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ฉบัับัมืือโปรี



HIVE คืืออะไรี ?
	 HIVE	เป็น็แพลตฟอร์์ม	Food	Ecosystem	
ท่ี่�สมบููร์ณ์์ท่ี่�สุดร์ายแร์กของป็ร์ะเที่ศไที่ย	 เพร์าะ					
เร์ามุ�งม่�นท่ี่�จะสร้์างชุุมชุนท่ี่�ด่ให้้แก�อุตสาห้กร์ร์ม					
อาห้าร์	(Food	Industry)	ท่ี่�งร์ะบูบู	ภายใต้แนวคิิด

	 เร์าไม�เพ่ยงแต�เป็น็ผูู้ใ้ห้้บูริ์การ์แพลตฟอร์์ม
เพ่ยงเที่�าน่�น	แต�เร์าคิำานึงห้ล่ก	3P	 ได้แก�	Profit,	
People	และ	Planet	 เพร์าะเร์ามองว�าส่งคิมคิวร์
ได้ร่์บูป็ร์ะโยชุน์และเติบูโตไป็พร้์อมก่น	เร์าจึงมุ�งเน้น
ให้้คิวามรู้์ด้านต�างๆ	 ท่ี่�เก่�ยวข้องก่บูอุตสาห้กร์ร์ม	
อาห้าร์ตลอดซ่ัพพลายเชุน	 ไม�ว�าจะเป็็นผูู้้ผู้ลิต	
ซ่ัพพลายเออร์์	ร้์านอาห้าร์	ไป็จนถึึงผูู้้บูริ์โภคิ	โดย
เร์าม่พ่นธมิตร์จากห้ลายฝ่่ายท่ี่�พร้์อมใจร์�วมก่น				
ผู้นึกกำาล่ง	เพ่�อสร้์างชุุมชุนท่ี่�แข็งแกร์�ง

	 แพลตฟอร์์มของ	HIVE	แตกต�างจาก	POS	
ท่ี่�วไป็	 โดยเร์าให้้บูริ์การ์คิร์อบูคิลุมทุี่กฟงัก์ชุ่นการ์	
ใชุ้งาน	ต่�งแต�ร์ะบูบูบูริ์ห้าร์ร้์านอาห้าร์อ่จฉริ์ยะ	(HIVE	
RI)	 ท่ี่�ร์วบูร์วมร์ะบูบูจ่ดการ์ห้น้าร้์าน	 ร์ะบูบูจ่ดการ์	
สินค้ิาคิงคิล่ง	ร์ะบูบูจ่ดการ์บุูคิลากร์และบู่ญชุ่เงิน
เด่อน	ไว้ในแพลตฟอร์์มเด่ยว	ร์วมท่ี่�งเร์าย่งม่ร์ะบูบู
บูริ์ห้าร์ลูกค้ิาส่มพ่นธ์	 (HIVE	 CRM)	 ท่ี่�ชุ�วยให้้										
ผูู้้บูริ์โภคิสามาร์ถึเข้าถึึงร้์านอาห้าร์ได้ง�ายขึ�น	 และ
ร์ะบูบูตลาดออนไลน์	 (HIVE	 Market)	 ท่ี่�ร์วบูร์วม
ซ่ัพพลายเออร์์ไวทุ้ี่กป็ร์ะเภที่	เพ่�อชุ�วยให้้เห้ล�าผูู้้ผู้ลิต
และเกษตร์กร์สามาร์ถึเข้าถึึงร้์านอาห้าร์ได้โดยตร์ง
ด้วยรู์ป็แบูบู	Farm	to	 table	 โดยเร์าเปิ็ดบูริ์การ์
ทุี่กฟงัก์ชุ่นฟร่์!	ไม�ม่คิ�าใชุ้จ�าย.

“หลายชีีวิิตจะดีีข้ึ้�นได้ีด้ีวิย HIVE”



สีแกน QR Code เพืื่�อเข�าส้ี�  
เว็็บัไซต์์ของ HIVE
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ป็ัจจุบู่นม่ร้์านอาห้าร์เกิดขึ�นมากมาย	 ไม�ว�าด้วยสภาวะเศร์ษฐกิจจะเป็น็อย�างไร์	แต�ธุร์กิจท่ี่�เก่�ยว
ก่บูอาห้าร์ก็ย่งโตอย�างต�อเน่�อง	 เพร์าะอาห้าร์ค่ิอ
ป็จัจ่ยท่ี่�ห้นึ�งของการ์ดำาร์งชุ่วติ	ด่งน่�น	จึงไม�แป็ลก
ใจเลยว�า	ที่ำาไมร้์านอาห้าร์ถึึงผุู้ดขึ�นมาร์าวก่บูดอก
เห็้ด	 ห้ากเร์าลงลึกไป็มากกว�าน่�น	 ก็จะเห็้นว�าม่ท่ี่�ง
ร้์านอาห้าร์ท่ี่�อยู�ร์อด	ยอดขายด่	 ม่แนวโน้มเติบูโต	
แต�ก็ม่ร้์านอาห้าร์อ่กจำานวนไม�น้อยท่ี่�ไม�ป็ร์ะสบูคิวาม
สำาเร็์จ	 โดยเฉพาะร้์านอาห้าร์ขนาดเล็กและขนาด
กลาง	 เน่�องจากเจ้าของร้์านขาดองค์ิคิวามรู้์พ่�น
ฐานในการ์บูริ์ห้าร์จ่ดการ์ร้์านอาห้าร์ท่ี่�ด่	ซึั�งป็ญัห้า
ท่ี่�พบูบู�อยน่�นค่ิอ	 ‘ขายไมื�ได� กำาไรีไมื�มีื’	 อ่นน่�ถ่ึอว�า
เป็็นเห้ตุผู้ลท่ี่�สอดคิล้องก่น	 แต�ย่งม่ปั็ญห้าห้ล่กท่ี่�
พบูบู�อยเชุ�นก่นค่ิอ	‘ยอดขายได� แต์�กำาไรีไมื�มีื’

เกิดอะไรีข้�นกับัการีบัริีหารีจััดการี
รี�านคื�าแบับันี�?
ร้์านขายด่ทุี่กว่น	แต�ที่ำาไมพอห่้กต้นทุี่นท่ี่�เก่�ยวข้อง
แล้ว	แที่บูจะไม�เห้ล่อกำาไร์ให้้ชุ่�นใจเลย

ปัญหานี�เกิดจัากอะไรี?
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‘กำาไรี’	เกิดจากยอดขายลบูต้นทุี่นร์วม	ห้ากร้์าน
อาห้าร์อยากได้กำาไร์ตามท่ี่�ต่�งไว้	 ต้นทุี่นสินค้ิาก็			
ต้องไม�เกินสิ�งท่ี่�กำาห้นดไว้เชุ�นก่น	สิ�งท่ี่�เข่ยนอาจจะ
ดูง�ายในเชิุงที่ฤษฎ่ี	แต�ในที่างป็ฏิิบู่ติน่�น	เกิดขึ�นได้
ยาก	ห้ากเจา้ของร์า้นขาดคิวามรู้์คิวามเขา้ใจ	ห้ลายๆ
คิร่์�งท่ี่�ต้นทุี่นอาห้าร์เกินจากท่ี่�กำาห้นด	 สิ�งแร์กท่ี่�
พน่กงานจะบูอกเจ้าของร้์านค่ิอ	‘ว่ตถุึดิบูขึ�นร์าคิา’	
‘ร์าคิาไม�เห้ม่อนเดิม’	 และในฐานะเจ้าของร้์านคุิณ์	
จะที่ำาอย�างไร์?	 ‘ขึ�นร์าคิาอาห้าร์ตามร์าคิาว่ตถุึดิบู’	
ห้ร่์อ	‘ยอมแบูกร่์บูต้นทุี่นท่ี่�มากขึ�นและขายเที่�าเดิม’	
จะด่กว�าม่�ย?	 ถ้ึาคุิณ์จะเป็ล่�ยนแนวคิิดส่กนิด	แล้ว
มาดูร์ายละเอ่ยดเล็กๆ	น้อยเห้ล�าน่�แที่น	เพร์าะสิ�งท่ี่�
คุิณ์เส่ยไป็	 เม่�อนำามาร์วมก่นแล้วก็เกิดมูลคิ�ามาก									
เชุ�นก่น

สำาห้ร่์บู	 ‘การ์บูริ์ห้าร์จ่ดการ์ว่ตถุึดิบู’	 ถ่ึอเป็น็ห่้วใจ
ห้ล่กในการ์คิวบูคิมุต้นทุี่นร์วม	เน่�องจากต้นทุี่นด้าน
อ่�นๆ	 คิ�อนข้างจะคิงท่ี่�และเป็ล่�ยนแป็ลงน้อย	 เม่�อ
เท่ี่ยบูก่บูว่ตถุึดิบู	 เพร์าะม่ห้ลายป็ัจจ่ย	 ท่ี่�ส�งผู้ลให้้
ร์าคิาว่ตถุึดิบูม่การ์เป็ล่�ยนแป็ลงตลอดเวลา	ถ้ึาว่น
น่�	 เจ้าของร้์านไม�มาค้ินห้าป็ัจจ่ยท่ี่�ที่ำาให้้ต้นทุี่นด้าน
ว่ตถุึดิบูเพิ�มขึ�น	แล้วมาบูริ์ห้าร์จ่ดการ์เอง	เร์ามอง
อนาคิตของร์้านอาห้าร์ของคิุณ์ออกได้เลยว�า								
คุิณ์กำาล่งเป็ดิร้์านอาห้าร์ฟร่์ๆ	ไม�ม่กำาไร์	ด่งน่�น	มา
ดูก่นว�าเร์าจะม่วิธ่ชุ�วยบูริ์ห้าร์จ่ดการ์ว่ตถุึดิบูใน					
ร้์านอาห้าร์ของคุิณ์ได้อย�างไร์บู้าง?.
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ต์�นกำาเนิดของ ‘ขึ้องเสีย’ 
ในรี�านอาหารี

ของเส่ย	(Waste)	ค่ิอ	สิ�งท่ี่�เกิดจากกร์ะบูวนการ์ผู้ลิต	นอกจากของเส่ยจะไม�เกิดมูลคิ�าแล้ว	ย่งที่ำาให้้เกิด
คิ�าใชุ้จ�ายในการ์จ่ดการ์ของเส่ยอ่กด้วย	เร์ามาดูก่นว�าของเส่ยในร้์านอาห้าร์น่�น	ม่อะไร์ก่นบู้าง.

ในการ์ป็ร์ะกอบูอาห้าร์	 ‘ว่ตถุึดิบู’	 ถ่ึอ
เป็น็ห่้วใจสำาค่ิญของอาห้าร์	และปั็ญห้า
ของว่ตถุึดิบูเน�าเส่ยเป็็นสิ�งท่ี่�พบูบู�อย
อ่นด่บูต้นๆ	ของร้์านอาห้าร์	และก็เป็น็
เร่์�องป็กติท่ี่�ว่ตถุึดิบูจะเน�าเส่ย	 เพร์าะ
ว่ตถุึดิบูแต�ละชุนิดม่อายุการ์ใชุ้งาน	ซึั�ง
ของเส่ยท่ี่�เกิดจากว่ตถุึดิบูน่�นเป็น็ของ
เส่ยท่ี่�เกิดขึ�นอย�างห้ล่กเล่�ยงไม�ได้	
อย�างไร์ก็ตาม	คุิณ์สามาร์ถึย่ดอายุการ์
ใชุ้งาน	เพ่�อใชุ้ป็ร์ะโยชุนจ์ากว่ตถุึดิบูได้
อย�างเต็มท่ี่�.

ขึ้องเสีย
จัากวั็ต์ถุุดิบัเน�าเสีีย
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สาเห้ตุห้ล่กของป็ัญห้าท่ี่�ที่ำาให้้ว่ตถุึดิบูเน�าเส่ยน่�น	
เกิดจากการ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูท่ี่�ผิู้ดวิธ่	ร์วมท่ี่�งการ์ไม�รู้์
ข้อกำาห้นดของว่ตถุึดิบูน่�นๆ	ก�อนว�า	คิวร์จ่ดเก็บูใน
สภาวะแบูบูใด	เชุ�น	นมสดคิวร์เก็บูแชุ�เย็นอุณ์ห้ภูมิ
	4-8	องศาเซัลเซ่ัยส	ม่อายุ	5-7	ว่น	สำาห้ร่์บูการ์
เก็บูผู่้กสด	 คิวร์อยู�ในอุณ์ห้ภูมิสูงกว�า	 8	 องศา
เซัลเซ่ัยส	เพ่�อไม�ให้้ว่ตถุึดิบูเส่ยเร็์วเกินตามกำาห้นด
ด่งน่�น	 เจ้าของร้์านอาห้าร์จึงต้องให้้คิวามสำาค่ิญ						
ก่บูวิธ่การ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูท่ี่�ถูึกต้อง	 ไม�ว�าจะเป็็น
อุณ์ห้ภูมิท่ี่�เห้มาะสมของว่ตถุึดิบูแต�ละชุนิด	 ร์วม				
ท่ี่�งการ์ต่ดแต�งก�อนจ่ดเก็บูให้้ถูึกต้อง	การ์จ่ดเร่์ยง
ว่ตถุึดิบูเพ่�อให้้สอดคิล้องก่บูอายุการ์ใชุ้งาน	การ์ที่ำา
บู่นทึี่กเพ่�อให้้เกิดการ์นำามาใชุ้แบูบู	First	in	First	
out	และการ์ให้้คิวามสำาค่ิญก่บูการ์กำาห้นดข่�นตอน
การ์ที่ำางานของท่ี่มงานท่ี่�เก่�ยวข้อง	 ก็ม่ส�วนท่ี่�ชุ�วย
ให้้การ์นำาว่ตถุึดิบูมาใชุ้เป็็นร์ะบูบูมากขึ�น	 อ่กท่ี่�งย่ง
ชุ�วยลดปั็ญห้าเน�าเส่ยได้

อ่กห้นึ�งเห้ตุผู้ลท่ี่�ที่ำาให้้เกิดของเส่ยจากการ์เก็บู
ว่ตถุึดิบู	น่�นค่ิอ	การ์ม่ตู้เย็นห้ร่์อตู้แชุ�แข็งท่ี่�ไม�เพ่ยง
พอสำาห้ร่์บูจ่ดเก็บูว่ตถุึดิบู	ในกร์ณ่์ท่ี่�คุิณ์ม่ของสด
เยอะ	 ร้์านอาห้าร์ของคุิณ์ต้องม่ตู้เย็นท่ี่�เพ่ยงพอ	
เพร์าะห้ลายร้์านใชุ้วิธ่การ์ย่ดๆ	อ่ดๆ	ร์วมก่นไป็	แที่นท่ี่�
ว่ตถุึดิบูจะเน�าเส่ยแคิ�บูางส�วน	แต�กล่บูที่ำาให้้ว่ตถุึดิบู
ในตู้เย็นเส่ยห้มด	 เน่�องจากคิวามเย็นไม�กร์ะจาย
เพ่ยงพอ.
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รู์ป็แบูบูของเส่ยน่�	เป็น็ป็ญัห้าท่ี่�ทุี่กร้์านอาห้าร์ต้อง
เคิยเจอ	เน่�องจากเจา้ของร์า้นไม�สามาร์ถึป็ร์ะมาณ์
การ์สินค้ิาท่ี่�ลูกค้ิาต้องการ์ได้	 ที่ำาให้้ไม�รู้์ว�าต้อง		
เตร่์ยมสินค้ิาป็ริ์มาณ์เที่�าไห้ร์�	 ห้ลายร้์านอาจจะใชุ้
คิอนเซ็ัป็ต์	‘เห้ล่อด่กว�าขาด’	ซึั�งที่ำาให้้พน่กงานยิ�ง
ขาดการ์ตร์ะห้น่กในการ์เตร่์ยมของให้้พอด่													
ต่วอย�างเชุ�น	 ร้์านอาห้าร์ป็ร์ะเภที่บุูฟเฟต์	 ต้องม่
อาห้าร์ห้ลายชุนิด	 และไม�สามาร์ถึเตร่์ยมที่ำาสดได้	
จึงจำาเป็น็ต้องเตร่์ยมอาห้าร์ล�วงห้นา้	เพ่�อให้้พร้์อม
ต้อนร่์บูลูกค้ิาตลอดเวลา	 ห้ร่์อ	 ร้์านอาห้าร์ท่ี่�วไป็
อย�างน้อยสินค้ิาท่ี่�ต้องเตร่์ยมนาน	 เชุ�น	 แกง	 ซุัป็	
ห้ร่์อข้าวสวยก็ต้องเตร่์ยมที่ำาไว้ล�วงห้น้า	ซึั�งข้อเส่ย
ของอาห้าร์	ค่ิอ	เม่�อคุิณ์เตร่์ยมอาห้าร์ออกมามาก
เกินไป็	ห้ากขายไม�ห้มด	ก็ไม�สามาร์ถึนำามาขายต�อ
อ่กว่นได้	เน่�องจากคุิณ์ภาพสินค้ิาก็จะลดลง	ที่ำาให้้
เกิดของเส่ยตามมา.

ขึ้องเสีย
ทีี่�จัากการีผลิต์มืากเกินไป

ขึ้องเสีย
ทีี่�เกิดจัากการีผลิต์ของเสีีย 

สำาห้ร่์บูร้์านอาห้าร์	‘ของเส่ย’	ข้อน่�ถ่ึอว�าพบูได้มาก
ท่ี่�สุด	ร์วมท่ี่�งม่ห้ลายป็จัจ่ยท่ี่�ที่ำาให้้เกิดขึ�นได้	ต่�งแต�
การ์ร่์บูออเดอร์์	เชุ�น	พน่กงานจดเมนูผิู้ด	เมนูตก	
ห้ล�น	เชุฟป็รุ์งอาห้าร์ผิู้ดจนต้องป็รุ์งให้ม�	ห้ร่์อไม�ม่
สูตร์อาห้าร์ท่ี่�แน�นอน	เชุฟไม�สามาร์ถึที่ำาอาห้าร์ออก
มาให้้คุิณ์ภาพสินค้ิาเห้ม่อนเดิม	ห้ร่์อพน่กงานให้ม�
ไม�ม่คิวามชุำานาญในการ์เตร่์ยม	 ร์วมท่ี่�งเร่์�องการ์
ห่้�นเน่�อส่ตว์ผิู้ดขนาด	โดยต่วอย�างการ์เตร่์ยมเน่�อ
ส่ตว์ผิู้ด	 ท่ี่�ที่ำาให้้ต้นทุี่นอาห้าร์เพิ�มขึ�นอย�างเห้็นได้
ชุ่ด	ค่ิอ	สเต็ก	เน่�องจากม่การ์กำาห้นดขนาดนำ�าห้น่ก
ต�อชิุ�นไว้	 ห้ากพน่กงานห่้�นชิุ�นให้ญ�เกินมาตร์ฐาน	
น่�นห้มายคิวามว�าต้นทุี่นขึ�นอย�างแน�นอน.



8

ขึ้องเสีย
ทีี่�เกิดจัากการีจััดเก็บัวั็ต์ถุุดิบั

การ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูในข้อน่�ไม�ได้ห้มายถึึง	การ์จ่ดเก็บูในตู้เย็นห้ร่์อตู้แชุ�แข็ง	แต�พูดถึึงสต๊อกว่ตถุึดิบูท่ี่�ม่การ์
ร่์บูเข้ามาแล้ว	 เจ้าของร้์านอาห้าร์ต้องรู้์ว�าว่ตถุึดิบูห้ายไป็ไห้นบู้าง	 ด่งคิำาท่ี่�พูดว�า	 ‘สีสีารีไมื�มีืวั็นหายไปจัาก
โลก’ ด่งน่�น	สต๊อกว่ตถุึดิบูก็เชุ�นก่น	ของเส่ยท่ี่�เกิดจากการ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูท่ี่�ไม�เป็น็ร์ะเบู่ยบูและไม�ม่การ์ตร์วจ
เช็ุก	คุิณ์จะไม�รู้์เลยว�า	คุิณ์ซ่ั�อว่ตถุึดิบูอะไร์มาบู้าง	ซ่ั�อมาอย�างละก่�กิโลกร่์ม	และจะห้มดอายุเม่�อไห้ร์�	เพร์าะ
คินท่ี่�ไป็ซ่ั�อม่ห้น้าท่ี่�แคิ�ซ่ั�อของตามส่�ง	 และคินท่ี่�ใชุ้ค่ิอ	 ‘เชฟ’	 เม่�อไม�ม่ข้อมูลให้้ดู	 แล้วเชุฟจะรู้์ได้อย�างไร์ว�า
ว่ตถุึดิบูน่�	ซ่ั�อมาต่�งแต�เม่�อไห้ร์�	และเห้ล่อป็ริ์มาณ์เที่�าไห้ร์�	สิ�งเห้ล�าน่�	จะส�งผู้ลให้้เกิดของเส่ยมากมาย	ห้ร่์อ
เม่�อม่การ์ขโมยของในร้์านเกิดขึ�น	เจ้าของร้์านจะไม�ที่ร์าบูได้เลย	เพร์าะไม�ม่ข้อมูลกลางท่ี่�สามาร์ถึเข้าไป็ดูได้

ด่งน่�น	3	 สิ�งท่ี่�เจ้าของร้์านต้องรู้์ก�อนจ่ดการ์สต๊อก	 ค่ิอ	จำานวนว่ตถุึดิบูท่ี่�เข้ามา	 ในร้์าน	จำานวนว่ตถุึดิบูท่ี่�
ขายออก	 และจำานวนว่ตถุึดิบูคิงเห้ล่อ	 เพร์าะจะชุ�วยให้้ลดของเส่ยจากว่ตถุึดิบูท่ี่�ห้ายไป็อย�างไร้์ร์�องร์อยได้
ห้ร่์อการ์เน�าเส่ยจากของท่ี่�ซ่ั�อมาแล้วไม�ได้ใชุ้	 ร์วมท่ี่�งคุิณ์ต้องเช็ุกก่บูสูตร์ด้วยว�า	 ใชุ้ป็ริ์มาณ์ตามท่ี่�กำาห้นด
ห้ร่์อไม�	ของเส่ยอ่กอย�างท่ี่�มาจากการ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบู	ค่ิอ	ซ่ั�อของสิ�นเป็ล่องโดยใชุ�เห้ตุ	เชุ�น	ซ่ั�อว่ตถุึดิบูมา
เป็็นจำานวนมาก	ร์าคิาจะถึกูลงถ้ึาซ่ั�อในป็ริ์มาณ์ท่ี่�มากขึ�น	ห้ร่์อชุ�วงน่�ว่ตถุึดิบูตามฤดกูาลถูึกมาก	เจ้าของร์า้น
จึงซ่ั�อมาก่กตุนไว้เยอะ	โดยไม�คิำานึงถึึงเวลาใชุ้	สิ�งเห้ล�าน่�	ก�อให้้เกิดของเส่ยท่ี่�งน่�น.

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com
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อยากลดของเสีียในรี�านอาหารี 
ลองทำาตามนี� !

วิ็ธีีการีลดของเสีียที่ี�เกิดจัาก
วั็ต์ถุุดิบัเน�าเสีีย

ป็ญัห้าห้ล่กท่ี่�ที่ำาให้้เกิดของเส่ยจากว่ตถุึดิบู	ค่ิอ	ข้อ
กำาห้นดและข้อจำาก่ดของสินค้ิาแต�ละชุนิด	 ร์วมไป็
ถึึงอุป็กร์ณ์์ในการ์จ่ดเก็บู	และแนวที่างการ์ลดของ
เส่ย	 ซึั�งพน่กงานต้องที่ร์าบูข้อกำาห้นดเห้ล�าน่�ก�อน

จ่ดที่ำาเอกสาร์ข้อกำาห้นดของว่ตถุึดิบูให้้
พน่กงานทีุ่กคินที่ร์าบู	 ซึั�งในข้อกำาห้นดจะ
ต้องแบู�งตามสภาวะการ์จ่ดเก็บู	 โดยร์ะบูุ
ลงไป็เลยว�า	ในตู้แชุ�เย็นม่ว่ตถุึดิบูอะไร์บู้าง
อายุว่ตถุึดิบู	 ร์วมถึึงข้อมูลอ่�นๆ	 ท่ี่�เก่�ยว	
ข้องก่บูการ์จ่ดเก็บู.
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ตั์ว็อย�าง	เอกสาร์การ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบู

ต้์�เย็น สีำาหรัีบัผัก อุณหภู้มิืต้์�แช�
8-12 C

ลักษณะก�อนจััดเก็บั

ล้าง,ต่ดร์าก,ใส�ถุึง

ล้าง,ต่ดร์าก,ใส�ถุึง

ล้าง,ต่ดร์าก,ใส�ถุึง

ล้าง,ต่ดร์าก,ใส�ถุึง

อายุสิีนคื�า

5	ว่น

5	ว่น

5	ว่น

7	ว่น

รีายการี

ต้นห้อม

ผู่้กชุ่

พริ์กชุ่�ฟา้

แคิร์อที่

ต้์�เย็น สีำาหรัีบัเนื�อสัีต์ว์็ อุณหภู้มิืต้์�แช�
4-8 C

ลักษณะก�อนจััดเก็บั

ล้าง,ต่ดแต�ง,ใส�ถุึง

ล้าง,ต่ดแต�ง,ใส�ถุึง

ล้าง,ต่ดแต�ง,ใส�ถุึง

ล้าง,ใส�ถุึง

อายุสิีนคื�า

5	ว่น

5	ว่น

5	ว่น

3	ว่น

รีายการี

เน่�อห้มู

เน่�อไก�

เน่�อป็ลา

เคิร่์�องใน
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ออกแบูบูเมนูให้้เห้มาะสม	 ร้์านอาห้าร์คิวร์
ออกแบูบูเมนูท่ี่�สามาร์ถึนำาว่ตถุึดิบูมาใชุ้ให้้
เกิดป็ร์ะโยชุน์สูงสุด	เพ่�อป็ร์ะห้ย่ดคิ�าใชุ้จ�าย
และคิวบูคุิมการ์ใชุ้ว่ตถุึดิบูได้ง�ายขึ�น	 เชุ�น	
ห้ากร์า้นม่เมนทู่ี่�ใชุ้เน่�อว่ว	ก็คิวร์ออกแบูบูเมนู
ท่ี่�เป็น็เน่�อว่วห้ลายป็ร์ะเภที่	อย�างน้อย	3-5		
เมนู	เชุ�น	สเต็กเน่�อ	ข้าวห้น้าเน่�อ	สตูว์เน่�อ	
และแกงกะห้ร่์�เน่�อ	เป็น็ต้น.

การ์จ่ดห้าตู้แชุ�ให้้เพ่ยงพอต�อการ์จ่ดเก็บู	
ร์วมถึึงห้ม่�นตร์วจเช็ุกอุณ์ห้ภูมิตู้อยู�สมำ�า	
เสมอ	 และม่แผู้นการ์ที่ำาคิวามสะอาดท่ี่�ชุ่ด	
เจน.
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เก็บูข้อมูลของอาห้าร์ท่ี่�ขายได้ทุี่กว่น	 จาก
จำานวนท่ี่�ขายได้แต�ละเมนูต�อว่น	ร์วมท่ี่�งชุ�วง
เวลาท่ี่�ขายด่	เมนูขายด่	ซึั�งข้อมูลพวกน่�	จะ
ชุ�วยป็ร์ะเมนิว�าคิวร์เตร่์ยมอาห้าร์ก่�เสิร์์ฟ	และ
คิวร์เผู่้�อไว้เที่�าไห้ร์�	เพร์าะแต�ละชุ�วงเวลา	ห้ร่์อ
แต�ละว่น	 ลูกค้ิาจะเข้าร้์านไม�เห้ม่อนก่น							
ด่งน่�น	คุิณ์จะต้องม่ข้อมูล	เพ่�อจะได้เตร่์ยม
การ์ผู้ลิตอาห้าร์ให้้เพ่ยงพอและเห้มาะสม. 

แผู้นสำาร์อง	 ห้ร่์อโป็ร์โมชุ่�นในกร์ณ่์ท่ี่�สินค้ิา
น่�นห้มด	 เพร์าะห้ากสินค้ิาห้มดและลูกค้ิา		
เดินจากร้์านไป็	น่�นห้มายคิวามว�า	ลูกค้ิาเส่ย
คิวามรู้์สึกก่บูร้์านเร์า	ด่งน่�น	คุิณ์คิวร์ม่แผู้น
สำาร์องท่ี่�แนบูโป็ร์โมชุ่�นท่ี่�น�าสนใจ	 เพ่�อให้้
ลูกค้ิารู้์สึกว�าม่ข้อเสนออ่�นท่ี่�ด่กว�า.

วิ็ธีีการีลดของเสีีย                           
จัากการีผลิต์ออกมืากเกินไป

การ์ผู้ลิตของเส่ยออกมามากเกินไป็	 เกิดขึ�นเพร์าะคิุณ์ไม�ม่ข้อมูลเป็็นต่วอ้างอิงในการ์ผู้ลิต	 ด่งน่�น										
เจ้าของร้์านต้องห้าต่วเลขอ้างอิงมาห้นึ�งต่ว	มาใชุ้เป็น็ต่วต่�งต้นในการ์ผู้ลิตสินค้ิาแต�ละว่นว�าจะยึดจากอะไร์
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วิ็ธีีการีลดของเสีีย                           
จัากการีผลิต์ของเสีีย

ของเส่ยท่ี่�เกิดจากการ์ผู้ลิตของเส่ยข้อน่�	 100%			
เกิดจากคิน	ด่งน่�น	ห้ากจะแกป้็ญัห้าการ์คิวบูคิมุคิน
ต้องที่ำาตามแนวที่าง	ด่งน่�

ว่ต ถุึ ดิบู ท่ี่� ส ามาร์ถึ จ่ด						
เตร่์ยมไวล้�วงห้นา้	คิวร์จ่ด
เตร่์ยมเป็น็ชุุดๆ	พร้์อมใชุ้
ต�อจาน	 เชุ�น	 แกงส้มผู่้ก
ร์วม	ก็ชุ่�งของเป็น็ชุุดๆ	ร์อ
ไว้ได้เลย.

จ่ดให้้ม่อุป็กร์ณ์์	ชุ่�ง	ตวง	
ว่ด	 และต้องออกมาตร์	
ฐานการ์ใชุ้งาน	 เพ่�อให้้
พน่กงานป็ฏิิบู่ติตาม.

จ่ดที่ำาเอกสาร์สำาห้ร่์บูงาน
ในคิร่์ว	 เชุ�น	 สูตร์อาห้าร์		
และขอ้กำาห้นดการ์เตร่์ยม
ต�างๆ.

จ่ดฝ่ึกอบูร์มพน่กงาน								
อย�างสมำ�าเสมอ	 ในแต�ละ
เร่์�องและแยกตามห้น้าท่ี่�
คิวามร่์บูผิู้ดชุอบู.

นำาร์ะบูบูบูร์ิห้าร์จ่ดการ์								
ร้์านอาห้าร์เขา้มาชุ�วย	เชุ�น
ร์ะบูบูการ์ร่์บูออเดอร์์	โดย
ให้้พน่กงานที่วนร์ายการ์		
ออเดอร์์ทุี่กคิร่์�ง.
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วิ็ธีีการีลดของเสีีย                           
จัากการีจััดเก็บัวั็ต์ถุุดิบั

สร้์างร์ะบูบูการ์ส่�งซ่ั�อ	–	ใชุ้ว่ตถุึดิบู	โดยการ์
ซ่ั�อว่ตถุึดิบูของร์า้นอาห้าร์ม่	2	รู์ป็แบูบูให้ญ�ๆ
ค่ิอ	ซ่ั�อเองและส่�งจากซ่ัพพลายเออร์์	แต�ไม�
ว�าจะซ่ั�อรู์ป็แบูบูใด	สิ�งท่ี่�คิวร์ที่ำาค่ิอ	ตร์วจเช็ุก
จำานวนว่ตถุึดิบูทุี่กคิร่์�ง	 โดยร์ะบุูห้น�วยท่ี่�	
เห้ม่อนก่นท่ี่�งห้มด	เชุ�น	กิโลกร่์ม	กร่์ม	เป็น็ต้น
เพ่�อให้้ง�ายต�อการ์คิิดคิำานวณ์.

ต้องร์ะบุูว่นท่ี่�ว่ตถุึดิบูเข้ามาในร้์าน	 และว่น
ห้มดอายุให้้ชุ่ดเจน	 เพ่�อจะได้ที่ร์าบูว�าคิวร์
ห้ยิบูใชุ้ว่ตถุึดิบูใดก�อน	โดยคิวร์ใชุ้ห้ล่ก	FIFO	
ห้ร่์อ	First	in	First	out	ค่ิอ	มาก�อนใชุ้ก�อน
เพ่�อป็อ้งก่นการ์เน�าเส่ย.

จ่ดเร่์ยงว่ตถุึดิบูให้้ง�ายและสะดวกต�อการ์			
ใชุ้	เพ่�อให้้รู้์ว�าคิวร์ใชุ้ว่ตถุึดิบูชิุ�นใดก�อน-ชิุ�น	
ใดห้ล่ง	เชุ�น	จ่ดเร่์ยงให้้ว่ตถุึดิบูท่ี่�มาให้ม�อยู�
ในสุด	อ่นไห้นเก�าคิวร์มาวางห้น้าสุด	เพ่�อให้้
ง�ายต�อการ์ห้ยิบูมาใชุ้.
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กำาห้นดสูตร์มาตร์ฐาน	 ร้์านอาห้าร์ส�วนให้ญ�ม่กใชุ้วิธ่กะป็ริ์มาณ์ในการ์ป็รุ์ง	 เพร์าะเชุฟม่กใชุ้
คิวามชุำานาญและป็ร์ะสบูการ์ณ์์ของต่วเอง	 ซึั�งข้อน่�จะที่ำาให้้เร์าบูริ์ห้าร์จ่ดการ์สต๊อกได้ยาก
และท่ี่�สำาค่ิญย่งที่ำาให้้ร์สชุาตอิาห้าร์ไม�คิงท่ี่�อ่กด้วย	ด่งน่�น	ร้์านอาห้าร์ต้องกำาห้นดสูตร์มาตร์ฐาน
ให้้พน่กงานชุ่�ง	 ตวง	 ว่ด	 ว่ตถุึดิบู	 ก�อนใชุ้งานทุี่กคิร่์�ง	 ร์วมถึึงสามาร์ถึใชุ้สูตร์ในการ์														
คิำานวนการ์ส่�งซ่ั�อว่ตถุึดิบูในร้์านอ่กด้วย	ตามตาร์างต่วอย�างด้านล�าง.

ตั์ว็อย�าง	ตาร์างแสดงป็ริ์มาณ์ว่ตถุึดิบูกะเพร์า	ต�อ	1	จาน

สี�ว็นปรีะกอบั

ข�าว็กะเพื่รีาหม้ื

พริ์กข่�ห้นูแดงบูด

ใบูกะเพร์า

นำ�าม่นป็าล์ม

ซ่ัอิ�วขาว

ซัอสห้อยนางร์ม

ซ่ัอิ�วดำา

ซัอสป็รุ์งร์ส

นำ�าตาลที่ร์าย

เน่�อห้มู

ข้าวสวย

รีว็มื

หลังผัด

ส้ีต์รีสิีนคื�า

1 จัาน (กรัีมื)

10

20

30

15

25

3

10

5

100

100

318

250

ส้ีต์รีสิีนคื�า

10 จัาน (กรัีมื)

100

200

300

150

250

30

100

50

1,000

1,000

3,180

2,500

ส้ีต์รีสิีนคื�า

50 จัาน (กรัีมื)

500

1,000

1,500

750

1,250

150

500

250

5,000

5,000

15,900

12,500

*1,000 กรัีมื = กิโลกรัีมื
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เอาเที่คิโนโลย่เข้ามาชุ�วย	 โดยเที่คิโนโลย่
ท่ี่�เข้าก่บูคินที่ำาร้์านอาห้าร์มากท่ี่�สุด	 ค่ิอ	
ร์ะบูบู	POS	เพร์าะเจ้าของร้์านไม�ต้องมา
น่�งคิำานวณ์ยอดขายเองห้ร่์อห่้กลบูคิ�าใชุ้						
จ�ายอ่�นๆ	ให้้ยุ�งยาก	แถึมย่งชุ�วยเกบ็ูสถิึติ
ได้ด้วยว�าร้์านของคุิณ์เมนูไห้นขายด่	เมนู
ไห้นขายได้น้อย	ว่ตถุึดิบูชุนิดไห้นกำาล่งจะ
ห้มด	และคิวร์ส่�งเพิ�มเที่�าไห้ร์�.

ตร์วจเช็ุกสต๊อกเป็น็ป็ร์ะจำา	ซึั�งการ์ม่ร์ะบูบู
คิอยชุ�วยทุี่�นแร์ง	 ก็ไม�ได้ห้มายคิวามว�า
สต๊อกน่�นถูึกต้อง	ด่งน่�น	คิวร์ลงไป็ตร์วจ
สต๊อกว่ตถุึดิบูจริ์งด้วยต่วเอง	เพร์าะร์ะบูบู
บูอกได้เพ่ยงต่วเลขในอุดมคิติเที่�าน่�น	ซึั�ง
ไม�รู้์ว�าจะตร์งก่บูจำานวนว่ตถุึดิบูในสต๊อก
จริ์งๆ	ห้ร่์อเป็ล�า	ร์วมท่ี่�งไม�สามาร์ถึบูอก
ได้ว�าว่ตถุึดิบูใดกำาล่งจะห้มดอายุ	 ฉะน่�น	
ร้์านก็ต้องห้ม่�นตร์วจสอบูสต๊อกอย�าง
สมำ�าเสมอด้วย	 โดยอาจจะกำาห้นดไป็เลย
ว�าทุี่กสิ�นเด่อนต้องม่การ์น่บูว่ตถุึดิบูคิง
เห้ล่อจริ์ง	 และเป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูก่บูร์ะบูบูว�า
ข้อมูลตร์งก่นห้ร่์อไม�	ห้ากไม�ตร์งก่น	แสดง
ว�าว่ตถุึดิบูน่�นห้ายไป็	คุิณ์จะไดต้ามส่บูห้า
เจอได้.

แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com
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เคืล็ดลับัการีลดของเสีีย    
ในรี�านอาหารี ที�ได้ีผล!
จากห้ล่กการ์ลดของเส่ยในร้์านอาห้าร์ท่ี่�กล�าวไป็ท่ี่�งห้มด
น่�น	จะม่ป็ร์ะสิที่ธิภาพมากขึ�น	ห้ากคุิณ์นำาเที่คินิคิเห้ล�า
น่�เข้ามาใชุ้ด้วย.
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อบัรีมืพื่นักงานให�ลดปริีมืาณ
ของเสีีย

ต์รีว็จัสีอบัปริีมืาณและปรีะเภูที่
ของเสีียอย�างสีมืำ�าเสีมือ

การ์ตร์วจสอบูป็ริ์มาณ์ของเส่ยในร้์านอาห้าร์	ที่ำาให้้
เจ้าของร้์านรู้์ว�าสูญเส่ยเงินไป็มากน้อยแคิ�ไห้นก่บู
ของเส่ยเห้ล�าน่�	ท่ี่�งน่�	สิ�งท่ี่�ร้์านอาห้าร์คิวร์เริ์�มที่ำา	ค่ิอ
การ์แยกขยะ	ได้แก�	กร์ะดาษ	(กร์ะดาษทิี่ชุชูุ	กร์ะดาษ
เช็ุดม่อ	 ใบูป็ลิว	 ฯลฯ)	 ภาชุนะแบูบูใชุ้แล้วทิี่�ง													
(ชุ้อน-ส้อมพลาสตกิ	แก้วกร์ะดาษ	ตะเก่ยบู)	พลาสตกิ
ร์วมท่ี่�งว่ตถุึดิบูจำาพวกเน่�อส่ตว์	ผู่้ก	ผู้ลไม	้และขยะ
อ่�นๆ	เชุ�น	กร์ะดาษฟอยล์	จานห้ร่์อแก้วแตก	เป็น็ต้น
โดยเม่�อแยกขยะแล้วจะที่ำาให้้คุิณ์เห็้นภาพชุ่ดเจนขึ�น
ว�าแต�ละว่นต้องเส่ยคิ�าใชุ้จ�ายไป็ก่บูสิ�งใดบู้าง	 และ
สมเห้ตุสมผู้ลห้ร่์อไม�	เพ่�อนำามาพิจาร์ณ์าว�าคิวร์ลด
ของเส่ยอย�างไร์.

พน่กงาน	 ค่ิอ	 คินท่ี่�ม่คิวามสำาค่ิญท่ี่�สุดในการ์ลด
ของเส่ย	ด่งน่�น	พน่กงานตอ้งเห็้นคิวามสำาค่ิญของ
การ์ลดป็ร์ิมาณ์ของเส่ยก�อน	 และม่คิวามรู้์	 คิวาม
เข้าใจถึึงท่ี่�มาของของเส่ย	 ซึั�งการ์อบูร์มพน่กงาน
น่�น	 ต้องให้้คิวามรู้์พน่กงานท่ี่�งส�วนห้น้าร้์าน	 และ
ห้ล่งร้์าน	โดยห่้วข้อการ์ฝึ่กอบูร์มต้องเก่�ยวข้องก่บู
งานท่ี่�ร่์บูผิู้ดชุอบู	 และสอดคิล้องก่บูของเส่ยท่ี่�จะ
เกิดขึ�น	 เชุ�น	 พน่กงานเตร่์ยมในคิร่์วก็อบูร์มเร่์�อง	
การ์ต่ดแต�งเน่�อส่ตว์	ห้ร่์อผู่้กให้้ถูึกต้อง.
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จััดตั์�งโคืรีงการีลดต์�นทุี่น

จััดโปรีโมืชั�นปรีะจัำาสัีปดาห์

ใช�บัรีรีจุัภัูณฑ์์แบับัรีีไซเคิืล

ให้้เจ้าของร้์านจ่ดต่�งโคิร์งการ์ลดของเส่ยในร้์าน	
โดยม่ร์างว่ลเป็็นแร์งบูร์ร์ดาลใจให้้ก่บูพน่กงาน	
เพร์าะนอกจากจะชุ�วยลดของเส่ยในร์า้นอาห้าร์แลว้
พน่กงานย่งอยากท่ี่�จะป็ร่์บูป็รุ์งกร์ะบูวนการ์ที่ำางาน
ให้้ด่ขึ�นด้วย	 เชุ�น	 โคิร์งการ์ลดกร์ะดาษทิี่ชุชูุ�	 ด้วย
การ์เป็ล่�ยนกร์ะดาษทิี่ชุชูุ�เป็น็ม้วนๆ	มาเป็น็แบูบูแผู้�น
ท่ี่�วางพร์้อมจานจำานวนท่ี่�ที่ำาให้้ลูกค้ิาก็จะเที่�าก่บู
จำานวนเก้าอ่�	 ห้ากลูกค้ิาต้องการ์เพิ�มคิ�อยห้ามาให้้
ให้ม�.

เมนูโป็ร์โมชุ่�น	 เป็็นที่างแก้ป็ัญห้าว่ตถุึดิบูคิงคิ้างท่ี่�
ด่ที่างห้นึ�ง	 โดยก�อนสิ�นส่ป็ดาห์้ร้์านอาห้าร์อาจจะ
ลองตร์วจเช็ุกว�าม่ว่ตถุึดิบูใดเห้ล่ออยู�มาก	(ซึั�งห้าก
ว่ตถุึดิบูน่�น	คุิณ์ภาพย่งด่อยู�)	ก็อาจนำามาออกแบูบู
เป็น็เมนูให้ม�ๆ 	ห้ร่์อจ่ดโป็ร์โมชุ่�นให้้น�าสนใจ	เพ่�อสร้์าง
มูลคิ�าและร์ะบูายว่ตถุึดิบูคิงค้ิางให้้ห้มดไวได้.

ป็จัจุบู่นจะเห็้นกร์ะแสร่์กษ์โลกมาแร์ง	อย�างการ์ลด
ใชุ้ถุึงพลาสติก	เพ่�อเป็น็การ์ลดขยะ	ซึั�งเป็น็วธ่ิท่ี่�ชุ�วย
ลดของเส่ยอ่กที่าง	 ซึั�งป็ัจจุบู่นจะเห็้นห้ลายร้์านม่
การ์ป็ร่์บูใชุ้วิธ่น่�แล้ว	 เชุ�น	การ์ห้�อกล่บูบู้าน	 ต้องม่
กล�องมาใส�	ถ้ึาห้ากไม�ม่	ที่างร้์านก็ต้องม่กล�องขาย
และกล�องสามาร์ถึนำากล่บูมาใชุ้ซัำ�า	ห้ร่์อร้์านเคิร่์�อง
ด่�มกาแฟ	ท่ี่�เม่�อนำาแกว้มาเองจะไดส้�วนลดอ่กด้วย.
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อย�างท่ี่�ที่ร์าบูก่นด่ว�า	 เจ้าของร้์านไม�สามาร์ถึลดของเส่ยให้้เป็็นศูนย์			
ได้	แต�เร์าจะม่วิธ่จ่ดการ์ก่บูส�วนเกินเห้ล�าน่�ได้อย�างไร์	และจะที่ำาอย�างไร์
ให้้ส�วนเกินไม�เป็น็ส�วนเกินอ่กต�อไป็.

เปลี�ยนของเสีียเหลือทิี่�ง
ให�เป็นกำำาไรของรี�านอาหารี

ใช�ทุี่กสี�ว็นของวั็ต์ถุุดิบั        
ให�เกิดปรีะโยชน์ส้ีงสุีด

ส�วนต�างๆ	ของว่ตถุึดิบูท่ี่�เร์าคิิดว�าไม�ม่ป็ร์ะโยชุนห์้ร่์อ
เป็็นส�วนท่ี่�เร์าเคิยมองข้ามไป็	 เร์าสามาร์ถึนำากล่บู
มาป็ร์ะยุกต์และสร้์างมูลคิ�าให้้ก่บูสิ�งเห้ล�าน่�ได้	 เชุ�น	
ร้์านอาห้าร์บูางร์้านท่ี่�ใชุ้ป็ลาเป็็นส�วนป็ร์ะกอบูห้ล่ก	
ซึั�งที่างร้์านจ่ดเสิร์์ฟเน่�อป็ลาเป็็นชิุ�น	 แต�นำาส�วนท่ี่�
เป็น็ห่้ว	คิร่์บู	ร์วมถึึงก้างป็ลาทิี่�งไป็	 เร์าก็สามาร์ถึ
นำาส�วนท่ี่�เห้ล่อใชุ้เห้ล�าน่�	 มาป็รุ์งออกมาให้้เป็็นนำ�า
สต๊อกป็ลาเข้มข้น	 และนำาเสนอออกมาเป็็นเยลล่�ท่ี่�
ที่ำาจากสต๊อกป็ลาได้	 เพ่ยงเที่�าน่�	 คุิณ์ก็จะได้เมนูท่ี่�
เพิ�มมูลคิ�าจากสิ�งท่ี่�ทิี่�งไป็	นอกจากน่�	คุิณ์ย่งสามาร์ถึ
ใส�เร่์�องร์าวให้้แก�เมนอูาห้าร์น่�นๆ	เพร์าะเป็น็การ์ชุ�วย
เร่์ยกคิวามสนใจให้้แก�ผูู้้บูริ์โภคิอ่กด้วย.



21 แหล่่งท่ี่�มา : leitesculinaria.com

ของเส่ยท่ี่�เกิดจากเชุฟที่ำาผิู้ด	ห้ร่์อใส�เคิร่์�องป็รุ์งผิู้ด
สำาห้ร่์บูแนวที่างการ์แก้ป็ัญห้าเร์่�องน่�	 คุิณ์อาจจะ
ต้องยอมสูญเส่ยเมนูบูางส�วน	เพ่�อให้้เกิดเมนูให้ม�	
เชุ�น	 ว่นน่�ร้์านที่ำาแกงห้ม้อให้ญ�มาก	 แต�ที่ำาออกมา
ร์สชุาติเพ่�ยนห้มดเลย	 วิธ่การ์แก้ป็ัญห้าอาจจะทิี่�ง
ส�วนนำ�าแกง	แล้วนำาส�วนเน่�อมาที่ำาผู่้ดเผ็ู้ดแห้้ง	จาก
น่�นให้้พน่กงานร่์บูออเดอร์์ชุ�วยโป็ร์โมที่เมน	ูด้วยการ์
บูอกว�าม่เมนูให้ม�เฉพาะว่นน่�	 เพร์าะวิธ่น่�ที่ำาให้้เมนูท่ี่�
เส่ย	ย่งสามาร์ถึที่ำาเงินได้.

เปลี�ยนเมืน้ใหมื�

สีรี�างแคืมืเปญคืืนสิี�งดีๆ           
ให�กับัสัีงคืมื

โดยการ์ส�งต�ออาห้าร์ท่ี่�ผู้ลิตเกินยอดจำาห้น�ายห้ร่์อ
สินค้ิาคิงเห้ล่อในแต�ละว่นให้้แก�ป็ร์ะชุาชุนห้ร่์อห้น�วย
งานท่ี่�ต้องการ์	เชุ�น	ร้์านกาแฟและโดน่ที่ชุ่�อด่งบิูน
ไกลมาจากป็ร์ะเที่ศแคินาดา	‘Tim	Horton’	ได้นำา
โดน่ที่ท่ี่�ขายไม�ห้มดในแต�ละว่น	ส�งมอบูให้้แก�ที่างโร์ง
พยาบูาลห้ร่์อสถึานท่ี่�ต�างๆ	เพ่�อเป็น็การ์ลดป็ญัห้า
ของเส่ย	(Food	Waste).

ด่งน่�น	 การ์ลดปั็ญห้า	 Food	Waste	 ท่ี่�ง�ายท่ี่�สุด	 ต้องเริ์�มจากต่วเร์า	 ด้วยการ์ซ่ั�อของแต�พอป็ร์ะมาณ์									
ร่์บูป็ร์ะที่านอาห้าร์ให้้ห้มด	เก็บูร่์กษาว่ตถุึดิบูอย�างถูึกวิธ่	และท่ี่�สำาค่ิญว่ตถุึดิบูบูางอย�าง	เชุ�น	ผู่้กห้ร่์อผู้ลไม้
บูางคิร่์�งภาพล่กษณ์์ภายนอกอาจดูไม�สวยงาม	 แต�คิวามจร์ิงคุิณ์ภาพของว่ตถุึดิบูย่งสามาร์ถึนำามาใชุ้ได้	
เร์าจึงคิวร์นำามาใชุ้อย�างคุ้ิมคิ�าและเกิดป็ร์ะโยชุน์สูงสุด.
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หลักการีบัริีหารีสีต๊์อก
วั็ต์ถุุดิบั ในแต์�ละวั็น

เพ่�อต้องการ์ให้้เกดิกำาไร์สูงสุด	ห้ร่์อให้้ต้นทุี่นคิ�าอาห้าร์อยู�ภายใต้มาตร์ฐานท่ี่�กำาห้นด	ด่งน่�น	ร้์านอาห้าร์ตอ้ง
ม่การ์บูริ์ห้าร์ว่ตถุึดิบูในแต�ละว่นให้้เกิดการ์ใชุ้งานอย�างคุ้ิมคิ�า	 เร์ามาดูก่นว�า	 ห้ล่กบูริ์ห้าร์สต๊อกว่ตถุึดิบูข่�น
ต้นน่�นคิวร์ที่ำาอย�างไร์ก่นบู้าง?.

ต์รีว็จัเช็กรีายการีอาหารี
ทัี่�งหมืดทีี่�ขายได�

เพร์าะข้อมูลตร์งน่�จะชุ�วยให้้ร้์านเห็้นการ์ใชุ้ว่ตถุึดิบู
ว�า	ม่ป็ริ์มาณ์มากน้อยเพ่ยงใด	และว่ตถุึดิบูใดท่ี่�คิวร์
ซ่ั�อมาก่กตุน	เพร์าะม่การ์ใชุ้ป็ริ์มาณ์ต�อว่นเป็น็จำานวน
มาก	 นอกจากน่�	 ต้องเช็ุกก่บูสต๊อกในร์้านด้วยว�า
ห้ล่งจากท่ี่�ใชุ้แล้วคิงเห้ล่อเที่�าไห้ร์�	เพ่�อให้้การ์ส่�งซ่ั�อ
ของคิร่์�งต�อไป็เกิดป็ร์ะสิที่ธิภาพมากท่ี่�สุด	 ซึั�งการ์
เช็ุกเป็น็ร์ายว่นแบูบูน่�	เห้มาะก่บูว่ตถุึดิบูกลุ�มห้ล่กใน
ร้์าน	อย�างพวกเน่�อส่ตว์	และผู่้กสด	ซึั�ง	2	กลุ�มน่�	
เส่�ยงต�อการ์เป็็นของเส่ยอยู�แล้ว	 ด่งน่�น	 ห้ากเร์า
สามาร์ถึตร์วจสอบูได้ในแต�ละว่น	 ก็จะชุ�วยให้้ร้์าน
อาห้าร์สามาร์ถึจ่ดการ์ก่บูของเส่ยได้ด่อ่กด้วย.
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การีเลือกซื�อเฉพื่าะวั็ต์ถุุดิบั  
ทีี่�จัำาเป็น

คืว็บัคุืมืปริีมืาณ           
การีใช�วั็ต์ถุุดิบั

อย�างท่ี่�ที่ร์าบูก่นว�า	ในเบู่�องต้นร้์านอาห้าร์จะพยายาม
ห้าซ่ั�อว่ตถุึดิบูทุี่กต่วท่ี่�ต้องใชุ้ในร์ายการ์อาห้าร์ทุี่ก
ร์ายการ์ท่ี่�ม่ในร้์านก�อน	 เพ่�อป็้องก่นลูกค้ิาส่�งแล้ว
ไม�ม่ของ		แต�วิธ่การ์น่�อาจจะที่ำาให้้ว่ตถุึดิบูบูางร์ายการ์
ถูึกใชุ้น้อยมาก	ห้ร่์อไม�ถูึกใชุ้เลย	ด่งน่�น	ห้ากเร์าที่ำา
ตามข้อ	1	ค่ิอ	การ์เช็ุกร์ายการ์ขายในแต�ละว่น	อย�าง
น้อยคุิณ์ก็จะม่ข้อมูลการ์ซ่ั�อว่ตถุึดิบูท่ี่�ต้องใชุ้ใน
ป็ริ์มาณ์ท่ี่�เห้มาะสม	ห้ร่์อซ่ั�อเฉพาะสิ�งท่ี่�ต้องใชุ้ก�อน
เป็น็อ่นด่บูแร์ก	ส�วนว่ตถุึดิบูท่ี่�ใชุ้น้อยมาก	ที่างร้์าน
ต้องม่การ์ป็ร่์บูสูตร์อาห้าร์	ด้วยการ์นำาว่ตถุึดิบูกลุ�ม
น่�เข้าไป็ใชุ	้เพ่�อลดของเส่ยและเป็น็การ์ลดคิ�าใชุจ้�าย
อ่กด้วย.

ห้ล่กพ่�นฐานของการ์ที่ำาอาห้าร์ให้้ม่มาตร์ฐาน	 ท่ี่�ง
ร์สชุาติ	คุิณ์ภาพ	ห้น้าตา	และป็ริ์มาณ์	ค่ิอ	การ์ม่
สูตร์มาตร์ฐาน	 ซึั�งสิ�งน่�พน่กงานคินที่ำา	 ห้ร่์อเชุฟ	
ต้องม่คิวามเข้าใจก�อนว�า	 ในการ์ป็ร์ุงอาห้าร์แต�ละ
ห้ม้อต้องจ่ดเตร่์ยมทุี่กอย�างตามสูตร์มาตร์ฐานท่ี่�
เข่ยนไว้	แต�การ์ที่ำาตามมาตร์ฐานเชุฟจะที่ำาอย�างไร์
ด่งน่�น	 ร้์านอาห้าร์ต้องม่เคิร่์�องม่อท่ี่�ใชุ้บู�งบูอก
มาตร์ฐานได้	 ค่ิอ	 เคิร่์�องชุ่�ง	 ซึั�งแน�นอนอยู�แล้วว�า	
ห้ากม่เอกสาร์สูตร์	และเคิร่์�องชุ่�ง	การ์ใชุ้ว่ตถุึดิบูก็
จะเกิดป็ร์ะสิที่ธิภาพสูงสุด.
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ข�อดีของการีบัริีหารีจััดการี
สีต๊์อกสิีนคื�า

ห้ากเจ้าของร้์านเช็ุกสต๊อก
บู�อยๆ	 ก็จะเห็้นการ์เคิล่�อนไห้ว
ของว่ตถุึดิบูท่ี่�งห้มด	 และที่ำาให้้
ร้์านค้ิาสามาร์ถึใชุ้เงินได้คุ้ิมคิ�า	
ท่ี่�สุด.

เพร์าะของในร้์านม่พอด่	 และใชุ้
ห้มดก�อนท่ี่�จะห้มดอายุ.

แน�นอนว�าการ์สต๊อกสินค้ิาน่�น	ก็
ม่คิ�าใชุ้จ�ายเชุ�นก่น	 เชุ�น	 คิ�าไฟ
มากขึ�น	คิ�าพน่กงานที่ำาโอท่ี่มาก
ขึ�น	 เพร์าะต้องคิอยจ่ดการ์ก่บู
ของเส่ย.

เม่�อเจ้าของร์้านรู้์ยอดร์ายการ์
ว่ตถุึดิบูท่ี่�ใกล้ห้มดแล้ว	 จะได้ม่
การ์ซ่ั�อมาเตร่์ยมไว้	 ที่ำาให้้การ์
ขายไม�สะดุด.

ห้ากรู้์ว�าว่ตถุึดิบูน่�ไม�ม่การ์ใชุ้เลย
คุิณ์ก็จะได้ไม�ต้องส่�งเข้ามาใน
ร้์านอ่ก		เพ่�อเป็็นการ์ลดของเส่ย
ท่ี่�ต้องทิี่�งเน่�องจากห้มดอายุ.

ถ้ึาม่เงินห้มุนเว่ยนเข้าในร้์าน
มาก	 แต�ร้์านนำาไป็ซ่ั�อว่ตถุึดิบู				
มาก่กตุน		ที่ำาให้้ร์ายจ�ายมากเกนิ
กว�าท่ี่�จะได้กำาไร์	ด่งน่�น	ห้ากเร์า
ม่การ์จ่ดการ์สต๊อกสินค้ิาท่ี่�ด่
กร์ะแสเงินสดในร้์านเร์าก็จะ	
มากขึ�นไป็ด้วย.

คืว็ามืถุ้กต์�องแมื�นยำาในการี
สัี�งวั็ต์ถุุดิบั

ป้องกันปัญหาเรืี�องสิีนคื�า
หมืดอายุ

ลดคื�าใช�จั�ายในการีกักตุ์น
สิีนคื�าและสีต๊์อกวั็ต์ถุุดิบั

ให�การีขายเป็นไปอย�าง             
ต์�อเนื�อง

ตั์ดปัญหาสิีนคื�าคืงคืลัง           
ทีี่�ไมื�มีืการีเคืลื�อนไหว็

ช�ว็ยให�กรีะแสีเงินสีดดีข้�น
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หลักการีเลือกซื�อ
วั็ต์ถุุดิบัจัาก
ซัพื่พื่ลายเออร์ี
ซ่ัพพลายเออร์์	 (Supplier)	 ค่ิอ	คินห้ร่์อองค์ิกร์ท่ี่�
จ่ดห้าว่ตถุึดิบูท่ี่�เร์าต้องการ์นำามาเสนอให้้ได้	 โดย
เง่�อนไขห้ล่กท่ี่�ร้์านอาห้าร์ต้องการ์	 ค่ิอ	 การ์จ่ดห้า
ว่ตถุึดิบูท่ี่�ม่ร์าคิาถูึก	 และม่คุิณ์ภาพ	 เพ่�อให้้ต้นทุี่น
ของสินค้ิาในร้์านถูึกลง	นอกจากน่�	ซ่ัพพลายเออร์์
ย่งต้องม่การ์บูริ์การ์ด้านอ่�น	 เชุ�น	การ์ขนส�ง	การ์
จ�ายเงินแบูบู	1	ร์อบูต�อเด่อน	สิ�งเห้ล�าน่�	 ล้วนเป็น็
ข้อเสนอท่ี่�ที่างซ่ัพพลายเออร์์จะนำาเสนอ	 เพ่�อเป็็น
ที่างเล่อกให้้ร้์านอาห้าร์	 ด่งน่�น	 ห้ากคุิณ์จะเล่อก
ซ่ัพพลายเออร์์ส่กร์ายมาเป็็นคินจ่ดห้าสินค้ิา									
และบูริ์การ์	 เร์ามาดูก่นว�า	 คุิณ์ต้องพิจาร์ณ์าจาก
อะไร์บู้าง.
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ร์าคิาเป็น็ปั็จจ่ยแร์กท่ี่�ที่ำาให้้ว่ตถุึดิบูน่�นดูน�าสนใจ	และอยากเข้าไป็ดูร์ายละเอ่ยดบูริ์การ์
อ่�นๆ	 ต�อ	 ซึั�งฝ่่ายจ่ดซ่ั�อของที่างร์้านอาห้าร์ม่กจะเล่อกร์าคิามาก�อนเป็็นอ่นด่บูแร์ก	
และพิจาร์ณ์าด้านอ่�นๆ	คิวบูคูิ�ก่นอ่กท่ี่	ด่งน่�น	ต�อให้้ร้์านอาห้าร์เล่อกซ่ัพพลายเออร์์
ท่ี่�มาจากร์าคิาถูึก	ก็ใชุ�ว�าจะได้ว่ตถุึดิบูท่ี่�ม่ร์าคิาถูึกมาใชุ้ในร้์านเสมอไป็.

การ์จ่ดซ่ั�อว่ตถุึดิบู	ต้องเป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูคุิณ์ภาพของว่ตถุึดิบูในการ์ต่ดสินใจซ่ั�อ	และอะไร์
ค่ิอห้ล่กเกณ์ฑ์์ในการ์เป็ร่์ยบูเท่ี่ยบู	 เพร์าะร้์านอาห้าร์แต�ละร้์าน	 ต�างม่ข้อกำาห้นด
มาตร์ฐานท่ี่�จ่ดที่ำาขึ�นมาเองว�า	อยากได้ของแบูบูไห้น	เพ่�อใชุ้ในการ์อ้างอิงตอนตร์วจ
ร่์บู	 และท่ี่�สำาค่ิญร์าคิาถึูกกว�าไม�ได้แป็ลว�าด่กว�าเสมอไป็	 ต้องได้คุิณ์ภาพตร์งตาม
มาตร์ฐานด้วย	 ต่วอย�าง	 ข้อกำาห้นดมาตร์ฐานท่ี่�ร้์านต้องม่เพ่�อตวจสอบู	 ค่ิอ													
ชุ่�อว่ตถุึดิบู	รู์ป็ภาพ	อธิบูายล่กษณ์ะท่ี่�ยอมร่์บู	อธิบูายล่กษณ์ะท่ี่�ไม�ยอมร่์บู	และอ่�นๆ	
ท่ี่�เก่�ยวข้อง.

สำาห้ร่์บูส�วนน่�ถ่ึอว�าร้์านอาห้าร์คิ�อนข้างสำาค่ิญ	เน่�องจากว่ตุดิบูค่ิอห่้วใจห้ล่ก	ด่งน่�น
ร้์านไม�คิวร์ขาดว่ตถุึดิบูห้ล่ก	 ซึั�งจะสอดคิล้องก่บูร์ะยะเวลาการ์ส�งมอบู	 โดย								
ซ่ัพพลายเออร์์ท่ี่�ด่ต้องม่ของในม่อ	 เม่�อลูกค้ิาต้องการ์สามาร์ถึใชุ้ร์ะยะเวลาเตร่์ยม	
การ์ร์วดเร็์วและสามาร์ถึจ่ดส�งได้ท่ี่นเวลา	 ห้ร่์อบูางท่ี่ก็จะม่ว่ตถุึดิบูท่ี่�ร์าคิาถูึกกว�า						
ท่ี่�คุิณ์ภาพใกล้เค่ิยง	แต�ใชุ้ร์ะยะเวลาร์อนาน	ด่งน่�น	ร้์านต้องจ่ดการ์เร่์�องการ์ส่�งของ
ให้้ด่	และม่แผู้นการ์ส่�งล�วงห้น้า. 

Cost

Quality

Lead time 
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การ์ให้้บูริ์การ์ในท่ี่�น่�	 ค่ิอ	 ข้อกำาห้นดท่ี่�อยู�ในการ์ซ่ั�อขาย	 ว�าห้ากม่การ์ซ่ั�อขายแล้ว								
เร์าจะได้บูริ์การ์อะไร์บู้าง	 ท่ี่�ที่ำาให้้ร้์านอาห้าร์ลดต้นทุี่นลงได้	 เชุ�น	 บูริ์การ์จ่ดส�งเป็็น
ร์อบูๆ	 ห้ร่์อให้้เคิร์ดิตในการ์ส่�งของและจ�ายเงิน	 บูริ์การ์เป็ล่�ยนว่ตถุึดิบูในกร์ณ่์										
ท่ี่�ว่ตถุึดิบูไม�ได้ตามข้อกำาห้นด	 ห้ร่์อการ์บูริ์การ์ติดตามเร่์�องจากผูู้้ส�ง	 กร์ณ่์ว่ตถุึดิบู
ไม�ได้มาตร์ฐานซึั�งสิ�งเห้ล�าน่�	เจ้าของร้์านต้องใส�ในส่ญญาซ่ั�อขายให้้คิร์บู.

ห้ล่กการ์ค่ิดเล่อกท่ี่�ด่ท่ี่�สุด	 จะต้องม่การ์เป็ร่์ยบูเท่ี่ยบู	 ข้อได้เป็ร่์ยบู	 เส่ยเป็ร่์ยบูของ
แต�ละซ่ัพพลายเออร์์	สำาห้ร่์บูว่ตถุึดิบูเด่ยวก่น	เพ่�อห้าซ่ัพพลายเออร์์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุด	อย�าง
น้อย	3	เจ้า	โดยไม�จำาเป็น็ต้องเป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูทุี่กร์ายการ์	เล่อกเฉพาะร์ายการ์ท่ี่�ม่ต้นทุี่น
สูงๆ	มาเป็ร่์ยบูเท่ี่ยบู	โดยใชุ้ห้ล่กการ์	4	ข้อเป็น็ต่วกำาห้นด		เชุ�น	เน่�อว่ว	นำาเข้า	ร์าคิา
แพงมาก	ด่งน่�น	ซ่ัพพลายเออร์์ท่ี่�นำาเน่�อมาเสนอขายให้้ท่ี่�งห้มด	3	เจ้า	เม่�อเจ้าของ
ร้์านได้เอกสาร์มาแล้ว	 ก็ที่ำาการ์เป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูร์าคิา	 คุิณ์ภาพร์ะยะเวลาในการ์ส�งมอบู	
และบูริ์การ์ห้ล่งการ์ขาย	เพ่�อค่ิดเล่อกเจ้าท่ี่�ได้คิะแนนสูงท่ี่�สุด.

ที่างร้์านอาห้าร์คิวร์จะม่แผู้นลงไป็ดูซ่ัพพลายเออร์์บู้างว�า	 เบู่�องห้ล่งว่ตถุึดิบูท่ี่�ส�งมา
ให้้	ม่ข่�นตอนการ์ดำาเนินงานตามท่ี่�ตกลงก่นไว้ห้ร่์อเป็ล�า	เพ่�อเป็น็การ์สร้์างคิวาม่�นใจ
ในคุิณ์ภาพ	และที่ำาให้้ซ่ัพพลายเออร์์ตร์ะห้น่กว�า	ต้องร่์กษาคุิณ์ภาพให้้ด่	ก�อนท่ี่�จะส�ง
สินค้ิามาให้้เร์าเสมอ.

Services

Compare

Audit
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เม่�อต้องคิวบูคิมุการ์ส่�งซ่ั�อว่ตถุึดิบู	คุิณ์คิวร์กำาห้นดร์ายการ์ของว่ตถุึดิบูแต�ละร์ายการ์ท่ี่�ที่างร้์านใชุ	้ห้ล่งจาก
น่�นเล่อกแห้ล�งจ่ดซ่ั�อ	โดยจะต้องดูจากคุิณ์ภาพและร์าคิาของว่ตถุึดิบูคิวบูคูิ�ก่นไป็	ร์วมท่ี่�งเป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูร์าคิา
และคิณุ์ภาพของว่ตถุึดิบูของซัพ่พลายเออร์์แต�เจ้า	และเล่อกซัพ่พลายเออร์์ท่ี่�เชุ่�อถ่ึอได	้เชุ�น	ในร์ะบูบูตลาด
ออนไลน์อย�าง	HIVE	Market		เป็น็ร์ะบูบูส่�งซ่ั�อสินค้ิาออนไลน์	ท่ี่�ให้้คินซ่ั�อได้เป็ร่์ยบูเท่ี่ยบูร์าคิาและคุิณ์ภาพ
สินค้ิาของซ่ัพพลายเออร์์แต�ละเจ้า	ก�อนต่ดสินใจซ่ั�อ	โดยท่ี่�ที่างร์ะบูบูม่การ์ค่ิดเล่อกซ่ัพพลายเออร์์ท่ี่�ม่คุิณ์ภาพ
และได้มาตร์ฐาน	 และท่ี่�สำาค่ิญซ่ัพพลายเออร์์ทุี่กร์ายจะต้องผู้�านการ์ตร์วจสอบูก�อนที่ำาการ์ขายสินค้ิา					
นอกจากน่�	คุิณ์ย่งเล่อกซ่ั�อสินค้ิาได้เห้มาะสมก่บูร้์านอาห้าร์ของต่วเอง	เพร์าะร์ะบูบู	HIVE	Market	ม่สินค้ิา
ให้้เล่อกซ่ั�อห้ลากห้ลายเห้มาะก่บูร้์านอาห้าร์ทุี่กป็ร์ะเภที่.

มืาหาซัพื่พื่ลายเออร์ีดีๆ ใน 
HIVE MARKET กันเถุอะ



29 แหล่่งท่ี่�มา : amarinacademy.com

ข�อแนะนำาในการีจััดเก็บั
วั็ต์ถุุดิบัแต์�ละปรีะเภูที่

อย�างท่ี่�ที่ร์าบูก่นด่ว�า	 การ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูท่ี่�ด่	 จะชุ�วยที่ำาให้้ว่ตถุึดิบูท่ี่�เร์าซ่ั�อมา
คิงคุิณ์ภาพ	ร่์กษาคิวามสดให้ม�	ร์วมถึึงอายุสินค้ิาเป็น็ไป็ตามจริ์ง	ไม�เน�าเส่ย
ก�อนกำาห้นด	ด่งน่�น	ร้์านอาห้าร์ต้องให้้คิวามรู้์พน่กงานท่ี่�เก่�ยวข้อง	เพ่�อให้้พวก
เขาเข้าใจ	และชุ�วยให้้การ์คิวบูคุิมต้นทุี่นเป็น็ไป็ตามท่ี่�กำาห้นด	เพ่�อลดของเส่ย
ท่ี่�เกิดจากว่ตถุึดิบู.

เต์รีียมืวั็ต์ถุุดิบัก�อนจััดเก็บั

ห้ากใชุ้วิธ่การ์เตร่์ยมก�อน	จะที่ำาให้้ว่ตถุึดิบูสะอาด
พร้์อมใชุ้งาน	ร์วมท่ี่�งลดพ่�นท่ี่�การ์จ่ดเก็บู	ลดการ์
เน�าเส่ย	 ซึั�งการ์เตร่์ยมว่ตถุึดิบูแต�ละป็ร์ะเภที่							
ม่คิวามแตกต�างก่นออกไป็.

เนื�อสัีต์ว์็	 เชุ�น	 เน่�อห้มู	 เน่�อไก�	 คิวร์จะ
ที่ำาคิวามสะอาด	ต่ดแต�งเน่�อตามล่กษณ์ะ
ท่ี่�ต้องการ์	 จะที่ำาให้้แห้้ง	 ห้ร่์อห่้�นเป็็นชิุ�น
ตามท่ี่�กำาห้นด	 ห้ร่์ออาจจะนำาไป็ห้ม่กก่บู
เคิร่์�องป็รุ์ง	 แล้วแบู�งเป็น็ส่ดส�วนสำาห้ร่์บู
ใชุ้ในแต�ละคิร่์�ง	 โดยบูร์ร์จุใส�กล�อง	 ห้ร่์อ
ใส�ในถุึงซิัป็ล็อคิแล้วกดให้้แบูน	 เพ่�อให้้
คิวามเย็นเข้าถึึงท่ี่�วก่นและจ่ดเก็บูง�าย.
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อาหารีที่ะเล	 สำาห้ร่์บูว่ตถุึดิบูป็ร์ะเภที่				
อาห้าร์ที่ะเล	 ห้ล่กสำาค่ิญค่ิอ	 คิวามสดให้ม�																	
ซึั�งการ์แชุ�แข็งอาจจะที่ำาให้้ร์สชุาติของว่ตถุึดิบู
ด้อยลง	 ด่งน่�น	การ์จ่ดเก็บูว่ตถุึดิบูอาห้าร์
ที่ะเล	เจ้าของร้์านต้องพิจาร์ณ์าให้้ด่ว�า		คิวร์
เก็บูแชุ�เย็นห้ร่์อแชุ�แข็งด่?	
ปลา	 เอาเคิร่์�องในออกและที่ำาคิวามสะอาด	
จากน่�นที่ำาให้้แห้้ง	จะห่้�นห้ร่์อเก็บูท่ี่�งต่วก็ได้		
กุ�ง	ต่ดห้นวดส�วนห่้ว	ขา	ล้างให้้สะอาด	แล้ว
ที่ำาให้้แห้้ง	จะแกะเป็ล่อกห้ร่์อไม�ก็ได้	แบู�งตาม
ส่ดส�วนท่ี่�ใชุ้	
ปลาหม้ืก	 กำาจ่ดส�วนท่ี่�กินไม�ได้ทิี่�ง	 และ
ที่ำาคิวามสะอาด	 จะห้่�นห้ร่์อเก็บูท่ี่�งต่วก็ได้	
จากน่�นที่ำาให้้แห้้ง	แบู�งเก็บูตามส่ดส�วนท่ี่�ใชุ้
หอย	ล้างที่ำาคิวามสะอาดให้้ท่ี่�งเป็ล่อก	แล้ว
บูร์ร์จุใส�ถุึงตามส่ดส�วน	
ป้	คิวร์ใชุท้ี่ำาอาห้าร์แบูบูสด	ดว้ยการ์ล้างแชุ�
เย็น	พร้์อมใชุ้งานภายใน	1-2	ว่น.

ผัก	ม่อุณ์ห้ภูมท่ิี่�เห้มาะสมแตกต�างก่น	บูาง
ชุนิดใส�ตู้เย็นได้	แต�บูางชุนิดไม�คิวร์เก็บูในตู้
เย็น
ผักสีด/ผักสีลัดต์�างๆ	 ถ้ึามาท่ี่�งร์ากให้้
ต่ดออก	 ค่ิดส�วนท่ี่�เส่ยทิี่�ง	 ห้ล่งจากน่�นใชุ้
พลาสติกห้�ออาห้าร์คิลุมผู่้ก	 เพ่�อให้้สด	
สามาร์ถึนำาเขา้ตู้เย็นโดยไม�ตอ้งล้างนำ�า	เม่�อ
จะใชุ้คิ�อยนำามาที่ำาคิวามสะอาด	
ผักทีี่�มีืลักษณะเป็นหัว็	 เชุ�น	 กะห้ลำ�าป็ล่	
บูร็์อคิโคิล่�	แคิร์อที่	ม่นฝ่ร่์�ง	คิวร์ม่ถุึงห้�อให้้
มิดชิุด	จะชุ�วยให้้ผู่้กคิงคิวามสดกร์อบู	และ
ย่ดอายุได้ห้ลายส่ป็ดาห์้	
เห็ด	 ม่อายุการ์เก็บูร่์กษาส่�น	 ไม�คิวร์นำาไป็
ล้างนำ�าก�อนแชุ�ตู้เย็น	 คิวร์ห้�อด้วยกร์ะดาษ
จะชุ�วยเร่์�องส่ไม�คิลำ�า	
ต์�นหอมื	ผู่้กชุ่	โห้ร์ะพา	ใบูกร์ะเพร์าคิวร์จ่ด
เก็บูอุณ์ห้ภูมิ	 8-10	 องศาเซัลเซ่ัยส	 ห้าก
เย็นกว�าน่�นใบูจะชุำ�าและม่ส่นำ�าตาล
พื่ริีก	เด็ดข่�วออก	เก็บูในภาชุนะท่ี่�ป็ดิสนิที่
แล้วแชุ�ตู้เย็น
ผักทีี่�ว็างไว็�นอกต้์�เย็นได�	 เชุ�น	 ม่นฝ่ร่์�ง	
ห้อมให้ญ�	กร์ะเท่ี่ยม	ห้อมแดง	มะเข่อเที่ศ	
ให้้เก็บูในท่ี่�แห้้งและม่อากาศถึ�ายเที่สะดวก.
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การีแยกปรีะเภูที่

ห้ล่งจากเตร่์ยมแล้ว	ก็กำาห้นดพ่�นท่ี่�จ่ดเก็บูให้้ชุ่ดเจน
และร์ะบุูลงไป็ว�า	สามาร์ถึจ่ดเก็บูอะไร์ได้บู้าง	
ตู้เก็บูของแห้้ง	เห้มาะก่บูเกบ็ูว่ตถุึดิบูกลุ�มของแห้้ง
เชุ�น	เคิร่์�องป็รุ์งต�างๆ	แป็ง้,	เส้น,	ข้าว	
ตู้เย็นจ่ดเก็บูของแชุ�เย็น	 4-8	 องศาเซัลเซ่ัยส				
เห้มาะก่บูเก็บูเน่�อส่ตว์สด	และผู่้กท่ี่�เป็น็ห่้ว	
ตู้เย็นจ่ดเก็บูของแชุ�เย็น	 8-12	 องศาเซัลเซ่ัยส		
เห้มาะสำาห้ร่์บูเก็บูว่ตถุึดิบูกลุ�มผู่้กใบู,	ผู่้กสด
ตู้แชุ�แข็งจ่ดเก็บูของแชุ�แข็ง	–18	องศาเซัลเซ่ัยส
เห้มาะสำาห้ร่์บูแชุ�แข็งเน่�อส่ตว์	ห้ร่์อผู่้กท่ี่�ลวกแล้ว	
โดยข้อกำาห้นดพวกน่�	 เจ้าของร้์านคิวร์จ่ดที่ำาร์าย		
การ์ว่ตถุึดิบู	 แล้วนำาไป็ติดไว้ท่ี่�ตู้	 เพ่�อให้้พน่กงาน										
อ�านได้. 
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งบัปรีะมืาณรี�านอาหารี
กับัวั็ต์ถุุดิบัรีาคืาส้ีง

สิ�งสำาค่ิญของการ์เล่อกว่ตถุึดิบูของเจ้าของร้์าน
อาห้าร์	 คิุณ์ภาพอาห้าร์ต้องมาอ่นด่บูห้นึ�ง	 เพร์าะ
ว่ตถุึดิบูท่ี่� ม่ร์าคิาสูงก็ไม� ได้แป็ลว�าคุิณ์ภาพด่								
เสมอไป็	 เน่�องจากคุิณ์ภาพของว่ตถุึดิบูขึ�น												
อยู�ก่บูห้ลายองค์ิป็ร์ะกอบู	 และถ้ึาห้ากเจ้าของร้์าน
อาห้าร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก	 ท่ี่�อยากใชุ้ว่ตถุึ			
ดิบูคุิณ์ภาพด่แต�ร์าคิาสูง	แต�รู้์สึกว�าสู้ต้นทุี่นไม�ไห้ว
คิวร์ที่ำาอย�างไร์ห้ากย่งอยากใชุ้ ว่ตถุึดิบูแบูบู													
น่�นอยู�.
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คุืณลักษณะของวั็ต์ถุุดิบั

คินป็รุ์งอาห้าร์ต้องรู้์จ่กวิธ่การ์ดึงร์สชุาติของ			
ว่ตถุึดิบูเห้ล�าน่�น	 ออกมาให้้ได้มากท่ี่�สุด	 เพ่�อให้้ผูู้้	
บูริ์โภคิได้ส่มผู่้สก่บูร์สชุาติของว่ตถุึดิบูได้อย�าง		
มากท่ี่�สุดด้วยเชุ�นก่น	น่�นค่ิอสิ�งท่ี่�ผูู้้บูริ์โภคิต้องการ์
ต่วอย�างและวิธ่การ์เล่อกซ่ั�อว่ตถุึดิบู	เชุ�น	การ์เล่อก
ซ่ั�อไข�	 ห้ากผิู้วไข�ห้ยาบูเล็กน้อยไม�เร่์ยบูล่�นเกินไป็				
ส่เป็ล่อกไข�สมำ�าเสมอและม่นำ�าห้น่กพอสมคิวร์	 เม่�อ
นำาไป็แชุ�นำ�าไข�จะลอย	 ห้ร่์อ	 การ์เล่อกซ่ั�อเน่�อป็ลา	
ตาป็ลาใส	เห้ง่อกแดง	เน่�อแน�น	ไม�เป็น็ร์อยบุู�มเม่�อ
กดลงไป็ไม�ม่กลิ�นเห้ม็นคิาวผิู้ดป็กติ	 การ์เล่อกซ่ั�อ
ป็ลาห้มึกตาใสเห็้นตาดำาชุ่ด	ไม�ขุ�น	ห้นวดสมบููร์ณ์์
ไม�เป็่� อยยุ�ยเน่�อแน�นกดแล้วไม�ค่ินต่ว	ไม�เละ	ห้น่งหุ้้ม
ไม�ห้ลุดลุ�ย	การ์เล่อกซ่ั�อกุ้ง	ตากุ้งใส	เป็ล่อกแข็งใส
ห่้วติดก่บูลำาต่วแน�นไม�ห้ลุดง�าย	 ห้ร่์อการ์เล่อกซ่ั�อ
ห้อย	 โดยท่ี่�วไป็ดูท่ี่�เป็ล่อกห้อยสภาพด่ไม�แตก	 ไม�
เห้ม็น	เป็ล่อกไม�ม่เม่อก	ถ้ึาห้อยย่งเป็น็ๆ	อยู�	เวลา
ถูึต่วเป็ล่อกจะป็ดิลง	ส�วนการ์เล่อกซ่ั�อป็	ูคิวร์ซ่ั�อป็ู
ท่ี่�ย่งเป็็นๆ	 อยู�	 เน่�อแน�น	 ตาใสไม�ม่กลิ�นเห้ม็นคิาว	
สำาห้ร่์บูการ์เล่อกซ่ั�อเน่�อห้มู	 ให้้ดูท่ี่�ส่ของเน่�อห้มู	
เพร์าะเน่�อห้มูท่ี่�สดคิวร์ม่ส่ชุมพูอ�อนตามธร์ร์มชุาติ	
ม่นส่ขาว	ไม�ม่กลิ�นคิาวและเห้ม็นเน�า	ไม�ม่เม่อกตาม
ผิู้วห้ร่์อไม�ม่ล่กษณ์ะเข่ยวชุำ�า	 และการ์เล่อกซ่ั�อเน่�อ
ว่ว	คิวร์ม่ส่แดงสด	ม่นส่ขาว	เน่�อแน�น	ไม�เป็น็ร์อย
บุู�มเม่�อกดลงไป็	 ไม�ม่กลิ�นเห้ม็นเน�าห้ร่์อเห้ม็นคิาว	
และไม�ม่ร์อยเข่ยวคิลำ�า.
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หาซัพื่พื่ลายเออร์ี
เพิื่�มื

วิ็เคืรีาะห์ข�อม้ืลเมืน้

ปรัีบัเปลี�ยนเมืน้เพืื่�อ
ที่ำากำาไรี

บูางคิร่์�งป็ัญห้าว่ตถุึดิบูร์าคิาสูง
ขึ�น	เกิดจากการ์ป็ร่์บูเป็ล่�ยนร์าคิา
ของซ่ัพพลายเออร์์บูางเจ้า	 คุิณ์
คิวร์จะม่ต่วเล่อกซ่ัพพลายเออร์์	ท่ี่�
ม่คุิณ์ภาพว่ตถุึดิบูท่ี่�ใกล้เค่ิยงก่น	
และเห้มาะสมก่บูร์้านอาห้าร์ของ
คุิณ์	 เชุ�น	 บูางเจ้าสามาร์ถึให้้ส่�ง	
ซ่ั�อในจำานวนข่�นตำ�า	ห้ร่์อให้้เคิร์ดิต
ก็เป็็นการ์ชุ�วยส�งเสร์ิมสภาพ				
คิล�องให้้ก่บูร้์านได้	 ห้ร่์อบูางเจ้า
ขายจำานวนเยอะ	แต�ขายได้ในร์าคิา
ต�อห้น�วยท่ี่�ลดลง	ก็อาจจะชุ�วยให้้
คุิณ์สามาร์ถึลดต้นทุี่นต�อจาน				
ลงไป็ได้.

การ์จ่ดที่ำาสูตร์อาห้าร์จะชุ�วยให้้ร้์าน
ของคุิณ์ม่ข้อมูลด้านว่ตถุึดิบู	โดย
ในห้นึ�งเมนูป็ร์ะกอบูด้วยว่ตถุึดิบู
อะไร์บู้าง	 ห้ร่์อว่ตถุึดิบูต่วไห้นท่ี่�ม่
ร์าคิาสูงขึ�น	ร้์านต้องแบูกร่์บูต้นทุี่น
ของว่ตถุึดิบูท่ี่�ไม�ที่ำากำาไร์อยู�ก่�เมนู	
ซึั�งข้อมูลเห้ล�าน่�	สามาร์ถึนำามาใชุ้
ให้้เป็น็ป็ร์ะโยชุน์ในการ์บูริ์ห้าร์จ่ดการ์
ว่ตถุึดิบู	และการ์ห้าที่างออกให้้ก่บู
ป็ัญห้าว่ตถุึดิบูท่ี่�แพงขึ�นได้	 เชุ�น	
เมนูไห้นขายไม�ด่แบูกร่์บูต้นทุี่นแพง
อาจลดป็ริ์มาณ์การ์ขายลง	 ห้ร่์อ
จ่ดที่ำาโป็ร์โมชุ่�นเชุ่ยร์์ขายเมนูท่ี่�
ต้นทุี่นตำ�า	เพ่�อชุ�วยกร์ะตุ้นยอดขาย
เมนูอ่�นๆ	แที่นเมนูท่ี่�ต้นทุี่นสูง.

การ์บูอกลกูค้ิาว�าขอขึ�นร์าคิา	ห้ร่์อ
งดขายบูางเมนเูน่�องจากว่ตถุึดิบู
แพงขึ�น	จะที่ำาให้้ลูกค้ิารู้์สึกว�าเป็น็
ป็ญัห้าของร้์าน	แต�ที่ำาไมผู้ล่กภาร์ะ
มาให้้ลูกค้ิา	ในบูางคิร่์�งเม่�อว่ตถุึดิบู
ร์าคิาสูงมาก	 คิุณ์ไม�จำาเป็็นต้อง
ยกเลิกจำาห้น�ายเมนูน่�นไป็เส่ยท่ี่
เด่ยว	แต�อาจจะป็ร่์บูเป็ล่�ยนโดยใชุ้
ว่ตถุึดิบูบูางอย�าง	 แล้วนำาเสนอ
ให้ม�ให้้แตกต�าง	โดยขายในร์าคิาท่ี่�
สูงขึ�นไป็เลย	 เที่คินิคิน่�	 ค่ิอ	 การ์
เพิ�มคุิณ์คิ�าท่ี่�จะที่ำาให้้ลูกค้ิาอยาก
จ�ายให้้ก่บูของท่ี่�แพงขึ�น	 อ่กท่ี่�ง	
การ์ม่เมนูให้ม�ๆ 	ย่งเป็น็การ์ที่ำาการ์
ตลาดให้้กลุ�มเป็้าห้มายให้ม�ๆ	 ก่บู
ร้์านอ่กด้วย.



เกีำ�ยวิกัำบผ้้เขีึ้ยน

	 คุิณ์นาร่์ร่์ตน์	ม่ที่า	(บูอม)	ม่ป็ร์ะสบูการ์ณ์์การ์ที่ำางานด้านวิจ่ย
และพ่ฒนาผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์	 (กลุ�มอาห้าร์)	 มากว�า	 12	 ป็ี	 ด้วยผู้ลงานอ่น					
โดดเด�นของคิุณ์บูอม	 ที่ำาให้้เธอได้ใบูป็ร์ะกาศน่ยบู่ตร์ด้านเที่คินิคิ							
การ์พ่ฒนาผู้ลิตภ่ณ์ฑ์์ให้ม�	 จากสถึาบู่นอาห้าร์	 ร์วมท่ี่�งจาก	 Moody									
International,	Goumet	Primo	และสำาน่กงานคิณ์ะกร์ร์มการ์	อาห้าร์
และยา	ปั็จจุบู่น	คุิณ์บูอมดำาร์งตำาแห้น�ง	Assistant	Research	and	
Development	Manager	จาก	Goumet	Primo.

	 คุิณ์อาสยา	พิท่ี่กษ์ศิริ์พร์ร์ณ์	(เชุฟห้มู)	เชุฟรุ์�นให้ม�ท่ี่�ม่ป็ร์ะสบู				
การ์ณ์์มากมายท่ี่�งด้านอาห้าร์และเบูเกอร่์�จาก	Diplome	De	Cuisine	
Le	Cordon	Bleu	และอด่ตเชุฟจากโร์งแร์ม	Four	Seasons,	Anatara	
Siam,	Dean	&	Deluca	และ	Gourmet	Primo	ก�อนจะผู่้นต่วไป็เป็น็
	อาจาร์ย์สอนที่ำาอาห้าร์และเบูเกอร่์�โร์งเร่์ยน	The	V	School	ร์วมถึึง
การ์	ศึกษาเพิ�มเติมที่างด้านอาห้าร์จาก	Kai	Ping	Culinary	School	
โร์งเร่์ยนแห้�งเด่ยวใน	ไต้ห้ว่น	ท่ี่�ได้ร่์บูการ่์นต่จาก	World	Association	
of	 Chefs’	 Societies	 (WACS)	 และ	 CerialTech	 School	 of									
Backing	 Technology	 ปั็จจุบู่นเชุฟห้มูเป็็นท่ี่�ป็รึ์กษาด้านเมนูอาห้าร์	
ของร้์าน	My	Backyard	Farm	&	Bistro	(Sansiri	Backyard).

“

“
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