat-flour-based batter. The word konamon means
adding ingredients to your taste, while yaki means toasting
or frying. Okonomiyaki contains ingredients such as spring
onion, bacon, squid, shrimp, various vegetables and cheese. It
is grilled on a flat pan then topped with sweet and salty sauce,
mayonnaise and sprinkled with katsuobushi.
Taiyaki is a fish shaped snack with various fillings. Tai
means a fish in the bream family. The way to make taiyaki
batter is to pour flour into a fish mold then cook until soft and
similar to a pancake. Traditional taiyaki is stuffed with red
bean paste. Later, various fillings are added such as chocolate
custard, cheese and crushed Japanese sweet potato. Some
shops stuff taiyakis with gyoza and sausages as savory fillings.
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Frog porridge ข้าวต้มกบ ทำ�จากกบหมักกับซอสถั่วเหลือง
ต้นหอม เหล้าจีน ขิง พริกไทย นำ�ไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนจนเริ่มเปื่อย
รสชาติเนื้อกบนั้นจะหวานและนุ่ม คล้ายเนื้อไก่แต่จะมีสปริง เด้ง และ
อร่อยกว่า จากนั้นนำ�ไปใส่ในโจ๊กที่ทำ�จากข้าวที่ต้มด้วยไฟอ่อนจนนิ่ม
ความหวานจากน้ำ�ซุปกบทำ�ให้โจ๊กชามนี้เป็นอาหารพิเศษที่ทำ�ให้
นักท่องเที่ยวต้องแปลกใจในรสชาติอันนุ่มนวล กินได้ทุกเพศทุกวัย
Red snapper head curry แกงหัวปลากะพง มีที่มาจาก
วัฒนธรรมอาหารของชาวเบงกอลที่อาศัยในสิงคโปร์ น้ำ�แกงเข้มข้น
ด้วยเครือ่ งเทศเฉพาะ นอกจากนีก้ ม็ มี ะเขือ กระเจีย๊ บเขียว ชาวสิงคโปร์
เชื้อสายอินเดีย ทมิฬ อัสสัม เบงกอล มักปรุงน้ำ�แกงให้ออกรสเข้มข้น
เปรี้ยวด้วยน้ำ�มะขาม และมีรสเผ็ดเล็กน้อยจากเครื่องเทศ ขณะที่
ชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนจะปรุงรสออกมาให้หวานเล็กน้อย

SINGAPORE

Frog porridge is made from frogs marinated in soy sauce,
spring onion, Chinese liquor, gingers and pepper; stewed over
low heat until tender. The frog meat taste is sweet and the
texture is soft like chicken meat, but bouncier and tastier. The
meat is added to rice porridge that is cooked over low heat
until soft. The sweetness of frog broth makes frog porridge
as a special dish that will surprise tourists with its smooth
taste. It suits all ages.
Red snapper head curry is a curry made from snapper
head. It is a food of the Bengalis living in Singapore. Its rich
flavor has a strong taste of special spices. Eggplants and
green okra are put into the curry. Singaporeans of Indian,
Tamil, Assam and Bengali ancestries like to cook deepflavored curry; soured with tamarind juice and using spices
to make it taste a little spicy; while Singaporeans of Chinese
ancestry like to lightly season it with sugar.

ไต้หวัน

Stinky Tofu เต้าหูเ้ หม็น แค่กลิน่ ก็อาจทำ�ให้ลงั เลทีจ่ ะลอง
ชิม ทำ�จากเต้าหู้หมักกับน้ำ�หมักที่มีส่วนผสมหน่อไม้ เห็ดหอม
และเครื่องเทศอื่นๆ จนมีกลิ่น พบเห็นตามตลาดกลางคืนหรือ
รถเข็นขายข้างทาง จะกินแบบเย็น นึ่ง ตุ๋น แต่ส่วนใหญ่มักทำ�
แบบทอดกรอบราดซอสพริกหรือซอสถั่วเหลือง
Boba Tea ชานมไข่มุก แม้ว่าจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่มี
ขายทั่วโลก แต่ถ้าหากได้ ไปไต้หวันก็ควรไปลองชิมชานมไข่มุก
สักแก้วเพราะที่นี่เป็นแหล่งกำ�เนิดของเครื่องดื่มสุดฮิตชนิดนี้
ส่วนประกอบหลักมีชา นม และไข่มุกที่ทำ�จากบุก นอกจากนี้
ยังมีรสชาติอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชานมเผือก ชานม
ช็อคโกแล็ต ชานมรสผลไม้ต่างๆ

TAIWAN

Smelly tofu scent just might make you reluctant to try it. It made with tofu marinated in a broth
with bamboo shoots, shiitake mushrooms and other spices. This kind of tofu is normally sold at night
markets or as street cart food. It can be eaten cold, steamed or stewed; but commonly eaten fried,
topped with chilies or soy sauce.
Boba tea or bubble milk tea; though it has become a popular drink around the world, but if
you go to Taiwan, you should try a cup of bubble milk tea there because this is the birthplace of this
popular drink. The main ingredients are tea, milk and pearls made from konjac flour. In addition, there
are many other flavors such as taro milk tea, chocolate milk tea or various fruit flavored milk tea.

SOUTH KOREA

เกาหลีใต้

Tteokbokki แป้งสาลีท�ำ เป็นท่อนยาวๆ หั่นเป็นชิ้นพอคำ�ต้มสุก
ให้เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ปรุงในซอสโคชูจังที่มีพริกรสเผ็ดและอาจ
เติมพริกสดลงไปแล้วแต่ความชอบ รสชาติเค็มหวาน มีลูกชิ้นปลา
กุ้ง ไข่ต้ม กะหล่ำ�ปลี ต้นหอม ชีส มีขายตามร้านข้างทาง เป็นอาหาร
ราคาย่อมเยา
Patbingsu น้ำ�แข็งไสที่มีขายตลอดทั้งปี ปัจจุบัน กลายเป็น
ขนมยอดฮิตที่หากินได้ทั่วเอเชีย แต่ถ้าไปเกาหลีใต้ก็ควรได้ ไปลองกิน
แบบต้นตำ�รับ มีน้ำ�แข็งไสกับถั่วแดง เสิร์ฟคู่กับผลไม้สด เช่น กีวี
สตรอเบอร์ รี บลู เ บอร์ รี ราดด้ ว ยนมข้ น หวานและปิ ด ท้ า ยด้ ว ย
ไอศกรี ม อี ก 1 สกู้ ป ต่ อ มา เปลี่ ย นจากน้ำ � แข็ ง ไสเป็ น นมแช่ แ ข็ ง
แล้วเอามาไสเป็นเกล็ดละเอียดเพิ่มความอร่อยให้มากขึ้นไปอีก

Tteokbokki is made with a long cylinder-shaped rice
cake that is cut into bite-size pieces; then cooked in a spicy
gochujang sauce with fish cakes, shrimp, boiled eggs,
cabbages, spring onions and cheese; fresh chilies may be
added depending on your taste. It has soft and chewy
texture, sweet and salty taste. It is sold as street cart food at
affordable prices.
Patbingsu is a shaved ice dessert sold all year round.
It is now a popular dessert that can be found all over Asia;
but if you go to South Korea, you should try the authentic
one that consisted of shaved ice and red bean paste; served
with fresh fruits such as kiwis, strawberries and blueberries;
topped with sweetened condensed milk and one scoop of
ice cream. Some shops use frozen milk instead of shaved
ice, then shearing it into thin flakes for added deliciousness.
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